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TARTU RHKLSKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO- 

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HAALEKANDiA

XXIV aastakäik

Ülikooli külastasid 
Boliivia üliõpilased

Teisipäeval, 6. .jaanuaril külastas 
Tartu t Boliivia Ülikoolide konföde-

likes instantsides on juba sam 
me astutud.

ELKNÜ TRÜ komitee büroo m ää 
ras 24. detsembril 1969. a. to im
konna koosseisu viis uut liiget. 
Nendeks on Kaur Alttoa (ajaloo 
IV), Piret Keres (füüsika V), 
Anti Liiv (ravi VI), Toomas 

■ Liiv (eesti V) ja Mart Saarma 
(bioloogia III). Nemad peavad 
koos alaliste ja ametkondlike 
liikmetega otsustama tänavuse' 
auhinna saatuse.

Auhinna väljaandmise tähtaeg, 14. 
märts, läheneb. Statuut keelab

Eeskuju, mis väärib järgimist
V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäeva Tartu Riiklik Ülikool on siiani 

tähistamiseks ja NLKP XXIII kong- oma abi pakkunud ainult šeflusalus- 
ressi otsuste ning NLKP KK ja tele kolhoosidele.. Koostöölepinguid 
NSVL Ministrite Nõukogu määruse teatava teadusliku probleemi lahen

damiseks on sõlminud mõnede tea-ratsiooni ametlik delegatsioon. De- nr. 760 täitmiseks sõlmis Moskva
legatsioon viibis vastuvõtul TRÜ Terase ja Sulamite Instituudi koi- 
rektori professor F. Klementi J««- | S f
ies ja külastas ülikooli muinastea- Moskvas, Volgogradis ja Dnepro-
duse muuseumi ning aulat. Peale petrovskis. Samasuguse lepingu sõi- elektrofüüsika problematoorium). 
dotsent L. Eringsoni huvitavat vest- mis Moskva Tekstiiliinstituudi koi- Koostööleping tööstusettevõttega on 
lust linna ja ülikooli ajaloost toi- l ^ tiiv 4Mo-skva ketrusvabrikuga. siiani olnud uudiseks, aga ilmselt 

, ... .. . . . .  . Kõrgemate õppeasutuste ja toostus- kõigiti joukohane. Lepingulise uuri
mus külalistel ljgi paaritunnine koh- ettevõtete vahelised loomingulise mistöö korras on meie mitmed ka- 
tumine ELKNÜ TRÜ komitee sek- koostöö lepingud näevad ette rea teedrid ja laboratooriumid abistanud 
retäri L. Karu ja teiste komsomoli- kompleksseid üritusi tehnoloogiliste ettevõtteid Tartus ja mujal. Kas ei 
komitee liikmetega, kus külalised Pr° tsess \dA  ™ ^ inate, täiustami- oleks ka meil aeg tihedamate side- 

' . , .., ... ■ seks ja too tootlikkuse kasvu ning mete loomiseks õmblusvabrikuga 
andsid huvitava u.evaate praegu- tehnilise progressi kiirendamiseks. «Sangar», Võru Gaasianalüsaatori
t e s t  olukorrast ja poliitilisest võit- Ette on nähtud ka ühine tehnilise te Tehasega või mõne muu asutu-

duslike asutuste või konstrueerimis- 
büroodega ka mõned meie kateedrid 
(eksperimentaalfüüsika) ja prob- 
leemlaboratooriumid (biofüüsika ja

IC. 1. 
Petersoni 
kirjandus

auhind

lusest oma kaugel kodumaal.

Venia legendi

informatsiooni süsteem. Lepingus sega, nagu Tartu Kaubandusvalit- Mulluste tähtsamate meie ülikoolis
ettenähtud üritused aitavad kaasa sus? Ei maksa karta, et meil ei jät-
spetsialisti ettevalmistuse kvalitee- kuks jõude ettevõtete abistamiseks
di tõstmisele ja üliõpilaste kommu- nii isetegevuslike kollektiivide 
nistlikule kasvatamisele. Kõrgemate noorte lektorite, sotsioloogiliste uuri-
oppeasutuste kollektiivid abistavad misgruppide kui ka komsomoli ja

ametiühingu energia näol. Vist v ä 
ga paljudel juhtudel oleks võimalik 
ka juba tehtud uurimuste tulemuste

tehaste noori ja tööliste lapsi insti 
tuuti astumisel. Kõrgemate õppe- 

Dotsendi kutse taotlemiseks esi- asutuste. ja tööstusettevõtete ühis-
, . kondlikud organisatsioonid töötasid juurutamine ning uute probleemide

neb avaliku loenguga Majandus- välja ühised plaanid ideoloogiliseks leidmine. Paneme pead tööle ja nu-
teaduskonna rahanduse ja krediidi -!a_ kultuurmassiliseks tööks. Plaan putame. Kes tuleb välja kõige sobi-

. - holmab ka ettevalmistusi V. I. Le- vama ettepanekuga? Neid on ilm-
kateedri dots. kt. Elvi P a j u p u u  nini 100. sünni-aastapäeva väärikaks selt palju. Tihedad kontaktid toot-
teemal «Riigieelarve majanduspolii- tähistamiseks. NSVL Kõrgema ja misega on tulevastele spetsialisti-

; Kesk-erihariduse Ministeeriumi koi- dele, ükskõik millisele alale nad hif-
tika teostamise vahendina» reedel, leegium kiitis need üritused heaks jem ei siirduks, enam kui kasulikud.
16. jaan. 1970. a. kell 14 Vanemuise !a. soovitab kõikidel õppeasutustel

järgida Moskva kõrgemate oppe- 
tn. 46, ruum 129. asutuste eeskuju.

peetud ürituste hulgas paistab 
eriti silma Kristjan Jaak Pe te r
soni kirjandusauhinna asutamine 
ja selle esimene väljaandmine 
rahvakirjanik Friedebert Tugla- 
sele. Meeldejääv oli sel puhul 
korraldatud pidulik aktus TRÜ 
aulas vabariigi kahe parema koo
ri, TAM-i ja RAM-i lauludega 
ning «Vanemuise» näitlejate e t
tekannetega Tuglase ja Kristjan 
Jaagu  loomingust.

Kõigest sellest kirjutati omal ajal 
palju. Ürituse kordaminekut m är
giti ka ELKNÜ TRÜ komitee ja 
EKP TRÜ komitee aastaaruanne

toimkonna liikmetel kandidaati
de esitamise. Sellepärast ootab 
toimkond ettepanekuid kõigilt 
üliõpilastelt. Möödunud aastal 
seati üles 16 autori kandidatuur, 
s. o. praktiliselt kogu eesti kir
janduse selle aasta toodang. S ta 
tuut lubab esitada auhinna-aasta 
jooksul, 1. märtsist 1969— 1. 
veebruarini 1970 esmakordselt 
trükis ilmunud või avalikult e tte
kantud eesti autorite teoseid, nii 
proosa, draama, luule kui ka es- 
seistika vallast. Ettepanekud tu 
leks tuua või saata aadressil: 
Tartu, Ülikooli 18, TRÜ komso- 
molikomitee, K- J- Petersoni kir
jandusauhinna toimkond.

J. TAMMEORG 
Teadusala prorektor lisada, et auhinna asutamise esi

algne idee on pärit kirjanik Ain 
Kaalepilt. Seda ideed konkreti
seeriti ja seejärel kiideti heaks 
eesti filoloogia osakonna komso
moliorganisatsiooni koosolekul 
oktoobris 1968, kus loodi ette-

14.— 18. detsembrini toimusid Kaa- Kohtumisest võttis osa 250 esin- üliõpilaste individuaalkohustuste valmistav komisjon. Komisjon 
sanis üleliidulised leninlikud luge- dajat peaaegu kõigist meie maa lehed milledest kirendasid Moskva koostas ühes komsömolikomitee-

................... ................... ga auhinna statuudi, mille kin

tes. Täpsuse huvides tuleks veel Praegu on aeg läbi sirvida ilmu-

Üleliidulisel üliõpilaskohtumisel Kaasanis
mised ja üliõpilaste kohtumine, nimekamatest kõrgematest koolidest RÜ teadetetahvlid.
T R Ü s t  viibifeid sellel viimaste aas- ning NSVL-s õppivaid välismaade Tuleb tunnistada sääraste kohtu- 
tate ühel esinduslikumal üliõpilas- üliõpilasi. Osavõtjaile korraldati miste ja reisimiste tähtsust ja vaja-
foorumil psühholoogia kateedri tea- ekskursioon V. I. Lenini vanaisa tal-
duslik töötaja Peeter Tulviste ja a l
lakirjutanu.

Vabariigi 6-liikmelise delegatsioo
ni juhiks oli ELKNÜ KK üliõpilas
osakonna juhataja  I. Toome. Luge
mistel esinesid ÜLKNÜ KK sekre
tär Zitenjov, NSVL Üliõpilasnõuko- 
gu esimees Starovoizov, VNFSV 
kõrgema hariduse ministri ase tä it
ja Popov, filosoofiadoktorid Mord- 
žinskaja ja  Kuzin, ajaloodoktor Na- 
figov ja ajalookandidaat P ankra to 
va. Kõige informatsioonirohkem oli 
vahest üliõpilasnõukogu hiljuti ame
tisse astunud esimehe sõnavõtt. Sai
me kuulda, et Soome Rahvuslik Üli- 
öpilasliit, välja astunud Rahvusva
helisest Üliõpilaskonverentsist (mis 
1969. a. lõplikult likvideeriti), kor
raldab k. a. aprillis Tamperes kon

lu Lenino-Kokuškinos, samuti toi
mus solidaarsusmiiting imperialis
mi vastu võitlevate rahvastega ja 
õhtu-raport, kus kõigi liiduvabarii
kide esindajad rääkisid oma juubeli- 
eelseist töövõitudest. Kõige elamus- 
rikkamaks kujunes Kaasani üliõpi
laste isetegevuskontsert. Kaasanis 
on 16 kõrgemat õppeasutust ning 
oma 90 tuhande üliõpilasega 900 
tuhande elaniku juures on ta kaht
lemata kõige üliõpilaslikumaid lin
nu meie maal. Üliopilaskontsert anti 
kadestamisväärselt kõrgel tasemel. 
Eriti hämmastasid kaks džässan- 
samblit, millele ei meil olemasole
vad ega ka siin hiljuti viibinud «Ju
ventus» ligilähedalegi ei saa.

Muide, ka Kaasani ja Moskva 
uuemat arhitektuuri ja sisekujundust

likkust komsomolitöö mõistlikumaks 
korraldamiseks ka meie ülikoolis.

J. ALLIK

nitas ELKNÜ TRÜ organisa t
siooni 16. konverents. 17. konve
rentsile tutvustati juba statuudi 
uut, põhjalikumat projekti, mille 
lõplikuks kinnitamiseks vabariik-

nud eestikeelne uudislooming. 
Ideaalne oleks, kui iga kirjandu
se vastu huvi tundev üliõpilane 
esitaks oma kandidaadi, autori, 
kelle auhinna-aastal ilmunud 
teos talle kõige rohkem meeldis. 
Eriti kutsume üles kõiki osakon
dade komsomolibüroosid, kursu
si, ÜTÜ ringide juhatusi jms. 
osa võtma kandidaatide üles
seadmisest!

Ettepanekute saatmise voi toomise 
viimane tähtaeg on 1. märts 
1970.

O. REMSUJEV

verentsi «Lenin ja noorsugu», kuhu vaadates tundub, et me oma kolka-
on palutud ka 100 esindajat patriotismi ja mõningate arhitektide
NSVL-st Samuti kuulsime, e, Tšeh-
hoslovakkia üliõpilastega on NSVL se|t maha jääm as
Olioptlasnoukogu kujunenud koige Kogemuste vahetamise korras oii
soojemad ja sõbralikumad suhted. võjm; ]us tuh.uda pisut ka ien inliku
Tšehhoslovakkia Ohop,lastsenter arvestuse korraga ^ aasani ja Mosk.
kutsus ROL-i presidendi kohalt ta- va R ü .s Esiaigne mul]e jai selline.
gasi ka oma esindaja, kes arvati 
samaaegselt välja TšK KK koos
seisust. Seevastu puuduvad Hiina 
RV üliõpilastega praegu igasugused 
sidemed. Küsimusele, miks pole 3 
aastat koos käinud NSVL Üliõpilas- 
nõukogu, kuulsime vastuseks, et 
nõukogu presiidium töötab regu
laarselt. Huvitav on ka teada, et 
ÜLKNÜ-sse kuulub 96% nõukogude 
üliõpilaskonnast (TRÜ-s 87%). Üli- 
Öpüasajakirja väljaandmine lükkub 
edasi paberinappuse tõttu, endiselt 
pidavat vajama tõsist tööd meie 
üliõpilaskonna sotsiaalse koosseisu 
reguleerimine.

et olulisi erinevusi meiega võrrel
des seal ei ole. Silma hakkasid vaid

VANA-
AASTA ÕHTU TRÜ AULAS R. Urbeli foto

Toimetuse postist
Mis on lahti 
noormeeste 
ühiselamu dušiga?

Sellele 800 noormeest huvitavale 
küsimusele vastuse saamiseks pöör
dus ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
asetäitja J. Allik ülikooli haldus
prorektori sm. V. Uibokanna ja  ha l
dusprorektori abi sm. O. Mägi poole. 
On ju seni igapäevase dušikasuta- 
misega harjunud ühiselamuelanikud 
sunnitud oma vajadusi piirama vaid

mõnele tunnile kolmel korral näda- 
Sas.

Tegu pole siiski mitte veepuudu
sega, vaid lugu on kahjuks kau
gelt tõsisem. Ühiselamu projektee
rimisel ja ehitamisel jäeti duširuu- 
mi ventilatsioon lõpuni välja ehita
mata. Selle «väikese» vea tõttu on 
nüüd niiskesse keskkonda elama

asunud majaseen, mis ähvardab 
kiiresti kogu ühiselamu viia kapi
taalremonti vajavasse seisundisse. 
Seetõttu ongi otsustatud duširuumi 
kasutamist piirata, üheaegselt selle
ga on aga ka TRÜ ehitusjaoskon- 
nale üle antud ventilatsioonisead- 
mete väljaehitamise projekt. Ehitu
sega. mille maksumuseks on 2500

rubla, seni küll veel alustatud pole. 
ELKNÜ TRÜ Komitee informeeris 
dušiprobleemist ka EKP TRÜ ko
mitee juhtkonda ja püüab teha kõik, 
et ehituse alustamist kiirendada, 

hoides ühtlasi asjade käiguga kursis 

ka üliõpilaskonda.



ELKNU
TRÜ Komitee bürool

24. detsembril 1969. a. toimus 
ELKNÜ TRÜ komitee büroo is
tung.
ф  Büroo andis soovituse NLKP 

liikmekandidaadiks astumiseks 
Matemaatikateaduskonna üli
õpilastele Aleksander Flaišerile 
ja Viktor Sgessivõhhile. 

ф  Büroo andis soovituse sõiduks 
turistina Austria Vabariiki Maie 
Tammele (Kehakultuuriteadus
konna komsomoliorganisatsioo
ni sekretärile), Saksa DV-sse 
Inna Liimile ja Malle Koortsile 
(Arstiteaduskonnast).

0  Büroo kinnitas lõplikult K. J- 
Petersoni kirjandusauhinna
toimkonna vahetuvad liikmed 
1970. aastaks. Nendeks on Pi
ret Keres (Füüsika-Keemiatea- 
duskond), Anti Liiv (Arstitea
duskond), Märt Saarma (Bio- 
loogia-Geograafiateaduskond), 
Kaur Alttoa ( A jaloo-Keele tea
duskond), Toomas Liiv (Ajaloo- 
Keeleteaduskond).

6. jaanuaril 1970. a. toimus 
ELKNÜ TRÜ komitee büroo istung, 
ф  Büroo arutas Arstiteaduskonna 

I kursuse üliõpilase Tõnis Nur
ga personaalküsimust. T. Nurk 
viibis 24. oktoobril koos ko
danik Mogomiga, kes kroonilise 
alkohoolikuna oli vallandatud 
töölt TRÜ-st, restoranis «Tar
vas». Restoranist väljudes tea
tas Mogom, et peksab läbi esi
mese vastutulija, ja nii ta tegi
gi, kusjuures T. Nurk vaatas 
passiivselt pealt. Rahvakohus 
karistas Mogomit vabadusekao
tusega ja võttis T. Nurga suh
tes vastu erimääruse. Büroo ot
sustas saata T. Nurga perso- 
naalküsimusi arutamiseks kur
suse komsomoliorganisatsiooni
le ettepanekuga kaaluda T. Nur
ga väljaheitmist ÜLKNÜ-st.

0  Büroo arutas Õigusteaduskonna
IV kursuse üliõpilase H. Toom- 
la esinemist TRÜ RSK delegat
siooni juhina Petroskois ülelii
dulisel seminaril. Büroo hindas
H. Toomla esinemise poliitiliselt 
läbimõtiematuks ja mitmesu
gust tõlgendamist võimalda
vaks. Büroo karistas H. Toom- 
lat noomitusega ja otsustas in
formeerida asjaoludest RSK 
liikmeid, et vältida võimalust 
taoliste esinemiste kordumiseks 
tulevikus.

%  Büroo andis soovituse NLKP 
liikmekandidaadiks astumiseks 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üli
õpilasele Paul Kenkmannile. 

ф  Büroo otsustas anda soovituse 
sõiduks Bulgaaria RV-sse Õigus
teaduskonna üliõpilasele Too
mas Trombile, Arstiteaduskonna 
üliõpilasele Tiiu Tammeraidile 
ja Füüsika-Keemiateaduskonna 
üliõpilasele Tiina Täpsile. 

ф  Büroo kinnitas ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni 1969. a. statisti
lise aruande.

A  Büroo kinnitas TRÜ komsomoli

organisatsioonis V. I. Lenini 
100 . sünni-aastapäeva tähistami
seks toimuvate ürituste kalen
derplaani, mille alljärgnevalt 

/  ära toome.
I. Leninlik arvestus.

Leninliku arvestuse ko
misjonide töökoosole
kud arvestuse käigu kont
rollimiseks

9.— 15. veebruar 
Vastutavad L. Karu, M. Kubo.
Komsomoligruppide 
koosolekud kõigi kom
munistlike noorte juube- 
lieelsete töötulemuste lä
biarutamiseks

16. veebr.— 1 . märts 
Vastutavad osakondade 
sekretärid.
Leninliku arvestuse ko
misjonide istungid ar
vestuse andmise otsus
tamiseks

2.—23. märts 
Vastutavad osakondade 
sekretärid.
Üleülikoolilise leninliku 
arvestuse komisjoni is
tung

Üliõpilane kodanlikus üfiiskonnas

Vastutab L. Karu.
9. aprill

Vestlusring «Lenin kir
jandusest ja kunstist»

24. veebruar
Vastutab T. Kuldsepp.

Vestlusring «Lenin rii
gist ja demokraatiast»

17. veebruar
Vastutab J. Allik.
II. Muud üritused.
ELKNÜ TRÜ komitee pi
dulik pleenum

Vastutavad J. Allik,
P. Kenkmann.

ELKNÜ TRÜ komitee ja 
TRÜ sotsioloogia ringi 
teoreetiline konverents 
«Üliõpilased uurimas 
marksismi-Ieninismi teo
reetilist pärandit»

Vastutavad J. Allik,
P. Kenkmann.

10 . aprill

10 . aprill

Teaduskondade piduli
kud komsomolikoosole- 
kud üleliidulises komso- 
molikoosoleku raames

23. märts—9. aprill 
Vastutavad osakondade 
sekretärid,
L. Karu, S. Litvinenko.

ELKNÜ TRÜ komitee 
kirjandusliku ja ühis- 
kondlik-poliitilise alma
nahhi ilmumine: käsikiri

20. veebruar
Trükist

20. aprill
Vastutavad O. Remsujev 
ja J. Viller.

Loengusarja «Vene revo
lutsioonilise mõtte aja
loost» lõpuleviimine

veebruar—aprii! 
Viimane loeng «V. I Lenin»

22 . aprill
Vastutab E. Lätti.

Tartu V üliõpilaspäevade eduka 
organiseerimise ja läbiviimise eest 
autasustati:

EKP Tartu Linnakomitee ja Tar
tu Linna TSN TK aukir jaga 
Jaak  Kaarmat, Laur Karu, Ülle 
Reinu, Rein Tensonit ja  Jaak 
Villerit.
ELKNU Keskkomitee aukirjaga 
Jaak Allikut, Svetlana Litvinen- 
kot, Indrek Kolkat ja Kalle Mäl- 
bergi.
ELKNU Tartu Linnakomitee 
aukirjaga TRU töötajaid Helve 
Kaburit, Voldemar Küsi, Jüri 
Karmi, Toomas Sutti, Marta Ki
kast, Peeter Vihalemma. «Noor
te Hääle» töötajat Sirje Endret, 
TRU üliõpilasi Kaur Alttoad, 
Viktor Arhipovit, Aleksander 
Bachmanni, Jevgeni Golikovi, 
Riina Hunti, Siim Kallast, Ago

Autasustamisi
Kivilood, Toivo Kuldseppa, Eerik 
Lättit,  Karl Millerit, Vladimir 
Mürki, Andres Piirsood, Eimar 
Rahumaad, Aare Randa, Mati 
Salundit,  Jaan  Tamme, Tiiu 
Tammeraidi, Hain Tanklerit, 
Triinu Tikandit, Tiina Täpsit, 
Aarne Vaiku, Vaidu Vidilat, Da
vid Vseviovi.

Eduka esinemise eest Tartu V üli
õpilaspäevadel autasustati ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee aukirjaga K. 
Kilvetit, TPI estraadiansamblit ,! 
TRÜ bioloogiaosakonna ja füüsi
kaosakonna estraadiansambleid. 
Aktiivse töö eest komsomolis au ta 
sustati ELKNÜ Keskkomitee aukir- f 
jaga  Peeter Vihalemma, Jevgeni \ 
Golikovi ja Kalle Mornat.

Püüame anda ülevaate Ameerika 
ühendriikide kõrgema hariduse 
süsteemist ja eesmärkidest, sellest, 
mida kujutab endast Ameerika üli
õpilane kõikide oma püüdluste, 
eesmärkide ja iseloomujoontega, 
millega tegeleb ta lisaks õppetööle 
kõrgemas koolis, missugused või
malused avanevad tema ees pärast 
hariduse omandamist,  seega — 
missugune on üliõpilaste kui so t
siaalse grupi koht kapitalistlikus 
ühiskonnas.

Materja li koostamisel on kasu ta
tud venekeelseid allikaid: «USA 
rahvaharidus» (1969. a.), ajakirju 
«Ameerika» ja «Kurjer» (1969. a.).

I. Kõrgema hariduse struktuur
ja eesmärgid Ameerika Ühend

riikides
Ameerika teadlased väidavad, et 

mitte kunagi varem pole Ühendrii
kides olnud noorust, kes oleks 
saanud nii hea hariduse kui 
1960—70-ndatel aastatel kõrgema 
hariduse omandajad. Kuid nagu 
näitavad sotsioloogilised analüü
sid, mitte kunagi varem pole noo
rus nii kaua ja põhjalikult kaalu
nud oma tulevase eriala valikut 
ning keeldunud tä i tmast just neid 
kohustusi, mida nõuab neilt ühis
kond. Põhjused on eelkõige mui
dugi selles, et noored ei ole rahul 
kapitalistliku ühiskonnaga, selles 
valitsevate ebahumanistlike ning 
antidemokraatlike printsiipidega.

Ameerika Ühendriikide kõrgema 
hariduse süsteem kujutab endast 
ühiskondlikke ja eraettevõttelisi 
õppeasutusi; ei ole kõrgema hari
duse ministeeriumi (nagu ka hari
dusministeeriumi) ja juhtimine on 
seetõttu tsentraliseerimata. Igas 
osariigis on oma haridussüsteemi 
valitsus. Nõnda püütakse tagada  
kohalikku vastutust ning initsia
tiivi kõrgema hariduse järjepida- 
val reorganiseerimisel, samuti vä l
tida ohtu, et jäetakse arvestamata 
osariigi iseärasused või erinevad 
vajadused.

Kõrgema hariduse süsteem are
neb USA-s kiiremini kui mõni te i
ne rahvaharidussüsteemi allosa
dest. Praegu õpib 2537-s kõrgemas 
õppeasutuses 7 571 000 üliõpilast.
1955. a. astus 30% kõigist 18 aas 
ta vanustest noortest kõrgemasse 
kooli, 1965. a. juba 40% ja 1975. a. 
lubatakse jõuda 50% piiridesse.

Ameerika Ühendriikide kõrge
mate koolide hulgast võib erista
da madalamaid e. kaheaastasi ja 
kõrgemaid e. neljaastasi kolled- 
žeid, ülikoole ning erihariduslikke 
instituute. Enamikus neist toi
mub õppetöö tasu eest (näit. Ala
bama Ülikoolis nõutakse üliõpi
laselt aastas 1550, Hamiltoni mees
üliõpilaste kolledžis 3300, na is
üliõpilaste kolledžis 3700 dolla
rit jne.). Enamikus koolides m aks
takse 10—20%-le üliõpilastest s t i
pendiumi.

Kõrgema hariduse omandamisel 
on esimeseks astmeks kaheaastane 
kolledž, mis oma õppeprogrammi
des järgib tavaliselt kohalikku 
orientatsiooni (näit. teksti il itöös
tuse spetsiifikaga linnas on ena 
masti sama orientatsiooniga kol- 
ledžid) ning rahuldab seega ko
haliku tööstuse vajadusi kvalifi t

seeritud tööjõu suhtes. Ligi kol
mandik neist, kes lõpetavad m a 
dalama kolledži, lähevad üle kas 
nelja-aastasesse kolledžisse või 
ülikooli. Mõnes osariigis on kahe- 
ning nelja-aastased kolledžid ning 
ülikoolid liitunud ühtsesse süstee
mi. Näitena võib tuua Kalifornia 
osariigi, kus on 89 madalama 
astme kolledžit, mis valmistavad 
ette üliõpilasi astumaks 19-sse 
kõrgemasse kolledžisse, mille lõ
petajad saavad kas bakalaureuse 
voi magistri kraadi. Haridusala 
püramiidi tipu moodustavad Kali
fornia Ülikooli 11 filiaali mitmetes 
osariigi linnades, kus võib om an
dada lisaks saavutatule veel dok
tori kraadi.

Kõrgema hariduse süsteem Amee: 
rika Ühendriikides võimaldab üli
õpilasel katkestada teadmiste 
omandamise mistahes mainitud 
etapi läbimise järel. Nii võib kee
leteaduskonna üliõpilane asuda 
tööle rahvusvahelistesse kauban
dusfirmadesse, kirjastustesse, rii
giasutustesse, hakata õpetajaks või 
tõlgiks. Kuid ta võib haridusteed 
ka jätkata: omandada doktori 
kraadi ja hakata tegelema teadus
liku tööga. P raegu on Ameerika 
Ühendriikides 157 ülikooli, 800 
nelja-aastase õppeajaga humani- 
taar- või loodusteadusliku profii
liga kolledžit; 200 õpetajaid kooli
t a v a ^  kolledžit; 200 usuteaduslik
ku kõrgemat kooli, umbes 240 kõr
gemat õppeasutust (instituute või 
kolledžeid) mitmesuguste erialade 
spetsialistide väljakoolitamiseks, 
990 madalama astme kolledžit.

Paljudes kõrgemates koolides on 
juurdunud praktika, et üliõpilasi 
saadetakse välismaale end täien
dama. Nõnda loodetakse ette va l
mistada põhjalike erialaste tead
mistega spetsialiste, kes suudavad 
probleeme haarata maailma tase
mel.

Samal ajal on Ameerika Ü hend
riikide progressiivsed haridustege
lased arvamusel, et kuigi spetsia
liseerumine ühel kitsal erialal või
malikult kõrgel tasemel osutub h ä 
davajalikuks USA mobiilses üh is 
konnas, tuleb endale aru anda 
sellest, et ainult kitsa eriala spet
sialistide poolt juhitav ühiskond 
saab vaevalt osutuda targalt  o rg a 
niseeritud ühiskonna näiteks. See 
ei tähenda spetsialiseerumise osa
tähtsuse vähendamist. Küsimus on' 
selles, kuidas saavutada kõrvuti 
heade erialaste teadmistega ka 
kõrget üldharidust ja sellega kaas
nevaid humanitaarseid väärtusi. 
Praeguseks on jõutud olukorrani, 
kus 3/4 üliõpilastest, kes on saanud 
voi saamas bakalaureuse kraadi, 
õpivad ka üldhariduslikke distsip
liine: filosoofiat, ajalugu, peda
googikat, kunstiajalugu, kirjandust 
jne. Ainult neljandik üliõpilastest 
omandab kitsalt oma eriala.

Muidugi ei saa unustada küsi
muse teist poolt: kui Ameerika 
korgem kool püüabki ette valmis
tada võimalikult täiuslikumat kõr
gema haridusega spetsialisti, s a 
tub viimane tänu oma tarkusele 
elus veelgi sügavamatesse vas tu 
oludesse, sõltudes lõppkokkuvõttes 
ikkagi kodanlikust ühiskonnast, 
kus ta elab ning töötab.

II. Missugused on 70-ndateIe
aastatele vastumlnevad Amee

rika üliõpilased? Mida nad 
taotlevad?

Psühholoog Richard E. Peater- 
son korraldas nelja aasta  vältelt 
250 kolledžis ning ülikoolis 120 000 
üliõpilase hulgas ankeetküsitluse, 
mille abil selgitati välja üliõpi
laste suhtumine oppeprotsessi ja  
õpitavasse erialasse, hinnangud 
kõrgema kooli administratsioonile 
ja stuudiumikaaslastele, selle koh
ta, kuidas nad veedavad vaba 
aega, missugune on nende so t
siaalse teadvuse aste, kultuuritase 
jne. Ankeetküsitlusest lähtudes 
jaotab psühholoog ameerika üli
õpilased kaheksasse kategooriasse:

AUSAD RÜHMAJAD. Sihikind
lalt eesmärki järg ivad üliõpilased, 
kellele peamiseks huviks on oman 
dada valitud eriala. Ülikooliaastad 
on neile paratam atu  etapp mitte 
ainult kõrgema spetsiaalsuse 
omandamiseks, vaid ka suurema 
ühiskondliku prestiiži saavutam i
seks. Valivad endale materiaalselt 
enamhüvitavad erialad: peda
goog, majandusteadlane, insener 
jne. Paralleelselt õpingutega p a l 
jud töötavad, mistõttu neil üldha
riduse omandamine poolikuks jääb. 
Sotsiaalselt päritolult enamasti 
töölisklassi hulgast.  Moodustavad 
umbes 20% üliõpilaskonnast.

PRAKTILINE NOORUS, õ p p e 
edukus suuremalt jaolt «väga hea». 
Ülikooli laiemast, stuudiumiväli • 
sest elust huvituvad tunduvalt 
rohkem kui eelmine kategooria, 
kuigi oma põhiolemuselt kuuluvad 
elus «kuldsel keskteel käijate» 
hulka. Sotsiaalseid probleeme la
hendavad arukalt ning külmavere
liselt. P äras t  ülikooli lõpetamist 
astuvad tavaliselt aspirantuuri.  
Enamikus advokaatide, arstide, 
ühiskonnategelaste lapsed. 10% 
üliõpilaskonnast.

KOLLEDZITE ENTUSIASTID. 
Huvituvad äärmiselt elavalt kol
ledži elust, võtavad aktiivselt osa 
paljudest akadeemilistest ettevõt 
mistest, tegelevad spordi või 
kunstiga. On funktsionäärideks 
korporatsioonides, organiseerivad 
väljasõite. Eriala valikul lähtuvad 
sellistest kriteeriumidest, mis eel 
davad õppimisprotsessis väiksemat 
energiakulu ja rohkem vaba aega. 
Vaadetelt küllaltki konservatiiv
sed, kuigi võivad jä t ta  tegutsemi
sel teistsuguse mulje. Sotsiaalselt 
päritolult provintsi keskklassi esin
dajad. 25% üliõpilaskonnast.

INERTNE NOORUS. Huvituvad 
vähe akadeemilisest ja poliitilisest 
tegevusest. Kõrgemasse kooli a s tu 
vad sageli mitte huvist eriala v a s 
tu, vaid vanemate või sõprade 
nõuandeid järgides, monikord ko
guni põhjusel — «midagi peab ju 
siin elus tegema ja kolledž asub 
kodukoha lähedal». Võtavad ker
gesti omaks käibetõdesid. S o ts i
aalselt päritolult keskklassi m a d a 
lamatest kihtidest. 10% üliõpilas
konnast.

(Järg  4. lk.)

R ostodc l ülik©-nli juube l
Viimastel aastatel on Rostocki 

nimi esinenud meie ajakirjanduses 
peamiselt Läänemeremaade rahunä- 
dala pidupaigana. Kuid möödunud 
kuul köitis maailma avalikkuse t ä 
helepanu Rostocki ülikooli 550. a a s 
tapäev. Sellest kultuurisündmusest 
kogunes osa võtma üle 200 teadlase 
mitmelt kontinendilt. Pidulikul a k 
tusel tervitas juubilari NSVL üli
koolide poolt Leningradi Laevaehi
tuse Instituudi rektor prof. dr. 
J. Tovstõhh. Rostocki ülikooli rektor 
prof. dr. G. Heidorn andis audoktori

diplomid üle 24 teadlasele, nende 
hulgas kuuele nõukogude teadlasele 
eesotsas prof. dr. med. A. Višnevs- 
kiga.

Seoses kõnealuse juubeliga m är
kigem, et 17. sajandil õppisid Ros
tocki ülikoolis esimese eesti keele 
grammatika autor H. Stahl, eesti 
grammatika ja saksa-eesti sõ n a raa 
matu autor H. Göseken ja vä lja 
paistev lõuna-eesti murde tundja 
A. Virginius.

H. VIHMA

RVA
üheks lugejate teenindamise vor

miks TRÜ Teaduslikus Raamatuko
gus on raamatukogudevahelise abo
nendi (lühendatult RVA) kaudu 
raam atute  laenutamine, s. o. raam a
tukogus puuduvaid raamatuid ja 
ajakirju laenatakse ajutiseks ka
sutamiseks teistelt raamatukogudelt.

Ulikooii töötajad ja üliõpilased 
võivad tellida RVA kaudu nii NSV 
Liidus ilmunud kui ka välismaiseid 
väljaandeid (raamatuid, brošüüre, 
ajakirju jne.). Ilukirjandust laenu
tatakse ainult põhjendatud nõudmi
sel (tõlkimiseks, seoses teadusliku 
tööga, diplomi- ja kursusetööks). 
RVA korras ei laenutata ajalehti, 
heliplaate ja helilinte, käsikirju ja 
käsikirja õigustes avaldatud trüki
seid, dissertatsioone, maakaarte.

Iga nõutud trükise kohta tuleb 
täita vastav RVA nõudesedel, kuhu 
kirjutada täpselt ja selgesti loetavalt 
järgmised andmed: autori (koosta
ja) perekonnanimi koos eesnime või 
initsiaalidega, teose pealkiri, ilmu
miskoht ja -aasta, mitmeköitelise 
teose kuhul ka köite number. On 
soovitav näidata allikas, kust 
võetud andmed nõutava teose kohta. 
Perioodiliste väljaannete tellimisel

kirjutada nöudesedeliie ajakirja või 
jätkväljaande täielik nimetus, aasta, 
aastakäigu või köite number, num 
ber aastakäigus ja kui soovitakse 
ajakirjast ainult ühte kindlat a rt ik
lit, siis ka artikli autor ja lehekül
jed. Toimetiste puhul märkida nõu- 
desedelile ka väljaandev asutus või 
organisatsioon. Andmed lugeja koh
ta märkida noudesedeli pöördele. Iga 
nõudesedeli juurde täita veel ka ta 
loogikaart, kuhu märkida andmed 
nõutava väljaande kohta, lugeja n i
mi ja lugejapileti number. Kui soo
vitakse kirjanduse saabumise kohta 
teadet, siis märkida ka telefoni 
number või aadress ja märkus «Tea
tada».

RVA korras saadud kirjanduse ka
sutamise ajad on järgmised: r a a 
matud — 30 päeva, ajakirjad ja 
jätkväljaanded 15 päeva, mikro
filmid — 45 päeva. Antud täh tae
gadest palume lugejail rangelt kin
ni pidada ja kirjandus õigeaegselt 
tagastada.

1970. aastast  alates hakkab kehti
ma uus üleliiduline RVA põhimää
rus, mille kohaselt tehakse mõnin
gaid muudatusi seni kehtinud kor
ras.

1. Võetakse kasutusele uus ühtne 
nõudesedel, millele tuleb kaks korda 
kir jutada andmed nõutava trükise 
kohta (seni kehtinud sedelil kolm 
korda).

2. RVA nõudesedelid võib siis

saata täitmiseks Leningradi, Mosk
va või teiste liiduvabariikide ra a 
matukogudesse, kui on teada, et 
nõutud trükis vabariigi ra a m a tu 
kogudes puudub. Et aga meie 
vabariigi raamatukogude fondide 
kohta trükitud koondkataloogid 
puuduvad, mille abil trükise o le
masolu vabariigis kindlaks teha 
saaks, ja et Teaduslikul R aam atu
kogul teletaip ka puudub, siis tuleb 
RVA nõudesedelid saata Tallinna 
raamatukogudesse kontrollimiseks, 
kust kirjanduse puudumise korral 
need vastavatesse NSV Liidu r a a 
matukogudesse edasi saadetakse. 
Kui lugejal on kindlad andmed, et 
nõutav trükis vabariigis puudub 
(isiklikult Tallinna raamatukogudes 
kontrollinud või bibliograafiliste 
väljaannete põhjal vajaliku trükise 
leidnud, kus ka raamatukogu m är
gitud), siis palume seda nõudesedeli 
juurde kuuluvale kaardile märkida.

3. Uue põhimääruse kohaselt va l
mistatakse lugejale tasuta koopiaid 
ja mikrofilme artiklitest mahuga 
kuni 10 lehekülge (seni 20 lehe
külge) .

Diplomi- ja kursusetööde kirju
tajad, esitage vajaliku kir janduse 
tellimine õigeaegselt.  Kahe-kolme 
päeva ega ka nädala jooksul ei ole 
võimalik RVA nõudmisi täita, vaid 
tuleb arvestada umbes kuu ootamis
aega.

E. LANG



See kõrge uks on lahti. Astun vad läbi Austraalia kuumliiva sü- Hetkena läbib mõte praegu lo- Aga lounakaares ümmardub Muna- 
mõtlikkusse^ On õhtutulede ja vai- d a m e . . .  putu r u u m i . . .  mägi kõigist kupleist ü l e . . .
kuse aeg. Fuajee ärkab mu sam- . . .po o lu sed ,  need nimetud ja On öö ja kusagil kahe nimetu 
mudest.  Paremale, albastervalgesse neetud punktid . . . Antarktika laius- ja pikkuskraadi ristumisko- 
seina on neljanurgelise marmor- hirmsa tuisu jääkeldrisse sulgub has, keset vaibumatut Atlandit sõit- 
tahvlina jäetud Hellenurme mois- igaveseks kapten Scott. «To strive, leb torm praegu väikest laeva, mil- 
nike maateadlasenimi.

Mul on natuke häbi selle nagu - - • - •
sissetungi pärast.  Nii hilise ja pea- 

.aegu põhjendamatu. Tunnen jalge 
all julgustavaid trepiastmeid, kee
ran  paremale kõmisevasse koridori, 
siis veelgi hämaramasse Metsa- 
imede Tunnelisse. Käsipuu, sad a 
dest peopesadest poleeritud, viib 
-Ши trepist üles.

Vasakul seinal on läiklevil klaa
sidega loodusvaated. Hingeldades 
sisenen tuttavasse ruumi. Parkett 
nagu maailmatu malelaud. Ta tu n 
neb praegugi mu ettevaatlikke sam- 
ine. Monoliitide klaasid vaatavad-- 
nagu mingid silmad. Valge lagi on 
endiselt kõrge nagu siis . . .

Miks ma siia tulin? Miks seisan 
niimoodi? Miks vajutan nüüd audi
tooriumi ukse lingile ja astun sel
gesse öisesse ruumi?

Aga ma ju tunnen seda numbrit.
Koimsada kakskümmend seitse, 
eks! Ja tunnen esemeidki, iga kir
ju tuslauda selles ruumis, neile kir
ju ta tu t .  Siin on tuttav pilt, kaardi
kepp ja pruun kaardipuu, lahuta
matu kahe poolega tahvel — kon- 
luurkaart, millele sai kriidiga joo
nistada oma mõeldavaid maailma- 
retki. Ma ei vajuta lüliteile seinas, 
et valgus pahvataks laealusesse.
Tunnen pimedaski sellele põrandale 
asetatud sammude teeradu. Ka omi.
Naaldun pisut aknalauale. Nagu 
möödunule ühtlasi. (Siin aknaalu
ses on alati pisut soojem.) Eesti
maa talvelumi lendleb väljas. On 
Jälle üks detsembriõhtu. Seekordne, 
tänane. Nii hiline, et võiks lausa 
und näha.

Oota! On, nagu naksuksid põran
dad, kõmiseks trepp, nagu kajaks 
parkett tulemisest. Mu sobrad ja 
kaaslased, juhuslikult, segamini.
Uks nagu avaneks, mind_ ümbrit
seks taas  häältesumm. Koik oleks 
nagu ennegi. Siis siseneksite Teie, 
paari raam atuga, kaardikepiga ha r
junud sõrmede vahel või hoopis 
širna milletagi. Ja hiljem .

«.. . mis kandi mees te, õieti ole
te?. ..»

Justkui kesköine uni
Tõepoolest. . .  

«... All idas kiirgas Peipsi 
kui sinav lilleleht.
Peas kõrged aurumütsid, 
maatuled peksid reht.
Jões elas haldjavägi, 
kuldräti all m agas muld 
ja Väike-Munamägi 
taevani purskas tuld.
Tegin silmad lahti. Puil 
rippus härmauits.»
Võpatasin. Avasin silmad, poe

tessi vemburead imeselgesti peas. 
On ikka veel seesama detsembriöö 
ja väljas tantsib tuulega kaasa he
le jõulukuulumi. Aga see . . .  Nagu 
kesköögong kaikus. Näib, nagu 
oleks vana pirnipuu tulnud, toetu
nud oma oksasagaratega vastu 
akent. Ja koputas siis vastu ruu
tu. Ei, vana pirnipuu tukub edasi 
oma kohal nagu kõik selles sajus, 
selles öös.

С ГJ  o s tr ive , 

to  $ее/г...
Rein Põder

Asjadele ilmuvad piirjooned.
Täna on midagi teist moodi. 

Viiskümmend aasta t  kuidagi selge- 
piirsel kujul. Täna kir jutame AN
NO DOMINI 1969. Ja alustame 
Granöst, kirjutame siis August 
Tammekann, saame üle sõjaaas- 
taist ja lausume Jakob Kentsi n i
me. Inimesed, keda enam päriselt 
pole. Neist kõigist on siia midagi 
jäänud. Kõla. Nii, nagu pole teisi
gi, keda me nõnda mäletame või 
kes on praegugi veel ligidased . . .

Nagu naljataks ikka kolleegide
ga ammendamatu Väints, kusagil 
nurgas poistekambas räägiks Ülo 
Vilt ja kateedriruumes liiguks en
diselt Elmi Ilometsa tagasihoidlik
kus . . .

. . .  Ladeneb aega. Nagu ikka.
Igapäevane on aga, kui klõbiseb 

väsimatu kirjutusmasin ja hedera
«« . . .  õrnalt tuleb . . .  , see on ju 

n s t r u m e n t .

to s e e k . . .»  from Tennyson’s lel viibib merele kindlaks jäänud
«Ulysses» jääb elu ja hukkumise mu üksik s õ b e r . . .
kreedona ta hauale .. . Kusagilt" kaugelt, teisest maail- sirutab oma leheninakesi lae ning

Oota! Kunagi olid sellegi tahvli maotsast, tollelt jäiselt pooluse- kõrgete akende poole. Kui ikka ja
кхртяНерг kre-mal-ieer kru- kohal (mida ma suure musta lai ' maalt, kuhu jäi Scott oma kaaslas- jälle vabaneb ohkega kaardipuul
lucnm ijcc ,  j guna praeg U pimeduses eristan) tega « to strive to see k . . . ,»  pruun Aafrika või Andide ahelik

UU«i'ii'n L n  sõbrake* Elu on lü- need sõnad: «Võidelda ja otsi- meenuvad jälle tahtmatult sõnad oma pikaks tulemägede reaks, kui
ihikpil ' J d a . . . » .  Kahju, ammu kadunud, jääkünka ristilt ja  meie tahvli ко- Kanada tundrais sõidavad jälle

Nagu oleksid nad kohatud, erguta- ha itt sellelt jääkontinendilt on ко- inimesetud maagirongid ja  kui
..................................................................maks mingit tarbetut romantikat., dumaakillule" jõudmas Andres Ta- Uraal sinus tehakse maatasa, pä-
« . . .  pärast väikest vaheaega nagu ei oleks neid saanud moista rancjj nendes ruumides käinu-õppi- r *s peneplaanini kohe, et sellelt mi-

räägime Pergamoni maateadlaste tänaselt , mahutada neisse mõnikord nUj keda mäletan . . .  dagi uu  ̂ voiks kõrguda.
geograafil istest k u ju t lu s te s t . . .»  elu hädapäras t ja väiksemat sisu. Lumi keerleb akende taga. Mõt- , P i .ae^ U -3ga tukuvad Pa|<sud аУ

Ei, olen üksi. Endine hämar Sest ometi, suletud toavaikuses tg poolümin las_ed edasi soojas raam atukogus ja
vaikus Ma justkui pean siia ära seinal mõtiskleb Nansen meie maa- F võõrkeelsed žurnaalid ning tuden-
andma osa oma mõtteid. Ma nagu ilma üle, näeb terendavaid maail- . . .  Eestimaa ei lama enam am- gitööd lebavad riiuleil. Mu enda
püüaksin sooritada mingit mõtte- mu, mis on veel avastamata. Seal mu jääpantseri all. Juba on voolu- naiivsed read nende hulgas. Alis-
matka nende seinte vahel kõlanud seina taga  astub kell oma nähta- veed uuristanud ta näkku orgusid tunult on kokku seotud Põhja-
aegadesse matut sammu, mõõtes sekundimet- ja sinine jäävesi täitnud nõgusid Ameerika, samamoodi maailma

Kujutlustes Kolumbuse kara- ronoomina ööd. Ja selle uueks ning lohke. Segapudruna lebab mullad ja ka valgete laikudega
ve! ii del täistunniks jaotamise kõla neelaks maas punakas moreen, ainult rah- Vasco da Gama aegne maailm.

nagu H u m b old t  Chimborazo nagu seesama vaikus. nudena_ nagu mälestus on tagane- Kõik need maailmad ja ta osake- 
1;ipus • • • Andaluusia . .. Gieveland . . .  nud Põhjamaa jäänud sellesse pin- sed. Aknalaual seisab vana gloo- 

F rob isher iga  Loodeväila eks- M on tev ideo . . .  Estremaduura . . . d a . . .  Merest kerkib aeglaselt lai- bus, Himaalaja kohalt pisut küh
n s te s  ^ Estremaduuras kusagil,, kusagi! dusid. Nii veerohkelt voolab Ema- mune, ookeanide üle tumedalt si- 

niehed aga lähevad ja lähe- kauges m a a i lm a n u rg a s . . .  jõgi ja kaugemal kõhistab Piusa. nine. Kui liigutada teda, pöörleb ta
Я1ШШ!Ш11111ШП111111Ш11111П!Ш11!1!Ш11!1111111ШИШ111Ш11111ШШ ... ................................................................ Illttlllllllllllllllllllllllll..... .

ГШ. 'ÜS?* maks kaasaegses kunstis. M atisse nud sellest kontseptsioonist elu lõ- tunda ja elust ja loodusest ammen-
/жш töötas kiiresti. Prantsuse kunsti- puni. Tähelepanuväärne selle poo- dada harm oonilist õnnetunnet, kui

ш п Ж  IB & . teadlane J. E. Blanche on kirjelda- lest, et enam ik kunstikriitiku id  Ma- see on võimalik. Paljud kunstn ikud
пис  ̂ *a tööuiisi järgm iselt: «Matis- tis se i eluajal jaatasid küll tema on sellest tun tud  tõest ka oma loo-

,, . , , .. t I hn Г и se väljus oma tööriistadega kohe värvi võlu ja jõudu, selle elavust m ingus juhendada püüdnud, kuid
l\u ju taaa nagetnu . и ezat - p^ rasf hom mikueinet. Ta otsis то- ja nõudlikkust, ta kom positsiooni resultaadid pole kaugeltki m itte

ne i soov oli esi a a j u e n i  , tui ^--v ^ püstitas raami. K eskpäevaks im eväärset tehnikat, kuid et piirata alati positiivsed olnud. Millegipä-
t ^ a s n<ä ra eSpöördudam̂ e lle nku ju^d  ° ^  ^ as lõpetanud maali ja kir- seda kiitust, lisasid: aga see on ai- rast õnnestusid juba D antel «Juma-

^  ^  Henri Matisse’i meetod ja programm

kumeda võbinaga, nagu protestee
rides, et tülitatakse. Teda, v a n a 
kest! Ja too mõik, mis temasse on 
tekkinud, mis on olnud nii kaua, 
kui mäletan gloobust ennast, ka 
see pöörleb kaasa. Temalt, sellelt 
gloobuselt, ei vaadata  ju, ei õpita 
midagi. Ta lihtsalt seisab akna
laual oma registrinumbriga, kuid 
rohkem vajalik, kui mõni muu ta r 
vilik ese. Ta on sümbol.

. . .  Anno 1969. See on täna.
1969 aasta t  tagasi kirjutas vana 
kreeka mõttehiiglane Strabon 17- 
köitelisele teosele pealkirjaks 
«GEOGRAAFIA». Me kirjutame . . .

Kusagilt öö piirilt tõstab juba 
ankru uue päeva mõte. Ja hedera, 
kurivaim, muudkui väänleb nagu 
eluvõrse k u n a g i . . .

Olnu jääb ju heietena, millegi
pärast on ta sööbinud kõige ta v a 
lisemate hetkede näol, mis on kord 
tükk kuldset laulu nende seinte 
vahelt, kord hea nali või meie endi 
sõnad neist detsembreist, õhtuist, 
kui siin koos o ld i . . .

See on hoopis väiksem mõte, 
mis minus tekkis. P isut nukrust, 
isegi rumalavõitu lürismi on selles
se korraga valatud . . .

. . .  võin siia jälle tulla ja kõik 
näib varemana, aga  ma ei saa 
vist kunagi joosta sellest trepist 
üles, taban ennast mõttelt. Tõeli
selt söösta, kui sul pole ajakriipsu- 
gi, kui värvimüts on peas to rm a
misest viltu vajunud ja kui sinus 
pakitseb korraga sada korratut,  
tagakihutavat mõtet.

Astun jälle allakäiku. Seisatun 
uuesti, haaran  k äs ip uu s t . . .

. . .  imelikult armsaid silmi, üht 
valusat naeratust tunnen ka nüüd 
siin trepil vastu tu l e v a t . . .

. . .  Ei, pean nüüd tõepoolest mi
nema. Nagu rututaksid, tõukaksid 
mind tagan t  sõnad: «Kiirusta, 
sõbrake . . . !»  Tunnen, et pole siiski 
veeranditki suutnud siit kaasa võt
ta, et olen lõputult kirju,tanud ja 
reastanud vaid konspektiridu, la
destanud mingeid väärtusi,  neid 
päriseks saamata. Ja niimoodi on 
vaid häbi, nagu koolilapsel, kelle 
tegemata koolitükid on just praegu 
avalikuks tulnud. Aga mida muud 
peaksingi tundma?

Jätame meened. Lähen, oma m õ 
tete mõrkjast meest, kaartide värvi- 
põllust, oma pisut sammudest fan 
taasia õnnelikel teil midagi kaasa 
saamata. Lähen ju eemale! On 
mul niimoodi õigus?

. . .  Oma sammukõla t r e p i l . . .
Aga kui . . . ,  kui siiski võtaks kätte, 
pööraks praegu kannapealt ümber 
ja tormaks tagasi.  Rabaks vasakut 
kätt pimedusest uuesti ukselinki ja 
karjuks lävelt ühe hingetõmbega 
kuuvalgesse ruumi järsku sündi
nud ja iseendalegi ootamatu üle- 
meelikuse:

«Mis sa tukud, maakera, siin 
unustatud pimeduses! Pöörle edasi 
oma koliseva telje ümber! Edasi, 
mõistad!» «Forward!» ütleks sulle 
Scott. «Frain,» lausuks Nansen. 
Lase edasi, sest sa jaksad küll. 
Viiskümmend — naljaasi sinu või
mete juures! Siis läheme meiegi 
tunnistama 180° pöördeid. Ja siis 
on aastas 365 päeva ning elu kii
rustab ja Inimeste Maa ootab meie 
väikesi samme.

m ehhaanilisest jäljendam isest, mil 
tele me tavaliselt vaatam istegevuse  
kaudu asju projitseerime, sam uti 
ignoreerida ideid, kirgi või arva
musi, mis nii sageli inspireerisid 
maalijaid m inevikus ja inspireeri
vad neid tänapäeval. K ujutada ai
nult nägem ust ja selle kaudu jaa
tada elu. See käsitus kunstist läheb 
kaugem ale isegi kunsti idam aisest 
käsitlusest, mis ikka ja jälle jääb 
seotuks rütm i ja harmoonia aprioor
sete mõistetega. Kuid Cezanrie ei 
olnud teoreetik; ta uuris eseme ehi- 

. tu s t ja värvi, väsim atult, lõpm a
tu lt, hulluks tegeva visadusega, ku
ni ta oli kindel, et vormid ja vär
vid ta lõuendil kuju tasid  tõeliselt 
ta «reaalset» nägem ust. See oli 
meetod, mis nõudis pühaku kanna
tu s t, ja kuna pühakuid on vähe 
isegi kunstn ike hulgas, siis sel mee- 

Jo d il puudus väljavaade saada po
pulaarseks. Pealegi võib süüdistada  
m eetodit ennast, sest nägem us on 
hetkeline ja teda tuleb kujutada  
meetodiga, m illes see nägem ise  
hetkelisus on kooskõlas väljenduse  
spontaansusega. Se llis t m eetodit 
kasutas H enri M atisse esimesena 
tead liku lt, ja M atisse’i meetod on 
olnud üheks kõige iseloomuliku-

jutanud sellele alla oma nime, või, 
pidades tööd ebaõnnestunuks, o t
sustas teha järgm isel päeval 
u u e . . .»  M atisse ise on selgitanud  
oma m aalim ise põhim õtteid kordu
valt. Tooksin siin neist ühe: «Väl
jendusrikkust ma ei leia kires, mis 
hõõgub näost või mis on tehtud  
nähtapaks m aalitava isiku žestide  
läbi. Seda kõike täidab mu pildi 
kogu dispositsioon  — koht, mida 
täidavad figuurid, tühi ruum  nende 
ümber, proportsioonid  — iga asi 
mängib oma osa. Kompositsioon  
on oskus paigutada dekoratiivselt 
neid m itm esuguseid elemente, mida 
maalija tarvitab oma tunnete vä l
jendam iseks. Iga  üksik osa on pil
dis nähtav ja asetseb kohal, kas 
peam isel või kõrvalisel, mis talle 
kõige parem ini sobib. Iga  asi, mil 
pole pildis otstarvet, on seetõttu  
kahjulik. K unstiteos eeldab kõigi 
asjade harmooniat üheskoos: iga 
ülearune üksikasi täidab vaatleja  
m õtteis mõne teise olulise üksik
asja koha.»

See oli kirju ta tud aastal 1908, ja 
on tähelepanuväärt, et ta ei loobu-

nult dekoratsioon, see on petlik, 
uim astav, meeleline ja m eeldiv na
gu  hea plakat, kuid m itte rohkem, 
Need arvustajad leidsid, et isegi ta 
portreed on ikkagi vaid lillekimbud, 
paelte ja riide m ustrid, m is osuta
vad peent m aitset ja on korralda
tud efektselt, kuid kus puudub 
vaim sus, hum aansus, elu kriitika. 
H. Read on M atisse’i kaitses väit
nud, et ükski m aalikunsti defin it
sioon, m illesse ei m ahutata vorm i 
mõistet, ei või kaua püsida tarvi
tusel. Ei ole ühtki vorm im oonutust, 
mida teosele om istatav funktsioon  
ei suudaks õigustada. K üsim us 
näib olevat pigem  selles, kas üks 
või teine funktsioon, m ida vastav  
teos peab täitma, kuulub kunsti 
valdkonda. M atisse’i puhul ei tohiks 
meil aga kahtlusi olla; ta teostes 
puuduvad küll keerulised süzeed, 
psühholoogilisus ja elu kriitika  — 
kuid kui palju elu jaatust! Ja kas 
ei olegi see raskeim  tee, mida 
kunstn ik  4võib valida? K unstitead
lane Evi Pihlak on kirjutanud an
tud probleemist järgm iselt: «Kes 
ei tahaks siis end maailm as hästi

J. Olep
Ukus komöödias» põrgunägemused  
ilm ekam alt kui taevaliku õndsuse  
kujutam ine. P ositiivset program m i 
kunstis on alati ähvardanud tühjalt 
ilutsemine, em otsionaalne ühekülg
sus ja m agusus, jõuline eneseväl
jendus selles suunas on alati osu
tunud kü lla ltki raskeks.»

Võib öelda, et M atisse’il on «po
sitiivne programm» õnnestunud. 
Ja seda põhiliselt tänu värvile. Vär
vid on M atisse’i töödes nii puhtad, 
nii hõiskavad ja võidutsevad, nagu  
ei kunagi varem. M uidugi, selline 
koloriidi rõhutamine ei olnud Ma- 
t i s s e i avastus. Juba Van Gogh’i ja 
G augin’i loom ingus omandas kolo
riit teisi väljendusvahendeid varju
tava koha. Kuid M atisse lähenes 
probleemile sõjakam alt ja sirgjoo- 
nelisernalt. Van Gogh’i värvid olid 
kunstniku  hingeliste tragöödijate  
ja häm m elduste kajastuseks lõuen
dil, Gaugin’i om ad aga pidid vä l
jendam a autori janu kõige sala
pärase ja eksootilise järele. Kuid 
M atisse’i huvitas värv eelkõige kui

täiesti iseseisev väljendusvahend. 
Kahtlemata tõi ta nii kaasaegsesse  
Euroopa kunsti värviharmooniaid, 
mis põlvnevad idamaade kunstist.

Ta tööde ainestik on tavaline  
prantsuse kunstis: Pariisi vaated, 
portreed, aktid, natüürmordid, Ma
roko ja  A lžeeria m otiivid. Kuid  
väljunud M atisse’i käe alt, om an
dasid need tavalised m otiivid  sel
lise värvikülluse, m ille ees kahva
tusid Van G ogh’i m aastike palavi
kuline erksus ja Gaugin’i tööde 
eksootiline värvikus.

Sada aastat on m öödunud Ma- 
tisse'i sünnist, viisteist — tema  
surmast. A jaline d istants annab 
õiguse hinnanguks. M inevikku on 
läinud ajad, m illal kunstn ikku  süü
distati hedonismis, kunsti labasta
mises; kadunud on arvam used, et 
ta oma loom inguga lihtsalt irvitas 
ajastu suurte tragöödiate üle, m il
lede olemasolu paljude kritiseeri
jate arvates pidigi kinnitam a meie 
elu ülevust. M atisse elas tõepoolest 
epohhil, m illal kogu inim kond elas 
üle rea suuri ja sügavaid  tragöö
diaid. Esim ene ja  Teine m aailm a
sõda, okupeeritud Prantsusm aa  — 
need sündm used ei m öödunud Ma- 
tisse’ist valutult. Kuid ta võitles 
valuga oma hinges, nagu võidel
dakse parandam atu haiguse või 
saabuva vanadusega. M eenuvad  
M. Sem bat’ sõnad, keda M atisse  
pidas oma parimaks kriitikaks: «M a
tisse hoiab oma valu endale. Ta 
ei määri isiklikke kannatusi ja pes
sim ism i teistele kaela, inimestele  
kingib ta ainult harm ooniat.»



(Algus «TRÜ» nr. 38 ja 
Mehed 
K u u l

A. Tammert 
К- Metsur 
О. Raudsepp 
T. Matjus 
R. Aun

39)

K e t a s

K. Metsur 
A. Tammert 
R. Aun 
A. Eller 
J. Hünerson

M. Paama 
T. Savi 
A. Varusk 
J. Rumma 
R. Aun

O d a

V a s a r

T. Lehto 
T. Martšenkov 
V. Kukk 
O. Raudsepp 
K. Metsur

Naised
K u u l

R. Kivivare 
S. Saar 
I. Proos 
S. Ruttu 
M. Schura

I. Proos 
R. Kivivare 
E. Kerves 
O. Mehik 
M. Schura

K e t a s

18.12
16.01
15.31
15.09
14.98

54.06
49.90
49.48
41.66
41.60

79.90 
76.14 
74.20 
70.64 
69.89

59.18
57.62
57.48
55.82
51.60

12.57
11.30
11.10
10.83
10.73

40.40
38.40 
38.20 
36.58 
35.34

Pikad odakaared tartlastele meel
divad. Tänavu puurisid kahe mehe 
odad esmakordselt märke teisel pool 
70 meetrit. Jaan  Rummal õnnestus 
see suvel, Are Varusk vastas sam a
ga septembrikuus soomlastega rin
da pistes. Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonna üliõpilase Are Varuski 
vise oli teatud mõttes üllatusekski, 
oli ta ju pikemat aega visanud 
66—69 meetri piires. Nagu hiljem 
odameestelt kuulsin, soovitatud 
Arel viimane samm kiiremini teha 
soomlaste eeskujul. Arel tuligi see 
särtsakalt välja ja  veidi hiljem pidi 
Toomas Savi tunnistama: «Oma 
poisile küll kaotada ei lootnud!» 
Are aga tõusis Eesti kõigi aegade 
kuuendaks piigiineheks. Ees on üle 
80 meetri heitnud Mart Paama, 
Charles Vallmann ja Toomas Savi, 
kunagine kuulsus Gustav Sule ning 
praegune konkurent Vambola Polja- 
kQV. Pikki odakaari tegid veel Bo
riss Tolmatšov (68.76) ja Helmuth 
Sulsenberg (66.92).

Naiste heitealad jäid nõrgaks. 
Ülikooli au hakkas kaitsma Reet 
Kivivare, kes on ka kõikidel heite- 
aladel tubli. Kettaheites astus sam 
mu edasi lvi Proos, sest eelmisel 
hooajal jäi tal märk maha 37 meet
ril.

Mehed

K ü m n e v õ i s t l u s
R. Aun 7659
B. Tolmatšov 7532
A. Eller 7437
H. Sildoja 6857
R. Tõru , 6816

Naised 
V i i e v õ i s t l n s  

L. Kana 3816

Spordikuninganna
K E R G E J Õ U S T IK

O d a

R. Kivivare 
1. Lints 
О. Strugova 
S. Saar 
K. Rikk

42.66
37.94 
37.74 
36.96
34.94

H. Juhandi 
H. Mölder 
E. Randnurm 
O. Mehik

3594
3301
3210
3133

Mitmeid kordi hooaja vältel tõm
mati paralleele meie Aleksander 
Tammerti ja tema sakslasest ea 
kaaslase Hans-Peter Giesi vahele. 
Ikka ja  jälle meenutati,  et mõned 
aastad tagasi meie Tammert võitis 
sakslast. See kõlas etteheitena, sest 
Hans-Peterist on vahepeal saanud 
Euroopa rekordi omanik, meie mehe 
areng on olnud aga tunduvalt aeg 
lasem.

Üks põhjusi, miks sakslane oma 
arengus suurte sammudega edasi 
astus, oli konkurents. Sakslasel 
olid kõvad ja staažikad vastased 
kcdunt võtta, meie Tammertil oleks 
tulnud neid aga väljastpoolt otsima 
minna; Saksa DV-s ületasid peale 
Hans-Peter Giesi, kelle rekordit 
märgib 20.64, veel neli meest 
20 meetrit, samal ajal maadlesid 
meie vabariigi paremad 16 meet
riga; sakslastel otsustas esikoha 
saatuse hetke vorm: mehed maitse
sid võidurõõmu vaheldumisi, meie 
paremal seevastu ei tulnud võiduks 
pingutada. Alles sügisel, kui põ- 
levkivirajooni mees Ando Rekkor 
raudmuna 18 meetri suunas saatis, 
elustus ka Aleksander Tammert. 
Veel kord leidis kinnitust konku
rentsi tähtsus spordis. Tõsi, et 
Eestimaad ei saa suuruselt võrrelda 
Saksamaaga, et mehigi tuleb ja 
jääb kuulitõukeringi vähem, et kon
kurentsi kunstlikult ei tekita. Kuid 
see polegi peamine. Rõõmu teeb 
hoopis asjaolu, et mõlemal maal on 
sport au sees ja  massiliselt ha rra s 
tatav.

Vasaraheitjatel üksindusproblee- 
mi ei ole, ühtlane nelik võistleb s a 
geli ja edukalt. Nende areng oli 
ootuspärane.

Kümnevõistlus on eestlastel ikka 
trumpalaks olnud; on saavutatud 
suuri võite, toredaid rekordeid, pee
tud olümpialahinguidki. Punkti
tabelite vananemine ja uuendamine 
pole kõigutanud eestlaste posit
sioone, viimastel aastatel on korda
minekuid märksa rohkemgi olnud. 
TRÜ sportlaste osa pole selles su 
gugi väike. Boriss Tolmatšov on 
tõusnud Liidu paremikku. Aalo El
ler on tuntud tugeva võistlejahin- 
gega sportlasena, kes võistkondli- 
kel võistlustel kaasvõistlejaid ku
nagi hätta ei jäta. Tänavu kasvas 
Aalo punktide summa 109 võrra. 
Meeldivalt esines alles juunioride 
klassi kuulunud Heino Sildoja. 
1968. aasta lõpetas Heino 5897 
punktiga. Seega kümne alaga pea
aegu 1000 punkti juurde!

Saarlased käisid käsikäes. Rein 
Tõru kogus 380 punkti rohkem kui 
mullu. Jaan Tiitsaar lisas 378 punkti 
ja nüüd on tal neid kokku 6384.

Naiste viievõistlus on tänu 100 m 
tõkkejooksu sissetoomisele uus ala. 
Ludviine Kanale ja  Heli Juhandile 
näi]? see sobivat, liiatigi veel nüüd, 
mil vabariigis nais-kümnevõistle- 
jad passiivseks on jäänud.

Kergejõustiklastel on sisevõist- 
luste hooajani jäänud vaid mõned 
päevad. Ta algab, täis ootusi-lootu- 
si, kooskõlas sportlase loomusega: 
võita end ja võita teisi, koostöös 
treeneriga pakkuda kevad-suvi-sü- 
gistes staadioniheitlustes endale 
rahuldust ja pealtvaatajale elamusi.

Jorge Guillen
FEDERICO GARCIA LORCA

Üks üm in läbisiab vaikust, 
voolates katkem ata  
lättena, mis koidab kaljude kohal, 
kum ana vahu kohal.
Kas kõhkleb kesk vett üks p ilk ?
Kiirgus on võtm as piirdeid, 
nagu oleks sädelevast vaim ust 
saam aski laul, 
m is ütleb . . .

ütleb: elu.
E i muud.

Ilm ingute  
sissetung  rõhub meid, tõstab meid, 
ei joovasta meid, vaid veenab 
ja kisub meid õhku-valgusse. Võtab võim ust 
ülim, vaieldamatu alastus.
Puhkeb selgus, 
selgus, m is on inim lik  
vallutavas valguses, 
ligineb kujuna, 
rühina keel, 
looja võidukäik,
ja tondi näol, ingli näol, m uusa näol 
viirastava säraga  
juhatab täiusse 
inimese inim likkuse.

II
In im ene teab seda, mis tundm atu puule, 
seda, mida meri ükskõikselt vaatleb.
Läbi juhusliku  pim estuse  
äkitselt avaneb  . . .
M is siis avaneb?
Elu kannul käib surm: 
kõigutam atu, ravim atu tagajärg.
Vaadake eesõigustatut.
Kas vabalt ja nautides 
am mutab ta valguse õnne?
Praegu langeb ta 
pimeda kiirituse all.
Valu, hirm, ärevus aina valvel.
Selle julm a päikese varjus, 
rõhutud lõunatundide  
tinasest rahust, 
kuulutavad lubjatud seinad 
kaktuste  ja oliivipuude vahel 
ülekohut ja roima.
Oh, kuidas hukuähvardus 
on vägisi

M älestades ühtlasi M iguel H ernändezit

tõukam as voolavat verd 
sinna, kus ootel nuga, 
kättem aks, viha.

Vaadake teda hoolega. Tema teab kõige
paremini.

üliverevat tulevikku. *

II I
M ustunud  põllud, 
taeva kõrbed valguseta, 
m adalad jõud on jaol, 
ujutavad üle selle kaose, 
mis pole olem iseks valmis.
Kaos: ainult meretäis 
okset. Viha
otsib põhjendust, m eeletust leiab.
Kooljad ekslevad vaikuses, 
vaikuses laskude vahel.
H auakivideta kalmud.

Kas peab hukkum a par ini'}
Üks särahtus,
m ille jum aldam ine on õige:
see on ülim. H ukk on ees.
E i ole.

Ei!
Ei!

Olid silmad, m is nägid. Hukku.
Jahm atus paneb 
maailma tarduma kauaks.
Meeleheide
ei leia veel pisaraid.
Salakaaslaseks 
nähtam atu tähine hulk.
Südam ed iiksühest kauged  
liidavad oma raevu.
Keda ei hõlma üldine le in?
E i jä tku  pisaraid  
kõigile hukkunuile, 
maetuile, m atm atuiie.
Loomine on hävitamine.
Kõige sõnakam gi on jäänud vait.
Surem atu  meis, ise surnud.
Oliivipuis ei sahise nukraid iile.
Tuul heidab meelt koolja kohal.
Inim ene heidab meelt koolja kõrval.

H ispaania keelest A. K A A LE P

(Lõpp) 
U. ESLON

Üliõpilane...
(A lgus 2 . lk.)

TULEVASED TEADLASED. Tõ
sise ellusuhtumisega üliõpilased, 
kes pühendavad kogu oma tähele
panu õppetööle, eesmärgiga om an
dada võimalikult kiiresti doktori
kraad ja hakata tegelema uurimis
tööga. Uhiskondlik-poliiti lisest te
gevusest huvituvad ning osalevad. 
Poliitiliste veendumuste poolest 
vasakpoolsed. Ellusuhtumiselt v ä 
ga kindlameelsed ning sirgjooneli- 
sed. Päri t  intelligentsi hulgast.  20% 
üliõpilastest.

MÕTLEJAD. Mitmekülgsete hu 
videga noored. Huvituvad palju
dest ideedest korraga, selle poo
lest erinevad eelmisest grupist, 
kes enamasti kontsentreeruvad ühe
le kindlale erialale (ja ideele). 
«Mõtlejad» tunnevad suurt poole
hoidu nende probleemide vastu, 
millega tegelevad paljud targad 
inimesed maailmas. Kui «tuleva
sed teadlased» lähenevad kõigele 
teaduslikelt positsioonidelt, siis 
«mõtlejad» otsivad tõde n.-ö. ini
mese hinge ja vaimu kaasabil. Li
beraalsete vaadetega individualis
tid, kellele igasugused emotsioonid 
on võõrad. Omavad sageli head 
esteetilist maitset ning on edukad 
ülddistsipliinide õppimisel. Pärit  
intelligentsi hulgast.  10% üliõpi- 
la stcst

VASAKPOOLSED RADIKAA
LID. Poliitiliselt väga aktiivsed.

võtavad osa mitmete o rganisats i
oonide tegevusest, demonstrat
sioonidest ja  esinemistest, olgu 
need siis sisult poliitilise, m a jan 
dusliku või kultuurilise kallakuga. 
Enamasti aineliselt hästi kindlus
tatud liberaalide lapsed. Õpivad 
parimates kolledžites ning ülikoo
lides. Ei muretse oma karjääri pä
rast. Tegelevad põhjalikult huma
nitaarsete distsipliinidega. Sellele 
grupile on iseloomulikuks omadu
seks kõrge emotsionaalsus, nad on 
kiiresti valmis sõnadelt tegudele 
üle minema. Moodustavad umbes 
2% üliõpilastest.

H IPID  on kõige enam võõrdunud 
giupiks, kes ei võta vastu ameeri
ka, elulaadi. Avaldavad ühiskonna
le protesti oma välimusega (pikad 
juuksed jne.). Organiseeritud po
liitilisele tegevusele eelistavad ra 
dikaalsete reformide nõudmist. 
Apoliitilised. Hoiduvad omavahel 
tunduvalt rohkem kokku, kui te is
te eespool nimetatud gruppide 
esindajad. 3% üliõpilastest.

Tervikuna on üliõpilaste poliiti
line aktiivsus 60-ndatel aastatel, 
võrreldes varasema ajaga, mitme
kordselt kasvanud. Ameerika so t
sioloogid seletavad seda esmalt 
kolledžite ning ülikoolide, samuti 
ka üliõpilaste arvu kasvuga. Üha 
rohkem on neid üliõpilasi, kes 
teadlikult väljendavad oma polii
tilist protesti ühiskonna nähtuste 
vastu. Teiseks. Tänu televisioonile 
on loodud võimalused tuhandete 
üliõpilaste koondamiseks ühel ja

samal ajal (tavaline teade üliõpi
laste väljaastumisest ühes või tei
ses ülikoolis annab ju hulgaliselt 
informatsiooni). Kolmandaks.
Ameerika teadlaste arvates astub 
ülikooli praegu palju selliseid 
noori, kes on pärit materiaalselt 
hästi kindlustatud perekondadest. 
Niisugused noored on vaadetelt 
ning suhtumiselt küllalt vabameel
sed ning enesekindlad, huvituvad 
aktiivselt ühiskonna elust. Neljan
daks. On teravnenud kodanliku 
ühiskonna vastuolud, mis annavad 
alust suuremale rahulolematusele.

Üliõpilasnoorsugu on tihtipeale 
küll haaratud rahutustest,  kuid sa 
geli ei osata püstitada kindlat ees
märki ning leida õiget taktikat 
oma mõtete elluviimiseks. Nõnda 
omandavad rahutused sageli n.-ö. 
eksperimentaalse iseloomu.

Mida siiski taotleb eesrindlikuni 
osa Ameerika üliõpilastest? Nad 
igatsevad elada ühiskonnas, kus 
nad võiksid tunda end üksteisele 
lähedastena; ühiskonnas, kus oleks 
tagatud sotsiaalne heaolu kõigile, 
kus valitseks õiglus ning üllus in i
mestevahelistes suhetes, kus elataks 
humanistlikest printsiipidest lähtu
des. Nad leiavad, et neil kui tä 
nastel üliõpilastel ja tulevaste) 
spetsialistidel ning ühiskonnatege
lastel lasub vastutus parema ning 
humaansema olukorra saavutamise 
eest. Ning kasvab nende üliõpilas
te hulk, kes säärase ühiskonna 
teoreetilise põhialusena näevad 
marksistlikku õpetust.

S. ENDRE

1968 1969

T. Lehto 54.84 59.18
T. Martšenkov 55.28 57.62
V. Kukk 53.76 57.48
O. Raudsepp 53 20 55.82

Vasaraheitjate hooaeg on pikk.
Siis, kui teistel käib sisevõistluste 
periood, keerutavad nemad lumises 
ringis. Sügisel on just vasaraheit
jad need, kes hooajale punkti pane
vad. Tänavugi realiseerisid mehed 
oma vormi veel oktoobri viimastel 
päevadel. Ja  edukalt! Hooaja esi
mesel poolel oli veidi kindlam Vello 
Kukk, kuid sügisilmad sobisid p a 
remini Tõnu Lehtole. Toivo M ar
tšenkov ja Olev Raudsepp olid sa 
muti igal ajal valmis esikoha eest 
heitlema. Tore nelik see vasara- 
meeste nelik!

Uut
teatmekirjandust

Toome
raamatukogus

1. Сводный каталог зарубежной 
литературы по естественным и 
техническим наукам, сельскому 
хозяйству и медицине, посту
пившей в библиотеки и органы 
научно-технической информа
ции СССР. Вып. 1. М., 1969, 
324 с.

2. Экономика и организация на- 
учно-исследовательской рабо
ты. Рекомендательный указа
тель литературы. М., 1969. 
108 с.

Toimetuse postist
Uue aasta teisel pühal (2. jaan. 

1970) ülikooli peahoone juurde 
jõudnud, nägin, et üks ülikooJi 
peahoone akendest oli puruks löö
dud.

Kas juhtus õnnetus, näiteks võis 
kojamees lund kühveldades puu
dutada labidaga kogemata akent? 
Ei saa olla, sest kogemata on ju 
võimatu ühel hoobil ära lõhkuda 6 
välimise ja 6 sisemise akna ruutu.

Nähtavasti on siin tegemist si
hipärase tegevusega, ettekavatse
tud või ettekavatsemata lõhkumi
sega. Huvitav, millisel eesmärgil 
see sündis? Kas aken jäi juhusli
kult, käte sügelemise momendil 
ette või tuli tahtmine uusaasta ööl 
ka «pauku» teha? Ja kes võis lõh
kuja olla? Süleiapsed, vanemad

täie mõistusega inimesed ja  ka 
ülikoolilinna noored peaksid vist 
välja jääma, aga ebanormaalsed 
on ju pideva valve all spetsiaalse
tes ravilates ja mujal?

Oleks väga kurb, kui niisuguse 
lõhkumiskirega inimene peaks ise 
ülikoolis õppima ja veel kurvem 
oleks, kui meie — ülikooli peda
googid ei avastaks niisuguseid 
õigel ajal ja  annaksime neile «kõr
gema hariduse» (diplomi).

E. PEETS

P. S. Avaldan tänu vanemtööde- 
juhataja  jaoskonna klaasijale Paul 
Jaagundile , kes väga vastutuleli
kult leidis aega oma põhitöö kõr
valt ayarii likvideerimiseks ja kel
le töö on tihti samal põhjusel hä i
ritud olnud.

Südamlik kaastunne Mall 
Jõele ema

Salme Jõe
kaotuse puhul.

Soome-ugri keelte 
kateedri kollektiiv

Kaastunne Mall Jõele 
ema 

surma puhul.
Eesti filoloogia 

V kursus

TOIMETAJA J. PEEGEL

«Тарту Рнйклия Юлвноол» («Т ар
туский государственный университет*} 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета.
H ans H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartn. Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri, 
hind 2 kop. Teil. nr. 69. MB 0030S



Vi’

Fr. Г< KrSL'^zwald. 
nim. ENSV fciiklik 
| t a o m c T u k c 9 ü

Hõtgi maade proletaarlased, ühinege!

m .  2 . Reedel, 23. jaanuaril, 1970.
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Sellest kõige 
valusamast —  
ehitus-
probleemidest

EKP TRÜ Komitees
Komitee viimastel koosolekutel 

kõnes olnud probleemidest oli kind
lasti üheks kaalukamaks ülikooli 
väljaehitamisega seoses olevate kü
simuste arutamine. Kuulati ära hal
dusprorektor A. Uibokannu infor 
matsioon, millest selgus, et

* arvutuskeskuse ehitamise 
1969. a. rahaline plaan on ületatud,

kuid objekti etapiline valmimi
se plaan ei ole täidetud;

" pooljuhtide laboratooriumi ra 
haline plaan on täidetud 2/з u la
tuses; puitkilpelamute osas aga 
on plaan ületatud.

Kokku on tehtud töid 120 000 rubla 
eest — üle kahe korra rohkem kui 
eelmisel aastal.

Tänavu algab
* uue ühiselamu ehitus;
* füüsikakorpuse ehitamine (fi

nantseeritud 400 000 rubla u la
tuses) .

Teadusliku raam atukogu uue hoone

projekteerimise ja  ehitamise a lus ta
mise asjas pole ikka veel täit sel
gust.

Ülikooli ehitusjaoskond pole või
meline sel aastal alustama vivaa- 
riumi ehitamist.

Pä ras t  arutelu vastuvõetud otsu
ses palutakse rektoraati moodus
tada koos parteikomiteega ülikooli 
väljaehitamist planeeriv ja suunav 
komisjon, kes hiljemalt 10. veebr, 
määraks kindlaks ülikooli ehitus- 
jaoskonna poolt tehtavate tööde jä r 
jekorra. Ühtlasi peeti soovitavaks, 
et rektoraat taotleks võimalust ehi
ta tavate  uute hoonete ehitusdirekt- 
siooni loomiseks.

EKP Keskkomitee ja ENSV Mi
nistrite Nõukogu poole otsustati 
pöörduda palvega otsustada kõige 
lähemal a ja l  raamatukoguhoone 
projekteerimise ja ehitamisega seo
tud põhimõttelised küsimused, sa 
muti läbi a ru tada ning otsustada 
Tartu ehitusvõimsuste suurendami
se küsimus. Paluti otsustada Arsti

teaduskonna ehituskompleksi f inant
seerimine.

ELKNÜ T Rü komiteed kohusta
ti läbi arutama TRÜ üliõpilaste ja 
EÜE brigaadi rakendamise võima
lused ülikooli ehitustel. Rektoraati 
paluti koostada plaan ruumide o ts
tarbekamaks kasutamiseks lähemate 
aastate  jaoks, sest praegu on meil 
faktiliselt avariiolukord.

Komsomoli linna
komitees

ELKNÜ Tartu Linnakomitee II 
pleenumil 14. jaanuaril olid a ru ta 
misel järgmised küsimused:

1) vastavalt ELKNÜ Keskkomi
tee sekretäri S. Villo ettekandele 
«ELKNÜ Tartu linnaorganisatsiooni 
ülesannetest ÜLKNO Keskkomitee 
VIII pleenumi otsuste täitmisel» ja 
sõnavõttudele võeti vastu otsus 
ELKNÜ Tartu linnaorganisatsiooni

•ülesannetest ÜLKNÜ Keskkomitee 
VIII pleenumi otsuste täitmisel;

2) kinnitati ELKNÜ Tartu Linna
komitee statistiline aruanne;

3У võeti vastu ELKNÜ Tartu lin- 
rraorganisatsiooni XVII konverentsil 
tehtud kriitiliste märkuste ja ettepa
nekute realiseerimise plaan;

4) kinnitati ELKNÜ Tartu Linna
komitee perspektiivtööplaan 1970. a. 
I poolaastaks;

5) informatsioon linna- ja rajoo
nikomitee liikme õigustest ja kohus
tustest;

6) ELKNÜ Tartu Linnakomitee
liikmed ia liikmekandidaadid jaotati 
7 töökomisjoni.

TRÜ esindajad on järgmistes ko
misjonides:

ideoloogiakomisjunis Jaak Al
lik, Paul Kenkmann, Märt Kubo, 
Avo Omann, Eimar Rahumaa;

kultuurmassilise töö komisjonis 
Rein Tenson, Toivo Kuldsepp;

koolikomisjonis Laur Karu, Siim 
Kallas;

noorte spetsialistide ja teadlas
te komisjonis Jaak Kaarma, Pee
ter Vihalemm;

sõjalis-patriootilise kasvatustöö 
komisjonis Svetlana Litvinenko;

üldorgtöö komisjonis Jaak  Vil- 
ler.
Komsomoliprožektoris TRÜ esin

daja t ei ole.
Hannes Aarma on ELKNÜ Tartu 

linnaorganisatsiooni esindajaks 
Tartu Linna TSN Täitevkomitees.

7) Kinnitati linnakomitee osakon
dade juhatajad.

Tutwustame komsor?
Selleks, et tu tvustada  TRÜ 

komsomolijuhte laiemale luge
jaskonnale, pöördus ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» toimetus 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
L. Karu poole. Alljärgnevalt vas
tab ta  samadele küsimustele, mi
da on kasutatud intervjuus TPI 
komsemolikomitee sekretäri 
K. Kasikoviga, vt. «TRÜ» nr. 
38, 52. dets. 1969, «Meil on kü
las». Järgnevates ajalehe numb
rites püüaksime tu tvustada TRÜ 
komsomolikomitee sekretariaadi 
teisi liikmeid.

Ж

ДО Esmalt ehk kirjeldaksite lühi
dalt oma senist elukäiku ja komso- 
molitegevust?

Sündinud 1942. a. Tartus, lõpeta
sin 1960. 3. Tartu I Keskkooli,
1966. a. TRÜ Arstiteaduskonna kii
tusega, teinud kaks auhinnatööd 
neurofarmakoloogia alal, milledest 
üks (koostöös A. Arakuga) -sai üle
liidulise medali 1966, aastal.  Kemso- 
molis 1959. a., NLKP liige 1966. 
aastast.  Ülikoolis olin komsomoli- 
tegevuses — Arstiteaduskonna sek
retär 1963/64. a., TRÜ komitee büroo 
liige ja sekretäri asetäitja 3965/66.
a., ELKNÜ Tartu Linnakomitee lii
ge alates 1965. a., büroo liige alates
1966. a., linnakomitee mittekoossei
suline sekretär 1967. a. Eesti NSV 
Noorte Teadlaste Nõukogu aseesi
mees alates 1968. aastast  ja TRU 
farmakoloogia-aspirant aastast
1967. Aspirantuur katkestati üheks 
aastaks käesoleva aasta  oktoobris.

Järgnevalt küsimused-vastused.
ДО Miks eelistate komsomolitööd 

tööle erialal?
Ilmselt pole otse selline küsimuse 

asetus õigustatud. On ju selge et 
kolmanda aspirantuuriaasta a lgu 
ses vahetada eriala kasvõi üheks 
aastaks komsomolitöö vastu pole ei 
hinge- ega ka meelepärane. Kahtle
mata on töö aspirantuuris siiski sel
gem ja ka lihtsam kui olla TRÜ 
komsomolisekretär aastal 3969. Kuid 
inimesel tuleb oma lemmfktegevus 
kõrvale jä t ta  või vähemalt tag ap laa 
nile suruda, kui ühiskond ja o rga 
nisatsioon, esitavad nõude töötada 
teatud aja ühiskonnale vajalikumal

kohal. Nii oli ka seekord. Olen sei- 
äukohal, et ka taolisel- juhul tuleb, 
sellesse tegevusse uuesti sedavõrd 
sisse elada, et ta  muutuks huvita
vaks nii endale kui ka organisats i
oonile, keda tuleb ju h t id a , : sest a i
nult sel juhul suudab inimene anda 
seda, , milleks ta  on võimeline.

ф  Milles näete peamist raskust 
TRÜ komsomolitöös praegusel peri
oodil?

■Peatuksin mõnedel objektiivset ja 
subjektiivset laadi raskustel. Et

L A U R
mul on viimase 8 aasta  jooksul ol
nud TRÜ komsomoliorganisatsiooni
ga pidev kontakt, siis probleem — 
MIDA teha, eriti koos praeguse või
meka aktiiviga, erilist peavalu ei 
valmistanud. Paberil ja  laua taga  
on see elu üldse l ih ts am . . . ,  p laa
nide elluviimine on igal juhul tõ 
sine tegevus ja  kuivõrd see õnnes
tub, poie mõni kuu päras t  ametisse 
astumist veel üldse selge.

Meil on praegu periood, kus tege
vussuunad laiuti on välia  kujune
nud, kuid kõigil aladel pole me veel 
saavutanud vajalikku sügavust.  T ä 
navu uusi suundi juurde ei tule, en
nem vastupidi. Katsume oma tege
vusega võimalikult paljudele inimes
tele anda võimalust oma võimeid 
ka poliitilise ja organisatsioonilise 
tegevuse alal välja arendada. Läbi 
aasta te  oleme saavutanud küll seda, 
et üliõpilased oskavad juba hinnata 
teiste tehtud poliitikat ja veidi ka 
mõelda sotsiaalsest küljest näh tus
te üle, kuid endiselt ei osata enda 
tehtud või tegemata jäänud tege
vusele poliitilist tähendust anda, 
seostatakse poliitiline tegevus a i
nult otsese tegevuse, tihti jõupoliiti
ka mõistega.

Paljudel nagu ei teki probleemi: 
kui me nii teeme, siis mis on selle 
eesmärgid- ja tagajärjed  nii oma 
kursusele, teaduskonnale kui ka üli
koolile? Seostatakse kogu tegevus 
ainult isikliku meeldivuse või eba
meeldivusega. Need põhimõtted on 
ajalooliselt teada anarhismi põhitee
sidena ja nende kasutamisest ja

selle tulemustest räägib aastaküm 
nete p ra k t ik a . . .

Oleme kaugel mõttest, . et TRÜ 
, komsomolikomitee suudab OTSE 
tegelda iga üliõpilasega individu
aalselt. I lm se l t .on  see vale etteku
jutus, kui osakondade-kursuste bü
rood ja aktiiv ei tööta. Katsume 
saavutada, et iga teaduskond-osa^ 
kond oleks omanäoline, et nii nen
de poliitilisel tegevusel, omavalit
susel kui ka traditsioonidel oleks 
oma osakonna-kursuse hõng. See on 
eelduseks, et rohkem üliõpilasi h ak 
kab osakonna komsomol itegevuse

K A R U
vastu tõsist huvi tundma, ja  siis on 
võimalik ka iga inimeseni jõuda. 
Seega katsume igati stimuleerida 
osakondade (raviosakonna kursus
te) tööd -ja viia töö raskuspunkt 
sinna.

Subjektiivset laadi raskuseks mi
nule on asjaolu, et mitmel põhjusel 
katkes tänavu sügisel TRÜ komso
molikomitee sekretäride loogiline 
järgnevus (s. t. järgmine sekretär 
kasvas välja eelmisest sekretäri aa - - 
dist või büroost). Sekretäri toomi
ne väljastpoolt endist komiteed, ol
gugi partei- ja komsomolikomitee 
ühisel otsusel, tekitab teatud võõ- 
rastustunde osa üliõpilaste hulgas. 
Aktiiviga, kellega tihedamalt kokku 
puutume, leidsime ruttu  ühise keele. 
Inimestel, kellega kokku ei puutu 
või puutun vähem, võib see tunne 
kesta veel tükk aega.

ДО Kuidas hindate oma eelkäijate 
tööd? Millised peamised v a jaka jää 
mised tuleb Teil tasa  teha?

Ilmselt on mõeldud siin eelmise 
komitee sekretäre. Siin on m ustval
get h innangut raske anda, sest te 
gevus oli väga mitmetahuline. Hin
dan nende entusiasmi, tegevust ja 
saavutusi kõrgelt, Võimalik, et liialt 
suure tegevusraadiuse tõttu tegid 
nad mõne vea rohkem kui seda te 
hakse «vaikses vees» ja  jätsid mõne 
asja kahe silma vahele, kuid nende 
tegevus oli intensiivne ja küllalt 
kõrge efektiivsusega. Nende saavu
tusteks loen humaniiaarala  üliõpilas
te kaasatõmbamist ja loomingulise 
intelligentsiga sisulise sideme loo

mist, komitee ümber suure hulga 
inimeste koondamist, kes on huvita
tud komsomolitööst, oskavad näha 
probleeme. Nende ajal süvenes sisu
liste liidrite formaalsete liidrite koh
tadele asumise protsess, seetõttu 
kujunes ja koondus võimekas ja 
tark kollektiiv, mis igas töös on 
põhiline.

Miinuseks pean mõnd lõpuni lä
bimõtlemata kir jutist ja esinemist, 
võimalik, et ka kohati liigset hoa- 
guminekui Laia tegevusringi ja 
humanitaarettevalmistuse tõttu jäi 
side reaalala üliõpilastega p inna
pealseks.

Iga järgmine komitee peab oma 
praktilise tegevuse korraldama 
konkreetsetest olukordadest ja 
kaadrist lähtudes — seetõttu on te
gevus igal aastal veidi erinev ja 
omanäoline. Tuleb eelmise komitee 
tegevusest võtta see hea, mis on 
tehtud, mitte aga asuda põhitege
vusena eelmiste tegevuste lõhkumi
sele. Pöörame tänavu põhitähelepa
nu olukorra analüüsimisele ülikooli 
sees ja  sellele vastavale tegevusele. 
Igal juhul oleme tänulikud kõigile 
eelnevatele komsomolipõlvkondade- 
le, ilma kelleta poleks võimalik 
komsomolitöö praegune tase ülikoo
lis.

ДО Kas midagi on muutunud üli
õpilaselus ja  üliõpilaste m aailm a
mõistmises võrreldes selle ajaga, 
kui teie astusite ülikooli?

Tol ajal kritiseeriti üliõpilasi selle 
eest, et nad midagi ei tee, ei oska 
nalja teha ja naerda. Nüüd kritisee
ri takse selle eest, et nad liiga palju 
teevad, igale poole oma nina topi
vad, et nad liiga paliu naeravad ja 
naljatavad. Seega olukord on m uu
tunud, ja küllap vist palju pare
maks.

Mida arvate teiste vabariigi 
kõrgemate koolide ja  TRÜ vahelis
test sidemetest? Kas Ja kuidas neid
tugevdada?

Sidemete vajalikkust pole ilmselt 
tarvis tä iendavalt selgitada. Nad 
on olemas EÜE ja teistelt aladelt, 
mida näitab 600 Tallinna tudengi 
vastuvõtmine Tartu üliõpilaspäeva
del sama arvu TRÜ tudengite poolt. 
Seega stiihiline kontakt on olemas. 
Tugevdada tuleks sidemeid komso
moliorganisatsioonide vahel. Peaksi
me edaspidi kokku saama mitte a i
nult sekretäride, vaid laiemate ak 

tiivide vahel, sest kir jasõnaline side 
ei asenda kunagi individuaalset.

Mida arvate habemest ja  pik
kadest juustest?

Kui nad on ainsad isiksuse ise
loomustajad, siis ei arva ma neist 
rohkem kui teatrirekvisiitidest. Ül
diselt olen seisukohal, et inimes^ 
üle tuleb otsustada tema tegude, 
mitte aga juuste pikkuse järgi. H äs
ti korraldatud pikk soeng ja habe 
(ma pean silmas nende koosesine
mise võimalust), tõstab mõnegi ini
mese väljanägemise soliidsust. Ei 
saa samastada üliõpilaste ja kesk
linna seltskonna pikki juukseid ja 
ei saa kõiki asju teha ka vastupidi 
viimastele, sest kesklinna nurga- 
pealsed kannavad pükse ja mantleid 
k a . . .

Analüüsida tuleks eelkõige seda, 
mille (kelle) küljes on pikad juuk
sed. ja mida inimene teeb.

Kuidas suhtute ülemustesse?
Nii hästi kui võimalik, nii ha l

vasti kui vajalik.
ДО Milliseid perioodilisi väljaan

deid hindate?
Loen, või õigemini katsun kursis 

olla, mõnekümne erialase ajakirja
ga. Vabariigist «Edasi», «Sirp ja 
Vasar», «Noorus», «Horisont», üii- 
õpilasprobleeme on hakanud asjali
kumalt käsitlema ka «Noorte H ääb .

0  Kas komsomolitöötajal on isik
lik elu?

Praegu veel pole. Praegune töö 
viib para tam atult isiklikust elust ja 
perekonnast võõrdumisele. Ilmselt 
on vajalik, et üritustele, kus see on 
võimalik, tuleksid inimesed koos 
abikaasadega, sest muidu jääb pe
rekonnale õigustamatu tuhkatri inu 
roll. Üldse on komsomolitöötaja elu 
ja isiklik elu veidi nukravõitu. Kui 
kedagi on kuhugi vaja, siis ots i
takse ta  kasvõi aspirantuurist vä l
ja; kui tema aeg on täis, siis on 
uppuja päästmine uppuja enda asi. 
Olen oma eelkäijate saatusi küllalt 
näinud, et nii kirjutada.

ф  Millisena soovite näha ini
mest, kes Teid praegusel kohal va
rem või hiljem asendab?

Põhisuunalt demokraat, veendu
nud, tark, kriitikat kannatav, julge, 
hea poliitilise vaistuga, inimesi tu n 
dev, delikaatne, hinnatud oma eri
alal. Need oleksid ehk põhilisemad 
omadused

, , / f L i s  te a tm e l n i i s u g u s e d  a r m a s tu s e s t !
Sirje Endre

0

m õtteid Toom inga K itzbergi- 
lavastuse puhul 

August Kitzbergi kirjamustandi 
kaudu Karl Menningule («Vane
muise» direktor ja näitejuht aastail 
1906— 1934) 3. novembrist 3916. a.*. 
leiame autori põhikontseptsioonid 
näidendile  «Enne kukke ja koitu», 
m is  1916.a. ka lõplikult valmis.

* — Tsiteeritud V. A’ttoa mono
graafia  «August Kitzberg» järgi,  
Tallinn 3960, lk. 477.

«Minu tüki fdees Jlusaäd nfiitelava  
piita pakkuda. Näidata, m issu gu n e see  
rahvas o li, kes m eie rahvalaulud, van a
sõnad ]a  m u'iiasiutud lõi, e i õieti na i
sed ilu a la llio ’djad o’id, et v'fti ab-"nSu 
оЧ tarku in'mesä e la ju se  poole alfakjs- 
kuda. Nafuke öhe kui te ise  роэ?е h‘«~ 
gee'u  riä’'d^ta. Ma ei t^a — Mi m idagi 
anda, m is kerge m ängida ja  ke>ge vaa
data.»

M äletatavasti  polnud A. Kitzberg 
ise sugugi rahul oma uue näiden
diga.

«Mu! o n  o’nud oma «Кике ja  ko-’du» 
eest alati m ure. Kunst? öö ts. Ju ei o!e, 
ci o le  ka kunagi tahtnud o’'a »

Saanud inspiratsiooni 3886. a. il 
inunud austeri anna Marie v. Ebner- 
Eschenbachi novellist «Laseb käele

suud anda», kir jutas A. Kitzberg 
mõni aasta päras t  novelli ilmumist 
analoogilise põhikoestusega näi
dendi, hoides viimast pikka aega 
‘ainuH: enda teada, küllap tundes, 
et töö liiga nõrk on, et sellega 
välja tulla.

30. detsembril 3918. a. esietendus 
«Enne kukke ja  koitu» «Estonia» 
teatris jä  aasta hiljem (27. detsemb
ril 1939. a.) «Vanemuises», püsides 
viimase laval vaid 2 etendust. Ka 
Kitzbergi uurija, professor V. Alt
toa ütleb kirjaniku monograafias 
ausalt välja, et «Enne kukke ja koi
tu» kohta «pole Kitzbergi b iograa

fidel olnud lausuda midagi tunnus
tavat. Teatris on tragöödia osutu
nud eesti a lgupärandite  hulgas 
keskmise menuga tükiks.» Ometi 
valis Jaan  Tooming jus t  selle näi
dendi oma esimeseks lavas ta ja 
tööks «Vanemuises», ja  arvatavasti 
langeb kõigil, kes värsket lavastust 
näinud on, küsimus valiku põhjus
test ära. Vähemasti ei pea seda 
suusõnaliselt pärima Toomingalt, 
sest tema on oma vastuse «Laseb 
käele suud anda» kaudu juba and
nud. Kitzberg soovis küll, et oleks 
«kerge m ängida ja kerge vaadata 
seda ootust pole Tooming & Со pa
raku täitnud: nii füüsiliselt kui 
emotsionaalselt pole kerge näitle
jatel, rääkimata vaata ja test,  kelle 
meelerahu piisavalt häiritakse.

Teatrikunsti funktsioonid on iga
ühe jaoks muidugi erinevad. Wil
liam Melnitz, osaline Berliini te a t
ri kujundamises 1920-ndatel aas ta 
tel, ütleb, et teatri ühiskondlik 
funktsioon peaks olema ühendada 
inimesi ühistes läbielamistes. V aa
tajad saalis oleksid nagu osatäit
jad näidendis.  Millegipärast mee
nub Max Frischi «Eluloomäng» —  
«mida tegelikkus ei võimalda, seda 
võimaldab teater: muuta, uuesti 
alustada, teist elulugu proovida . . .»

Toominga Kitzbergi- lavastus ei 
saa ükskõikseks jä t ta  vist mitte 
ühtki vaata jat.  Paljud vaikivad — 
skeptiliselt, mõtlikult, üllatunult,  
k i r g a s t u n u l t . . .

Võib üles lugeda mitmeid sisulisi 
(Järg lk. 4)



Tšehhoslovakkia sai viis diplomeeritud fotograafi
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Viie fotokunstniku õpingute lõp
pemine ülikooli diplomiga on Tšeh
hoslovakkia fotograatias suursünd
museks. Nende viie kunstniku ees 
on sissetallamata tee, lootuste ja 
pettumuste uurimata maa. Mida 
nad ootavad oma elukutselt? Milli
sed on nende plaanid, vaated ja e t
tekujutused? Nemadki, nagu meie 
k õ ik , unistavad rahulikust tööst 
maailmas ilma tarbetute vapustus
teta. Igaüks neist on omanäoline. 
Alati nad võib-olla ei teagi, mida 
nad tahavad, kuid see-eest teavad 

* hästi, mida nad ei taha.
ф  Millisena te kujutate ette oma 

tulevikku?
Reich: Praegu ei ole mul veel 

selget ettekujutust. Algul tuleb ilm
selt teenida tellimustega, et hiljem 
oleks võimalik tegelda loominguli
se tööga.

Hudec: Ma ei tea tä p s e l t . . .
Lebeda: Ka mina pole tulevikus 

päris kindel — elame ju sellisel 
ajal, mil on raske teha tuleviku
plaane.

О  Kas te tahaksite ja võiksite 
töötada reporterina ajakirjanduses? 
Milline on teie h innang ajalehefo- 
tograafiale?

Reich: Ei, ei tahaks ega saaks. 
Mul pole selleks hinge.

Sirotek: Kaasaegne ajalehefoto- 
graafia on minu arvates üsna halb. 
Mulle näib, et fotode valikuga 
avaldamiseks tegelevad as ja tund
matud inimesed. Kahjuks suhtutak
se veel sageli fotosse kui teksti il
lustratsiooni.

Lebeda: Arvan, et fotokorrespon- 
dendi töö ei pea olema vasturääkiv 
kunstilisele lo tograaüale. Ka do
kumentaalses fotograafias peab 
püüdlema kunstil isele''  väljendus 
likkusele.

Markova: Meie ajalehefotodest 
ma parem vaikin. Ka seda võib pi
dada vastuseks.

Ф  Kas te tahaksite töötada telli
mustööde ateljees, kui teile antaks 
võimalus tegelda kunstilise foto
graafiaga?

Hudec: Parem nälga surra . ..
Markova: Ma võtaksin sellise töö 

vastu ja  püüaksin seda teha võima
likult hästi.

Lebeda: See on raske küsimus. 
Tellimuste järgi töötav fotograaf 
sõltub alati äri listest eesmärkidest. 
Luua tellimuse järgi kunstilisi fo
tosid — . see tooks kindlasti kasu 
fotokunstile, kuid: kas sellepärast 
võib kannatada äri? Leidub veel 
palju poolehoidjaid ovaalsetele pa
raadportreedele, rnida nad riputa- 

. vad abieluvoodite kohale. Ma ei 
usu, et tavalist tüüpi tellimustööde 
ateljees võiks luua kunstilisi foto
sid, neil ei jätkuks selleks ei ande
kat kaadrit, ei aega, ei raha. Iseasi,

kui organiseerida üks-kaks eriatel- 
jeed tellijatele, kel on kunstilised 
nõudmised . . .

Hudec: Meie Reichiga juba p la
neerisime sellise ateljee asutamist,  
leidsime isegi ruumid ja nime — 
«Rafael». Tahaksime oma portree
des väljendada portreteeritava isik
sust, kuid selleks oleks vaja palju 
aega, kliendid tuleks kutsuda kind
laksmääratud ajaks. Ma kujutan se
da endale ette nii, et iga portree 
viime teatavasse miljööse, kasutak
sime dekorats ioone. . .

Reich: Tulemuseks oleks kaas
aegne modernstiilis portree. Tahak
sime portreedes dekoratsioonidega, 
kostüümidega jne. vahendada ka 
epohhi. Kardan ainult, et suure 
nõudmise tõttu selliste portreede j ä 
rele oleksid meil liiga lühikesed 
tähtajad. Arvan, et on täiesti kül
laldane teha seitse portreed n äd a 
las.

©  Kuidas te suhtute kaasaegses
se reklaamfotosse?

Markova: Mina tahaksin tegelda 
reklaamiga, kuid kindlasti f o t o 
g r a a f i l i s e  reklaamiga. Sellist 
on meil väga vähe. Reklaame tee
vad kas graafikud või maalijad, fo
tograafiat ei kasuta nad peaaegu 
üldse, või kui kasutavadki, siis v ä 
ga halvasti. Kuid foto võiks oma 
emotsionaalse jõuga mängida rek
laamis täh tsa t  rolli.

Hudec: Meie reklaami suurim 
puudus on selles, et sel alal töö ta
vad ikka ühed ja samad inimesed 
ja ainult tellimuse järgi,  palga pä
rast, lähenemata reklaamile kui 
loomingule.

Reicn: Reklaamiga tegelevad ini
mesed ei orienteeru kuigi hästi 
kunstis. Poleks paha organiseerida 
reklaam ikon kursse.

ф  Kas tahaksite end pühendada 
ainult ühele fotograafia liigile?

Hudec: Mind huvitavad kõik te
ma liigid.

Markova: Arvan, et hea on spet
sialiseeruda ühes žanris. Mina va
lin nähtavasti reklaami.

Lebeda: Kõik sõltub asjaoludest. 
Tahaksin jõudu proovida kõigis 
žanrides. Kõik muudatused soodus
tavad inimese arengut. Kui pean 
millegipärast liiga kaua tegelema 
portreedega, väsin sellest ja  tu n 
nen, et pean tingimata leidma m i
dagi muud.

ф  Kas te eelistaksite vabakutset 
või regulaarset kuupalka?

Hudec: Kardan kõige enam v a 
badusekaotust. Ma ei suuda ette 
kujutada, et peaksin tööl käima, 
taluma sellest tingitud kõikvõima
likke kitsendusi.

Lebeda: Eelistan vabadust. Üle
jäänu on südametunnistuse asi:tee-

Akademie Muziekych umSni — 
Muusika-, Laulu- ja  Tantsuakadee
mia (AMU). Juba pikemat aega on 
sellesama akadeemia osaks Kinema- 
tograafiateaduskond. Fotograafiat 
õpetatakse teaduskonna alguspäe- 
vist alates. Praeguseks on ühest õp
peainest saanud terve fotograafilis
te distsipliinide kompleks ja  aine
eksamist diplomitöö, millega 1969. 
aastal lõpetasid oma õpingud P a - 
v e l  H U D E C ,  (asjahuvilistele ehk 
tu t tav  nime all Pavel Hudec-Ahas- 
verus) , J a n  L e b e d a ,  M i l o t a  
M a r k o v a - H a v r ä n k o v a ,  J a n  
R e i c h  ja P e t r  S i r o t e k .

Oma endisi õpilasi tutvustab d o t 
sent Jan  Šmok:

«Lõpetanute pere on küllaltki hu
vitav. Tähestiku järgi ja  ea poolest 
on esikohal enfant terrible Pavel 
Hudec (sünd. 1941. a.). P ä ras t  te h 
nikumi lõpetamist tegeles, millega 
juhtus, elas ühtviisi hästi m ustlas
tega Praha agulis ja  ameeriklaste
ga Pariisis. Ent kus ta ka ei viibi
nud, alati oli ta sulgunud oma sise
maailma, kuhu pedagoogidelgi ha r
va õnnestus pääseda. Ju seepärast 
vaheldusidki akadeemias tema tööde 
hindamisel nii sageli vaimustus, 
mõistmatus ja hukkamõist. Tema lä
henemise fotograafiale ja ümbritse
vale maailmale määratleb iseenda 
asetamine oma sisemaailma vahetu 
esindaja rolli. Selles mõttes on ' i l 

mekas tema akt-autoportree.
Milota Markova-Havränkova on 

sündinud 1945. aastal.  Lõpetanud 
tehnikumi, töötas laborandina ja 
fotograafina kinostuudios. Markova 
on Hudeci täielik vastand. Hudec 
otsib aina ja ainult reaalsust, M a r
kova — selle deformatsiooni. Ta 
valdab täielikult fotograafilises 
protsessis peituvaid võimalusi. P il
tide stiliseerimises on Markova läi
nud kaugemale kõigist selle aasta 
lõpetajatest. Talle on iseloomulik 
pinge loomine suhteliselt rahulikel 
objektidel. Parim näide tema loo
mingust — looriga tütarlapse port
ree.

Võrreldavad on Jan  Reih (sünd. 
1942. a.) ja Jan  Lebeda. Päras t  
küpsuseksamite sooritamist töötas 
Reich betoneerijana hiljem kino
stuudios rekvisiitorina, sai tankisti
na jefreitoriks, seejärel oli valgus- 
tustehnikuks lühifilmides. Lebeda 
leidis endale ameti restaureerimis- 
töökojas, tuli AMU-sse ja kadus 
uuesti, vahetades (mitte just omal 
soovil) õpingud füüsilise töö vastu. 
Lõpuks laabusid tema isiklikud a s 
jad ja nüüd on ta koos Reichiga 
rahu ja harmoonia otsinguil. Seal, 
kus Hudec näeb maailma krampe, 
tajuvad Reich ja Lebeda m uutum a
tut rahu ning vaikust, Reichi huvitab 
rohkem inimene ja tema tegemised, 
või vähemalt inimese projektsioon

inimese loomingus. Lebeda otsingud 
on suunatud pigem loodusele üldse, 
inimest ja tema loomingut tajub ta 
looduse lahutamatu osana, nagu 
looduslikku vormi teiste om asu gu s
te seas. Vormihuvist on tingitud 
tema naasmine ovaali juurde, peh 
melt joonistavate objektiivide juur 
de, sellega on ka seletatav kirg lil 
lede ja sõnajalgade makrovõtete 
vastu. Reichilt näete üht pilti tema 
ristideseeriast.

Ja lõpuks — noorim, Petr  Sirotek 
(sündinud 1946. a.). P äras t  kesk
kooli lõpueksameid õppis fotograa 
fiat (tehnikumis), oli tööliseks t rü 
kikojas ja  fotolaboratooriumis. Hu 
deciga ühendab teda huvi reaalsuse 
vastu. Kõigist lõpetanutest eruta 
vad ainsana Sirotekki seiklused, 
elulised stseenid. Seejuures huvitab 
teda rohkem stseeni sisemine pinge 
kui selle ifming.

Loomulikult pole keegi neist veel 
väljaarenenud kunstnik. .Nad on 
vaid viis noort inimest oma loomin
gulise tee hakul. Asjaolude juhus
lik kokkulangevus koondas ühele 
kursusele väga erinevad indivi 
duaalsused. Huvitav on jälgida, kas 
elu nivelleerib nad ühe professio 
naalsuse mütsi alla või õnnestub 
kellelgi neist esile tõusta ja diktee 
rida oma tingimusi. Kuid sellele ju 
ba ei saa koo! mõju avaldada.

Markova

nida leiba heade või halbade fo to
dega . . .

Markova: Loomulikult on ikka 
parern mitte tegelda käsitööliku fo
tograafiaga . . .  Olen väijendumis- 
vaoaduse poolt.

Reich: Ma ei astuks mingil juhul 
teenistusse. Ma lihtsalt ei ole se l
leks võimeline.

Sirotek: Seal, kus algab ükskõik 
milline sõltuvus, lõpeb ioominguii- 
ne vabadus. Fotograafil on vaja 
rännata, kohtuda inimestega, palju 
näha. Talle on muidugi vajalik k u 
sagil end ka sisse seada, om anda
da nimi — näiteks ajakirjanduses. 
Kuid on siiski väga oiulme sä i l i ta 
da sõltumatus.

Reich: Kontaktid on h ädava ja li
kud. Minu arvates on aeg praegu 
noorte jaoks soodne. Neid tõstetak
se kiiresti esile, mitte ainult meil, 
vaid ka piiri taga.

ф  Kas olete valmis oma olemas- 
öiu kindlustamiseks tegema jä re le 
andmisi, kohandama o m i stiili vaa- 
tajate-telli jate maitse jaoks?

Lebeda: Tarvis vaid hetkeks ko 
haneda ja kaotaclKi ennast m ä r 
kamatult. Kui häda nõuab, võin ka 
muu tööga raha teenida. Mul on 
selleks kogemusi: rohkem kui. üks 
kord pidin kaAkestama õpingud 
Töötasin kraavihallina ja kiviraidu 
rina. •

Markova: Arvan, et ei tohi koha
neda. Ma oskan õmmelda . . .

Hudec: Ei hakka kunagi kohane
ma. Võiksin ka kirjutaüd, näiteks 
iiii-nimetatud faktikirjandust ja li
sada sinna orna fotosid. Valmistan 
praegu ette raamatukest ühest 
prantsuse lossist, kus elasin mõnda 
aega vana aadliku teenrina.

Reich: Ma ei ole nõus tegema 
järeleandmisi palga nimel. Ka siis 
niitte, kui peaksin nälgima.

©  Kas fotograafile on vajalik 
kõrgem kool?

Sirotek: Vahetult tööks ei ole 
vaja, küll aga silmaringi laienda 
miseks. Seal on võimalus diskutee
rida, vahetada mõtteid.

Lebeda: Kool tugevdab sidemeid 
kunstiga. Vaevalt oleksin mujal 
leidnud aega põhjalikumaks tu tv u 
miseks kunstiteooriaga, esteetikaga, 
ülemaailmselt tuntud fotograafide 
loominguga jne.

Reich: Eelkõige: kool annab võ i
maluse neli aasta t  pildistada nagu 
süda kutsub. K.a õppejõudude is ik
sused on edasiseks paljumääravad

Markova: Koo! tekitas mus te a 
tavat pettumust ühes asjas: ei tea 
ju praegu keegi, kus leiavad raken- 
elust kooli lõpetanud. Olcms esime- 

> >ed ja n.-ö. ripume õhus. Uskuge, 
S, see on ebameeldiv tunne. Kuid koo! 
_я on andnud mulle enesekindluse 
^  Tean, mida oskan ja mida mitte.

Ajakirjadest «Ceskoslovenska F o 
tografie» ja «Fotografie 69» kokku 
seadnud JÜRI KARM.

Hudec

* *

Reich



Üliõpilaste tegevus hõlmab suure 
osa õppetöövälisest ajast,  kuigi se
da tegutsemist diplomi väljaandmi
sel arvesse ei võeta. Üks sellise te 
gevuse põhivorme on üliõpilaste 
omavalitsus, mille organisatsioonide
— üliõpilasnõukogude, üliõpilas- 
tegevuse komiteede, üliõpilasas- 
sambleede jt. liikmed valitakse üli
õpilaste poolt samade printsiipide 
põhjal nagu esindajaid kohalikesse, 
osariikidesse ja föderaalsetesse juh
timisorganitesse. Valimiseelset kam
paaniat viiakse läbi miitingute, a ja 
leheartiklite, loosungite ning plaka
titega, sealjuures küllalt tubli de- 
mokraatiavaimuga. Mõnikord ühi
nevad üliõpilasnõukogud õppejõudu
de komiteedega, et nõnda tõsisemalt 
osa võtta kõrgema kooli juhtimisest

Paljud üliõpilaskonna tegevus
sfäärid aga ulatuvad kõrgema kooli 
piiridest tunduvalt kaugemale. Nii 
mängivad ülikoolid täh tsa t  osa 
Ameerika kultuurielus. Igas t küm
nest ülikoolist või kolledžist oma
vad üheksa puhkpilli- või sümfoo- 
niorkestrit, 10-st kuuel on aga nii 
sümfoonia- kui ka puhkpilliorkester 
(pooltes Ameerika kõrgemates koo
lides ei ulatu üliõpilaste arv üle 
1000). 1968. a. olid enam kui 1600-s 
kõrgemas koolis oma draamaringid, 
kes lavastasid ülikooli teatrites nii 
klassikalisi, kaasaegseid kui ekspe- 
rimentaallavateoseid. Aastaringselt 
esinevad nädalast kuni mitme kuuni 
kestvatel ringreisidel kõrgemate 
koolide džässi-, estraadi- ja sümfoo
niaorkestrid ning muudki kollektii
vid, samuti üksikesinejad. Praegu 
on väga levinud mooduseks avada 
ülikoolides lisaks põhierialade ette
valmistusele veel teaduskonnad 
teatri-, graafika- maali-, koreograa
fia-, kirjanduse-, ooperi- jm. kunsti
erialadel, et anda üliõpilastele või
malus omandada mõnda kunstieri
ala lisaks põhielukutsele. Paljud 
ülikoolid on saavutanud kuulsuse 
kui aktiivse kunstilise tegevuse kes
kused. Sealjuures pole kõrgemate 
koolide eesmärgiks mitte dubleerida 
spetsiaalseid kunsti-õppeasutusi, 
Vaid aidata kaasa kultuuri edenda
misele, üliõpilase mitmekülgsemale 
kujundamisele.

Aktiivselt tegeldakse spordiga. 
Enamikul õppeasutustel on oma 
jalg- ja pesapalliväljakud, ujumis
basseinid, võimlemissaalid ning 
kattega staadionid. 1968. a. olüm
piamängudel olid USA spordi koon
dise 393 liikmest 109 üliõpilased. 
Olümpiamängudel võitsid ameerik
lased 83 kuldmedalit, neist 40 meda
lit võib kirjutada üliõpilastest sport
laste arvele.

See kõik on Ameerika üliõpilaselu 
üks paljudest külgedest. Räägime ka 
teistest.

1970-ndatele aastatele lähenedes 
on Ameerika üliõpilased üha sage
damini ning valjemalt hakanud esi
tama küsimust — kas õppetöö kol- 
tedžites ja ülikoolides vastab tä n a 
päeva nõudmistele? See rahutu kü
simus on täiesti seaduspärane. Kui 
teaduse, tehnika ja inimkonna suur
te lootuste ajajärgu] oleksid Amee
rika kõrbemad koolid jäänud rahu
likuks, tähendaks see, et nad ei õi
gusta oma kohustusi, mis peaksid 
progressiivsete haridustegelaste sei
sukohtade põhjal olema järgmised: 
et kõrgemate koolide ülesanne
teks on teadmiste andmine, paran
damine ning levitamine, siis on

Ameerika Ühendriikide ülikoolide l a 
hutam atuks koostisosaks väsimatu 
kahtlemine kõigis kehtestatud ühis
kondlikes mõistetes, moraalsetes 
väärtustes ja poliitilistes ideedes. 
Ameärika kõrgem õppeasutus peab 
panema küsimärgi alla kehtivad 
ühiskondlikud suhted ja pakkuma 
nende asemele uusi. On olemas pal
ju määratlusi mõistele ’akadeemiline 
vabadus’. Ameerika progressiivsed 
haridustegelased ütlevad, et see 
mõiste peaks olema tõlgendatav kui 
kõigi kõrgema hariduse omandami
sest osavõtjate õigus võtta kahtluse 
alla kõik ühiskondliku elu alad, kõik 
selle vaimsed väärtused, ja  vabalt 
väljendada oma mõtteid mistahes 
küsimuses. Muuseas võib öelda, et 
Ameerika a jakirjandus ja raadio ei 
tõsta kunagi poliitilisi küsimusi nii 
teravalt üles, nagu seda teevad pal
jud üliõpilasajalehed või -ajakirjad. 
Viimasel a ja l on erutavamaks kü
simuseks üliõpilasajakirjanduses 
protesti avaldamine Vietnami sõ ja 
le. Üliõpilased mõistavad julgelt

'  (algus «TRO» nr. 1)

Üliõpilane
kodan likus
ühiskonnas
hukka Ühendriikide valitsuse vallu
tuspoliitika. Avalikult polemiseeri
des ning lahendust pakkudes mitme
sugustele sotsiaalsetele probleemi
dele on Ameerika üliõpilased kind
lasti rahutu n ing nonkonformistlik 
põlvkond.

IV. KUIDAS ON LOOD 
KÕRGEMA KOOLI LÕPETANUTE 

TÖÖLERAKENDAMISEGA?
Ameeerika Ühendriikides asub 

kõrgema kooli juures töölerakenda
mist omapoolselt korraldav spet
siaalne osakond, mis iga semestri 
algul laseb välja bülletääni töökoh
tade võimalustest. Levinud moodu
seks on, et ettevõtete ja firmade 
esindajad tulevad kõrgemasse koo
li ankeetkiisitlusi ning intervjuusid 
korraldama, et nende abil endale 
välja valida võimekamat kaadrit. 
Nii näiteks saatis firma «FORD» sel 
aastal esindajad 200 ülikooli ning 
kolledžisse, et värvata 1750 inimest, 
kulutades selleks 1 300 000 dollarit. 
Et säärane kaadri värbamine on 
väga kulukas ning aeganõudev, on 
viimasel ajal püütud kergemate tee
de abil saavutada lõpetajatega efek
tiivseid kontakte. Kunagised lõpeta
jad, kes soovivad üle minna teisele 
tööle, ja tänased diplomisaajad tea
tavad töölerakendamist korraldavale 
osakonnale andmed endast: nimi, 
perekonnanimi, haridus, spetsiaal- 
sus, töökogemused jne. Need and
mestikud antakse informatsioonina 
edasi kõikidele ettevõtetele või fir
madele.

Allpool avaldame näitena mõned 
elukutsetest, mille suhtes on kõrge
matele koolidele esitatud nõudmised 
lähema viie aasta peale. Juurde on 
märgitud ka keskmine kuupalk dol
larites (1969. a. andmete jä rgi):

ADVOKAAT (804 dollarit) — v a
jalikuks astmeks on bakalaureus (4
a. kolledžit) ning 3 a. õppimist 
õigusteaduskonnas, pärast seda tu 
leb sooritada eksam Advokaatide

I, Ausad rühmajad, 2. Praktil ine noorus, 3. Koiledžite entusiastid, 
4. Inertne noorus, 5. Tulevased teadlased, 6. Mõtlejad, 7. Vasak 

poolsed radikaalid, 8. Hipid. (I llustratsioon ajakirjast «Аме
рика».). :

Assotsiatsioonis. Väga head võima
lused on parimate ülikoolide lõpeta
nutel.

RAAMATUKOGUTÖÖTAJA 
($ 709) — bakalaureuse kraad ning
1 aasta  spetsialiseerumist raam atu 
kogutööl. Head võimalused tööle
saamiseks, seda enam, et selle ala 
spetsialistidest on suur puudus ka 
veel mõne aja pärast.

ARST ($ 1165) — 3 a. kolledžit 
ja 4 a. õppetööd meditsiinilises tea 
duskonnas; aasta  stažööripraktikat,  
mille sooritamise järel saadakse õi
gus praktiseerida.

INSENERID erinevate profiilide
ga ($ 810) — bakalaureuse kraad, 
sageli nõutakse lisaks erialaseid 
täienduskursusi.  Head väljavaated 
töölesaamiseks.

AJAKIRJANIK ($ 550) — enamasti 
nõutakse bakalaureuse kraadi, kuigi 
andekad aiakirjanikud leiavad tööd 
ka ilma kõrgema hariduseta; suur 
konkurents töökohtadele, vakantseid 
kohti leidub ainult väikestes pro- 
vintsilehtedes.

KULTUURITÖÖTAJA ($ 715) — 
riõutav bakalaureuse kraad.

METEOROLOOG (749) — vähe
malt bakalaureuse kraad, nõudmine 
kasvab kosmose uurimise laienda
misega pidevalt.

ÕPETAJA alg- ja keskkoolis 
($ 524) bakalaureuse kraad, kuigi 
viimasel ajal üha enam nõuta«v ka 
magistrikraad; praegu on õpetaja
test suur puudus.

SOTSIOLOOG ($ 692) — vähe
malt magistri kraad. Nõudmine suu
reneb pidevalt.

FÜÜSIK (f> 794) -— bakalaureuse 
kraad. Nõudmine kasvab pidevalt, 
eriti teadusliku uurimistöö valdkon
nas.

KAADRITE OSAKONNA TÖÖ
TAJA ($ 740) — nõutakse kõrgemat 
haridust, kuigi mõnikord arves ta
takse kogemusi, ja tööalast staaži 
kõige tähtsam ate faktoritena. Suur 
konkurents töökoh tade l.

PSÜHHOLOOG ($847) — üldiselt 
nõutav magistrikraad, kuid erialase 
edukuse tagamiseks soovitav kiires
ti omandada doktorikraad. N õud
mine suureneb pidevalt.

Kuna tööpakkumisel peetakse p ea 
mise argumendina silmas seda, et

noor spetsialist . oleks võimalikult 
kõrgete erialaste teadmistega,, .hoo
limata asjaoludest, et näiteks tema 
üldhariduslik tase on allpool, iga
sugust arvestust, ongi see põhju
seks, miks Ameerika üliõpilased ei 
näe sageli mingit vajadust kõrge
mas koolis lisaks erialale om an
dada ka humanitaarseid väärtusi,  
täiendada end üldhariduslikult. Ig a 
ti arusaadav on ka Ameerika, prog
ressiivsete haridus tege las te . mure 
selle pärast,  et. nende, ühiskonna 
spetsialistis on liiga vähe täiuslikku 
inimest ja liiga palju ainult oma 
isiklikust karjäärist huvitujat..  Kah
juks on see kodanliku ühiskonna 
tüüpiline mentaliteet. Ja tänased 
spetsialistid on \u  eilsed ülikooli 
astujad. Lugeja ärgu unustagu, et 
progressiivse klassi, tööliste lapsed 
näevad kõrgemat haridust harva: 
ülikoolide uksed on avatud neile, 
kes hariduse saamist materiaalselt 
tublisti hüvitada suudavad.

Koostas S. ENDRE

L iigitus vt. «TRO» nr. 1. «Ü liõpilane 
kodanlikus ü h isk onnas» .

4000 kilo
meetrit 

Tšehhoslo
vakkia teedel

(Algus «TRÜ» nr. 40)
2  * S -  • -
Ohtu! oli uus kontsert Pribra- 
mis — väikeses linnakeses P r a 
hast edela pool. Kontsert anti ko
halikus linnateatris, ööseks saabu- 
sirae tagasi Prahasse.

Kolmapäeval, 19. novembril j ä t 
sime Prahaga hüvasti. Ees ootas 
linn Poola piiri ääres — Trutnov, 
karusnaha töötlemise keskus. Kõik
jal hakkasid laiuma mäeahelikud 
Ja ilmusid esimesed lume tunde
märgid. Krkonoše kõrgmäestike 
piirkond on üks kõige huvitava
maid ja külastatavamaid Tšeh
hoslovakkia mägipiirkondi. Aluse 
selleks ei ole loonud mitte üksnes 
Segend salapärasest Krkonoše h in
gusest, vaid eelkõige suurepärane 
loodus. Siin tegutsevad aasta r in
gi" mägikuurordtd

Meid oodati juba 10 km enne 
linna. Tervitused, erkpunased nel- 
gisülernid. Kontserdi andsime 
«Texlen» tehase klubis. 700-koha- 
line saal oli puupüsti täis. Juba 
kontserdi algul nõudis publik lisa
palasid. Ootamatu oli lopp: vii
maste akordide ajal tõusis publik 
püsti n ing hakkas skandeerima: 
«Braavo!», «Elagu sõprus meie 
rahvaste vahel!» jne. See oli unus
tam atu  vaatepilt.  Järgnes kohtu
mine linna noortega. Koos lauldi, 
vaheta ti märke ja suveniire. Ei 
puudunud ka lõbus orkester ja 
omavahelised jalakeerutused. ö ö b i
ma sõitsime 1363 m kõrguse Pee 
pod Snežkou mäe jalamil asuvasse 
hotelli.

Hommikul sõitsime edasi Hradec 
I<ra lovesse — kunagisse tšehhi 
kuningate residentsi — praeguses
se Ida-Tšehhimaa poliitilisse, m a
janduslikku ja  administratiivkes
kusesse. Linn asub Labe ja Orlice 
jõe kohtumispaigal, on elanike a r 
vult veidi väiksem kui Tartu, kuid 
täiesti suurlinliku väljanägemise
ga.. Kohalik linnateater ei andnud 
oma välimuselt sugugi alla meie 
«Vanemuisele», saalil oli teatud 
sarnasuski, nii et laval esinedes 
oli päris kodune tunne.

Järgmisel hommikul võtsime 
suuna lõuna poole — Brnosse. Seal 
tuli meil lahkuda oma toredast ja 
abivalmist bussijuhist ning Tšeh
hoslovakkia—Nõukogude Liidu 
Sõprusühingu noorteosakonna sek
retärist Emilie Stupkoväst.  Esial
gu külastasime Svitavyt, Moravs- 
kät, Treboväd ja andsime veel ühe 
kontserdi väikeses Jevicko linnake
ses.

Brnos anti meile pool päeva 
aega iseseisvalt linnaga tutvumi
seks, õhtul oli sõpruskohtumine 
tehase töötajatega. Et lava oli 
väike, esinesid meil ainult orkester 
ja lauluansambel Maie Eljase ju h a 
tusel. Tervituskõnedest ei pääse
nud muidugi meie Armilda Jüri- 
mäe ja Savvati Smirnov.

Teisel päeval viidi meid linnast 
30 km eemal mägedes asuvaid Ma- 
cochy karstikoopaid vaatama. Siin 
Moraavia mägedes maa all vä l jen 
dub väga ilmekalt vee lahustav 
toime kivimitele. Uurijad avas ta 
sid palju maa-aluseid koopaid, need 
valgustati mitmevärviliste tulede
ga, ja avanes muinasjutumaailmu 
Meie kõikide arvates oli see üks 
huvitavamaid vaatamisväärsusi 
Tšehhoslovakkias

õhtupoolikul alustasime teekon
da (seekord rongiga) Bratislavas
se — Slovakkia pealinna. Sõit al
gas piki Austria piiri lõuna suu
nas. Rongide kiirus on suur, raud
tee kitsam kui meil ning seetõttu 
raputab sõit sind päris korralikult. 
Tšehhoslovakkia raudteeliikluse 
omapäraks on, et s4n ei peeta ta 
valiselt sõiduplaanidest kinni, jõu
da sihtpunkti tund või paar hil
jem — see ei ole mingi uudis. 
Näib, et sellega ollakse harjunud.

Bratislavas ei olnud meil kont
serte ,ette nähtud, seetõttu oli või
malus tu tvuda linnaga. Bratislava 
asub Doonau kaldal. Viini on siit 
65 kilomeetrit. Bratislava on Slo
vakkia kõrgeimate riigivõimuorga
nite asupaik. Kogu linnale annab 
üldilme vana kindlus. Elanike a r
vult on Bratislava niisama suur 
kui Tallinn.

Meie giidiks sai «iutiselt üks 
Bratislava üliõpilasi. Väcn huvitav 
noormees, kohaliku üliõpilasan- 
sambli tantsijaid.

õhtupoolikul sõ-tsime Bratisla 
vast läbi Nitra v ä ik -^ s s^  külakes
se Slepcany’sse, kus °m!s:me kont 
serdi kohalikele kooliõpilastele,

Järgmisel päeval alustasime sõi
tu põhja suunas, viimasesse punk
ti Tšehhoslovakkias — Žiiinasse, 
väikesesse tööstuslinna keset Tšeh
hoslovakkia!

Meie viimane esinemine oli sõ
javäeosas.

. 27. novembri . hommikupoolikul 
alustasime tagasisõitu koju,

Tšehhoslovakkias viibisime 14 
päeva, andsime 12 kontserti. Sõit
sime 4000 km, sellest poole rongi
ga ja  tejse poole bussiga. Kohtusi
me paljude inimestega, kõikjal 
võeti meid väga südamlikult vas 
tu ■— sellest annavad tunnistust 
rikkalikud kingitused. Kogu tu r
nee! ei kohanud me ühtegi . pool
tühja saali, vastupidi — kõik soo
vijad ei mahtunud meid vaatama.

Lõpuks tahaksin tänu avaldada 
meie tublidele üliõpilastele ja nen
de energilisele juhendajale Herrn
Ti.iveH.le,

А. КI S P ER
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28. jaanuaril saab 70-aastaseks 

saksa keele kateedri- vanemõpetaja  
Gerda Raadi. See näib uskumatu 
igaühele, kes tunneb meie juubilari, 
seda ei tunnista  ei tema välimus 
ega käitumine, kuid paberid kinni
tavad vägisi, et G. Raadi on sündi
nud Tartus 20. sajandi esimese a a s 
ta alguses.

Edasi kõnelevad paberid sellest, 
et Gerda Raadi elu ei ole alati kul
genud siledalt ega sirgjooneliselt. 
Haridustee Tartu Saksa Keskkoolis 
tuli 1919. aastal raske m a jand us
liku olukorra tõttu katkestada. Sel
lest a jas t kuni 1925. aastani töötas
G. Raadi õpetajana Järvam aa ja 
Tartu linna koolides. 1928. aastal 
lõpetas ta  Tartu  Linna Ohtuse Ühis
gümnaasiumi ja sama aasta  sügi
sel astus Tartu Ülikooli filosoofia
teaduskonda võõrkeeli õppima. Üli
kooli lõpetas G. Raadi 1933. a. ger
maani filoloogia alal. 1935. aastal 
viibis ta  Saksamaal, kus tä iendas 
oma keeleoskust. 1940— 1941 õppis
G. Raadi Eesti NSV Pedagoogilises 
Instituudis, mille lõpetamise järel 
sai saksa keele õpetaja kutse. Sõja 
ajal töötas ta mõnda aega P õ ltsa 
maa gümnaasiumis, siis aga õppe
ülesande tä i tjana ülikoolis. Alates
1. oktoobrist 1944 kuni tänaseni on
6 . Raadi Tartu Riikliku Ülikooli 
koosseisuline õppejõud.

Selle pika aja jooksul ön G. Raa
di õpetada olnud mitmesuguste eri
alade üliõpilasi ja vaevalt et juubi
lar isegi nende arvu kohta midagi 
täpsemalt öelda oskab, Kõige roh
kem on G. Raadi töötanud ja töö
tab praegugi saksa filoloogia vane*

mate kiarsuste üliõpilastega, kellele 
ta  õpetab peamiselt kõnekeelt. Need 
tunnid on alati elavad ja  hoogsad, 
selleks aitab kaasa G. Raadi kades
tamisväärne temperament ja  huvi 
kõige ümbritseva vastu, võime sii
ral t  vaimustuda või ka nördimust 
tunda ja oskus oma vaimustust või 
nördimust tabavalt ning kujundli
kult väljendada. Allakirjutanu ja 
küllap paljud teisedki tema endised 
ja  praegused kaealused on ikka ja 
jälle imetlenud G. Raadi rikast ja 
mitmekesist sõnavara. Loodame, et 
sellest kübeke meilegi külge on h a 
kanud, ja  kui mitte, siis ei ole see 
igatahes G. Raadi süü.

öppetöö-alased vajadused on sun
dinud G. Raadit sulge pihku h a a 
rama ja  nii on kas otšeselt tema 
tööna või koostöös kolleegidega val
minud rida õpikuid, millest siin ol
gu nimetatud «Saksa keele õpik* 
1961 (koos K. Kanni ja  F. Kibber- 
m an n ig a ) , «Grammatisch-lexikali
sches Übungsbuch» 1962 (koos E. 
Mauringuga) ja «Übungen zur deut
schen Syntax» 1963. Aastaid on G. 
Raadi juhendanud saksa keele ringi 
tegemisi-toimetamisi.

Jätkugu meie Juubilarile veel pa l
judeks aastateks tervist ja tööindu. 
Nooruslikkust ja  elurõõmu ei ole 
G. Raadile vaja soovidagi, sest neid 
juubilari omadusi võivad nii kollee
gid kui ka üliõpilased ise jälgida 
kas siis siira imetlusega või väikese 
kadedusega — kui endal need väärt 
omadused puuduvad.

Tugev käepigistus kaastöötajailt 
sünnipäevaks!

M, PALM
эисэпсэнсэусэнсэисэнонолвсэнсэнсэнсэисэисэпс

Henrik Visnapuu
2 . jaanuaril mõõdus 80 aastat 
luuletaja sunnist.

S ÄI NAS
Kee nüüd, kee, m u valge hernes, 
kollaseks kui m esi.
Päike kõnnib allpool taevast, 
tuul läeb välja  oma laevast, 
aurab maa ja  vesi, 
tukub kõrkjas säinas .
Magab m inu vikerhõrnas 
säälpool va lget seina,
Maga, maga, m inu kõm as  
pajan keeb m ul hernes.

Kee nüüd, kee, mu valge hernes 
leotet ja pestud, 
ö ö  veel haub vete pesal, 
atsekesed unen kesal.
M õtten m ul on ju tud , vestud  
rõõmu läitnud, leina.
Magab m inu vikerhõrnas 
säälpool valget seina.
Maga, rnaga, m inu hõrnas, 
pajan keeb m ul hernes.

Kee nüüd, kee, m u valge hernes, 
kollaseks ja  pudeks,
Päiksega ma panen paadi 
tiku külge, hauast saadik 
sinnapoole heina.
Magab m inu vikerhõrnas 
säälpool valget seina.
Maga, maga. minu hõrrias 
pajan keeb m ul hernes.

Kee nüüd, kee nüüd, valge hernes, 
tulel vaiksel, väiksel.
Puistan koldseid herneid vette  
kuldsel, koldsel säinal eite.
Veest siis nagu päike  
pistab välja säinas. ’
M agab m inu vikerhõrnas 
säälpool valget seina.
Maga, maga, m inu hõrnas, 
pajan keeb m ul hernes.

Kee nüüd, kee, m u valge hernes, 
kee nüüd sellest saadik  — 
kongu otsas löön sind pooleks. 
Säinas saab siis tulinooleks, 
tantsib  ümber paadi, 
veab korgi heina.
Magab minu vikerhõrnas 
säälpool va lget seina.
M aga, maga, m inu hõrnas, 
pajan keeb mul hernes

Maga, rnaga, m inu hõrnas, 
säälpool valget seinu.
Herneid söödaks kala teile 
riputasid sina eile 
sinnapoole heina 
arrnastusen õrnan.
Kee nüüd, kee, mu valge hernes. 
kollaseks ja m aitsvaks.
M inu arm jääb sulle kaitsjaks, 
maga, vikerhõrnas.

Autorist
V assili Peskov о»  

ajakirjanik «Komso
m olskaja Pravda» to i
m etu ses. Ta on palju  
rännanud m ööda Nõu
kogude Liitu ja  pu
huti ka raja taga. 
N eist reisid est on k a s
vanud vä lja  oluk irjel
dused ja reportaažid 
in im estest ja  loodu
sest, nagu 1963. a- 
koos M. Rebroviga 
«Oodake m eid, tähed!»  
(eesti keeles 1964) — 
kosm onautide elust, 
«Valged uned» (1965) 
— Antarktikast, «Ü le
m ine punkt» (1968) — 
reisist mööda Nõuko
gude Liitu helikopte
ril. 1964. a. tunnistati 
V assili Peskovi raa
mat «Jäljed kastes»  
Lenini preem ia v ää 
riliseks (eesti keeles  
1967).

R eportaažis «Maa
ilm a äär» (1967) ju 
tustatakse Kamtšat- 
kast, s e lle s t m aailm a  
äärel asu vast m aast 
ja  tem a rahvast.

VASSILI PESKOV

9 2 5  K A R U
Kogumikust «Maailma äärel.»

Karude loendust pole Kamtšatkal 
kunagi tehtud. Nende arvu m ää ra 
takse ühe sõnaga: «palju». Arva
takse, et neid on siin praegu roh
kem kui inimesi. Karud käivad möö
da inimeste poolt ta llatud radu, 
geoloogid ning jahimehed aga, 
mõõtes sammudega Kamtšatkat, ka 
sutavad karude teid. Kohtumine neil
radadel on tavaline asi. ----------
Kamtšatka karud tungivad harva 
inimesele kallale. Looduses annab 
kõik inimesele teed. Ainult kroko
dill ei tee jahil olles vahet inimese 
ja mõne teise elusolendi vahel. Si- 
berimaa karud aga ei austa  ini
mest ja  tahavad temaga kohe a r
veid õiendada. Siberis on kohtumi
ne karuga ohtlik asi, vaevalt aga 
leidub Kamtšatkal inimest, kes po
leks karu n ä in u d .--------- - Kui ini
mesel pole kirge tappa «lihtsalt nii
sama», lähevad kohtujad sõbralikult 
lahku. Võib juhtuda, et inimene 
näeb päeva jooksul kolme-nelja 
karu. Juhtub ka, et näeb üheaegselt 
kümmet: longivad nagu hobused 
tundras ringi. Muidugi, mida roh
kem inimesi, seda vähem karusid. 
Elab veel vanakesi, kes on näinud 
oma neljakümmet kuni kuutkümmet 
karu. Selline loomade kuhjumine 
Kamtšatkal on tingitud erilistest 
põhjustest. Suvel hakkavad jõgedes 
liikuma kalaparved. Vesi keeb, kui 
tšavõõtša-, keta- ja lõheparved lä
hevad ülesjõge. Kala püüab igaüks, 
kes suudab, ja ka see, kes ei suuda. 
Inimesed jä tavad tööd sinnapaika 
ja  lähevad jõe äärde. Ja niisamuti 
kõik loomad, kes üldse on olemas, 
kogunevad alla jõgede äärde. Reba
ne püüab kala, kaljukass, varesed,

hundid, ka soobel püüab. R äägitak
se, et ainult jänes ei püüa: talle ei 
maitsvat kala to idud .-----------

Kõige osavam kalamees on mui
dugi karu. Seisab teine põlvini vees, 
vaatab ja vaatab. Siis äkki käpa
ga — naks! ja kala ongi lõugade
vahel.----- -----Vahel hakkab kohe
järama, mõnikord aga heidab üle 
pea kaldale ja  jälle vaatab. Korda 
kümme viskab teisi maale. Vaatab 
ümber — kadunud. Varastatud! 
Möirgamine, jookseb mööda kallast 
siia-sinna, läheb pahuksisse naab
riga, hakkab koguni selle turja kin
ni — keda muud kahtlustada! Ja 
kohtunikke siin pole, kel vägi, sel 
võim.

Heasse püügikohta koguneb mõ
nikord kümmekond k a ru . ----------
Kogu suve veedavad nad jõe ääres. 
Siin neid ka tapetakse. Esimese lu
mega poevad karud koopasse ja 
«imevad käppa», — viis kuud ela
vad ainult kalapüügi! ja marjamaal 
kogutud rasvast.

Kamtšatka karu meenutab meile 
juba lapsepõlvest tuttavaid muinas- 
jutkarukesi, kuid ta  pole siiski 
plüüsloom. Taskuraam atus on mul 
vähemalt sada üleskirjutust m ärk
sõnaga «karu», mis on tehtud 
Kamtšatka eri nurkades. Terve hulk 
lõbusaid lugusid ja tähelepanekuid, 
nagu:

«Laagrist ei saa eemale minna. 
Tuled õhtul koju, kõik on laiali loo
bitud, toit on nahka pistetud.

Veidralt võitleb karu sääskedega, 
ropsib käppadega siia-sinna, siis 
viskub rohule ja kukub roomamä: 
nii need sääsed laiaks läh ev a d , . .»

Kohtumine olendiga, kes lõhnab 
suitsu ja tubaka järele, on karule 
alati suureks ohuks. Keegi pole lu
genud, palju neid loomi Kamtšatkal 
igal aastal tapetakse. Varem läksid 
karunahad inglise kaardiväelaste 
mütsideks, nüüd kasutatakse neid 
enamalt jaolt vaipadena kodudes. 
Ja  karusid on palju ainult seetõttu, 
et Kamtšatkal on veel vähe inime
si. Poolsaare kaugemates nurkades 
elavad aga kütid, keda karujaht 
toidab. Mina kohtasin võib-olla kõi
ge kuulsamat ne is t

Kljutšis öeldi mulle: «Teda on 
kerge leida. Näete, seda tänava t 
mööda. Ja  vaadake — kuuri ka tu 
sele on karunahk laotatud.» Luge
sin kokku kaksteist karunahka, küll 
kuuridel, väravatel, küll majade 
palkseintel. Lõpuks leidsin otsitava 
koha.

Kütt Stepan Ivanovitš Ušakov 
oli kodus, kuid valmistus kohe jälle 
taigasse minema — parandas nar- 
tasid. Koerad said aru, milles asi

on, ja  nintsusid kannatamatusest 
«Moskvast minu juurde?!» Kütt 

nuusutas tubakat ja ütles midagi 
naisele. Lauale ilmus kuum karu
liha ja taldrik pohladega.

«Stepan Ivanovitš, räägitakse, et 
olete palju karusid tapnud?»

«Palju jah, näe, praegu sööme 
üheksasaja kahekümne v i ien d a t . .  .* 

«Ja kõik olete ära lugenud?» 
Stepan Ivanovitš nuusutab taas 

tubakat ja toob siis kirstust lage
dale nartsu sisse mähitud märkmik
kude virna.

«Näe, siin on üles märgitud . .  .* 
Lappan kokkukleepunud lehti, 

millele on kirjutatud trükitähtede
ga viis-kuus s õ n a ,— ja rida kriip 
sukesi. Iga kriipsuke tähendab ta
petud k a ru . -----------

Aeg-ajalt teeb peremees kokku 
võtteid. «1944. aasta. Kokku on t a 
petud 49 karu .» -----------

Taiga ei muuda jahimeest ju tu 
kaks. Meie vestlus — see on küsi
mused ja vas tused .-----------

«Räägitakse, sa tood lennult hane 
kuuliga alla?»

Tema aga nuusutab tubakat, mee
nutab . . .

«Noorena sai jah tembutatud: piä- 
dusime kruuse lõkke ääres üles 
Kõik ei saanud minu oma pihta. Mi
na aga jätsin alati auke. Nüüdki 
lasen viiekopikalist saja sammu 
pealt. Jalad ainult näe, streigi
vad . . . »

Igal suvel pärast jahipidamist, 
pärast ööbimisi lumes lähevad kü
tid uuesti taigasse: kuumaveeallika
tele ennast rav im a.-----------Ka sel
aasta on allikad oma töö teinud, 
kuid miski on jäänud küti ja lgades
se. Minna on aga vaja . . . ----------

Viiskümmend aas ta t  ta igas ja 
kogu elu on olnud küttimine, nii 
meelelahutus, leib kui ohud. Jani» 
on tulnud ka haigused. Kuid jälle 
ön vaja minna . . .  Koerad õues kiu
nuvad kärsitusest. Kotti on pandud 
tikud, sool, kuivikud ja padrunid. 
Ukse kõrvale on püsti pandud alt 
põdranahaga ülelöödud suusad.

«Stepan Ivanovitš, aga kas on кг» 
nii olnud, et oleks võinud mitte ta 
gasi tulla?»

«On olnud . . . »  kütt nuusutab tu 
bakat, tulevad mitmesugused mäles
tused.

«Kui juhtubki midagi kõik on 
õ ig l a n e . . .  Mitte minna? No mis 
elu see siis on ilma taigata?»

Nägin, kui ta  hakkas minema 
Oli sadanud lund. Klutševskaja 
sopka oli uduvines. Lumega kaetud 
eelmägedelt paistis kaua väike ku
ju — täpp vulkaanihiiglase kõrval

Tõlkinud Kaja Nikiforova

K ogust *Päike ja jõgi», Л932 
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m  is t e a v a d . ..
(Algus lk. 1)

momente, mis viivad s e l l i s e i l  
l a v a s t a t u d  «Enne kukke ja 
koitu» poolträäkimisele.

Lavastajapoolseks väga  tuge
vaks küljeks on see, et ta  on suu t
nud koondada mitte ainult Kitzber
gi tõekspidamised (mõelgem näi
dendite «Libahunt», «Kauka ju m a b ,  
«Laurits» probleemidele), vaid et 
ühtse kujunduslik-emotsionaalse 
teostusega on üldistatud mineviku- 
ajastu olustikuline pilt n ing eesti 
rahva tüüpilisemad karakterijooned, 
Võib-olla olemegi päras t  «Laseb 
käele suud anda» äravaatam ist ko
hutatud mitte niivõrd lavalise Reos
tuse meetoditest, vaid hoopiski sel
lepärast, et on purustatud meie ta 
valised arusaam ad meie rahva 
(kangelaslikust) minevikust ning 
vabaduse-, humanismi- ja  tõejanu- 
lisest rahvast, kes üksmeelselt as
tub välja sotsiaalse vägivalla vas
tu. Lavastuses on õigesti rõhutatud, 
et seisukoht ’Pea suu kinni, seisab 
nahk terve’ absolutiseerituna annab 
võimaluse sotsiaalsete kuritegude 
tekkimiseks. Meenutagem kasvõi 
«Libahundi» Tiina saatust. Teostu
selt annab Toominga Kitzbergi-la- 
vastus tekstiga hoopis vähem kui

kujundusliku pildi ning emotsio
naalse meeleoluga. Tekivad assot
siatsioonid, mõttekujutelmad viivad 
meid sedavõrd kaasa, et unustame 
iseenda. Me tunnetame, elame läbi 
äärmuslikke olukordi. Raske oleks 
paremini iseloomustada vaata ja  
suhtumist,  kui seda on teinud In g 
var Luhaäär (vt. a jaleht «TRÜ», 
27. dets. 1969, — «Teadvuses — 
lav ab :

«Metkeke tekib kum m aline tunne — 
olem e ju harjunud, et se llisek s  saab  
m aailm  a lle s  m eie tead vu ses, ntifid aga  
on avanenud võim alus näha m idagi 
see su g u st endast väljaspool — la va l» .

Mõnikord näitlejad teatris n ä i t 
l e v a d ,  n.-ö. k u j u t a v a d  osi 
(teatr iajaloost teame, et selline 
n ä i t l e v  näitleja on koguni ideaa
liks olnud). Kuulsin ühe eesti tun 
nustatud näitekunsti suurmeistri 
kohta, kuidas ta Othello südame- 
traag ikat  k u j u t a d e s  ise het
keks kulisside taha lõbusalt keelt 
näitas, et pole viga, varsti lõpeta
me selle jand i ä r a . . .  Toominga 
Kitzbergi lavastuses elavad näitle
jad  täielikult nende inimeste elu, 
kellena nad esinevad. Laval on 
ühtne, terviklik ansambel, kõik ja 
igaüks eraldi väärib tähe’epanu. 
Pole mitte Evald Aavik, Raine Loo,

Jaan Kiho või Herta Helviste, on 
Vaida Ants, pärisproua Helene Ag- 
neta Chlopitzky, Tull-Jüri ja  Man- 
gu-Elts /Made/. Kui siiski püüda 
erandeid teha: kaks jäid (mulle) 
rohkem meelde — Jaan  Kiho (Tuli- 
Jüri) ja  Raine Loo {Helene Agne- 
ta) . Esimese puhul mõjus mängu- 
hoog ning -julgus, Tuli-Jürisse oli 
lavastaja  koondanud rahva tüüpi
lisemad iseloomujooned ning Kiho 
toob need ütlemata kenasti välja. 
Pphiiiselt Raine Loo kanda on üks 
lavastuse vastandpoolustest feo- 
daala jastu  aadel. Kui Kitzbergil on 
mõisamaailm kujutatud tugevama 
realistliku tunnetusega, siis Too
ming on vastupidi talitanud: suu
rema rõhu asetamisega ta lurahvale 
jääb m õisam aailm ' suhteliselt va r
ju. Seetõttu on Raine Loo roll 
emotsionaalselt õige raske. Kadu
va klassi esindaja, ehkki alles või
mu juures, on ühtaegu abitult hale 
(stseen «abominabeb!) ning teisest 
küljest- kõiges oma voimu näidata 
tahtev. Ent mõelgem pisüt tagasi: 
üldiselt on Raine Loole ikka oma
ne olnud stiilipuhtus, oma osa täp 
ne tunnetus (Hanako Jukio Misni- 
ma «Hanjos», Tatjana M. Gorki 
«Vanamehes»).

Eestlastel on palju ilusaid v ana 
sõnu. Üks neist kõlab nõnda: kil
ter, kubjas, aidamees, need on põr
g u s kõige ees. Ajaloos (ja kir jan
duses) on rohkesti näiteid selle 
kohta, et kõige ohtlikumad venna- 
äramüiijad on need oma rahva hul
gas t  võrsunud ülemused, kupjaprit- 
sud. Ja imetlegem vaid Opmani 
(Lembit Anton) püüdlikkust!

Võidakse muidugi etteheitvalt 
öelda, et m ispäras t Tooming ja  СО 
püüavad vaata jaid  nõnda palju  ä r
ritada, sisendavad meisse jär jest 
mõne tunni vältel negatiivseid 
emotsioone, mispäras t nii julm- 
närviline m ängulaad? Et tegemist

pole traditsioonilise Kitzbergi-ette- 
kandmisega, sellest ka pahane 
hüüatus vestibüülist kõrvu jäänud: 
«No ei tea küll, mis Kitzberg selle 
kohta oleks öelnud!?» Ei tea, mida 
ta oleks öelnud.

«Tükki öm ber teha, uue raami sfsse  
valada m a enam  ei saa , lappida ta 
haks, kui see  m idagi aitaks.» (k irjast 
K. M enningu le).

Aga kas ta ju s t  nii tahtis?
Need, kes teatrist meelelahutust 

või meelerahu otsivad, Toominga 
lavastusest seda küll ei leia. Kuid 
kas ongi põhjust vaikuseks või 
meelerahuks? Räägime sageli vaim
se tervise osatähtsusest ja  oleme 
looduses-enese-leidmise n ing  loo
mulikkuse. poolt, püüame (vähe
masti näiliselt) olla kenad, viisa
kad ning üksteist mõistvad, aga 
jääme ja oleme selle kõige keskel 
kaunikesti ükskõiksed. Kui ka tea 
ter meile ainult meelerahu ja nalja 
ja  pseudoprobleeme pakub, oleme 
ehk veelgi rahulolevamad?

Eelnev ei tähenda muidugi, et 
räägiksin ainult sellepärast Too
minga lavastuse poolt, et see on 
harjumuspärasest erinev, meie 
jaoks uus nähtus. Naiivne oleks 
uuele kaasa rääkida sellepärast,  et 
ta u u s  on. Näen Toominga lavas
tuses peale huvitava teostuse uusi 
võimalusi probleemide (Kas tunne
me õigesti oma rahva ajalugu? 
Miks eesti rahvas elas sajandeid 
orjuses? Kuidas käitub inimene 
äärmuslikes olukordades?) sisuka
ma lahtimõtestamise poole. Köidab 
ka «Laseb käele suud anda» kuskil 
sügaval peituv lüüriline alatoon, 
püüd aidata vaata ja l  üles leida 
inimhinge salajasemad väärtused. 
Nagu juhtmotiivina on ikka mf'p’es 
nukker /«millal saam e ellad ühte/ 
ellad ühte, kullad kokku»/, ehkki la
vastaja  on seda inim?oomuse hel
gemat n ing  südamlikumat külge 
kuidagi tagasihoidlikult näidanud.

Samas leian end mõtlevat E. Her- 
maküla ja J. Toominga väga  õn 
nestunud G. Suitsu luuleõhtu tun
devarjundite pidevale varieerumi
sele . . .  Vaevalt '  küll, et Voltaire'ii 
oli õigus, kui ta  ütles, et «selles 
maailmas püsitakse ainult välja 
tõmmatud mõõgaga ja surrakse rel 
vadega käes».

SIRJE ENDRE

TÄHELEPANU!
«Kodu-uurija käsiraamat» on häda 
vajalik abivahend igaühele, kes t a 
hab sügavam alt tundma õppida* 
meie maa a ja-  ja  kultuurilugu. P ii
ratud koguses on nimetatud raamaU 
müügil Ülikooli t. raamatukauplu
ses. Asjahuvilised, kiirustage o s t
misega!

Tuusikud!
Tartu Riikliku Ülikooli ametiühin

gukomiteele on saabunud 1970. a. J 
kvartaliks all järgnevaid tuusikuid 
puhkekodudesse:
Bulduri 24. 01.—4. 02. — 12 päeva.

hind 7.20 rbl 
Pühajärve 27. 01.—7. 02. — 12 p

7.20 rb!
28. 01.—8. 02. — 12 p

7.20 rbl
Peale selle on veel vabad mõned 

sanatoorsed tuusikud Pärnusse 
veebruari- ja märtsikuuks.

Soovijail esitada avaldused kii 
resti TRÜ ametiühingukomiteesse.

AMETIÜHINGUKOMITEE

TOIMETAJA J. PEEGEL__
«Тарту Р и й к л и к  Юликоол* («Тар» 

туекнй государственный университет»f 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
H ans Heidem anni nim. trük:ko.ia trükk 
Tartu, Ülikooli 17/19. 311. Üksiknumbrf 
hind 2 kop. Teil nr. 383, MB 00337
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K õigi maade proletaarlased, ühinege!

Fr. R. Kreyfawaldi j 
fiirrj, £N2V Riiklik
Raomotukocu i
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TARTU RltKUKU ÜÜKOOL! 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMSOMOUKG- 
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Nr, 3 Reedel 6. veebruarit, 1970. a. XXIV aastakäik

Ikka sellest kõige 
valusam ast — 

ehitusprobleem ist

Päevast päeva i

KUS KÄISIME, M IDA N Ä G IM E
22.— 23. jaan.

■J. VILLER,
ELKNU TRU Komitee sekretäri asetäitja

TRÜ Nõukogus
oli teisipäeval. 3. veebruaril juttu 
teadusliku töö 1969. a. tulemus
test. Kuulati ära teadusala prorek
tori dots. J. Tammeoru aruanne.

Aruandeaasta jooksul oli õppe
jõududel ja teaduslikel töötajatel 
käsil 922 uurimust, neist 204 le
pingulist tööd.

Teadusliku töö olukord ülikoolis 
on võrreldes 1968. a. ia viimase 
viisaastakuga paranenud. On väl
ja kujunenud 34 teaduslikku suun
da, mille lahendamine toimub 
koordineeritult teiste NSVL tea
duslike asutustega. 14 teadusliku 
probleemi osas on ülikool juhti
vaks asutuseks või oluliseks tä i t
jaks. Väärib tähelepanu, et ülikoo
lile pakutakse juba väga suuri 
mitmeaastasi kuni 100 000 rubla 
maksumusega lepinguid. Loodi 
juurde uus probieemlaboratoorium. 
Võrreldes möödunud aastaga on 
suurenenud trükist ilmunud tea-

TRÜ haldusprorektor U. Uibokand:
Ühiselamu projekt on valmis. Do

kumentatsioonid on ülikooli poolt 
korras. Segavaks momendiks tfii 
ühiselamu ehituse eelarve korrigee
rimine ja vastavusse viimine uute
ehitusnormatiividega. ühiselamu Uks ramm töötab jõudlusega 10 Palke, kust sellise laiusega lau- uue ühiselamu ehitusele oma rüh . . .  . . .
projektmaksumus on 900 000 rbl. vaia päevas. Kui aga vaiu iga päev du saaks lõigata, on meil praegu ma saatma, kui on täidetud üld- duslike artiklite, monograafiate ja
Selle aasta  plaanis on kulutada ai- vähemalt kümme juurde ei tule, ainult enda jaoks. Saekaater töötab tuntud nõuded töö ja vaba aja veet- rotaprlndil ilmunud õppevahendite
nult 250 000 rbl. Eesti NSV Minist- pole mõtet rammi objektile seisma nii suure ülekoormusega, et me mise suhtes. Valmis peab olema arv- Samas vähenes 1969. a. jook-
rite Noukogu raha osas »takistusi tuua. endagi tööd ei saa ära tehtud.' dokumentatsioon, ehitus peab ole- su* tsentraalsetes väljaan-
ei tee, küsimus on ehitusvõimsuses, Omalt poolt püüame kõik teha, Prof. V. Palm (EKP TRÜ komi- ma plaanis, objekt peab olema va- netes ja  välismaal ilmunud^ artikli-
raha poolest võiks maja kasvoi et hiljemalt päras t esimese ühis- tee teadusliku töö ja  arengupers- rustatud materjalidega; tudengi- | е ,arv-. Väike on ka üliõpilaste
1970. a. ekspluatatsiooni anda. See elamu v a lm im is t  a lu sta d a  järgmise- pektiivide sektori juhataja): test ehitajatele peab olema taga- üleliidulisele teaduslike tööde kou-
on muidugi utoopia, kõige paremal ga. Konks on aga selles, et käes- EKP TRU komitee teadusliku töö tud elamine linnast väljas, toitlus- kursile esitatavate tööde arv, kuid
juhul suudab Tartu Linna Ehitus- oleval aastal tahame alustada ka ja arenguperspektiivide sektor on tamine. Ehitusorganisatsioonilt peab ülikool pole ka selle väikese esita-
valitsus sel aastal objekti katuse füüsikakorpuse ehitamist. 1. maist seisukohal, et eelkõige peaks linn teada saama, kui palju ja millise t,ld tööde arvu juures jäänud me-
alla viia ja  lõpetada samuti pari- peaks alustatama mullatööde ja midagi ara tegema, aru saama üli- erialaga inimesi on vaja, millises dalite ja diplomiteta. Käesoleva
mai juhul 1971. a. sees. välisvõrkude kohaletoomisega. Ära kooli väljaehitamise tähtsusest,  ulatuses ehitus üldse plaanis on, aasta medalisaajateks olid üliõpi-

Uhiselamut hakati ehitama tõe- peaks tehtama 2,49 miljonit maks- Ehitusvalitsus peab töö objektidel mida kavatseb ehitusorganisatsioon lased A.  ̂ Roginski, E. Kikelidze ja
poolest, nagu  lubati, 1969. a. Ära vast objektist 400 000 rbl. eest. Se- käima panema, esmajärjekorras teha normaalse tööjõudluse taga- Saari.
tehti proovirammimine. Selgus, et da raha praegu olemas ei ole, sesi muidugi ühiselamu ehitusel, mitte miseks. Dissertatsioone ei ole esitanud
projekteeritud 8 m pikkused vaiad füüsikakorpuse ehituseks nõutav aga otsima objektiivseid põhjusi TRÜ ametiühingukomitee esimees rida varem lõpetanud aspirante ia
ei sobi, on lühikesed ja upuvad ära. projekt ja  muu dokumentatsioon ehituse aktiivse käikupanemise eda-
Optimaalsed on 10-meetrised vaiad, pole valmis. Raha on eraldatud Mi- silükkamiseks. Sektor ön teinud
Küsimus ongi praegu vaiades, nistrite Nõukogu reservi, projekti- oma ettepanekud rektoraadile TRU
Rammida on vaja  297 vaia, neist de valmimisel peaksime ta saama, väljaehitamisega tegeleva komis-
on olemas 50. Sellise pikkusega Füüsikakorpust projekteerib Sili- joni moodustamiseks,
vaiu ükski vabariigi ettevõte ei kaatbetooni Instituut Tallinnas, Komisjoni peaksid kuuluma rek-
tooda, varem tehti 10 m pikkusi nad on sellest informeeritud, et va- tor, haldusprorektor, kapitaalehitu-
vaiu Narvas. Nüüd on seal loobu- litsuse määrusega peab füüsika- se •osakonna juhataja, parteikomi- ... vahpt)1.  „hhmnnii i“ ‘" *'----- - • • *' i п ♦ о г
tud nende tootmisest, sest see ei korpuse ehitust alustatama 1970. a. tee arenguperspektiivide sektori, ,u , aliet.us> kes tõotab ohtupooli iopetas 7 inimest, keHest 2  ̂ G.
õigusta ennast majanduslikult.  < Tartu Raudbetoontoodete Tehase ametiühingukomitee .ja komsomoli- lvUl Ja järgmise paeva nõmmiku- Vainikko ja A. Truupõld — joud-
Meie objekti jaoks toodab vaiu Tar- peainsener V. D. Bregeda ja toot- komitee esindajad. poolses vahetuses, oobiks linrtas ja  sjd dissertatsioonid tähtajaliselt
tu Raudbetoontoodete Tehas. Teha- misosakonna juhataja Möldre (te- Märkida tuleb ka administrat- •Ia r£ n^ va selll^e vahetuse veedaxs kaitsta, peale nimetatute esitasid
sel pole aga rnetallvorme, puitvor- lefoni teel): siooni külma ja rahulikku suhtu- S!.!S ellaveres, saaks secra koike doktorantuuri aja sees oma väite-
mide valmistamiseks vajab tehas Praegu on 2 vormi, oma puidust mist ülikooli väljaehitamise küsi- У a^a hasti orgamseei ida. ’u ma kirjad L.-Allikmets (ennetähtaeg-
ca 6 Ш» kahetolliseid 250^350 mm m n  teha äärmisel juhul veel 3. mustesse. ' kasutusse jaatai Vella vere vaike selt)> y. Past, H. Peep ja P. Reif-
laiusi ja  6—6,5 m pikkusi laudu. 300 vaia tootmiseks kulub 30 töö- TRÜ Teadusliku Raamatukogu maja, samuti saab ules panna mo- )nan. Aspirantuuri lõpetanud 44-st
Ehitusvalitsuse juhataja  Kondrat- päeva. Tootma saame hakata 24. direktor L. Peep (EKP TRÜ komi- ned statsionaarsed 1elg№- . “ y 11̂ 1 noorest teadlasest suutsid töö
jev lubas rammimise kiirendami- jaanuarist 10 vaia päevas. Asi on tee teadusliku töö ja arengupers- saa . ,va )a mallutaoa oU im ь  . tähtaegselt esitada 20, 5 neist —
seks tööle rakendada ka teise rarn- selles, et vaiad telliti alles det- pektiivide sektori liige — telefoni Administratsioon pea <s eidma voi- м . Mägi, J. Ant, M. Mikelsaar,
mi, momendil puudub küll teisel sembri lõpus, teel): " ™ us' vee uihe koka pallkamiseks „ .  Aunin Ja H. ТВг,Ф и -  kaitse-
rammil nii pikk juhtraud, et 10- Laudu vormide valmistamiseks Raamatukogu projekteerimist po- ajaks \  ellaveie.se, . uti Sid vaitekirja enne aspirantuuriaja
meetrisi vaiu rammida, selle saa- mõõtudega 50X350 mm X 6,5 m kus- le veel alustatud. Plaaniülesanne vaJaliku transpoi di va ie tu s te  too- lõppemist. Neuroloogia ja neuro-
mine on aga päevade küsimus, kilt ei saa. Trust «Stroiindustria» on 4 korda ümber tehtud ja ikka puseks ja l uhma pu <evajat us e .s kirurgia kateedri aspirandi M. Mä-
Rammimist raskendab see, et uue neid välja ei lase. Nõrgemad lauad veel kinnitamata. Eelarve tõttu on laupaeviti-punapaeviti.  ̂ g| kandidaadidissertatsioon tun-
ühiselamu all on varemed. Rammi- ei kõlba. Üks vorm peab vastu 10 olemasolev projektülesanne samuti Töötavate vahetuste lõunastamist nistati koguni doktorikraadi vää-
mist alustab ehitusvalitsus alles tsüklit, seega on laudu 50X350 mm tagasi lükatud. saaks organiseerida Leningradi 89 riliseks. Doktoritöö kaitsmine foi-
siis, kui on piisav varu vaiu, ole- pikkusega 6 - 6 ,5  m vaja ca 6 m3. EÜE-70 komandör T. Pangsepp ühiselamu einelaua ruumes, kuhu muski kaks kuud hiljem,
masolevast 50 vaiast jätkuks ühe Tartu Metsamajandi direktor (te- (telefoni teel): haldav söökla «Narva» saaks tuua

lefoni teel): EUE on põhimõtteliselt nõus TRÜ päevas kaks korda sooja toitu.

H. Kabur: doktoritöö lõpetamiseks vanema
Loomulik on, et tudengid-ehita- teadusliku töötaja kohal viibinud

jad majutataks Vellaveresse. Ame- õppejõude, Teadusliku too plaani
tiühing on nõus ehitajate tarbeks el' täitnud 10 õppejõudu ja _4 aspi-
vähendama õppejõudude kohti su- rantl-
vel Vellaveres. Kui tööd saaks or- 1969. aastal kaitsti 11 doktori-ja  27
ganiseerida kahes vahetuses, nii et kandidaadiväitekirja. Doktorantuuri
üks 1 1 1 ‘ ‘
kui

rammiga töötamisel 5 päevaks.

Ühiselamu ehituse kohta infor
matsiooni koguv ja  ehitust kiiren
dada püüdev grupp laienes kolme
liikmeliseks: EKP TRÜ komitee 
sekretär K. Koger, ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretär L. Karu ja loo kir- 
japanija J. Viller.

27. jaanuar 1970. a.
Tartu Ehitusvalitsuse komplek- 

ieerimisosakonna juhataja  Jakob
son:

Päevast päeva II 
27.-28. jaan.

raskusi
praegu

Aspirantuuriülesannete tä itm a
tajätmise põhjustena nimetas et
tekandja vigu planeerimisel ja 
formaalset kontrolli. Aspirandid 
põhjendavad ülekoormusega, kuid 
siingi on asi oskamatus planeeri
mises: määratakse ju koormus as
pirandile vastavuses teadusliku 
töö ülesannetega. Seni on viga 
tehtud ka sellega, et aspirantuuri 
lõpetamise järel on, vaatamata 

tea nas. Eks näis, kas saavad. Asjaga sellele, et väitekiri pole esitatud,
kohe antud võlglasele uus teadus-

Ehitusvalitsuse kompiekteerimis- 8 US* .... . . . . . .
osakonna poolt on kõik valmis, ma- poolt töödejuhatajat m ääratud ei n äeb aga juba edaspidi.

valmistada? Seda ei
keegi. 1969. a. oli meil väga kiiret nüüd ka pole, mehi en- 

suuri raskusi põrandalaudadega, ne niikuinii peale ei too, kui vähe- 
raskused jätkuvad ka jaanuaris: mait kolmveerand vaiadest on ko- 
100 m3 asemel oleme saanud ainult hai, meestele maksame akordtööta- 
10 m3. Puusepad is tuvad ja ihuvad su, teevad küllalt kiiresti ära. 
kirveid. Nii võib juhtuda iga m a 
terjaliga. On reaalne, et 1970. a.

kult peaksid nad rostvärgi veel ise 
tegema. Muidugi, kui asi nii on,

Ah trust tahab lasta meil terve

liku töö ülesanne.
1969. a. ilmus ülikooli teadlas

telt trükis 74 õppevahendit, 12 
monograafiat (neist kahe autoriks 
ja kolmanda kaasautoriks on prof.

Praegu veel objektile meie tekib Faskusi tellistega. Seda kõike nulltsükli teha? (Imestus.) Tegeli-

terjalide saamise taha asi kinni ole. Tõenäoliselt;saab selleks tööde- Tarfu Raudbetoontoodete Tehase sii~ peame oma objektidelt s!°oni.
ma 
dac 
sin:

idu (6—6,5 m pikkusi, jõu asemel heakorrastustöödete

lit (54 artiklit ilmus välismaal) ja 
399 populaarteaduslikku publikat-

jaada ei tohiks. Mõningad taktid: juhataja  Saar,  kes praegu ehitab direktor К ацаш j a tootmisosakon- | aha[ 'võtma }<u saaks ^ eiJd 
teie ehitusele läheb betooni kokku teemnduskombinaati.  Vorkgraafik na juhata{a Möldre- ! -Г ***• ,  !  ^
1942 m3. 10-meetrisi vaiu läheb 273, veeI valmis ei ole, sellega 4egeleb J J

asen
dada ütleme 20 tudengiga, panek- д. HIIR

8-meetrisi 99. Et betoonitehasel po- praegu meie allasutus «Orgstroi». .j KasKusei
le laudu - see pole ju t t  ega mida- Tundub, et vorkgraafik õigustab 50x350  mm) oleks va . Rammimisega j5äb siis nii, et kui

ja 5—8 m3. Uks võimalus vaiade 3/ } vaiadest valmis, paneme ram- 
valmistamise kiirendamiseks oleks mid peale. Aprillist on päev ka pi- 
pöördumine ministeeriumi poole, kem, saab kahes vahetuses rammi-

gi, see on otsitud põhjus. Nad ise ennast, vähemalt nii näitab prakti-
peavad need lauad leidma ja kel- ka. Objektile pannakse 30-inimese-
lelgi pole võimalik ja pole ka vaja- line brigaad, enamikus kõrge kva-
dust neid aidata. (Helistab tehases- lifikatsiooniga tööjõud. Tudengite- teiseks ja reaalsemaks võimaluseks da. 50 vaia on juba olemas, saime
se). Selgub -  viis, vormi on neil ga  ̂ saaks väga palju ära  Wha On Hlva MEK-ill, Narvas tehtud vaiad
juba valmis, 26. jaanuaris t anna- arvestatud, et tõotama hakkame ка- N3HalQ nSract i3Sh mAi, vaisilL va .

UTU
vad 5 vaia päevas, 1. veebruarist hes vahetuses. Tudengitest vajame
hakkavad andma 10. Materjalidest k v a l i f i t s e e r i t u d  tööjõudu,
võib vee! raskusi tulla plaatidega sest abitööjõudu me ehitustel prak-
ПП-24. Nende osas on Tartu Raud- tiliselt ei kasutagi, 
betoontoodete Tehasel meile
volg. Soklikorrusele läheb neid ju- 1970. a. valmis teha karp. 1971. a.

Nädala päras t  jääb  meil vaiade va- tunduvalt paremad kui Tartu teha- 
lamine laudade tõttu pooleli. Teine se omad. 
asi, mis kiirendaks vaiade valmis
tamist, oleks meie abistamine töö- Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
jõuga. Vajaksime armatuuritsehhi asjadevalitseja asetäitja V. Simm 

Ehitamise esialgses plaanis ori 4 tü tarlast sidujateks ja 4 poissi (ülikooli ekshaldusprorektor — te-
betoneerijateks. lefoni teel):

Jaa, plaatidega ПП-24 tuleb meil 
lise arvestusega teeb «Orgstroi» raskusi. Sel juhul peame teilt .palu- 
meile ka võrkgraafikut. Vaiu hak- ma veel kaks kolmeliikmelist bri- 
kavad rammima spetsialiseeritud gaadi.
tööde valitsuse rammid, teise rarn- Tartu Spetsialiseeritud Tööde 
mi ümberehitamine peaks lõpetata- Valitsuse direktor sm. Kägu: 
ma jaanuari lopuks. Arvestada tu- Meie ainuke ramm on praegu 
leb seda, et. 10-meetrisi vaiu on vä- Valgas, lõpetab kuskil veebruari 
ga raske sisse lüüa, kipuvad kaldu- keskel. Teist rammi me teeme, kuid

S ä  t ! d  iääks ^  viimistluse peale. Šel-
toota, sest nad on väga väikese ku
batuuriga ja teenimisvõimalus kva
lifitseeritud tööjõul liiga väike.
Väljapääs: kui ülikool saaks anda 
oma inimesi, oleks võimalik neid 
teha Raudtee betoonitöökojas. Raud
teel endal selleks tööjõudu pole.

Tartu Ehitusvalitsuse juhataja  ma ja purunevad väga kergesti, pole nii pikka juhtsiini, et 10-meet- Olin eile ehitusminister sm. Jii- 
Kondratjev: eriti transpordil. Minu teada on risi vaiu sisse rammida. Seda prae- risoo juures, lauad lubati leida.

Ehituse nulltsüklit hakkab tege- vaiavormidele lauad leitud, ehkki gu valmistame. Hoopis raskem on Rammi kohta ütles minister, et kui 
ma Tartu Spetsialiseeritud Tööde ettenähtust õhemad. Kvaliteet võib aga nn. baaba (haamer, mis vaiu asi ainult rammi taha pidama jääb, 
Valitsus ja vaevalt et nad selle lõ- selle juures kannatada. tegelikult maa sisse taob) saami- saab ramm võetud ükskõik kust ko-
petavad enne mai lõppu—juuni al- Mis materjalidest võib veel sega. Mehed on just täna Tallin- hast vabariigis.

Katsume asjaomaste ministritega 
rääkida, et «baaba» ja lauad' šaaks. 
Võtke edaspidigi kontakti.

28. jaanuar 1970. a.

TRÜ haldusprorektor Uibokand 
(telefoni teel):

Arstiteaduskonna UTU XXV kon
verents toimub 9,— 11. aprillini 
1970. a.

Teesid palume esitada hiljemalt 
16. veebruariks 1970 UTU Arstitea
duskonna nõukogule.

16. veebruariks palume esitada 
teesid .saatmiseks UTÜ konverent
sidele ka teistes liiduvabariikides.

UTU Arstiteaduskonna nõukogu 
koosolek toimub 2. märtsil 1970 
TLK1H haavaosakonna auditoo
riumis kell 19.

Nõukogu liikmete ja ringide esi
meeste kohalolek vajalik.

M. TIIVEL,
ÜTÜ Arstiteaduskonna 

nõukogu esimees



teaduskondadest teatatakse -
Praegu  tehakse NSVL kõrgema

tes meditsiinilistes õppeasutustes 
ulatuslikku õppetöö reformi. 1973. 
õppeaastaks lõpetatakse meie maa 
kõigis meditsiiniinstituutide ja üli
koolide ravi- ja pediaatriateadus- 
kondades üldarstide ettevalmista
mine. Minnakse üle õppeprogram
midele, mis kindlustavad n im eta
tud teaduskondade lõpetajatele 
arst-spetsialisti kvalifikatsiooni.

V astavalt kõrgema meditsiini
lise hariduse reformile saavad üli
õpilased esimese viie õppeaasta 
jooksu! üldmeditsiinilisi teadmisi. 
Esmane spetsialiseerimine algab 
kuuendal kursusel (subordina- 
tuur). Üliõpilased suunatakse vas
tavail Tervishoiuministeeriumilt 
Scfadava jaotuskava alusel spetsia
liseerumisele subordinatuuri ainult 
neljal põhierialal, milledeks on te 
raapia, kirurgia ja sünnitusabi koos 
günekoloogiaga, ning pediaatrid 
oq subordinatuuris pediaatria eri
alal. Kõrva- ja kurguhaigustest ja 
silmahaigustest huvitatud üliõpi
lased teevad subordinatuuri läbi 
koos kirurgidega; neuroloogideks 
ja psühhiaatriteks kvalifitseeruda 
soovijad viibivad subordinatuuris 
teraapia erialal.

P äras t  riigieksamite sooritamist 
ja  diplomite kätteandmist kuuenda 
õppeaasta lõpul suunatakse kõik 
lõpetanud erialalisele stažeerimi- 
sele (internatuur) üheks aastaks 
vastavalt neile juba varem m ä ä ra 
tud töökohtadele. Internatuur 
viiakse läbi vabariigi parimates 
ravi-profülaktilistes asutustes kaa
sa arvatud suuremad rajoonihaig- 
lad. Internatuur algab t. augustil 
ja kestab 1. juulini, Arst-internid 
töötavad ainult kõige 'suuremate

kogemustega arstide juhtimisel. 
Arstiteaduskonna poolt m äära tak 
se erialade juhendajad-õppejõud. kes 
vähemalt kord kvartalis viibivad 
internide töökohtadel. Internid 
töötavad kindlate õppeplaanide 
alusel ja neid ei saa muude üles
annete täitmisele suunata. In te r
natuuri lõpul tehakse eriala eksam 
komisjoni ees, kuhu kuulub esime
hena arstiteaduskonna dekaan või 
prodekaan, liikmetena eriala õppe
jõud, tervishoiuosakonna juhataja, 
asutuse peaarst ja arst-interni ju 
hendaja. Eksami eduka sooritami
se korral antakse välja tunnistus, 
kus on märgitud, et arst-intern on

Õppetöö reformist 

Arstiteaduskonnas
vastava eriala spetsialist ja suu
natakse töökohale, kuhu ta m äära 
ti ülikooli lõpetamisel ja kust ta 
sai töötasu internatuuris viibimise 
kestel. Internatuuri lõpetanu on 
kohustatud temale m äära tud töö
kohal töötama vähemalt 3 aastat. 
Selle aja jooksul ei suunata j io o r t  
spetsialisti kvalifikatsiooni tõstmi
se kursustele ja ta  ei tohi osa võ t
ta konkursist kliinilisse ordinatuu- 
ri astumiseks.

Sõltuvalt Eesti NSV te rv is
hoiuministeeriumi vajadustele võib 
ülikooli raviosakonna lõpetanuid 
suunata internatuuri ka ftisiaat- 
ria, dermatoloogia, röntgenoloo- 
gia, neuroloogia, nakkushaiguste, 
psühhiaatria, oftalmoloogia, kõrva- 

ina- ja kurguhaiguste erialale

ning pediaatriaosakonna lõpeta 
nuid pediaatria, lastekirurgia ja 
laste nakkushaiguste erialadele. 
Kitsamate erialade internatuur k a 
vatsetakse läbi viia ainult vaba
riiklike raviasutuste baasil.

Vastavalt NSVL tervishoiumi
nistri. käskkirjale nr. 769, 28. X 
1969. a. hakatakse Tartu Riikliku 
Ülikooli Arstiteaduskonna lõpeta
nuid internatuuri suunama käes
olevast õppeaastast alates. Tervis
hoiuministeeriumi poolt on saade
tud ülikoolile töökohtade ja eri
alade nimekiri, kuhu lõpetanud 
suunatakse.

Internatuurist vabastatakse ar- 
messe kutsutavad, Arstiteadus
konna Nõukogu pooli aspirantuuri 
suunatavad ja isiklikel motiividel 
need, kellel selleks on seaduses et
tenähtud põhjused.

Internatuuri rakendamise senised 
kogemused 1967/68. õppeaastal 
reas meditsiiniinstituutides on näi
danud, et uus süsteem vastab kva
lifitseeritud spetsialistide kaadri 
ettevalmistamise nõuetele, mille 
tõttu seda 1970. a. rakendatakse 
kõfgis vabariikides. Arstiteadus
konnale esitab arstide ettevalmis
tamise uus süsteem kõrgendatud 
nõudmised. Tuleb süvendada eri
alalist spetsialiseerumist, raken
dada . uusi õppetöö ч vorme, pidada 
seminare kohalike juhendajatega, 
teha üliõpilaskonna hulgas selgi
tustööd uue süsteemi eesmärkide 
suhtes, rakendada tööle kitsamate 
erialade spetsialiste.

E. RAUDAM.
TRÜ arstiteaduskonna 

dekaan

Mida uut tõi 
läinud semester 
Füusika-Keemiff- 

teaduskonda
Mida uut tõi läinud semester 

Fiiüsika-Keemiateaduskonda? P ä 
risime seda dekaanilt J. Lembralt:

«1969/70 õ.-a. sügissemestril va l
mis meie teaduskonnas dots. V. 
Pasti doktoritöö, mis on pühenda
tud tahketel elektroodidef. elektri
lise kaksikkihi eksperimentaalsele 
uurimisele ja selle alusel teoreeti
liste seisukohtade üldistamisele. 
Kandidaadidissertatsioon i kaitses 
E. Prüller.

Aeroionisatsiooni ja Elektroaero- 
soolide Probleemlaboratoorium 
korraldas septembris Tartus ülelii
dulise teaduslik-tehnilise nõupida
mise _elektroaerosöolide küsimuses. 
Osavõtjaid, oli poolteistsada, poo
led neist väljastpoolt Eestit, esin
dajad olid ka Berliinist ja Dres
denist. Ülikoolist oli 11 ettekan
net. Selle nõupidamise tulemusena 
otsustati kiiresti lasta seeriatoot
misse TRU-s konstrueeritud elekt- 
roaerosooliseadmed kunstliku h in
gamise aparaatide juurde.

Sellesama konverentsi materja
lid publitseeriti ka Tartus. Üldse 
andis eelmise aasta  jooksul meie 
teaduskond välja kaks numbrit (235, 
239) ülikooli toimetisi ja kolm v ä l 
jaannet orgaaniliste ühendite

reaktsiooni võimest, kokku 52 au to
ripoognat. Publikatsioonide arv 
kasvas eelmise aastaga  võrreldes 
tunduvalt:

1968. a. 146 nimetust
1969. a. 184 nimetust

See kasv on seotud just teadus 
like artiklite rohkusega, mida
1969. a. trükiti 152.

Üliõpilastele pakkus kõige enam 
huvi üliõpilaspäevade ajal ÜTÜ 
aktivistide Tõnu Karu ja Kristjan 
Halleri korraldatud kohtumine 
ENSV väljapaistvate füüsikutega 
Kohal olid akad. H. Keres, füüsi 
ka-matemaatikadoktor E. Lippmaa, 
füüsika-matemaatika teaduste kan 
didaat H. Käämbre jt.

Eelmise aasta lõpul olid teie 
kaamerad eksperimentaalfüüsika 
kateedris. Saade tehti dots. A. Pae 
ja dots. L. Uibo mehhaano-keemi 
liste nähtuste töögrupi kohta.»

Millised sündmused on ees?
«Kevadpoolaastal tuleb ette v a l

mistada kaks suurt nõupidamist 
esimene neist toimub juunikuu a l 
gul Tartus. See on Balti liiduva 
bariikide ja  Valgevene NSV kõr 
gemate koolide füüsika õppejõudu 
de teaduslik-metoodiline nõupida 
mine. Teise, üleliidulise elektro 
keemia-alase sümpoosioni, .peavad 
keemikud Käärikul ka juunikuus.

Publitseerimist ootavad ülesan 
nete kogud sisseastujaile, kavas 
on märtsiks-aprilliks trükkida ka 
teaduskonda tu tvustav  brošüür.»

S. KIIN

Lõppesid talvised 
eksamid

Majandus
teaduskonnas

pidid eksameid sooritama 394 üli 
õpilast, kuid eksamitega tuli to i 
me 318. 26 üliõpilast tegid eksa
mid ainult kõrgeimale hindele 
(neist 11 kuulub II kursusele), 7 
üliõpilast eksmatrikuleeriti eksa
misessiooni jooksul edasijõudma
tuse tõttu.

- Rahuldavate hinneteta ja läbi 
kukkumisteta tuli toime 157 üli
õpilast, s. o. 49,4% ja see on p a 
rem kui eelmise aasta kevadse
mestri tulemus (43,4%). Keskmise 
kõrgeima hinde sai IV kursus 
(4,31) ja madalaim oli see I kur
susel (3,83).

Võrreldes eelmise õppeaastaga 
on võlgnevustega üliõpilasi v ä 
hem.

Edukamateks üliõpilasteks eksa
mitulemuste põhjal osutusid 1 kur
suselt O. Andla, A. Peterson, I. 
Protina, I. Jõgiste, M. Purik, R. 
Uuspõld; II kursuselt G. Romano
va, I. Sakirova, A. Keedus, V. 
Peedimaa, L. Tatter; III kursu
selt — S. Talviste ja T. Kann.

■ teaduskondadest teatatakse
Ülikoolid valmistuvad 

* juubeliks
Kišinjovi ülikooli 22. konverents 

tegi kokkuvõtteid üliõpilaste tea 
duslikust tööst. Kuulati ära 530 
ettekannet — kolmekümne sektsi
ooni ja  ringi aruanded — ajaloost, 
filosoofiast, keemiast, inatemaati 
kast jt. teadusharudest. Paremad 
neist saadeti vabariiklikule kon 
kursile. Konverentsi tööst oli kut 
sutud osa võtma üliõpilasi Novo 
sibirskist, Leningradist, Tartust ja 
Odessast.

*

V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäe- 
vale ja Tšuvaši ANSV 50. aasta 
päevale, olid pühendatud teaduse 
päevad Tšuvaši Ülikoolis. Päeva 
de avamisel võtsid sõna ülikooli 
rektor tehnikateaduste doktor S. F. 
Saikin, ajalooteaduste doktor pro
fessor I. D. Kuznetsov ja tehnika 
teaduste kandidaat F. I. Ivanov 
Esimese kursuse üliõpilane L. Mih 
hai lo va esines ettekandega «Le 
ninliku rahvuspoliitika võidukäik 
Tšuvaši ANSV-s»*

mi-ieuinismi kui valitseva ideo
loogia kehtestamisele ja kindlusta
misele. Sotsialistliku riigi eksis
teerimise esimestest päevadest 
peale tõstatas Lenin küsimuse ko
gu noorsoo haridus-'  ja kasvatus
süsteemi põhjaliku ümberkorralda
mise vajalikkusest. Ta pidas seda 
esmajärguliseks ülesandeks.

V. I. Lenin vaagis põhjalikult ja 
selgitas, milline on ideoloogilise 
töö koht ja  osa uue ühiskonna ehi
tamisel. Oma artiklites ja  kõne
des mainis ta  korduvalt,  et Kom
munistliku Partei ja  Nõukogude 
riigi ideoloogiline töö on tähtsaim 
faktor sotsialismi ja kommunismi 
ülesehitamist küsimuste edukaks 
lahendamiseks.

Eriti tähtsaks pidas Lenin ideo
loogilist tööd noorsooga. Juba esi
mese Vene revolutsiooni algul, kui 
käis võitlus menševike-bolševike 
vahel, hoolitses ta  sölle eest, et 
aktiivselt kasvatataks noort põlv
konda ja harju tataks teda võitlu
sega partei ürituse eest. Ühes 
oma selle perioodi kir jas märkis 
Lenin, tundes muret partei kaadri 
pärast, et on vaja noori jõude, 
sest jus t noorsugu, eriti töötav 
noorsugu, otsustab kogu võitluse

käigu. Ta soovitas moodustada 
noortest «sadu eesrindlaste ringe» 
ja virgutas neid «töötama kõigest 
jõust».

Väga tähtsaks pidas Lenin re
volutsioonilise töö elavnemist õp
piva noorsoo, üliõpilaskonna hul
gas. Ta oli VSDTP 11 kongressi 
resolutsiooni «Suhtumisest õppi
vasse noorsoosse» initsiaatoriks ja 
autoriks, milles kõigile parte io rga
nisatsioonidele soovitati arendada 
igakülgset koostööd noorsooga te 
ma püüdlustes organiseeruda, õpi - 
lasgruppide ja ringide liikmetel 
aga asetada pearõhk sotsialistliku 
maailmavaate kujundamisele ja 
marksismiga tutvumisele.

Suur Sotsialistlik Oktoobrirevo
lutsioon, kehtestanud proletariaadi 
diktatuuri, lõi põhilised eeldused 
ideoloogilise töö laialdaseks a ren 
damiseks. Ta pani aluse m arksis

Lenin

programmile, mis võeti vastu pa r
tei VIII kongressil.

Määrates ara ülesanded rahva
hariduse valdkonnas kapitalismilt 
sotsialismile ülemineku perioodil, 
rõhutati programmis, Ы proleta
riaadi diktatuuri tingimustes peab 
kool olema mitte üksnes kommu
nismi põhimõtete elluviijaks üld - 
че, vaid ka proletariaadi ideelise, 
organisatsioonilise, kasvatusliku 
mõju elluviijaks töörahva hulkade

na rajamise ülesanne.
Sellepärast tuleb noortel õppida, 

omandada teadmisi. Seejuures nõ u 
dis Lenin, et need ei oleks lihtsalt 
raamatuteadmised, vaid et õppimi
ne kulgeks paralleelselt praktika 
ga, et noorsoo iga samm õppimi 
se, kasvatuse ja hariduse alal 
oleks seotud ühise võitlusega kom 
munismi eest. Ta märkis: «Ilma 
tööta, ilma võitluseta ei maksa 
teadmised kommunismist mitte

ideoloogilisest tööst noorsooga
Haridussüsteemi põhjaliku üm

berkorraldamise sidus Lenin lahu
tamatult ühiskonna ümberkorral
damisega kommunistlikuks. Ta 
kirjutas: «Ainult noorsoo õpeta
mise, organisatsioonilise töö ja 
kasvatustöö põhjaliku ümberkor
raldamisega võime saavutada se
da, et noor põlvkond loob uue 
ühiskonna, mis ei sarnane vanaga, 
s. t. kommunistliku ühiskonna».

Noorsoo hulgas tehtava ideoloo
gilise töö küsimused leidsid käsit
lemist arvukates Lenini töödes. 
Eriline koht noorsoo kasvatamis- 
ja haridusprobleemidee kuulub Le
nini poolt ettevalmistatud VK(b)P

poolproletaarsc-te ja mitteprole- 
taarsete kihtide suhtes, selleks et 
üles kasvatada põlvkond, kes suu
dab lõplikult ellu viia kommu
nismi.

Partei programmiliseks doku
mendiks noorsoo kommunistliku 
kasvatamise valdkonnas on Lenini 
kõne «Noorsooühingute ülesan
ded», mis kanti ette komsomoli 
III kongressil 2. oktoobril 1920. 
Selles ajaloolises kõnes määras 
Lenin geniaalse ettenägelikkusega 
kooli ja noorsoo peamised ülesan
ded. Ta teatas hämm astama pane
va ettenägelikkusega, et noorsool 
seisab ees kommunistliku ühiskon

midagi.»
Noorsooga ideoloogilise töö pea

miseks eesmärgiks pidas Lenin 
kommunistliku maailmavaate k a s 
vatamist. Uue ühiskonna voit ei 
o[e mõeldav ilma nende inimeste 
kõrge ideelisuse ja moraalse puh 
tuseta, kes selle eest võitlevad, il 
ma aktiivse ja teadlike ehita ja te
ta. Kõrge ideelisus, partei pojiiti 
ka sügav mõistmine, aktiivne 
võitlus selle teostamise eest_ on 
mõeldav üksnes marksistl iku õpe
tuse omandamisel.

Leninism on uus, kšrgeim etapp

(Järg  3, lk.’)



Eesti laulu algus 
ülikooli aulas

TRU aula on peale akadeemilis
te esindusülesannete kaua aega 
rahvast teenindanud ka kontserdi
saalina, kus on parimat * muusika
kunsti pakkunud nii kodu- kui v ä 
lismaised interpreedid. Möödunud 
sajandil moodustasid kontserdi
publiku peamiselt balti sakslased, 
ja lihtne eesti rahvusest tartlane 
pääses harva kõrgesse teaduse
templisse muusikakunsti nautima, 
ka ei kõlanud vokaalkontsertidel 
kunagi madalaks peetud kohalik 
talurahvakeel.

Millal lauldi esmakordselt eesti  
Keeles Tartu ülikooli aulas peeta-
■ 31 kontserdil? Võime vastata: 13.

novembril 1884, s. o. 85 aastat t a 
gasi, ja erakordse teo to imepani
jaks oli soome kontserdi- ja oope
rilaulja Alma Fohström. See Hel
singi kaupmehe - tü trena sündinud 
muusikatalent hakkas iseõppijana 
juba 15-aastaselt esinema ooperi
aariatega, hiljem õppis laulmist 
Helsingis ja 4 aasta t  Peterburis, 
kus hakkas esinema avalikel kont
sertidel. P äras t  lühiajalist õppi
mist Itaalias alustas Fohström 
1878. a. tööd Soome rahvusoope
ris, kus laulis tuntud ooperites 
peaosasid. Varsti kutsuti ta  Ber
liini Krolli ooperi teenistusse. Ta 
jätkas õpinguid Itaalias ja esines

sealsetes ooperites. Järgnesid hiil
gavad kontsertturneed Euroopa 
riikides, Ameerikas ja Aasias, nii 
et lauljat kõrvutati esmajärguliste  
maailmakuulsustega, näit. Adelina 
Patt iga. Aastatel 1890— 1904 te
gutses Fohström Moskva õuetea t
ris primadonnana, 1909—-1918 P e 
terburi konservatooriumis laulu- 
professorina, 1920- 1928 lauluõpe
tajana Berliinis Sterni konserva
tooriumis.

Kuidas sattus maailmakuulsus 
Tartusse esinema? Tartu oli üli
koolilinnana siiski üldtuntud ja 
eriti akadeemilist publikut arves
tades tulid siia meelsasti kontser- 
teerima esmajärgulised muusika- 
suurused. Viibides 1884, a. suvel 
Berliinis ja sügise poole sealt ko
ju sõites tegi Alina Fohström 
peatuse Tartus, kus andis 9., 11. 
ja 13. novembril kontserdid ülikooli 
aulas. Tartuski saavutas lauljan
na oodatud menu: «igakord oli 
ülikooli saal inimesi puupüsti täis, 
mis Tartus väga haruldane asi 
on,» kirjutas ajaleht «Olevik» 
(1884, nr. 47). Kõik laulud võeti 
vastu tormilise aplausiga, «nagu 
seda vaevalt enne Tartus oli kuul
dud» («Laulu ja Mängu Leht» 
1885, nr. 3). Lauljanna esitas p a 
lasid vene, saksa, rootsi ja itaalia 
keeles, kuid et ta kõikjal esines 
soomlasena, siis oli kavas ka soo
mekeelseid laule. Need erutasid 
eestlastest kuulajaid, sest kõlasid 
'väga sarnaselt eesti keelega, «mi
da heal juhtumisel vast Tartu köö
kides kuulda sai, ehk hommikuti 
maameeste suust turul,» nagu tu n 
nistas üks pealtkuulaja. •

Grupil eesti üliõpilastel tekkis 
hulljulge idee — paluda kuulsat 
lauljannat esineda ka eestikeelse 
lauluga. Kolm üliõpilast, «laena 
tud sabakuued seljas ja laenatud 
rahaga muretsetud lillekimp «Põh
ja ööbikule» ühes», läksid lauljanna 
jutule. Et kontserdikava oli juba 
trükitud, siis ei saanud sinna uut 
pala liita, kuid lauljanna oli nõus 
lisapalana eesti keeles esitama 
laulu «Miks sa nutad, lillekene?» 
К- A. Hermann kir jutas sellele 
«lihtlabase kaasmängu». Noorme
hed jätsid targu  ütlemata, «mis
sugusesse erilasepesasse ta oma 
eestikeelse esinemisega pistab».

«Nii kaua kui Tartu ülikool sei

sab, ei ole veel eesti keel tema 
suures aulas helisenud, ehk küll 
ta  kesk eestlaste maal seisab, aga 
Alma Fohströmi sula-helilisest 
suust kõlas eesti keel talvekuu 13. 
päeval 1884, imeks panevate kuu
lajate kõrvu,» kir jutas K. A. H er
mann tagasihoidlikult. Sündmus 
toimus siiski palju dramaatilise
malt. Laulja esinemine vaimustas 
kuulajaid, nii et aplausid ei tah t 
nud lõppeda. «Korraga — eesti 
laulu mahedad helid. Päid tõuseb, 
mõned pööravad kõrva laulja poo
le, teised laiendavad ja pikenda- 
Yad kõrvalehte kämbla abiga; siis 
venivad näod pikaks, ninad käi
vad kokku, sosin, kätelaotamine . . ,  
Ja kui laul lõppenud on, ei liigu 
«mõõduandvates ridades» ühtki 
kätt kiiduavalduseks. Selle eest 
ümber saali ja kooride paarküm
mend «suure rusika meest» üles 
seatud, kes oma maamehelikkude 
kämmaldega õhu ka saali kesk
miste osade kärtsutatud ninade 
ümber liikuma panevad ja vist v ä 
hem oma muusikalisest arusaami
sest tunnistust tahavad anda, kui 
eesti keelele teed «lõhkuda».» 
Nõnda kir jutas üks asjaosaline li
gi 30 aastat hiljem («Postimees» 
1912, nr. 13).

Muidugi olid balti sakslased 
ootamatust vahejuhtumist šokee
ritud, mida eesti üliõpilased ette 
arvestasid. Kohalik saksa ajaleht 
«Neue Dörptsche Zeitung» tegi 
aga süütu näo ja kirjutas kont
serdi arvustuses, et lauljanna esi
tas kaks s o o m e  laulu. Kui eesti, 
ajalehed seda õiendasid, siis saksa 
leht vastas niisama külmalt: temal 
polevat kahju, kui ka eesti keel 
ülikooli aulas - kõlab, aga ta ei 
olevat tahtnud sel puhul rahvus
likku poliitikat puudutada. Juba 
!4. novembril esines A. Fohström 
Tallinnas ja laulis sealgi «Miks sa 
nutad, lillekene?» eesti keeles, 
kuid sealsed ajalehed vaikisid sel
le hoopiski surnuks. Ka hiljem 
käis A. Fohström Eestis kontser* 
teerimas ja leidis eriti rahvusliku 
intelligentsi hulgas suurt poole
hoidu, kuni hakkasid esinema eesti 
oma solistid, kes, pääsesid viimaks 
ka ametliku loaga aulasse laulma.

R. PÕLDMÄE

F n t o u m П  f i n  11 l i  p H  ruumilise tõmmise, mida õnnestus dega, milles on punane ja roheline kida sellisele ekraanile, samuti uus, 
&  J Ш Л & и  trükkida massitiraažis, filter. Punase filtri kaudu näeb läbipaistev katekile. Lõpuks õnnes- 

t i p r ^ n p k t i i i u d  Ruumilise efekti saavutamine ta- silm ainult rohelist, rohelise kaudu tus luua uus meetod — ksograafia. 
у ы  rvisi b i/ Ш '  sapinnaliste kujutiste abil pole ainult punast kujutist. Seega nä- Loodi ka uus kaamera, mis kaalub 

Kalifornia osariigis 150 kilo- uudis- Veel I7- sajandil avastas hakse kujutis t kahe erineva vaate- mitusada kilo. Võtte ajaks paigu- 
meetrii Fort Ross’ist mille rajasid  prantsuse kunstnik Boisclair, et nurga  alt, mis tingibki nende ruu- ta takse filmi ette ekraan, mis jao- 
i/ene kütid üle 15o’ a tagasi on ebatavalisi efekte võib saavutada milist_tajumist. Kuid lugejatelt ei tab kujutise sadadeks pisitillukes- 
looduskaitseala «Vene järsak» — vaataja ja  pildi vahele ülesseatud saa nõuda, et neil oleksid erilised teks üksteisega paralleelseteks ver- 
Ameerika looduse üks kaunimaid vore abil, Ia  joonistas tasapinnale p r i l l id . . .  tikaalribadeks. Iga riba annab ku- 
nurgakesi. Hiljuti viibis siin foto- paariskujutised, mille ette asetas Pealegi taotles ajakiri rohkemat, jutise —• sedamööda, kuidas kaa- 
reporterite brigaad, kes tahtis jääd- tihedate ridadena vertikaalribad. kui võimaldas stereofotograafia. Ta mera nihkub paremalt vasakule, et 
vustada selle vaateid kolmes mõõt- Kui vaata ja  lähenes vasakult, nägi tahtis luua mitte ainult sügavuse, pildistada objekti erinevate vaate- 
mes. A. Rotstane’i, ajakirja «Look» ta üht joonist, kuid piisas sammust vaid ka objekti kumeruse efekti, nurkade all Sel kombel saadud 
fotoosakonna juhataja  juhtimisel paremale, kui avanes teine. Teada- Juba 1940-ndail aastail hakkasid filmist tehakse neljavärvilised kli- 
suunasid kolm kaastöölist objektii- olevatel andmetel oli siin esma- ruumilistesse kujutistesse ilmuma šeed. Piltide reprodutseerimiseks 
vi lahele, et saada ruumilise foto kordselt rakendatud selektiivse ka pooltoonid, mida saavutati , klee- kasutatakse ofsett-trukki. 
selged osad — terav esiplaan, kesk- rastri põhimõtet, mida kasutatakse pides võtte rihveldatud klaasi või Sel kombel saadud klišeed pais- 
osa ja tagaplaan. Fotograafid püüd- tänapäevani. See printsiip võimal- plastmassi paksule kihile, mis asen* tavad silma detailide erakordse 
sid esmakordselt edasi anda kujuti- das ruumilised fotod kujutist das spetsiaalset vaatamisriista selguse ja teravusega. Nad võimal- 
sel vee liikumise efekti — omamoo- paralleelseteks ribadeks lõhkuva ja (prille, stereoskoopi). Selline mee- davad reprodutseerida palju ereda- 
di unikaalne sündmus. ( L i i g u t a d e s  sügavuse muljet loova rihveldatud tod oli liiga keeruline ja masstoot- maid värve. Kuid nende peamiseks 
üotot saab vaata ja  täieliku mulje plastmassi pealekandmisega. mise jaoks ebaökonoomne, kuid eeliseks on rastri tihedus. Seetõttu 
lainete jooksust.) Et lisada pildile Alguses hakkas «Look» ruumilisi sehe meetodi täiustamine oligi sihi- tulevad kõik elemendid pildil esile 
värve, astus objektiivi ette Rotstane fotosid reprodutseerima — anag- leviiv. erakordse teravusega. Tõmmised te 
ise erepunases sviitris. lüüfia meetodi! — s.o . kahe (tava- Tuli välja töötada uus fotokaa- hakse kõrgeima kvaliteediga pabe- 

Erutavaid edusamme ruumilise liselt rohelise ja  punase) värvilise mera ja «ekraan», — foto külge rile- Viimasel etapil kantakse pildi
loto vallas õnnestus saavutada kujutise asetamisega üksteise pea- kleebitav kujutis t paralleelseteks ri- {e spetsiaalse liimi abil plastmassist 
(964. a., kui ajakiri « L o o b  paigu- le stereoefekti saavutamiseks. Saa- badeks lõhkuv plastmassikiht. Tuli ekraan. Pilti enese ees horisontaal- 
tas oma lehekülgedele esimese dud tommist tuleb vaadata  prilli- luua masinad, mis suudaksid trük- (Särg lk 4)

marksismi arengus. Ta sisaldab 
noorsoo kasvatuse alused, kogu 
nõukogude inimeste marksistlik- 
leninliku maailmavaate. Leninism 
sai rahvusvahelise kommunistliku 
liikumise, kogu ühiskonna prog
ressi lipukirjaks, aga marksistlik- 
teninlik teooria — revolutsioonili
se võitluse teaduslikuks aluseks, 
mis väljendab töölisklassi, kogu 
töötava rahva huve.

Määrates noorsoo kommunistli
ku kasvatuse ülesanded, kutsus 
Lenin alatasa üles võitlusesse ko
danliku ideoloogiaga ja võitles ise 
'eppimatult kodanliku ideoloogia 
vastu.

«Meie ülesanne on,» märkis ta, 
.suruda maha kapitalistide vas tu 

panu, mitte ainult sõjaline ja po
liitiline, vaid ka ideoloogiline, kõi
ge sügavam ja kõige võimsam.» 
See väide säili tab oma aktuaalsu
se ka tänapäeval,  mil ideoloogili
ne võitlus kapitalismi ja sotsialis
mi vahel on järsult teravnenud.

Erilist tähelepanu pööras Lenin 
kasvava põlvkonna moraalsele 
kasvatamisele. «On vaja,» rääkis 
ia, «et kogu kaasaegse noorsoo 
kasvatamine, haridus ja õppimine 
oleks nendes kommunistl iku mo
raali kasvatamine.»

Kommunistliku maailmavaate ja 
moraali kasvatamine on mõelda
matu ilma võitluseta religioosse 
ideoloogiaga. Sellepärast pidas 
Lenin võitlust religiooniga väga 
tähtsaks. Ta nõudis ateistliku pro
paganda ulatuslikku läbiviimist, 
eriti aga  noorsoo hulgas: «Toetu
des teaduse saavutustele ja  kasu
tades kõige erinevamaid teaduslik- 
valgustusliku tegevuse vorme, pa l
jas tada  religiooni juured, süven
dada töörahvas materialistlikku 
maailmavaadet». Erilise tähenduse 
andis Lenin kasvava põlvkonna 
kasvatamisel tööle.

«Ei tohi endale ette kujutada 
tulevase ühiskonna ideaali,» m ä r 
kis ta, «ilma noore põlvkonna 
teadmiste ja  tootmistöö ühendami
seta; ei õppimine ega haridus il
ma tootmistööta, ei tootmistöö ilma 
paralleelse õppimise ja haridu
seta ei suudaks olla sellel tasemel, 
mida nõuavad tänapäeva tehnika 
tase ja teaduslike teadmiste haik.»

Kasvatuse ja hariduse andmist 
nägi Lenin dialektilises ühtsuses: 
kes õpib, see ka kasvatab. Avades 
looduse ja  inimühiskonna arengu 
seadusi, annab õpetaja õpilastele 
oma teadusharu alused ja koos 
sellega kasvatab neis ka vaadete

süsteemi.
Lenin mitte ainult ei määranud 

ära noorsoo kasvatamise põhilised 
suunad, vaid juhendas seda tä h t
sat tööd ka praktiliselt. Tema juh
timisel sai haridus faktiliselt k ä t
tesaadavaks kõigile töölistele. T a 
suta õppimine ja stipendiumide 
süsteem avasid tööliste ja talupoe
gade , lastele ideaalse võimaluse 
õppimiseks kõrgemas koolis või 
spetsiaalses keskkoolis. Nõukogu
de võimu esimestest päevadest 
võeti tarvitusele energilised abi
nõud, et muuta kool kommunist
like ideede juhiks, teadusliku m a a 
ilmavaate kujundamise määrajaks. 
Kool eraldati kirikust, haridus ja 
kasvatus seoti orgaaniliselt partei 
ideoloogiaga, nõukogude võimu 
poliitikaga, maa konkreetsete so t
sialistlike ümberkorralduste ü les
annetega.

Noorsoo teadusliku m aailm avaa
te kujundamise sidus Lenin m ark
sismi teooria sügava omandami
sega. Sellepärast pööras ta erilist 
tähelepanu ühiskonnateaduste
arendamisele. Vähem kui aasta  pä 
rast Oktoobrirevolutsiooni — mais 
1918 — vaadati läbi projekt «Ühis
konnateaduste sotsialistl ikust a k a 
deemiast» ja samal aastal toimus

selle pidulik avamine. Lenini e tte
panekul oli kõigis kõrgemates õp
peasutustes 1921. aastaks sissev ii
dud ühiskonnateaduste õpetamine.

Täites Kommunistliku Partei 
juhtnööre ideoloogilise töö inten- 
siivistamisest noorsoo hulgas, võ
tavad ülikoolid kasutusele abinõu
sid kasvatussüsteemi edasiseks 
täiustamiseks. See töö elavnes 
märgatavalt seoses ettevalmistus
tega V. I. Lenini 100. sünni-aasta- 
päevaks. Ülikoolides on laialt le
vinud leninlik arvestus — üliõpi
lasnoorsoo osavõtt õppeasutuse 
mitmekesisest elust.

Viimasele ajale on iseloomuli
kuks saanud püüd organiseerida 
ideoloogilis-kasvatuslikku tööd 
kõrgemas koolis teaduslikul b a a 
sil.

On kasvanud tähelepanu ideo- 
loogilis-kasvatusliku tegevuse sisu 
vastu. See väljendub kõigepealt 
V. I. Lenini ideelise pärandi põh
jalikumas tundmaõppimises.

К- M. TEMIRBAJEV,
ajalooteaduste kandidaat

(lühendatult ajakirjast «Вестник 
высшей школы» 11, 1969).

Soome kirjandus* 
teaduslikus 

raamatukogus
Peale memoriaalkogude säilita 

takse TRU Teaduslikus Raamatu 
kogus eraldi veel ligi tuhandest 
köitest koosnevat soome kogu — 
annetust 1958, aastal Tallinnas 
toimunud soome raamatu näitu 
selt.

Selles suhteliselt väikeses ko 
gus on küllaltki palju soome kir 
jandusklassika väärtteoseid, hea 
tasemelisj. lasteraamatuid, k o g u 
kaid teatfneteoseid, monograafiaid 
ja igat liiki õpikuid. Klassikutest 
on siin kogutud või valitud teos 
tega esindatud J, Aho, E. Leino, 
A. Koskenniemi, Z, Topelius, J 
Linnankoski, V, E. Sillanpää, P 
Haanpää, A. Kivi, M. Lassi la jt

Need nimed panevad mõtlema, 
kuivõrd vähe me üldse tunneme 
oma sugulasest naaberrahva vai 
muvara võrreldes kas või läti kir 
jandusest loetuga. Vähevõitu on 
eestindatud soome autoreid — 
küllap siingi o i \  üks meie ebapä 
devuse põhjusi põhjapoolsete su 
guvendade kirjanduse tundmisel

Tänapäeva soome kirjanduse 
suurkujult Mika Waltarilt  on ko 
gus romaan «Sinuhe, egyptiläi- 
nen» (ajaloolise triloogia osa), 
milles on ilmseid vihjeid ka kaas 
aegse maailmakorralduse ja т о  
raali puuduste kohta. Nooremate 
autorite töödest võiks nimetada 
kergesti loetavat Mauri Sariola 
romaani «Joka tuulen kylvää . . .»
— raam atut sõjajärgse soome üli 
õpilasnoorsoo elust, mis mitmeti 
meenutab August Jakobsoni «Va 
na kaardiväge».

Loomulikult on kogus ka terve 
rida Lääne ja vene tuntud au tor i
te — Shakespeare’i, S. Zweigi, L 
Tolstoi jt. töid, mida meie raama 
tusõbrad võivad muidugi lugeda ka 
originaalis või emakeeles. Harul 
dasemate tõlgetena võivad huvi 
pakkuda D. H. Lawrence’] «Lady 
Chatterlyn rakastaja» (tolge kõ 
mu tekitanud romaani «Lady 
Chatterly’s Lover» esitrükist, mil 
lei on veel kaks hilisemat te isen
dit),  tundmatu XV sajandi prant 
suse autori abielumehi aasiv raa 
matuke «Avioliiton viisitoista 
iloa» või Marcus Aureliuse «Itse 
tutkisteluja».

Idamaade mõttetarkusega võib 
tagasihoidlikku soome keelt oskav 
lugeja tu tvuda järgmiste teoste 
vahendusel: «Valikoima kiinalaista 
viisautta», «Dhammapada» (budist
liku kirjanduse kaunemaid pärleid), 
«Aasian valo» (möödunud sa jan 
di inglise kirjamehe Edwin Ar 
noldi " Buddha elu käsitlev teos, 
mis on Inglismaal ilmunud ligi 
viiskümmend ja Ameerikas enam 
kui kaheksakümmend korda). Seda 
teost mainib mitmel korral tu n n u s 
tavalt Mahatma Gandhi oma au to 
biograafilises raamatus «Minu 
elu».

Ligi kolmandiku nimetatud kogu 
lehekülgede arvust moodustavad 
mahukad teosed, nagu 15-köiteline 
«Suomen kansalliskirjallisuus», 
«Nykysuomen sanakirja», «Suo
men kansan inurrekirja». «Helsin
gin kaupungin historia» (6 köidet), 
«Suomen eläinkuvasto», «Suuri ni- 
säkäsikirja», «Suuri lintukir j а», 
«Suomen metsästys», «Maat ja 
kansat», «Kansojen historia» (16 
köidet), «Suomen taiteen historia», 
«Suomen lcaunis luonto» jne.

Sportlasi võiksid huvitada pildi
rohked «Huippuurheilun historia» 
(M. Jukola), «Urheilun maailman- 
historia» (Klaus U. Suojnela), 
«Heisingin olympiakisat 1952» ja 
«Heittökalastus» (S. Hämäläirien)

Soome vana rahvatarkus on kät 
ketud teostesse, nagu «Verotuinen 
ajantieto» (Kustaa Vilkuna), 4«Van- 
hat merkkipäivät» (Jouko Hauta 
la), «Suomen kansan satuja ja 
tarinoita». Kogu krooniks on su u 
reformaadiline ja  kauni välimuse
ga «Kuva-Kalevala».

A. LEIS.
raamatukoguhoidja
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Kuidas küll aeg lendab! Soome- 
ugri keelte kateedri juhataja, 
ENSV teeneline teadlane akadee
mik professor doktor Paul Arisle 
sai 3. veebr. 65-aastaseks.

Tartu ülikooliga on Paul Ariste 
saatus seotud rohkem kui neli 
aastakümmet, algul üliõpilasena, 
hiljem lühikest aega assistendina 
ja dotsendina ning 1944. aastast 
professorina-kateedri juhatajana.

Prof, P. Ariste on erakordselt 
liikuv ja laiahaardeline keeletead
lane, kellelt on ilmunud põhjapa
nevaid monograafilisi uurimusi. 
Üldse sisaldab juubilari biblio
graafia ligi 600 teost ja kirjutist.

Kesksel kohal prof. P. Ariste 
uurimistöös on olnud foneetika- 
probleemid, millest ulatuslikuma 
kokkuvõtte ja üldistuse pakub te 
ma mitmes kordustrükis ilmunud

* teos «Eesti foneetika», mida edu
kalt kasutatakse õpikuna ja käsi
raamatuna. Foneetilisi uurimusi 
on ka tema mahukas doktoriväite
kiri «Hiiu murrete häälikud» 
(1939).

Prof. P. Ariste on polüglott: ta 
oskab mitte ainult soome-ugri kee- 
-ii, vaid ka paljusid teisi. Sellest 
johtuvalt on ta silmapaistvaim 
eesti sõnavara uurija, kes edukalt 
on jälginud keelelisi kokkupuuteid. 
Ta on käsitlenud eriti rootsi ja 
alamsaksa laensõnu eesti keeles, 
kuid selgitanud ka vene keelest 
pärinevaid sõnu ning haruldasi 
laene lapi, heebrea ja mustlaskee
lest. (Ms. mullu käibel olnud uhi
uus kalanimetus p a i t u s  on ju u 
bilari andmeil juba aastakümneid 
Hiiumaal tuntud lapi laenuna ku
jul p a 1 d i s.) Ent juubilar on 
vaimukalt etümologiseerinud ees
ti algupäraseidki sõnu ja kohani
mesid.

Kuigi prof. P. Ariste on uuri
nud õige mitmeid soome-ugri kee
li, kuulub nende hulgas eriline 
koht hääbuvale vadja keelele. Te
ma vadja keele harrastus sai a lg u 
se Tallinnas koolipoisipõlves, mil 
ta tutvus vadja rahvalauliku Daar- 
ja Lehtiga. Juubilar on kir jutanud 
«Vadja keele grammatika» (1948),

NB!
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mis on ilmunud ka inglise tõlkes 
Ameerika Ühendriikides (1968). 
Tema vadja keele ja rahvaluule 
harrastus meenutab noorusarmas
tust, mida iialgi ei saa päriselt 
unustada ja millest ikka hellusega 
mõeldakse. Üks peatselt ilmuvaid 
juubilari kirjutisi kannab pealkir
ja «Vadja rahvaluule võlus». Ja 
eks väljendu see omalaadne kiin
dumus mõneti ka neis uurimisrei
sides, mida prof. P. Ariste võtab 
ette igal suvel vadja küladesse 
koos üliõpilastega. Vadja rahva
luulest on juubilar avaldanud roh
kesti materjali, eri teostena «Vad
jalaste laule» (1960), «Vadja mui
nasjutte» (1962), «Vadja rahvaka
lender» (1969). Tema algatusel 
hakati Tallinnas TA KKI soome- 
ugri keelte sektoris koostama suurt 
vadja keele sõnaraamatut, mille 
käsikiri on lõpetatud ja mis lähe
mail aastail ilmub.

Prof. P. Ariste on aastakümnete 
jooksul lugenud üliõpilastele sisse
juhatust keeleteadusse, erikursusi 
läänemeresoome ja soome-ugri

keeltest, soome kirjakeele ajalugu 
jm.: ta on õpetanud vadja, liivi, 
vepsa, soome, komi. rootsi, läti ja 
esperanto keelt.

Tartu Riiklikus Ülikoolis on ju u 
bilar rajanud nõukogude soome- 
ugri keeleteaduse koolkonna. Soo
me-ugri kateeder on prof. P. Aris
te käe all kujunenud juhtivaks 
fennougrisfika keskuseks mitte 
ainult üleliidulises vaid ka rahvus
vahelises ulatuses. Siin on etteval
mistuse saanud nii ENSV kui ka 
vennasvabariikide noored fenno- 
ugristid. Juubilar on juhendanud 
ligi poolsada aspiranti ja oponee
rinud sadakond väitekirja.

Prof. P. Ariste teaduslik tegevus 
on leidnud tunnustust kodu- ja 
välismaal. Ta on Eesti NSV TA 
tegevliige, teeneline teadlane, U n
gari TA auliige, Helsingi ülikooli 
audoktor, Soome-Ugri Seltsi aulii
ge, Soome Kirjanduse Seltsi ja 
Kalevala Seltsi välisliige.

Juubilarist kõneldes tuleb .mai
nida tema tegevust keeleteaduslike 
väljaannete toimetuses — «Ema
keele Seltsi Aastaraamatu» toime
tuskolleegiumi esimehena 1955. a-st 
peale ja «Советское финноугрове
дение» peatoimetajana 1965. a-st 
alates. Palju aega kulub Emakeele 
Seltsi juhatuses, akadeemiate tea 
duslikes nõukogudes Tallinnas ja 
Riias ning ülikooli nõukogudes, 
mitmes komisjonis jm. Seoses sel
le aasta augustis Tallinnas toimu
va kolmanda fennougristide kong
ressi korraldamisega on prof. 
P. Aristel kanda eriti suur vas tu
tus — ta on kongressi organisee
rimiskomitee esimees.

Juubilar pole mitte üksnes h a 
ruldase töövõimega teadlane, vaid 
ka mitmekülgsete huvide ja h a r 
rastustega inimene, kes armastab 
kõike ilusal ja e rakordse t— kuns
titeoseid, häid raamatuid, kauneid 
lilli ja — andekaid noori.

Sünnipäeva puhul õnnitlevad 
prof. P. Aristet kolleegid, õpilased 
ja sõbrad, soovides talle palju
deks, paljudeks aastateks tervist, 
onne ja jõudu.

P. PALMEOS
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Räägitakse, et inimšööja-fiiger 
hakkas hankima endale toitu ühest 
teaduslikust asutusest. Alguses 
murdis ta teaduslikke töötajaid. 
Seda ei märgatud. Ent niipea, kui 
tiiger oli röövinud laborandi, lak
kas kogu asutuse tegevus. Seda 
anekdooti võib võtta mõttelise 
eksperimendina TRÜ filosoofia ka
teedri kohta. Ilma Ludmilla Koki- 
nita filosoofia kateeder eksistee
rida ei saaks. Muidugi, ameti
ühingu liikmemakse võib koguda 
igaüks. P äras t  pikemaajalist tree
ningut võiks vist visa ja tahtejõu
line inimene toime tulla isegi 
teadusala prorektori mitmesugus
te instruktsioonide täitmisega. 
Kuid on raske kujutleda, et keegi 
peale Ludmilla Kokini peaks kogu 
kateedri paberlikku ja sisulist a s 
jaajamist mitte ainult toredasti 
korras, vaid teeks seda kaheküm
ne aasta_ jooksul ikka ja alati nii, 
et koik õppejõud on rahul ja tun
nevad sümpaatiat korraldaja isiku 
vastu. Kahekümne aastaga  on ka
teeder mitu korda vahetanud ruu
me ja juhatajaid,, on arvuliselt 
suurenenud, on kaadrit ette val
mistanud nii ülikoolile kui m uja
le. Kateedri töö ühtsust ja järje- 
kestust on kogu see aeg aidanud 
hoida Ludmilla Kokin. Miks see 
nii on? Kas sellepärast, et ta 
mängib akordioni, oskab joonista
da, valdab mitut keelt? Või selle
pärast, et ta on hea perenaine ja 
ideaalne ema? Või sellepärast, et 
ta seab esikohale töö ega jää  koju 
nii mõnigi kord, kui tervis seda 
nõuab? Või sellepärast, et tema 
puhul kehtib täiel määral p ran t
suse mõttetera: «Naisterahvas on 
nii noor, nagu näitab tema väli
mus»? Kõik need küsimused oo ta
vad vastust.  Seniks kuni nende- 
kohta hakatakse kir jutama art ik
leid ja väitekirju, soovime süda
mest õnne meie kallile juubilari
le — lugupeetud ja heale Ludmilla 
Kokinile. KOLLEEGID

Tähelepanuks bioloogia-osakonna 
vilistlastele

Bioloogia-osakonna vilistlaste 
kohtumisel V üliõpilaspäevade ajal 
avaldatud mõtetest ja  kavandatud 
plaanidest on esimene teoks sa a 
nud — 14. jaanuaril k. a. kohtusid 
osakonna õppejõud ja vilistlased 
meie ülikooli kauaaegse õppejõu 
prof. H. Riikojaga. Vestlus kes
kendus peamiselt kahe küsimuste
ringi ümber: bioloogia ajalugu 
Tartu Ülikoolis ja bioloogide rah 
vusliku kaadri ettevalmistamine, 
mille alguse 50. aastapäeva me 
möödunud aasta detsembris tähis
tasime.

Käesoleval semestril kavatse
takse osakonna vilistlaste kohtu
misi korraldada iga kuu teisel kol

mapäeval. Arutlusele tulevad bio
loogia ajalooga seotud probleemid 
nii meie ülikoolis kui ka üldise
mas plaanis. Järgmisel kohtumi
sel l i .  veebruaril kell 19 taime
süstemaatika ja geobotaanika ka
teedri suures auditooriumis käsit
leb prof. H. HABERMAN bio
loogia õppimise ja õpetamisega 
seotud küsimusi Tartu Riiklikus 
Ülikoolis viimasel kolmel aas ta 
kümnel. Esialgsete plaanide järgi 
olid bioloogia-osakonna vilistlaste 
kokkusaamised ette nähtud ülikoo
li kohviku piljardisaalis. Et see aga 
«rivist välja langes», teatatakse üle
järgmise kohtumise koht hiljem.

T. PILVIK

Suusatajad, suusad!
Juba 12. veebruaril - aigab TRÜ 

suusaspordi massürituste sari. 
Traditsiooniliselt tehakse algust
V о r b u s e matkaga. Et Emajõe 
suusabaasis ei tekiks järjekorda ja 
suuskadest ei tuleks puudus, on 
soovitav teaduskondadel võtta 
matk ette järgmistel kuupäevadel:
12. veebr. — Ajaloo-Keele- ja Bio
loogia-Geograafia-, 13. veebr. —

Füüsika-Keemia-, Matemaatika-, 
Öigus- ja Majandus- ning 14. 
veebr. Arstiteaduskond. S tar t  E m a
jõe baasis on avatud kella 14-st. 
Lähemat informatsiooni saab TRÜ 
Spordiklubist telefonil 31-64. S a 
masse palume pöörduda kursuse 
spordiorganisaatoritel ja kõigil 
suusahuvilistel välja võtma 1970. a. 
suusataja kaarte!

Puder ja piim ootavad
Alates esmaspäevast sööd Sa on Sinu soove ja  tervist arves- 

hommikusöögi ülikooli sööklas, tades. Kell 11 võid saada lõu-

01еат № а™ т Г т а и Й а 5 ! ’™аМ nat naSu ennegi. Tule inba es-
ka tervislikud. Aega võid vali- maspaeva hommikul ja proovi 
da kella 7 ja 10 vahel, see kõik ära!

Fotograafia ...
(A lgus 3. lk.)

suunas li igutades näeb inimene eri
nevais sügavustes olevate pildide- 
tailide nihkumist üksteise suhtes. 
Kumbki silm registreerib erineva 
kujutise ja me näeme tuhandeid pi- 
sitillukesi «paarispilte», mis sa rn a 
nevad stereopaaridele. Tekib ruumi
lisuse illusioon ja mulje, et me 
võime vaadata  pildil iga eseme «ta
ha». Seevastu stereoskoopilisel võt
tel näeme me ainult k a h t e  ta s a 
pinnalis t kujutist, mis mõlema sil
maga vaatamisel meie ajus liituvad 
üheks.

Ruumilisi võtteid kasutatakse 
laialdaselt ajakirjade kaantel, rek
laamkuulutuste!, kalendrites ja pilt- 
postkaartidel, pakenditel, hinnase- 
delitel ja etikettidel, grammofoni- 
plaati.de ümbristel, tikutoosidel ja 
õnnitluskaartidel jne. Tänaseni on 
trükitud juba üle 200 000000 pildi.

Trükiasjanduses püüab ruumiline 
fotograafia luua siledal lehel kol
memõõtmelise ruumi illusiooni.

Vene keelest tõlkinud 
J. PÕLDMÄE

Meie vabariigi m ajandusteadlas
te peret on tabanud ränk kaotus: 
30. jaanuarii suri pärast rasket 
haigust vabariigis üldtuntud kau 
batundmise spetsialist Heino Aru- 
maa.

Heino Arumaa sündis 2. dets 
1904. aastal Põltsamaal ehitus 
meistri pojana. Keskhariduse 
omandas ta Tartus, m ajandustead
lase erihariduse sai ta Tartu Üld
koolis, mille lõpetas 1927. aastal 
cum laude. Kitsamaks erialaks o!i 
kaubandus. Peale sundaja teeni
mist asus ta tööle müüjana ETK 
süsteemis, algul Vasalemmas, siis 
Raplas, Vaivaras juba ärijuhina, 
siis 1931—i934 ETK Mustvee h a 
rukontori juhatajana, 1934— 1940 
ETK Peakontoris osakonnajuhata
jana.

1940/41. aastal võttis Heino 
Arumaa aktiivselt osa nõukogude 
kaubanduse rajamisest, töötades 
ENSV Kaubanduse Rahvakomis
sariaadis kaubandusosakonna ju 
hatajana. Suure Isamaasõja algul 
kuulus ta Punaarmee ridadesse oh
vitserina. 1942. aastal kutsuti ta 
ENSV valitsuse poolt Moskvasse 
ja tehti ülesandeks organiseerida 
kaubandustöötajate ettevalmistus
kursused Jegorjevski linnas Mosk
va oblastis. Selle ülesandega tege
les ta  edukalt kuni ENSV vabas
tamiseni. Ühtlasi oli ta Eesti NSV 
RKN-i operatiivgrupi liige, kau
banduse rahvakomissari asetäit
ja kt.

1944— 1952 töötas Heino Aru
maa oma erialal kaubatundmise

eksperdina nii Kauba Ekspertiisi 
Büroos kui ka Kaubanduspalatis . 
Sellal ilmus tema poolt koostatu- 
na mitu vabariiklikku tehnilist 
t ingimust kaupade kvaliteedi 
kohta.

1952— 1954. töötas ta TPI Ma
jandusteaduskonna kaubandus- 
ökonoomika kateedris kaubatund 
mise õppejõuna ja pärast kateedri 
üleviimist TRÜ-sse edasi õppejõu
na 1954— 1969.

Tervise halvenemise tõttu 1969 
aasta  kevadel läks ta pensionile.

Heino Arumaa oli tunnustatud 
spetsialist, kelle abi vajasid kau 
bandus- ja tööstusettevõtted pide
valt. Ta oli hea lektor, kes oma 
suuri praktilisi kogemusi oskas 
edasi anda sadadele noortele kau
batundjatele. Tema sulest ilmus 
rohkesti õppevahendeid tööstus
kaupade tundmise erialal. Kollee
gide ja üliõpilaste_ hulgas oli ta 
tuntud alati elurõõmsa, abivalmis 
seltsimehena, kes oskas ka raske
te! ja keerulistel momentidel eba
meeldivustest üle saada terav
meelse naljagi).

3. veebruaril sängitati ta Tal
linna Metsakalmistu mändide alla. 
Tema näol kaotasime m ajandus
teadlase, kelle isikus liitusid suur 
töökus ja võimekus, erakordne 
energia ja optimism. Mälestus H e i
no Arumaast jääb alatiseks tema 
arvukate õpilaste ning kaastöö ta
jate südamesse.

Endised kolleegid I R ü  
M a ja n d u s te a d u s k o n n a s t

Paiuste— 
Vainer!— 
Kallasmaa 

kolmikvõit
Ülikooli orienteerujatele on 

19/0. a. toonud mõndagi rõõmus
tavat.

Jaanuari algul Elvas «Kolman
da lume võistlustel» saavutas о т ;  
esimese suure võidu Rein Toome 
mets, lüües teiste hulgas ka kol
mekordset üleliiduliste võistluste 
kuldmedalimeest Uku Annust.

Katsevõistlusteks vabariigi koon
dise koostamisel olid Tallinna ja 
Tartu meistrivõistlused märkesuu 
satamises.

Tallinna MV Tapa lähedal Ко 
lus toi 9-minutilise eduajaga esi
koha Arne Kivistikule, Arvo Kivi 
kas oli 8. ja tublilt sõitnud, aga 
ebatäpselt kontrollpunkte m ärki
nud Jairi Salumäe 12., ajad v as ta 
valt 1:34.38 (3 karistusminuti t) . 
1:55.08 (4) ja 1:56.50 (25). Nai 
sed esinesid tagasihoidlikumalt 
6. Mi lvi Pajus te  1:39.53 (10) ja 7 
Riina Võhma 1:40—03 (2) kaota
sid võitjale Ilona Vanaveskile 
(FAI) 1:29.14. (2) üle 10 min.. 
Sirje Kallasmaa veelgi rohkem
11. koht, aeg 1:44.43 (16).

Seevastu Tartu MV Kuigatsis 
(Puka lähedal) olid hoos naised, 
tuues ülikoolile kolmikvõidu, ühi 
lasi kõik Tartu MV medalid. Raj; 
pikkus 12 km, 8 kontrollpunkti.

1. Miivi Pajuste 1:43.43 (0f
2. Kaie Vainer 1:47.43 (4)
3. Sirje Kallasmaa 1:48.49 (1)
7. (Tartu 4.) Riina Võhma

2:09.13 (23!
Mehed võitsid Tartu MV «hõbe

da» ja «pronksi», katsevõistluste 
järjestus oli järgmine. Raja pik
kus 20 km, 12 kontrollpunkti.

1. Uku Annus (TPI) 2:03.50 (0)
2. (1) Olavi Kärner (FAI)

2:15.22 (13/
3. (2) Jairi Salumäe (TRÜ)

2:15.55 (1)
4. (3) Arne Kivistik (TRÜ)

2:17.25 (5)
7. (4) Arvo Kivikas (TRü)

2:24.01 (0f
Nauditava raja valmistasid TRt 

aspirandid Heino Mardiste ja 
Mait Miljan, ainult ilm vedas 
alt sompus, tuiskas, poolsula. 
mistõttu pääsesid maksvusele 
võistlejate füüsilised võimed.

Katsevõistluste parimatena sõi
davad Moskvasse Milvi Pajuste 
ja Arne Kivistik, võistkonda p ää 
sesid ka Sirje Kallasmaa, Riina 
Võhma, Jairi Salumäe ja Arvo Ki
vikas.

V. VI1RSALI

Väravpallurid
õppevaheajal 

Vilniuses
26.—30. jaanuarini viibisid TR! 

väravpallurid Vilniuses.
Naiskond alistas Moskva RL 

esinduse 20:13 ja Läti RÜ 14:12. 
Seejärel tuli aga tasavägises m än 
gus alistuda leedulastele 9:10.

TRÜ meeskond alistas samuti 
Moskva RÜ esinduse, kuid pid 
siis napid kaotused vastu võtma 
lätlastelt (20:22) ja leedulastelt 
(14:17). V. PALL

Maletajad!
Neljapäeval, 12. veebruaril kel: 

18.00 toimub keemiahoones aud. 
113 TRÜ 1970. a. maleesivõistluste 
loosimine. Hmuda kõigi! järkr 
omavatel maletajatel.

TRÜ SPORDIKLUBI

Auto-motoklubi
teatab

Amatöörautojuhtide kursuste 111 
rühm alustab tööd 10. veebruari! 
kell 17. Kursuse õppetöö kestab 
kuni 4. juunini. Soovijatel kogu
neda V. Kingissepa 19, aud. 301 
(III korrus).

AUTÖ-MOTOKABINET

TOIMETAJA J. P E E GEL

«Тарту Рийкм ж  Ю лш ооя» (*T af- 
туежмй государственный университет*» 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trüj«  
Tartu. Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 737. MB 00372.
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RAADI, KOMSOMOLIKO- 
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Fr R. Kreu*zw 
nim. ENSV Riiklik
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Nr. 4. Reedel, 13. veebruaril  1970. a. XXIV aastakäik

16. veebruarist kuni 1 . märtsi
ni toimuvad kõigis komsomoligrup- 
pides k o o s o l e k u d ,  kus aruta
takse läbi talvise eksamisessiooni 
tulemused, antakse individuaalne 
hinnang kõigi kommunistlike noor
te ühiskondlike ülesannete, leninli
ku arvestuse raames võetud kohus
tuste täitmisele. Komsomoligrupp 
otsustab p e r s o n a a l s e l t  iga 
kommunistliku noore lubamise le
ninlikule arvestusele ja grupporg 
vormistab sellekohase dokumendi.

Eksamisessiooni tulemuste aruta
misel vastavalt õppetöö ana
lüüsi üldisele ühtlustatud süstee
mile täidab komsomoligrupp iga 
eksami (ja ka arvestusega lõp
penud aine) kohta aruandelehe. Le
hele märgitakse kursuse hinnang 
eksamitulemuste kohta, arvatavad 
faktorid, mis põhjustasid eksami 
edukuse või ebaedukuse, samuti et
tepanekud õppejõule, kateedritele, 
dekanaadile ja rektoraadile, mis 
aitaksid parandada aine omanda
mist järgmistel aastatel. Selline lü- 
hiankeet viiakse käesoleval aastal 
läbi kolmandat korda, õppetõö ana
lüüsi efektiivsus sõltub sellest, kui
võrd järjekindlalt kursus ja osa
konna büroo nõuavad oma ettepa
nekute arutamist, neile vastamist ja 
nendega arvestamist. Sellise ana
lüüsimeetodiga alustati möödunud 
talvel. Nii saame sel aastal esimest 
korda kõnelda kahe kursuse hin
nangust konkreetse aine omanda
mise kohta. See tagab arvamuste 
objektiivsuse kasvu ja näitab üht
lasi möödunud-talviste ettepaneku
te kasutegurit.

Enne koosoleku kokkukutsumist 
tuleks grupporgil läbi vaadata 
konkreetsed hinnangud ja ettepa
nekud ning esitada need kursusele 
arutamiseks, nii et koosolekul ei tu
leks alustada n.-ö. tühjast kohast.

Hinnangu andmisel iga kommu
nistliku noore töötulemustele V. I. 
Lenini 100. sünniaastapäeva-eeise! 
juubeliaastal tuleb komsomoligru- 
pil läbi arutada kõigi oma liikmete 
tegevus pidevate ühiskondlike üles
annete (töö grupporgina, ameti
ühingu organisaatorina, stšpersdiu- 
mivolinikuna, spordiorganisaatori-

M L I E N I N *
S7D-197D

Komsomoli grupikoos- 
olekuist ajavahemikul
15.02— 1.031970.a.
na jne.) täitmisel, samuti kommu
nistliku noore suhtumine leninliku 
arvestuse sooritamiseks võetud li- 
sakohustustesse. Grupi otsus fik
seeritakse vastavalt ELKNÜ TRÜ 
komitee poolt väljatöötatud ja 
paljundatud vormile iga kom
munistliku noore kohta perso
naalselt. Selles märgitakse, kas 
komsomoligrupp peab antud üliõpi
last leninliku arvestuse vääriliseks 
või mitte.

Kolmandaks tuleks grupikoosole- 
kul koostada ja kinnitada komso- 
moligrüpi tööplaan algavaks se
mestriks.

Neljandaks oleks soovitav koos
olekul arutada ka grupi ettepanekut 
ELKNÜ TRÜ komitee K. J. Peter
soni kirjandusauhinna määramiseks
1970. a.

Komsomoligrupi koosolekust 
peaks tingimata osa võtma kursu
se hooldaja — õppejõud ja osakon
na (teaduskonna) fvDmsomolibüroo 
esindaja.

Väga tähtis grupikoosolekute 
edukaks läbiviimiseks on vastava 
dokumentatsiooni õigeaegne kätte
saamine ja edasiandmine.

Õppetöö analüüsi lehed ja otsuse 
blanketid leninlikule arvestusele lu
bamiseks saavad grupporgid 16.

veebruariks osakonna (teaduskonna, 
raviosakonna kursuse) komsomoli
organisatsiooni sekretärilt, kellele 
need jagati välja ELKNÜ TRÜ 
komitees 11. veebruaril. Dokumen
tatsiooni kättesaamisel tuleb grupp
orgil teatada osakonnasekretärile 
koosoleku toimumise täpne aeg ja 
koht. Täidetud blanketid leninlikule 
arvestusele lubamise kohta, õppetöö 
analüüsi aruanded ja tööplaanid tu
leb osakonnasekretärile üle anda 
kohe pärast koosolekut. Ettepane
kud kirjandusauhinna määramise 
kohta tuua hiljemalt 1 . märtsiks 
ülikooli komsomolikomiteesse. Täp
sus ja kord kursusekoosolekute lä
biviimisel ja dokumentatsiooni 
üleandmisel on selgeks näitajaks 
komsomolidistsipliini tugevusest an
tud teaduskonnas ja kursusel.

Vastavalt käesolevale juhendile 
lasub grupporgil personaalne vas
tutus grupikoosolekute läbiviimisel. 
Kontrolli teostavad osakonna (tea
duskonna, ravikursuste) sekretärid.

Komsomoligruppidesb kus toot- 
mis- või diplomieelse praktika tõt
tu on võimatu veebruarikuus kom- 
somolikoosolekuid läbi viia, võib 
need asendada kursusebüroo (kur- 
susekolmiku) koosolekutega.

Veel kord: koosolekutega olgem  
valmis esimeseks märtsiks!

VÄLJAVÕTTEID  
LENINLIKU A R V E S T U S E  

KOMI SJO NID E  
TÖ Ö JU H EN D IST

Märtsikuu esimestel päevadel 
toimuval leninliku arvestuse ates
teerimiskomisjoni istungil kuula
takse ära grupporgide aruanded 
grupikoosolekute toimumise kohta. 
Komisjon tutvub dokumentatsiooni 
korrasolekuga ja otsustab (grupp- 
orgi ettepanekuid arvestades), kel
lele kommunistlikest noortest an
takse arvestus ilma isikliku vestlu
seta. Isikliku vestluseta võib arves
tuse anda neile üliõpilastele, 1 ) kel
le õppeedukus on hea, 2 ) keda kur
sus iseloomustab kui teadlikke ak
tiivseid kommunistlikke noori, 3) 
kelle juubelieelseist töötulemustest 
nähtub, et nad on väärilised 
V. I. Lenini ürituse elluviijad.

Nende kommunistlike noortega 
vestlemiseks, kelle juubelieelsed töö
tulemused ning kogu ellusuhtumine 
vajavad arutelu ja sügavamat ana
lüüsi, määrab komisjon isiklike 
vestluste ajad kursuste kaupa. Kur
suste kommunistlike noortega toi
muvast vestlusest on kohustatud 
osa võtma ka grupporg ja kursuse 
hooldaja-õppejõud.

Vestluse lõpul langetab komisjon 
otsuse leninliku arvestuse toimumi
se või mittetoimumise kohta, soori
tamise korral annab üle vastava 
tunnistuse. Üliõpilaste suhtes, keda 
komisjon ei pea leninliku arvestuse 
vääriliseks, teeb komisjon esildise 
osakonna (teaduskonna) komsomo- 
libüroole. Komisjoni istungi käik 
protokollitakse.

Üliõpilastele, kes tunnistati le
ninliku arvestuse vääriliseks ilma 
vestluseta komisjoni ees, antakse le
ninliku arvestuse sooritamise tun
nistus iile teaduskonna piduliku! 
komsomolikoosolekul, mis toimub 
ajavahemikul 23. friärtsist kuni 
9. aprillini üleliidulise komsomoli- 
koosoleku raames.

Pidulikel koosolekutel teevad le
ninliku arvestuse komisjonide esi
mehed kokkuvõtted leninliku arves
tuse sooritamisest teaduskonnas ja 
koosolek võtab vastu sellekohase 
otsuse.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretariaat

Mida sa oled 
teinud leninlikku 

arvestust 
sooritades?

Nii küsivad meilt kõigilt varsti 
grupikaaslased, küsib autoriteetne 
atesteerimiskomisjon. Leninlik ar
vestus on jõudnud otsustavasse 
järku, veebruaris-märtsis antakse 
hinnang meie töö tulemustele. Pea
misteks arvesse minevateks näitaja
teks on talvise eksamisessiooni tu
lemused, ühiskonnateaduste oman
damine ja meie töö pideva ühis
kondliku ülesande täitmisel. Üliõpi
lased, kelle ühiskondlik aktiivsus 
on olnud tagasihoidlik, on endale 
aasta jooksul võtnud täiendavaid 
kohustusi. Kellel töö EÜE-s möödu
nud suvel, kes on esinenud ülikooli 
tutvustava loenguga, kes edukalt 
töötanud ÜTÜ-s, kes kaitsnud üli
kooli spordiau.

Paljud üliõpilased on esinenud 
referaatide ja ettekannetega ühis
konnateaduste seminaridel. Milliseid 
töötulemusi keegi juubelieelsel aas
tal saavutanud on, teab ta ise 
muidugi kõige paremini rääkida.

Need tulemused fikseeritakse 
nüüd komsomoligruppide otsustes, 
mis vastavalt ELKNÜ TRÜ komi
tee poolt väljatöötatud ja paljunda
tud vormile võetakse veebruarikuu 
jooksul vastu kõigis komsomoli- 
gruppides iga kommunistliku noore 
kohta personaalselt.

Ülikooli komsomolikomitee on le
ninlikku arvestust mõistnud kui 
stiimulit meie igapäevase õppe- ja 
ühiskondliku töö aktiviseerimiseks, 
mitte aga kui järjekordset kohus
tuste vastuvõtmise kampaaniat. 
Tundub, et see tee, mis on leidnud 
toetust ka parteiorganisatsiooni 
poolt, on olnud õige. 3. detsembril 
1969. a. arutati ELKNÜ KK sekre
tariaadis leninliku arvestuse läbi
viimist TRÜ-s. Seal märgiti, et üli
koolis on õigesti mõistetud leninli
ku arvestuse olemust, sama hinnang 
sisaldus ka ELKNÜ KK üliõpilas
konna juhataja 1. Toome artiklis 
«Kõigi ühine ettevõte», kus ta sea
dis leninliku arvestuse korralda
mise TRÜ-s teistele kõrgematele 
koolidele eeskujuks.

Kõige olulisema puuduse arves
tuse käigus tõi esile ELKNÜ TRÜ 
komitee ia EKP TRÜ komitee esin
dajate poolt tehtud kontroll komso- 
moligruppides. Ilmnes, et on veel 
kommunistlikke noori, kes ei suuda 
konkretiseerida oma osa leninlikus 

(Järg  2. lk.)

Partei elu de tegelike vajadustega. Samuti 
vajab teadusliku uurimistöö planee-

Tulipunktis olid 
juhtimisküsimused

Teisipäeva pealelõunal kogunes 
aulasse ülikooli parteiaktiiv. Päe
vakorras oli EKP Tartu Linnakomi
tee esimese sekretäri J. Loti ette
kanne NLKP Keskkomitee 1969.a. 
detsembripleenumist ning EKP 
TRÜ komitee sekretäri K. Kogeri 
informatsioon komitee tööst. Sõna
võtud koondusid ühe põhiproblee
mi — juhtimiskiisimuste ümber. 
Koosolek võttis vastu otsuse, mil
les kiidetakse täielikult heaks plee
numi seisukohad, ning tegs EKP 
TRÜ komiteele ülesandeks järgida 
neid seisukohti parteitöö korralda
misel ülikoolis. Samuti märgitakse 
otsuses, et parteikomiteel tuleb lä
bi kaaluda ning realiseerida koos
olekul tehtud konkreetsed ettepane
kud ülikoolisisese töö parandamise 
kohta.

Alljärgnevalt olulisemat sõnavõt
tudest.

Dots. T. Ilomets: Ülikooli admi- 
nistratsiooniaparaadis ei ole konk
reetseid töökohakirjeldusi, mistõttu 
on asjaajamine keerukas. Oleme 
teisi asutusi abistanud TTO orga
niseerimisel, aga meie oma töö 
korraldamisel mitte.

Sõnavõtja esitas konkreetseid et
tepanekuid remonttööde järjekorra 
määramiseks, ehitusmeeste tootmis- 
nõupidamise läbiviimiseks jms.

Prof. K. Siilivask: Tungivalt va
jab parandamist kaadri ettevalmis
tamise planeerimine. Riigile läheb 
väga kulukaks tarbetu parallelism  
ühe ja sama eriala spetsialistide et
tevalmistamisel mitmes õppeasutu
ses, pedagoogide ettevalmistamise 
plaanid tuleks kooskõlla viia kooli

probleemi operatiivseks lahenda- konkreetse viie aasta  plaani. Varem
miseks võiks kaasa aidata plaani- polnud seda tehtud. Teaduskonna
komisjoni, kõrgemate koolide, Hari- töö organiseerimisel ja juhtimisel
dus- ja Kõrgema ning Kesk-eriha- loodame sellest abi ja tuge. Siis
riduse Ministeeriumi ja teaduste aga saime kuulda, et meie minis-
akadeemia esindajaist koosnev as- teeriumi ja Haridusministeeriumi
jalik komisjon. _  vahel olevat saavutatud kokkulepe

Enne, kui jõuame suurte uusehi- (ja esitatud ka vastav projekt
tuste näol lahendada ruumikitsiku- ENSV Ministri te Nõukogule), et

sest se> tuleks operatiivselt ja  oma jõu- geograafiaõpetajate ettevalmistami-
siingi on paralleelsusi. Kõrgemate dudega asuda ehitama lihtsat audi- ne antakse üle TPedl-le. Küsimust
koolide võimalusi lepinguliste tea- tooriumide hoonet. ' oli arutatud ilma teaduskonna osa-
duslike tööde alal ei ole ammenda- Prof. A. Rõõmusoks: Teaduskond võtuta. Õnneks ei läinud see pro-

rimine suuremat tähelepanu,

tud. koostas päris asjaliku, reaalse ja jekt, mis oleks kaasa toonud põlise

seks korraks on siis eksamisessioon m öödas. . .  Õnnelikku uut 
semestrit meie lugejatele!

osakonna ja ehk ka kogu Bioloo- 
gia-Geograafiateaduskonna likvidee
rimise, veel käiku.

Oleme taotlenud vastuvõtu suu
rendamist geograafia  erialale, kuid 
plaaniorganid ei ole seda lubanud; 
õpetajaid aga on vaja. Ministee
rium peaks selgitama, millistest 
alustest lähtudes riiklik plaaniko- 
misjon kaadri vajadust planeerib.

Dots. J. Ananjeva: Tuleb jätkata 
tööd teadusliku juhtimise alal: uuri
da juhtimisteooriat ja seda ka õpe
tada.

Dots. Z. Saar: Ülikooli väljaehi
tamise perspektiivplaan ei arvesta 
Arstiteaduskonna vajadusi, üks va l
miv kliinik ei ole veel lahendus.

Aktiivil võtsid sõna ka rektor 
prof. F. Klement ja haldusprorektor 
A. Uibokand, kes peatusid ülikooli 
juhtimis- ja ehiiusprobleemidel.

Sm. K. Koger rõhutas oma lõpp
sõnas veel kord, et uusehituste 
konkreetse juhtimise ning abistami
sega kohapeal peab ülikool ise toi
me tulema ning tutvustas kuulajai
le juba astutud konkreetseid o rga 
nisatsioonilisi samme. ■ J. PEEGEL

Venia legendi
Dots. kt. Marta L õ h m u s e  

avalik loeng venia legendi saami
seks toimub 18. veebruaril 1970.a. 
k. 10— 12 keemiahoone aud. 154, 
ajaloo osakonna II kursusele tee
mat «NSV Liidu ajaloo allikate 
õpetuse teoreetilisi küsimusi».

UTÜ konverentsid 
teistes ülikoolides

О. V. Küüsineni nim. Petroza
vodsk! Riiklik Ülikool korraldab 
14.— 18. 04. 70. a. üliõpilaste tea
dusliku konverentsi. Palutakse 
osavõttu soome keele ja kirjandu
se sektsioonist. Teesid (2—3 ma
sinakirja lehekülge) saata hilje
malt 1 . märtsiks k. a.
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Uhingu «Teadus» TRÜ algorganisatsiooni
I m я

V konverentsi eel
TRÜ rektori käskkiri nr. 59

lest esimene on pühendatud põhili
selt teooriale, teine praktikale. Siin 
saavad üliõpilased ülevaate loeneute

satsiooni juhatuse liige, jurist Her- ruari lõpupäevadel tuleb kõne alla
bert Lindmäe. «Abielu ja perekond kaasaja nõu-

Kaks esimest kokkutulekut mõö- kogude ühiskonnas», seda nii jurii.Uiud ЧРГПРЧ+Н1 Ькс ----Л • 1'
— r ________ _ .uu.kuic I\ana esimesi KOKKUtUlekU' _ ______________ .... JUa»«.

koostamise ja esitamise metoodikast, dunud semestril, kus sõeluti meie dilisest kui sotsioloogilisest vaate- 
nende erialane juhendamine toimub põllumajanduse ja tööstuse aktuaal- vinklist. Märtsikuus tahetakse palu

2. veebruari! 1970. a. 

§ 1

Tubli toö eest teaduse populariseerimisel elanikkonna hulgas 1968. ja ta sjiskj se„e - ^  tege]
1969. a. ava dan к 1 1 1  u s t järgmistele töötajatele -  uh.ngu «Tea- hakkama Ja sec,£ eekõige reaal-
dus»T R Ü  algorganisatsiooni liikmetele: , p  teaduste ning meditsiini valdkon-

dotsent Helga K u r m i l e  assistent Heiti K a d a s t i k u l e  dot- na kus ü|iõJilaslektoreid mei,
sent Eduard V a a r i l e ,  professor Hilda M о о s b e r g i I e, dotsent .... , 1
Lembit V а I d i 1 e, dotsent Anatoli M i t i 1 e, van.-õpet. Lembit Ra i -  млпН,..„.л 
d i 1 e, van.-õpet. Erich K ü b a r s e p a l e ,  van.-õpet. Boris M a i s t e 
le , Majandusteaduskonna 11 kursuse üliõpilasele Tõnu L a a g i l e .

______ r ..u„.o ja iiuusc ja loosiuse aktuaal- vinklist. Märtsikuus tahetakse palu
juba teaduskondades või ÜTÜ rin- semaid probleeme, andsid tunnistust da esinema ENSV haridusministrit 
gides. Või õigemini peaks toimuma, üliõpilaste elavast huvist asja vastu. sm. F. Eisenit teemal «Üleminekust 
sest just selles osas esinevad meie «Sisepoliitiline kommentaar» on üldisele keskharidusele». Edasi on 
töös suurimad puudused, kuna mitte muutumas lektooriumist omamoodi kavas noorsoo kuritegevuse ja  ideo 
kõik ühingu algorganisatsiooni sekt- diskussiooniklubiks, kus elavat ja loogilise võitluse probleemide vaa 
sioonid ei tunne huvi üliõpilaslekto- viljakat arvamustevahetust suuna- girnine. Jääb  loota, et ärksamate filt
rile vastu. ÜTÜ eemalejäämine tea- vad oma ala spetsialistid. Käesole- õpilaste huvi kommentaari vastu 
duste populariseerimisest on juba vai kevadsemestril on kavas vähe- veelgi suureneb ja osavõtjate arv 
habemega teema, kuid ceterum cen- mait kolme teeina käsitlemine. Veeb- kasvab 
seo — ÜTÜ peaks kõigele vflatama-

Pisut statistikat...

§ 2

Möödunud õppeaastal alustas lek
tor-propagandistide erialal tööd 46 
I kursuse üliõpilast, kellest paar
kümmend jätkasid tegevust ka II 
kursusel. Uus vastuvõtt, mis haarab 

Premeerin kino-fotolaboratooriumi filmimehhaanikuid, kes aastate nii praegust kui tulevast I kursust, 
vältel on õhtuti demonstreerinud filme ühingu «Teadus» TRÜ kino- kuulutatakse välja 1970. a. sügisel 
lektooriumis ja agitpunktis, järgmiselt:

Voldemar P a l l i ,  Vello K a l d m a a d .

S E K T S I O O N
1. Ajaloo

2. Arstiteaduse
3. Bioloogia-geograafia
4. Filosoofia
5. Füüsika-matemaatika
6. Keele ja kirjanduse
7. Keemia
8. Kehakultuuri
9. Majandusteaduse

R e k t o r  prof. F. KLEMENT

Üliõpilaste ettevalmistamist kerge,i- ]®; R ^ ^ g ü n d u s e  
dab tunduvalt asjaolu, et neid on ^  . 
võimalus varustada mõningase õp
pekirjandusega —. Johannes Kalitsa 
«Meisterlikkuse ABC» n ing Helgaf 4 e i 6  t u b l i m a d  Kehakultuurlaste hulgas on lekto- ^ 0is‘er!ll<k -  ..... b .5 ~P i e i c  l U M I i m d «  rjna h ..stj tuntud Ericb Kübarse Kurrm «Loengu koostamisest ja esi-

Rektori käskkirjaga tõstetakse kes 1969 a ,ei(ijs 34 korral mahti nem,*®st , kuulajaskonnale» ilmusid
esile meie tublimaid lektoreid, kelle esinemiseks oma eriala teemadel et omaette  brosüundena 1969. aastal,
tegevus algorganisatsiooni kahe aidata kaasa sportmängude õpeta- Pea 'e .seJ le. on 0,emas rotaatoril pal-
konverentsi vahelisel perioodil oli mjse taseme tõstmisele. jundatud õppematerjal «Suulise esi-
efiti tulemusrikas. Miks just need Majandusteaduskonna II kursuse ne™'se metoodikast»,
kümme seltsimeest valiti välja uh- üliõpilane Tõnu Laak on ülikooli Algorganisatsiooni loengute
kooli ligemale 300-liikmelisest lekto- nooremaid lektoreid kes vajalikud 2 istreer.!” ,,se kartoteegi alusel
r ;tn U l tu i iv l c t  cpIIp W ita  1пЬя1я- .. NdJdl,KU(1 pps m onrl„n ,J o o . ^ i -------------------------------------- 1 1 1 .1—
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12. Pedagoogika
13. Rahvusvaheliste suhete 

Riigi ja õiguse 
Ekskursioonid Botaanikaaias 
Klassikalise Muinasteaduse 
Muuseumis

KOKKU

Liikmeid
Peetud

1968
loenguid

1969 Kokku
* 13 116 157 273

44 134 206 340
29 82 91 173
13 57 35 92
43
26

112 101- 213
215 132 347

18 5 17 22
20 63 130 193
28 66 66 132
12 183 119 302
10 110 192 302
18 237 250 487
6 133 207 340

15 124 100 224

330 227 557
— 115 115

295 1967 2145 4112

re-
esi-

ja kommentaare
Ülaltoodud arvud annavad orien-rite kollektiivist, selle kohta lubata- eel tead KCn vajalikucl nes~ m ö ö c T n m i d ' m ^ 1 esi'  rn '  nide' ju h e n d a m is e l  meieĈ p'w)nc)4r

gu tuua järgmised kommentaarid, õnneaasfVl , ian< as alles eelmisel ettekandeni 41 s. ,‘L a ) J^kuse ees ülaltoodud arvud annavad orien- Raamatukogu (vt raamatnk с, *
Pedagoogika kateedri dotsent $ £ * ^  lekitorr-propagandis- “ t a ? a l S t a J d  •fpÕhlli- " Т о *  P-’ldi meie lektorite tegevü- duse s e k t s f o o n ) в Г а й ^ Г ы

Helga Kurm on kahe aasta jooksul rahvusvahelisest o l u k o r r a s t ^ lõ t a b  ^ " « e a d l a s e d . ’ lisa k s^ v e e f  paar organisatsiooni i j M Kl assi ka*i s e , Muinasteaduse Muu
k o k k u  80 Я А Г Л  Ж  “  a S -  j m V Ä  Tegelfkult s t Z  Ä h T Ä Ä '  ko°r"
dastel kasvatusteemadel, mis nõua- 33  \oenpucra t'n3 1ka esi? em!stest. Tõenäoliselt <> in"e |r„ loengute arv 011 ilmselt hui- raldama ka kolhoosid. CZoolonnia
vad taktitundelist ja asjatundlikku laslekttn- nii 3 vfenn üliõpi- tunduvalt rohkem ' T i  u,loJ)l/ a s ' ^ , suurerr]. kuid nende arvestami- muuseumis juhitud ekskursinnnül
lähenemist. Ja seda olukorras, kus olid Vambo я & T  -aa? aid ta ? asi K m a t s i o o ^ f c  kuid, . ™ J a iku f eks P^duvad paraku materjalid, ei kuulu «Teaduse» Ш п Г Г у е  е
Helga Kurmil on kanda mitmeid talu J* 1 ° 0Ш $  Ala‘ visalt ^  Loengul.se töö lohakas arvelevõtmi- võtmisele.) Inms arvele

kateedri t u \ ° a t m i n e Ü'eSandeid p n o l e T p a T d a k s  Ä Ä Ä Ä  a n d e ^ I t o ö d i l ^ T s a  *  “i T  “ T
P sü h h iaater  Heiti K adast ik  on lu ^  е м “ ’ lo en g a d  v e s t l u t d ^ ' T ' " ! , 8 J “ tud arS " d e Pe r !°<>dl1 Pole  võitu  saanud ,  tõd -  se l le s t  ka s u u r e d k õ Z m t

m eie  a va l ikkuse le  häst i  tuntud tänu s f e k i  1  ^  iiuid kes Я т  ' P a n d " ud m in ' J * ? “ » • » « “ . Pidad». et sekt-  sed lektorite  ak ti iv su ses .  P a l m  t
oma sagedastele esinemistele tele- se saavnt-iJp  t.'.+anu, kaasa leadu- Senised ko apm n«^  i ,ool| l nmie*us Ja peetud loengute pole ka nihkunud uue temaatika
visioonis ja ajalehe «Edasi» veergu- on me: i -n f , Уuslamiscle. Need võimekad n oo m ' 1 lY -!Ja et h'n 33 \ i -  pruugi alati kokku koostamine, kuigi selle järele tun

kftsama £ u £ s S t  ^ Л Т с Г ^ в  anded

s?Й Ж .  й t t :  s £ S ? . f Ä  var s  S Ä  m  “ majäriekorras lahen ise"
takse, s e l l e ^ a n n a ^ t u n n i r t u s t  37 vas V ^ C l e X o r i u T s  »  ' « f

U mise rahulduse, mille aluseksesinemist ШбэГaašta 1. Eriti hinna- р ^ ш Г в е и Г ^ Г ь Е !5 Ja a.g,t
takse H. Kadastiku oskust leida j u h ' t u m e K s  lektor o h I S  Posiiiivne%uhtumi“ e
kontakt, kuulajaskonnaga, panna tulemata, kuid mehaanikud on telli S ‘«k ?,ndf s,8e- , ° l " n e  «Teadus, pakub

üliõpilastele küllaltki avaraid esine
misvõimalusi,, on ainult tarvis nen
depoolset initsiatiivi ja mõningat
pooltning J " ustamist õppejõudude

n U“ m , H ,  » - ■  i l u i c i t i a i a ,  KUIU m e n
inimesi kaasa mõtlema, arutlema, tud f i lm iriorra -• ,, ,
iseseisvalt järeldusi tegema ha , " lmide« a a ’at, o.geaegselt ko

Keelemees Eduard Vääri on ju h a 
tuse liikmena palju kaasa aidanud L e n l m  t e m a a t i k a  
algorganisatsiooni tegevuse hoo- ДтяпЛрп0г;пл^1 -t- 
gustamfSele. Keeleteaduslikel tee- aastal kuiunes 1 j Cl a ^ a 
madel on ta otsitud lektor, kes kahe üheks tähtsamaks г0? ” ' М й л г < Ы л !  i  
viimase aasta  jooksul on pidanud nini 100 sünni aacfan” i ® ^ ^ t O O f i u m i c i  
93 loengut,,  peamiselt
nende kokkutulekutel ning täiendus, lektorell mõningaidki saavutusi Le-
kursustel. . . . . .  , . . Pin,ik temaatika hõlmab üle 60 noortelektooriumide

Noukogude riigi a lgaastad , mis loengu, mis valgustavad V. I. Lenini inist Vanemuise t ä n a v a ' l u n rT  k!„
paljudele meile on tuntud vaid kir- elu ja tegevust ning analüüsivad te- auditooriumi haasM AastaM nii m.“‘
janduse ja allikate alusel, on pro- ma ideelise pärandi erinevaid tah- häda kuulajaskonna ■
fessor Hilda Moosbergde isiklikult ke. 1969. aastal esines nendel tee- Noortele

tagasiminek.
Sektsioonidest väärivad kiitust 

Positiivseks saavutuseks aruande- eelkõige pedagoogid. Nad räägi- 
perioodil tuleb lugeda elujõuliste vad hästi (elukutse viga!), neid

arvelt maha arvata, siis .jääb üle
jäänud 42 lektori kohta pisut üle 
I loengu. Filosoofidega on kokku 
arvestatud teadusliku kommunismi 
kateedri õppejõudude loengud, m a 
jand ustead lastega poliitökonoomid.
Keele ja kirjanduse sektsiooni 
I9G8. a. näitajates on sees Klassi
kalise Muinasteaduse Muuseumi , __
ekskursioonid, 1969. a. andmetes l ÜSp , ,  . « r T o me^ ru^  esimees 
aga mitte — sellest siis ka tunduv H. PALAMETS.

TEADMISEKS DELEGAATI
DELE!

Ühingu «TEADUS» TRÜ algor
ganisatsiooni V konverents toi
mub neljapäeval, 19. veebruaril' 
algusega kell 16.00 TRÜ nõukogu
saalis.

Lehekülje koostas ühingu «Tea-

Mida sa oled teinud. •.
. . . . . .  - __ ------ v ~ v ig a . ; ,  u c iu
toolerakenda- nõutakse palju ja nad on kõvasti (Algus i. lk.)

leidmisega.

л - \ ---G>----*“ •/
ühiskondliku tööga üle koorma- arvestuses, kelle vastused isiklike
tud. Iga aasta lõpus lubavad nad töötulemuste kohta on ebamäärased
loengute pidamisest loobuda ja või mittemidagiütlevad.

lisest pärandist, Lenini õpetuste S. Lepikud arsH ^H nlT  ;.°ppej0u(j.u ise: У lukorra parandamiseks ajamist korrastavale I Snnbilp L  ‘''j“’ ^ “S“ »«navau да »
elluviimisest 1920-ndatel aastatel, jat V Kalninit iuristi J д 0°L-U-n t‘ nenilp i" г Ше Tartu keskkoo,ideg a> nei! loengute arvestus^ vaialiknl s?d >'astuse(! just nende kommu
Asjaolu, et seda räägib sündmuste ning üliõpHasiK К  Ü  LeeI,.s 'po1! ti,lste kasvatustöö järjel. R US Vaja,lkuI noorte endi  ̂väga madala
kaasosaline, annab tema loengutele kruusi ‘ J ' dU' Plc/  kj H J a s e .l l e  a,usel koostasi- Tõhusat tööd teevad rahvusva In tÄ k̂.Kuse. as{.e^ mu,J'e, nagime kinolektoonnmirlp ...u„V i t.x .j  ldnvusva- ootaksid inoned üliõpilased mingeii

W - -  ------pivianno^
m ääratud loengutele kogu- ometi loevad nad järgneval aas- Muidugi iseloomustab see kursu-

osakonnasekretäri 
aga näitavad selli- 
just nende kotnmu- 

madaiat
________________ _____ ____ je, nagu----- — ---------=•■ -----------— ;*•**& .X. гчаы ja r. ouu- i'lü“u,uc8 d Ja sene aiusel koostasi- lohusat tööd teevad rahvusva- ootaksid mõned üliõpilased mingeid

kaasosaljne, annab tema loengutele kruusi. Jine kmolektoorjumide temaatika heliste suhete lektorid, enamikus ülaltpoolt dikteeritavaid kohustus-
erilise jõu. Aleie lektorite esinemistega• nen- keskkooliopilastele. Önnestunuteks üliõpilased. Mitmed nendest on ükke juubelieelseid tegusid. Muidu-

Üheks otsitumaks lektoriks uh- del teemadel on jäädud igati rahule, “ 'leb pidada sarju üldpealkirja all asunud pärast ülikooli lõpetamist gi oleks võimalik ka asja selline 
koolis on filosoof Lembit Vait. Vaa- Küll kipub häirima asjaolu, et ena- «Maailm tänapäeval» (4 ettekannet tööle, uusi pole aga nii kiiresti korraldamine, ülikooli komsomoli- 
tamata teadusliku töö suurele koor--m ik  asutusi-ettevõtteid eelistab liht- dokumentaalfilmide baasil) ja «Sis- esile kerkinud. Sellest siis selle komitee on aga arvamusel, et nii 
male on ta mahti leidnud' esineda samaid teemasid, samal ajal kui teo- sejuhatus filmikunsti» (6 ettekannet sektsiooni lektorite vähene ja me vaid profaneeriksime leninlikku 
1969. a. 19 loenguga (mis on roh- reetilist laadi kõrgetasemeliste loen- Ja kunstiliste filmide analüüsi), loengute suur arv. arvestust töövormina. Arvestuse
kem kui kõikidel ülejäänud filosoo- gute järele on nõudmine hoopis väi- Osavõtjaid oli tavaliselt 200—300 Häirib reaalteaduslike sektsioo- sooritamisest võib rääkida siiski 
fidel kokku). Seejuures on tulnuc ke. Loodame, et juubelieelsed kuud vahel. Kui esialgu aitasid paljuski nide vähene loenguline aktiivsus, vaid juhul, kui me oleme ise tund- 
naliud loenenjtaotlused tagasi luka- tnm/яН L-a cdinc i . . „ j . . . ^  o o c a  v . . c , - . j  - L-P̂ rnin propageerimise ajal nud vajadust teha oma töös midagi

ka keemikute-lekto- paremini, ning võib kindel olla, et
-■ ---------- ------ - woco r ------- - --«...,1 «oja «dsiu. LeKiori- rite arv. Nüüd nõutakse keemia- juubeliaastal ongi enamik meist nii

oma osa. . . . .  or} siis!<i tunduvalt suurem, kui se- tena oleme korduvalt kasutanud pe- alaseid loenguid vähe ja keemikud töötanud.
Lektorite vana kaardiväe etteotsa nised andmed näitavad. dagoogilis t praktikat sooritavaid näivad sellise varjusurmas viibi- Kahjuks leidub aga ka selliseid

kuulub^ veendunud ateist dotsent vanefTiate kursuste üliõpilasi, peami- misega hästi nõus olevat. Egas ka kommunistlikke noori, keda lähenev
Anatoli Mitt. Oma praeguse tege- ^ W llw g p rf  1 * 1 5 в ч 5 |% 1 © Г 1 0  selt ajaloolasi. Kinolektooriumi haa- matemaatikutel-füüsikutel ja ars- juubel pole millekski kohustanud ja 
vusega väärib ta küllaga ENSV tee- Päras t  mitmeid proovimisi on S|1 pandi äsja alus Tartu koolinoorte tidel millegagi eriti kiidelda ei kes juba oma suhtumisega arvestu- 
nelise kultuuritegelase austavat ni- lõpuks noorte lektorite ettevalmista- filmiklubile «ARS», mille ettekanne- ole. sesse asetavad end väljapoole seda
metust — 57 esinemist 1969. aastal,  mine omandanud ülikoolis kindla tesarja külastab 270 koolinoort. Unustada ei tohi, et ühiskonna- ühist üritust. Mõnel juhul on see 
umbes samapalju ka eelmistel. 2/3 süsteemi. Kõneoskusest huvita- Poliitilistele teemadele pühendatud teaduslike sektsioonide lektoritel vastutustundetuse ja ebarealistlikku- 
ülikooli lektorite poolt peetud ateist- tud noori kogunes möödunud õp- kinolektooriume kavatsetakse koos lasub täiendava koormusena kur- se tunnuseks, mõnikord muudab 
likest loengutest tuleb kanda A. Miti peaastal dotsent Valmai* Adamsi ülikooli komsomoliorganisatsiooniga suste lugemine Tartu Marksismi- aga küsitavaks õ ig u s e  kuuluda kom- 
kontosse. Oma täpsuse ja kohuse- fakutatiivkursuse loengutele seda- jätkata  ka edaspidi. Leninismi Öhtuülikoolis. Kahe somoliorganisatsiooni. Leninliku ar-
tundlikkuse poolest annab endine võrd, et küllaltki avar peahoone 139. 1969. a. märtsis tegi EKP TRÜ aasta  vältel on 24 meie kollektiivi vestuse atesteerimiskomisjonidele on 
dekaan aga küll igale lektorile sil- auditoorium ei tahtnud kõiki neid komitee oma otsusega ühingu «Tea- liiget viinud seal läbi õppusi ligi- antud õigus soovitada komsomoli- 
mad ette. ära mahutada. Kui asi jõudis semi- dus» algorganisatsioonile ülesan- kaudu 4000 akadeemilise tunni büroodele niisuguste kommunistlike

Ühiskonnateaduste valdkonnas on naritüüpi õppusteni, jäi ootustepära- deks korraldada süstemaatil ine sise ehk 2000 tavalise loengu ulatuses, noorte personaalküsimuse arutamist, 
silmapaistvalt esinenud ajaloolane selt järele tunduvalt väiksem grupp , . poliitiliste küsimuste valgustamine See aitab seletada näiteks filosoo- Aasta töötulemused lubavad loo 
Lembit Raid ja poliitökonoom Boris kellele kokku 24 tundi kestnud kur- eeskätt majanduselu ja kultuuri- fide tagasihoidlikke näitajaid ta, et ka arvestuse kolmas etapp 
Maiste. Faktide rohkus, vahe ana- sus andis vägagi palju. poliitika alal. Selle otsuse elluviimi- ühingu «Teadus» liinis. (Erinevalt ülikoolis kulgeb üldiselt normaat-
lüüs, asjalik esinemisviis on iseioo- Mõnevõrra teise kallakuga oli seks rakendati tööle põhiliselt üli- pedagoogidest lubavad filosoofid selt ja asjalikult, 
mulik mõlemale mehele. Ka peetud ÜET raamides tegutseva lektor-pro- õpilastele määratud uuelaadne lek- igal aastal hakata tunduvalt roh- J. ALLIK,
loengute arv on hinnatavalt suur: pagandistide õpperühma teö. Rühma toarium «Sisepoliitiline, kommen- kem loenguid pidama, kuid põhili- ELKNÜ TRÜ komitee
L. Raidil 32. B, Maistel 17. õppeplaan hõlmab kahte aastat, mil- taar», miHe tööd juhib algorgani- selt läheb kõik vana rada mõõda). sekretäri asetäitja



TRU 'haldusprorektor A. Uifro- 
чагк}:

Eelmisse sõnumisse oli sattunud 
eksitav viga, juttu  rammi saamise 
osas oli ehitusministri asetäitja 
sm. Baraniga, kes ise oli Tartus 
kohapeal asja uurimas.

Tõsine probleem on Tartu Raud
betoontoodete Tehase vaiade kehv 
kvaliteet. Rammi jaoks on juhtsiin 
olemas, ramm ise on praegu koope
ratiivelamu «Kajakas» ehitusel 
(asub kohe Leningradi mnt. ühis
elamu taga) .  Ministeeriumi peaineh- 
haanik sm. Gavrilov ütles, et ram 
mi jaoks on «baaba» Tallinnas ole
mas, olevat vaid äratoomise vaev.

Mis puutub üliõpilaste suunami
sele tööle Raudbetoontoodete Teha
sesse ja ka teistesse asutustesse, 
eriti õppetöö ajast,  siis tuleb küll 
asuda seisukohale, et eelkõige peaks 
igaüks ikka ise oma tööga toime 
tulema.

Ehituse direktsiooni praegu veel 
ametlikult loodud ei ole. Direktsioo
ni moodustamiseks on olemas Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu esimehe 
V. Klausoni nõusolek. On aga üks 
klausel, mis takistuseks ees on. 
Ametlikult on õigus ehituste d irekt
sioone moodustada uuestirajatavate 
ettevõtete ehituste juurde. Kuskil 
määruses olevat küll ka sees fakt, 
et ehituse direktsioone on õigus 
moodustada ka kultuuriasutuste 
laiendamisel.

Ehitusega on nüüd nii, et Spet
sialiseeritud Tööde Valitsus alustab 
rammimist 20.—-25. veebruaril ja 
hakkavad kohe lööma kahe rammi
ga. Meie andmetel on Tartu Raud
betoontoodete Tehas valmistanud 
50 vaia.

Spetsialiseeritud Tööde Valitsuse 
peainsener sm. Haar:

Rammimist ja ehitust oleks pida
nud alustama sügisel, kui meie 
ramm just «Kajaka» kooperatiiv-

PÄEVAST PÄEVA 3.
IO. veebruar 1970 . a.

elamu peal töötas. Eks ise m agasi
te õige aja maha.

Enne märtsi a lgust rammima 
mingil juhul hakata ei saa. Märtsis 
saame ära rammida umbes */з va ia 
de hulgast.  Sellel ajal hakkame siis 
rammima valgest valgeni, s. o. um 
bes 12 tundi päevas. Kahtlane on, 
kas me kahte rammi lähemal ajal 
peale saame panna. Valgast tuleva 
rammi saamegi just märtsi a lg u 
seks, Valgas on juba üle poole 
tööst tehtud. Teist rammi saame 
kasutada alles pärast seda, kui ära 
on rammitud vaiad bussijaama ob
jektil, seal peab rammima ka pika 
juhtsiiniga ramm, sinna lähevad 
8-meetrised vaiad. Tallinnast tulev 
«baaba» ja meie tehtav juhtsiin 
hakkab rammima lühikesi 5—6- 
meetrisi vaiu. Bussijaama läheb 
rammima «Kajaka» kooperatiivi 
ramm, objektile katsume ta peale 
saata järgmisel nädalal. Bussijaa
mas, kui hästi läheb, lõpetab ta 
umbes kuu ajaga, seega märtsi lõ
pus. Üldiselt tuleb aga rammide pu
hul arvestada o tsast lõpuni ühega, 
üks ramm lööb ja teist remonditak
se. Nii on tavaliselt, kui kaks ram 
mi on objektil.

Kui ehituse alla jäävad vanade 
ehituste vundamendid, seda on aga 
karta, tuleb need kompressoriga pu
rustada ja siis välja võtta. Selle 
töö juures näeks meeleldi tudengeid 
abiks. Rostvärgi tegemisega ei ole 
asi veel täiesti selge, terve null- 
tsükli peaks tegema peaettevõtja — 
Ehitustrust.  Meie oleme trusti ju 
hataja käest korra juba märkuse 
saanud, selle eest, et tegime null- 
tsüküt (elamu 35). Just täna ka

vatseme saata Ehitustrusti ju h a ta 
jale sm. Kondratjevile kirja, et vas
tavalt tema käskkirjale (me oleme 
trusti allasutus) on meil rostvärgi 
tegemine keelatud. Praegu pole ka 
veel mingit mõtet lööma hakata , 
4—5 päevaga lööksime need ole
masolevad 42 vaia ära, aga Raud
betoontoodete Tehas annab praegu 
ainult 70% tugevusega vaiu. «Ka
jaka» juures proovisime Tartu teha
se vaiu. Kui nad käes ära ei lagu 
ne, siis põrutab löömisel mikropraod 
sisse. Võib-olla nende seistes m ä r t 
si alguseni tõuseb tugevus 90%-ni. 
Seistes teatavasti betooni tugevus 
tõuseb.

Narva tehtud vaiade vabariigi 
pealt otsimine on ka muidugi pa tu 
ga pooleks. Selge, et nad on küll 
ajapikku kõvaks läinud, aga ega 
neid ju ka nii iga nurga peal ei 
vedele.

Spetsialiseeritud Tööde VaJitsuse 
poolt ühiselamu objektile määratud 
töödejuhataja sm. Rebane:

Töid on planeeritud ainult 700 
rubla eest. All on aga vanad vare
med, keldrid, vundamendid. Kui 
neist nüüd kuidagi mööda ei p ää
se (vanasti jooksis tänav veidi tei
se nurga all, eks majadki olid ehi
tatud just tänava äärde), siis võ ta 
vad tööd küll veel kuu aega roh
kem. All võivad olla ka palgipar- 
ved, mille peale vanasti majad 
kandma pandi. Need on 3—4 m sü
gavuses, vaia selle peale kandma 
ei pane. Mõnikord võib-olla ei löö 
parvest läbi — tuleb välja kaevata. 
Maakividega pole veel väga hull, 
libisevad eest ära. Vaiad ei anna 
tugevust välja, ei olevat puhast kii- 
lustikku ja on madalama margiga

betoon. Narva omade vastu nad 
igal juhul ei saa, Narva toodab 
vooluliiniga ja saab neid auru- 
kambris hoida Tartu ühe ööpäeva 
asemel mitmeid kordi rohkem, sealt 
see tugevus vaiadele tulebki. N ar
vas toodetakse vaiu metallvormides, 
puitvormiga ikka õiget vaia ei saa.

Tartu Raudbetoontoodete Tehase 
tootmisosakonna juhataja sm. Möld
re (telefoni teel):

Toodame. 40 vaia on olemas ja 
toodame jõudlusega 10 vaia päe
vas. Vaiu väljastame 100%-lise tu 
gevusega.

Tartu Ehitustrusti juhataja sm. 
Kondratjev:

Vaiade järeltugevdumine sõltub 
välistemperatuurist ja üldse ilmas
tikust. Betoon hakkab järeltugevdu- 
rna umbes +15° välistemperatuuri 
juures. Kohe, kui saame Tallinnast 
«baaba», hakkame löörna kahe ram 
miga. Bussijaamas hakkab lööma 
hoopis kolmas rainrn. Mis puutub 
rostvärgi tegemisse, siis teeb ros t
värgi Spetsialiseeritud Tööde V a
litsus. Nimelt jaotasime me riull- 
tsükli kahte ossa: rostvärgi teevad 
nemad, vundamendi teevad siis ju 
ba meie mehed. Nad on kavalad ka: 
rammimine on väga kasulik föö, 
rostvärgi tegemine aga vastupidi, 
odav.

Paralleelselt rammimine ja ros t
värgi tegemine on kategooriliselt 
keelatud, raputab valatud betooni 
lahti.

Allakirjutanu: Kui objekti all on 
varemed, saab rostvärki tegema h a 
kata juulis. See tähendab praktili
selt ehituse valmimist 6 kuud hil
jem. Kahjuks ei jõudnud teist ringi 
asjaomastele instantsidele peale 
joosta ja seepärast ei tea ka öelda, 
kellel siis asjade käigust informat
sioon p u u d u b ja  millest on tingitud 
selline kooskõlastamatus sõsar- või 
isegi teineteisele alluvate ettevõte
te vahel.

J. VILLER

29. jaanuaris t 4. veebruarini kor
raldas Leningradi Lenini ordeniga 
,|a Tööpunajipu ordeniga au ta su s ta 
tud A. A. Zdanovi nimeline Riiklik 
ülikool üliõpilaste leninliku näjdala 
deviisi all «Elada, töötada ja oppi- 
1a leninlikult». Leninlikust n äd a 
last võttis osa 18 delegatsiooni Nõu
kogude Liidu ülikoolidest, Leipzigi 
ning Budapesti ülikooli delegat
sioon.

Leninliku nädala kavas olid tea- 
Juslik-teoreetiline konverents «Le
nin, kaasaeg, noorus», teaduslik- 
praktiline konverents teemal «Kõr
gemate koolide ühiskondlike o rg a 
nisatsioonide töö efektiivsuse tõst
mise teed ja vahendid leninliku a r 
vestuse käigus», mitmed kohtumi
sed ja palju ekskursioone Leniniga 
seotud paikadesse Leningradis ning 
selle lähemas ümbruses.

Korraldati osavõtvate ülikoolide 
ssetegevuskollektiivide konkurss, 
spordivõistlused võrkpallis, tenni
ses, vehklemises, samuti sõjalis- 
sportlik memoriaal «Leningradi 
kaitsjate mälestuseks». Ettevõtmise 
väga lai haare tingis delegatsiooni-

L en in lik  n ä d a l 
L en in grad is

de killustatuse, mitmedki üritused 
olid osavõtuvaesed või jäid ka o r 
ganisaatorite süü tõttu hoopis ära. 
Praktil iselt ei olnud delegatsiooni
del omavahelisteks kohtumisteks 
võimalusi, sest delegatsioonid olid 
majutatud üksteisest võrdlemisi 
kaugel asetsevatesse ühiselamutes
se.

Eriti aktiivselt võeti osa teadus- 
Iik-praktilisest konverentsist lenin
liku arvestusega seotud küsimustes. 
Kahjuks oli selleks ürituseks p la
neeritud ainult kaks ja pool tundi, 
mitmed esindajad ei saanudki sõna 
ja kõiki huvitav ning aktuaalne 
teema leidis valgustamist ainult 
osaliselt.

Mõned huvitavad kogemused seo
ses leninliku arvestuse läbiviimise
ga.

Leningradi RÜ-s on moodustatud 
komsomolikomitee juurde metoodi
line komisjon, kelle ülesandeks on 
muuta komsomolitöö juhtimine tea

duslikumaks. Nende leninliku a r 
vestuse juhendist on märgata ,  et le
ninliku arvestuse läbiviimisel on 
püütud lähtuda ülikooli ees seisva
test spetsiifilistest, ülikooli eripä. 
rast sõltuvatest probleemidest.

Leningradis on komsomolikomitee 
ja ühiskonnateaduste kateedrite 
ühisel kokkuleppel iga kommunist
lik noor kohustatud õpitavas ühis
konnateaduses kir jutama referaadi.

Mitmed sõnavõtjad rõhutasid, et 
väga vajaiik on arvestusraamatute 
sisseseadmine, kus oleks ära m är
gitud individuaalsed kohustused, 
komsomoliorganisatsiooni pidevad 
ja jooksvad ülesanded ning nende 
täitmine, õppimine, osavõtt massi
listest poliitilistest üritustest (kom
munistlikud laupäevakud, matkad 
lahingukuulsuse radadel jm.),  Le
nini teoreetilise pärandi uurimine 
jne.

Lätlastel kirjutab komsomoli
grupp igale kommunistlikule noore

le atesteerimisel iseloomustuse, mis 
kantakse üliõpilase isiklikku toimi
kusse.

Moskva RÜ-s on leninliku arves
tuse eesmärgiks erineva spetsiifika
ga inimeste ühendamine ühtsesse 
liikumisse. Selle saavutamise v a 
hendiks nr. 1 on teoreetilise p ä ran 
di muutmine veendumuseks, ees
kätt praktilise töö abil.

Läti RÜ-s on peale arves tusraa
matute sisse viidud ka igakuuse 
aruandluse süsteem, mis ülevaate 
saamiseks vastavalt grupi, kursuse, 
osakonna, teaduskonna tegevusest 
kergendab nii osakondade ja tea
duskondade büroode tööd kui ka 
komitee tegevust.

Harkovi RO-s on eesmärgiks töö 
suunamine gruppidesse, jõudmine 
iga kommunistliku nooreni.

Kõik osavõtjad rõhutasid, et töö
vorm arvestuse näol on ennast 
täiesti õigustanud, mitmel pool po
le seekordne leninlik arvestus es
makordne, ta  peaks jätkuma ka 
edaspidi, näiteks komsotnoliarves- 
tuse nime all.

J. ERVIL

"K>inoklubi6
TÄNA, reedel, 13. veebruaril al

gusega kell 20.00 Vanemuise 46 
TRÜ filmiklubis käsitletakse tee
mat «Muusika filmis». Näidatakse 
fragmente Moskva kinofestivali 
uutest muusikalistest filmidest (pi
let 30 kop).

H. P AL АЛА ETS

ÜET kodu-uurimise

Vabandage,
ainult üks küsimus,

sm. Ellen Turu, Teile kui eesti 
filoloogia parteigrupi sekretärile: 
teatavasti oli teil üheks põhiprob
leemiks rahvuslike teaduste pers
pektiiv. Kuidas selle küsimuse la 
hendamine areneb?

Selgituseks ehk niipalju, et asja 
põhituumaks oli mitte mingisugu 
se «välisabi» palumine, vaid konk
reetsete võimaluste asjalik kaa lu 
mine, kuidas parandada eesti kee
le uurimist ja uurimuste publitsee
rimist ning emakeele õpetajate e t 
tevalmistust. Teaduslikele põhi
suundadele kindla profiili andm i
ne on muidugi lahutamatu ka üli
õpilaste teaduslikust tööst, a sp i
rantuurist ning õppejõudude kvali 
fikatsiooni tõstjnisest.

On moodustatud vastav komis 
jon, kes koos kateedrijuhatajaga 
on seda küllaltki rasket problee 
midekompleksi arutanud ning 
omapoolsed ettepanekud kaalumi 
seks • esitanud. Loodame, et juba 
lähemal ajal arutatakse neid e t te 
panekuid kateedri koosolekul, sest 
peatselt peaks probleem kõne alla 
tulema ka teaduskonna nõukogus 
ning seal tuleks välja minna 
konkreetsete ning asjalike, ette 
panekutega.

Kas ikka ootavad 1
Alates esmaspäevast sööd Sa hom 
mikusöögi ülikooli sööklas. Sind 
ootavad puder ja piim ei ole mitte 
ainult maitsvad, vaid ka tervislikud 
Aega võid valida kella 7 ja 10 vahel, 
see kõik on Sinu soove ja tervist 
arvestades. Kell 11 võid saada lõu 
nat nagu ennegi. Tule juba esm as
päeva hommikul ja  proovi ära!

(Ajalehest)
Nii me Maiduga kell 7 esmaspäeva 
hommikul tegime. Kuivõrd uks es i
algu kaugemale kui poikvele lahti 
ei läinud, kett oli ees (seda ei saa 
juhtuma igal hommikul kindlasti 
mitte, sest alguse asi, koristaja oli 
ukse lihtsalt ketti unustanud),  siis 
pandi suitsud ette ja arutati veel 
kord üksipulgi läbi, mis tudeng 
hommikul teeb ja kus ta  sööb. 
Maidu: No, eks me ole kõik kunagi 

tudengid olnud ja teame, et 
saab ikka ilma hommiku 
söögita ka läbi, aga mis 
tervis selle peale ütleb, on 
pikema rääkimisetagi selge 
Nii tavaline ja tudengilik 
on hommikusöök sigareti 
näol. Enamus muidugi ee 
listabvtüki hommikust kal
list aega ikka «Piimasaa 
lis» järjekorras maha seis 
ta.

Kett koliseb ja uks tehakse lahti. 
Seitsmest on vaevalt viis minutit 
mööda saanud.
«Tere hommikust!»
«Tere! Tere!» ja  kohe hakatakse 
topeltportsjonit kruubiputru välja 
mõõtma. Ajame sõrad vastu, et me 
vaatame esialgu veidi ringi. Saame 
teada, et pudruportsjon hakkab 
maksma veidi üle kümne kopika.
Suur on võileibade valik. Et pu 

der hea on, seda kinnitavad ka esi 
mesed tütarlastest külastajad eesti 
filoloogia kolmandalt kursuselt. 
Polegi seda aega nii palju: jõuab 
vaevu veel tubakapoest läbi joosta 
ja parajasti enne õppejõudu loengu
le saabuda. Hilineda nüüd enam n a 
gu ei kõibagi, vähemalt söömine 
küll see vabandav põhjus ei ole, sest 
Sind oodatakse hommikueinega juba 
varahommikust. Mida agaramini me 
iiliõpilassööklat külastame, seda 
kiiremini suureneb putrude valik.

V. JASKO

sektsioonist
Üsna tihti tuleb meie üliõpilastel, 

vastu võtta külalisi vennasvabarii- 
kidest ja välismaaltki. Veel sageda
mini viibime ise kaugetes paikades, 
rikastame end teiste rahvaste kul
tuuriväärtustega. Üht-teist püüame 
ja ehk suudamegi pakkuda ka oma 
külalistele. Ent kas tudeng anno 
1970 tunneb piisavalt oma kodumaa 
aja- ja kultuurilugu, et seda vääri
kal tasemel tutvustada meie küla
listele? Kas tulevane kõrgema hari
dusega teadlane või pedagoog tohib 
piirduda üksnes heade erialaste 
teadmistega, või peab ta vajalikuks 
omada ka võimalikult põhjalikku 
üldkultuurilist silmaringi ja hari
dust selle sõna laiemas ja paremas 
mõttes?

Nähtavasti sellised küsimused 
ajendasid möödunud semestril 
enam kui sadat tudengit ja vilist
last külastama ÜET kodu-uurimise 
sektsiooni poolt korraldatud loen
guid, Tõsi küll, see arv pole eriti

suur (kuigi avalikel loengutel meie 
ülikoolis on külastajaid rohkem 
vaid erandjuhtudel) ja enamiku 
sellest moodustasid humanitaarala- 
de tudengid. Tähtsam kui loengu- 
kuulajate arv on see tugev mõra, 
mis on löödud üsna laialt levinud 
mentaliteeti, et kodu-uurimisega t e 
gelgu ainult pensionärid. Ilmselt on 
selline hüüdlause üpris mugavaks 
ja «progressiivseks» suitsukatteks 
meie akadeemilise noorsoo teatud 
ringkondade kultuuritusele ja m õ t
telaiskusele.

Eelmisel semestril leidsid käsitle
mist järgmised teemad: kodu-uuri- 
mine, selle areng ja allikad (J. Ei 
lart) , eestlaste etnogeneesist (L. Jaa- 
nits), eesti rahvakultuur ja selle 
omapära (J. Linnus). Sel semestril 
jätkuvad loengud (mille külastam i
ne on võimaldatud kõigile), a lus ta
takse ka seminaride ja õppeekskur
sioonidega.

Järjekordsel loengul 18. veebrua
ril kell 19 peahoone auditooriumis 
139 vestleb prof. P. ARISTE teemal 
«Eesti keele päritolu». T. PILVIK



Laitm atult
Tallinnas toimunud üleliidulis

tel võistlustel klassikalises m aad 
luses võistlesid «Kalevi» meeskon
nas TRÜ üliõpilased Ants Laan- 
salu ja  Tõnu Sikkut.

V äga tugevas konkurentsis tu 
lid mõlemad toime tubli saavutu
sega. A, Laansalu tuli poolraske- 
kaalus kolmandaks ja T. Sikkut 
keskkaalus teiseks. Ühtlasi täitis 
T. Sikkut meistersportlase norma
tiivi.

Märkimist väärib see, et VI kur

suse spordiarst A. Laansalu ja 11 
kursuse kehakultuurlane T. Sikkut 
õpivad kõrgendatud stipendiu
mile.

Tänu suurte oskuste ja koge
mustega treeneri A. Tähnase tubli
le tööle on rida üliõpilastest maad- 
lussportlasi täitnud meistersport
lase ja meistrikandidaadi norm a
tiivid. On edukalt esinetud kõrge
mate koolide vahelises konkurent
sis. Palju edu meistrite kasvata
misel! H. TOOTS

Professor 
Artur 

Linkberg
16. IV 1899— 10. II 1970

. . .  üksiku männi juurde kõrgel 
Jaanimäel. Aga kus see mägi on?

. . .  läbi salapärase Hirveoru Suu
rele Hirveharjale. Kas oskate sinna 
minna?
« . . .  Otepää kõrgustiku kõrgeimas

se punkti Kuutsemäel ja sealt n au 
tida jääa ja  vormitud kuppelmaas- 
tikku. Kust algab märgitud suusa-

rada Kuutsemäele?
Vastused leiate äsja trükist ilmu

nud Kääriku, Puka ja Elva ümb
ruse suusamatkaradade kaardilt, 
mis on müügil Käärikul, TRÜ suu
saspordi kateedris ja Tartu Turis- 
miklubis.

Kohtumiseni teel Päikesemäele!

Vabariigi
meistrivõistlused

väravpallis
6.—8. veebruarini toimusid Tar

tus Eesti 1970. a. väravpallimeist- 
rivõistlused naistele.

Meistrivõistlustest võtab osa
5 naiskonda, kes mängivad oma
vahel läbi kolm korda. Esimesest 
voorust võtsid osa: Tallinna «Nor- 
ma», Pärnu, Tallinna Kalinini 
RSK ja TRÜ naiskond. Sillamäe 
oli mänguvaba.

Karikavõitja TRÜ naiskond esi
nes oodatust nõrgemini, kaotades 
esimesel päeval Pärnule 13:18. 
Teisel päeval võideti napilt Tallin
na Kalinini RSK naiskonda 15:12 
ja viimasel päeval meistritiitli 
kaitsjat Tallinna «Norma» nais
konda 16:6.

Päras t  I vooru mänge on võrd
selt 4 punktiga liidriteks TRU ja 
Pärnu naiskond.

Küllap üheks TRÜ naiskonna 
kaotuse põhjuseks oli takistatud 
treenimine eksamisessiooni ajal. 
Meie naiskonna võitu esimeses 
m ängus pidurdas ka mõnede m än
gijate kergekäeline suhtumine, kes 
jätsid esimesel päeval võistlustele 
tulemata.

Teises voorus on TRÜ naiskond 
mänguvaba. Mängud algavad taas 
kuu aja pärast, nii et ülikooli 
naiskonnal on võimalus endine 
mängukindlus uuesti kätte saada.

M. JUUST

On võimalus
Muusikasõpradel on võimalus 

kaasa lüüa TRU üliõpilaste es t
raadiansamblis. P raegu tuntakse 
erilist vajadust nais- ja meesvo- 
kaalsolistide järele. Samuti on te
retulnud inimesed, kes oskavad 
trompetit ja trombooni mängida.

teatmekirjandust 
Toome 

raamatukogus
1. Eesti NSV raamatukogud. 

Teatmik. Tallinn 1969. 182 lk. Teat
mik annab ülevaate Eesti NSV ra a 
matukogudest, nende paiknemisest, 
fondide koostisest, kasutamistingi- 
mustest . Teaduslike ja  eria laraam a
tukogude kohta on peale nimetuse, 
aadressi, telefoninumbri veel and
meid fondi suuruse, teenindavate 
osakondade, teatmestu (kataloogid, 
kartoteegid), raamatukogu ajaloo 
kohta. Teatmiku lõpus on alfabeeti
line register.

2. Анатомия, физиология и п а
тология поджелудочной железы. 
(Библиографический указатель) I

Vakantne on veel ka trummimän- 
gija koht.

Asjahuvilisi, kellel on selle
alaseid oskusi, palutakse TRÜ 
komsomolikomitees endast teada 
anda ja  mitte kauem oma võimeid 
vaka all hoida.

S. KARU

1956— 1961. Вильнюс, 1968, 8009 
назв.

Leedu NSV Riikliku Teadusliku 
Meditsiinilise Raamatukogu poolt 
välja antud bibliograafia hõlmab 
nii kodu- kui välismaist kir jandust 
antud teemal. Käesolev köide moo
dustab esimese osa plaanis e levas t  
bibliograafiast aasta te  1958—65 
kohta. Bibliograafias on autorite ja 
ajakirjade lühendite register.

3. Диссертации, защищенные в 
Латвийском государственном уни
верситете им. Петра. Стручки.
1945— 1963. Библиографический 
указатель. Рига +  966, 100 стр.

Bibliograafia registreerib peale 
Läti Riiklikus Ülikoolis kaitstud 
doktori- ja  kandidaadidissertatsioo- 
nide ka need väitekirjad, mis on 
kaitstud üH*kooIi õppejõudude poolt 
teistes kõrgemates õppeasutustes 
või teaduslikes uurimisasutustes. 
Bibliograafia on varustatud nimede 
registriga.

Bibliograafia osakond

Meie vabariiki on tabanud raske 
kaotus: 10. veebruaril 1970. a. vari
ses tööülesannete täitmisel m an a
lasse Eesti NSV teeneline teadlane 
ja teeneline arst professor meditsii
nidoktor Artur Linkberg.

Artur Linkberg sündis 16. aprillil 
1899. a. Paide lähedal Väätsa  val
las sulase perekonnas. Ta kasvas 
rasketes oludes. Töö kõrval om an
das A. Linkberg keskhariduse. 
1920. aastal astus ta Tartu Ülikooli 
Arstiteaduskonda, mille lõpetas 
1925. aastal.  1926. aastal määrati 
kirurgiahuviline noormees tööle 
Tartu Ülikooli hospitaalkirurgia ka
teedrisse. Tema esimeseks kirurgia- 
õpetajaks oli Peterburi koolkonnast 
pärinev professor R. Vanach. 
1929. a. kaitses A. Linkberg dokto
riväitekirja. Teadmiste täiendamise 
eesmärgil viibis ta korduvalt ko
mandeeringutel Pariisi, Viini, Ber
liini, Heidelbergi, Budapesti jt. juh 
tivates kliinikutes.

1938. a. valiti A. Linkberg Tartu 
Ülikooli Arstiteaduskonna teadus
konnakirurgia kateedri juhatajaks, 
kellena töötas surmani. Professor
A. Linkbergi võib pidada enamiku 
Eesti NSV kirurgide kasvatajaks ja 
õpetajaks. Aastail 1955— 1963 töö
tas  ta TRÜ . Arstiteaduskonna de
kaanina. Professor A. Linkberg kui 
teadlane on kirurgia valdkonnas 
jätnud sügavad jäljed veresoonte- 
kirurgia, uroloogia ja üldkirurgia 
edendamisel ning rajanud oma 
koolkonna.

Hinnatavad on kadunu teened 
Tartu tervishoiuvõrgu taastamisel 
pärast Suurt Isamaasõda. Aastaid 
oli A. Linkberg Tartu Kliinikute 
Valitsuse direktor. Korduvalt valiti 
ta Tartu Linna Töörahva Saadikute 
Nõukogu saadikuks. Viimastel a a s 
tatel pühendas professor A. Link
berg palju energiat uue kirurgia
kliiniku ehitamisele Tartus.

Professor A. Linkberg oli Eesti 
NSV Tervishoiuministeeriumi õpeta
tud nõukogu liige. Pikka aega juh
tis ta Tartu Arstide Seltsi ning hil
jem oli palju aastaid Eesti NSV 
Kirurgide Seltsi esimees. Ta oli 
Üleliidulise Kirurgide Seltsi juha
tuse liige, Rahvusvahelise Kirurgi
de Assotsiatsiooni tegevliige ja Pi- 
rogovi-nimelise Leningradi Kirur
gide Seltsi auliige.

Nõukogude valitsus hindas kõr
gelt A. Linkbergi teeneid, au tasus
tades teda Tööpunalipu ordeni ja 
medalitega.

A. Linkbergi rohkearvulistele p a t
sientidele, õpilastele ja kolleegidele 
jääb temast kustumatu mälestus.

A. Goldberg, A. Green, S. Gulor- 
dava, A. Karu, V. Klauson, F. Kle- 
ment, K. Koger, A. Koop, J. Kä
bin, L. Lentsman, J. Lott, A. Müü
risepp, К. Püss, E. Raudam, G. 
Sarri, J. Tammeorg, E. Tönurist, 
A. Veimer.

QCohtu mine
SXalli 

diundig a
OLEV REMSUJEV

Ahto Levi leidsime Moskvas 
üles kergesti. Ajakirja «Moskva* 
toimetuses Arbatil tundsid teda 
paljud. Vähem kui minutiga otsis 
toimetuse sekretär üles tema 
numbri ja palus lahkesti kasuta
da telefoni.

«Jah, tulge täna või homme, 
sest varsti kaon ma Moskvast 
Kodumaalastele on mu korteri uk- 
sdtl alati lahti,» vastas telefonist 
järsk mehehääl.

Sõidame metrooga Novoslobods- 
kaja jaama, edasi paar peatust 
trammiga, tõuseme liftiga üsna 
kõrge maja kuuendale korrusele,

Hüvasti jä t t  professor Artur 
Linkbergi põrmuga toimub ülikooli 
aulas laupäeval, 14. veebruaril, 
1970. a. alates kl. 10.00.

Ärasaatmine Raadi kalmistule 
kell 12.00. MATUSEKOMISJON

Orienteerujatel 
on palavad päevad

Sinu veebruarikuu matkaplaan?
Kui armastad värsket õhku ja 

suusarõõme, siis ära unusta, et 
veebruaris on mitu üleülikoolilist 
suusamatka. Vorbusel saab kaia
12., 13. ja 14. veebruaril. Start Üle
jõe suusabaasi juures on avatud

12. ja 13. veebr. kell 15.00
14. veebr. kell 14.00
Kontrollpunkt Vorbuse torni juu

res töötab 15.30—18.00, 14. veebrua
ril 14.30—17.00. Informatsioon
6. veebruari lehes oli ebatäpne.

15. veebruaril kell 10 algab Tam
me staadionilt Tartu—Vellavere— 
Elva matk. Kontrollpunkt Elvas

4 *

m m m *

avatud kell 12.00—15.00. Samast 
saab kätte ka üleriided, mis tuuakse 
Elvasse bussiga. Võimalus vahepeal 
puhata ja teed juua on Nõo kesk
koolis, võileivad ja suhkru võtab 
õige matkaja kaasa.

21.—22. toimub Tartu—Kääriku 
matk.

Talvine orienteerumishooaeg on 
täies hoos. Ülikooli orienteerujad 
on harju tam as käinud Nelijärvel ja 
Käärikul ning võimeid võrrelnud 
Tallinna ja Tartu meistrivõistlustel. 
Ees seisavad vabariigi meistrivõist
lused 21. ja 22. veebruaril Pukas.

Viimaseks võistluseks oli Eesti— 
Moskva matškohtumir.e Okaa ääres, 
kus kummaltki poolt tegi kaasa 10 
meest ja 10 naist. Parkmetsa ra ja 
tud suusarada oli hästi sisse aetud. 
Kahjuks oli kaardilt ära  jäetud 
enamik joonorientiire nagu sihid, 
teed ja metsapiirid, mis tunduvalt 
raskendas võistlemist.

Esimese võidu maavõistlustel sai 
Matemaatikateaduskonna II kursu
se üliõpilane Riina Võhma. Naiste 
9,7 km pikkusel ja 8 kontrollpunk
tiga rajal sai ta  tulemuseks 1:52.14 
(sellest 35 trahviminutit) . Teine 
meie^ üliõpilane Sirje Kallasmaa oli 
ajaga 2:01.52 viies. Meeste rajal 
sai A. Kivistik neljanda, A. Kivi- 
kas 11. ja J. Salumäe 13. koha.

TRÜ lahtised orienteerumisvõist- 
lused on ülehomme, 15. veebruaril 
Elvas. S tart on raudteejaamas 
k. 11— 12. Sobiv rong väljub T ar
tust k. 9.50.

kutsub tutvuma 
uue 

tunniplaaniga

TRU orienteerujate talvelaager 
Käärikul on 22.—28. veebruarini. Et 
on veel mõningaid vabu kohti, või
vad asjahuvilised end laagrisse kir
ja panna suusaspordi kateedris, 
V. Kingissepa 19, II korrus.

A. KIVISTIK

L E I T U D
Leitud peahoone fuajeest 31. 1 

1970. a. kell 21 pruun kahe lukuga 
portfell. Sees riietusesemeid ja 
konspekte.

Peale nimetatute seisab valve
lauas juba pikemat aega mitmesu
guseid esemeid, konspekte ja õppe
raamatuid. Leiud hoitakse alal kuu 
aega peale kuulutuse ilmumist a ja 
lehes. Hilisemaid pretensioone ei 
arvestata, kuna leiud kuuluvad siis 
hävitamisele. Leidude hulgas on ka 
raamatukogudele kuuluvaid raam a
tuid. Kas nii vastutustundetult 
suhtutaksegi ühisvarasse?

Avaldame kaastunnet vana
ema surma puhul Merike 
Maule.

Ravi II kursuse 3. ja 4. 
rühm

Kallis Malle.
Tunneme Sulle kaasa isa kao
tuse puhul.

Eesti filoloogia IV kursus.

Kallis Riita!
Siiras kaastunne Sulle 

isa
surma puhul.

Farmaatsia III kursus

Järv, ofort Martti Preem (mat. III) 1969. a.

helistame. Tavalise metalse tärina 
asemel kuuleme meloodilist kella
mängu ja ukse avab keskealine 
mees.

«Tervist! Tulime ikka õigesti?»
«Jaa, jaa, astuge sisse.»
Siseneme. Mööblist peaaegu tü

hi tuba. «Kasutan seda korterit 
rohkem hotellina, peatusteks Mosk
vas,» seletab Ahto Levi hiljem 
Aknalaual ja mujal võib näha vir
nade kaupa käsikirju.

Räägime Eestist, ülikoolist ia 
kir jandusest.

«Mina olen internatsionalist,  
pean kodumaaks iga kohta, olgu 
see Sahhalinil, Moldaavias, m äge
des või kõrbes, kaugel pohjas, lu
mes või jääs  või hoopiski merel. 
Kõikjal on tulnud olla ja kõikjal 
võib toime tulla. Ei loe see, kust 
sa oled, vaid see, kes ja missugu
ne sa oled. Praegugi armastan 
veel palju reisida. Monus on va
nu kohti üle vaadata, jälgida, 
kuidas linnad on kasvanud ja ini
mesed muutunud. Kunagi pidasin 
võõrastemaju tarbetuks luksuseks, 
eelistasin pargipinke ja raudtee
jaamu või siis lihtsalt organisee
risin endale öömaja. Nüüd olen 
vist vanaks jäänud, peatun ainult 
hotellides.»

«Milliseid ameteid olete pida
nud?»

«Teil ei jätkuks nii palju pabe
rit, et neid kõiki üles märkida 
Olen teinud kõike, mis võimalik 
puhastanud saapaid paljude lin
nade tänavanurkadel, püüdnud 
meredel kalu, olnud restoranides 
kelner ja šveitser, transporditööli- 
ne jne. jne. Kunagi armastasin 
väga autot juhtida, tõsi küll, võõ
rast . . . »

Ahto Levi palub meid kööki, kus 
on massiivne eestipärane söögi
laud koos pinkidega, ja katab 
laua.

«Midagi erilist muidugi e* 
ole . . . » ütleb ta vabandades. 

(Järgneb)

Kallis Aili!

Tunneme Sulle kaasa 
isa

kaotuse puhul.
Arstiteaduskonna 

raviosakotina
V kursuse III rühm

TOIMETAJA J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет*» 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ü likooli 17/19. 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 870. AtB 0015?
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 5 Reedel, 20. veebruaril  1970. a. XXIV aastakäik

TRU 
1969./1970. a. 

talvise
eksami

sessiooni 
tulemused

Möödunud sessioonil olid eksa
meid sooritama kohustatud 3842 
üliõpilast. 3343 ilmusid kõigile 
eksamitele, põhjuseta jätsid ilmu
mata 200 eksaminandi. Kõik eksa
mid sooritasid 3017 üliõpilast. Ai
nult «väga heaga» hinnati 437 tekli- 
kandja vaeva, 1380-le ei märgitud 
õpinguraamatusse ühtegi «rahulda
vat». Eksamitulemuste põhjal kustu
tati üliõpilaste nimekirjast 36 isikut.

Võrreldes 1968./1969. õppeaasta 
talvise eksamisessiooni tulemustega 
vähenes ainult «väga headele» vas
tanute protsent (enne — 12 ,0%, 
nüüd 11,4%), kuid kasvas «rahulda
vata» toime tulnud üliõpilaste prot
sent (enne — 35,0%, nüüd 35,9%). 
Samuti vähenes akadeemiliste võlg
nike hulk (enne — 21,7%, nüüd 
20,6% ). «Lootustandvate» võlgnike 
hulk, s. t. üliõpilased, kellel jäi võlg
nevus vaid ühes aines, on kahane
nud (enne — 15,6%, nüüd 14,1%). 
Sama saab öelda kolme või enamat 
võlgnevust omavate üliõpilaste 
kohta (enne — 1,5%, nüüd — 0,9%). 
Eksamitulemuste alusel eksmatriku
leeriti pärast talvist sessiooni 0,9% 
kõigist, kes olid kohustatud eksa
meid sooritama. (Märkus: kõik ar
vestused on tehtud aluseks võttes 
«eksamikohuslaste» koguhulka).

Õppeedukus oli kõige kõrgem Ke
hakultuuriteaduskonnas — 90,5%, 
järgnevad Ajaloo-Keeleteaduskond
— 84,9%, Bioloogia-Geograafia- 
teaduskond — 81,3%, Majandus
teaduskond — 80,7%, Arstiteadus
kond — 75,4%, Matemaatikateadus
kond — 72,2%, Füüsika-Keemiatea- 
duskond — 69,7%.

Eksameid ainult «väga headele» 
tehti kõige enam Arstiteaduskonnas
— 14,5%, väljalangevus eksamite 
mittesooritamise tõttu oli suurim 
Matemaatikateaduskonnas — 2,6%, 
Füüsika-Keemiateaduskonnas jäi re
kordarv «võlgnikke» — 28,8%.

A. HIIR

ÜTÜ
konverentsid 

teistes 
ülikoolides

A. A. Zdanovi nimelise Lenin
gradi RO matemaatil ise lingvisti
ka kateeder ja  filoloogiateaduskon
na UTU nõukogu korraldavad 30. 
märtsist 3. aprillini V. I. Lenini 
100. sünni-aastapäevale pühenda
tud juubelikonverentsi.

Suuremat huvi pakuvad ettekan
ded keelte fonoloogilise ja struk- 
tuursemantilise analüüsi kohta.

Teeside saatmise tähtaeg oli
20. jaanuar.

Kalinini Riiklik Meditsiiniinsti
tuut korraldab märtsi lõpus iga 
aastase teadusliku sessiooni. Ses
sioon on pühendatud V. I. Lenini 
100. sünni-aastapäevaie.

Teeside saatmise tähtaeg oli
20. jaanuar.

Moskva RU K eem ia teaduskond  
korraldusel toimub märtsi lõpus 
V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva
le pühendatud üliõpilaste teaduslik 
konverents.

Teeside saatmise tähtaeg on 
25. veebruar.

. 2®. 
veebruaril 

algab  
ELKlVü ЖМ 
k o n g r e ss

E sitas im e  ülikooli  de leg a a t ide le  
järgm ised  küsimused.

1. Kaks aasta t  tagasi toimus 
ELKNÜ XIV kongress. Kuidas hin
date vabariigi komsomoliorganisat
siooni tööd neil aastail? Milliseid 
arengutendentse olete märganud 
vabariigi ja  ülikooli kornsomolielus?
2. Mida loodate ja  ootate ELKNU 
XV kongressilt? Milline probleem 
vabariigi noorsoo elus vajaks selli
sel foorumil kõige enam arutamist? 
T. Kuldsepp:
1. Minu arvates on tunduvalt kas
vanud kommunistiku noorsooühingu 
autoriteet noorte hulgas ja  tema osa 
nende juhtimisel. Ka on m ä rg a ta 
valt tõusnud noorsoo aktiivsus ja 
huvi kaasaja probleemide vastu. 
(Mõlemad üldistused teen ülikooli 

põhjal).
Tore, et EÜE on muutunud tuge
vaks, noori liitvaks organisats ioo
niks. Temalt ootab kogu ülikool 
suurt abi meie ehitustel (eelkõige 
ühiselamu ehitamisel) juba eelole
val suvel.
2. Ootan kongressilt lühikesi, sel
geid ja konkreetseid sõnavõtte ning 
otsuseid.
M. Kubo:
1. Viimastel aastatel toimunud kiire 
areng vabariigi tööstuses ja põlluma
janduses on muutnud mõnetigi noor
te elu. Tõusnud on materiaaine tasu, 
vaba aega jääb üha rohkem. See 
loob eemused noorte mitmekülgse
maks arenemiseks. Kaasaja noor 
tööline ja haritlane peaks uha roh
kem tegelema oma nariduse täien
damisega, ta peaks omama sisemist 
vajadust saada osa kirjandusest,  
kunstist, muusikast ja  seda võimete 
pures ka ise tegema. Ning peamine, 
ta peaks olema aktiivne umoritseva 
elu muutja, kaasarääkija üniskonna 
poliitiliste probieemide arutamisel ja 
lahendamisel. Kuid see on ka ainult 
eeldus, mis alati ei realiseeru. Ole
me ju fakti ees, et teatud osa noori 
saadab vaba aega moöda viina
klaasi taga, tänavail sihitult hulku
des. Suur osa noon jälgib iga päev 
teiste elu kinolindil ja teleekraanil, 
seejuures ise oiuüseit mitte arene
des; paljud püüavad veelgi suuren- 
dada oma materiaalsete asjade m aa 
ilma, unustades vaimsed väärtused 
hoopis.

2. Tahaksin kongressil kuulda roh
kem organisatsiooni tööst noorte 
juhtimisel ja poliitilisel kasvatami
sel, ja hästi konkreetselt. Vähem 
võiks olla paatoslikku töövõitudest 
rääkimist, selle arvel aga rohkem si
sulisi plaane edaspidiseks.

ELKNU 
TRÜ komitees

Õpilasmaleva kolme töösuve jook
sul on TRU andnud enamiku rühma- 
komandöridest. Möödunud suvel töö
tas 16—18-aastaste noormeeste ja 
neidude juhtidena 17 meie üliõpilast. 
Kõik nad tulid oma tööga hästi toi
me. Nende hulgas oli 4 Füüsika- 
Keemiateaduskonna, 5 Õigusteadus
konna, 6 Matemaatikateaduskonna 
ja 2 Bioloogia-Geograafiateaduskon- 
na üliõpilast. Loodame, et ka täna
vu meie agaramad meesjõud kõigist 
teaduskondadest löövad kaasa õpi- 
lasmalevas.

Kõiki asjast huvitatuid palume 
tulla nõupidamisele, mis toimub 
ELKNU TRU komitees teisipäeval,
3. märtsil kell 19. Neile, kellele see 
aeg ei sobi, pakume veel üht või
malust reedel, 6. märtsil kella 14— 
16-ni sealsamas.

23. veebruar
Nõukogude armee 
ja sõjalaevastiku 

päev
N n M E ^ n s lL Ä K S m E G I

nendel palavatel päevadel juulikuu  
algul aastal 1941. vastu von 
M annsteini tankikoondisele ja  üld
se sellele konnarohelisele armeele, 
kes oli purustanud Poola ja Prant
susmaa, a listanud Norra ja. M a
dalmaad. Läksim e  — kaheküm ne  
teise Eesti territoriaalkorpuse poi
sid, kõik kaheküm ne kahe aasta
sed, kutsu tud  lippude alla kodan
likku armesse 1939. a. ja üle vii
dud Punaarm esse 1940. a. sep
tem brikuus. Läksim e  — vana armee 
vanade relvadega, ausalt öeldes üs
na lünklike teadm istega selle sõja  
iseloomust, sellest maast ja ideo
loogiast, mida me kaitsm a pidime. 
Tõsi, m idagi me ju  teadsime, aga  
veendum usi oli vähestel.

A ga 8. ja 9. juulil haukusid  
meie vanad kolm etollised selle
sam a von M annsteini tankide p ih
ta. Langes patareikomandör, sa i 
surma poisse, tankid ram m isid  
meie torud maa sisse, aga meie 
positsiooni ees Ostrov-Porhovi 
maanteel leegitsesid ka selle siia
ni võitm atuks peetud armee mood
sad tankid.

N ii algas sõda meie jaoks. E si
mesel sõjasuvel juu list oktoobrini 
oli meie 625. kergesuurtükiväepolk  
otseses kontaktis vastasega 85 
pikka päeva ja ööd.

M öödunud suvel sõitsin ma neid 
vanu lahinguteid Pihkvamaal. S iin  
puhkavad E lva polgu mehed, siin 
on Suur ja  Väike Peti küla, ku s  
diviisi esimeses ešelonis nii loo
tusetu lt ülekaaluka vastasega võ it
les see patarei, m illest ma rääki
sin. S tandardsed betoonist m ä
lestuskivid, kus puhkavad need , 
kes on jäänud igavesti noorteks. 
Lovat, m ille vett värvis veri juba 
tol suvel ja mille jääl tuli hiljem  
roomata Velikije Lukis. Legen
daarne H ilo v o .. .  Terpe eesti pa
ta ljon  on siia m aetud: kolm  päe-

RSR-i
liikm etele

— peamiselt neile, kel puudus või
malus meie eelmisest koosolekust 
osa võtta.

Käesoleval semestril jä tkab RSR 
oma tavakohast tööd endisel kom
bel — vanas kohas ja vanal ajaL 
Järgmisel senati töökoosolekul a ru 
tame päevakajalisi sündmusi ja üht 
küllaltki suure põhimõttelise täh tsu
se n ing otsustava tähendusega kü
simust, seega oleks väga soovitud 
ning vajalik kõigi asjaosaliste isi
kute kohalolek.

Niisiis, lugupeetud RSR-i liikmed,, 
esmaspäeval, 23. veebruaril kell 18 
ühiskonnateaduste majas- aud. 212. 
Paluks mitte hilineda, veel vähem, 
ilmumata jääda.

RSR-press

Elamu
kooperatiivi
liikmed!

Kolmapäeval, 25. skp. kell 15 
on a/ü -komitees koosolek Kalevil 
t. 6 elamu-kooperatiivi liikmeile.. 
Palutakse kokku tulla kooperatiivi 
juhatuse moodustamiseks.

va peeti siin rinnet kinn i — ainu
üksi jaiaväere^vaaega. . .  Hui 
sakslane lõpuks tünjaks jäänud  
eesluni vaiiutas, tappis ta viimse  
kui haavatugi. Tõsi, ma ei tund
nud neid теш, see oli üks jalavae- 
poikuaest, kuid ma tean, m issugu
ne oli olukord Jooderindel juu li
kuus 1941.

M arssal Zukovi m älestustes on 
seda olukorda iseloom ustatud kui 
üht kõige halvem at, ü ts e  erakord
seks saavutuseks peab ta paari
päevast vastupanu. K indlasti pole 
armee arhiiviaes materjale selle 
Tallinna diviisi jalaväepolgu koh
ta, aga unustatud nad poie.

See on mõnevõrra nukker ju tt 
ja  nukravõitu meeieolu tekitas see 
reiski, kui m eenutasid, et ise ond  
toUal ka noor — nagu praegused  
koim anäa kursuse luaengia. /\ga  
raam atuid pungil portjeiu  asemel 
venitas õlga karabiin, pikkaae sõ- 
janaaalate jooksul ei puurinud sil
mad m itte õpikut, vaid taktikalist 
kaarti, kaärpikksam a või nurga- 
muoi-jat rung raam atukogu v a g u 
se asemel oii latiingumura.

M a ei taha seuest raakida taga
m õttega, et vaat’ kui kanged oad  
meie poivkonna noored ja Kui ras
ke ou meil. L i, polnud me sugugi 
m ingist kangeiasnõim ust n ing sõ t
ta lum bas т ем  see, mida lugant- 
järeie kutsum e ajaiooks. i\uUap 
kartsim e m eiegi surm a ja talusim e  
kangesti eiaua ( konutavalt raske 
on surra ilusal suvisel päeval, 
selge taeva ja  heieda paikese 
a lii), küuap oli ka h tiu se-ja nõrku
sehetki. A inu lt kuidagi kahju hak
kab neist, kes praegu targutavad  
elu m õtte ümber. Un s see siis nii 
raske probieem ? In im ene on loo
dud m itte sõja, vaid m õtteka ja  
raske töö jaoks, m itte tapmise, 
vaid sõpruse jaoks  — kuidas küll 
kogu soja aja sai sellest otse va
luga unistatud! Võib-olla ongi 
seues elu m o te? Liiga labane ja  
ku lu n u d ? Kah võib oua, aga siiski 
kuradi valusalt tõesta tud . '

T. TROMP

Mii me läksime.
Kuidas me tagasi tulim e, seda 

teatakse rohkem. A ga  — võib-olla 
ka mitte: me olime oma aastate 
kohta järsku liiga vananenud, me 
polnud enam nii terved, me vaata
sim e elule hoopis teisiti.

M e tulim e ka tagasi rännakko- 
lonnides. Tõsi, meil oli pisut te ist
sugune munder ja m oodsam ad rel
vad, kuid see pole peamine. Kõr
valtvaataja  ei näe, aga meie näe
me enda kõrval hääletul taktsam - 
m ul astuvat üht teist pikka kolon
ni — neist, kes läksid ja keda 
elavate rivis enam ei o le . . .

Kui tulem e kokku, siis on nad  
m eiega. A ga  nad on ka siis meie 
kõrval, need igavesti noored kahe
küm ne kahe aastased uljaspead, kui 
meil on raske, ja küsivad: m is sust 
siis nüüd on saanud? Ä kki oled 
väikekodanlane? Ä kki istud oma 
m ugavas urus ega märka, mis 
üm berringi sünn ib? Järsku on sust 
pugeja  saanud? Või tšinovnik ja 
karjeris t? Või põnnad raskuste ees? 
Ega pole unustanud, et kunagi lu
basid tööd rabada ka meie eest, kes 
me jäim e vennaskalm ude standard
se te  m älestuskivide a lla?

Kuidas vastam e?
S est nad on igavesti meie kõrval, 

•Me pikk-pikk vaikiv kolonn . . .
J. PEEG EL, 

üks sõjaväearvelt lõplikult 
m ahakantud kaardiväeseersant

Süvendada 
Nõukogude 
armee
kuulsus
rikkaid
traditsioone

23. veebruaril 1970 tähistavad 
Nõukogude rahvas ja tema relvas
tatud jõud meie kuulsusrikka Nõu
kogude armee 52. aastapäeva.

Nõukogude sõjamehed võtavad 
seda tähtsat päeva vastu uute 
kodaminekutega sõjalises ja  po
liitilises ettevalmistuses.

15. veebruaril 1918 võeti 
V. I. Lenini initsiatiivil vastu de
kreet Punaarmee loomise kohta. 
Nõukogude armee sündis noore 
Nõukogude vabariigi raskete ka t
sumuste aastatel. Vaenlane tungis 
tema südamesse — revolutsiooni
lisse Petrogradi.  Petrogradi kait
sel omas suurt tähtsust Pihkva 
rindelõigu kaitsmine, positsiooni
de hoidmine Eesti, Tallinna ja 
Narva piirkonnas. Juba 21. veeb
ruaril 1918 andis V. I. Lenin käsu 
Eestimaa Nõukogude Täitevkomi
tee esimehele J. Anveldile juhtida 
väed vaenlase vastu ja  piirata nad 
ümber. 23. veebruariks 1918 peatas 
noor Nõukogude armee Pihkva ja  
Narva all Saksa vägede pealetungi 
ja tekitas neile suuri kaotusi. Seda 
päeva loetaksegi Punaarmee sün
nipäevaks.

Juba 52 aasta t  seisab Nõukogu
de armee meie kodumaa piiride 
kaitsel. Tema tugevust proovisid 
hiina-mandžuuria militaristid 1929. 
aastal ja  jaapani imperialistid 
1938. a. ja  1939. a. Kõikjal andis 
meie Nõukogude armee röövvallu- 
tajatele hävitavaid lööke.

igavese kuulsusega pärgas ta 
end ka nõukogude rahva raskete 
katsumuste aastatel — buure Isa
maasõja perioodil 1941— 1945. 
Nõukogude sõjamehed ei säästnud 
oma verd ja  isegi elu vaenlase üle 
võidu saavutamise eest.

Söjamehea-Kangeiased, kes and- 
sid oma eiu kouumaa eest, 
said meie rahva huigas legendaar
seteks: Mairossov, õmirnov, 
Kijuiskov, Paiitnov, Karbosev jt.

i\aebOieval ajai kaitseb Nou- 
koguae armee nõukogude rahva 
ranunkku mesehitustooa. Koos sot
sialismimaade armeeuega kaitseb 
ta kogu sotsialismileeri nuve ja on 
kinüei kanse agressorue vastu. 
Noukoguae sõjamehed omandavad 
sihiKinuiait sojansi teaumisi. bei' 
lega ja tkavaa  nad Noukogude 
armee kuulsusrikkaid traditsioone, 
mis on omandatud võitluses vaen
lastega. bojameeste poolt rahuli
kul ajal omanaatud teadmised sõ
jalises ja poliitilises ettevalmistu
ses, kindel sõjaline distsipliin ja 
kõrge füüsiline karas tatus  on edu 
pant võitluses. Seda meenutavad 
meie sõjamehed järjekindlalt ja 
täiendavad end pidevalt sõjaasjan^ 
duses.

Neist ei taha maha jääda  ka üli
õpilased, kes õpivad so ja a s ja n d u st  
vaijaspool söjavaekohustust üii- 
kooii Kateedris,  buurem osa üliõpi
lastest omandab sihiKindlalt sõ ja
lisi teadmisi, valmistub saama re
servohvitserideks — meie juhtiv* 
koosseisu lootusrikkaks reserviks. 
Väga heade tulemustega lõpetasid 
19t>9. a. sõjalise euevaimistuse 
kursuse üliõpilased Kuznetsov, 
Vaidma, Kiisier, Erlich, Lumiste, 
Jüriado, Timpman, Vetkov, Aru, 
Kubo ja  paljud teised. Häid tule
musi sojaiises ettevalmistuses
1969./70. a. esimesel semestril said 
ka nende noored seltsimehed üli
õpilased Saul, Steinberg, Savihhin, 
Karu, Tokarev, Peht, Kuboškin, 
Karelson, Mere, Päim, Vedru, 
Männik, Järviste, Köster, Pedaste, 
Look ja  paljud teised.

Oma 52. aastapäeva võtab Nõu
kogude armee vastu perioodil, rnil 
Nõukogude rahvas ja kogu pro
gressiivne inimkond valmistub t ä 
histama ajaloolist tähtpäeva —- 
meie Kommunistliku Partei looja 
ja  maailma esimese sotsialistliku 
riigi, maailma proletariaadi juhi, 
suure Lenini 100. sünni-aastapäe- 
va. Seda tähtpäeva tähistavad nou
kogude sõjamehed ja nendega koos 
ka üliõpilased, kes tegelevad sõ ja 
lise ettevalmistusega, veel suure
mate edusammudega sõjaliste tead 
miste omandamisel.

Major N. KOMAROV



ELKNU TRU komitee 
1)1 pleenum

17. veebruaril toimus ELKNÜ TRÜ 
komitee II! pleenum. Päevakorras 
olid järgmised küsimused:
1 ) siseorganisatsioonilisest tööst 

TRÜ komsomoliorganisatsioonis 
(Triinu Tikand);

2) TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
struktuuri muutmisest (Jaak 
Allik);

3) leninlikust arvestusest TRÜ kom
somoliorganisatsioonis (Märt 
Kubo);

4) olukorrast ühiselamutes ja üli
õpilaste osavõtust uue ühiselamu

* ehitusest (Jaak Viller). 
ф  T. Tikand märkis oma ettekandes 

kesist olukorda liikmemaksude 
♦kogumisel ja gruppide koosole
kute protokollide puudumist ko
mitees. Hiljemalt 1. märtsiks tu
leb need asjad korda seada.

0  Leninliku arvestuse puhuks an- 
dic M. Kubo nõu kasutada nende 
ühiskonnateaduste õppejõudude 
abi, kellele sooritati viimane ek
sam. Enne atesteerimiskomisjo
nide istungeid märtsis peab 
grupporgidel teada olema ühis
konnateaduste õppejõu arvamus 
iga kommunistliku noore kohta.

#  J. Allik peatus omavalitsuse 
süsteemil. Üliõpilaste oma
valitsuse projekt kiideti rektori 
poolt põhimõtteliselt heaks ja

nüüd tuleb teaduskondades antud 
projekti igakülgselt arutada, et 
vastuvõetud paranduste ja ette
panekutega täiendatult saaks 
seda kinnitada. Üleminek uuele 
süsteemile algaks uuest aruande
aastast.

ф  TRÜ komitee pleenum võttis neis 
küsimustes vastu otsuse, 

ф  Täiendavate sõnavõttudega esi
nesid Siim Kallas, Riina Hunt ja 
Laur Karu.

@ Pleenum arutas organisatsiooni
lisi küsimusi. Õigusteaduskonna 
parteibüroo palvel vabastas plee
num Eimar Rahumaa ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri asetäitja 
kohustest, jättes ta edasi büroo 
liikmeks. ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretäri asetäitjaks valiti Jaak 
Viller.

ф  Pleenum arvas ELKNÜ TRÜ ko
mitee koosseisust välja Kalev 
Kaseoru seoses akadeemilisele 
puhkusele minekuga, 

ф  Pleenum koopteeris komsomoli
komitee liikmeks ühiselamu nr. 5 
nõukogu esimehe Mati Salundi. 

ф  ELKNÜ Tartu Linnakomitee I 
sekretär Leili Möldre andis üle 
aukirjad Vladimir Mürgile ja 
Eerik Lättile Tartu V üliõpilas
päevade eduka läbiviimise eest.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE

Vabariigi kõrge
mate koolide 

dekaanid  
Käärikul

Lõppenud õppevaheajal õ.—7. 
veebruarini kohtusid Käärikul teist 
korda vabariigi kõrgemate õppe
asutuste dekaanid ja  prodekaanid. 
Dots. L. Eringson kirjeldas toimu
nut.

Kõik dekanaadid oljd esindatud. 
Peatähelepanu oli suunatud NSVL 
Kõrgema ja Kesk-erihariduse Mi
nisteeriumi peaarbiteri sm. Voilen- 
ko sõnavõtule kõrgema kooli õigus
likest küsimustest. Esineja va lgus
tas uusi seadusandiusi kõrgema 
kooli kohta ja peatus pikemalt üli
koolide uue põhikirja koostamisel. 
Pearõhk selles on asetatud:

1) ülikoolide töö demokratisee
rimisele;

2) rektorite õiguste laiendami
sele.

Ju ttu  oli kõrgemasse kooli astu
miseks ettevalmistavatest osakon
dadest, milline alates 1970. a. or
ganiseeritakse ka TRÜ-s. Seni on 
keskkooli vahetult lõpetanud üli
õpilaskandidaatide! sisseastumis
eksameid kergem olnud sooritada 
kui tööstaažiga noortel. Päevane 
ettevalmistusosakond kestab ka
heksa kuud ja õppijaile makstakse 
stipendiumi. Sügisel ettevalmistus- 
osakonda astunud üliõpilaskandi
daadid asuvad järgmisel suvel sis
seastumiseksameid tegema. Sel 
kombel suudetakse anda põhjaliku

mad teadmised ka pikemat 'a e g a  
tööstuses ja põllumajanduses töö
tanud üliõpilaskandidaatidele. Tal
linnas TPI juures kõnesolev osa
kond juba töötab.

Sm. Voilenko peatus veel õppe
töö, lõpetanute töölesuunamise ja 
aspirantuuriprobleemidel.

Nõupidamise teisel päeval kuu
lati ära TRÜ filosoofia kateedri 
õpetaja M. Titma esinemine üli
õpilaste anketeerimise tulemustest. 
Anketeerimise eesmärk oli kaasa 
aidata üliõpilaskandidaatide o ts
tarbekale suunamisele ja tutvuda 
abiturientidega.

Laupäev, Käärikul viibimise vii
mane päev, oli suusapäev.

A. HIIR

Ü le liid u lin e
k o n k u rs s

Teaduslik-pedagoogiliste ja tehni- 
Jiste teadmiste laialdasemaks kasu
tuselevõtmiseks viiakse koolides, 
teaduslikes uurimisasutustes, ülikoo
lides, konstrueerimisbüroodes, töös
tusettevõtetee ja loomingulistes lii
tudes ajavahemikus 1. jaanuaris t
1970 kuni 1. märtsini 1971 läbi üle
liiduline konkurss näitlike õppeva
hendite ja  seadmete saamiseks üld
hariduslikele koolidele.

Konkursist saavad osa võtta ka 
ülikoolide õppejõud ja üliõpilased.

Konkursile võib esitada labora
toorseteks katseteks ja praktilisteks 
töödeks kasutatavaid aparaate; mu
deleid, makette, tabeleid, pilte, kaar
te, albumeid; diafilme, diapositiive, 
kinofilme; kinoaparaate, magnetofo
ne, televiisoreid, videomagnetofone

jt. seadmeid ajaloo-, füüsika-, kee
mia-, bioloogiakabinettidele ja töö
kodadele.

Parem ate tööde autoreid ootavad 
aukirjad ja rahalised preemiad:

10 esimest auhinda ä 200 rubla, 
20 teist auhinda ä 100 rubla,
30 kolmandat auhinda ä 70 rubla, 
20 ergutusauhinda ä 30 rubla 

ja 19 preemiat ä 100 rubla konkursi 
ettevaimistajaile ja organiseerijaile.

Konkursile tuleb esitada näitliku 
õppevahendi või seadme kirjeldus 
(vene keeles) koos fotode, skeemide, 
jooniste ning juhistega töö metoo
dika kohta seadme töölerakendami
seks koolis. Kõik andmed koos ni
me, töökoha, ameti ja autori kodu
se aadressiga saata kahes eksemp
laris aadressil:

г. Москва, Ж - 114 
ул. Дербеневская 13 

Научно-исследовательский инсти
тут школьного оборудования и 
технических средств обучения 

АПН СССР.
Ärge unustage lisamast märkust 

«На Всесоюзный конкурс».
Esitatud materjale  ei tagastata . 

Konkursi kokkuvõte tehakse 1. ju u 
niks 1971 ja žürii heakskiitu leid
nud töödest avatakse 1. augustil
1971 näitus.

Tulge kõik!
Teisipäeval, 3. III s. a. peetakse 

järjekordne loeng sar jast «Revo
lutsioonilise mõtte ajaloost Vene
maal» pealkirja all «Narodniklus». 
Lektoriks on dotsent R. Blum. See
ga tulevad kõik, kel vähegi mahti! 
Ootame kell 19 ph. aud. 139.

ülikooli komsomoliorganisatsiooni struktuurist
(ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 

asetaitja J. Alliku ettekandest 
ELKinü TRÜ komitee pleenumil.)

ELKNÜ TRU organisatsiooni 
XVIII konverents konustas oma 
otsuses uut komiteed analüüsima 
üiiKooii komsomoliorganisatsiooni 
struktuuri ja leidma võimalusi sel
le opnmiseerimiseks. Struktuuri 
küsimus on eelkõige juhtimise pa
randamise ja operatiivsemaks 
muutmise küsimus. Juba Krõiovi 
tuntud valmist on selge, et tühi
palja ümberistumisega mängu tase 
ei parane, küll voib aga ümDer is
tudes nii mõnigi asi (kaasa arva
tud dirigent) paremini nähtavale 
tulla ja sehe kaudu lõpuks sisuline 
võit iimneda.

PRAECiUNE STRUKTUUR
Meie 3627-liikmelise organisat

siooni algiüliks on komsomoligru
pid kursustel ja õpperühmades. 
(Siin ja ka edaspidi me ei käsitle 
meie organisatsiooni teenistujaist 
ja teaduslikest töötajatest liikmeid, 
sest see küsimus vajaks eraldi 
arutelu.) Komsomoligruppe on üli
koolis 129 ning nad on ühenda
tud komsomoli algorganisatsiooni
desse, mida on (teenistujad välja 
arvatud) 26. Komsomolialgorgan.- 
satsioone on Ajaioo-Keeieteadus- 
konnas 5, Füüsika-Keemiateadus- 
konnas 4, Matemaatikateaduskon
nas 2, Bioloogia-Geograafiateadus- 
konnas 3, Arstiteaduskonnas 9, 
Majandusteaduskonnas, Õigus
teaduskonnas ja Kehakultuuritea
duskonnas igaühes 1. Lisaks selle
le on ka Arstiteaduskonna 9 algorga
nisatsiooni ühendatud teaduskonna 
komsomoliorganisatsiooniks, mida 
juhivad teaduskonna büroo ja tea
duskonna sekretär (poole nomen
klatuurse kohaga). Aruandlus- ja 
valimiskoosolekud peetakse algor
ganisatsioonides, Arstiteaduskon
nas toimub lisaks neile vee! ka 
teaduskonna konverents. Niisiis, 
kaheksast teaduskonnast kolmes on 
komsomoliorganisatsioonid tea- 
duskonniti, neljas osakonniti ja 
ühes nii osakonniti kui ka teadus
konna organisatsioon.

Järgmiseks lüliks meie organi
satsiooni struktuuris on ülikooli 
komsomolikomitee, milles on 78 
liiget. Komiteesse kuuluvad kõigi 
algorganisatsioonide sekretärid ja 
komitee teostab vahetult algorga
nisatsioonide juhtimist. Komitee 
tööd juhib 13-iiikmeline büroo, mil
les puuduvad esindajad Kehakul
tuuriteaduskonnast ja Matemaati
kateaduskonnast. Vabastatud (pal
galisi komsomolitöötajaid on üli
koolis kolm (lisaks Arstiteadus
konna sekretäri poolele kohale): 
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär, 
sekretäri asetäitja ja arvestussek- 
tori juhataja. Töömahu pideva kas
vu tõttu on komitee oma koosseisu 
valinud veel kaks sekretäri mitte
koosseisulist asetäitjat. Komsomo- 
llkomitee need liikmed, kes pole

algorganisatsioonide sekretärid, 
jagunevad nelja sektori vahel 
(laeoioogia-, õppetöö-, organisat
sioonilise töö ja elu-olu sektor).

Praeguse struktuuri voorused ja 
puudused.

Kõigepealt headest külgedest.
1. Vaatamata näilisele ebaloo

gilisusele on praegune ülesehitus 
sisuliselt loogiline selles mõttes, et 
erialalisuse printsiip on järjekind
lalt rakendatud. Üliõpilaste ühen
damine komsomolialgorganisat- 
siooniks toimub kõige loomuliku
mal ja orgaanilisemal alusel — 
vastavalt õpitavale erialale. Neis 
teaduskondades, kus on teadus
konna organisatsioonid, erialadeks 
(osakondadeks) jagunemine puu
dub, (välja arvatud Majandustea
duskond).

2 . Saavutatud on algorganisat
sioonide enam-vähem võrdne suu
rus (mõne erandiga, millest suu
rim on jällegi Majandusteadus- 
teaduskond) 100— 150 inimest.

3. Ülikoolis olemasoleva komso- 
moliaktiivi võimsama osa koonda
mine komsomolikomiteesse on osu
tunud positiivseks. Osavõtt kogu 
organisatsiooni puutuvate küsi
muste lahendamisest, heatasemeli
se informatsiooni saamine ja vahe
tu suhtlemine sekretäride ja büroo 
liikmetega kasvatab huvi, annab 
kogemusi ning kujundab ka suh
tumist komsomolitöösse.

4. Ilmselt on hea ka iga eriala 
esindajate kuulumine komsomoli
komiteesse.

Millised on siis praeguse struk
tuuri puudused? Dialektikutena ei 
tuleks meil imestada, et nii mõnigi 
voorus on teisest aspektist puudus 
ja vastupidi.

1. Praegune struktuur ei vasta 
ülikooli administratiivsele struk
tuurile ega ka parteiorganisatsioo
ni struktuurile, mis on üles ehita
tud teaduskonna põhimõttel. See 
raskendab neljas teaduskonnas si
det ja koostööd dekanaadiga ja 
parteibürooga. Komsomoliesinda- 
jad ei võta tihtipeale osa teadus
konna nõukogu tööst, majutus- ja 
stipendiumikomisjonide koossei
sud on ebamäärased jne. Samuti ei 
vasta komsomoliorganisatsiooni 
struktuur ametiühinguorganisat
siooni, UTU ja spordiklubi struk
tuurile, mistõttu neljas teaduskon
nas koostöö nende organisatsiooni
de vahel teaduskonna tasemel on 
puudulik.

2. Ilmselt on praeguse töömahu 
juures 26 algorganisatsiooni vahe
tu juhtimine komsomolikomitee 
kolme koosseisulise töötajaga muu
tunud väga raskeks. Rajoonikomi
teedel, kus kommunistlike noorte 
arv on enamasti väiksem kui üli
koolis, on selle tarvis ette nähtud 
instruktorid, kes meie komitee 
koosseisus puuduvad. Praegu on 
kujunenud olukord, kus osa algor

ganisatsioone jääb paratamatult 
Uihemaks-pikemaks ajaks sekretä
ride vaateväljast eemaie.

3. Praktiliselt puudub side ko
mitee sektorite ja algorganisatsi
oonide vastavate sektorite vahel. 
Sektorite ülesehitamine komiteevä- 
lisel printsiibil oleks samuti raske, 
sest 30-Iiikmeline sektor pole töö
organ.

4. 78-IiikmeIine komsomoliko
mitee on' samuti ilmselt liiga suur, 
osa komitee liikmeid jääD asjade 
otsustamisel passiivseks. Selline 
arvukus on aga praegu tingitud 
ilmselt vajalikust esindusprintsii- 
bist.

5. Neljas teaduskonnas puudub 
komsomolitöö koordineeritus tea
duskonna ulatuses, samal ajal kui 
teised organisatsioonid korralda
vad just teaduskonna üritusi.

6. Struktuur erineb tunduvalt 
enamiku teiste meie maa kõrge
mate koolide komsomoliorganisat
sioonide struktuurist.

7. Praegune struktuur rasken
dab võistluselemendi toomist kom
somolitöösse (kasvõi isetegevusegi 
vallas).

8. Väljatöötamisel olev uus oma
valitsuse süsteem vajab hädasti 
teaduskonnalüli olemasolu komso- 
moiiorganisatsioonis,,

Järeldusena võib nentida, et 
veel mõni aeg tagasi end ilmselt 
õigustanud ja kaadri kasvatamise 
mõttes väga kasulik struktuur on 
praegu organisatsiooni ja ka kaad
ri pideva kasvu tulemusena muutu
nud kohmakaks ja küllalt ebaefek
tiivselt juhitavaks. Tuleb ka tun
nistada,. et viimasel paaril aastal 
võetud suund — kanda komsomo
litöö pearaskus üle komsomoli- 
gruppidesse — pole praktikas eri
lisi tulemusi andnud. Muude ob
jektiivsete põhjuste kõrval on 
üheks kindlasti ka see, et praegu
se olukorra juures eeldaks komso- 
moligruppide töö vahetut juhtimist 
komsomolikomitee poolt, milleks 
viimane pole aga ka teoreetiliselt 
suuteline. Oleme oma strateegias 
jätnud nagu ühe astme — teadus
konnalüli tugevdamise vahele. Sel
line voluntarism end ei õigusta.

Milline oleks lahendus?
Võib-olla oleks tarvis komsomo

litöö raskuspunkt kanda komiteelt 
või õigemini komitee ja tema jaoks 
mõneti kättesaamatu osakonnagru- 
pi vaheliselt õhutühjalt ruumilt üle 
teaduskonna tasemele. Tundub, et 
just selliseks operatsiooniks jätkub 
meil praegu organiseerimisvõima- 
lust ja distsiplineeritud kaadrit. 
Järeldus: tuleb luua teaduskonna 
komsomoliorganisatsioonid ka neis 
teaduskondades, kus nad seni puu
duvad. Nende loomisel on võimali
kud kaks teed — kas Arstiteadus
konna variant, kus teaduskonna 
organisatsioon ühendab osakonda
de organisatsioonid, või Majan

dusteaduskonna kogemus, kus tea- 
duskonnabiiroo juhib vahetult ko
gu 360-liikmeIist algorganisatsioo
ni. Ilmselt on siin ainuõige säili
tada senise struktuuri voorused 
ning midagi likvideerimata luua 
juurde teaduskonnabürood neis 
teaduskondades, kus nad puudu
vad.

UUS STRUKTUUR.
Uue struktuuri kohaselt oleks 

meil siis umbes 40-Iiikmeline ko
mitee, kuhu kuuluksid teaduskon
dade sekretärid ja komitee sektori
te liikmetena teaduskondade vas
tavate sektorite juhid. Komitee 
töötaks välja ja viiks ellu töö 
üldsuunad, printsiibid ja põhiüles
anded ülikooli ulatuses. Järgmise 
lülina eksisteeriksid teaduskonda
de bürood, kuhu kuuluksid osa- 
konnasekretärid, sektorijuhataja
tena komitee vastava sektori liik
med ja sektorite liikmetena osa
kondade vastavate sektorite juha
tajad (osakondadeks mittejagune- 
vais teaduskondades see kõik mui
dugi lihtsustub). Teaduskonnabü- 
roo ülesandeks peaks olema töö 
juhtimine, koordineerimine ja 
kontroll teaduskonna ulatuses. Te
male langeks sidepidamine deka
naadi ja parteiorganisatsiooniga 
(ning teiste ühiskondlike organi
satsioonidega). Ta peaks olema 
selleks lüliks, mis tagab komitee 
plaanide, mõtete ja otsuste jõud
mise osakonna tasemele, sest just 
see lüli meil praegu puudub. Mis 
aga peamine, teaduskonnabüroo 
peaks koosnema mitte mingeist 
«teaduskonna aktivistidest», vaid 
just osakonnasekretäridest ja sek
torite juhatajaist, mistõttu tema 
kooskäimise sageduseks peaks pii
sama 1—2 korrast kuus. Kogu ot
sene organiseerimistöö ja nn. üri
tused toimuksid ikkagi osakonniti 
ning nende korraldamiseks ja te
geliku sisulise töö tegemiseks säi
liksid osakonnabürood praegusel 
kujul. Kuues suuremas teaduskon
nas oleks edaspidi vahest otstar
bekas korraldada ka teaduskonna 
komsomolikonverentsid, kus siis 
ka teaduskonnabüroo valitaks. 
Ilmselt on 40—50-Iiikmelisel as- 
jasthuvitatute foorumil efektiiv
sem arutada teaduskonna töösse 
puutuvaid küsimusi ja ka ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni töö
suundi, kui seda võimaldavad 
praegused suure osavõtjate arvuga 
aruandlus- ja valimiskoosolekud 
(mis osakonniti on vajalikud ja 
muidugi säiliksid). Teaduskonna 
konverentsidel valitakse siis dele
gaadid ülikooli komsomolikonve- 
rentsile, kus efektiivse osavõtja arvu 
moodustaks ehk 150—200 inimest.

Mida teha praegu?
Uuele struktuurile tuleks üle 

minna sügisel aruandlus- ja vali
misperioodil. Et aga üleminek ei

toimuks ülepeakaela ning et tea
duskondade töö vajab juba praegu 
koordineerimist, oleks ilmselt vaja 
juba praegu moodustada põhiliselt 
komsomolikomitee liikmetest ko
misjonid komsomolitöö koordinee
rimiseks neis teaduskondades, kus 
teaduskonnabürood .  puuduvad. 
Nende komisjonide põhiülesandeks 
jääks siis uue süsteemi efektiivsu
se proovimine ja sellele ülemineku 
ettevalmistamine.

Venia legendi
Dots. kt. Roman Nõvandi avalik 

loeng venia legendi saamiseks toi
mub 26. veebruaril 1970. a. kell 
13— 14 Kehakultuuriteaduskonna 
aud. 307 teemal

«Esimese ujumisviisi valikust al
gajate ujuma õpetamisel».

J. LAIDVERE

VENIA LEGENDI  
KODUKORD

Venia legendi kodukord trükiti ära 
ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» nr.
18, 31. mail 1968. a. Et vahepeal on 
ülikooli juurde tulnud üliõpilasi 
kes venia legendi tähendust ei tea, 
avaldame kodukorra uuesti.

1. Kõrgemas koolis loengupida- 
mise õiguse ehk venia legendi omis
tamise eesmärgiks on kontrollida 
vastava isiku sobivust lektoriks ja 
tõsta dotsendikutse andmise osa
tähtsust.

2. Venia legendi omistatakse selle 
taotlejale sellekohase avaliku loengu 
pidamise põhjal.

3. Venia legendi loengu toimu
mise aja määrab dekaan pärast se
da, kui on tehtud kateedrijuhataja 
poolt ettepanek vastavale isikule 
dotsendikutse omistamiseks ning 
on ilmunud rektori käskkiri kutse 
omistamise komisjoni moodustamise 
kohta. Loeng tuleb pidada enne ko
misjoni kokkutulekut.

4. Ilma eelneva venia legendi 
loenguta ei võta teaduskondade nõu
kogud arutusele dotsendikutse 
omistamist.

5. Loengu teema valib venia le
gendi taotleja oma erialalt. Teema* 
võib olla üldteaduslik, kõrgema koo
li metoodika alalt või käsitleda eri
ala filosoofilisi probleeme.

6. Avaliku loengu kuulutab välja 
teaduskonna dekaan, tehes loengu 
teema, aja ja koha teatavaks aja
lehes «Tartu Riiklik Ülikool» ja tea
duskonna teadetetahvlil.

7. Venia legendi taotlemise loen
gut hindab kutse omistamise komis
jon, lülitades oma hinnangu arva
muse kutsetaotleja tegevuse kohta.

8. Venia legendi loengud avalda
takse trükis või rotaprindi väljaan
netena. Trükivalmis käsikirja esitab 
kutse taotleja teaduskonna redakt- 
sioonikolleegiumile mitte hiljem kui 
kahe nädala jooksul pärast loengu 
toimumist.

Venia legendi kehtestati Tartu 
Riiklikus Ülikoolis alates 1. sept.
1968. a.



Päevast päeva IV Kaasaegses ühiskonnas om an
davad teadused, mille objektiks on 
inimese psüühika, üha suurema  

kimise ruumid, juurvil ja- ja  kar tu . )  erikaalu. Psühholoogia ja  tema ar- 
lihoidla ning adm in is tra ts ioo n ilv ^ e. ,  ra^endushkkude  tiitardist- 
ruumid, samuti mängude- ja  p u a - \s, 1̂  u. ,e, kõrval suureneb pidevalt 
keruum (16,5 m2) ia u n iv e r s a a l n e ^ 0 psühhopatoloogia osa Seda nii 

Tsiteerime uue ühiselamu projekti: saal (127,5 m2). Mõeldud on ^ a t  lv.?e . ^ ui . ^а kvalitaüiv-
Plaani lahendus. teenustööde paremaie korraldami-f J™esti m õistetav, et kõrge
üheksal põhikorrusel on igaühel sele: teenindusblokis on ju u k s u r i - \kva lifika ts ioon iga , spetsialistide et- 

6 elamislüli (ä 10 üliõpilasele) ja  ruum, teenustööde vastuvõtu r u u m \ ^eva’m istam isel ülikoolis ei saa 
minimaalselt abiruume (õppimis- ja  köök koos suure hulga a b i r u u - * ajanõudeid ignoreerida. 
toad, köögid, to iduruum id). Kõik midega. V Arstiteaduse õppeplaani enesest-
muud abi- ja  teenindusruumid on Igal põhikorrusel on 6 elamis-\ m õistetavaks koostisosaks on am- 
projekteeritud soklikorrusele. Uhis- lüli, 2 õppimistuba ja 2 kööki k o o s \ m ustest aegaaest olnud p'sühhiaat- 
elamu soklikorrusega vahetus külmade hoiuruumidega. E lam is- \ ^  õpetus psüühiliste haiguste  
ühenduses on teenindusblokk. Tee- lüli on neljatoaline, jaotatud kori-T olem usest, avalduskujudest ja ra- 
nindusblokki on ka iseseisev pääs dorist kahe sissekäiguga kaheks \  ® emisest. A lles mõne aasta eest 
tänavalt. Hoone majandus- ja kõr- pooleks, mis on omavahel seo tud \ hakati arstiteaduse üliõpilastele 
valpääsud on koondatud õuepooi- sisekoridorica Iga elamislüli koh-\ m editsiinilist psühho-
sele küljele. Ühiselamul on ette ta on kaks* valamut üks dušš \ J ^ o g i a t .  Igapäevane praktika näi- 

. -  • •• • • . . _ - ’ - - * tab, et seda kursust on vaja tun
duvalt avardada. A rstiteaduskon
nas on kaalum isel veel spetsiaal
sete kursuste sisseviim ine psühho
teraapia ja seksoloogia alal, mis

18. veebr. 1970. 
ARUTAME,

MIDA SINA SAAD ÄRA TEHA

VERBUM
HABET
PROFESSOR

nähtud pööning ja osaline katuse- üks tualett. Igas elamislülis on viis^ 
terass. Keldrikorrust ei projekteeri- seinakappi +  üleriiete kapp esikus, 
tud pinnasevee tõttu. Teenindus- Elamispinda on iga üliõpilase koh-
blokki on projekteeritud 50-koha 
line poolfabrikaatide alusel töötav

ta 6 m2.
Asi tahab tegemist ja  selle pro-*

üldkasutatav söökla. Sööklasse on jekti järgi tasub teda ehitada.\  sam uti on välja kasvanud praktili- 
pääs vestibüüli kaudu soklikorru- Valmis tahaksime teha 1971. a a s t a f se töö vajadustest.
selt ja  ka otse väljast. Söögisaa 
on projekteeritud universaalse saa 
lina, mis on ühendatav mängude

sees.
Tudeng, tule komsomolikomi-

—  ------ teest läbi ja  arutame, mida Sinax . ,
ja puhkeruumiga^ Soklikorrusele saaksid ära teha, et kahe aasta 
ja teenindusblokki on ette nähtud pärast uude ühiselamusse kolida.

J. VILLER

Psühhopatoloogia  
vajalik aga m itte  
Juristid

tundm ine on 
üksnes arstil. 

Õpivad oma stuudium i 
kuig i üsna põgusalt

pesupesemise, kuivatamise ja  trii-

EKP TRÜ komitees

Arutati meie ajalehe tööd

tundm a kohtupsühhiaatriat, m illi
se valdkonnaga iga jurist oma te 
gevuses p idevalt kokku puutub. lõnetaiate m itm ekülpie- 
H ilju ti ülikoolis tööd alustanud  S l  

; psühholoogiaosakonna oppeplaa- 
,nis on täiesti põhjendatud m itte  
, üksnes üldise psühhopataoloogia 
I kursus, vaid ka rida detailsemaid

ma ettevalm istuse, vaid aitaks 
kaasa ka meie kasvava põlvkonna  
vaim se tervise kindlustamisele. 

Viimase küm m ekonna aasta väl-
16. skp. toimunud komitee koos- sõnavõttudes osutati põhilistele \  distsipliine, nagu inimese kõrgem a tel on psüühiliste häirete ravis

olekul kuulati ära ajalehe «Tartu puudustele toimetuse töös n in^  ka . ä tiärvitegevuse füsioloogia ja pato- toim unud otse m urranguline muu-
Riiklik Ülikool» ühiskondliku toi- vändati orFanisatsionnili^H *hi l looS ^  psühhofarm akoloogia, klii- tus tanu esm ajoones m itm esugus-
rnetaja J. Peegli aruanne ajalehe _ org amsatslooniJlsed_ ab i- f  пШпе psühhoioogia -]t_ Defekto- te keem iliste ainete kasutuselevot-
tööst viimase aasta  jooksul. Põh- поис*- toö parandamiseks. Üksik- \  loogiaosakonnas käsitletakse psüh- misele, mis valikuliselt toim ivad
jalik kaasaruanne oli dots. J. Ka- asjalikuma ülevaate ava ldam e \  hopatoloogia erikursust, kuid ka inimese psüühilistesse funktsiooni-
litsalt. Aruannetes riing rohketes järgmises numbris. \  neile oleks sellele täienduseks tin- desse. On tekkinud ja tormiliselt

i gim ata  vajalik psühhofarm akoloo

PREMEERI
TAKSE

Eesti NSV Siseministeeriumi 
käskkirjaga 6. veebr. 1970. a. pre
meeritakse aktiivse töö eest raskelt
kasvatatavate noortega 1969. a. su
veperioodil Eesti õpilasmalevas

........ ___...... .............................. areneb uus kom pleksne teaduse-
jg ia , kliinilise psühhiaatria ja  psüh- haru — psühhofarm akoloogia. On 

järgmisi Tartu Riikliku Ülikooli üli- 5 hoteraapia aluste tundm aõppim ine, meeldiv märkida, et psühhofarma- 
õpilasi: л Siiani ei ole õppeplaanides kah- koloogia ajalugu on tihedalt^ seo-

Tiit Järvet (BioIoogia-Geograafia-^/ŵ s m ingit ettevalm istust psühho  
teaduskond), Eesti õpilasma-# patoloogia alal ette nähtud peda- 
leva komandöri, # googilisele tööle suunduvatel üli-

Toomas Sammi
teaduskond) ja  v tunda kasvõi põhijoontes lap- _ . , ,

Vladimir Budarinit (Õigusteadus- л se- ja  noorukieas esinevate psüii- põhjapanevaid^ eksperimentaal-
kond), Salla rühma kasva ta -1  hiliste kõrvalekaldum iste põhjusi, psühholoogilisi uurimusi tol ajal

tud Tartu Ülikooliga. Psühhiaat
ria üks suuremaid esindajaid Emil 
Kraepelin, kes töötas Tartus psüh- 

o+M о л õpilastel. Ometi näitab elu, et hiaatria õppetooli juhatajana aas- 
( te a a t ika -f  .  ̂ pedagoogil on otse hädavaja- tail 1886—1891, teostas ju s t ni-

- ....................  m elt siin koos oma õpilastega rea

jaid.

Variatsioone vilistlasteemadel

I tunnuseid ja korrigeerimise või- kasutusel olevate ravim ite toime
maiusi. Ei teeks paha ka psühho■■ selgitam iseks inimese psüühilistele
hügeeni erikursuse lülitam ine pe- funktsioonidele. Tema Tartu-peri-l--> . . 1 • J " J t f  П n fVI n T

Psühhofarm akonlde uurimine nn 
ka käesoleval ajal Tartu Ülikoolis 
aktuaalseks probleemiks, m ille kal
lal töötavad biokeemikud, füsioloo
gid, farmakoloogid, neur о füsioloo
g id  ja psühhiaatrid. Selles vald
konnas saadud originaalseid uuri
m istulem usi on esitatud ja  publit
seeritud nii kodu- ku i välism aal, 
m õneski osas on Tartu m eedikute  
tööd olnud teedrajavaks. H iljutine  
psühhofarm akoloogia probleemla- 
boratooriumi loomine on meie sel
le ala uurijatele nende töö tunnus
tuseks ja ühtlasi tagatiseks, et 
edasised töövõimalused avarduvad  
veelgi enam.

Oma m ainitud raam atus ennus
tas E. Kraepelin farmakopsühho- 
loogiale (ta kasutas esimesena sel
le suuna nim etust ju s t niisugusel 
kuju l) suurt tulevikku, ja  m itte  
niivõrd psüühiliste haiguste ravi
misel, kui ju s t inimese psüühilise  
tasakaalu kindlustam ise ja  närvi
süsteem i töövõim e sihipärase mõ
justam ise alal. Ja tõepoolest, kuig i 
tänapäeval on psühhofarm akoloo
gia pearõhk asetatud psüühiliste 
haiguste ravimisele, ei ole kaht
lust, et psüühikat m õjustavate far- 
tnakonide hulgas leiavad üha roh
kem  kasutam ist ka sellised vahen
did, m is aitavad vältida psüühilis
te häirete tekkim ist, võim aldavad  
haigusi ära hoida. N iisuguste aine
te hulgas on eriline koht vahen- 
deil, m ida saab rakendada sellis
te — m itte veel haiguslikkude  — 
psüühiliste kõrvalekaldum iste kor
rigeerim iseks, mis takistavana või 
häirivana m õjuvad inimese vaim 
sele arenemisele. Psühhofarm ako
loogia edasiarenemine sellises 
suunas nõuab farmakoloogide, bio
keem ikute, psühholoogide, peda
googide, psühhiaatrite, defektoloo
gide jt. sõsaralade kõige tiheaa- 
m at koostööd. Selliseks viljakaks 
koostööks on meie Tartu Ülikoolis 
tem a om anäolise struktuuri tõttu  
eriti soodsad eeldused.

Tahaks loota, et need võim alu
sed n ing eeldused realiseeritakse 
ja  et terve ja haige inimese psüü
hika kom pleksse uurimise ja profü
laktilise n ing terapeutilise m õjus
tam ise probleemid kujunevad meie 
aima materi teadusliku uurimistöö  
üheks perspektiivseks suunaks.

Saavutada vastastikune
dagoogide ettevalm istusse.

Tahaks loota, et niisuguseid või 
I maiusi meie ülikoolis senisest roh

oodi töid kokkuvõttev raamat 
«Über die Beeinflussung einfacher 
psychischer Vorgänge durch einige

'Л л ь Г

„ kem  ja  ju lgem alt rakendam a ha- Arzneim ittel» (1892. a.) on esime- 
t-b-4-гьгь.гк, '-b/'sv'Ä Praeguselt põlvkonnalt näeks katakse, kasvõi fakulta tiivsete kur- ne psühhofarm akoloogia-alane то-

C ' u C ' I # i /  i / e i / X y  meelsasti veidi tasakaalukam at jä i s u s te  kujul. See tagaks m itte üks- nograafia maaUmalürja.nuuses 
vastutustundlikumat käitumist. See ” *

(Vestlusest van.õp. J, Reimandiga) a Sa eeldab teatud piirini jõudnud 
Uiikooii lõpetanud muutuvad ■ pä- eneseleidmist, kus inimene ei pea 

rast mõne aja möödumist võrdie- enc  ̂ enam ei halvemaks ega pare- 
misi suureks jouks ranvamajan- 
duses. Uuopilasest on saanud olu- ШШШШ. 
line, vahel isegi väljapaistev töö
taja meie rahvamajanduses. Seda 
arvestades peaks mikool püüdma 
säili tada lõpetanutega hea vahe
korra, et nad meid edaspidigi mee
les peaksid ja  jõudumööda a itak
sid. loetust, abi ja nõuannet v a ja 
des peab ju ülikool tihti pöörduma 
oma endiste kasvandike poole.
Pedagoogilis te eriharude lõpetajad 
käsutavad juba ametis olles in im
ressursse, kes on meile edaspidi 
iiliõpilasteks. See oleks üks a s 
pekt viiistlaste-ülikooli suhetest.

Teine. Lõpetanutelt kuuleme hin
nanguid TRÜ-s saadud erialase 
ettevalmistuse kohta. Kuigi need 
hinnangud pole ainuõiged ja lõpli
kud, sest nad võivad käia vaid 
kitsa valdkonna kohta, saame

Vilistlasnõukogude 
tegevuse mõnedest 

põhimõtetest
Eelmisel semestril käsitleti meie VilisUasnõukogudele peaks kuju* 

üliõpilaslehes vilistlasprobleeme õige nema iseloomulikuks vabatahtlik 
mitmetest aspektidest (vt. «Tartu loominguline tegevus probleemide 
Riiklik Ülikool»: P. Kenkmann (1. lahendamisel, mis on välja kasva- 
IX), T. Sutt (12. IX), R. Hagelberg nud ülikooli ja teaduskondade elu- 
(26 IX), R Einasto (3. X, 10. X), listest vajadustest. Selles tegevuses 
T. Pilvik (28. XI). Ülikooli ja  vi- toetuvad nad ülikooli administrat- 
listlaste sidemete olukorda ja pers- siooni ja juhtivate ühiskondlike or- 
pektiive arutasid vilistlased ise koh- ganisatsioonide igakülgsele, nii ma- 
tumistel V üliõpilaspäevade ajal janduslikule kui ka orgamsatsiooni- 
(bioloogiaosakonnas, eesti filoloo- lisele abi le. Siinkohal tahaksin jär- 
gia osakonnas, Arstiteaduskonnas jekordselt juh t id a  tähelepanu vaja- 
jne.). Vilistlaste ja aima m a teri si- dusele üliõpilasmaja või teadlaste 
demete sisulisemaks muutmise ja maja järele, sest ilma vastavate 
edasiarendamise vaiadust rõhutati ruumideta on võimatu ette kujutada 
korduvalt ka TRÜ parteiorganisat- nii vilistlasnõukogude kui ka teiste 
siooni üldkoosolekul ja ELKNÜ praegu suures ruumikitsikuses ole-

_______  _____, ___, TRÜ organisatsiooni XVII konve- vate ühiskondlike organisatsioonide
neist kitsast valdkonda puuduta- j^fks, km ta 0n, kus käitumisse te- rentsil. normaalset tegevust. Küllap annaks
vaist arvamustest ometi õppida. ^eatud julgus, tasakaal.  _ Alljärgnevad read ei pretendeeri siin ühiskondliku tegevuse korraski

Suhe vilistlased-ülikool on mui- ) аЬ^ а17 ’ a voivad üliõpila- senise mõttevahetuse kokkuvõttele, midagi ära teha. Nähtavasti oleks 
dugi kahesuunaline. vmstlastelt saada, on etteku- vaid mõningate põhiliste seisukoh- see reaalsem kui päevast päeva

H innangute küsimiseks, kuula- \a teadmised tulevasest tööst, tade kontsentreeritud fikseerimisele, ehitusorganisatsioonide peale loota,
miseks ja vahetamiseks on tarvili- Ülikoolis õppimisel on etapiline Käsitlemist leiavad samuti mõned Selleks et muuta ülikooli ja tu 
kud problemaatilised kogemuste- iseloom (vaja labi lugeda see raa- tulevaste vilistlasnõukogude tegevu- hsndetesse ulatuva vilistlaspere suh- 
vahetamised. Nende abil saaksid m a t- ara teha see arvestus, see ek- Se aspektid, mis vääriksid edasist ted tõepoolest sisuliseks, on_mööda- 
vilistlased tutvuda oma eriala uute sarr! Jn e -). niis kipub lõppeesmärki arutelu, mille tulemuste alusel oleks pääsmatu, et TRU vilistlasnõukogus 
spetsialistidega, keda nende ajal varjama. Viies kursus jouab tihti lähemal ajal võimalik välja töötada (või tema käsutuses) oleks vähemalt 
veel polnud. k a “ e ™.te™’ kui oodati. Kohtumi- TRÜ vilistlasnõukogu põhikiri. 1—2 kõrgema haridusega koosseisu-

Mis puutub kokkutulemistesse, sec* vilis tlastega peaksid andma * '  list töötajat . Nende kohuseks oleks
siis miks pole seni olnud piisavalt judengeile arusaamist tulevaste Tartu Riikliku Ülikooli vilistlas- ühtlasi ülikooli tegevust ja ajalugu 
vajalikke tingimusi? Siin oleks töökohustuste tõsidusest, keskea— nõukogu kui ühiskondlik organ te- tu tvustavate materjalide koostami- 
vajalik selektsioon: kokku kutsuda stabiilse tooea —  tõsidusest. gutseks sa m a s u g u s te l  alustel nagu ne-toimetamine. Viimase paariküm-
näiteks need, kel möödub lõpeta-' Loodavad vilis tlasnõukogud teisedki ülikooli ühiskondlikud or- ne aasta kogemused näitavad üpris
misest täisarv kümneid. Arvestada peaksid olema mõneti seotud ka ganid ja organisatsioonid. TRÜ vi- selgelt, et ainult lootuste ja  luba- 
tuleks veel seda, et kokku tahavad eriala huvide eest seismisega. Nad list lasnõukogu põhikirja kinnitaksid dustega ei ole selles osas siiani mi- 
kangesti saada ka need, kes on võiksid hoolitseda näiteks sellele ülikooli parteikomitee ja rektor. Tea- dagi märkimisväärset ära tehtud, 
lõpetanud aasta või kaks tagasi,  erialale vajalike materjalide trük- duskondade (osakondade) vilistlas- Nähtavasti ei ole ikka veel (või on 

Vilistlaste-üliõpilaste suhetest kisuunamise eest; peaksid määra- nõukogude põhikirjade koostamise j^ba ammu?) ülearune tr iviaalse 
rääkides ütleksin, et on küllalt ma kohtumiste-ettekannete teema- aluseks oleks TRÜ vilistlasnõukogu tõe korrutamine: et midagi ära teha, 
tunnetatav kümne- ja paarikümne- sid, viima oma eriala inimesi eks- põhikiri ainult üldsätete osas, tea- s^ ek  ̂ °.n vaJa inimesi, kellel on 
aastane vanusevahe, tükati isegi kursioonidele või puhkelaagritesse, duskondade (osakondade) vilistlas- võimeid ja mis peaasi — vastutus- 
muigamapanevalt.  Nõukogul peaks olema kartoteek nõukogudele tuleks jä t ta  nimetatud tunnet. Lootma jääda ainult tege-

Neis suhetes on põhiline vastas- oma kollektiivi liikmete kohta. raames vabad käed oma töösuun- vusele ühiskondlikus korras on mot- 
tikuse reaalse arusaamise saavuta- Lõpetades tuleks vahest märki- dade kavandamiseks vastavalt tea- tetu.
mine. Järeltulijad elavad mõneti da, et vilistlasproblemaatika kuu- duskonna (osakonna) spetsiifikale TRU vilis tlasnõukogu ees seisvate 
paremates tingimustes. Kui ei su- lub eelkõige kasvatusküsimuste ja seni juba olemasolevatele tradit- arvukate ülesannete hulka peaksid 
nelda vanema põlvkonnaga, võib valdkonda. Ta kerkimine meenu- sioonidele ning väljakujunenud kindlasti kuuluma ka järgmised, 
tekkida väärarvamusi. Kulub aega, tab aga meeldivat tõsiasja, et koostööle vilistlastega. Teaduskonna * Teaduskondade (osakondade) 
enne kui selgub, kui palju vane- korraldame tagasiside mehhanismi (osakonna) vil is tlasnõukogu põhi- vilistlasnõukogude tegevuse koordi- 
mal põlvkonnal oli võimalik ära nõukogude haritlaste ühelt põlv- kirja kinnitavad teaduskonna par- dineerimine; viimastelt saadava in- 
teha ja kui palju nad tegid. konnalt teisele. H. RAHUOJA teibüroo ja dekaan. formatsiooni üldistamine; üldiste te

gevussuundade edasine väljakujun
damine.

* Võimalust mööda igakülgne 
kaasabi ülikooli väljaehitamisele.

* Üleülikooliliste vilistlasürituste 
organiseerimine (üliõpilaspäevade 
vilistlasüritused, ülikooli aastapäeva 
tähistamine, aumüüriga seotud kü
simused jne.).

* Ülikooli tegevust ja ajalugu kä
sitlevate väljaannete toimetamine 
(ülikooli aastaraam at; albumid ja 
prospektid ülikooli tutvustamiseks 
nii vennasrahvaste^  kui välismaa
lastele; õppejõudude biograafiline 
leksikon; A lbum  Academicum  jne. 
jne.).

Teaduskondade (osakondade) vi- 
listasnõukogude kompetentsi võik
sid ja peaksid kuuluma sellised üri
tused nagu:

* Teaduskonna (osakonna) vilist
laste kokkutulekute ja muude ühis
ürituste organiseerimine.

* Informatsiooni kogumine spet
sialistide ettevalmistamise tegelike 
nõuete kohta, mille alusel oleks või
malik korrigeerida õppeplaane, re
guleerida vastuvõttu jms.

* Vilistlaste enesetäiendamine nii 
teaduslikus kui ka üldkultuurilises 
plaanis.

* Kontaktide loomine üliõpilaste
ga (pedagoogiline aspekt),  spetsia
liseerimisega seotud küsimused 
jne.

* Oma eriala igakülgne propa
ganda keskkoolides.

* Teaduskonna, kateedrite jne. 
ajaloo uurimise edendamine.

Seda loetelu võiks jätkata. Loo
mulikult on veel rida olulisi aspekte 
vilistlasnõukogude tulevaseks tege
vuseks, mis väärivad edasist mõtte
vahetust. TOOMAS SUTT

SISEPO LIITILINE KOMMEN
TAAR

«Abielu ja  tänapäeva perekond 
Eesti NSV-s ehk kas tudengil t a 
sub naist võtta (või mehele 
minna).»

Probleeme valgustavad ja küsi
mustele vastavad Tartu Perekon
naseisuaktide Büroo juhataja  I. 
Toots ja  dots. E. Salumaa nelja
päeval, 26. II 1970 algusega kell 
19 ühiskonnateaduste maja aud. 
212.



Näitus 
ülikooli 

kogudest

Juba teist nädalat on avatud Tariu 
K unstim uuseum is näitus, mis on 
kom plekteeritud TRÜ Teadusliku  
Raam atukogu ja TRÜ Klassikalise  
M uinasteaduse M uuseum i kogudest. 
See on esimene ulatuslikum  ülikooli 
kunstivarade tu tvustam ine laiemale 
avalikkusele. S issejuhatavaks näi
tuseks valiti saksa joonistused

* 18. sajandist ja 19. saj. I  poolest. 
Sellise valiku tingis ühelt poolt sel
le ajastu joonistuste rohkus ülikooli 
kogudes, teisalt kogu m aailmas pi
devalt kasvav huvi selle ajalooli
selt keerulise ja vastuolulise pe
rioodi kunsti vastu ,

Joonistuse osa selle aja saksa  
kunstis oli silm apaistev. Endiselt 
esinesid varem kujunenud joonistus- 
liigid, kuid uuena ilm usid nüüd  
m aalikunstnike kõrvale kunstnik- 
joonistajad, kes varustasid tööjoo- 
n istustega graveerijaid, puulõika- 
jaid ja kullaseppi või valm istasid  
suveniir joonistusi. N äitusel esinda
tud kunstn ikest on palju  neid, kes 
olid kas ainult joonistajad või 
esm ajoones joonistajad.

Võrreldes teiste kunstiliikidega on 
joonistus intiim sem . Ta ei järgi nii 
rangelt konventsioone kui maal, 
kuid ajastu üldpõhim õtted määra
vad oluliselt ka tem a ilme. 18. saj. 
algul valitsesid saksa kunstis pidu- 
lik-toretsevad barokk-kunsti tradit
sioonid, m is sa jandi keskel asendu
sid kam m erlikum a rokokoo laadiga.

Saksa  vürstidele olid eeskujuks  
P rantsuse päikesekuninga Louis 
X IV  ja tem a järglaste õukondade 
hiilgus ja kunstitraditsioonid. See
tõttu  18. saj. töötasid kunstn ikud  
kas arvukate vürstide või kiriku 
teenistuses. N äitusel esindatud  
kunstn ikest alustasid paljud oma 
loom ingulist teed aadli toetusel, mis 
omakorda m õjustas nende tööde 
laadi.

18. saj. I I  poolel sai P rantsus
maal alguse kodanlusele toetuv

Saksa klassitsistliku  kunsti silm a
paistvad esindajad olid A. R. M engs 
ja  W. Tischbein, kes on esindatud  
ka näitusel. Selle aja m aastiku
maali kuulsused olid Ph. H ackert ja  
J. A. Koch. Oma heroilistes m aas
tikes püüdsid nad väljendada klas
sikalist harm ooniat ja  selgust, kuid  
see kõik oli o tsitud  ja  kauge Saksa 
maa tõelisest m aastikust. K lassit
sistliku  traditsiooni viljelejatega  
kõrvuti töötas rida kunstn ikke, kes 
läksid realistlikum a ja  looduslähe-
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k lassitsistlik  kunstisuund, milline 
levis kiiresti ka teistesse maadesse. 
Saksam aal leidsid klassitsism i ideed 
esm alt pinda kirjanduses ja  alles 
siis ku ju tavas kunstis. Erinevalt 
P rantsusm aast ei ole Saksa  k lassit
sism ile omane võitlev revolutsioo
nilisus, ta on tunduvalt piiratum  ja  
kom prom islikum .

TÄHELEPANU:
Selleks, et veidi elustada meie soi- 

kujäänud isetegevust ja anda või
malikult suurele arvule üliõpilastest 
võimalus vaimukaks ja mõttekaks 
eneseväljenduseks, kutsuvad ELKNü 
TRÜ komitee ja  TRÜ klubi kõigi 
osakondade komsomoliorganisat- 
sioone üles osa võtma võistlusinän- 
gust, mis toimub järgmiselt ,

Igal nädalavahetusel astuvad klu
bi laval üles kahe osakonna võist
konnad, kes arendavad edasi tän a 
ses lehes alguse saavat süžeed ja 
on omavahel võistlejad. Kumbki 
võistkond esineb iseseisvalt 20—30- 
minutilise kavaga, mida hindavad 
ülikooli komsomolikomitee esinda
ja s t  ja  järgmisel nädalavahetusel 
võistlevate osakondade esindajatest 
koosnev žürii ning publik. Võistlus 
toimub olümpiasüsteemis, s. t. p a 
rem süžeeline arendus ja esitus saab 
aluseks süžee edasiarendamisele 
järgmisel nädalavahetusel. Päras t

Peategelased:
K o h v r i  V e l l u  — tudeng, kes on 

õppinud TPI-s, EPA-s ja Kehk- 
na Karjamajanduse Koolis. 

M u s t a  H a b e m e g a  M e e s  — 
mees musta habemega.

J o b u k e  A l f r e d  — inetu mees, 
talle kukuvad kõvad esemed p ä 
he ning kanalisatsiooni sattudes 
kaotab ta kindlasti taskukella. 

H o n o l u l u  J u i - J u i  — retsidi
vist.

К u d i - К  u d i — blond tü tarlaps 
TRÜ 3. kürsuselt.

Veel peategelasi:
« N e e g r i ' k u n i n g a s »  — 1. kur

suse stipivolinik.
P i k k  1. — 4. kursuse üliõpilane, 

mängib korvpalli.
P i k k  2. — 4. kursuse üliõpilane, 

mängib korvpalli.
K o d a n i k  NZ — väga tore ini

mene.
J a a s а — endine ventilatsioonitöö- 

line, salajoodik.
« R i b i »  — kursusevanem, iga sess 

on stippi saanud.
« O n k e l »  — joodik vanamutt, en

dine korporatsioonitegelane. 
H a l a s t a j a õ d e  M a r i a - L u i -  

s a  — kohutavalt paks, kuid õ ig
lane, kuulab loenguid kultuuri- 
ülikoolis. 

K õ r v a l t e g e l a s e d :
Hulk naistegelasi — naisterah
vad.
Hulk meestegelasi — meeste
rahvad.
Madrused, pioneerid, 2 kol
hoosnikut, krooniline noor luu
letaja, kes ei lähe kohvikust ära 
isegi surma ähvardusel,  ühis
kondlike organisatsioonide esin 
dajad, tänulik publik.

esimese vooru lõppu kohtuvad võit
nud võistkonnad omavahel, finaal 
ja loo lõpetamine toimub vabas loo
duses maikuus. Igal esinemisel an
takse välja eriauhinnad parimale 
stsenaristile, parimale osatäitjale ja

KLUBIS
võitnud kollektiivile. Kogu võistluse 
võitjat autasustatakse Grand Prix'i- 
ga.

Iga voistlusõhtu kohta ilmub jä rg 
mise nädala ajalehes retsensioon ja 
süžee arengust saab ülevaate ka 
ajalehe kaudu.

Võistkondade esinemise hindami
sel arvestatakse:

a) tegevuse seotust üliõpilasprob- 
leemidega;

b) oskust peegeldada esitatavas 
kavas käsitletavaid probleeme ideo
loogiliselt õigesti;

c) esinemiskultuuri ning vormi 
ja sisu terviklikkust.

Nagu öeldud, hindab esinemist

Lumesadu jäi üle n ing õhus oli 
tunda juba kevade hõngu. Linna- 
tagustes mühavates metsades laul
sid käblikud ning käbid kukkusid 
krõbinal kohevasse lumme.

Inter oli tä itsa vaikne. Polnud 
kuulda ei laulu ega midagi muud, 
309. toa aknalaual haisesid h inge
m atvalt 4 paari sokke ja 2 lagu
nevat öökullilaipa. Siis tuli Musta 
Habemega Mees ja valmistas 
öökullidest meeldiva lõunasöögi.

dasem a tunnetuse teed nagu näiteks 
J. S. Bach. Tõelise Saksa looduse 
avastasid kunstile  ja ülistasid seda 
oma töödes G. v. Dillis, J, Ch. K len
gel, Ch. N athe ja teised.

19. saj. Saksam aa areng progres- 
seerus. Sa jand i algul väikeriigikes- 
teks killusta tud  maa ühines sajandi 
lõpuks ühtseks rahvusriigiks ja

žürii, kuid seejuures jääb nõuandva 
hääle õigus publikule, kes võtab o t
sustamisest osa hääle tamise kaudu. 
Koos piletiga saab iga külaline ta 
longi, mille laseb talle rohkem meel
dinud osakonna embleemi kandvas
se musta kasti. Kastid asuvad s a a 
li ukse juures.

Võistlejatel on lubatud:
a) arendada tegevust neile sobi

vas suunas, kanda tegevust üle üks-

KEVAD-
kõik millisesse maakera või kosmose 
asustatud või asus tam ata  punkti, 
kasutada ükskõik milliseid, heli- 
voi valgusefekte;

b) laval tantsida, laulda, korral
dada härjavõistlusi,  hoogtõöpäevi, 
kir jandusvõistlusi, kujutava kunsti 
näitusi jne.;

c) juurde tuua ajutise tähtsusega 
kõrvaltegelasi.

Võistlejatel on keelatud:
a) peategelasi füüsiliselt hävita-

m uutus maailm a üheks tugevam aks 
m aaks nii m ajanduslikult kui ka 
poliitiliselt. Saksam aa sai m arksist
liku õpetuse sünnim aaks. Torm ili
selt arenesid täppisteadused ja filo
soofia, suurkujud kerkisid esile kir
janduses ja m uusikas, kuid kunsti 
osa jäi suhteliselt tagasihoidlikuks. 
Valitsevaks tunnustatud käsitlus
laadiks oli 19. saj. algul klassitsism , 
mis peagi m andus arengut takista 
vaks akadem ism iks. Selle kõrval 
tugevnesid  saksa kunstis realistli
kud traditsioonid ja levis ka uus 
kunstisuund  — romantism .

Kui senini olid kunstn ikud  alus
tanud oma loometeed aadli toetu
sel ja  läinud Itaaliasse vürstide  
stipendiaatidena, siis nüüd noorema 
põlvkonna kunstn ikud, kes olid 
kaasa elanud P rantsuse revolutsioo
nile, läksid tih ti Itaaliasse põgeni
kena kodum aa poliitilise reaktsiooni 
eest. Itaalias tekkis huvitav rom an
tikute rühm itus, mille liikm eid  
nim etati hiljem  natsareenlasteks. 
N eist on esindatud J. Schnorr von 
Carols]eld, J. Veit ja  Fr. Horny. 
H ilisem aist Saksam aal töötanud  
rom antikuist peaks m ainim a L. Rich- 
terit.

Kõik näitusel esitatud tööd tule
vad trükis ( kataloogis) esm akord
sele avaldamisele. Seetõ ttu  kujunes 
näitus m õneti huvitavaks, sest ta 
esitab kuulsate saksa kunstn ike loo
m ingut, kuid näitab ka neid meist 
reid, kelle kohta on teada hoopiski 
vähe andm eid või kelle töid on 
vähe säilinud. N äitus jääb avatuks  
veel kolm eks nädalaks.

0. UTTER

da või kahjustada (pimedaks, ja lu 
tuks, kätetuks jne. teha);

b) süžeelist arengut tahtlikult üle 
komplitseerida.

On tähtis,
. . .  et tegevus oleks vaimu

kas,
. . .  et kogu meie poolt ühiselt loo 

dav näitemäng omaks ideelist ja 
kunstilist väärtust, s. t. et nalja ei 
tehtaks mitte ainult nalja pärast.

JA NÜÜD SIIS — lugu «Kodu 
ja  ristikhein», mille jätkumist näete 
pühapäeval, 1. märtsil kell 20 klubi 
laval. JÄLGIGE REKLAAMI!

ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretariaat,

TRÜ a/ü klubi

SEMESTRIL
TEADAANNE 

Trupp «Kuup ja Kera» vajab esi 
nemiseks publikut. Tulla TRÜ klu
bisse Tähe tn. 5 28. II 1970. a.

des ning rängal t  vastu sam maldu
nud kive ning osoonilõhnalisi 
mände kolksudes. Olles pärale 
jõudnud, jäi mees lesima paksu 
lumekorra alla ning mõtles, et 
sooh! . . .  Olles asja ilusasti läbi 
mõtelnud, ütles ta kurva n inahää
lega:

— Sooh! Prijehali!
«Ah, mis sa õiendad!» kostis ku

sagilt räme hääl.
«Sooh!», mõtles mees. «Prije-

Э х о г /и  j a  r is t ilz t ie in
Kell 3 oli kiirabi kohal. Riia ja 
Tulika tänava nurgal sõitis ta aga 
otsa joodikule vanamutile hüüdni
mega «Onkel». Vanamutiga ei ju h 
tunud mitte midagi,  autoga ka 
mitte. Musta Habemega Mees vaev
les kohutavas kõhuvalus n ing õhus 
oli tunda kevade lõhna (vt. ees
pool).

Mitukümmend kilomeetrit ees
poolmainitud linnast eemal asus 
munakujuline mägi, mida sellepä
rast M-mäeks kutsuti. M-mägi oli 
kaetud ühtlase lumekihiga. Lume
kihi alt ulatusid kohati välja m än 
nipuud ja kuused või mis-nad- 
nüüd-olidki. Sügiseti kasvas siin 
ka pähkleid. Nüüd aga kattis kõike 
ühtlane lumekiht. Mäe kõige kõr
gemal kohal seisis punase ning vä 
ga kurva näoga mees. Mees h in
geldas sügavalt ja mööda tema 
heasüdamlikku laia selga voolasid 
soolase higi piisad. Kasuka hõlmad 
olid eest lahti ja kasuka alt pais
tis halvasti is tuv pintsak. Siis las
kus mees mäest koos laviiniga a l
la, kohinal kihutas ta mööda 
järsku nõlva kotkana tiibu laota-

hali».
Mehe nimi oli Jobuke Alfred. 

Siis hakkas lumi tema all liikuma, 
kellegi karm käsi võttis tal r in 
nust kinni ning sama räme hääl 
küsis:

«Kas sina, nägu, lasksid mulle 
lume kaela?»

«Sooh!», ütles Albert kurvalt, 
midagi muud ei tulnud talle liht
salt pähe. Siis kaevas ta enda lu
me alt välja ja  vaatas ringi. Näha 
polnud midagi. Sadas laia lund 
n ing kevade hõngust polnud mi
dagi järel. Lume alt ilmus pöetud 
juustega jõhker pea, kes ütles jä 
meda häälega:

«Tuled kaasal»
«Tulen küll, miks ei tule,» lau

sus Jobuke kurvalt ja kloppis lund 
oma jämedakoeliselt pintsakult. 
Tema püksid olid põlve kohalt ja 
veel ühelt kohalt rebenenud. Teise 
põlve kohalt olid püksid ka rebe
nenud.

Läbi halli lumesaju heitis päike 
nukrat kuma ning nukralt nina 
luristades hakkas Jobuke Alfred 
pöetud peaga mehe järel vants i

ma. Pöetud peaga mehe nimi oli 
Honolulu Jui-Jui. Nii teda igata 
hes kutsuti. P ä ras t  paaritunnilist 
kõndimist hakkasid ees paistma 
asustatud punkti tuled. Mehed si 
senesid asustatud punkti ning kui 
nad Riia ja  Tulika tänava nurgale 
jõudsid, õnnestus neil näha, kui 
das kiirabiauto sõitis otsa punase 
ninaga vanamutile. Kumbki mees 
polnud varem näinud, kuidas kiir 
abiautod vanamuttidele otsa sõi
davad. Autost tuli välja autojuht 
ega osanud midagi öelda. V ana
mutt a jas  ennast püsti ja kloppis 
riietelt lund.

«Kui ütleks õige «Sooh! P ri je 
hali!»» soovitas Jobuke Alfred ta 
gasihoidlikult.  Autojuht ei Öelnud 
mitte midagi. Otse tema selja taga 
rippus kinokuulutus — prantsuse 
film «Abielu». Jobukese vaatevink
list polnud filmil mingit väärtust. 
Jobuke polnud seda isegi v aa ta 
mas käinud.

Siis sõitis kiirabiauto ära  ja 
mehed läksid edasi ning nende õl
gadele langes laia lund. Oli veeb
ruarikuu lõpp.

K ohtum ine
Halli

Hundiga
(Algus «TRÜ» n r  35)

«Hiljuti oli mul siinsamas toas 
külas kümme endist suuremat va
rast, kõik nad elavad praegu kor
ralikult ja enamik on endale üsna 
hea ameti leidnud. Ainult paran 
damatud jäävad eluks ajaks raud
sete kardinate taha . . .  Lähme p a 
rem välja!»

Jalutame mööda Kalinini pros
pekti. Päikesekiired sätendavad 
paarikümnekorruselistel terasest ja 
klaasist hoonetel, mille kõrval_ eri
ti eksootilisena näib madal õige
usu kirik.

Tore, kui meil teist liiki kuritege
vus arenema ei hakkaks, see Lääne 
«kuldse nooruse» oma. Aga ma ei 
usu, meie noortel on sisukamat 
teha,» arutab Ahto Levi.

Kuidas hakkasite kirjandusega 
tegelema?» küsirne, ja lutades tu n g 
levas rahvahulgas. ’

«Kõigepealt teeme asjad klaa
riks: ma pole kirjanik, vaid ju tu s
taja. Ju tustan  dokumentaalselt 
oma eiuiugu, ja  on muidugi tore, 
et teised seda nea meeiega loevad, 
paljud on teinud mune ettepane
ku, nakaku ma «detektiive» kirju- 
cama, menu pidavat väga  suur 
olema, aga ma olen loobunud. Jään  
oma žanri juurde ja kirjutan nii
kaua, kuni lugejaid jätkub. 1. 
märtsiks pean ajakirja toimetusele 
ära andma «Halli h u n d i  päeviku» 
i l  osa, edaspidi kavatsen veel kol
mandagi kirjutada, 'leine osa r ä ä 
gib ünest kobast Moldaavias ja 
ma püüan kirjeldada koike, mis 
seal teatud ajavahemikul juhtus.

«Halli Hundi» I osa pole sugugi 
mu esimene suleproov, Kirjutasin 
juba ammu, aigul eesti, hil
jem vene keeies. Kirjutasin 
rohkem oma lõbuks, kellelegi ma 
oma töid ei pakkunud ja ma ei 
osanud arvatagi, et nad kunagi 
päris loetavaks saavad. P raegu on 
«Halli Hundi päevikut» trukitud 
Ungaris ja Saksamaal ning paiju- 
des liiduvabariikides, lõ ig e  eesti 
keelde oli kahjuks kehv.» (Meenub 
elav vestlus Moskva üliõpilastega. 
Kõik nad olid Ahto Levist vaimus
tatud ja toonitasid eriti keele om a
pära  ja  väljendusrikkust.)

«Keda te kirjanikest kõige roh
kem hindate?»

«Kahtlemata Jack Londonit. See 
oli mees, kelle elu ja  looming 
väärivad eeskujuks võimist. Vene  
noukogude kirjandusest võ ib -O ila  
koige rohkem Viktor Nekrassovit. 
Jtesti kirjandusest on mu vaak  
omapärane — '1 ammsaare ja  Mih
kel Aitsam.»

Astume sisse kohvikusse. Lauda^ 
de taga  is tuvad ponmseit noored, 
tunda on eiav kontakt publiku ja 
orkestri vahel, moni poiss voi 
tüdruk astub ette ja loeb oma uue 
muletuse, orkestrijuht tervitab 
saalis viibivaid kangelaslinna Le- 
mngradi esindajaid ja pühendab 
järgmise pala neile.

«Kui saaksite kõike uuesti vali
da, kas valiksite sama tee?» küsi
me Ahto Levilt.

«Ei, kindlasti mitte. Minu elu 
on mulle küll palju andnud, neli
teist ja  pool aas ta t  vanglates või 
laagrites on ka kuidagi kasulikud 
olnud, võib-olla mu loetavus on 
tingitud sellest, aga  parem olla kõi
gest sellest ilma. Olen maksnud liiga 
ränka hinda ja kui oleks võimalus 
valida, miks peaksin ma seda 
uuesti maksma? Omal ajal suu t
sin lõpetada vaid kolm klassi, aeg 
oli selline, nüüd tehti mulle e tte
panek astuda Gorki-nimelisse Kir
jandusinstituuti. Loobusin, sest see 
pole minu tee.»

Ahto Levi vaatab kella.
«Aga nüüd pean ma minema. 

Lubasin toimetusele käsikirja 1. 
märtsiks ja  sel kuupäeval ma selle 
ka annan. Töötan kasvõi 24 tundi 
päevas.»

Laskume metroosse ja jätame 
hüvasti.  _«Tervitage minu poolt 
Tartu üliõpilaskonda!» lausub Ah
to Levi lõpuks.

O. REMSUJEV

UTÖ preemiad

О. V. Küüsineni nimelise Pe tro 
zav od sk  RÜ ÜTÜ autasustas  TRÜ 
eesti filoloogia osakonna üliõpila
si M. Leivot ja M. Joalaidu eduka 
esinemise eest XXI üliõpilaste tea 
duslikul konverentsil.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskon- 
na ja Matemaatikateaduskonna 
ÜTÜ konverents toimub 12.— 15. 
märtsini.

TÄHELEPANU!
Alates 'neljap., 26. veebruarist 

hakkavad toimuma suaheeli keele 
tunnid algajatele. Soovijatel tulla 
orientalistikakabinetti kella 17-ks.

P. TIIRMAA

TOIMETAJA J. PEEGEL

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет*! 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета* 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 

hind 2 kop. Tel!, nr. 1008. MB 00381.



Fr R. Kreutzwaldi 
nim. ENSV Riiklik j,
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege,1

Mr. 6 Reedel, 27. veebruaril 1970. a.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOU 

PARTEIKOMITEE. REKTO
RAADI. KOMSOMOUKO- 
MITEE SA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIV aastakäik

TRÜ rektori käskkiri 
nr. 91-k

1. Avaldan kiitust ja tõstan esile TRÜ töötajaid ja üliõpilasi, kes 
aitasid ette valmistada ja väga edukalt viisid läbi üleliidulise rahva
loenduse Tartu t rahvaloenduse osakonnas:

ELKNÜ TRÜ komitees üliõpilaste osavõtt EÜE tööst.
2. Kiita heaks TRÜ ühiselamu

SŽs

dots. Endel Purju, üliõp. Aime Põder,
noorem tead. tööt. Tiit-Rein Viitso, Erika Petjärv,
vanem tead. tööt. Vilve Maremäe, Aita Tulp,
noorem tead. tööt. Vilju Lilleleht. Helgi Aas,
van.-lab. Tiiu Laisk, Sirje Matt,
vanem tead. tööt. Ilmar Koppel, Peeter Tüür,
van.-lab. Malle Toom, „ Meeli Telgmaa,
üliõpil. Ants Haljaste, „ Mall Puusepp,

„ Liia Hänni, „ Maret Männik,
„ Hilja Ivarinen, „ Pille Pae,
„ Peeter Liblik, „ Joomas Jüriado,
„ Jaak Jaanisto, „ Hindrik Arukaevu,
„ Piret Keres, „ Tiiu Ehrlich,
„ Juhan Hätnmalov, Eva Lukksepp,
„ Romi Mankin, „ Merike Sööt,
„ Rein Haustin, Peep Gorelov,
„ Andres Kilk, „ Peedu Metsaots,
„ Vilve Kööbi, Anne Hagelberg,
„ Ann Vallisoo, „ Eva Ilves.

2 . Hea töö eest rahvaloendusel märgin ära järgmisi töötajaid ja 
üliõpilasi:
van.-lab. Valve Kallikorm, üliõp.
lab. Ann Roos,
noorem tead. tööt. Rein Zupping, 
noorem tead. tööt. Siiri Veroman, 
noorem tead. tööt. Elmar Sula, 
üliõpil. Mart Aints,

„ Alo Raidaru,
„ Jaan Aija,
„ Uku Hänni,
„ Evi Nurme,
„ Anne Trummaf 
„ Eha Soonike,

Unnas Keis, 
Merike Raid 
Valdek Slet,
Tiina Täpsi, 
Sigrid Kaseoru, 
Iile Rebane,
Mart Telliskivi, 
Lenina Blum,
Tiiu Kann,
Rutt Kukk, 
Merike Laansalu.

I «Siseorganisatsioonilise töö pa- ehitusstaabi loomine. TRÜ komso-
randamise abinõudest TRÜ mo*' organisatsiooni esindajatena (T  ^
komsomoliorganisatsioonis» suunata staabi koosseisu i .  ViHer, 4***/

. . . .  T „ , .  , M. Salundi ja J. Tomson.Kuulanud ara ELKNU TRU ко- *
mätee orgsektori juhataja T. Tikandi , ^ °  j «.a. ^ komi- 
aruande, pleenum märgib, et olu- te® bürood valja tootama süsteemi 
kord siseorganisatsioonilise töö alal ühiselamu objektil töötajate mate- 
on endiselt ebarahuldav. Liikmemak- riaabeks ja moraalseks stimuleeri- 
sude võlglaste arv, samuti ^rvelt m,seks. Selleks^ kasutada koiki kom- 
mahavõtmata lahkunute hulk on sorno|* organisatsiooni käsutuses 
viimaste kuude jooksul kasvanud, olevaid vahendeid (toetused, stipen- 19. veebruaril kaitses EKP KK 
Endiselt esineb viivitusi tööplaani- diurnid, ühiselamutesse majutamine, juures asuva Partei Ajaloo lusti
de laekumisel, samuti ei kontrollita furismituusikud jne.), ja teha vas- tuudi Teaduslikus Nõukogus väite- 
pidevalt tööplaanides märgitud üri- tava‘d ettepanekuid teistele kompe- kirja EKP TRÜ komitee sekretär, 
tuste läbiviimist. Pidevalt on halb tentsetele instantsidele. NLKP ajaloo kateedri vanemõpeta- 
siseorganisatsioonilise töö olukord 4. ELKNÜ TRÜ komitee bürool ja Kalev Koger. Pikaajalise uuri- 
füüsika vene osakonnas (sekretär kaaluda võimalust ühiselamute ja- mise tulemusena valminud väitekiri 
V. Timofejev), matemaatika teoree- gamiseks teaduskondade vahel pä- marksistlik-leninlikust võistluskäsi- 
tilises osakonnas (eriti vene kursus- rast uue ühiselamu valmimist. tusest ja sotsialistliku võistluse par
tel) (sekretär R. Prank), ravi vene III «Muudatustest TRÜ komsomoli- teilise juhtimise kogemustest ENSV 
IV, V, VI kursusei, spordimeditsn- organisatsiooni struktuuris» tööstuses sai oponentide korge tun- 
niosakonnas (sekretär O. Sentšugo- Kuulanud ära ELKNÜ TRÜ komi- nustuse osaliseks. Tõsteti esil.e sü
va), voõrfiloloogia-osakonnas (sek- tee sekretäri asetäitja J. Alliku ette- gavat probleemitundmist, disser- 
retär R. Kärner), bioloogia-osakon- kande ja sõnavõtud. ELKNÜ TRÜ iandi eruditsiooni nii filosoofias, 
na II kursusei (sekretär A. Piirsoo), komitee pleenum otsustab: majandusteaduses, pedagoogikas
Majandusteaduskonna raamatupida- , p idada Sigeaegselis ja vajali. {j” ‘ S a Allhl,JS f t ' ^ š t o r t o m a f n t a e  
mise ja kauoanduse osakonnas (sek- k k teaduskondade liifi iuaevd '- tunnistaü , historiograahlineretär S. Kallas) . ?  ^eaausKonaaae luit tu&evüa kül Teaduslik Noukogu otsustas

Pleenum ■ komSOm0 liorganisate.oo- d* K K ile aja,ooka„didaadi
Pleenum otsustab. n.s ja  omavalitsuse süsteemi umber- kraadi 0 n “itleme K Kogerit ja
I) icohustada kõiki osakonaade korraldamist. soovime uusi võite teadusepõllul,

(teaduskondade, ravikursuste) sek- Avaldada sm. Aliiku ettekande EKP TRÜ komitee 
retäre saavutama 24. veebruariks põhiseisukohad ajalehes «Tartu Riik- 
liikmemaksude võlgnevuse likvidee- Hk Ülikool» ja korraldada nende
rimine oma osakondades; arutamine TRÜ komsomoliorgani-

ELKNÜ TRÜ komitee

ELKNÜ TRÜ komitee 
III pleenumi otsus

Päevast päeva V
(NÕUPIDAMINE TÖÖJÕUVAJADUSEST) , Д  k®hu,stf dj*. osakondade (tea- satsioonis (teaduskondades, osakon-
v duskondade) büroosid kahe nadala dades, kursustel). Lõplikult otsusta-

seisuga nõupidamised hakkavad jooksul aru tama alaliselt liikme- da aru ta tavad küsimused ELKNÜ
EKP Tartu Linnakomitees toimuma maksu võlgfasteks olevate komso- TRÜ organisatsiooni XIX konve-
igal kuul. moligruppide grupiorganisaatorite rentsil.
Töö j õu va j a d u aed: personaalküsimusi ja  sellest ette Ff ~
»nrjii. kandma ELKNÜ TRÜ komitee ar- ^LKNU 1 RU komitee sekretariaa-
A p n vpst i t scpkt nri  inhata iiip. j märfcits- 011 kooskolastada ettevõetavate muu-
Spetsialiseeritud Tööde Valitsusse J J *  * datuste projektid eelnevalt ülikooli
vähemalt 10 inimest, poisse, võima- 3) juhtida osakondade (teadus- parteiorganisatsiooni ja  administrat-
lik rakendada ka teises vahetuses, kondade, ravikursuste) sekretäride siooni asjaomaste lülidega ning
kvalifikatsiooni omamine ei ole t_äh- tähelepanu vajadusele pidevalt kont- ELKNÜ Keskkomiteega,
tis, teenimisvõimalused nagu põhi- rollida gruppides tööplaanide täit- „ ^  ,
tööjõulgi keskmiselt 5 rbl. päevas, mist ning kajastada seda kontrolli , ^ 0l!| ,S0m 0jlt00 koordineerimi-
Suveperioodil voime rakendada, sa- komitees asuvais tööplaanide kaus- m°?,dus-
madel tingimustel ka 35 inimest. tades; tada  ELKNU TRU komrfee h.kme-

. test ja  aktivistidest komisjonid:
Möödunud nädalal alustati Tartu т ян*п Rpndhetoontoodete Tehasesse 1 ^  panna vastutus liikmemaksude j )  komsomolitöö koordineerimi-
Unnas kahte suurt ehitust. S “ brigaadi m afk?  Й Г М Л П Е Ь »  “I m s ' e  “ ks Ajaloo-KeeWeaduskonnas koos-
TRÜ uhiselamut ja Tartu bussijaa- iIinnikc tn n tm a  ПП-24 п!яя1е f - f  personaalselt usaks Kursuse seisus: M. Heidmets, T. Kuldsepp,
ma — ühiselamut laupäeval ja auto- c • j . Inkmemaksukogujatele ka osakon- R. Kärner, T. Lanskaja, Ä. Reinmaa,
bussijaama nädala keskel. ^ йу,еРеГ!.°.® *, ... CI--IC sekretäridele. Kohustada j  Tamm, D. Vseviov;
18. veebruaril toimus EKP Tartu Tartu hh. ustrusti uks EUE ruhm. ELKNU TRU komitee bürood aru- . komsomoW8s to o rd ineerimi-
l innakomitee esimese sekretäri I võimalus tootada kahes vahetuses; tam a ULKNU põhikirja taie rangu- . J  p?.s..0rf]0!,[.00 toordineerimi
t t- • -  . , . k . . *' vastavalt Ministri te Nõukocu mää- seira liikmemaksude koorumise ko- FüiisikR-KeemiateaduskonnasLoti juures n õu p id am in e  uh ise lam u  vabL“ Vd11 . . e ^ и к и ц и  11 lUKin maKsuue Kogumise ко jj0 0 s s e ss u s . н  Faiman I lä r v  iantipmiqek-s esi-
eh i tu s e  k ä id u s t  la tö ö iõ u v a ia d n s e s t  ruse le  50  in im es t  ha ig laobjekti le;  h u s tu s t  lohakalt  t a i tv a te  kom m u- ^ o s se isu s .  n .  t-a m an, J. Jarv, D o tsen d ik u ts e  ta o t lem isek s  esi
suveperioodil nii ühiselamu obiek Suvetööde raames peaks leidma veel nistlike noorte ja  vastavate  osakon- ^  *̂ aevfa ts’ t ’ т ^ аП* Г? j  a v a ld u  loenguga I R ü  Majan-
tile kui ka Maarjamõisa haigla ehi võimaluse 30 abitöölise saatmiseks dade sekretäride personaalküsimusi; Timofejev, V. Murk, T 'Tapsi; dusteadusKonna rahvapiajandusha- 
ш е  kui ка maarjam õisa naigia eni- ühise)amu objektile. ’ 3) komsomohtoo koordmeenmi- rude ökonoomika kateedri juhataja
tusobjekhle. Nõupidamisest votsid k - - nmidi.tati пгяр . °)  kontroll selle otsuse täitmise seks BiofooTia-Geopraafbteadus- dots kt. Jaan  P i k k  teemal «Pollu-
osa EKP Tartu Linnakomitee sekre- Teise kusimusena puudutati prae- uJe panna ELKNu TRÜ komitee konnas koosseisus: K. Küttis, J. majanduse arenguprobleeme kaas-

Lutt, A. Piirsoo, Ü. Rein, A. Vaik. ajal» kolmapäeval, 4. märtsil
N «Abinõudest TRÜ uue ühiselamu ? )  komsomolitöö koordineerimi- 1970. a. algusega kell 16 Vanemui-

ehitusprojekti käikulaskmise kii- feks . Matemaatikateaduskonnas se tn. 46, aud 135 
rendamiseks» koosseisus J. Kaasik, S. Litvinenko, V. KRINAL,

Kuulanud ära ELKNÜ TRÜ ko

ELKNU 
TRÜ komitee bürool

18. märtsil toimunud ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool arutati 
järgmisi küsimusi: 

ф  Debreceni ülikooli delegatsiooni 
vastuvõtmisest, 

ф  R. Koggeri (Arstit. ravi II k.), 
T. Nurga (Arstit. ravi I k:), 
O. Raidla (ajaloo II k.) perso
naalküsimusi, 

ф  siseorganisatsioonilise töö ja 
ideoloogilise töö tasemest Mate
maatikateaduskonnas (J. Vilier), 

ф  abinõudest EÜE-70 suhtes.
Debreceni ülikooli delegatsioon 
otsustati kutsuda Tartusse märt
si lõpul.
Büroo otsustas kinnitada Arsti
teaduskonna I kursuse komso
moliorganisatsiooni büroo otsu
se karistada R. Koggerit valju 
noomitusega koos arvestus
kaardile kandmisega üliõpilase
le — kommunistlikule noorele 
ebaväärika käitumise eest. 
Büroo otsustas kinnitada Arsti
teaduskonna büroo otsuse karis
tada T. Nurka v^Vju noomituse
ga arvestuskaardile kandm sega' 

( Ja rg  2. lk.)

Venia legendi
taotlemiseks esi- X

T. Leppman, A. Matin, R. Prank, 
M. Preem.

TRÜ Majandusteaduskonna 
dekaan

tär Vezikov, TSN Täitevkomitee esi- g us* olukorda ehitusel ja ehituse orgsektorile. 
mees A. Karu, EÜE ühiselamu ehi- alguse edasilükkamist. Vaiade 
tusstaabi liikmed, ELKNÜ TRÜ ko- probleem lahendati Tartu Raudbe- 
mitee esindajad ning Kõrgema ja toontoodete Tehase jõududega, tun- 
Kesk-erlhariduse Ministeeriumi esin- ^ub. et selle_ juurde uuesti tagasi 
daja, samuti kõigi ehitavate asutus- tulla pole motet. Öeldu kinnituseks
te ja materjalidega varustavate on ka see, et ehitus on käiku läinud, ни tee sekretäri mittekoosseisulise
ettevõtete esindajad. Sama koos- J, V.1LLER X k o r r a s f J ' S g i ^ T m s o m o U  '{a Komisio,lide P5hiülesa" " eb* s LOODUSKAITSERINGI LIIKMED)
finillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllli löökehituse -  TRÜ ühiselamu — 1) V. I. Lenini iuubeli ürituste 28. veebruaril ja 1 . märtsil .lähme

I 1  ~  ■ • ■ ehitusobjektil, komitee otsustab. raames peetava üleliidulise koni- Aakre metskonda ulukeid loendama.
T e a d U S I I K U d  n õ u p i d a m i s e d  l. Lugeda vabariigi komsomoli somolikoosoleku korraldamine tea - K og u n em e 28 veebruaril kell 8 Va-

löökehitus — TRÜ ühiselamu ja duskondades; nemuise 46 ette. Kaasa votta maga-
Täna peetakse Tartus ENSV Tea- Laupäeval ja pühapäeval pee- teised TRÜ ehitused — esmajärgu- 2 ) komsomoliorganisatsiooni uue puskott, võileivad, suusavarustus ja

duste Akadeemia Looduskaitse Ko- takse TRÜ keemiahoones Eesti iise tähtsusega tööobjektideks TRÜ struktuuri läbiarutamine ja seüele hejL tn!u- -. f
misjoni XI laiendatud pleenum tee- NSV Aianduse ja Mesinduse Selt- üliõpilaste jaoks käesoleval suvel, ülemineku ettevafmistamine; J a r e le  on vom alik  soita i. m an-
mal «V. I Lenin ja looduskaitse», si Tartu osakonna XIV teaduslik Vastavalt sellele planeerida töö teis- 3) uue omava'itsuse struktuuri . „ .L  i?,
Kavas on 7 ettekannet. Tuntuma- seminar, mis algab kell 16.30. tel suvetööde objektidel ning TRÜ läbiarutamine ja juurutamine,
tešt teadlastest ja looduskaitsete- Ühisürituse teine korraldaja on ________________________________________________________________

Puka jaamani, kuhu auto vastu tu
leb. JUHATUS

gelastest võtavad sõna prof. E. Tallinna Botaanikaaed. V. Rum
Kumari («Lenin — nõukogude loo- bgrg räägib ohtlikematest roosi-
duskaitse rajaja»), dots. L. Vait haigustest meie vabariigis ning
(«Lenin objektiivsete protsesside mõningatest tõrjevõtetest. H. Ka-
kahest vormist»), A. Valsiner riselt on kaks ettekannet — «Kaug-
(«Kasvatada noorsugu leninlikus Ida päritoluga dekoratiivtaimede
looduse hoidmise vaimus»), J. haiguskindlusest» ja «Taimehai-
Eilart («Leninliku suhtumise eest guste tõrje aktuaalseid probleeme.» 
loodusesse») jt.

TÄHELEPANU. KURSUSE 
VANEMAD!

TRÜ komsomolikomitee ootab 
nende üliõpilaste nimesid, keda 
kursused soovitavad käskkirjaga 
kiituse avaldamiseks hea oppe-

Esmaspäeval, 2. märtsil alguse- V. Kelder. Oodatakse dekanaatide, edukuse, aktiivse ühiskondliku te- 
- - - - - gevuse ja eeskuju’iku oppedist-

Kaasaegne fuhtimisteadus [a 
ülikool

Köögiviljanduse uudiseid paja- ga kell 17.00 alustab keemia ring- kateedrite, partei-, ametiühingu- ja gevi 
h .Increva Sordiaretusiaama' va- auditooriumis tööd loene^-seminar. komsomoliorganisatsioonide akti- s ,PbPleenum algas täna kell 10 tab Jõgeva Sordiaretusjaama va- auditooriumis tööd loeng-seminar, komsomoliorganisatsioonide akti- sipliini eest ning seoses 8.

EKP Tartu Linnakomitee saalis, nem teaduslik töötaja V. Jaagus mille eesmärgiks on panna alus viste, kõiki neid, kes võtavad prak- т Й ? н'яякнР esitamise viimane
* , EPA dotsent P. Alles kõneleb juhtimistegevuse üleviimisele uh- .... . . . . .  . . . . . . .  Kandidaatide esitamise

biostimulaatojrite mõjust seemne- koolis teaduslikele alustele. Sisse- tiliselt osa juhtimistööst voi tu - tähtaeg on 3. mar д. ■
saagile ja nektarieritusele. juhatava ettekandega esineb dots. vad huvi juhtimisküsimuste vastu. O PPbbtK JUK



Tehnikadoktor professor A. Ber
ger on oma kogemusi kasutades kir
ja pannud «Kümme käsku üliõpila
sele ja noorele teadlasele», kus vii
mane neist kümnest kõlab nii: «Igal 
õhtul tuleb endalt küsida, mis on 
päeva jooksul ära tehtud ja mida on 
♦-aja homme teha.»

Kui nüüd selle käsu kohaselt ta l i
tada, siis leiame, et üsna sageli 
me sõna otseses tähenduses ra is 
kame poole päevast kas hommikul 
piimasaalis järjekorras seistes; või 
tabas sind kahe loengu vahel ha i
gutav auk, mida sa samuti kuigi 
otstarbekalt ära kasutada ei su u t
nud. Lähtudes iga üliõpilase konk
reetsest päevaplaanist võiks s ää ra s 
te momentide loetelu jätkata, need 
on aga võib-olla ühed tüüpilisema
test.

Meenutades K. Marxi ü tlus t  «Aeg 
on inimese arenemise ruum», tuleks 
püüda ka siin suuremast ruumikitsi
kusest lahti saada, vähemalt selli
sest, nagu see valitseb korterite 
valdkonnas (siin ruumipuudus sõna 
otseses tähenduses). Üliõpilane on 
üks neist subjektidest, kes ei mõtie 
niivõrd aja veetmisele, kui just aja 
kasutamisele, kuigi esineb teatud 
raskusi konkreetse piiri tõmbamisel 
sõnade «veetma» ja «kasutama» t ä 
henduste vahele. On kategooria ini
mesi, kellele peaks soovitama mõtte
lise joone nihutamist rohkem «ka
sutama» kasuks, kuid teisele osale 
soovitaksin jälle vastupidist. Näi
teks kasvõi ühiselamu komandanti- 
dele, kes pärast eksamisessiooni 
lõppu (sessiooni ajal on «veetma» 
minimaalne) televiisorite kui esm a
järjekorras ajaveetevahendite üles
panemisega eriti ei kiirusta. Uks p a 
remaid mooduseid (võib-olla keegi 
teab parimat) end päevamuredest 
küllastunud maailmast välja lülita
miseks on haarav  spordireportaaž,

Tõsta aja hinda

julgeksin õelda ehk efektiivsem kui 
suusamatk, mis omakorda on kah t
lemata palju tervislikum. Vähemalt 
siin peab üliõpilane olema p ragm a
tist ja  otsustama, mis on tema ä ra 
nägemise jä rgi kõige kasulikum te 
gevus n ing kõige efektiivsem puh
kus. Kahjuks ei ole olemas mingit 
kasulikkuse ega efektiivsuse mõõdu
puud, nagu ei ole ka üldtunnustatud 
stiimuleid aja otstarbekaks k asu ta 
miseks. Kui aga asja vaadata  veidi 
teise nurga alt, tunnistades, et p rak
tiliselt on igaühe jõudeaeg niisama 
palju väärt, kui palju selle kasutaja 
ise väärt  on, siis püüdes õhtul enne 
magamaminemist ( 10. käsk!) päeva 
jooksul tehtud tööde ja omandatud 
teadmiste väärtust samastada oma 
enese luust ning lihast ihu ja veel 
ajude väärtusega, tekib a la teadvus
lik trots: «Kas ma tõesti rohkem 
mitte väärt  ei ole?» Näete, kui o sa 
valt saab ära kasutada inimese 
rahulolematust olemasolevaga. Aga 
kui tegemist on rahuloleva üliõpila
sega — siis toimib loodusseadus 
Vana-Rooma riigitegelase Tacituse 
mõttekildu — «Isegi ta rgad hü lga
vad auahnuse viimasena» — arves
tades isegi nende juures, kes seda 
mõtet kuigi autoriteetseks ei tunnis
ta ja nad püüavad järgmisel päeval 
( 10. k ä s k ! . . .  mida on vaja teha 
homme) tõsta oma hinda aja o ts ta r 
bekama kasutamise läbi.

Niisugune oleks väikene retsept 
nii defitsiitse aja võimalikult efek
tiivseks' kasutamiseks «enesestimu- 
leerimise» abil. Kes selle süsteemi 
piires 011 juba teatud edusamme tei
nud ja kelle eksamitulemused selle 
all ei ole kannatanud, neile soovi
taksin mõelda niisugusele õppetöö 
vormile, nagu seda on loengute va- 
bakuularpine (rohkem h um anitaar
kallakuga erialadel), mille osas võib 
lähematest võimalustest ja t in g i
mustest teada saada komsomoli - 
komitee liikmetelt.

TÕNU LAAK

(Algus lk, l)

Ш Büroo otsustas, arvestades
O. Raidla korduvat ebaväärikat 
käitumist, mille eest teda on ka
ristatud, ning üliõpilase kä itu 
misnormidega kokkusobimatut 
tegu — TRÜ üliõpilaspileti eda
siandmist tundmatule isikule —, 
pöörduda TRÜ rektori poole 
ettepanekuga O. Raidla eksmat- 
rikuleerida ja  kohustada ajaloo- 
osakonna komsomoli a lgorgani
satsiooni arutama O. Raidla 
väljaheitmist ÜLKNÜ-st.

#  Ettekande Matemaatikateadus
konna komsomolitööst tegi 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
asetäitja J. Viller. Sõna võtsid 
Rein Prank (arvutusmatemaati- 
ka-osakonna sekretär), Tiit Lep- 
man (matemaatika pedagoogili
se osakonna sekretär), Laur Ka
ru (TRÜ komsomolikomitee sek
re tär). Büroo otsustas märkida 
ära  matemaatikaosakondade, eri
ti arvutusniatemaatikaosakonna 
komsornolibiiroode nõrka tööd 
Matemaatikateaduskonna kom
somolitöö juhtimisel. Juhtida 
arvutusmatemaatika- ja mate
maatika pedagoogilise osakonna 
komsomolibüroode tähelepanu:
1) siseorganisatsioonilise töö 
nõrgale tasemele Matemaatika
teaduskonnas,
2 ) eesti ja vene õppekeelega 
kursuste komsomoligruppide 
nõrgale sidemele,
.3) komsomolibüroode nõrgale 
tööle ühiskondiik-poliitiliste 
probleemide käsitlemisel kom
munistlike noorte huigas.
Büroo kohustab Matemaatika
teaduskonna komsomolibüroosid 
võtma kevadsemestri tööplaani 
ja  ka jooksva tööna ühiskondiik- 
poliitiliste probleemide sügava
ma käsitluse, et tõsta üliõpilaste 
huvi ühiskondiik-poliitiliste
sündmuste vastu.
Büroo otsustas pöörduda Mate- 

-fiiaätikateaduskonna parteibii- 
roo poole palvega arutada koos 
komsomollbüroodega ühiskond- 
lik-poliitiliste probleemide kä
sitlemise võimalusi ja teid ma- 
temaatikaosakonna üliõpilaste 
hulgas.

©  Büroo otsustas moodustada 
ELKNÜ TRÜ komitee juurde 
EÜE-70 koordineeriva staabi 
koosseisus E. Rahumaa (staabi 
ülem), A. Talur (asetäitja) , 
J. Viller, R. Hunt, D. Visnapuu 
R. Saarma, V. Parve, ja Ü. Kae
vats.

Bürool viibäs EÜE komissar 
T. Pangsep.

ELKNÜ TRÜ komitee

Leninlik arvestus
Leninliku arvestuse kolmas etapp 
TRÜ-s on jõudmas otsustavasse 
staadiumi. Aktiivselt j a  prin ts i
piaalselt mööduvad koosolekud 
paljudes komsomoligruppides. 24. 
veebruari seisuga paistavad eriti 
hästi si lma Arstiteaduskond ja  Õi
gusteaduskond, samuti ka ajaloo-, 
võõrfiloloogia- ning eesti filoloogia 
osakond. Atesteerimiskomisjonide 
liikmed ning kommunistlikud noo
red on esinenud mitmete ettepane
kutega arvestuse kasuteguri tõ s t
miseks ja sisulise efekti suurenda
miseks. Kuid puhuti on ka juhen
dist ebaõigesti aru saadud ning on 
esinenud vaieldavaid probleeme. 
ELKNÜ TRÜ komitee juhib kõigi 
arvestuskomisjonide tähelepanu

olulist paranemist.  Leninliku 
arvestuse mittesooritamist arves
tatakse üliõpilase iseloomusta
misel, töölesuunamisel, samuti ka 
tema ühiselamusse paigutamisel 
jne.

* Enne arvestuskomisjoni istungit,  
kus otsustatakse antud kursuse 
kommunistlikele noortele arves
tuse andmine, tuleb grupporgil 
vestelda õppejõuga, kellele soorS- 
tati viimane ühiskonnateaduste 
eksam, et saada  õppejõu arvamus 
kommunistlike -noorte teadmiste 
kohta marksismi-leninismi teoo
rias. Ilma ühiskonnateaduse õp
pejõu arvamuseta ei ole komis
jonidel lubatud o tsustada ühegi 
kommunistliku noore arvestuse 
küsimust. Vastutus selle, esialg
sest juhendist puuduva punlrti 
täi tmise eest lasub komisjoni 
liikmel — ELKNÜ TRÜ komitee 
büroo esindajal.

* Rotaatorü paljundatud aruande- 
blanketid leninliku arvestuse soo-

F . I .1 E N I N *  E
870-13711 =

järgmistele asjaoludele:
* Arvestuse andmise või mitteand

mise otsustab personaalselt a r 
vestuse komisjon, mitte kursuse 
koosolek. Komsomoligrupp teeb 
oma otsuse vaid selle kohta, kas 
grupi liige lubada arvestusele või 
mitte. Nende kommunistlike 
noorte küsimus, kelle suhtes 
grupp asub seisukohale, et nad 
pole leninliku arvestuse väärili
sed, arvestuskomisjonis arutusele 
ei tule. Ülejäänud kommunistli
kele noortele arvestuse andmise 
otsustab komisjon, kelle pädevu
ses on ka määrata, keda kutsuda 
personaalsele vestlusele ja keda 
mitte. Grupporgi arvamust selles 
suhtes tuleb käsitada vaid kui 
nõuannet.

* Nende kommunistlike noorte kü
simust, kellele komisjon arves
tust ei anna, arutab osakonna 
büroo. Soovitav on neile kommu
nistlikele noortele anda konk
reetsed komsomoüülesanded, sa 
muti edaspidi perioodiliselt kuu
lata kursuse koosolekutel ja  bü
roo istungitel nende aruandeid 
oma õppe- ja  ühiskondlikust te
gevusest, seni kuni on m ärgata

ritamise kohta täidab grupporg 
kohe päras t  komisjoni istungit, 
kus antud komsomoligrupi küsi
mus arutusel oli. Ilma aruannete 
laekumiseta komsomolikomiteesse, 
rnille eest kannab vastutust osa
konna sekretär ja  ELKNÜ TRÜ 
komitee büroo liige, gruppi a r
vestust sooritanuks ei loeta.

* Parimai le arvestuse sooritanuist 
ori soovitav anda kätte arvestuse ' 
tõendid teaduskonna pidulikul 
komsomoükoosolekul. Ülejäänud 
kommunistlikud noored saavad  
vastavad tõendid koosoleku lõpul 
grupporgiSt. Vestluse lõpul tõen
di kätteandmine pole otstarbekas, 
sest parimaile arvestuse soorita- 
jaile pole selleks momendiks veel 
tõendeid üle antud.

* Arvestuse käigu pidevaks val
gustamiseks ajalehes on ELKNÜ 
TRÜ komitee ja ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» toimetuse poolt 
moodustatud ajakirjanike bri
gaad, kelle liikmetel on õigus 
viibida atestatsioonikomisjonide 
koosolekuil.

ELKNÜ TRÜ komites 
sekretariaat.

Algab 
lõpetamine

Juba on alustanud tegevust
1970. a. lõpetajate töölesuunamise 
komisjonid. Mitmed lõpetajad on 
pöördunud ELKNU TRÜ komitee 
poole nõu ja abi saamiseks suuna- 
misprobleemide lahendamisel.

Meie võimuses ei ole lõpetajatele 
hankida ainult «häid» töökohti. Kuid 
nagu eelmiste aasta te  kogemused 
näitavad, on küllaltki suur osa töö
lesuunamisega seotud raskustest ja 
pahandustest tingitud sellest, et 
lõpetajad ja lõpukursuste vanemad 
kui kursuste esindajad suunamis- 
asjade ajamisel ei tunne küllaldaselt 
suunamise korda ja eeskirju, va ja 
likud dokumendid pole nõuetekoha
selt J a  lõpetajate kohustusi ning 
huvisid arvestades vormistatud, tih
tipeale puudub soovide ja huvide 
kooskõlastatus lõpetajate endi, de
kanaadi ja  komsomolikomitee esin
daja  vahel. Nende puuduste kõrval
damisele, eelkõige igale lõpetajale 
vajaliku informatsiooni andmisele 
tahab komsomolikomitee kaasa 
aidata.

Alljärgnevalt avaldame selgitava 
kirjutise töölesuunamise eeskirjade 
kohta.

Möödunud aastal ilmnes tihti, et 
peale vastavate eeskirjade üldise 
tutvustamise vajab mõnigi lõpetaja 
enne suunamiskomisjoni ette a s tu 
mist kvalifitseeritud nõuannet selle 
või teise konkreetse küsimuse lahen
damiseks. Konsultatsiooni saamise 
võimalus komsomolikomitee vahen
dusel on sel aastal olemas.

Põhjalikumalt räägime neist a s ja 
dest lõpukursuste vanemate koosole
kul teisipäeval, 3. märtsil. Kogune
me kell 16 ELKNÜ TRU komiteesse.

ELKNÜ TRÜ komitee

INFORMATSIOONI KOOSOLEK
Esmaspäeval, 2 . märtsil kell 19 ph. 
aud. 227 informatsioonikoosolek. 
ELKNU XV kongressist räägivad 
TRÜ delegaadid.

Noorte spetsialistide personaalset 
jaotamist ja nende töölesuunamist 
reguleerivad käesoleval ajal NSV 
Liidu kõrgema ja  kesk-erihariduse 
ministri 18. märtsi 1968, a. käsk
kirjaga nr. 220 kehtestatud põhi
määruse eeskirjad. Nende eeskirja
de kohaselt suunatakse kõrgema 
õppeasutuse lõpetanud noored spet
sialistid tööle vastavate  jao tusp laa
nide alusel vastavalt nende erialale 
ja kvalifikatsioonile.

Noorte spetsialistide töölesuuna
mine toimub suunamiskomisjoni 
kaudu. Komisjoni koosseisu kuulu
vad kõrgema õppeasutuse rektor 
komisjoni esimehena, ministeeriu
mide ja keskasutuste esindajad, kel
le jaoks antud õppeasutus kaadrit 
ette valmistab, ning õppeasutuse 
ühiskondlike organisatsioonide 
esindajad. Komisjoni koosseisu a r 
vatakse ka teaduskondade dekaa
nid ning osakondade juhatajad.

Suuremates õppeasutustes moo
dustatakse suunamiskomisjonid tea 
duskondade järgi. Suunamiskomis- 
jonide ,tööst võtavad tavaliselt osa 
ka asjast huvitatud ministeeriumi
de ja ametkondade, aga samuti ka 
nende ettevõtete ja asutuste esin
dajad, kuhu jaotusplaani kohaselt 
noored spetsialistid suunatakse.

Komisjon lähtub noorte spetsia
listide töölesuunamisel nende eri
alast ja kvalifikatsioonist, a rves ta 
des nende spetsialiseerumist, õppe- 
edukust, perekondlikku seisundit 
n ing tervislikku olukorda, nende 
osavõttu teaduslikust ning ühis
kondlikust tööst. Komisjonis kuula
takse ära ja arvestatakse võimaluse 
korra! ka noore spetsialisti enda 
soove oma tulevase töökoha suhtes.

Noorte spetsialistide jaotamisel 
peab suunamiskomisjon esijärje
korras kindlustama kaadriga ette
võtteid ja asutusi, kus seda kõige 
enam vajatakse.

Kui ministeeriumide või am et
kondade poolt pakutavad töökohad 
ei vasta  erialale või kvalifikatsioo
nile, mille noored spetsialistid on 
omandanud kõrgemas õppeasutuses, 
aga  samuti ka juhul, kui neil ei ole 
võimalik kindlustada noori spetsia
liste vajaliku elamispinnaga, siis

selle ministeeriumi _ (ametkonna) 
loal, kellele kõrgem õppeasutus a l 
lub, võib suunamiskomisjon suun a
ta noore spetsialisti mõnele muule 
töökohale.

Noorte spetsialistide töölesuuna
mine toimub suunamiskomisjoni is
tungil. Komisjonis tehakse igale 
kõrgema õppeasutuse lõpetanule 
teatavaks tema tulevane töökoht 
või ametikoht, palga suurus ning 
elamispinnaga kindlustamise moo
dus. 1

töölesuunamisel. Kõigepealt käib 
see sõjaväelaste (ohvitseride ja 
üleajateenijate) abikaasade kohta. 
Sõjaväelaste abikaasad suunatakse 
võimalust mööda erialasele tööle 
paikkonda, kus asub abikaasa a la 
tine teenistuskoht. Ajateenijate 
ning sõjakooli kursantide abikaa
sade töölesuunamine toimub üldi
ses korras.

Kui abikaasad lõpetavad kõrge
ma õppeasutuse üheaegselt, siis 
suunatakse nad tööle samasse lin-

Kõrgemate õppeasutuste 
lõpetanud noorte spetsia
listide töölesuunamisest
Komisjonis tehakse otsused lahti

sel hääletamisel. Häälte pooleks- 
langemisel otsustab komisjoni esi
mehe hääl.

Komisjoni otsus on kõrgema õp
peasutuse lõpetanule täitmiseks 
kohustuslik. Ka sel juhul, kui ta ei 
nõustu otsusega, on ta kohustatud 
tööle ilmuma ettevõttesse voi a su 
tusse, kuhu ta oli tööle suunatud. 
Tema poolt esitatud vastuväited 
kuuluvad läbivaatamisele töölesuu- 
namiskornisjonis.

Erieeskirjad kehtivad noorte spet
sialistide suhtes, kes on tunnis ta
tud esimese või teise grupi invalii
dideks. Nende tervislikku olukorda 
arvestades suunatakse nad tööle 
oma perekonna alatisse elukohta, 
nende nõusolekul aga — mõnele 
komisjoni poolt ettepandavale ko
hale.

Noored spetsialistid võivad nõu
da, et nad suunatakse tööle nende 
vanemate alatisse elukohta, kui v a 
nemad on esimese või teise grupi 
invaliidid ja kui perekonnas ei ole 
teisi töövõimelisi liikmeid, kes 
võiksid nende eest hoolitseda.

Eri kord on kehtestatud ka ab i
elus olevate noorte spetsialistide

na või rajooni. Kui üks abikaasa
dest lõpetab aga enne, siis suuna
takse ta tööle üldistel alustel, a r 
vestades seejuures ka teise ab ikaa
sa samasse paikkonda suunamise 
võimalusi, sest abikaasal, kes kõr
gema õppeasutuse lõpetab hiljem, 
on õigus nõuda, et ta  suunatakse 
tööle paikkonda, kus ta abikaasa 
töötab.

Kui noored spetsialistid abiellu
vad pärast seda, kui suunamisko
misjon on oma töö juba lõpetanud, 
siis määratakse nende töökohad 
kindlaks vastavate ministeeriumide 
ja ametkondade (kelle alluvuses 
olevatesse ettevõtetesse ja a su tu s
tesse need noored spetsialistid olid 
suunatud),  omavahelisel kokkulep
pel. Kokkuleppe mittesaavutamise 
korral lahendab küsimuse ministee
rium, kelle alluvusse kõrgem õppe
asutus kuulub.

Noortel naisspetsialistidel on r a 
seduse korral, aga samuti ka siis, 
kui neil on kuni ühe aasta van u 
seid lapsi, õigus nõuda, et nad suu
natakse tööle perekonna (mehe, 
vanemate) alatisse elukohta.

Noored spetsialistid, kes on lähe
tatud Õppima ettevõtete, ehituste,

sovhooside, kolhooside või muude 
organisatsioonide poolt, suunatakse, 
pärast kõrgema õppeasutuse lõpe
tamist tööle neid lähetanud ette 
võtetesse ja organisatsioonidesse. 
Viimati märgitud ettevõtete ja or 
ganisatsioonide nõusolekul või 
dakse neid suunata tööle ka teis
tesse organisatsioonidesse.

Kui kõrgema õppeasutuse lõpeta 
nud abikaasadest üks on õppima 
lähetatud, siis sõltumata sellest, 
kumb abikaasadest lõpetab õpingud 
enne, tuleb teine abikaasa suunata  
tööle linna või rajooni, kus asub 
ettevõte või organisatsioon, kes 
ühe nendest lähetas õppima vasta 
vasse õppeasutusse.

Kui mõlemad abikaasad on lähe 
tatud õppima, siis päras t õppeasu 
tuse lõpetamist suunatakse nad 
tööle neid lähetanud ettevõtete ja  
organisatsioonide omavahelisel kok
kuleppel, kokkuleppe mittesaavuta 
misel aga suunamiskomisjoni või 
ministeeriumi poolt, kelle alluvusse 
kõrgem õppeasutus kuulub.

Kõigil muudel juhtudel toimub 
abielus olevate noorte spetsialistide 
töölesuunamine nende perekondlik 
ku seisundit ja nende rakendamise 
otstarbekust arvestades.

Kui komisjonil ei ole võimalik 
noort spetsialisti suunata töö lt 
jaotusplaanis ettenähtud kohtadele, 
siis ta võidakse suunata tööle ka 
plaanivälisele kohale või ta enda 
palvel anda talle võimalus iseseis
valt tööle asumiseks, kusjuures 
neile antakse välja õiend selle koh 
ta, et nad on jäetud tööle suuna 
mata.

Komisjoni poolt tööle suunatud 
noortele spetsialistidele antakse 
kätte hiljemalt 5 päeva jooksul pä 
rast kõrgema õppeasutuse lõpeta 
mist koos diplomiga ka ministee 
riumide ning ametkondade pooft 
vormistatud suunamistõend ja neile 
makstakse välja puhkusetoetus 
ning töökohale sõiduga seotud ku 
lud.

Kõrgema õppeasutuse lõpetanud 
noored spetsialistid on kohustatud 
pärast õpingute lõpetamist töötama 
vähemalt kolm aasta t  ettevõttes, 
asutuses või organisatsioonis, kufw 

(Järg  3. lk.)



О собраниях комсомольских 
групп в период

с 15.2 до 1.3 1970 г.
С 16 февраля до 1 марта во всех 

комсомольских группах состоятся 
собрания, на которых будут об
суждены результаты зимней сес
сии, дана индивидуальная оценка 
выполнения каждым комсомоль
цем общественных поручений и 
-взятых в рамках Ленинского за 
чета обязательств. Группа решает 
персонально о допуске каждого 

.-комсомольца к Ленинскому заче
ту, и группорг оформляет соот
ветствующий документ.

При обсуждении результатов 
ессии, комсомольская группа з а 

полняет относительно каждого эк
замена (в том числе и относитель
но предмета, закончившегося заче
том) отчетный лист. На нем от
мечается оценка курсом результа

т о м  сессии, предполагаемые факто
ры, послужившие причиной успеха 
:5ли неуспеха на экзамене, а также 
предложения преподавателям, ка 
федре. деканату и ректорату, ко
торые способствовали бы в буду
щем лучшему усвоению предмета. 
Подобная минианкета проводится 
уже в третий раз. Эффективность 
анализа учебной работы зависит 
от того, насколько последователь
но курс и бюро отделения требуют 
обсуждения своих предложений, 
ответа на них и учета пожеланий, 
группы или отделения. Подобным 
анализом начали заниматься с 
прошлой зимы. Таким образом, в 
этом году впервые можно говорить 
об оценке усвоения конкретного 
предмета, данной двумя курсами. 
Это приводит к большей объек
тивности и показывает одновре
менно КПД предложений, сделан
ных прошлой зимой.

Перед собранием группоргу не
обходимо предусмотреть оценки и 
преложеиия и представить их кур
су для обсуждения, так чтобы соб
рание не пришлось начинать с 
пустого места. •<

При оценке результатов работы 
каждого комсомольца в юбилей
ном году группе необходимо будет 
обсудить деятельность каждого 
своего члена по выполнению им

постоянного общественного пору
чения (работа группоргом, проф
оргом, членом стипендиальной ко
миссии, физоргом и т. д.), а также 
отношение комсомольцев к в зя 
тым для сдачи Ленинского зачета 
дополнительным обязательствам. 
Решение группы относительно 
каждого комсомольца фиксируют
ся по форме, выработанной и раз
множенной комитетом ЛК.СМЭ 
ТГУ. При этом надо отметить, счи
тает ли группа данного студента 
достойным Ленинскою зачета или 
нет.

Кроме того, группоргам следует 
составить, а группам утвердить 
план работы на предстоящий се
местр.

Целесообразно было бы на со
браниях обсудить также кандида
туры на литературную премию ко
митета ЛКСМЭ ТГУ имени К.-Я. 
Петерсона на 1970 год.

В работе собрания обязательно 
участие куратора курса и пред
ставителя бюро отделения (ф а
культета) .

Для успешного проведения со
браний важно своевременное полу
чение и передача вышестоящим 
инстанциям соответствующей до
кументаций.

Бланки для анализа учебной ра
боты и документацию для до
пуска к Ленинскому зачету груп- 
порги получили 16 февраля от 
секретаря отделения (факульте
та), у медиков — от секретаря 
курса. -Заполненные бланки д о 
пуска к Ленинскому зачету, 
отчет об анализе учебной 
работы и планы работы сле
дует передать секретарю отде
ления сразу же после собрания. 
Кандидатуры на лит. премию 
представить в комитет комсомола 
не позднее 1 марта. Точность и по
рядок при проведении курсовых 
собраний и при передаче докумен
тации служит убедительным до
казательством комсомольской дис
циплины на факультете и курсе.

В соответствии с настоящим ру

ководством, на группорга ложится 
персональная ответственность за 
проведение собраний групп. Конт
роль осуществляется секретарями 
отделений или факультетов.

В тех группах, где производ
ственная или преддипломная прак
тика делают невозможным прове
дение собрания в феврале, можно 
заменить их заседанием бюро кур
са (тройки курса).

Д Л Я  КОМИССИЙ п о  
П РОВЕДЕНИЮ  

ЛЕН ИН СКО ГО  ЗАЧЕТА.

В первых числах марта на засе
дании аттестационной комиссии 
Ленинского зачета будут прослу
шаны отчеты группоргов о состо
явшихся собраниях. Комиссия про
верит порядок документации и ре
шит (учитывая предложения групп
орга),  кому из комсомольцев бу
дет выставлен. Ленинский зачет 
без предварительного собеседо
вания. Без предварительного со
беседования отмечаются Ленин
ским зачетом хорошо успевающие 
комсомольцы, которых курс оха
рактеризовал как сознательно 
активных, предъюбилейные успе
хи которых показывают, что они 
достойно проводят в жизнь ле
нинские принципы.

Для беседы с теми комсомоль
цами, предъюбилейные результа
ты которых и все отношение к 
жизни требуют обсуждения и бо
лее глубокого анализа, комиссия 
назначает время собеседования по 
курсам. В собеседованиях с ком
сомольцами курса обязаны прини
мать участие группорг и куратор.

По окончании собеседования ко
миссия выносит решение о сдаче 
или несдаче Ленинского зачета, в 
случае сдачи выдает соответствую
щее свидетельство. В отношении 
студентов, которых комиссия не 
считает достойными Ленинского 
зачета, она составляет бюро отде
ления (факультета) представле
ние. Ход заседания комиссии про
токолируется.

Студентам, которых признали 
достойными Ленинского зачета 
без предварительного собеседова
ния, свидетельство о сдаче Л е 
нинского зачета выдается, на тор
жественном собрании факультета,

которое состоится в период с 23 
марта по 9 апреля в рамках все
союзного комсомольского собра
ния.

На торжественных собраниях 
председатели комиссий по прове
дению Ленинского зачета подво
дят итоги сдачи Ленинского заче
та на факультете, и собрания ири- 

, нимают соответствующие реше
ния.

Секретариат комитета.

О ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА.

1. Вся документация должна 
быть представлена секретарю о т 
деления 1 марта 1970 г.

2. На заседании аттестацион
ной комиссии в первые дни марта 
заслушивается отчет группоргов о 
проведении собраний в группах. 
Комиссия знакомится с состоя
нием документов и решает (учи
тывая предложения группорга), 
кому из комсомольцев зачет дает
ся без личной беседы. Зачет без 
собеседования получают те сту
денты, которые хорошо учатся, ак
тивно участвуют в комсомольской 
жизни и хорошо выполняют предъ
юбилейные обязательства. После 
того, как комиссия примет реше
ние о состоянии сдачи зачета груп
пой, группорг заполняет отчетный 
бланк и представляет его члену 
бюро комитета комсомола ТГУ, 
принимающему участие в работе 
аттестационной комиссии.

3. Студентам, признанным дос
тойными Ленинского зачета без 
беседы, выдается удостоверение о 
сдаче- Ленинского зачета на тор
жественном комсомольском собра
нии факультета (проводится в 
период с 23 марта по 9 апреля). 
На торжественном собрании пред
седатели комиссий по Ленинскому 
зачету подведут итоги сдач Л е 
нинского зачета-на факультете.

4. 9 апреля состоится заседа
ние университетской зачетной ко
миссии при участии председателей 
групповых (факультетских) ко
миссий, где будет подведен итог
о результатах Ленинского зачета 
во всем университете. Комиссия 
дает оценку сдаче Ленинского з а 
чета в университетской комсо
мольской организации.

Nädala-
kroonika
RAAMATUKOGUS 

TRU Teaduslikus Raamatukogus 
olid möödunud nädalal kibekiired 
päevad. Seda enam, et üle 20 töö
taja  on juba pidanud gripile alla 
vanduma. Eriti palju tööd oli komp- 
lekteerimisosakonnal, sellest tulene
valt aga ka kataloogimisosakonnal. 
Aastavahetusel püüdsid kirjastused 
plaani täita ja  nüüd, paarikuulise 
hilinemisega, on uudisteosed jõud
nud meie raamatukokku. Ka TRU 
õppejõudude spetsiaalsel soovil v ä 
lismaalt vahetuse korras tellitud 
raam atuis t saadi nii mõnedki möö
dunud nädalal. Mainida võiks sel
liseid teoseid, nagu F. Schwerdtfe- 
ger, «Ökologie der Tiere» II osa 
«Demökologie», A. Sherword Römer, 
«Vergleichende Anatomie der Wir
beltiere», M. Klemm, «Zoologisches 
Wörterbuch. Polärarktische Tiere.»
I osa «Wirbeltiere», P. Borellius, 
«Bibliotheca Chimica», M. Ruland, 
«Lexicon Alchemiae», Günther Bug- 
ge, «Das Buch der grosser Chemi
ker» I, II osa jm. Raamatukogul en
dal valmis käsikiri «TRU Teadus
liku Raamatukogu käsikirjad ja fo
tod. Teatmik.» rotaprindil avalda
miseks. Teatmiku koostas K. Noodla. 
Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihari- 
duse Ministeeriumile saadeti ära 
uue maja projekti jaoks uus tehni 
lis-majanduslik põhjendus.

TRÜ Teadusliku Raamatukogu di
rektor L. Peep sõitis 17. veebruaril 
Moskvasse, et osa võtta NSVL Kõr
gema ja Kesk-erihariduse Ministee
riumi juurde kuuluva teaduslik-me- 
todoloogilise raamatukogunduse 
keskkomisjoni toöst,

18. veebruaril külastas raam atu 
kogu Peruu üliõpilaste delegatsioon, 
ÕIGUSTEADUSKOND

21. veebruari hommikul saabusid 
Läti Riikliku Ülikooli üliõpilased 
traditsioonilisele sõpruskohtumisele 
korvpallis, võrkpallis ja  lauatenni
ses. Nii võrkpallis kui ka lauaten
nises osutusid meie üliõpilased tu 
gevamateks. Ära võiks märkida 
eriti võrkpallikoondist. Ka üldvõit 
tuli Õigusteaduskonnale. 
KEHAKULTUURITEADUSKOND 

Tehniline komisjon vaatas  üle 
Kääriku spordihoone ja  m ääras  esi
algselt spordihoone piduliku avami 
se 6. märtsiks. 
ARSTITEADUSKOND 

Käärikul toimus eelvoor 6. kur 
süstele kohalemääramise küsimuses.

(Algus 2. lk.)
nad on tööle suunatud. Selle aja 
sisse arvatakse ka NSV Liidu rel
vastatud jõududes viibimise aeg. 
Kui noor spetsialist teenib sõjaväes 
vähem kui kolm aastat,  siis pärast 
sõjaväeteenistusest vabastamist on 
ta kohustatud asuma sellele töö
kohale, kuhu ta oli suunatud enne 
sõjaväeteenistusse kutsumist.

Ettevõtte, asutuse või o rgan isa t
siooni administratsioon, kuhu spet
sialist on tööle suunatud, on kohus
tatud teda kasutama ainult niisu
gusel tööl või ametikohal, mis vas
tab tema erialale ja kvalifikatsioo
nile. On keelatud kolmeaastase ko
hustusliku töötamise aja jooksul 
noorte spetsialistide vallandamine 
aima ministeeriumi (ametkonna) 
loata, kelle alluvusse kuulub ette
võte, asutus või organisatsioon, 
kuhu noor spetsialist oli tööle suu
natud.

Kui ettevõttes, asutuses või o rg a 
nisatsioonis, kuhu noor spetsialist 
oli tööle suunatud, ei ole võimalik 
teda rakendada või kui kohapeal 
ei tagata  suunamistõendil m ä rg i
tud töölepingu tingimuste täitmist, 
siis on vastav ministeerium kohus
tatud noortele spetsialistidele või
maldama erialast tööd oma süstee
mi mõnes "teises ettevõttes või a s u 
tuses või kokkuleppel mõne teise 
ministeeriumiga lähetama nad teise 
ministeeriumi käsutusse.

Ettevõtete, asutuste ja o rgan isa t
sioonide juhatajatel on keelatud 
vahetult kõrgema õppeasutuse lõ
petanud noorte spetsialistide tööle
võtmine ilma suunamistõendi või 
vastava õiendi esitamiseta. Selle 
eeskirja rikkumise eest kannavad 
ettevõtete, asutuste ja organ isa t
sioonide juhatajad vastu tust seadu
ses ettenähtud alustel. P ä ras t  kõr
gema õppeasutuse lõpetamist ilma 
suunamistõendita tööle võetud noor 
spetsialist kuulub vastava minis
teeriumi või kõrgema õppeasutuse 
nõudmisel viivitamata vallandami
sele NSVL Ministri te Nõukogu 
J948. a. määruse alusel, ilma ame
tiühingu vabriku-, tehase või ko- 
Sialiku komiteega eelnevalt koos
kõlastamata ja ilma etteteatamise 
või vallandustoetuse maksmiseta.

Noored spetsialistid varustatakse 
elamispinnaga ettevõtte või o rga
nisatsiooni poolt, kuhu nad on töö
le suunatud. Neid noori spetsialiste, 
kes on tööle suunatud haridus-, 
kultuuri- ja tervishoiuasutustesse, 
kaubanduse või elukondliku teenin
damise alale, kohtu- või prokura- 
tuuriaparaati,  varustatakse elamis
pinnaga kohalike nõukogude poolt 
vastavate asutuste ja organisats i
oonide taotlusel.

P äras t  kõrgema õppeasutuse lõ
petamist tööle suunatud noortele 
spetsialistidele antakse enne tööle 
asumist kuuajaline puhkus. Selle 
aja eest makstakse neile puhkuse
toetust nende ühe kuu stipendiumi 
suuruses ettevõtte, asutuse või o r
ganisatsiooni arvel, kuhu noor 
spetsialist on tööle suunatud. Töö
tasu selle aja eest ei maksta.

Teise paikkonda tööle suunami
se korral makstakse välja noortele 
spetsialistidele ja nende perekonna
liikmetele sõidu- ja pagasi veo
kulud, päevaraha teeloleku aja eest 
ning ühekordne toetus neile endile 
uue töökoha järgse  ametipalga 
pooles suuruses ja igale kaasasõit- 
vale perekonnaliikmele lU suuruses 
neile endile makstavast toetusest.

Ülalmärgitud kompensatsiooni - 
lised summad makstakse noortele 
spetsialistidele välja õppeasutuse 
poolt selle ettevõtte, asutuse või 
organisatsiooni arvel, kuhu nad on 
tööle suunatud. Lõpparveldused 
teostatakse pärast uuele töökohale 
asumist.

Kui noor spetsialist ei ilmu töö
kohale või kui ta ilma mõjuva põh
juseta keeldub tööle asumast, s a 
muti siis, kui ta enne kolme aasta 
möödumist, arvates tööle asumi
sest, lahkub töölt omal soovil või 
on töölt vallandatud töödistsipliini 
rikkumise või kuriteo toimepane
mise pärast, on ta kohustatud tä ie
likult tagas tam a kõik seoses tema 
tööletulekuga talle väljamakstud 
kompensatsioonilised summad.

Noor spetsialist, kes ei ilmunud 
tööle või keeldus tööle asumast 
mõjuvatel põhjustel, on kohustatud 
tagas tam a temale väljamakstud 
summad, millest arvatakse maha

seoses kohalesõiduga tehtud ku
lutused. Kui noor spetsialist ei 
asunud tööle seoses tema kutsu
misega Nõukogude armeesse, siis 
temale väljamakstud kompensatsi
oonilisi summasid temalt sisse ei 
nõuta, vaid kantakse, ettevõtte, asu 
tuse või organisatsiooni kuludesse, 
kuhu ta oli tööle suunatud.

Dots J. MÄLL

ОТО
TÄHELEPANUKS ÜTÜ NÕUKOGU 
LIIKMEILE JA TEADUSKONNA- 

NÕUKOGU ESIMEESTELE!
Kolmapäeval, 4. märtsil kl. 18 toi
mub ph, 116 SUUR koosolek. V al
mistuda aruandeks teaduskonna- 
konverentside ettevalmistamise 
kohta! Kõigi asjaomaste isikute 
kohalolek on kohustuslik!

ÜTÜ NÕUKOGU

ÜTÜ KONVERENTSID TEISTES 
ÜLIKOOLIDES

Moskva RÜ Keemiateaduskond 
korraldab märtsi lõpus V. I. Lenini 
100. siinni-aastapäeva tähistamiseks 
üliõpilaste teadusliku konverentsi 
Ettekandeid võib esitada ka inglise, 
saksa ja prantsuse keeles. Teeside 
saatmise tähtaeg oli 25. veebruar

*

Kesk-Aasia ja Kasahstani XII 
üliõpilaste teaduslikule konverent
sile, mis toimus Kirgiisi NSV üli
koolis, kogunes 1000 üliõpilast 
50 ülikoolist.

D. Bektjenova (Kirgiisi NSV 
ülikool, Majandusteaduskond) e t 
tekanne teemal «Lenin noorsoo 
kommunistlikust kasvatusest», O, 
Aidogdõjevi (Turkmeenia NSV 
ülikool, Ajaloo-öigusteaduskond) 
«Lenin Turkestan isb  jt. 55 e t te 
kannet tunnistati I järgu diplomi 
väärilisteks.
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Neljapäeval, 18. veebruaril 1970 
oli koos Kr. J. Petersoni k ir jandus
auhinna toimkond A. Kaalepi ees
istumisel. Tutvuti seniesitatud kan
didaatidega, arutati Petersoni sün 
nipäeva tähistamist ja piduliku a k 
tuse kava (14. III).

Siinkohal tuletame meelde, et e t 
tepanekuid võib esitada kuni I.

märtsini 1970 ELKNU TRÜ komi 
teesse. Kiirustage!

Kõigi arutlusele tu levate kandi
daatide nimed avaldatakse TRU a ja 
lehe 6. märtsi numbris.

Auhinna üleandmine toimub J.4 
märtsil kell 15 ülikooli aulas.

TOIMKOÜD

TRÜ kinoklubi 
tööplaani

4»
Tsükkel «Mees ja naine»
5. märts  «Pulmad» — rež, Koba- 

hidze
«Kahekesi» — rež. Bogin

19. märts «Mees ja  naine» — rež. 
Lelouch

2. aprill «Kolm paplit Pljuštšihha 
tänaval» — rež. Liosnova 
või «Kuidas olla arm as
tatud» Kawalerowicz

16. aprill — istung, pühendatud 
Lenini 100. sünniaasta
päevale
«Kuues juuli» — rež.

i Karasik

Tsükkel «Filmid A. Volodinl stse
naariumi järgi

30. aprill «Mustkunstnik»
14. mai «Juhtum, mida keegi ei 

märganud» 
juhatusel on õigus muuta filmi 
nimetust või demonstreerimise päe
va, mille kohta avaldame teate TRU 
ajalehes.

L. BLUM

Ühine koosolek
ÜTÜ psühhiaatriaringi ja neuro- 

loogiaringi ühine koosolek toimub 
kolmapäeval, 4. märtsil 1970. a. 
kell 18 Maarjamõisas, närvikliiniku 
auditooriumis, Päevakorras on epi
lepsia.

Ringide juhatused



I Johannes Semper |
22. I l l  1892—21. II 1970

Eesti kultuuri tabas raske kaotus, 
meie keskelt lahkus jäädavalt  vaba
riigi rahvakirjanik Johannes Sem
per, A l m a  m a  t e r i  perel on seda 
enam põhjust leinas pead langetada, 
et kadunu oli meie ülikooli endine 
õppejõud ja tema loometöö vilju, 
olgu siis a lgupärase ilukirjanduse, 
esseistika või tõlketegevuse vallast, 
kasutavad oma stuudiumis nii t ä 
nased kui ka homsed üliõpilased. 
Jätnud oma kunstipädeva lüürika, 
avastusrikka psühholoogilise proo
sa, reisikirjade ja memuaaridega 
sügava jälje meie rahva vaimuellu, 

#ei kuulu ta ainult kir janduslukku, 
vaid aitab oma pärandiga edaspidi
gi vormida süveneva lugeja m aa
ilmataju.

Johannes Semperis veetles igaüht, 
kes teda tundis, avar filoloogiline 
eruditsioon. See polnud kabineti
inimese klammerdumine esoteerili- 
susse, vaid elav huvi kõige elava 
vastu, püüe mõista kunsti olemust

ja osa rahvaste saatuses; analüüti
line vaim liitus demokraatlike ideaa
lide ja  artistliku oskusega valitseda 
sõnakunsti materjali ; elukogenud 
diskreetne ja mitmekülgne autori- 
isiksus mõjus virgutavalt nii luge
jale kui ka kuulajale.

8 luuletuskogu, 3 romaani, 3 näi
dendit, 3 novelliraamatut,  kümme
kond esseekogu, paarkümmend tõl
keteost, lisaks veel sajad tiitlid pe
rioodikas — see on suur ja meeli- 
erutav pärand, tähistades mitte üks
nes üht vaimset eneseteostust, vaid 
ka tervet etappi meie kultuurielus. 
Lisagem sellele J. Semperi suur 
ühiskondlik tegevus poliitikuna, kul
tuuritegelasena, «Loomingu» toime
tajana ja  paljudel muudel aladel 
n ing tõdegem taas, et tema elutöö 
rikkust ajahammas ei väära. Vähe
sed eesti sõnameistrid suutsid tule
viku jaoks nii palju teha kui Johan
nes Semper.

HARALD PE EP

TÄHELEPANU!
START!!

See toimub pühapäeval, 1, m är t
sil TRÜ klubis, kus pidulik püstoli- 
pauk kuulutab suurvõistluse 

KODU JA RISTIKHEIN 
avatuks. Võistlustulle asuvad BIO- 
LOOGID-GEOGRAAFID ja P S Ü H 
HOLOOGID ning laval elustuvad 
Jobukene Alfred, retsidivist, blond 
tü tarlaps, l. kursuse stipivolinik, 
4. kursuse korvpallurid ja teised 
meie südametele armsad kujud. 
Massistseenides hulk mehi (meeste
rahvad (?)) ja naisi (naisterahvad 
(!)), töölisi, kolhoosnikuid, m adru

seid . . .
Võistluse vahekohtunikeks on 1 

mees komsomolikomiteesi ja ravi- 
osakonna I kursuse ja juura esinda 
jad (kummaltki poolt 2 tudengit) .  
RAVIOSAKONNA I KURSUS ja 
JURISTID ongi järgmised võistle

jad ja nad ilmuvad areenile NAIS
TEPÄEVAL.

Teritada vaimu ja kinnitada keha 
võiksid ka ajaloolased ja m ajandus
mehed, sest neil jääb tulleminekuni 
a i n u l t  2 nädalat.

TEADMISEKS PUBLIKULE: tu 
lemuste vaagimisest tuleb osa võtta. 
Sellepärast mõelge varakult,  kelle 
poolele asute!

Võistlusest ja  võistlustingimus- 
test on pikemalt kir jutatud «Tartu 
Riikliku Ülikooli» eelmise numbri 
4. leheküljel.

KÕIK SUURVÕISTLUSTE P I 
DULIKULE AVAMISELE!

ELKNÜ TRÜ komitee
sekretariaat
TRÜ Klubi

28. veebruaril tähistab filoloogia
kandidaat dotsent Kallista Kann 
oma 75. sünnipäeva.

Juubilari tunnevad meie maa 
lingvistid ja keeleõpetajad hästi.
Seljataga on enam kui pool sa jan 
dit aktiivset ja  mitmekülgset tege
vust pedagoogina ning teadlasena.
Pool sellest ajast on möödunud 
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõuna.

Kuigi dotsent К  Kann valdab 
suurepäraselt mitut võõrkeelt, on 
talle alati kõige südamelähedasem 
olnud prantsuse keel. Eranditult 
koik sõjajärgsetel aastatel Tartu 
Riikliku Ülikooli lõpetanud p ran t
suse filoloogid on tema õpilased.
Raske on leida õppejõudu, kes nii 
hoolitseks oma üliõpilaste eest ja 
suudaks neid oma ainet armastama 
panna kui K- Kann. Kui mõned 
aastad tagas i võeti prantsuse keelt 
õppima rühm keskkoolist tulnuid, 
kes seda keelt üldse ei osanud, siis 
arvas nii mõnigi, et on tegemist 
kahtlase eksperimendiga. Ent K.
Kanni käe all jõudsid nad viie 
aasta  jooksul kasvada tõelisteks 
romaani filoloogideks.

Oma elava temperamendi, erksa 
vaimulaadi ja  avara silmaringiga 
on K- Kann olnud aastakümneid 
ideaalseks prantsuse keele ja p ran t
suse progressiivse kultuuri vahen- eesti-prantsuse sõnaraamat. Kõige 
dajaks eestlastele. Aastaid on ta selle kõrval on K- Kann suutnud 
olnud juhtivaks isikuks romaani oluliselt kaasa aidata saksa keele 
filoloogia alal Eesti NSV-s. Ka õpetamise taseme tõstmisele meie 
mittekeelemehele on hästi tu t tav  vabariigis. Ta on saksa keele fonee- 
K. Kanni koostatud prantsuse-eesti tika õpiku, saksa keele õpiku ja 
sõnaraamat. Silmapaistvaks saavu- eesti-saksa sõnaraamatu kaasautor,  
tuseks on ühtlasi prantsuse keele Nimetagem veel rohkearvulisi 
õpik eestlastele ja äsjavalminud teaduslikke'artikleid ja ettekandeid 
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Dotsent
K a llis ta .
K anni
Juubel

prantsuse filoloogia ja võõrkeelt» 
õpetamise metoodika alal.

Dotsent K. Kann pole aga iiksue* 
hea filoloog ja pedagoog. Ta! ori 
suured teened võõrkeelte parema 
õpetamise organiseerimisel nii ült 
koolis kui ka väljaspool seda. Ligi 
15 aastat juhatas ta võõrkeelte ka 
teedrit — üht suurimat ülikoolis 
Tema väsimatu energia, täpsus ja 
nõudlikkus enese ja kaastöötajate  
suhtes aitasid tunduvalt parandada 
võõrkeelte õpetamise tingimusi ü-U 
koolis. Oma ala suure entusiastina 
on ta alati olnud innustavaks ees
kujuks kõigile kolleegidele ja üli
õpilastele.

Juubelite ajal kiputakse mõni
kord kõnelema aina minevikuvor 
mis. Dotsent K. Kanni puhul oleks 
selle vormi tarvitamine andesta 
matult ühekülgne, sest tema töö 
ja tegevus kuulub ka tänasele ja 
homsele. Juubilaril on rida plaane 
ja kavatsusi. Redigeerimist ning 
täiendamist ootavad juba ilmunud 
tööd, koostamisel on uued käsikir 
jad. Süda valutab ka’ romaani ja 
germaani filoloogia tuleviku pärast 
Eesti NSV-s. Tahaks jagada juubi
lari lootust, et prantsuse keel lä 
hemal ajal võidab tagasi oma po
sitsiooni ka meie vabariigis.

Tartu Riikliku Ülikooli võõrkeelte 
osakonna pere õnnitleb dotsent 
Kallista Kanni ja soovib talle veel 
paljudeks aastateks tublit tervist ja 
senist nooruslikku optimismi ning 
töötahet.

TRÜ VÕÕRKEELTE 
KATEEDRID 
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Rühm akem andörlks Eesti 
Õpllasm alevasse

Vaadake nüüd ise seda poissi! A m m u see oli, kui «Edasis» 
kirjutati, et suusam atkale ei tohi m inna karvam ütsis või palja
päi. Vennike on eksinud mõlem a nõude vastu korraga. Selge  
ka, et v iig ipükstes pole kellegi m atkam ine ja  — m is kõige 
narrim  — ta ei oska ju  üleüldse suusatada! Vähemalt Abeltte 
tunnis pole ta kü ll kordagi käinud.

M ine tea, kuidas selle kodust lubaküsim isegagi oli. teisea 
m agasid niikuinii. S iis  võib m uidugi juba arvata, et tal ka 
toidutalonge polnud.

O meti räägitakse, et Käärikule jõudnud ta koos esimese 
suusatajaga.

7 ärtust C )tepääle - 
suusad ja  rõõm

Suvi ja vaheldus on tudengi 
jaoks peaaegu kattuvad mõisted. 
Käia, näha ja teha niipalju kui või
malik, sest päras t alma m ater'it 
ootab töö valitud erialal ja igasu 
gused hallid mured, mis võrratult 
ahendavad liikurnis- ja valikuvaba
dust.

Olen omal nahal proovinud kül
lalt erinevaid üliõpilassuve veetmise 
mooduseid: matkamine mägedes, 
loomade saatmine, lihtsalt raha te 
gemine, ehitusmalev jne.

Igaühel neist oli oma võlu, omad 
head ja halvad küljed, ükski ei asen
da päriselt teist. Jus t  seepärast li
saksin juurde veel ühe võimaluse — 
töö rühmakomandörina Eesti Õpi- 
lasmalevas.

Kui püüaksin panna ülalloetletud 
variandid pingeritta oma vaheldus
rikkuse ja loomingulise väärtuse 
järgi,  siis õpilasmaleva paigutaksin 
päris esiritta, isegi kõrgemale 
EÜE-st, kus olen veetnud kolm suve.

Olla juhiks 16— 18-aastastele õpi
lastele on raske amet, kõik sõltub 
sinu oskusest nendega suhelda, os
kusest kõike pisiasjadeni läbi mõel
da, oskusest reageerida ja tegu tse
da kõige totramateski situatsiooni
des. Malevlane on küllalt tark, et 
näha komandöri puudusi, ta otsib 
endale eeskuju, isiksust. Hästi ütles 
üks rühmakomandör, EÜE veteran: 
«Selle eaga tuleb koos põleda, jä t ta  
neile võimalus ise sisustada õhtu
poolikud. Millised ammendamatud 
väljamõtlejad nad küll on! Üliõpi
lastega on teisiti, peagi hakkavad 
ettevõtmised korduma.»

Mida raskem on töö, seda suurem 
rõõm kordaminekutest. Õpilaste tänu

on siiras, liigutav. P iinad ja vae
vad saavad kuhjaga tasutud. Ma- 
lev on eneseproovimise kohaks, 
heaks kooliks organiseerimis- ja juh- 
timiskunsti alal kõigi erialade esin
dajaile.

Vabariigi looduslikult kaunimates 
paikades hakkab tänavu tööle 40 
Eesti Õpilasmaleva rühma suuruse
ga kuni 30 õpilast. Tööperiood kes
tab 52 päeva: 20. juunist kuni 10. 
augustini. Maleva rühmad töötavad 
kolhoosides, sovhoosides ja m etsa
majandites, põhitöödeks on põllu
tööd, metsaraie, maaparandus, ehi
tus. Õpilasmaleval on oma vorm, 
embleem ja rinnamärk.

Tänavu toimub esmakordselt rüh 
made vahetus ka Lati ja Leedu koo- 
linoortega, perspektiivis on gruppi
de vahetamine sotsialismimaa
dega.

Rühmakomandöride töötasu on 
120-130  rubla kuus, mis koos pree
miaga peaks tegema 230—250 rubla 
suve jooksul. Peale selle on tubli
matele eripreemiad. Nii näiteks käi
sid TRÜ—üliõpilastest Rein Kiis 
(füüs.-ped. IV) ja Kalle Luiga (õi
gust. II) Saksa DV-s ning Valeri 
Kirss (õigust. II) Poola RV-s tu r is 
mireisil.

Vähem kui 4 kuu pärast algab 
õpilasmaleva neljas töösuvi. Aga 
juba õige pea, nimelt 20.—22. m är t 
sini toimub Viljandis rühmakoman
döride seminar, kus räägime kõigest 
põhjalikumalt. Seepärast ootamegi 
otsustus- ja teovõimelistelt tudengi
telt avaldusi juba lähema nädala 
jooksul.

TIIT JÄRVE,
Eesti Õpilasmaleva komandör

See algas kärsitu lt ja  ta ltsu ta 
m atuna, piripinguli lihastega, sest 
veel puudusid päikesest sü tita tud  
lum esuhkur, soolapisarad silm a
laugudet ja  rõõmur am m est us. Veel 
tuli hõõruda kõrvu, jääda suusa- 
ninade ette.

S iis tulid  päike, sädelev lumi, 
kõrval ja taga jälitav vari, soola
pisarad, kristallselged õhusõõ- 
m ud ja  rõõm täis rahuldust. Soo- 
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ÜVAK on meie teenistuses
Üliõpilaste Vastastikuse Abista

mise Kassal (ÜVAK) on väga 
meeldiv teatada, et meie asutus 
on jälle avatud neljapäeviti kella 
18—20 söökla (-kohviku-ameti- 
ühingu-ÜVAK-i) m aja III korru
sel.

Sel ajal saavad kõik kassa kahe
kuulise staažiga liikmed laenata ku
ni 50. rbl. 5 kuuks. Loodame, et 
dma kir jutisega anname erilist lo
hutust tudengitele, kellele Fortuu
na ei näidanud eksamiteMofiiä s ä 
ravam at poolt.
Varsti jõuab kätte maikuu, enne

seda on aga  naistepäev ja aprilli
kuu . . .  Kõige tulemusena antakse 
endale kindel sõna: «Juba jä rg m i
sel neljapäeval astun kassast lä
bi.» Nii teevad kõik: nii need, kes 
tahavad kassa liikmeks astuda kui 
ka laenusoovijad või maksu täh t
a jaga  kimpujääjad või -jäänud.

Kes soovib võla tasumist piken
dada, kes tahab lahkumislehele all
kirja ja  saab koos sellega tagasi 
ka kuudega kogunenud sissemak
su — tulge! ÜVAK aitab nõu ja 
jõuga kõiki. Olgem ainult sõnapi
dajad! JUHATUS

lapisarad kõditasid selgroogu, kepid ja  vesivillide lugejad. Vä-
hakkasid liim im a riideid, kogune- sim use käed kiskusid  vägikaigast
sid  otsm ikule, kus päike nad kord võitsid, kord kaotasid. Suu
naerma ajas. Paar korda m atsim e sad saagisid, sa a g is id . . .
m eid jä litava varju  — enda alla Otepää oli endisel kohal, saung i'
lumme. alles. Em bleem id anti N uustaku

Olime minejad, vastu tu lija id  ei karuga. Vabatahtlikke oli pool-
olnud. Olid soe tee, suhkur, pul- teist tuhat, tahtsid  ja IS E  ka ta-
jong  ja  võileib; olid mäed, suu- lid.
sad ja  suusatükid. visklev rada ja Kas' vajadusest või k irest?
kukkum isvaod, lõhkenud pilliroo- U. E SLO N  ■ 
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Toimetuse postist

Erna Abel jõudis seegi kord Käärikule tü k i 
maad enne teisi naisi ja im estas, sest tema arva
tes p idid kaks tüdrukut enne teda kohal olemil. 
Rada oli tu ttav, sõidetud m itm eid kordi. Veidi 
aja pärast nähti Erna Abelit Kääriku m äest O te
pää suunas laskumas. Suur seljakott andis kõva  
hoo ja õige pea kadus ta kurvi taha.

KOLM BUSSITÄIT TÜDRUKUID 
EMBLEEMITA

Ebameeldiv lugu juhtus meie nais 
üliõpilastega Tartu—Otepää matkal 
Neid oli kolm bussitäit, kes matka 
vapralt kaasa tegid, paljud esimest 
korda. Kuid tüdrukud jäid ilma n ä 
gusast embleemist, sest puudus esi
mese kontrollpunkti talong. M issu
guse väega pidid nad selle saama? 
Tüdrukud ise olid nõutud.

Oli ette nähtud, et tüdrukud 
viiakse bussidega kümmekond kilo
meetrit Tartust välja, et sealt matka 
alustada. Vaevalt oli aga ette nä h 
tud, et nad kontrollpostist mööda, 
tuleb viia.

T artu—Otepää matka embleem on 
kenaks mälestuseks, mis fikseerib 
osavõtja  pingutused ja võib-olla 
mõnigi jääb järgmisel aastal selle
pärast tulemata, et tema ettevõtmist 
tänavu ei hinnatud.

VÄRAVPALLIS TRÜ—LRÜ 3:0

Nädalavahetusel viibis Tartus 
sõprusvõistlustel Läti Riikliku Ü li
kooli väravpallinaiskond. TRÜ 
üliõpilased võitsid lõunanaabreid 
kolmes mängus, tagajärgedega 
19:15; 20:15 ja 26:13.

V. PALL

TOIMETAJA J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар» 

туский государственный университет»? 
г Тарту Эгтинской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета* 
H ans Heidemanni nim. trük:koja trükk. 
Тяг! ч Olikooli 17/19. III Ü k -k m i-H rl  
hind 2 kop. Teil. nr. 1132. MB 0020е)'



Kõigi maade proletaarlased, ühinegef

TARTU RiHCLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, KEKTO 

RAADI, KOMSOMOLIKC 

MiTEE JA AMETIÜHINGU 

KOMITEE HÄÄLEKANDJA
V_____ —-______

s .  m i s - r m  s
ст.,

Nr. 7 Reedel,  6. märtsi l  1970. a. XXIV aastakäik J > s l C V

kui see esa aiduusse; 
rinda pani suure sõle, 
kui see kuu taeve’enna; 
päha pani su w e  pärja, 
kui see vihm a vikerkaari, 
kaala pani koalus<da, 
sõrme pani sõrmurida, 
kui n e :d täh ti *aeve'enna.

Lätsi siis kii'a k v v e  pääle, 
kü 'a  hää ha^u nääle, 
küla kiiku mn kaeme.
Kui ma ki-'f'.v — s ::s Ь.'Чч, 
kui ma heidi — siis heHsi. 
Kum in kuu 'vs Кw a m a a 'e , 
helin heiius H e'm e’esse.

( H alliste)

Kuuli külan kiiguteved, 
üle aia häl’luteved.
J oosi joostan, käisi kävvan, 
joosse aita ma mäele, 
keset usta kelleresse, 
kui nii ja la’s m aitsa maada, 
konsa’i ku llasta  muruda, 
varba ei seda vaheta.

Joosse aita ehtimaie. 
Võti valta vaka usse, 
kisse valla kirstu  usse. 
Võti vakast valge'eida, 
kis*e kirstust kirivisi. 
Selga  ai ham m e linatse, 
pääle rüüdi lõventise, 
ette lasse laia põlle,



Ükskõik, missuguse ülikooli kateedri või laboratoo
riumi uks lahti teha — ikka vaatab vastu sõbralik ja 
naeratav naisterahva nägu.

See vaatepilt on meie alma mat er' is olnud püsivalt 
progresseeruv nähtus, mis on toonud ülikooli palju 
noormehi, kes muidu ehk oleksid siia tulemata jää 
nud.

Naisterahvaste igapäevane töö on meie ülikooli 
alustugesid ja  ka ühiskondlikus elus räägivad nad 
oma heledate häältega järjest enam kaasa.

Oleks kena, kui nende heledaid hääli ja arukaid 
mõtteid ikka enam oleks kuulda ja  tegusid ka edas
pidi tunda.

1. MIS VÕIKS ÜLIKOOLIS OLLA TEISITI KUI VAADATA 
NAISE PILGUGA (KA VÕRDÕIGUSLIKKUSE KÜSIMUS)?
2. TEADUS JA NA-INE — ON SEE PROBLEEM (KAS PASSIVAD 
KOKKU JA MIKS MONIKORD EI)?

*

т т т ш ш  
'Мж м т м&

Soovime teile kõigile 
närvi ka edaspidiseks.

palju õnne ja rahulikku

ELK N Ü  TRÜ komitee 
noormeeste nimel 

L. KARU

Variatsioone vilistlasteemadei
VESTLUSEST TARTU III TÖÖ

LISNOORTE KESKKOOLI 
ÕPPEALAJUHATAJA 
EHA-MAI JÕGIGA.

Põhimõtteliselt peaksid vilistlaste 
suhted ülikooliga olemas olema. 
Praegu on need siiski kesised, v ä 
hemalt meie Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonnas küll. Headeks tu t ta 
vateks oma teaduskonna õppejõudu
dega oleme küll jäänud, aga need 
suhted kipuvad piirduma kohtumis- 
te-jutuajamistega väljaspool üli
kooli. Sellest on vähe, sest nii ei 
teostu soov, et inimene võiks tore
da jä' väärtusliku «ülikoolitunde» 
säili tada elu lõpuni.

Kuidas ja kus siis võiksid vilist
laste ja ülikooli suhted ilusasti 
teoks saada?

Poleks patust, kui ülikool kutsuks 
(kasvõi valikuliseltki) lõpetanuid 
kevadeti pidulikele lõpuaktustele. 
Samuti oleks meeldiv ja tuleks ka
suks nii äsja alustanud tudengile 
kui ka lõpetanutele koosolemine 
tudengiks löömisel. Ka ÜTÜ rin
gide koosolekuile võiks kutsuda v i
listlasi. Sellistel kokkusaamistel 
pole minu meelest põhiline mitte 
ofitsiaalne külg (tutvumis-, tervi
tus- ja muusisulised kõned), vaid 
kodune kokkutulekutunne. See peaks 
olema eelduseks nende spetsiifiliste 
suhete tekkimisele, kus asjalikus 
vestluses võetakse tõemeeli omaks 
ja teadmiseks uut ning senisest 
väärtuslikumat.

Initsiatiiv suhete loomisel peaks 
olema ülikooli-, osakonnapoolne.

Meenutaksin siin üliõpilaspäeva
de rongkäiku. Tean paljusid, kes 
väga tahtsid asjast osa võtta. Kes 
läksid koos teaduskonna peahoone 
eest, neil see õnnestus. Kes aga 
omal käel tahtsid pärast rongkäigu
ga liituda, need sinna ei pääsenud. 
Ülikool oleks siiski pidanud olema 
peenetundelisem ja  kindlustama 
vilistlastele võimaluse rongkäigus 
kaasa sammuda. Liiati kirjutati 
seekordsete üliõpilaspäevade eel 
kõikjal, et tulgu ka vilistlased 
kaasa!

Millist tulu peaks siis tulema vi
listlaste ja üliõpilaste kokkusaamis
test?

Räägitakse, et praegustel tuden
gitel on õppimistahe ja  ühiskondlik 
aktiivsus väiksemaks jäänud. Kui 
üliõpilane oma eriala ja oma eri- 
alaringi töö vastu õiget huvi ei 
tunne, peab midagi korrast ära ole

ma. Eks see ole vist nii, et mida 
paremaks elu läheb, seda m ugava
maks muutub inimene. Tihti a rv a 
takse: tudengipõlves on kena elu -  - 
mõnus restoranis istuda, tore teklit 
kanda jne. Sedasorti arvamuste 
korrigeerimisele peaksid kasuks tu 
lema vilistlaste ja üliõpilaste suh
ted. Mis üliõpilast ees ootab, seda 
peaks ta ju kõige paremini teada 
saama inimestelt, kes tema tuleva
sel erialal juba aastaid tööOfnud 
on. Igal töökohal on teatavasti 
oma spetsiifika, oma eripära.

Teinegi külg on üliõpilaste kurs
siviimisel eesootavaga. Arvan, et 
ülikoolis kitsal erialal väga hästi 
omandatud teadmistest iiksi on 
vähe, niisama tähtis on ühiskondli
ku töö oskuste ja maailmavaatelise 
pagasi saamine. Meie teaduskonna 
puhul sõnastaksin probleemi nii: 
kas ülikool peaks ette valmistama 
väga häid ämbliku-uurijaid või 
maailmavaateliselt, eruditsioonilt 
kõrgel tasemel olevaid igati arene
nud inimesi? Esimest ma sugugi ei 
eita, pean aga teist tähtsamaks. 
Noorel spetsialistil on hädavajalik 
alguseks ja edaspidiseks tööks v ä l
jakujunenud suhtumiste olemasolu, 
oskus käituda, elada kõrgema hari
dusega inimesena. Seda spetsiifilist 
teadmiste kogu, mida tööl vaja lä
heb, hakkab inimene kujundama 
siiski alles tööle asudes. Olen sel
lele veendumusele jõudnud kursuse
kaaslaste" elukäike jälgides. Bioloo
gid töötavad kõikvõimalikel aladel: 
ajakirjanduses, televisioonis, õpeta
jatena, tead lastena, tööstusettevõte- 
tes, juhtivatel kohtadel jne. Ühelgi 
tööl pole vaja olla ainult hea bio
loog. On tähtis ka sinu väärtus ini
mesena, suhtlemisoskus jne.

Niisiis näeme: küsimuste ring, 
millest vilistlased ja üliõpilased 
vestelda võiksid, on üpris lai ja 
kasu peaksid tudengid neist vest-, 
lustest saama mitmeti.

Loodavad vilistlasnõukogud peak
sid tegelema kõigepealt kokkusaa
miste organiseerimisega. Iga o sa 
kond võiks teha kindlaks, kus töö
tavad kõik tema lõpetanud. See ori 
muidugi suur töö, sest harilikult 
teatakse ainult neid lõpetanuid, kes 
millegagi silma on paistnud. Aga 
kui niisugune eeltöö tehtud, oleks 
kokkukutsumine juba kergem.

Selliseid kokkutulekuid võiks kor
raldada ka komsomoliürituste r a a 
mes: on ju ühiskondlikult mõtle
vate spetsialistide ettevalmistamine 
komsomoli ülesandeks.

H. RAHUOJA

ühiskonnale on kasulik, 
kui abiellutakse nooremalt

Neljapäeval, 26. veebruaril toimus 
ühingu «Teadus» loengute sarjas 
kolmas sisepoliitiline kommentaar. 
Arutluse all olid abiellumisproblee- 
mid.

Dots. E. Salumaa Õ igusteadus
konnast tutvustas põhiettekandes 
mõningaid 1. jaanuaris t 1970 kehti
ma hakanud ENSV abielu- ja pere- 
konnakoodeksi uusi sätteid.

О Isaduse tuvastamine. Uue sea
duse järgi on võimalik ilma lapse 
emaga abiellumata seadustada lap
se põlvnemine. See toimub ühise 
avalduse esitamisel perekonnaseisu
aktide büroosse. Juhul kui lapse isa 
keeldub sellest, tuvastab isaduse ko
hus. Hiljuti oli Tartus esimene sel
lelaadne protsess.

О Lahutatud abikaasade eluaeg
ne ülalpidamine (varem ainult ühe 
aasta jooksul).

О  Vanemate kohustus kasvatada 
üles kõik oma lapsed, ka väljaspool 
abielu sündinud.

Need ja paljud teised uued punk
tid peavad kindlustama abieluside
mete tugevdamise, sest lahutuste 
arv on viimasel ajal kasvanud.

Edasi peatuski dots. E. Salumaa

lähemalt lahutuse statistikal. Meie 
vabariik on selle poolest Nõukogude 
Liidus esikohal. Kõige rohkem la 
hutatakse Tallinnas, kõige vähem 
Hiiumaal. Esimesel kohal lahutata- 
vuse poolest on 6— 10 aastat kest
nud abielud, teisel kohal 10—20 a a s 
tat ja alles siis vähem kui 2 aastat 
kestnud abielud. Kõige levinum mo
tiiv lahutamiseks on alkoholi kuri
tarvitamine, järgnevad truudusetus 
ja iseloomude sobimatus.

Teadusliku kommunismi kateedri 
iuhataja dots. A. Blumfeld rääkis, et 
ühiskonnale on kasulik, kui abiellu
takse nooremalt, ka arstid soovita
vad seda. Muidugi tekib ülikoolis 
sellega raskusi. Mõni aasta tagasi 
läbiviidud ankeet näitas, et abielus 
üliõpilastest elas rohkem kui 30% 
ühiselamus. Sama ankeedi järgi teh
ti kindlaks, et pärast abiellumist 
langeb üliõpilastel teatri, pidude, 
kontsertide, spordivõistluste jms. 
külastamise sagedus, mõnevõrra v ä 
heneb ka osavõtt ühiskondlikust 
tööst. Samal ajal tõuseb nende sil
mis õppejõudude prestiiž.

P äras t  ettekandeid esitati kõne
lejaile küsimusi. A. NOOTAMAA

V i l v e  M a r e m ä e ,  Keemilise 
Kineetika ja  Katalüüsi РгоЫеет- 
laboratooriumi vanem teaduslik 
töötaja:

/. Remonditööd võiksid olia kiire
mad, keemiahoone rem ont venib 
lausa lõpmatuseni.

N aiste arv, kes tegelevad teadu
sega ja jõuavad ka teadusliku  
kraadini, võiks olla suurem.
2. S isu liselt ei ole see probleem, 
aga ikkagi on naisi teadlaste hul
gas vähem kui mehi. Arvan, et nai
se andekus pole mehe om ast sugu 
g i väiksem , ainult naisel on oma 
andekust tegelikkuses raskem rea
liseerida. Päris võrdsust mehe ja 
ja naise vahel veel ei ole, sest pe
rekonna eest vastutab siiski põhili
selt naine. Perekond ja kodu võta
vad ära suure osa ajast, aga ini
mesel, kes tahab teadusega tegelda, 
peab olema, küllalt aega.

Kui naisel on tõeline kutsum us 
saada teadlaseks, siis leiab ta kind- 
lasti kuldse kesktee ja tuleb oma 
ülesannetega nii kodus kui teadu
ses toime.

A. NOOT

Viiuli- 
kõlaga aeg
Tõsised ja suured on nimed, m il

lest algab tõeline muusika. Igaühe 
jaoks m eist on m uusikat undm ise 
algus ühes nendest nimedest. Lõ- 

1 putuna näib ".m uusikaline aeg, mida 
need nim ed igaveseks valitsem a on 
asunud. Ja ikkagi pole meil kahju  
lasta korduda 20 m inutit «Kuupais- 

‘te sonaati» või 22 m inutit Bachi 
C haconneiga kõige väärtusliku
mas ajas — meile tegelikult antud  
ajas.

Meil, kuulajail, pole kahju. Aga  
rnuusikul-interpreedil?

M eelitavalt tu ttavliku lt kõlavad  
ju nende ku jutluses pea kõik popu
laarsed teosed. Jätta kasutam ata  
v õ i m a l u s  elada ühte aega su 
rematu ajaga, m itte ära anda pa
rim at oma elavast suhtum isest 
tunnusta tud  suurde (kuulaja elav
nenud ootuse ees), — millal ja 
kuidas peab seda suu tm a?

Nii või teisiti о n teoseid, mis 
elavas esituses kõlavad sadades 
saalides ja tuhandetes ootustes. 
Selliseid teoseid «isiklikult» kla 
verile on kaugelt rohkem loodud 
kui klarnetile, rohkem viiulile kui 
kontrabassile.

Suured nim ed on Beethoven, 
Brahms, Debussy ja Prokofjev. 
Viiulikõlaga ajas on suur nimi 
Isaye. Igavesti jääb 25 m inutit 
Brahm si I sonaadi jaoks viiulile ja 
klaverile, jääb sam a kaaluga aeg  
P rokofjevi II viiulisonaadile. On 
napim  see aeg, mis kuulub De- 
bussy’le ja Beethovenile, kui ühe 
viiuliõhtu kavas on nad enne ja 
pärast P rokofjevi-Brahm si «tipp- 
tundi».

13. märtsil kell 19.30 mängib üli
kooli aulas Moskva Riikliku Kon
servatooriumi aspirant FERN RAŠ- 
KOV1TŠ (DAVID OISTRAHl klas
sist), klaveril Arbo Valdma.

N a d e ž d a  V i h m ,  stomatoloogia 
kateedri juhataja:
/. Oleme niivõrd harjunud teadm i
sega, et mehed on või vähem alt 
peaksid olema juhtivatel kohtadel, 
et sellest harjum uspärasest suh tu 
m isest on nüüd raske äkki ümber 
lülituda.

A lustaksin  meie kateedrist. H ä
dasti oleks vaja uusi paremaid  
õpperuume ja ka m oodsam at s isu s
tust. Aparatuuri m uretsem isel ole
me rahalistes raskustes. Eks need 
hädad ole ülikoolis m itm el kateed
ril ja vaevalt siin naine üksi m ida
gi m uuta saab.

Ü le ülikool il is es l õppes ü s tee m ist 
arvan, et kui juhtivatel kohtadel 
oleks rohkem naisi, oleks vist üli
õpilaste ja õppejõudude ning deka
naatide vahel enam inim likku aru
saamist. Tudengid abielluvad tihti 
noorelt, õppetööle lisanduvad pere- 
konnaprobleemid, lapse kasva ta
mise mured. Naised saaksid üliõpi
lastest ehk rohkem aru ja püüak
sid vastu tulla. Õppeplaan tahab 
m uidugi täitm ist ja seda ma ei 
püüagi väita, et perekonnainim e
sest tudeng peaks ülikoolis m idagi 
muidu saama.

Mehe ja naise võrdõiguslikku
sest. Meie ei saa kurta, et võrd
õiguslikkust pole: stom atoloogi
deks oti enam uses naised, kuigi 
stom atoloogi kutset (nagu arsti 
kutset üldse) peetakse paslikum aks 
mehele. M ujal N SV L -s ja ka U SA-s 
ning Lääne-Euroopas on stom ato
loogideks põhiliselt mehed, aga 
Baltim aadel on naised m illegipä
rast selle elukutse endile haara
nud.

Patsiendidki arvavad, et ham ba
tohtriks peaks olema kõva käega 
mees.

2. Passiksid kokku väga hästi, 
kui oleks arvestatud vahekorda 
õppekoormuse ja abistava perso
nali suuruse vahel. Õppekoortnus 
kipub olema liiga suur ja abista
vat personali liiga vähe, ei jääks  
piisavalt aega teaduslikuks tööks. 
Kel on ka lapsed, sellel on aega 
veelgi vähem.

P õhim õtteliselt pean naist eel
duste ja andekuse poolest sama 
võim eliseks teaduslikuks tööks kui 
meestki. A inult naistel kipub selle 
tarvis vähem aega jääma: on ju  
tavaks saanud, et kodused tööd 
teeb naine.

H. RAH U

TEATED

28. veebr. 1970. a. kell 21.45, pärast 
E NSV Teaduste Akadeemia nais
koori kontserti, leiti filigraankõrva- 
rõngas. Kätte saab valvelauast.

BIOLOOGIAOSAKONNA
VILISTLASED!

Järjekordsel kohtumisel ülikooli 
sööklas 11. märtsil k. 19. käsitleb 
J. Ei la rt elukaitse aktuaalseid prob
leeme viimase looduskaitse maailm a
kongressi valguses. Kohtumisele on 
teretulnud ka nooremad kolleegid — 
diplomandid.

KIRJANDUSRINGIS

Kaasaegset soome luulet. 
Teisipäeval, 10. märtsil kell 19 

peahoone kohvikus. Sissepääs kut- 
tetega.

E l s a  О d r a t s, TRÜ pearaamatu 
pidaja asetäitja:

/. Ü ldiselt võiks ülikoolis oi la 
rohkem adm in is tra tiv  kohti, siis 
poleks teenindava personali töö nii 
pingeline.

Kui vaadata nüüd puht naise 
pilguga, võiks ülikoolis olla roh
kem mehi, eriti üliõpilaste seas, 
muidu vallutavad naised ülikooli 
Näiteks meil raam atupidamises 
töötab ainult üks mees.
2. Passivad küll, m iks ei passi.

Oli aeg, kus naine oli rohkem  
köögi ja laste juures, nüüd on te i
siti. Loom ulikult peab naine prog 
ressiga kaasa minema. Selle aja, 
m is naine nüüd kodust eemal on, 
peaks tasa tegem a koduste tööde 
mehhaniseerimine. Ma ei kujuta  
üldse ette, et naine oleks ainult 
koduperenaine, kahtlem ata peaks 
ta veel m illegagi tegelema.

A. TOON

' Aspirantuuri- 
‘osakonna juhataja 

S. Laar:

„Naised on 
hoopis 
kohusetund
likum ad ja  
usinam ad“

A r v u d .  1 . jaanuari seisuga on 
ülikoolis 186 aspiranti, neist nai® 
71.

1969. aastal kaitses kandidaadi
väitekirja 27 aspiranti, neist naist 
7.
K ü s i m u s e d .  Mida need arvu4 
näitavad? Kas naiste loomupärast 
sobimatust teadusetegemiseks? Kas 
on õigus M Undil («Looming» nr. 
10. 1969)? Kui palju siiski mõjub 
kodune askeldamine töö kvalitee 
dile ja  kvantiteedile?
V a s t u s e d .  See pole uudis, et 
kodu oma muredega (mis päevast, 
päeva püsivad) segab ja viib mõt
teid tööst eemale, eriti kui on vaja 
pidevat ja pingelist uurimist. Kah
juks jah on see naisaspirantide 
puhul peamine takistus. Kuid m in
git põhimõttelist vahet teadusliku 
töö kvaliteedis pole. Võib öelda, et 
naised on hoopis kohusetruumad 
ja usinamad. Oma teadmiste ula 
tuse ja sügavuse poolest tahaksin 
praegustest aspirantuuris olijatest 
eriti kiita ning esile tõsta Hellfe 
Tiisvälja, Aspirantuuri lõpetanuist 
väärib esiletoomist Marika Mikel 
saar, kes kaitses väitekirja t ä h t 
ajaks. Oma töö lõpetas tähtajaks 
Elve Pung. Väljaspool aspirantuuri,  
õppejõuna töötades, kaitsesid vä i te 
kirju Mall Türi ning Silvia Russak. 
Nende koormus oli ju seda suurem 
M ajandusgeograafia kateedri ju 
hataja Salme Nõmmikul valmis töö 
kõrval doktoriväitekiri.
Naised, kes tegelevad teadusliku 
tööga, on väga tublid, sest nad 
kannavad mitut koormat korraga 
Ja kannavad selle tavaliselt auga 
lõpuni.

Küsis ja kirja pani E. JÜRKI

T r
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«TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL»

Что ты сделал, 
сдавая Ленинский зачет?

Так вскоре спросят у нас на
ши однокурсники, спросит ав
торитетная аттестационная ко
миссия. Ленинский зачет под
ходит к решающему этапу, в 
феврале-марте будет дана оцен
ка результатам нашей работы. 
Основными, идущими в зачет 
показателями, являются резуль
таты зимней сессии, усвоение 
общественных наук и наша ра
бота по выполнению постоян
ных общественных поручений. 
Студенты, общественная актив
ность которых до сих пор оста
валась недостаточно высокой, 
взяли на себя, дополнительные 
обязательства: у кого работа в 
ССД, кто выступал с лекциями
об университете, кто активно 
работал в СНО, кто защищал 
спортивную честь университета.

Многие студенты выступали 
с рефератами и с докладами 
на семинарах по общественным 
наукам.

Эти результаты фиксируются 
в решении группы, которое бу
дет принято в течение февраля 
во всех группах персонально 
по форме, выработанной коми
тетом ЛКСМЭ ТГУ.

Комитет комсомола универ
ситета понял Ленинский зачет 
как стимул к активизации по
вседневной учебной и общест
венной работы, а не как оче
редную кампанию. Чувствуется, 
что этот путь, который нашел 
поддержку со стороны парт
организации, является верным.
3 декабря 1969 года в секре
тариате ЦК ЛКСМЭ обсужда
лось проведение Ленинского 
зачета в ТГУ. Там было от
мечено, что в университете 
правильно понята сущность 
Ленинского зачета, такая же 
оценка содержалась в статье 
заведующего студенческим от
делом ЦК ЛКСМЭ И. Тооме 
«Общее дело каждого», где он 
поставил проведение Ленин
ского зачета в ТГУ в пример 
другим вузам.

Самый существенный недос
таток в ходе зачета в группах 
был выявлен контрольной ко

миссией, состоявшей из пред
ставителей парткома ТГУ и ко
митета комсомола. Оказалось, 
что есть еще комсомольцы, ко
торые не могут конкретизиро
вать свое отношение к Ленин
скому зачету. Их ответы отно
сительно личных результатов 
либо туманны, либо ни о чем 
не говорят.

Конечно, подобные ответы 
характеризуют работу секрета
ря отделения и группорга, но в 
первую очередь — низкую соз
нательность самих комсомоль
цев. Создается впечатление, 
будто некоторые студенты ждут 
каких-то продиктованных свер
ху обязательных предъюбилей
ных действий. Конечно, возмо
жен и подобный ход вещей, но 
комитет комсомола универси
тета находится при мнении, что 
этим мы только профанировали 
бы Ленинский зачет как форму 
работы. О сдаче Ленинского 
зачета можно говорить только 
в том случае, когда мы сами 
чувствуем необходимость изме
нить что-то в нашей работе к 
лучшему, и можно бы уверен
ным, что в юбилейном году 
большинство из нас именно 
так и работает.

К сожалению, находятся и та
кие комсомольцы, которых приб
лижающийся юбилей В. И. Л е
нина ни к чему не обязывает и 
которые уже своим отношением 
к зачету ставят себя вне об
щего мероприятия. В некото
рых случаях это является приз
наком безответственности, иног
да же встает вопрос о праве 
такого человека принадлежать 
к комсомольской организации. 
Аттестационным комиссиям Л е
нинского зачета дано право со
ветовать бюро отделений об
судить персональные дела та
ких комсомольцев.

Результаты года позволяют 
надеяться, что 3-й этап зачета 
в университете пройдет успеш
но и по-деловому.

Я. Аллик.
Зам. секретаря комитета 

ЛКСМЭ ТГУ.

В  э с т о н е к о - р у с е к о м

Г е й д е л ь б е р г е
В. К. Покровский 

(Начало в № 2 26 XII 1969)
В этом смысле интересна и дра 

матична судьба ректора в пору 
1905 года профессора римского 
права Е. Пассека. Идейно он был 
ближе всего к октябристам, то-есгь 
был представителем умеренной по
литической программы. Но прави
тельство отдало его под суд за 
разрешение в здании университета 
студенческих сходок и за допуще
ние в университет женщин.

Процесс Пассека тянулся 7 
лет, совершенно вымотал его нер
вы и кончился преждевременною 
смертью обвиняемого на 52-м году 
жизни в 1912 году. Так как ректор 
считался по табели о рангах осо
бою четвертого класса (как губер
наторы), Пассек подлежал не 
обыкновенному суду, а суду пра
вительствующего сената. Семилет
ний поединок правительства и кра
мольного сановника постоянно ос
вещался печатью, а смерть Пас
сека была отмечена сочувственны
ми некрологами обоих лидеров 
оппозиционной прессы — А. Амфи
театрова и В. Дорошевича.

Мероприятием левой профессу
ры были и так называемые доцен- 
табенды — «доцентские вечера». 
Я недавно тщетно спрашивал ны
не в Москве здравствующую (но 
постоянно паломничающую в род
ной Тарту) дочь Е. Пассека док
тора филологических наук Марию 
Грабарь-Пассек, каким образом 
эти домашние (на квартире то 
одного, то другого профессора) ве
чера могли называться доцентски
ми. Именно доцентов (впрочем их 
на весь университет было три-че- 
тыре) и приват — доцентов на эти 
вечера, за редкими персональными 

.исключениями (например, Орест

Наши корреспонденты бесе
дуют об итогах зимней сессии с...
...деканом медицин
ского Факультета 

проФ. Э. Раудамом:

Остроградский) не приглашали. 
Откуда же название?

Д аж е М. Е. Грабарь-Пассек не 
знает, а спросить ее мужа — наи
более долго жившего представи
теля дореволюционной тартуской 
профессуры В. Э. Грабаря уже 
нельзя: в 92-летнем возрасте в 
1956 году он в Москве умер. Но 
выскажу догадку:

В конце прошлого века молодая 
русская приват-доцентура еще по- 
лунемецкого университета положи
ла основу сближению друг с дру
гом регулярным устройством се
мейных вечеров, па которых один 
из приват-доцентов делал доклад 
на том уровне, чтоб избранный им 
вопрос по его специальности был 
бы понятен его университетским 
коллегам других факультетов (и 
даж е их женам, которые тоже 
присутствовали). Вслед за докла
дом происходил обыкновенный 
ужин.

Приват-доценты постепенно ста
новились профессорами, а назва
ние объединения осталось доцен- 
табенды.

Когда они происходили в нашем 
доме, я на них присутствовал. 
Например, помню доклад Д. Л а в 
рова, но не по его специальности 
фармаколога, а о совершенной им 
поездке к клухорскому перевалу. 
Кроме того я храню серию сохра
нившихся открыток, которыми в 
почти бестелефонном Юрьеве про- 
фессоры взаимно извещали друг 
друга об очередном доцентабенде.

Вот характерный текст одной из 
открыток (1903 год):

«Очередное доцентское собрание 
имеет быть у Хлопиных в субботу
19 апреля. Доклад Е. Ф. Ш мурло. 
Будьте любезны сообщить -А. И. 
Яроцкому».

Профессора Э. Раудама, декана 
медицинского факультета, мы по
просили ответить на два вопроса: 
каковы главные итоги недавно за 
кончившейся зимней сессии и как 
проходит распределение у шесги- 
курсников. Беседа, в которой при
нял активное участие продекан ф а
культета Э. Васар, касалась вопро
сов значительно более широких, и 
приходится сожалеть, что жест
кие рамки интервью не позволяют 
нам передать все, о чем говори
лось в кабинете декана, но, надеем
ся, нам еще представится возмож
ность вернуться к этой теме.

Ответ на первый наш вопрос — 
о результатах сессии, мы получи
ли в самом конце беседы, продол
жавшейся полтора часа. Э. Раудам 
начал <с причин, обусловливающих, 
по его мнению, результаты учеб
ной работы. Таких причин (в рам
ках данной системы обучения, ра
зумеется) две: 1) строгий отбор 
при поступлении, предполагающий 
большой конкурс, 2) правильное 
распределение учебных нагрузок 
по семестрам и координация раз
личных учебных мероприятий внут
ри семестра. С этой целью куратор 
каждого курса трижды за семестр 
проводит плановые совещания с 
преподавателями, ведущими прак
тикумы и читающими лекции на 
этом курсе. Участвует в этих соб
раниях комсомольский и студенче
ский актив курса. Договариваются 
о порядке проведения контроль
ных и других проверочных работ, 
так, чтобы они не перекрывали 
друг друга, подводятся итоги. По
добная практика, как нам пред
ставляется, была бы полезной и на 
других факультетах.

Что касается первого фактора, 
тут декан и продекан единодушны: 
где высок конкурс, там и учеба 
идет лучше. Пример этого — рус
ский поток лечебников: из года в 
год постоянно большой конкурс, 
высокий проходной балл — к луч
шая академическая успеваемость.

«На медицинском факультете, — 
говорит тов. Раудам, — отмечает
ся такая закономерность: на стар
ших курсах успеваемость и учеб
ная дисциплина заметно улуч
шаются». Тов. Васар подтверждает 
это положение средним баллом^по 
курсам на всех потоках: на пер
вом — 3,666; на втором — 3,783; 
на третьем — 3,993; на четвертом — 
4,272; на пятом — 4,302; и на шес
том — 4,660.

Объясняется эта закономерность 
тем, что в течение первых трех лет 
медики проходят в основном тео
ретическую подготовку, и значи
тельная часть студентов, не имея 
достаточных навыков восприятия 
большого количества информации 
и не воспитав еще в себе серьез
ного отношения к занятиям, в це
лом получает боле.е низкие баллы, 
чем на старших курсах, где и су
хой теории меньше, а преобладает 
интересная практика, и умения по
больше, и самодисциплина выра
батывается.

Тов. Васар называет третью 
компоненту успеха — правильно 
поставленная воспитательная ра
бота на младших курсах. Перво
курсникам рассказывают о том, 
как нужно учиться в вузе, преду
преждают, на что нужно обратить 
особое внимание и т. д. В этом 
направлении предстоит еще много 
работы.

«Все же результатами сессии мы 
довольны, — констатирует тов. 
Раудам, — медицинский факуль
тет значительно лучше других ф а
культетов выполняет государст
венные задания по подготовке спе
циалистов: планы выполняются 
примерно на 90%, т. е. потери от 
первого до шестого курса мини
мальные. Выдержали первое испы
тание первокурсники в целом, вы
держали», — добавляет Тов. Рау 
дам.

Вторым был вопрос о распреде
лении и о судьбах выпускников. 
Проф. Раудам остановился глав
ным образом на том, какие изме
нения, начиная с будущего года, 
произойдут в порядке распределе
ния окончивших мед. фак. Глав
ное — это введение 7-го года обуче
ния: так называемой интернатуры, 
т. е. медицинской специализации. 
Окончившие шестой курс студенты 
получают дипломы и направление 
на работу, но в течение следую
щего года они должны будут ра
ботать в одной из ведущих кли
ник республики, под руководствам 
опытных медиков специализируясь 
в хирургии, гинекологии или пе
диатрии. После годичного курса 
интернатуры им присваивается 
соответствующая специальность.

Совершенно недостаточная учеб
ная база и отсутствие точных све
дений о потребностях республики 
в медиках различных специаль
ностей являются главными труд
ностями как при подготовке, так и 
при распределении молодых спе
циалистов.

Е. Голиков
В. Мюрк-

...продеканом 
Физико-химического 

Факультета 
тов. Манкин:

На наш вопрос мы получили 
ответ печальный и краткий: о рус
ских физиках лучше не говорить. 
Поскольку физики — народ, к 
эмоциям не склонный, и могут не 
понять той грусти, которая кроется 
в ■ словах продекаиа, тов. Манкин 
согласилась прокомментировать их.

На втором курсе педагогического 
отделения 8 человек должны бы
ли сдать зачет по физике. Из них 
трое на зачет не явились, 5 чело
век зачета не получили. Прежде 
таких случаев не было.

На этом ж е курсе нет ни одного 
человека (мы говорим о физиках- 
педагогах), сдавшего какой-либо 
экзамен с первого раза. Тов. Ман
кин называет фамилии: Пашего- 
ров, Стряпунина (2 задолжен
ности), Котляревский повторяет 
курс, но если когда-то он сдал ос
новной предмет на три, то теперь 
его силы иссякли — он вообще 
сдать не может.

У теоретиков положение не
сколько лучше. Очень хочется рас
сказать о студенте Рабкине, кото
рый сдал сессию, лежа в клинике. 
Преподаватели приходили к нему 
в больницу. Его оценки — «4» и 
«5». Тов. Манкин хорошо отзы
вается о работе студента Треща- 
лова, который сдал сессию на «от
лично».

До сих пор речь шла о втором 
курсе, результаты на котором ху
же всех. Первый курс еще не успел 
испортиться. На старших курсах 
положение тоже лучше. На то они 
и старшие. Все «детские» болезни 
кончаются: студент либо вылетает, 
либо начинает заниматься.

А вообще, заключает продекан, 
с русскими курсами туго: они 
иногда даж е вымирают, как было 
несколько лет назад. Отчасти это 
является результатом небольших 
конкурсов, в результате которых 
на отделение попадают иногда без
ответственные и несобранные сту
денты.

Г. Загоскина.

... продеканом 
историко-филоло
гического Ф а к .  

тов. Эрингсон:
Немного статистики: на 1 янва

ря на отделении русской филоло
гии числилось 202 студента, из них 
были обязаны сдавать экзамены 
194 человека, сдали же экзамены

по всем предметам только 152 
(78,3%)- Правда, по сравнению с 
январем 1969 года, на отделении 
определенный сдвиг: в прошлом 
году из 190 человек сдали все эк
замены 128 (67,4%)- Но тем не 
менее, отделение прочно заняло 
последнее место на факультете: из 
736 студентов сдали все экзамены 
625, т. е. 84,92%, а на отделениях 
психологии и дефектологии этот 
процент составляет 98%.

Отрадно, что вдвое увеличилось 
число отличников на русской фи
лологии. Если в прошлом году их 
было 7, то в этом году 13 человек 
получили только отличные оценки. 
Почти не изменилось количество 
студентов, получивших, наряду с 
отличными, и хорошие оценки: в 
прошлом году их было 63, нынче 
62. Но, к сожалению, на 19 чело
век возросло число троечников: 
было 58, стало 77! Нечего греха 
таить, что в отдельных случаях 
тройки выставлены с верой в луч
шее будущее.

Более чем у пятой части студен
тов отделения (21,7%) осталась 
академическая задолженность (у 
40 человек). Из них у 33 по неува
жительной причине. Отрадно хоть, 
что в большинстве случаев задол
женность осталась лишь по одно
му предмету, поэтому все неуды в 
основном ликвидированы.

Для сравнения можно указать, 
что на факультете процент долж 
ников составляет 14,4%, из обще
го количества должников на ф а
культете (106) 37,77о дало отде
ление русского языка и литерату
ры. За неуспеваемость исключены
Н. Хега, М. Зайчик, Л. Педай 
(II курс), Г. Гитлина (III курс).

Наилучших результатов на сес
сии добились первокурсники; их 
средняя оценка — 4,12 балла. 
Остается пожелать, чтобы в даль
нейшем они работали так же серь
езно, как в первом семестре. З а 
тем следует четвертый курс, где 
из 35 человек 32 успешно сдали 
все экзамены, из них около поло
вины на «отлично» и «хорошо». 
Подкачали пятикурсники: они 
сдали хорошо три первых экзаме
на, но получили 13 неудов, по ис
тории философии. Плохо работали 
в течение семестра II и III курсы: 
их средняя оценка составляет 3,82 
балла, т. е. по факультету они за 
нимают предпоследнее место. Ве
роятно, допущена ошибка при вос
становлении Светланы Кабуловой 
и при переводе на очное отделение 
Ольги Мурашкиной (II курс). По
чему работают с ленцой В. Андреев,
B. Бычко, М. Давыденко, И. Монд- 
русова (II курс), Л. Еланская,
C. Мээн, И. Русман (III курс)? 
Задумывались ли над этим ком
сомольские бюрЬ курсов и отделе
ния?

Некоторые причины плохой ус
певаемости:

1. Плохая учебная дисциплина, 
несерьезное отношение к учебной 
работе. Многие учатся еще для де
каната и папы с мамой, а не для 
себя. 1137 часов пропущено без 
уважительных причин. Пропуска
ются в основном утренние часы (с
8 до 10), а в эти часы по расписа- 
ни!о идут такие предметы, как 
исторический материализм, совре
менный русский язык, русская ди а
лектология и др.

2. Отсутствие систематической 
работы, неумение самостоятельно 
работать, проявления школярства. 
Во многих случаях нет прочных 
знаний, студенты учат предмет для 
данного экзамена и быстро забы
вают поверхностно усвоенное. Это 
особенно пагубно сказывается на 
общественных науках.

3. Недостаточное обеспечение 
учебной литературой и методи
ческими пособиями.

4. Перегруженность учебных 
планов. Представляется нерацио
нальным оставлять на IX семестр
4 экзамена, среди них — история 
философии и история литературы 
народов СССР.

5. Недостаточный интерес об
щественных организаций к вопро
сам учебной работы.



Евгений Фельдман — студент Омского Пединститута. Сегодня 
мы впервые печатаем его переводы. Тем же, кто найдет их чрезмер
но субъективными, говорим: Евгений любит поэтов, которых пере
водит, а любящие — всегда субъективны.

Роберт Льюис Стивенсон.

Вересковый мед
Вольный перевод с английского

Там, у  дальних перевалов,
В переходах потаённых,
Под землёй, в жестоких норах 

Ж или пиктов племена.
И варили эти лю ди  
Свой напиток вересковый.
Был напиток слаще мёда,

Крепче всякого вина.

И секрет его старинный 
Знать шотландцы захотели.
И приш ли они с войною,

И нагрянули с равнин.
И малютки-медовары  
П олегли в неравной битве.
В диком поле под горою  

Все погибли как один.

Вот уж лето наступило,
И зацвёл румяный вереск.
Но шотландцам не даётся 

Вересковое вино.
Спят малютки-медовары,
Спит секрет первоначальный  
И с народом побеждённым 

Погибает заодно.

На коне король шотландский 
Проезж ал мрачнее тучи.
П лы ли чайки, вы ли волны,

Завиваясь на бегу.
В час полуденного зноя,
Бражным соком наливаясь,
Зачиналось злое зелье,

Недоступное врагу.

Но на счастье в ту минуту 
Усмотрел вассал вельможный 
Серый камень при дороге,

А под камнем чёрный лаз.
Топнул конь — и пикт последний  
Выш ел с сыном, выш ел к свету 
И без слова на приш ельцев  

Устремил недобрый глаз.

П овели их к грозным скалам.
Там сказал король им: <С корнем  
Я исторгну ваше семя,

Но помилую  того,
Кто поведает нам тайну 
Верескового напитка».
М олча маленькие лю ди  

Посмотрели на него.

Посмотрели исподлобья  
Пикты, маленькие люди:
Н аверху смеялся вереск,

Снизу выла глубина.
«Повелитель мой, послуш ай, — 
П искнул тот, что был постарше, —
Я готов доверить тайну 

Верескового вина.

Я готов доверить тайну,
Потому что стар годами,
Потому что жить мне доле 

Захотелось на веку.
Но прости, великодуш ный,
Доверять свои секреты 
На глазах у малолетных 

Неподобно старику.

Образцом я был для сына,
Сын не вынесет бесчестья;
Больно видеть, как отцами 

Нарушается обет.
Так свяжи и брось с утёса 
В море сына молодого.
Он погибнет — и немедля 

Я открою свой секрет».

По приказу властелина 
Страж исполнил эту волю ;
И над морем крик раздался . . .

Старый пикт глядел туда,
Где последняя надежда 
По воде пошла кругами,
Где угаснул вместе с сыном 

Род старинный навсегда.

«П равду я  сказал, шотландцы,
Я за сына опасался,
Нету мужества у слабых 

И неопытных юнцов.
Но пока я жив, собаки,
Не узнать вам нашей тайны 
Верескового напитка,

Тайны дедов и отцов!»

Сонет 25
Вильям  Ш експир

Иной, звезду  наметив впереди,
Достиг под ней и славы, и почёта.
А я Лю бовь несу в своей груди  
И мне ни с кем меняться неохота.

Король другому вы дал напрокат 
Д оходный чин, и славу, и дворянство, 
А через час потребовал назад:
Ведь короли  — само непостоянство.

А третий — щит, опора всей страны, 
Ещё вчера любимец всенародный, 
Убил за час несчастливой войны  
Карьеру, честь и титул благородный.

М оя Лю бовь  — звезда, каких немного, 
И нету в ней ни кривды, ни подлога.

Медик Яроцкий жил поблизости 
от адресата, и этим объясняется 
просьба.

Тот же крупный гигиенист 
Г. Хлопин годом ранее сообщает 
(на пишущей машинке — одной 
из первых в городе), что на его 
квартире произойдет доклад про
фессора А. Миклашевского «Аг
рарный вопрос» — по Каутскому 
и Герцу. У Миклашевского же про 
фессор Д. Кудрявский читает док-1 
лад о «Психологии языка» Вунд-| 
та. В 1909 году в нашей квартире 
происходит доклад Пассека, а' 
несколькими годами ранее мой 
отец на квартире М. Дьяконова 
(впоследствии академика) читает
о происхождении периодических 
комет — тема его магистерской 
диссертации.

Конкура
«Русская страница» объявляет 
конкурс на лучшее произведение, 
посвященное 100-летию В. И. Л е
нина. Принимаются: стихи, худо
жественная проза, эссе. Макси
мальный объем пять страниц на 
машинке. Лучшие произведения 
будут опубликованы.

Редакция

Студенческие дуэли я еще за 
стал. Дрались только немцы и по 
поводам, не имевшим отношения 
к принципиальным спорам, а ради 
чьих-либо прекрасных глаз или 
просто спьяна. Вырождение дуэ-

В  . . .  Г е й д е л ь б е р г е
Доцентабенды объединяют бле

стящее созвездие имен, к которым 
кроме поименованных можно при
бавить зоологов А. Северцова и 
К. Сент-Илера, ботаника Н. Куз
нецова, юриста М. Пергамента, 
историка Е. Тарле.

Справедливости ради добавлю, 
что сторонившийся доцентабендов 
правый лагерь имел тоже крупные 
фигуры. Это психиатр В. Чиж (тот 
самый, о котором писал А. Чехов), 
филолог М. Крашенинников, лейб- 
хирург императрицы Марии Федо
ровны барон Цеге фон Мантей- 
фель, живший в Таллине в пору 
буржуазной Эстонии.

Но ученые этой группы не хоте
ли присутствовать на тех полити
чески вольных разговорах, кото
рые начинались за ужином после 
конца официальной части. Харак
терно, что фамилии большинства 
членов доцентабендов имеются под 
сочувственными телеграммами по 
поводу почти одновременных смер
тей Л. Толстого и председателя 
Первой Государственной Думы
С. Муромцева. Консервативный же 
лагерь на эти утраты почти не 
реагировал.

Тарту моей поры был порази
тельным конгломератом высокой 
культуры и средневековых руди
ментов. Где во всей империи, кро
ме Тарту, можно было видеть, чтоб 
даж е в быту извозчика каж до
дневно присутствовала газета, а с 
«Постимэес» в руках восседал на 
козлах любой из пятисот тарту
ских «фурманов»! Но умерший в 
Москве в 1965 году профессор 
театроведения В. А. Филиппов рас
сказывал мне о поре, когда его 
отец был (до Пассека) ректором 
юрьевского университета:

— Мы занимали на Рижской 
улице особняк в 17 комнат. Моя 
мать возвращалась домой позд-

лей проявлялось в том, что смер
тельные исходы стали редкими. Но 
одному из серьезно продырявлен
ных Цеге сделал одну из порази
тельных своих операций — зашил 
сердце.

Революционные настроения креп
ли в остальной, (то-есть находив
шейся вне немецких корпораций), 
части студенчества. В нашей квар
тире жили мои кузены братья
В. и Л. Берги, уроженцы не имев
шей вузов Самары, учившиеся в 
юрьевском университете. Оба они 
были арестованы за участие в сту
денческих волнениях вслед за 
смертью Льва Толстого.

Один из этих братьев — ученик 
моего отца Виктор Берг был 
впоследствии ассистентом на тар
туской обсерватории, а позднее 
работал в Пулкове, заняв доволь
но почетное место в астрономи
ческой науке.

В Юрьеве стал магистром 
Л. Лейбензон, впоследствии ака
демик. Отец мой был его офи
циальным оппонентом. Вторым оп
понентом был астроном-наблюда
тель обсерватории Э. Шенберг, 
впоследствии директор одной из 
германских обсерваторий.

До Шенберга астрономом-наб- 
людателем, когда отец мой стал 
директором, был А. Орлов, впос
ледствии директор одесской обсер
ватории, умерший в 1956 году в 
Полтаве и переживший моего отца 
на одиннадцать лет.

Из приезжавших в Тарту астро
номов помню С. Блажко (впослед
ствии, как и мой отец, члена-кор- 
респондента Академии Наук) и 
шлиссельбуржца Н. Морозова. 
Отца он не застал, а моя мать 
после ухода гостя сказала мне:

— Запомни его навсегда. Он 
просидел 23 года в тюрьме за то, 
что хотел, чтоб всем было хорошо.

мы обсуждали наше будущее. 
Классен сказал:

— Я хотел бы быть учителем 
географии. Но попечитель учеб
ного округа Щербаков не любит 
учителей — эстонцев.

О, попечитель Щербаков, я пом
ню эту обезьяноподобную фигуру 
во время инспектирования им на
шей Императорской имени Алек
сандра Благословенного гимназии. 
А наш строгий директор Бархов 
почтительно семенил за ним. Уже 
весною 1917 года Щербаков сле
тел, будучи телеграммою Времен
ного Правительства заменен на 
своем посту В. Грабарем (одновре
менно оставшимся профессором 
университета). Но еще тремя года
ми раньше эстонскому мальчику 
казалось, что «сильнее кошки зверя 
нет», Щербаковы представлялись 
всесильными.

Однажды на улице отец указал 
мне на Гынисона, и я узнал о су
ществовании где то вне нашей, 
но рядом, активной общественной 
антиправительственной жизни. 
Вообще все вошедшие в этот очерк 
мои воспоминания фрагментарны, 
объединяя услышанное от взрос
лых с обрывками собственных впе
чатлений. И кроме того, они со
вершенно не касаются чисто науч
ной деятельности, понимание кото
рой по моему возрасту было мне 
недоступно. Но я прекрасно созна
вал, что имею счастье расти, фор
мироваться в городе высокой куль
туры, и рано начал понимать, что 
дело не только в немецких и рус
ских профессорах, а в крепком и 
всеобщем эстонском фундаменте. 
Ведь за всё свое детство я видел 
на улицах Тарту всего лишь одно
го упавшего пьяного!

Таким образом, не только сама 
профессорская среда, эти 50 се
мей, а весь очаровательный город 
оказывал воспитывающее влияние. 
Но возвращаясь к непосредственно 
нашему кругу, я хочу подчеркнуть, 
что культурные влияния исходили 
не только от профессоров, но и от 
их жен. Большинство жен происхо
дило из высокоинтеллигентных се
мей.

Например, моя мать (прежде
временно умершая от рака в 1914 
году) была среди первых русских 
женщин, получивших высшее му
зыкальное образование. Она кон
чила московскую консерваторию в 
одном выпуске с Рахманиновым. 
Ее благородный мраморный памят
ник с выгравированными на нем 
нотами мендельсоновского траур
ного марша до сих пор сохранился 
на русском тартуском кладбище.

Владимир Покровский

Москва, Г-99, Воеводин пер., дом 
№ 2, кв. № 11.

ним зимним вечером. Она была 
обеспокоена, когда в темноте ти
хой улицы начала обрисовываться 
под окнами нашего дома толпа. 
Приблизившись, она разобрала, 
что это только студенты, причем 
одной и той же корпорации. Все 
они, узнав жену ректора, сняли 
шляпы. — Что случилось? — встре
воженно обратилась мама к бли
жайшему из них.

— Госпожа ректор, случилось 
то, что ваш супруг оказал честь 
одному из членов нашей корпора
ции, пригласив его к себе. И вот 
вся наша корпорация стоит здесь 
под вашими окнами, чтоб своим 
коллективным присутствием мо
рально влиять на нашего товари
ща, чтоб он вел себя в вашей 
доме безупречно.

Мне было шесть лет, но я запом
нил эти слова, и в Ленинграде в 
1934 году имел случай повторить 
их Морозову.

Мне кажется, левизна профессу
ры, при всей уже вышеохарактери- 
зованной ограничекности этого по
нятия, проявлялась и в отношении 
к эстонскому большинству насе
ления.

В нашей семье и в нашей среде 
совершенно не было высокомерия 
к эстонцам, исходившего из кру
гов немецких баронов и бытовав
шего в правой профессуре. Кстати 
говоря наиболее близким моим то
варищем гимназических лет был 
эстонец Эрих Кейв, другим това
рищем был сын эстонского пасто
ра Классеп, с которым однажды

Редакция «Русской страницы» 
поздравляет с праздником 8 марта 
всех очаровательных читательниц 
и призывает их перейти в другую 
категорию: сотрудниц «русской 
страницы».

Ответственный редактор —
П. С. Сигалов

Редколлегия: Б. Тух
Г. Загоскина
В. Маричева 
Е. Голиков

6. I l l  1970 г.



Paevast paeva VI
KAS ME MITTE KIRVEGA KURGE EI PÜÜA

ühiselamu ehitusest suveperioodil, 
kas siis ehitusmaleva rühma raames 
või suvetööde rühmas ühe kuu jook
sul, eriti kui Sa omad mingit ehi
tusliku profiiliga eriala. Mõtle otsus 
enne korralikult läbi, sest Sul ön 
kindlasti mitmeid õige meelitavaid 
pakkumisi ehitusmalevasse, kus Sa 
tõenäoliselt saad end paremini r a 
kendada, või mõnele teist laadi ka
sulikule töökohale. Mõtle kõige sel
le üle, et töötada tuleks kahes v a 
hetuses ehitustrusti töölistega kõr
vuti, et kahe-kolme töökuu jooksul 
omandad Sa küll müürsepa elukutse 
(või saad juba omandatud oskus
tele palju juurde) ja et töötad lin
nas, kuigi elad Vellaveres, ehitad 
mitte põllumajandusele väga va ja 
likku ja tähtsat hoonet, vaid kodu 
endale, oma tulevastele kolleegide
le, et ühiselamut ehitavate rüh
made distsipliin peaks olema töös 
sesuhtumisel veel rangem kui ta 
maleva muudes rühmades on. On 
tõenäoline, et töötasu ei tule ni
metamisväärselt madalam kui teis
tes maleva rühmades.

Aga stippi peaksid Sa nüüd küll 
pärast ehitusel kaasategemist kind
lasti saama ja linna ühiselamusse 
ka! Sinu seisukohta mitmetes ehi
tust puudutavates küsimystes ja 
kaasalöömise võimaluse ' leidmist 
ootaks juba praegu. Tahaks teada 
Sinu arvamust sellistes küsimustes, 
nagu kasvõi see, millega asendada 
koridoripõranda projekteeritud kat
tematerjal — kummiplaadid. Oleme 
kõik näinud, kuidas see kummipar- 
kett välja näeb — tuleb lahti jm. 
Kui on midagi välja pakkuda, astu 
komsomolikomiteesi . esmaspäeviti- 
kolmapäeviti läbi.

Sinu töökätt,  olenemata sellest, 
kas Sa oled poiss või tütarlaps, 
ootavad juba praegu meie ehitaja — 
Spetsialiseeritud Tööde Valitsus — ja 
esmane varustaja  — Raudbetoontoo
dete Tehas. Töcd saavad nad Sulle

Informatsiooni Sulle, lugeja, ole
ne amlnud õige mitmest kandist ja 
■äga paljudelt konkreetselt just 

neie  ehitust puutuvatelt tasap inda
delt. Sa oled saanud teada, et ilma 

Sinu vahelesegamiseta muutub pari- 
nalgi juhul liiga vähe ja märkimis
väärselt aeglaselt. Oleme Sulle 
püüdnud näidata, et Sinust sõltub 
■>ee, kas Sa saad ülejärgmisel aastal 
udada soolaleivapidu uues majas, 
<us see suures saalis ühiselt võima- 
tk oleks. Sa pole ju ära unustanud 

-edagi, et kui Sa oma käed ehitusel 
;ülge lööd, saad uut ühiselamut ka 
^ e  haldama hakata , muidugi kui Sa 

aid tahad olla sõna kõige otsesemas 
nõttes peremeheks majaks, kus elad 
a mis Sulle (praegu vist küll mitte 

. äga tihti) on koduks, alateadlikult 
'õi teadlikult,  tahad Sa seda siis või 

•ait te.
ühiselam ut ehitatakse juba ja ära 

<ohi<u sellest, kui näed praegu möö- 
ia minnes objektil ainult 2—3 ehi
tajat ja ühte noolega ekskavaatorit- 
rammi. Praegu pole objektil vist 
:õesti paljudel meestel midagi teha, 
vähemalt niikaua mitte kui tuuakse 
ka teine ramm ja töörinne laieneb. 
Helmises ajalehenumbris oli juttu 
tööjõu vajadusest seoses ühiselamu 
ehitusega, aga samuti perspektiivis 
kogu ülikooli kompleksi väljaehita
misel. Sa leiad võimaluse osavõtuks

anda ka teises vahetuses töötasuga 
5 rubla päevas ja töötama ei peaks 
Sa sellisel juhul mitte iga päev. Mi
da kauem oleks Sul võimalus osa 
võtta ka sellises vormis tööst (mui
de eespool nimetatud eelised st ipen
diumi ja ühiselamu kohtade jao ta 
misel jäävad ka siin jõusse),  seda 
suurem oleks Sinu töötasu, Sinu 
panus ühiselamu ehitusse. Räägi 
sõpradega läbi; kui leiad oma sõp
rade hulgast kaaslased kolmeliikme
lises brigaadis töötamiseks, on selt
sis ikkagi segasem. Kui ei leia, tule 
komsomolikomiteesi ikkagi esm as
päeval või kolmapäeval läbi, kui Sul 
on tõsine soov kaasa aidata. Ühiselt 
leiame kindlasti meelepärast ja ega 
Sa ju ainus tulija ei ole, tulevad 
Su koolikaaslased.

Sind esmaspäeval ja kolmapäevai 
ootama jääv ühiselamu ehitusstaap.

J. VILLER

Partei elu

Teaduse tänapäev

Ühest aktuaalsest 
teaduslikust uurimusest
19 veebruaril s. a. kaitses va- 

semõpetaja K. Koger EKP KK juu 
es asuvas Partei Ajaloo Instituu- 
iis kandidaadiväitekir ja teemal 
Marksistlik-Ieninlik lähenemine 
rõistiusele ja parteilised kogemu
sed sotsialistliku võistluse juhti
misel Eesti NSV tööstuses (aas
tail 1958— 1965)». Töö valmis 
iots. 1. Jakobsoni teaduslikul j u 
hendamisel. Kõik kolm ametlikku 
>ponenti hindasid -dissertatsiooni 
xõrgelt ja teaduslik nõukogu hää- 
etas üksmeelselt K. Kogerile aja- 
ookandidaadi kraadi andmise 

poolt.
Tänapäeva nõukogude ühiskonna 

irengu tingimustes, mii nõutakse 
:anget teaduslikku lähenemist kõi
gile kommunismi ehitamisega seo- 
:.ud küsimustele, omab uurimistöö 
võistluse probleemidest erilist täh t 
sust. Vaatamata sellele, et võistlus 
<n paljudele teadlastele uurimis
objektiks, on enamik ajaloolasi piir- 
iunud vaid selle küsimuse kirjel- 
iava poolega. K. Kogeri tõsine 
uurimus erineb teistest töödest oma 
põhjalikkusega.

Dissertatsioon kujutab endast ' 
mitmeaastase uurimistöö ja võistlu
se . praktika _üldistuste tulemust. 
Liialdamata voib öelda, et see dis
sertatsioon kasvas välja sotsialist
liku võistluse parteilise juhtimise 
täiustamise konkreetsetest va jadus
test Eesti NSV-s. Kuid ta ületab 
raugelt «lokaalsete» tööde raamid 
;a sisaldab üldparteilise proble
maatika käsitlust. Dissertatsiooni

- iokumentaalne baas on väga rikas. 
\u to r  on läbi töötanud suure hul- 
4a allikmaterjale. Sügavamalt ja 
iksikasjalikumalt kui seni 011 ana- 
üüsitud K. Marxi, F. Engelsi ja 

eriti V. I. Lenini töid. Uksikasjali- 
k u l to n  uuritud mittte ainult ajaloo-
1 is-parteilist, vaid ka filosoofilist, 
majanduslikku, pedagoogilist, ju 

r i id i l i s t  jm. kirjandust sotsialis tl i
ku võistluse kohta. See on andnud 
lissertandile võimaluse küsimust 
teoreetiliselt mitmekülgsemalt a ru 
tada ning teha sügavaid järeldusi 
ja üldistusi. Ses suhtes läheneb 
K. Kogeri * dissertatsioon suures 
jsas uurimustele marksistiik-lenin- 
■iku filosoofia ja teadusliku kom- 
nunismi vallas. Ainult sellise mit- 
nekülgse teoreetilise analüüsi põh

jal võib teaduslikult üldistada 
MLKP ajaloolisi kogemusi ja käsi

tada partei praktilist tegutsemist 
kui marksismi-leninismi tegelikku
ses.

Algallikaid hoolikalt ja tõsiselt 
analüüsides uurib autor teadusliku 
kommunismi ra ja ja te  vaadete are
nemiskäiku võistluse küsimuses. 
Dissertant pöörab erilist tähele
panu sellele, et Marx ja Lenin v aa t
lesid võistlust eelkõige kui objek
tiivset nähtust,  mis tekib töötajate 
vahel ühiskondlike kontaktide tõ t 
tu , ' j a  et nad ei samastanud võist
lust töössesuhtumisega. Selle teo
reetilise väite tõestus dikteerib 
vajaduse uurida võistluse olemust 
sotsialismi tingimustes,  et leida 
võti selle protsessi teaduslikuks 
juhtimiseks. Siit tuleneb ka peami
ne kogu dissertatsiooni läbiV järel
dus, mida lühidalt võiks vä ljenda
da nii: marksistlik-leninlik lähene
mine võistlusele on peamine lüli 
võistluse juhtimisel.

Nimetatud dissertatsioon on teos
tatud kooskõlas klassilis-parteiliste 
printsiipidega, konkreetse ajaloolise 
lähenemisega ühiskondlikele näh
tustele. Selles sisalduv teadusliku 
kommunismi ra jajate  teoreetilise 
pärandi analüüs omab põhimõtte
list tähtsust tänapäeva ideoloogili
ses võitluses nn. «turusotsialismi» 
kontseptsiooni vastu, aga samuti 
igasuguse parem- ja pahempoolse 
oportunismi vastu kommunismi üles
ehitamise küsimustes.

Sotsialistliku võistluse kogemuste 
üldistamisel ENSV-s pole autor 
piirdunud ainult partei, komsomoli 
ja muude organite materjalide 
tundmaõppimisega, vaid võttis ka 
ise vahetult osa võistluse organ i
seerimisest, õppis põhjalikult tu nd 
ma konkreetset olukorda ettevõte
tes, korraldas eksperimente, propa
geeris ja juurutas praktikasse oma 
uurimuste tulemusi. Võib märkida, 
et dissertatsiooni teemal on autor 
publitseerinud 23 tööd üldmahu- 
ga üle 25 trükipoogna, teinud 7 
ettekannet teaduslikel konverentsi
del, ühingu «Teadus» liinis p ida
nud 687 loengut. Sel moel esineb 
K. Koger mitte ainult uurijana, 
vaid ka eksperimentaatorina, kes 
rea aastate  jooksul on juhtinud 
teaduslikke otsinguid võistluse 
juhtimise efektiivsemate vormide 
leidmiseks. See on vaidlematult 
tema dissertatsiooni üheks kõige 
tugevamaks küljeks.

Laialdase dokumentaalse m ate r
jali põhjal näitab autor üksikasjali
kult EKP KK, partei linnakomitee
de, komsomoli ja ametiühingu- 
organite suunavat tegevust sotsia
listliku võistluse praktiliste koge
muste üldistamisel. Dissertatsioonis 
on õnnestunult kajastatud v as tu 
rääkivused võistluse juhtimises ja 
nende ületamise teed. Autor näitas 
veenvalt, kui tõsisteks takistusteks 
juhtimise teaduslike vormide ots i
misel olid võistluse teooria m aha
jäämus ning subjektivism ja volun
tarism juhtimise stiilis.

Lähtudes marksismi-leninismi 
klassikute peamistest metodoloogi
listest seisukohtadest, rõhutab au 
tor, et võistluse juhtimine moodus
tab osa kommunismi ehitamise 
teadusliku juhtimise üldisest prob
leemist. Teoreetilist ja praktilist 
tähtsust omavad autori poolt esile 
toodud sellised aspektid, nagu 
võistlus kogu maal tervikuna, võist
lus ühiskondliku elu konkreetsetes 
vormides, spetsiifilistes tootmis
harudes, võistlus ettevõtete vahel 
jne. Väärib tähelepanu autori sei
sukoht võistluse juhtimise kolmest 
tasapinnast, tema ettepanek kon
takti- ja finišivõistluse eristamise 
vajalikkuse kohta, aga samuti ka 
muud soovitused.

TRÜ üliõpilasena ja hiljem partei 
ajaloo kateedri vanemõpetajana 
vottis K. Koger aktiivselt osa üli
kooli komsomoli- ja parteielust. 
P raegu on ta TRU parteikomitee 
sekretär. Soovime talle jätkuvaid 
edusamme teaduslikus, pedagoogili
ses ja ühiskondlikus tegevuses.

I. VOLKOV,
teadusliku kommunismi kateedri 

dotsent

Teadaanded

EKP TRÜ komitee teatab, et
9. märtsiks k. a. väljakuulutatud 
EKP TRU algorganisatsiooni üld
koosolek lükatakse edasi. Toimu
mise aeg teatatakse hiljem.

*

Kehakultuuriteaduskonna ÜTÜ 
konverents toimub 10.— 11. aprillil 
kell 16. Kingissepa 19.

KKT ÜTÜ NÕUKOGU

*

MALEVLASED!

13,— 15. märtsini toimub Viljan
dis EÜE suusalaager. Soovijail re
gistreerida komsomolikomitees kella 
16— 17 kuni 11. märtsini. Osavõtu
maks 4 rbl.

EÜE Keskstaap

Vaja on ikkagi 
aktiivsemat 

võitlust
Ülikooli elus on oma ajalehe osa 

küllap suurem kui me seda h arju 
muspäraselt oskame hinnata. See
pärast pole sugugi ükskõik, millises 
suunas ajalehte on toimetatud. Kui 
toimetus oma tööplaanis on kesksele 
kohale seadnud sõlmprobleemid 
ideoloogia, õppe- ja kasvatustöö 
alalt, siis on see muidugi õige ning 
vajalik, kuid üks asi on plaan, teine, 
selle tegelik realiseerimine.

Seda külge — kõige olulisemat — 
analüüsitigi EKP TRÜ komitee hil
jutise! koosolekul. Märgiti,  et a ja 
lehel puudub järjekindlus partei po
liitiliste suundade elluviimisel ning 
võitluses kodanliku ideoloogia vas
tu. Siin on tehtud isegi ilmseid vi
gu, näit. avaldas ajaleht S. Endre 
kirjutise Ameerika kõrgematest koo
lidest, mis vajanuks asjatundliku
maid kommentaare. Praegu jäi kä
sitlus ühepoolseks ning lõi seega 
ebaõigesti roosilise pildi USA 
tegelikkusest. Ideoloogiliselt kahtla
ne on mõnigi teine avaldatud kirju
tis (näit. K. Alttoa objektivistlik k ä 
sitlus arhitektuurist, intervjuutõlge 
a jakirjast «Fotografia 69» jm.). Mõ
nigi tähtis poliitiline sündmus on 
jäänud hoopiski valgustamata. Selle 
asemel leiame pikki ilukirjanduslik
ke tõlkeid, segasevõitu arutlusi 
mis on nõrgalt seotud ülikoo- 
lisiseste probleemidega. Puudub 
terav seisukohavõtt õppe- ja kas
vatustöö küsimustes, ei kirju
tata sellest, mis on uut teadu
ses ja ülikooli teadlaste töös. Infor
matsioon teaduskondadest on enam 
kui lünklik. Seetõttu jääb ülikooli 
elust kuidagi lakeeritud mulje: kas
vatustööga oleks nagu kõik korras, 
pole mingeid puudusi komsomoli- 
gruppides, pole mingeid probleeme 
õppeprotsessis. Samal ajal aga näi
tab üliõpilaskonnas läbiviidud a n 
keet, et üliõpilased ise peavad elus 
esinevateks suuremateks pahedeks 
ebaausat suhtumist töösse, joomist, 
poliitiliste küsimuste vähest tun d 
mist, ükskõiksust ümbritseva elu 
suhtes, patriotismi puudumist. Ühe
gagi loetletud pahedest pole aga üli
kooli ajaleht tõsist võitlust a lus ta
nud. Ajaleht ei ole nende pahede 
vastu kujundanud ühiskondlikku a r 
vamust.

Toimetus pole suutnud luua ak
tiivi (õppejõud kirjutavad väga 
vähe) ega seega tagada kinnitatud 
tööplaanide täitmist. Puuduvad kir
jasaatjad  teaduskondadest. Ajalehe 
kujundus on igav ja ühekülgne.

Komitee võttis vastu otsuse ajale
he töö parandamiseks. Uude toime
tuskolleegiumi kuuluvad: H. P a la 
mets (vastutav toimetaja), J. Pee
gel (toimetaja asetäitja), L. Allik- 
mets (teaduslik töö), G. Karu (õppe
töö), L. Maamets (partei elu).

Mälestustahvel 
H arri Moorale

SUN TOOTAS A A S T A IL  
1 92 1 -1 9 5 2  < 

M U IN A S T E A D L A N E  
A K A D E E M IK  P R O F

HARRI MOORÄ
( 1 9 0 0 - 1 9 6 8 )

2. märtsil avati TRU looduskaitse 
ja kodu-uurimise kabinetis nimeka 
muinasteadlase Harri Moora mä 
lestustahvel. Pidulikust avamisest 
võtsid osa ENSV TA Ajaloo Insti 
tuudi töötajad, H. Moora abikaasa 
ja lapsed.

Sissejuhatavad sõnad ütles TRU 
füüsilise geograafia kateedri ju ha 
taja Endel Varep. Mälestustahvli 
avas F. Klement. L. Jaanits, TA 
Ajaloo Instituudi arheoloogia ja e t
nograafia sektori juhataja, andis 
ülevaate H. Moora elust ja tegevu
sest.

Väsimatu teadlase tegevus on 
mõjutanud poole sajandi vältel nii 
Baltimaade kui ka kogu Nõukogu
de Liidu arheoloogia arengukäiku.

E. KÕRGE
ÜET KODU-UURIMISE 
LEKTOORIUMIS

esineb teisipäeval, 10. märtsil 
(k. 19, peahoone audit. 139) dots. 
E. Laugaste teemal «Rahvadraama 
alged eesti rahvakommetes ja r a h 
vamängudes». Samas registreeritak
se osavõtjaid kursustele, mille lõpe
tanud omandavad ekskursioonijuhi 
eriala koduvabariigi tundmise alal. 
Samuti tutvustatakse võimalusi te a 
duslikuks tööks kodutundmise va ld 
konnas.

Nädala- 
kroonika

RAAMATUKOGU

Kõrgema ja Kesk-erihariduse M i
nisteeriumi kolleegiumil 25. veeb 
ruaril oli kõne all meie raamatu 
kogu osavõtt üleliidulisest r a am a tu 
kogude võistlusest, mis on pühen 
datud V. I. Lenini sünni-aastapäe 
vale. Leiti, et võrreldes teiste raa 
matukogudega nii Eesti NSV-s kui 
ka kogu NSV Liidus on töötatud 
väga hästi. Eriti kiiduväärseks tun 
nistati see, et raamatukogu on lu 
gejatele avatud kõigil päevadel* ka 
pühapäeval. Võib-olla just tänu se l
lele on raamatukogu kasutatud väga 
intensiivselt. 1969. a. jooksul lae 
nutati meil igale lugejale keskmi
selt 107 raamatut, NSV Liidu kesk 
miseks on 54 raamatut. Kokku lae
nutati meil 1969. a. üle 900 000 köi
te ja küllap 1970. a. jõutakse mil 
joni köiteni.

Moskvast jõudis raamatukogu 
direktor L. Peep tagasi järgmiste 
uudistega. Esiteks: TRÜ teaduslik  
Raamatukogu tunnistati töö ole
muse poolest enam vastavaks I ka 
tegooriale, seni ta oli kuulunud II 
kategooriasse. Teiseks: R ahvusva
helise Raamatukogude FöJeratsioo 
ni Assotsiatsiooni 36. sessioon toi 
mub käesoleval aastal Moskvas 
Osavõtjatele tahetakse tutvustada 
ka meie raamatukogu tööd. Nii et 
augustikuu lõpus on oodata küla
lisi.

Uudiskirjandusest saabus m öödu
nud nädalal Ameerika matemaatika- 
ühingult «Mathematics of Compu
tation» 108. nr., Helsingist «Suo- 
malais-ugrilaisen Seuran julkaisut*, 
prantsuse filoloogidele «Le fran
ca is moderne», meie õppejõudude 
spetsiaalsel tellimusel «Prähistori
sche Bronzefunde» VI, IX ja XV[ 
osa esimesed köited jm.

ÕIGUSTEADUSKOND

Kriminoloogialaboratooriumi va - 
nem teaduslik töötaja Kalle Nigola 
kaitses uurimust «Karistuse m õis t
mine autotranspordialaste kuri tegu
de eest (Eesti NSV materjalide 
põhjal)» ning tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateedri vanemõpetaja 
Lembit Saarnits  väitekirja «Teadus 
likest alustest kolhooside kollegi
aalsel juhtimisel ja  selle õiguslikust 
reguleerimisest.» Mõlemad juristid 
tunnistati kandidaadikraadi vääri
listeks.

ARSTITEADUSKOND

Põhiprobleemiks oli — nagu üle
möödunud nädalalgi — viimaste 
kursuste kohalemääramine.

R. KUDU

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUS-
KOND

Koos ENSV TA Füüsika-, M ate
maatika- ja Tehnikateaduste O s a 
konnaga korraldati 26. veebruaril 
ülikooli aulas istung, mis oli p ü 
hendatud V. 1. Lenini 100. sünn i
aastapäevale.  Põhiettekande «Lenin 
ja füüsika» tegi teoreetilise füüsika 
kateedri juhataja  professor P. Kard. 
Järgnesid ettekanded filosoofia k a 
teedri vanemõpetajalt J. Tammarult 
(«Lenini õpetus tõest ja mõningaid 
füüsika filosoofilisi probleeme») ja 
V. Hütilt EPA-st («Lenini idee fü ü 
sika ja filosoofia liidust ja  kaas-

Enamik osavõtjaid oli Füüsika- 
Keemiateaduskonnast,  M atem aatika
teaduskonnast,  ENSV TA Füüsika 
ja Astronoomia Instituudist ning 
EPA-st. Esindatud olid ka EKP 
Keskkomitee, TA Presiidium ja 
TPI. Koosolek avaldas positiivset 
mõju teaduslikule tööle täppistea
duste filosoofiliste probleemide alal, 
süvendades loomingulisi sidemeid 
täppisteadlaste ja filosoofide vahel.

MATEMAATIKATEADUS
KONNAS

toimus möödunud neljapäeval 
õppejõudude koosolek. Arutati ta l 
vise eksamisessiooni tulemusi ning 
vaeti väga tõsiselt ja avameelselt 
kasvatustöö olukorda teaduskonnas. 
Esmaspäeval oli parteibüroo koos
olek, kus otsustati panna parteibü
roo sekretäri kohustused Kalju Soo- 
netsile (teoreetilise mehhaanika k a 
teeder). Samal päeval toimus ka 
parteibüroo ja komsomoliaktiivi 
ühine koosolek, kus kavandati abi
nõud kasvatustöö parandamiseks 
teaduskonnas.



9. III 1897 — 26. II 1970

P äras t  pikka ja rasket haigust 
lahkus 26. veebruaril jäädavalt  meie 
keskelt TRÜ anorgaanilise keemia 
kateedri endine juhataja  dotsent 
keemiakandidaat Natalie Rägo. K a
dunu oli ülikooli kauaaegne õppe
jõud, kelle rohkearvulised õpilased 
töötavad Eesti NSV õppeasutustes, 
teaduslikes uurimisinstituutides ja 
tööstuses.

Natalie Rägo sündis 9. märtsil 
1897. a. Rostovis Doni ääres. Kesk
hariduse omandas ta Rostovis. P ä 
ras t abiellumist professor Gerhard 
Rägoga siirdus N. Rägo 1920. a. 
Tartusse, kus alustas õpinguid T ar
tu ülikooli Matemaatika-Loodustea- 
duskonna keemiaosakonnas. Päras t  
ülikooli lõpetamist 1925. a. tegeles 
N. Rägo diktoneema kiltkivi keemi
lise uurimisega. Sellel alal valmis tal 
1927. a. magistritöö. 1931. a. m ää ra 
ti N. Rägo ülikooli füüsikalise kee
mia laboratooriumi assistendiks. 
Saksa okupatsiooni ajal vallandati 
N. Rägo töölt ülikoolis.

Pä ras t  Tartu vabastamist asus 
N. Rägo ainukesena endise keemia- 
osakonna anorgaanilise ja füüsika
lise keemia õppejõududest tööle nõu
kogude ülikoolis. 27. augustil 
1944. a. m äärati N., Rägo anorgaa 
nilise keemia kateedri juhatajaks, 
millisel ametikohal oli ta  kuni 
1958. aastani.  Raske on üle hinnata 
dotsent N. Rägo teerteid õppetöö 
organiseerimisel sõjajärgsetel aas ta 
tel. Pä ras t  keemiaosakonna ta a s 
avamist 1947. a. pühendas N. Rägo 
kogu oma energia kõrge kvalifikat
siooniga keemikute ettevalmistami
sele vabariigi tööstuse ja uurimis

asutuste jaoks. Kadunu töötas õppe
jõuna ülikoolis kuni pensionile siir
dumiseni 1960. aastal.

N. Rägo tegevus ulatus ka vä lja
poole ülikooli. Tartu keemikud mäle
tavad teda ka Üleliidulise D. I. Men- 
delejevi nimelise Keemiaseltsi Tartu 
osakonna asutajaliikmena ja esime
se esimehena. N. Rägo oli tuntud 
keskkooli keemiaõpikute autorina, 
samuti Jceemiaalase õppekirjanduse 
tõlkijana kõrgematele koolidele. 
Tähelepanu ä ra tas  N. Rägo sulest
1956. a. ilmunud ulatuslik uurimus 
Tartu Ülikooli keemiasakonna a ja 
loost,

Keemiaosakonnas jääb püsima 
mälestus energilisest ja elurõõmsast 
õppejõust Natalie Rägost.

Endised kolleegid ja õpilased 
TRÜ keemiakateedritest

K äteplagin teataks kontserdi lõ
pust. R ahvas liiguks garderoobi 
poole ja seisaks kannatlikult oma 
m antli ja saabaste ootel. M õned  
teadlikum ad tu leksid  n ing  seisak
sid  —  kohvi ootel. Ja tass kohvi 
saadaks kätte m ärksa kiirem ini 
ku i m antel! S iis räägitaks veidi 
kontserdist, v tid i hom sest päe
vast, veidi iseendast, natuke roh
kem  ligim esest — räägitaks kohvi- 
ju ttu . See p isuke ju tt ei võtaks 
palju aega, vaid oleks m eeldiv üle-

külasta tavusest ja  neid on võim a
lik reguleerida. Paistab siiski, et 
avam ise aeg on päris paslik. Nüüd  
saab ka alustada rem ondiga kee
miahoone puhvetis, kus saadakse 
juurde veel mõned ruumid. Üliõpi
lastel näikse sööm ise m uresid vä
hem aks jäävat — kohti peaks 
olema.
Õ htuti on ruum id ülikooli komso- 
m olikom itee käsutuses. Kokkulepe 
mõlema poole vahel on olemas. 
Ruum  sobib ju väga hästi igasugu

1. Литвинова, Э. М. Газовая 
хроматография. И. 1—2. М., 1969. 
Bibliograafia kodu- ja  välismaise 
kir janduse kohta, mis on ilmunud 
aastatel 1961— 1966. Väljaanne on 
varustatud autorite alfabeetilise re
gistriga.

1. osa: Teooria, aparatuur, meeto
did. 263 lk.

2. osa: Ühendid, mida kasutatakse 
keemias, bioloogias, meditsiinis ja 
tööstuses. 334 lk.
2. Математика в СССР. 1958—
1967. Т. 2. М., 1969. 816 с. 

Matemaatika-alaste teaduslike tööde 
autorite bibliograafia ajavahemikus 
1958— 1967. a. Raamatu lõpus on lü
hendite register.

3. Intenationale Bibliographie zur 
Geschichte der deutschen Literatur 
von den Anfängen bis zur Gegen
wart. Teil 1.: Von den Anfängen bis 
1789. Berlin, 1969. 1045 lk. 
Bibliograafia hõlmab suure hulga 
kriitilisi töid ja kommenteeritud 
tekstidega väljaandeid originaalkee
les. Peale selle on antud järgmiste 
alade töõde loetelu — kir jandus
teooria, ajalugu, filosoofia, keeletea
dus ja kunst — sel määral, millisel 
need teadusharud on seotud k ir jan
duse arenguga Saksamaal. Teos il
mub kahes osas.

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS

4. Wörterbuch der marxistischen-le- 
ninistischen Soziologie. Köln u. 
Opladeu, 1969. 535 lk.
See on esimesi sellelaadseid sotsio
loogilisi sõnaraamatuid saksa keeles. 
Teose lõpus on märksõnaregister.
5. Dania polyglotta. 1968. Copen
hagen, 1969. 169 lk.
Võõrkeelsete raamatute, artiklite ja 
retsensioonide loetelu, mis on ilmu
nud Taanis 1968. a. Väljaanne on 
varustatud nimede alfabeetilise re
gistriga.

Ä O A b X V A J im i 
KLUBIS

Kui üliõpilane XYZ oma pruudi
ga klubisse jõudis, oli pidu juba 
alanud. Fuajees tungles uudishi
mutsejaid, saal oli rahvast täis ja 
XYŽ alaline koht klubi keldris oli 
hõivatud. XYZ vihastus ja küsis 
ühelt funktsionäärilt:

«Kas sina lasksid selle rahva 
mulle kaela?»

Funktsionäär ei ütelnud esialgu 
midagi. Aga kui selgus, et palju
tõotav psühholoogide võistkond ei 
ilmu kohale, et vastasmeeskonna 
puudumine bioloogide-geograafide 
taktika segi lööb ja strateegia ole
matuks muudab, et võistlusmäng 
jääb  ära, et rahvast on klubis palju 
ja saab veel rohkem olema — siis 
ütles see funktsionäär:

«Sooh! Prijehhali.»
«Sooh! Prijehhali,» ütles ka TA 

aspirant Ain Kailis, kui Laur Karu 
ta käigult vastloodud Veteranide ja 
Noorte Koondisse värbas ja  bioloo- 
gidele-geograafidele konkurentsi 
pakkumiseks ventilatsioonitöõliseks 
grimmeeris.

«Sooh! Prijehhali,» laususid veel 
Jaak  Uibo, Toomas Sutt , Antti Liiv 
ja paljud teisedki, keda tabas kalli 
Aini saatus.

«Inimene on loodusest tugevam,» 
ütlesid uhkelt bioloogid-geograafid 
ja hakkasid nuputama oma esine
misele uut kondikava.

Samal ajal aga toimusid kava 
algust ootava publiku massipsüh
holoogias kummalised nihked: siit- 
sealt hakkas kuulduma närvilist 
naeru, lavaserval kükitavale tele
viisorile aplodeeriti ilma otsese 
põhjuseta.

Ja siis tulid lavale bioloogid-geo
graafid, kelle välkprogramm oli 
saavutanud poolküpsuse staadiumi.

Jah, nii see oli. V aatam ata suu
rele segadusele, mille tekitas psüh
holoogide sõnamurdlikkus, hakkas 
esinemine siiski peale. Kuidas see 
kulges? Kes võiks sellele vastata! 
Kindlasti oli saalis neid, kes pettu
sid, kuid loodame, et suurem osa

neist saab sellest üle. Kui mitte 
täna, siis vahest tuleval või üle
tuleval pühapäeval, sest võistlus- 
mäng  «KODU JA RISTIKHEIN» 
jätkub. Kasutame siinjuures võima
lust tänu avaldamiseks neile, kes 
pühapäeval kõigest hoolimata esine
sid, päästes sellega kogu ürituste 
sarja läbikukkumisest ja leevenda
des publiku õigustatud pahameelt.

8. märtsil asuvad võistlustulle 1 
kursuse arstid ja juristid, 15. m ä r t 
sil jä tkavad majandusmehed ja a j a 
loolased, 21. märtsil aga geograa
fid (II koosseis) j a . . .  P S Ü H H O 
LOOGID (!). Öeldud on-: «Häda 
algab alles siis, kui tehtud viga ei 
soovita parandada.» Psühholoogid 
soovivad seda teha. Usume, et 
nende soov on siiras.

Kuigi möödunud pühapäeval ei 
vaaginud esinemisi žürii ja jäi ism 
ka publikupoolne hindamine, pea
vad võistluse organiseerijad o ts ta r 
bekaks bioloogide-geograafide eda
sist osavõttu, s. t. võistlemist II 
voorus. Veteranide ja  Noorte Koon
dise edasist kaasalöömist loevad' 
võistluse korraldajad lugupidamis- 
avalduseks ürituste sarja vastu.

Teadmiseks võistlejatele.
Kui peate vajalikuks proovide 

korraldamist, pöörduge ruumide 
saamiseks TRÜ klubi poole. Esine- 
misjärjekorra loosimiseks pailume 
võistkondade esindajaid klubisse 
tund aega enne esinemise algust.

Teadmiseks žüriile.
On palve ilmuda klubisse pooi 

tundi ene kava algust ja pöörduda 
klubi kunstilise juhi või komsomoli- 
komitee esindaja poole. Nii et tu le
val pühapäeval ootame kell 19.30 
klubisse kaht majandusmeest ja 
ajaloolast.

Teadmiseks publikule.
Võistlusmäng jätkub tuleval p ü 

hapäeval kell 20 ( + 5  minutit) .
KOHTUMISENI.

TRÜ Komsomolikomitee 
sekretariaat 
TRÜ klubi

m ineku-pooltund kunstielam uselt 
argipäeva. Võib-olla põikaksid koh
vi joom a ka orkestrandid n ing tu 
leks lilledega ka solist või diri
g e n t? Veidi lõdvestust ku luks kõi
gile. Ja siit küsim ine: «Kus m ujal 
saaks Tartu linnas sel kellaajal 
nii vähese vaevaga juua a i n u l t  
tassi kohvi ja  pealegi nii m eeldi
vas se ltskonnas?» Ei kuskilt m u
ja lt kui sellestsam ast ülikooli pea
hoone puhvetist (siis juba kohvi- 
baarist) Sophoklese kuju  juurest 
See oleks seesama koht, m illest on 
nii palju  unistatud, räägitud, k ir
jutatud.

Prorektor A. Uibokand teatas, et 
sisekujunduses tehakse siiski veel 
m õningaid täiendusi. N im elt te lli
takse sepista tud  ,  vehevõre n ing  
põhim õttelist vastuseisu  pole ka 
interjööriga sobiuama mööbli han
kimisele. Lahtioleku ajad sõltuvad

R. Urbeli foto

väiksem ate istum iste, arutluste ja 
kokkusaam iste puhuks. M iks m itte  
korraldada siin kas « Visarite» või 
E R K I üliõpilaste personaalnäitusi, 
nende arutelusid? Ühe isiku tööde 
jaoks peaks seinapinda jätkum a. 
N üüd kõige tähtsam ast — N I
M E ST. K ohviku juhataja poolt on 
nim edevõistluse võitjale Suur Tort. 
N im i peaks olem a akadeemiline, 

sobivuses peahoonega, 
lühike, lööv.

N im i esitada m ärgusõnaga varus
ta tu lt ajalehe «Tartu R iiklik  Uli- 
ko o h  toim etusele hiljem alt 15. 
m ärtsiks. Varrupidu toimub siis
1. aprillil. Sa la jastest a llikatest on  
teada, et m õned nõuetele vastavad  
nim ed on juba olemas.
K as m eil on üks tore söög ikoh t? 
I(as meie võim uses on sellest teha  
m idagi, m is kannaks ting likku  n i
m etust U liõpilasbaar? Paistab, et 
on.

R. VALIN G

E U E -7 0
Juba läheneb kevad ja peagi see 

suvi kätte ei jõua ..  .
Koos sellega on nüüd paras aeg 

mõtlema hakata , kuidas oma suve 
veeta, millest alata.

Et pealkiri ei vaja  lähemaid sel
gitusi, siis vaadakem ja lehitsegem 
Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva 
plaani.

Tööle hakkame, jällegi nii kodu
vabariigis kui ka väljaspool selle 
piire — Jakuudi ANSV-s, Altais ja 
rahvademokraatiamaades.

Välisregioonis moodustatakse 
praeguste andmete kohaselt vähe
malt järgmised rühmad:

1. U n g a r i s  Budapesti r ü h m — 
20 üliõpilast,

2. U n g a r i s  Debreceni rühm — 
30 üliõpilast,

3. P o o l a s  Krakovi rühm —
20 üliõpilast,

4. T š e h h o s l o v a k k i a s  
P raha  rühm — 20 üliõpilast,

5. S a k s a  DV-s Güstrowi rühm
— 20 üliõpilast.

Mägi-Altai rühm — umbes 40 
üliõpilast;

Jakuutia rühm umbes niisama 
palju.

Avaldusi välisrühmadesse võe
takse vastu II. I l l — 1. IV, niisiis
5 päeva pärast võib neid juba esi
tama hakata . Avaldusi võiame v as
tu ja anname lähemat informatsioo
ni alates H. märtsist:

peahoone 104. auditooriumis 
esmaspäeviti kella 17—19, 
kolmapäeviti kella 16—18.

Tänavu võtab ettevalmistav staap 
vastu ainult selliseid perfokaarte, 
millel on peal TRÜ a r s t i p u n k t i  
viisa. Arstiviisat saab TRÜ ars t i 
punktist alates 5. märtsist kella

Raamatukogusse 
saabunud 

väliskirjandus
hakkab käesoleval aastal ilmuma 

kord kuus informatsioonilise bülle
täänina. Bülletääni antakse välja
1960. aas tas t  alates, kuni 1970. a a s 
tani itmus see kvartaliväljaandena 
(4 numbrit aastas).

Registreeritakse kogu raam atuko
gusse saabunud väliskirjandus — 
kõik ra a m ^ n d  ja toodus4Vp a s u t i s 
te perioodiliste väljaannete  numb
rid, mis sisaldavad üksikuurimuse

16— 17 väljaspool järjekorda ja 
edaspidi i g a l  n e l j a p ä e v a l  
s a m a l  a j a l .

Teadmiseks avaldame EÜE vä- 
lisrühmade komplekteerimise põhi
määruse huvipakkuvad punktid.o Kuulumine nendesse rühm a
desse on preemia aktiivse osavõtu 
eest ehitusrühmade, kõrgema kooli 
komsomoliorganisatsiooni, ÜTÜ 
jne. tööst.

О  Välismaale sõitvate rühmade 
juhtkond (komandör ja tema ase
tä itja) määratakse EÜE Keskstaabi 
poolt kooskõlastatult kõrgema kooli 
komsomolikomiteega ja kinnitatak
se ELKNÜ Keskkomitee bürool.

О  Kõrgema kooli komsomoliko
mitee koos EÜE vastava kooli e t 
tevalmistava s taabiga vaatavad 
avaldused läbi ja  eraldavad välja 
need, kellele nad annavad soovitu
se. Need avaldused saadetakse EÜE 
Keskstaapi. Eraldi märge tehakse 
nendele avaldustele, milliste esita 
jad ei ole EÜE liikmed.

О  EÜE Keskstaap komplekteerib 
rühmad, lähtudes otsustamisel ini
mestest, mitte sellest, millisesse 
kõrgemasse kooli ta kuulub. Komp
lekteerimise käigus konsulteeritakse 
kõrgemate koolide komsomolikomi- 
teedega. Rühma lõpliku koosseisu 
määrab EÜE Keskstaabi poliittee- 
nistus koos kõrgema kooli esinda
jaga  (rühma komandör).

О  Kui mõne rühma koosseisust 
ühel või teisel põhjusel langeb kee
gi välja, siis EÜE Keskstaap asen
dab ta sama rühma reservi pinge
reast esimese varumehega.

Täpsem jutt ehitusmaleva kohta 
on kir jas EÜE ajalehe järgmises 
numbris, mis ilmub lähemail päe
vil.

EÜE ettevalmistav staap 
TRÜ-s

(dissertatsiooni, monograafia jne.). 
Nimetuse kättesaamise hõlbustami
seks on lisatud ka kohaviit.

Iga üks;knumbri saavad kõik üli
kooli ka teedrd ,  laboratooriumid, 
Liidu suuremad raamatukogud, tea- 
dus'ikud asutused (FAI. LUS, V ä
lismaaga Sõpruse ja K u 'tuuris’de- 
mete Arend^nrse Eesti Ühing. Hüd- 
rometeoroloogiateenistuse Valitsus 
jmt.)

I lm u m is s a g e d u s e _ s u u r e n d a m is e g a  
num briir  Hjus nn võ im alik  kiiremini  
in form eer 'da üMkooli raam atu k ogu  
k ^ s u t ' ^ s k o n d a  v ä l i sm a a l t  saadud  
kirjandusest .

Toimetuse postist
Igapäevasest 

reklaamim iskunsfist
Hiljuti tuli peahoone teadete 

tahvlil t järjekordselt maha võtta 
kuulutus, mis oma välimusest ja 
teostuselt oli silmatorkavalt eba
kultuurne.

Et tegemist pole pahatahtlikku
sega, vaid oskamatusega, jäägu 
asjaosaliste nimed seekord nime
tamata.

Teame, et ainult heast tahtest ei 
piisa seal, kus on vaja oskust, ent 
millegipärast on samal ajal kunsti 
puhul, kuhu kuulub ka kirjakunst, 
väga laialt levinud arvamus, et 
seal see tõde ei kehti.

Paljud noored kirjamaistrid oti 
seepärast kindlalt veendunud, et 
nad on kordumatult originaalsed, 
kui suudavad teksti võimalikult 
rohkem segipaisatuna kritseldada 
kas makulatuurist alusele voi isegi 
m äärdunud kaltsutükile.

Üle pakutakse ka kuulutuste suu
rusega, arvestamata seda, et teade
te tahvel peab rahuldama kõigi v a 
jadusi.

On selge, et kuskil peab olema 
piir, kui kaugele võib minna. Peaks 
aga mõnel algajal tegijal selle piiri 
määramisega raskusi tekkima, t a 
haksin siinkohal lahkelt meenutada, 
et alati on sel juhul võimalik tulla 
nõu küsima ülikooli kunstikabine 
tist.

Korralikult vormistatud kuulutus- 
afišš olgu sisult kõigile arusaadav, 
vigadeta ja  loetava tekstiga ning 
korrektse ja maitseka kujundusega.

Ei tohiks unustada, et see, mis 
tegijate endi silmis pole inetu, ei 
pruugi teiste silmis veel ilus olla.

Ma ei nõustu ka võimaliku õla
kehitusega, et tegemist on pisiasja
dega. Kunstis tühiseid pisiasju ei 
ole, sest midagi ilusat ei sünni seal 
niisama, iseenesest, kultuuri puhul 
aga reedavad just pisiasjad selle 
puudumist.

Kultuur ja ülikool on minu a rv a 
tes aga  teatud mõttes s ü n o n ü ü -

mid' P. LUKATS

TOIMETAJA J. PEEGEL

V. JÜRKEN

«Тарту Рийклик Ю ли кооль» («Тарг 
гулкий государственный универеиrer»i 
г Тарту Эстонской ССР Орган Тар У 
ского государственного университета. 
H ans Heidemanni nim. trü k k oia  t rukk- 
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Kõigi maade proletaarlased, ühineget

Nr. 8 Reedel,  13. märtsil  1970. a.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO- 

MiTEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIV aastakäik

M SAARENDI foto

Noorimas komsomoli
organisatsioonis

teise kursuse psühholoogid (ülikoo
li parim õpperühm), siis teistel kur
sustel on see hoopis tagasihoidli
kum. «Väga heade» ja  «rahuldava
te» suhe on umbes pooleks. Defekto
loogid esimeselt kursuselt on pida
nud küllaltki suure arvu referaate 
(6 neist on pühendatud Leninile). 
Küllap on siin oma osa ka NLKP 
ajaloo õppejõul sm. L. Raidil. S a 
ma ala teise kursuse rahvas on 
hästi ülikooli ellu sisse sulanud ja 
peaaegu igaüks mingi tegutsemise 
kandi leidnud (paljud tööd oma hu
maansel erialal).  Igat sorti e tte
kannetest on arvestuse nõudeile 
vastavaid vaid üks.

Teise kursuse psühholoogidel on 
jälle ettekandeid rohkesti — eriala
seid ja ühiskonnateaduste-alaseid 
(23 nimetust). Aasta nooremad 
psühholoogid pole teinud ühtki (!) 
referaati. Aruandes figureerib selle 
koha peal «osavõtt NLKP ajaloo 
seminaridest». See on ju iseenesest 
mõistetav!

Pidevate ühiskondlike kohustuste 
puhul paistab olevat diferents esi
mese ja teise kursuse vahel, mis 
iseenesest on üsna loomulik. Ei tea 
ta veel, kus ja kuidas end rakenda
da. Enamasti on abstraktne soov 
«midagi ära teha».

Psühholoogia II kursusel puudub 
pidev ühiskondlik rakendatus seits
mel üliõpilasel 19-st. Suure konkur- 
siga (1:4,5) sissesaanutel voiks olla 
rohkem kaasalöömislusti ja  ehk v ä 
hem vaatlejalikkust.

Silma torkab ka keskkooliopilas- 
test aktivistide vähene ja k e n d a tu s  
üliõpilaskcmsomolis. Mõlemal eri
alal on neid kenake hulk. Keskkooli 
komsomolispetsiifika on ülikooli

Arve ja fakte 
ülikooli raamatukogu 1969. a. 

tööaruandest

Psühholoogia ja defektoloogia Tiit Kolditsale (psühh. Ii) otsustati
erialal on praegu kummaski kaks see üle anda koguni pidulikult,
kursust. Mainitud komisjon ei seadnud ees-

Ühistel komsomolikoosolekutel märgiks ainult hindamist,  vaid ka
jõuti seisukohale, et leninlik arves- vestlemist nende noortega, kelle ömäst "erinev. Pahatihti langevad
tus peaks kajastama üliõpilaste kogu puhul aktiivsuse aste oli raskemini vastsed üliõpilased passiivsusse.
ühiskondlikku aktiivsust. Seega — määratav. Kiitusega toendi omani- Nejst mõnigi käis vestlusel. Repliik:
mitte niivõrd juubeli auks võetud kuks saavad 14 üliõpilast. Silma- <cj a]1> ma teeksin küll, kui keegi
kohustusi, kuivõrd aasta  jooksul paistvamad aktivistid-funktsionää- ülesande aknaks». Tihti aga  ei anta.
tehtut kõigi selle puuduste ja voo- rid (A. Reinmaa — def. II; A. Luuk gee kõlaks vihjena osakonna komso-
rustega. psühh, II; J. Kõrgesaar def. molibüroo aadressil, millest tuleks

6. märtsil koosistunud leninliku I; E. Pärnas te  — psühh. I) pälvisid teha tõsised järeldused,
arvestuse atestatsioonikomisjon erilist äramärkimist. Ka konsultat- Vestlustes ja koosolekutel avalda-
(U. Siiman, J. Orn, K. Mälberg, sioonid ühiskonnateaduste õppejõu- tud mitmeti vastakad mõtted le-
J. Allik) vaagiski osakonna 73 dudega kinnitasid antud hinnangut. njnnku arvestuse kui k o m s o m o l i t ö ö
kommunistliku noore töid ja tege- Suurema osa tudengite tööd vae- vorrni tulukusest andsid ettepaneku
-misi. Komisjoni ees seisnud küm- ti aga küllalt tuimalt, kiretu hin- jä tkata  samalaadilisi üritusi, võib-
nest kommunistl ikust noorest said nang: sooritanud! 0ца komsomoli arvestuse vormis, 
maitsekalt kujundatud tõendi oma- Milline pilt on erialade kaupa?
nikuks kõik üliõpilased, kusjuures Kui õppeedukuselt paistavad silma M. BERG 
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Olin leigest järveveest veel 
märg, kui Kääriku peahoone 
poole astusin. Puupakkuciest 
treppi mööda tõustes nägin  
pruunistunud tööm ehi. Tehti 
võimlat. Ta pidi saam a suur — 
m itm e saali, keeglim änguraja, 
lasketiiru, tõsteruum i, arstika- 
binettidega. Sega ti mörti, nae
lapeade kilksatused kukkusid  
künkalt siledale järvepinnale.

K ÄÄ R IK U L ON NÜÜD  
VÖIM LA, künkal kükitav h iig
lane tartaanjooksurajast selg 
rooga. Küllap on siinseski jä r
ves om a habem ik vanam ees, 
kes aeg-ajalt pärimas käib, 
kas Kääriku valm is on, ja  ikka  
eitava vastuse saab. Veel on 
vaja ujulat, m ajutam iskorpust, 
uusi väljakuid, auditoorium- 
k lu b i . . .

E i talveräitsaku-, ei suveleit- 
saku-aegu ole Käärikul tüh 
just. S iia  tullakse, et lahkuda  
tugevam ana. Kord ühed, kord  
teised ja alati.

U. E SLO N

ENSV Ministri te Nõukogu esimehe asetäit ja  A. Green avas

Ülikooli raamatukogu on vabariigi 
vanim ja suurim raamatukogu. Raa
matukogu fondid sisaldavad seisuga
1. jaanuar 1970. a. 2 967 321 trüki- 
üksust. 1969. aastal kir janduse juu r
dekasv TRÜ raamatukogudes oli 
83 365 trükiüksust. Perioodilisi vä l
jaandeid saabus 1837, sellest välis
maa perioodikat 956 nimetust. V ä
lisvahetuse teel komplekteeriti 544 
perioodilist väljaannet ja välisva
luuta (320,— rbl.) võimaldas tellida 
ainult 5 ajakirja. Raamatukogul oli 
vastastikune publikatsioonide vahe
tus 70 NSV Liidu ja 208 välismaa 
asutusega. Iga aastaga  on suurene
nud vahetuse korras välismaalt h an 
gitud kir janduse hulk — 1969. a. 
saabus 4762 trükiüksust.

Raamatukogu lugejaskond suure
nes 1969. a. 140 lugeja võrra, pea
miselt õppejõudude ja  aspirantide 
arvel. 99% TRÜ statsionaarsetest. 
82% mittestatsionaarsetest üliõpilas
test ja 96°/o TRU õppejõududest, 
teaduslikest töötajatest ja  aspirantb 
dest on raamatukogu lugejad. Lu
gejad väljastpoolt ülikooli moodus
tavad 14% lugejate üldarvust. Luge
jate üldarv on 8 874.

V aa tam ata  lugejate tagasihoidli
kule arvule kasutatakse ülikooli raa- 
matukodu fonde kõige intensiivse
malt, võrreldes teiste Eesti NSV 
teaduslike raamatukogudega: 1969. 
aasta jooksul laenutati 337 428 kü
lastajale  909 240 köidet. Lugejate 
teenindamise arvulised näitajad 
ülikooli raamatukogus on viimastel 
aastatel pidevalt tõusnud, näiteks 
1969. aastal kasvas külastuste arv
1968. a a s t a g a  võrreldes 41% ja  lae
nutuste arv 32%. Suurenenud raa- 
maturinglusele on kaasa aidanud ka 
ülikooli raamatukogu ja samuti fi
liaalide paremad kasutamisvõimalu
sed alates 1969. a. septembrikuust: 
pikendati abonementide lahtioleku
aega tööpäevadel kella 10—20 ja 
ühtlustati Teadusliku, Õpperaamatu
kogu ja Ajaloo-Keeleteaduskonna 
raam atukogu lugemissaalide lahti
oleku aegu, kusjuures lugemissaalid 
avati ka pühapäeviti kogu õppetöö 
perioodil.

Tartu ülikooli raam atukogu luge
jad on võrreldes teiste kõrgemate 
koolide raamatukogude lugejatega 
tublisti aktiivsemad kir janduse ka
sutajad: iga lugeja külastas raam a
tukogu 1969. aastal keskmiselt 38 
korda ja laenas raam atukogust a a s 
ta  jooksul keskmiselt 102 raam atut 
ja  ajakirja numbrit (üleliiduline 
keskmine 26,1 külastust, — 54,5 
teost) .

Raamatukogu teenindas raam atu 
kogudevahelise abonemendi korras 
143 raamatukogu, neist 69 Eesti 
NSV-s j a ' 74 teistes li iduvabariiki
des. Saadeti välja 1410 raamatut.

RVA teel saadi 421 lugejale teis
test raamatukogudest 3782 teost, 
peamiselt välismaa perioodikat.

Intensiivistus raamatukogu biblio
graafil ine töö: anti 1 773 suulist ja 
74 kirjalikku bibliograafilist teadet, 
kusjuures TRÜ üliõpilased, õppejõud 
ja teenistujad moodustavad 50%

bibliograafiliste teatmete soovija
test.

Enamiku kateedrite ja laboratoo
riumide osas kujunesid regulaarseks 
kontaktid referentide ja  raam atuko
gu informatsioonisektori vahel. 75 
referendist külastas raamatukogu 70, 
kokku 802 korda.

Aprillis toimus referentide nõupi
damine, kus TRÜ teadusliku uurimi
se sektor andis ülevaate teaduslike 
tööde temaatiliste kaartide koosta
misest ja raamatukogu — UDK in 
dekseerimise metoodikast.

TRU kõigi teaduskondade I ja
II (III) kursuse üliõpilastele viidi 
läbi 332 õppust kokku 1885 osavõt
jaga  ja konsultatsioonid I aasta a s 
pirantidele.. Novembris organiseeriti 
traditsiooniline informiin — võist- 
lusmäng teaduskondade vahel tea t
mekirjanduse kasutamise oskuses.

Raamatukogu korraldas aasta  
jooksul 22 raam atunäitust ja 87 
uudiskirjanduse väljapanekut. J u 
hendati 202 ekskursiooni 2197 osa- 
votjaga.

Üleülikoolilises teaduslike tööde 
plaanis oli raamatukogu töötajatel 
15 teemat. 1969. aastal ilmus r a a 
matukogu väljaandeid kokku 9 nime
tust (12 trükiüksust) , üldmahuga 
69,81 trükipoognat. Ilmus kaks TRÜ 
bibliograafia aastaraam atut,  esimene 
raamatukogu tööde kogumik TRU 
Toimetiste raames, esimene õppeva
hend bibliograafia õppusteks, res- 
taureerimisalaste artiklite kogumik. 
Õigeaegselt ilmusid kõik informat- 
sioonilised bülletäänid.

Raamatukogu kir jastustöö suure
nemist kinnitavad eelmiste aastate 
võrdlusandmed: 1968. aastal ilmus 5 
nimetust üldmahuga 34,8 trükipoog
nat, 1967. a. — 3 nimetust 25,4 
trükipoogna ulatuses, ja  1966. a. 5 
nimetust 42,5 trükipoogna ulatuses.

1969. a. alustati raamatukogus 
süstemaatilist tööd vene haruldaste  
raamatutega. Teaduslikus Raam atu
kogus selgitati välja 2 raamatut, 
mis puudusid vene 18. sajandi ra a 
matute koondkataloogis.

Tunduvalt paranes hügieeni- ja 
restaureerimissektori materiaalne 
baas, valmis kaasaegse sisseseadega 
keemialaboratooriumi ja täienes apa
ratuur, mis võimaldas lahendada 
teadlikumalt restaureerimisprob- 
leeme.

1969. a. on ühiskondlikus korras 
abistanud raamatukogu suve- ja  sü
gistööde perioodil kokku 61 üliõpi
last. Üliõpilaste abiga dubleeriti 
kulunud kataloogikaarte, puhastati 
reservfondi raamatuid, kontrolliti 
fondides paigutuse õigsust, koostati 
koondregistrid TRÜ bibliograafia 
kõigi aastaraam atu te  kohta, paran 
dati ja köideti raamatuid, pehmen- 
dati vanu nahkköiteid, tehti m asina
kirja- ja tõlketöid.

Ülikooli raamatukogu võtab a la 
tes 1969. a. osa V. I. Lenini 100. 
sünni-aastapäevale pühendatud üle
liidulisest raamatukogude töö üle
vaatusest,  millest kokkuvotted tehak
se 1970. a. juunis.

L. TRIKKANT

Kääriku võimla . . . E SAKI foto

ja sportlased proovisid vastseid radu. V. VID1LI foto

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

4. märtsil.
Ф  Büroo kinnitas geograafia 

III k. ja Õigusteaduskonna I k. 
komsomoliorganisatsiooni otsused 
ja võttis ELKNÜ ridadesse T. 
Kaasiku ja A. Raudsepa.

Büroo andis Mai Kõlile ja 
Heldur Veinbergile (Oigust. III 
k.) soovituse astuda NLKP liik
mekandidaadiks.

0  Büroo kinnitas O ig u s t .  II k. 
komsomoliorganisatsiooni otsuse 
avaldada noomitus koos arvestus
kaardile kandmisega Riina Blau- 
hutile seoses komsomolipileti kao
tamisega. Samuti tuletas büroo 
R. Blauhutile meelde, et ülikoolis 
tuleb kõik konfliktid üliõpilaste ja 
õppejõudude vahel lahendada vas

tavuses akadeemilise elu reegli
tega.

Büroo kinnitas Leningradi 
mnt. 89 asuva ühiselamu nõukogu 
esimehe Mati Salundi avalduse si
sekorra eeskirju rikkunud üliõpi
laste ümberpaigutamisest.

ф  Büroo liige Aarne Vaik mär
kis oma ettekandes geograafiaosa- 
kcnna komsomolielust ära mit
meid kitsaskohti. Geograafiaosa- 
konna komsomolijuhtidest võtsid 
sõnad V. Hunt ja K. Küttis. Põhi
küsimuseks on nüüd ja edaspidi 
leida võimalusi, mis lubavad 
ühendada erialaprobleeme laiemat 
ühiskondlikku kõlajõudu omavate 
küsimustega.

©  Komitee liige T. Tromp rää
kis EÖT-st ja sidemetest keskkoo
lidega. Kõneleja peatus pikemalt 
kutseorientatsioonil ja sellega 

(Järg 4. lk.)



Partei elu
Kommunistide osast üli
õpilaste ideelis-poliitilisel 

kasvatamisel

Päevast p ä e v a  VII
(Elu läheb edasi)

nistri asetäitja avaldas arvamust,  misel nädalal saame kätte ka 
et ehitusmaleva raames objektil meie objektile määratud 8-meetri

Õppejöu-kommunisti osa üliõpi- väiksema tähtsusega ei ole ava- 
laste ideelis-poliitilisel kasvata- loengud, mida peavad meil kõige
misel sõltub eelkõige sellest, mil- autoriteetsemad õppejõud. Sageli 9. märtsil 1970. a.
line on õppejõu autoriteet teadla- kujundavad niisugused avaloen- ELKNU TRÜ komiteesse olid
sena, õppejõuna, inimesena. Sel- gud üliõpilaste suntumise erialas- kutsutud ehitusega seotud asutus-
lest sõltub ka parteiorganisatsioo- se ja panevad aluse ka nende te komsomoli-algorganisatsiooni-
ni autoriteet. maailmavaatelis tele tõekspida- de sekretärid. Kohal olid Spetsi a 1 i -

Bioloogia-Geograafiateaduskonna mistele. _ seeritud Tööde Valitsuse komso-
38 õppejõust on 14 kommunis- Teaduskonna parteibüroo on pü- molisekretär J. Bessonov ja Raud-
tid. Nende teaduslik kvalifikat- hendanud komsomolile palju tähe- betoontoodete Tehase koinsomoli-
sioon on küllaltki kõrge. A. Rõõ- lepanu. Sageli on komsomoliakti- sekretär H. Käärt. Saavutasime
musoks ja H. Trass on doktorid, viste tõmmatud kaasa lahtis te põhimõttelise kokkuleppe, et Raud-
mõned kuud tagasi kaitses dokto- parteikoosolekute ettevalmistami- betoontoodete Tehase komsomoli-
ritööd Ü. Pavel. Doktoritöö on sele. Parteibüroo liikmed (Kullus, organisatsioon jälgib senisest hoo-
valminud H. Miidlal; H. Lingil ja Loog, Raik ja Ling) on alati osa likamalt vaiade kvaliteeti ja Spet-
R. Ristkokal on see koostamisel, votnud osakondade komsomoli- sialiseeritud Tööde Valitsuse kom-
Teaduslik kraad puudub vaid koi- organisatsioonide koosolekutest, somoliorganisatsioon vaatab selle
mel kommunistil (Murel, Kullus, Samuti on parteibüroo määranud üle, et töölised hakkaksid TRU
Arold), kuid nende kandidaaditööd iga komsomoliorganisatsiooni ühiselamu ehitusobjektile — vaba-
on lõppjärgus. abistajaks kommunisti. Parteibü- riigi komsomolilöökehitusele —

Praegu on meil kõigi kateedrite rool on kuulatud ka osakonda- osutama tähelepanu kui esmasele, 
õppejõudude seas kommuniste, de komsomoliorganisatsiooni sek- 3. märtsil 1970. a.
Seejuures seitsmest kateedrijuha- retäride aruandeid. Kahjuks ei ole Kohtumine Tallinna ehitusministri
ta jast on neli kommunistid (A. komsomoliorganisatsiooni enda asetäitja, ehitusinsener E. Bara-
Rõõmusoks, H. Trass, U. Pavel töö m ärgataval t paranenud. Vähe- niga, kes põhjaliku ja range asja-
ja H. Ling).  Kommunistide osa sed aktivistid koormatakse üle likkuse õhkkonnas toimunud jutu-
ja mõju kateedrite õppe- ja tea- ühiskondlike ülesannetega ja eriti ajamise käigus avaldas muuhul-
duslikus töös on suur. Mõneti jä- mitmesugustest koosolekutest osa- gas ka mõned seisukohad, mis
tab aga soovida kommunistide po- võtmisega. Oluline oleks aga ot- peaksid meid väga huvitama. Mi- 
liitiline aktiivsus ja  nende mõju sustavalt murda passiivsus valda- 
üliõpilaste ideoloogilise palge ku- vas osas komsomoli liikmetes. On 
jundamisele. tarvis, et komsomoliorganisatsioon 

Ilmselt on ebaküllaldane, kui ise tervikuna tunnetaks komsomoli 
õppejõud ainult loengutel puudu- kohta ja osa teaduskonna elus.
.dab eriala filosoofilisi probleeme. Komsomolibürood peavad rnuutu- 
Ta ei tohiks üliõpilasele olla vaid ma üliõpilaselu tõelisteks organi- 
lektoriks. On tarvis tihendada õp- seerijateks.
pejõudude ja üliõpilaste isiklikke Praegu paistab aga, et komso-
kontakte. Nagu on näidanud meie molitöö ei kasva välja sisemisest R ,.js,e 1 + a felo
teaduskonna kogemused, annab vajadusest,  vaid pigem sellest, et , qoq , ,co  T- i. a 'i
vahetu kontakt õppejõu ja üliõpi- nõutakse plaani tegemist ja täit- iyb~- aastal 1158 Ligikaudse ar-
lase vahel (ma mõtlen siin ühist mist. Arusaadav, et niisuguses olu- vestuse jargi oleks see umbes
tööd mõne teadusliku probleemi korras kaotab igasugune plaan oma f  a™.., . oppejou ja teadusli- Aja oo-Keele
juures, kokkupuuted välipraktikal poliitilise palge ja ideoloogilise KU Joo ta ja  kohta. Et paljud op- teadusk,
jm.) kõige paremaid tulemusi. Nii mõju. Teevad tööd ju ainult vähe- PeJ°ud on isegi 

üliõpilased astunud sed komsomoliaktivistid.

sed vaiad, mis väga edukalt lähe
vad maasse autobussijaama ehi
tusel. Vaiade kohaletoomine kas 
siis auto- või raudteetranspordiga 
organiseeritakse käesoleva nädala 
jooksul.

töötavad üliõpilased ei tohiks kuus 
saada töötasu mitte vähem kui 
150 rbl. ning arvestades objekti 
väga suurt tähtsust ja valitsuse 
tähelepanu meie objektile, lubas 
sm. E. Baran positiivselt lahenda
da ka ELKNÜ XV kongressil üles- T ... , 
kerkinud küsimuse ehitajate täien- , all innas selgus muunulgas ka 
dava saatmise kohta TRÜ ühisela- f ellin® r,,et trust «Orgstroi», 
mu ehitusobjektile mujalt vabarii- j? i Ehitustrusti juhataja  
gist, eeskätt selle arvestusega, et . Kondratjevi informatsiooni 
ehitusmalev ehitab maal väga J.a rp  27- Jaanuarist võrkgraafikut 
palju, mille arvel võib anda kvali- .e‘ märtsi 1 (!) veel 
fitseeritud ehitajaid just kõrge- m!dagi^ sellest graafikust kuulnud,
mate koolide ehitusobjektidele. 
Sel suvel võiks esmaseks olla 
meie ühiselamu objekt. Endiselt on 
lõplikult lahendamata vaiade kva 
liteedi probleem, 
peast purunema, armatuur tuleb 
välja ja vaia pole võimalik vaste
ni sisse lüüa. Ju tt on nimelt T a r
tu Raudbetoontoodete Tehase 
vaiadest, Narva tehase vaiade pu
hul see probleem üles ei kerkinud. 
Vaste saamiseks lööb ramm vaia 
pea pihta üle 400 löögi; et Tar-

isegi tellimust võrkgraafiku peale 
pole «Orgstrois» veel nähtud. 
Sm. Kondratjev selgitas 11. mart 
si hommikul seda fakti sellega, et 

Vaiad lükivad £ гаа^ки tegemiseks pole esitatud 
nõutavaid eelarveid. Täpsustades 
seda ehitustrusti eelarvestuse i n 
seneri sm. Kondraga, saime teada, 
et eelarved olid esitatud mitmeid 
kuid tagasi ja nende lõplik täpsus 
tamine toimus kuu aega tagasi. 
Samal ajal esitas tellija — 
TRÜ — eelarved, sealhulgas ka

tu vaiade pea pole korralikult vahsvorkude eelarve, mille üle oli
kantis, ei pea ta vastu rohkem S1 sm- Kondratjeviga jutt. Kuidas 
kui paarikümnele löögile. P äras t  a . * . kommenteerib sm.
seda lendavad vaiapea ümber be- Kondratjev, ei saanudki enne lehe
toonitolmu pilved. Võib-olla lahen- valmimist teada, sm. Kondratjev
daks küsimuse kasutatava tsemen- sõitis ehitusministri asetäitja sm,
di tugevusmargi tõstmine. Järg- Barani väljakutsel Tallinna.

T eaduse tänapäev
Ülikooli kollektiivi poolt publit

seeritud teaduslike tööde arv on 
aasta-aastalt  tõusnud. Nii näiteks

teaduskondade ja ajakirjade rüh
made loikes.

Artiklite arv ajakirjades
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Üleül ikoolilised 
kat. 33
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on mitmed
NLKP-sse just tänu oma juhenda- Korduvalt on üliõpilaste ideoloo- 
jate otsesele mõjule nende ideo- gilise kasvatamise probleeme a n a 
loogiliste tõekspidamiste kujun- lüüsitud teaduskonna parteiorgani- 
damisel. Seda asjaolu silmas pi- satsiooni koosolekuil. Toon moned 
dades on parteibüroo 9 kommu- näited. Novembris toimus lahtine 
nistile pannud kursusejuhendaja parteikoosolek teemal «Ühiskonna- 
ülesanded. teaduste õppimise ja õpetamise kü-

Oppetööväline kontakt ning ak- simusi», millest võtsid osa peaaegu 
tiivne reageerimine poliitilistele kõik ühiskonnateaduste kateedrite 
küsimustele on äärmiselt oluline, õppejõud, kes õpetavad meie tea- 
Üheks selliseks vormiks on meie duskonnas, olid kutsutud ka vasta- 
teaduskonnas vestlused aktuaal- vate kateedrite juhatajad, partei- 
setel poliitilistel kui ka teistel organisatsiooni sekretär ning kur- 
iiliõpilasi huvitavatel teemadel. Nii suste komsomoliaktivistid. Äsjali- 
rääkis kommunist A. Roõmusoks kus õhkkonnas toimunud arutelu 
oma vahetute muljete alusel võimaldas lahendada mitmeid eba- 
sündmustesi Tšehhoslovakkias, kohti. Möödunud kuul olid kone all 
kommunist A.. Raik erialal tööta- teaduskonna üliõpilaste elamistingi- 
mise perspektiividest jne. _ Kind- mused. Ka selle probleemi arutelust

võtsid aktiivselt osa komsomoli
aktivistid.

Kindlasti oleks tarvis edaspidi 
suurendada komsomoliorganisat- 

ja T. sioonipoolset kontakti parteibü- 
rooga. See on võimalik vaid kom-

on isegi kuni 10 artikli Matemaatika - 
autoriks ning antud arvu hulka on teadusk, 
arvatud ka üliõpilaste publitseeri- Füüsika-Keemia-

10

tud tööd, on põhjust arvata, et tu- teadusk, 
levikus see arv veelgi kasvab. Bioloogia-Geo- 
llmselt oleks nüüdki see juba suu- graafiat. 
rem olnud, kui publitseerimisel ei Öigusteadus- 
oleks raskusi, kui väljaannete kond 
portfellid ei sisaldaks juba tööde Majandus- 
trükkisuunamise momendil aasta teaduskond 
või enamgi jagu materjale, mis Arstiteadus
l i k  järjekorras ootavad. Ilmumise kond 
kiiruse järgi kõige jämedamates Kehakultuuri- 
joontes võiksime publitseerimise teadusk, 
võimalused rühmitada 3 rühma. Muud asutused 
Toome ära ka nendes 1969. a. pub 
litseeritud artiklite arvu.

Ülikooli väljaanded 351 
Muud kogumikud 332 
Ajakirjad 475

29

59

26

22

17

35 —

30

33

28
1

318

£ 5. märtsil arutati metoodikanõu 
5 kogu koosolekul ajakirjade arvele

võtmise lihtsustamist ja  ülikooli 
0 käsikirjaliste tööde säili tamise ning 
° laenutamise küsimust, õpperaam a 
о tukogus ehitati vastavalt eeskirja 

dele ümber elektrisüsteem ja see
tõttu oli seal töö ajutiselt häiritud.

Uudiskirjandusest saabus möödu 
nud nädalal «Deutsche Bibliogra 
phie» 6. vihik, «Stair technology» 

_ 2.—6. nr., «Leitschrift für Haut und 
Geschlechts-Kranckheiten» nr. 4, 
1970; Budapestist «Földrajzi 
Ertesitö» 2. nr., Jenast «Biblio 
graphie veröffertlichter Arbeiter», 
Uppsalast «Irbjudan» ja rida väl 

g jaandeid Brüsselist.

о Õ I G U S T E A D U S K O N D

6
vajadust

10

124 27 Üliõpilased kohtusid ENSV Sise 
kõrvale rninisteeriumi vastutavate töötajate

K o k k u
Ei ole vist . „ j -------  . . .  . .

tuua andmeid õppejõudude ja !???• .) a srn. Liivarannaga
teaduslike töötajate arvu kohta , a . , , miil itsatöötajate elu käsit 
teaduskondade lõikes. Selles osas levaid filme.

lasti avaldavad moju üliõpilaste 
ideoloogiliste tõekspidamiste ku
junemisele üritused, mida korral
dab bioloogide klubi eesotsas 
kommunistide H. Kallaku 
Sutiga.

Rohkem tähelepanu teadus
like tööde publitseerimisele 

ajakirjanduses
Nagu selgub, oleme enam-vä- 

hem võrdselt ära kasutanud kõik
Üliõpilaste ideoloogilise kasva- somoliorganisatsiooni sisulise töö

tamise probleemid on pidevalt ka parandamise korral.
parteibüroo ja dekanaadi töö- v .  I, Lenini juubeliaastal toimus kolm publitseerimise võimalust,
plaanis. Juba aastaid on ideoloo- teaduskonnas parteibüroo organi- ülikooli väljaanded ilmuvad üld-
gilise töö aluseks teaduskonnas seerimisel mitu üritust , millel oli joontes kõige kiiremini, eriti siis,
stabiilne ideelis-poliitilise kasva- ka kasvatuslik tähtsus. Väga hästi |<uj on tegemist rotaprindi välja-
tustõö plaan, mille alusel koosta- läks korda teaduskonna teaduslik annetega. Kõrgtrüki tehnikas pal-
takse semestrite plaanid. Samuti konverents «Sotsialistlik ühiskond jundatavad väljaanded — peami-
toimub iga semestri algul partei- ja looduslikud ressursid». seit toimetuste numbrid - -  aga
büroo, dekanaadi, kursusejuhenda- Ettekanded olid hästi läbi mõel- venivad mõnikord lausa lubama- 
jate ja kursuste komsomoliaktiivi j a kõrge ideelis-teoreetilise ta-
nõupidamine, kus arutatakse op- ggmega. Eriti võiks esile tõsta
pe- ja kasvatustöö ülesandeid uuel j  Eilarti «y. I. Lenin ja loodus- _______  __________ _______
semestril. Selle semestri alguses kaitse», H. Trassi ja T. Frey «Bio- misel, ent liialdada siin ka ei tohi
toimunud nõupidamisel oli muude sf^äri produktiivsuse probleeme» jt. ega olegi võimalik, sest seda ta
büdmiictii L-r>r\ral arutlusel lenin- r*n I 1.....1— ---- (~ ^ ; , , u „

on meie kollektiivil enam-vähem 
ettekujutus olemas ja siit tulene-

M A T E M A A T I KA- 
T E A D U S K O N D

3.—6. märtsini k. a. käisid ma 
temaatika pedagoogilise osakonna 
V kursuse üliõpilased õppeekskur
sioonil Järvakandi, Rapla ja Keh 
ra keskkoolis. Tutvuti m a tem aa t i
ka ja füüsika õpetamisega ning

tult. Meie kõik mõistame Tartu 
Riikliku Ülikooli Toimetiste o sa 
tähtsust teadusliku näo tutvusta-

küsimuste korval arutlusel lenin- Ettekandeid kuulas üle poolesaja kistab juba piiratud paberifond
liku arvestuse sooritamine. üliõpilase. ja trükikodade võimsus. Ka fi- lugemisel tähelepanu osutanud ka

Üliõpilaste kasvatamise seisu- _ nantsil ised raskused on siin oluli- sellele, millisest õppeasutusest tu-
kohalt on oluline juba esimestest Poorates tosist tahelepanu oppe- -  - - r r .........................-  -

vad ka vajalikud järeldused. On klassijuhataja tööga meie kooli
päris loomulik, et oleme tugevas- des.
ti esindatud vabariiklikes ajakir- ENSV kõrgema ja kesk-erihari
jades. Ent ka siin ei ole kõik voi- duse ministri käskkirja alusel
maiused veel ära kasutatud. Koi- määrati V. I. Lenini nimeline sti
ge olulisem on tööde publitseeri- pendium arvutusmatemaatika
mine üleiiidulistes ajakirjades, osakonna IV kursuse üliõpilasele
Suurte tiraažide tõttu on need Rau! Roomeldile. Vastne stipen
kõikjal (ka välismaal!) kättesaa- diaat on eeskujulik õppur ning
davad. Nendesse pääsevad ainult saavutanud väljapaistvaid tule
paremad tööd. Seega on iga ar- musi teaduslikus töös. 
tikkel üleliidulises ajakirjas ka
meie töö kvaliteedi näitajaks. Ma AJALOO-
usun, et igaüks on eriala ajakirja i ^ p p i  F T F  A D I
lnrrc*mic£»l rtQtifaniiH кя 1\L* X-# !-* E*

päevadest alates a lustada nende- ja
Kooraies ш м ы  u w  se tähtsusega sest trükkimine on
kasvatustööle kateedrites, samut. y „ga kuluk* s pijsab vahes{ võrd.

Vene
leb üks või teine artikkel. Ei ole konna 
halb, kui teistele lugejatele silma siooni

keele ja kirjanduse osa 
komsomoli-algorganisat 

koosolekul 6. märtsil к. а
ga tõsist tööd. Juba aastaid kor- ° P P ^ J all?*elf  lusest, kui märgime, et 1969. aas- hakkab, et artikkel tuleb Tartu arutati seniseid õppetöö tulemust,
ra ldatakse teaduskonnas I kursuse tõmmates kaasa Komsomoiiorg kulutasime selleks ligikaudu Riiklikust niiknnlist Spp nlpk«; siisraldatakse teaduskonnas I kursuse tõmmates 

‘ ' '  satsiooni, i
dekanaat saavutada veelgi pare

ldlUdianoc * ; . . , » . Idl KUiULdölJIIc 2>ciiCtv.o lii îlVduUU
üliõpilastele metoodilisi nõupida- satsiooni, loodavad par ei j< p00|e artikkel 5 järgi otseselt tea-
misi, kus tutvustatakse õppe- ja 
ühiskondlikku tööd ülikoolis. Nen
del nõupidamistel on alati esine
nud kommunistid A. Raik, H. K al
lak, A. Rõõmusoks jt. bugugi

maid tulemusi üliõpilaste ideelis- 
poliitilisel kasvatamisel.

Riiklikust Ülikoolist. See oleks siis 
teine ja võib-olla veelgi olulisem 

duslikuks tööks eraldatud summa- ülikooli teadusliku näo peegeldaja, 
dest.

R. KUDU 
H. RAHUOJA

A. LOOG

S u u sa p ä ev a le !
Tavakohaselt on igale teaduskon

nale ette nähtud üks päev talvise 
suusapäeva korraldamiseks. Seekord 
toimuvad need teaduskonniti Vella- 
veres ja väljakuulutatust varem. Nii 
suudame ära kasutada siiani püsi
nud häid ilmastiku- ja lumeolusid 
ning anda võimalus suhteliselt suu
remale arvule üliõpilastele meeldi
vatest talvemõnudest osa võtta.

14. III Majandusteaduskond,
16. III Ajaloo-Keeleteaduskond, 
18. III Bioloogia-Geograafia- 

teaduskond,
20. III Füüsika-Keemiateadus-

kond,
21. III Matemaatikateaduskond.

Ilmumise kiiruse poolest jä rg 
misel kohal on teiste asutuste  tea 
duslike tööde kogumikud, kaasa 
arvatud ka teiste asutuste poolt 
vä ljaantavad teaduslike konverent
side kogumikud. Siin ei ole meie 
seotud kulutustega. Kuid publikat
sioonide arvu suurendamine sel
liste väljaannete arvel 
tõenäoline, piiratud konverentside 
arvu, kindla temaatilisuse ja muu 
tõttu.

Viimases rühmas, s. o. teadus
likes ajakirjades, kus artiklite il-

Tähelepanu!
Ei maksa karta artikli kauast seis
mist ajakirja toimetuse portfellis, 
järjekord jõuab ka nende kätte.
Ja kui neid on saadetud pidevalt,
siis nad ilmuvad pidevalt Pigem Dofs д  ßlumfeldti loengud juh 
tuleb karta (ja ineie yist_ka. tee- timisteaduse alustest jätkuvad nel 
me seda), et artiklit  ei voeta ke- ja äeVa! 19 ш  k Jkell 17 ühis 
sise sisu parast^ vastu. j Aga sisu konnatead aud 212

ÜET JUHATUS

Sõiduks Vellaverre soovitame ka- mumine on üldiselt aeglane, oleme 
sutada rongi, mis väljub Tartust кдц kõige tugevamini esindatud, 
kell 8.45. Otstarbekas on lunastada ent siin peaks leiduma veel kül

on ju meie poolt parandatav. Et 
, "Up meie üleiiidulistes ajakirjades ar- 

1 4a e tiklite avaldamise võimalusi ei 
ole täielikult veel ära kasutatud, 
näitab ka see fakt, et NSVL Kõr
gema ja Kesk-erihariduse M inis
teeriumi poolt vä ljaantavates  
teaduslikes ajakirjades oleme v ä 
ga nõrgalt esindatud.

Šuusapäevad toimuvad märtsikuu pilet Tõravereni, kust edasi viib ca laltki reserve. Vaatame, kuidas 
järgmistel kuupäevadel: ( fä rg  lk. 4) jagunesid artiklid 1969. aastat

J. TAMMEORG, 
teadusala prorektor

Ametiühingu
liikmed!

Käärikul on võimalik puhata-s_uu 
satada ajavahemikul 22.—29. m ä r t  
sini. Soovijail pöörduda TRU a/ü
komiteesse

A/Ü KOMITEE



TRÜ delegaadid ELKNÜ XV kongressil
Meil on heameel kuulda, et kong- sutavad viimased võimalust kutsu-

:essi ettekandes märgiti kiitvalt da esinema üliõpiIaslektoreid.
Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva te- Maarajoonide komsomoiiperele
gevust. Näeme selles kogu vaba- tahaks pakkuda abi ühes küsimu-
riigi komsomolipere heatahtlikku ses: nimelt tuleb viimasel ajal kõr-
suhtumist meie 6 aas ta t  kestnud gemasse kooli palju üliõpilasi otse
töösse. See kohustab meid aga  võt- keskkoolipingist, mistõttu eriala ja
ma oma tööd veelgi enesekriitilise- kõrgem kool valitakse tihti juhusli-
malt. _ kult. Imestada pole siin midagi —

Selleks, et üliõpilased areneksid sageli ei olda kursis kõrgema kooli
kõrgelt kvalifitseeritud, suure vas- poolt pakutavate võimalustega ja
iutustunde ja laia poliitilise silma- üliõpilaseluga. Miks siis mitte ka-
ringiga spetsialistideks, on suur osa sutada kõrgemate koolide tutvusta-
täita kõrgemate «-koolide kom- jatena suveperioodil maal töötavaid
sõmoliorganisatsioonidel. EÜE on ehitusmalevlasi? Seda enam, et
kujunenud üliõpilaste hulgas tehta- igas rühmas on esindatud kõik
va kasvatustöö loomulikuks jätkuks vabariigi kõrgemad õppeasutused ja
suveperioodil^ haarates suure osa üliõpilased on lõpuks maakohas kü-
л-abariigi üliõpilaskonnast. lalised. Olgu siis peremehed ette-

EUE keskstaabi poolt väljatöö- võtlikud!
iatud maleva poliitkasvatustöö põ- Eelmisel kongressil märgiti kiit-
nisuundadeks on kaasa aidata kõr- vait internatsionaalse EÜE loomist,
gelt kvalifitseeritud spetsialistide Möödunud aastal võttis EÜE tööst

DONALD VISNAPUU EÜE-st
ettevalmistamisele, nende ideelis- 
poliitiline kasvatamine, neis ise
seisvuse, initsiatiivi, kõrgendatud 
vastu tustunde ja sotsiaalse aktiiv
suse arendamine.

Komsomoli XIV ja XV kongressi 
vahelisel perioodil on astutud sam 
me edasi: malev on tugevnenud o r
ganisatsiooniliselt, kasvanud on te 
ma populaarsus üliõpilaste ja ehi
tajate silmis, suurenenud on EÜE 
osa üliõpilaste ühiskondlik-poliiti-
■ iste ja praktiliste kogemuste om an
damisel.

Paranenud on side kõrgemate 
koolide komsomolikomiteedega. Ma- 
Seva rühmades on head tingimused 
komsomoli- ja üliõpilasprobleemide 
arutamiseks ja tutvustamiseks. Sel- 
eks kasutatakse lektoreid nii üli

õpilaste endi hulgast kui ka vä l jas t
poolt.

Õppetöö jooksul puutub üliõpila
ne kokku enamasti üliõpilaselu prob
leemidega. Malevas tutvustatakse ka 
maanoorte eluga, maakomsomoliga. 
Selles osas annab kindlasti veel pal
ju ära teha: vähe on olnud ühiseid 
üritusi kohalike noortega, vähe ka-

osa 213 üliõpilast vennasvabariiki- 
dest ja 98 üliõpilast sotsialismimaa
dest. Ehitusrühmäde vahetus loob 
võimaluse otseseks suhtlemiseks 
teiste rahvustega, ühises töös teki
vad kõige siiramad kontaktid.

Sotsialismimaade üliõpilased töö
tavad meie vabariigis umbes 1 kuu 
ning majandusmeeste mõtte järgi 
pole sellise rühma tööleasumine 
majandisse mitte eriti kasulik. Tu
leb aga aru saada, et malev pole 
kunagi ainult tööjõud olnud, kasu 
ei mõõdeta vaid tonnide ja rublade
ga. Malevas ainult majandusliku 
efekti nägemine on meie arvates 
kurjast. Võimalus välisrühmadest 
osavõtuks on olnud üliõpilastele 
suureks stiimuliks malevasse tule
kul. Et säili tada seda stiimulit, tu 
leb vääriliselt vastu võtta ka meie 
külalisi. Sellele saavad kaasa aida
ta ka rajoonide komsomoÜjuhid ja 
noored.

EÜE-d võib lugeda omavalitsus
likuks organisatsiooniks. Nii male
va keskstaap, regioonide juhtkon
nad kui ka rühmade juhtkonnad on 
moodustatud üliõpilastest. P raktil i
se töö kogemused kuluvad maleva

Avaldame TRÜ komsomolior
ganisatsiooni esindajate D o 
n a l d  V i s n a p u u  ja P a u !  
K e n k m a n n i  sõnavõtud
ELKNÜ XV kongressil. Aja
puudusel jäi P. Kenkmanni sõ
navõtt ette kandmata, see esitati 
kongressi sekretariaadile ning 
sõnavõtus tehtud ettepanekud 
võeti sisse kongressi resolut
siooni.

Mõlemad sõnavõtud avaldatak
se lühendatult.

funktsionääridel ära edaspidises 
komsomolitöös kõrgemas koolis. Si
de on siin vastastikune! 1969. a. 
näiteks tegeles malevas juhtimis
tööga 169 üliõpilast. Tuleb siiski 
öelda, et maleva kindlustamisel 
kaadriga on raskusi, seda eriti 
meistrite osas. TPI Ehitusteadus- 
konna üliõpilastest jätkub hädavae
vu. EPA maaparanduse ja põlluma
janduse mehhaniseerimise eriala 
üliõpilastel on osavõtt malevast või
matu, kuna tööd malevas ei arves
tata erialase praktikana. Seega ka
haneb EPA osa EOE-s minimaal
seks. Maleva keskstaap loodab, et 
EPA juhtkond suudab veel kord 
kõiki võimalusi kaaludes kindlusta
da oma üliõpilaste laialdasema osa 
võtu. Kindlasti ei jätaks see oma 
mõju avaldamata ka komsomolitöö 
aktiviseerimisele EPA-s ja kontak
tide tihendamisele kõigi kõrgemate 
koolide vahel.

Üiiõpilane töötab malevas pärast 
pingutavat õppeaastat, pärast pin
gelist sessiooni. Järelikult tuleb töö 
malevas selliselt seostada puhkuse
ga, et taastuksid õppimiseks vajali
kud energiavarud. Maleva kokku
tulek, lõkkeõhtud, kohtumised, kont
serdid ja  paljud muud üritused pea
vad kujunema meeldivaks vaheldu
seks ehitustööle. Kuid mitte ainult 
lõbustuseks! Maleva eesmärgiks on 
kaasaaitamine kultuurse inimese 
kujunemisele. Tuleb tunnistada, et 
malevas on esinenud arusaamatusi, 
distsipli inirikkumisi, vastu tustun
detust oma käitumise tagajärgede 
suhtes, alkoholi tarvitamist.'  Selles

se tuleb rangelt ja printsipiaalselt 
suhtuda. Tihe koostöö rajoonide 
komsomollperega, vastastikune in
formeeritus igast distsipliinirikku- 
misest ei tohiks palju nõutud olla. 
Samuti üksteisemõistmine. Maleva 
juhtkond taunib olukorda, mis tek
kis möödunud aastal Hiiumaal. Ni
melt toimus ühes rühmas jäme m a
leva põhikirja rikkumine. Maleva 
keskstaap suhtus rühma käitumisse 
täie ranguse ja printsipiaalsusega 
ning otsustas rühma töölt kõrval
dada. Keskstaabi otsus aga ei leid
nud Hiiumaa rajooni juhtide hulgas 
kõlapinda, lähtuti ainult kitsalt 
majanduslikest kaalutlustest .

Üks rühm ehitab keskmiselt 30 
tuhande rubla eest suve jooksul. 
See pole palju. Negatiivset mõju, 
kui nii võib nimetada «kasvatus
likku kahju», mida saadakse, kui 
suhtutakse distsipliinirikkumisse 
teatud reservatsiooniga, on võima
tu mõõta. See võib väga suur olla.

Kasvatustöö tõhustamiseks loodi 
ELKNÜ KK ettepanekul EÜE-s a ju 
tine komsomoliorganisatsioon. See 
peaks parandama maleviaste hulgas 
tehtavat poliitilist kasvatustööd, 
suurendama vastutustunnet.

Peale poliitiliste ülesannete lee
vendab ehitusmalev suveperioodil 
teatud määral ka vabariigi tööjõu
puudust. Arvulisi näitajaid maleva 
töö kohta võiks palju tuua, piirdu
me siin vaid mõnega.

Kahe kongressidevahelise töösuve 
jooksul teostasid malevlased va
bariigi ehitustel kapitaalmahutusi 
enam kui 2,5 milj. rubla eest. Võrd
luseks veel niipalju, et meie vaba
riigi ehitusorganisatsioonidest on 
kuutootlus maleva omast suurem 
vaid Tallinna Majaehituskombinaa
dil. Selliseid tulemusi on üliõpilas- 
ehitajad saavutanud tänu rühm a
dele eraldatud jõukohastele töödele, 
ehitustehniliselt suhteliselt lihtsa
matele ehitustele ja  sellele, et m a 
levasse tulekul kehtib vabatahtlikku
se printsiip. Põhiliselt on malevla
sed kaasa löönud vabariigi maaehi
tustel.

Kõrvuti töövõitudega vabariigi 
maaehitustel teevad üliõpilasehita- 
jatele muret kõrgemate koolide,

eriti TRÜ väljaehitamise problee-. 
mid.

On tekkinud arusaamine, et kõr
gemate koolide väljaehitamise kõige 
lihtsam lahendus on sinna tööjõuna 
EÜE rühmade suunamine. Tundub, 
et sellist lahendust tuleb tõsiselt 
kaaluda. Kas see on kõige otstarbe 
kam tee? Nagu näitavad EÜE 6 
aasta kogemused, annab maleviaste 
töö kõige suuremat efekti nende r a 
kendamisel just lihtsamatel ehitus , 
tel, maaehitustel.

Tuleb märkida, et näiteks Ehitus 
ministeeriumi süsteemis, mis ehitab 
ka kõrgemate koolide objekte, on 
EÜE seni ehitanud järgmiselt: Tar 
tu trusti «Pöllumajandusehitus» 
koosseisus — 490 tuh. rbl. eest, 
Tallinna trusti «Põllumajandusehi 
tus» koosseisus — 1247 tuh. rbl 
eest, kokku Ehitusministeeriumis 
1767 tuh. rbl. eest.

See pole piiriks. Need arvud kas 
vavad pidevalt, kuna malev ehitab 
selles süsteemis edasi.

Seda arvesse võttes on EÜE 
Keskstaap jõudnud arvamusele, et 
arvestades vabariigi maarajoonide 
vajadusi ning kõrgemate koolide 
väljaehitamise perspektiive, on kõige 
otstarbekam kasutada EÜE-d ka 
edaspidi põhiliselt vabariigi maa 
ehitustel ning selle lisatööjõu arvel 
leida Ehitusministeeriumil võimalus 
suurendada kvalifitseeritud tööjõu 
suunamist kõrgemate koolide ehitus 
tele.

Aastate jooksul on maleval välja 
kujunenud tihe koostöö rajoonide 
partei-, nõukogude ja komsomoli- 
organitega. Arusaavalt on meie ü r i 
tusse suhtunud Ehitusministeerium 
ning Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Ministeerium. Tõhusat abi on and
nud EKP Keskkomitee ja Ministrite 
Nõukogu. Suur tänu! Aasta-aastalt 
on kasvanud vabariigi üldsuse t ä 
helepanu, usaldus meie vastu. Kõik 
see sunnib meid veelgi vastutusrfk 
kamalt suhtuma EÜE-sse kui üli- 
õpilaskomsomoli töö ühte vormi 
Loodame, et koostöös teiega, kogu 
komsomoliperega, suudame anda 
veelgi suurema panuse ka neisse 
ülesannetesse, mille kavandab käes
olev kongress.

Kõrgemate koolide õppe- ja kas
vatustöö põhiülesandeks on ette 
valmistada spetsialiste, kes tun- 
leksid hästi oma eriala ja olek
sid aktiivsed, kindlaid veendumu
si omavad ja nende eest võitlevad 
ühiskonnategelased.

Nagu oli märgitud keskkomitee 
aruandes, tuleb kaalukas osa sel- 
iste spetsialistide ettevalmista
misel täita komsomolil. T unnusta
valt räägiti TRÜ komsomolikomi- 
tee poolt sisseviidud regulaarsest 
õppetöö analüüsist. Leninliku a r 
vestuse käigus peaks paranema 
koostöö ühiskonnateaduste kateed
ritega. Suuremat tähelepanu on 
hakatud pöörama püsivate side
mete loomisele lõpetanutega, kus
juures üks eesmärke oleks just vi
listlaste kogemuste ja arvamuste 
ärakasutamine kõrgema kooli õp
peprotsessi efektiivsuse tõstmiseks.

Oluline on, et kõrgema kooli 
k o m s o m o l i  jaoks pole osa 
võtt spetsialistile parema etteval
mistuse andmisest n.-ö. eesm är
giks omaette. Lähtudes komsomoli 
ette seatud ülesannetest, näeme 
me oma eesmärki selles, et ka õp
peprotsessi kaudu kujundada t u 
levase spetsialisti m a a i l m a 
v a a d e t .

Noore spetsialisti maailmavaate 
formeerimisel on üks tähtsamaid 
momente elusituatsiooni m uutu
mine, mis leiab aset kõrgema koo
li lõpetamisel. Kui enne lõpetamist 
oli üliõpilase põhitegevuseks oma 
teadmiste, veendumuste, oskuste 
väljakujundamine, siis kõrgema 
kooli lõpetamise järel ootab ühis
kond noorelt spetsialistilt eelkõige 
konkreetset tööd, faktiliselt lõpeb 
nüüd pikk koolipõlv. Komsomoli 
tähtis poliitiline ülesanne on 
kindlustada üleminekuprotsessi 
kulg selliselt, et noore veendumu
sed süveneksid ja kinnistuksid.

Nagu näitavad õppetöö analüü
side ning vastavatele küsimustele 
pühendatud konkreet-sotsioloogi- 
iiste uurimuste tulemused, toimub 
eriala omandamine kõrgemas koo" 
Hs küllaltki abstraktselt. See t ä 
hendab: erialased teadmised oman
datakse lahus edasise töö konk
reetsetest vajadustest, elukutse

omandamine pole seotud selgete 
arusaamade kujunemisega tuleva
sest tööst, enda kui spetsialisti 
kohustustest, kohast oma kollek
tiivis, tootmises, ühiskonnas.

Niisuguse lõhe vältimiseks tuleb 
meie arvates kõrgema kooli kom
somolitöös ette näha teed ja või
malused sidemete tihendamiseks 
kõrgema kooli õppeprotsessi ning 
tulevase erialase töö vahel. Üheks 
töösuunaks on sidemete loomine 
ja tugevdamine kõrgemate kooli
de ning nende asutuste partei- ja 
komsomoliorganisatsioonide v a 
hel, kus töötab vastava kõrgema 
kooli lõpetanuid ja  kuhu meie lõ
petajaid edaspidigi suunatakse. 
Vilistlaste ja kõrgemate koolide 
sidemed, mis praegu suurel mää-

kui see, mille on saanud sellisele 
kohale suunatud üliõpilane.

Samal ajal tahab kõrgema kooli 
komsomoliorganisatsioon, et kõige 
vastutusrikkamatele, kõige tug e 
vamaid spetsialiste vajavatele 
kohtadele suunatakse just need 
lõpetajad, kes on omandanud kõi
ge sügavamad teadmised ja kellel 
on kujunenud kindlad marksistli
kud veendumused. Ebaselgus tule
vaste töökohtade osas on tõsiseks 
takistuseks komsomolikomiteedele 
selle eesmärgi täitmisel.

Veel suuremaks probleemiks on 
aga see, millisel lõpetajal millises 
kohas on võimalik ise endale ela
mispinda hankida, kas tal on tu t 
vusi vastavas ametkonnas jms.

Millised järeldused teeme ülal-

PAUL KENKMANN 
VILISTLASTEST

rai alles hakkavad kujunema, s a a 
vad eksisteerida mitmesugustes 
vormides ja mitmete eesmärkide 
saavutamiseks. Oleks loomulik, 
kui lõpetanud peale osavõtu kõr
gemas koolis korraldatavatest üri
tustest (see on praegu nende side
mete põhiliseks vormiks) annaksid 
igapäevast tõhusat abi oma endise 
kooli komsomoliorganisatsiooni
dele. Pidevad asjalikud kontaktid 
võimaldaksid olulisel määral konk
retiseerida õppeprotsessi kõrgemas 
koolis, likvideeriksid nii mõnegi 
võimaluse arusaamatuste  ja pettu
muste tekkeks tööleasumisel.

Järgmine moment, kus meie a r 
vates on küllaltki suured võima
lused noore spetsialisti erialase 
ettevalmistamise ja rahvam ajan
duses kasutamise kaudu tema 
maailmavaate kinnistamiseks, on 
ü 1 i к о о 1 i 1 õ p e t a j a  t ö ö l e 
s u u n a m i n e .

Tervel real erialadel selgub spet
sialisti tulevane töökoht alles suu
namisel. Lisaks on need andmed, 
mille alusel suunamine toimub, v a 
hel ebatäpsed: väljapakutavad ko
had pole vabad või siis nõuavad 
hoopis teistsugust ettevalmistust

öeldust? Suunamine on ilmselt 
mitte ainult tööjõu jaotamine, 
vaid ka olulist poliitilist tähendust 
omav üritus. Et siin maksimaal
selt kinnistuksid noore spetsialis
ti veendumused, on kõrgema kooli 
komsomolikomiteedel tarvis eel
kõige ära teha kõik nendest sõl
tuv suunamisprobleemide kõige 
paremal lahendamisel.

Töölesuunamine on viimane 
koht, kus üliõpilane puutub vahe
tult kokku kõrgema kooli komso
moliga. Kui noor spetsialist on 
ülikooli lõpetanud ja  oma tööko
hale siirdunud, lõpeb ka kõrgema 
kooli komsomoliorganisatsiooni 
osavõtt tema maailmavaate kujun
damisest.

Siit aga tuleneb suur lahenda
mist vajav probleem meie komso
molitöös. Asi on selles, et kõrge
mast koolist lahkudes k a o b  
n o o r  t i h t i p e a l e  ü l d s e  
k o m s o m o l i  v a a t e v ä l j a s t .  
Praegu tegelikult puudub süsteem 
tööks linnadesse ja rajoonidesse 
suunatud noorte spetsialistidega. 
Noort spetsialisti nähakse kui 
24—28-aastast noort, kes komso- 
molieluga eriti seotud pole ja n a 

gunii vanuse tõttu varsti 
ÜLKNÜ-st välja langeb. Niisugu
ne suhtumine tähendab aga selle 
unustamist,  et noore spetsialisti 
maailmavaate kujunemine kestab 
edasi, tema veendumuste kinnistu
mine pole protsess, mis lõppes üli
koolist lahkumisega.

Järelikult tuleb pidada käsitle
tavat noortekategooriat hõlmava 
komsomolitöö süsteemi loomist 
äärmiselt vajalikuks.

ELKNÜ Keskkomitee VII plee
num juhtis tähelepanu noorte 
spetsialistide iga-aastaste  kohtu
miste korraldamisele (linna) ju h 
tivate töötajatega. Sellistel kohtu
mistel oleks otstarbekohane tu t 
vustada uusi spetsialiste s i tua t
siooniga, milles neil tuleb tööle 
asuda, rajooni või linna olukorra
ga ja  perspektiividega. Muuhul
gas leidku tingimata valgustamist 
ka komsomolielu.

Eraldi tuleb puudutada õpetaja
te tööleasumise küsimust. Mitmel 
pool on levinud praktika, et konk
reetse kooli, kus vastava rajooni 
käsutusse suunatud noor peda
goog peab tööle hakkama, saab ta 
teada alles selle kahe nädala 
jooksul, mis ta peab enne õppe
aasta a lgust rajoonis kohal olema. 
Selles seoses toetame kõigiti 
kongressil sõna võtnud haridus
ministri sm. F. Eiseni mõtteaval
dust õpetaja prestiiži kohta. Suure 
heameelega kuulsime aruandest ja 
sõnavõttudest, millist edu on saa 
vutatud maal selliste erialade töö
tajate töö- ja elutingimuste pa
randamisel, nagu mehhanisaatorid, 
farmitöötajad jt. Loomulikult tõu
seb nii nende rahvam ajandusele1 
väga tähtsate  kutseajade prestiiž 
noorte silmis. Siit aga tekib küsi
mus: kas me pole kõige selle va
jaliku kõrval jä tnud küllaldase 
tähelepanuta õpetaja, eriti maa- 
õpetaja elu ja  töö? Käsil on üle
minek üldisele keskharidusele ja 
loomulikult kasvab seoses sellega 
õpetaja tähtsus kogu meie elus. 
Võib arvata, et mitte küllalt t ä 
helepanelikust suhtumisest õpeta
jate probleemidesse tulenevad te a 
tud määral ka need raskused h a r i 

duse prestiiži tõstmisel, keskhari
duse tagamisel,  millest on kong- 
ressilgi kõneldud.

Viimane küsimus, millel pea tu 
me, on noorte spetsialistide e l u 
t i n g i m u s e d .  Meie kõrgemate 
koolide lõpetajad teavad hästi, 
kui raske on meil praegu korteri
probleem, ning ei pretendeeri m in 
gitele erilistele tingimustele.

Toome mõned arvud. Eesti NSV 
Kõrgema- ja  Kesk-erihariduse Mi 
nisteeriumist saadud andmetel v a 
rustati TPI lõpetanutest elamis 
pinnaga:

1961. a. 82%

1964. a. — 52%

1968. a. — 29,4%

Arvesse tuleb siin võtta ühelt 
poolt seda, et sama aja jooksul 
kasvas vabariigis kõrgema kooli 
lõpetanud spetsialistide arv 14% 
võrra, ning teiselt poolt — on ju 
teada viimaste aastate  edusam 
mud elamuehituse alal.

Tendentsi, mida toodud arvud 
näitavad, ei saa loomulikuks lu 
geda. Selle poliitiline ja ideoloo
giline mõju noorele spetsialistile 
on seda suurem, et meil on, nagu 
algul märkisime, tegemist teatud 
murdesituatsiooniga noore elus, t e 
ma isiksuse formeerumisel.

Noore spetsialisti maai lm avaa
te kujundamine seisab niisiis üh i
se ideoioogilis-poliitilise ü lesande
na nii kõrgemate koolide kui kõi 
gi teiste komsomoliorganisatsioo 
nide ees. Ta on edukalt teostatav 
vaid kõigi nende ühise tegevuse 
kaudu. Oleme arvamusel, et käsit
letud probleem on tarvis tõsta 
ning lahendada kompleksselt ja 
seetõttu on meie arvates vaja fik 
seerida vastavad tegevussuunad 
kongressi otsuses.



S u u sa p ä ev a le !
(Algus 2. l k . )

3 km pikkune . märgista tud suusa- 
rada. Vahetusriided ja  võileivad 
tuleb kaasa võtta seljakotiga.

Teaduskondade kehakultuurikol
lektiivides tuleks suusapäeva üri
tuste plaan varakult läbi mõelda ja 
ette valmistada. Soovitav oleks sel
leks luua orgkomitee. Suusapäeva 
oleks sobiv sisustada näiteks kur
suste ja  õpperühmade vaheliste tea- 
tesõitudega, mäest laskumistega, 
mitmesuguste suusamängudega jne. 
Selles osas pakuvad oma abi ka 
kaks kehakultuuriteaduskonna vii
mase kursuse üliõpilast, kes on kin
nitatud iga teaduskonna juurde.

Lisaksime veel, et suusapäeva õn
nestumisele aitab suuresti kaasa see,

kui vastav toimkond kütab soojaks 
toad ja sauna ning keedab valmis 
kuuma tee.

Suusad tuleb Emajõe suusabaa
sist välja võtta kollektiivselt suusa- 
matka eelõhtul kl. 16— 18.00. N aas
nud suusapäevalt , tuleb suusad t a 
gastada baasi veel samal õhtul 
(kl. 18—20), et neid saaks korras
tada ning järgmisel õhtupoolikul 
välja laenutada juba uuele teadus
konnale.

Loodame kõikide üliõpilaste osa
võttu ja usume, et ei jää eemale ka 
õppejõud.

Parimaid talvemonusid ja head 
libisemist!

v U. SAHVA,
TRÜ Spordiklubi esimees

Tartus oli kunagi tõrvakaupmees, 
kes ostis puudaviisi raamatuid. Raa
matukaupmehed panid kõrvale need 
ilusasti köidetud raamatud, mis ei 
müübunud. Tõrvakaupmees tuli ja 
küsis, mis seekord puud maksab. 
Hind tehti kindlaks ja tõrvakaup
mees läks uue raam atu taagaga  Tähe 
tänavale, kus tal oli maja riiuleid 
täis, millel oli kõrvu igakeelseid ja 
igasuguseid raamatuid, mida keegi 
ei lugenud. Tõrvakaupmees pidas 
end raamatusõbraks. Raamatusõber 
ta polnud. Raamatusõber hangib 
enesele biblioteegi kas oma ala teos
test või häid raamatuid mõnelt 
muult alalt. Raamatusõber kogub ka 
haruldasi raamatuid. Raamat on siis 
haruldane, kui ta on vana, kui ta 
on säilinud üksnes vähestes eksemp
larides, kui tas  on kellegi kuulsa 
mehe või naise märkusi, kui ta  on 
kuulunud varem kellelegi, kes on 
jäänud püsima ajalukku, kui tal on 
autori pühendus sees või tal on ol
nud kuidagi keeruline saatus. Meie 
eraisikute käes olevad raam atud on 
peamiselt just selle tõttu saanud 
haruldaseks, et neis on autori pü 
hendusi. Raamatusõber paneb auto- 
ripühendustega teosed tavaliselt eri 
riiulile. Ta näitab neid oma sõpra
dele ja ajakirjanikele, kes tulevad 
ehk raam atute  omanikku usutlema. 
Raamatutes võib aga olla ka nime
sid, mis raam atu  omanikule on 
tundmatud. Need nimed ei anna 
rahu. Raamatu praegune omanik 
teab, et nime taga  on peidus tun d 
matu raamatusõber ja  ta ei saa ehk 
enne rahu, kuni ta pole kätte leid
nud, kes just on olnud see mees või 
naine, kellele asjaomane raam at on 
varem kuulunud.

Mõne aasta  eest astusin Riia tä 
nava antikvariaati . Polnud kavas 
midagi osta. Tahtsin vaid vaadata, 
missuguseid raamatuid on müügile 
toodud. Riiulil torkas silma Martin 
Andersen Nexö «Vallutaja Pelle» 
saksakeelne tõlge «Pelie der Erobe
rer». Tahtsin näha, kes võiks olla 
tõlkija, ja võtsin raam atu  kätte. 
Raamat oli 1912. aastal Leipzigis 
ilmunud. Tiitellehe ees olevale va l

gele lehele oli kir jutatud kuupäev 
20-12-1912. Veidi allpool oli pühen
dus: T i l  V e n n  e r n e  Hr .  G e o r g  
M e r s e b u r g e r  o g  F r u  m e d  
b e d s t e  Ö n s k e r  f o r  J u l e n  
o g  d e t  n y e  A a r  f r a  M a r t i n  
A n d e r s e n  N e x ö  ’Sõpradele hr. 
Georg Merseburgile ja prouale kõi
ge paremate soovidega jõuluks ja 
uueks aastaks’. Maksin mõlema köi
te eest kolm rubla ja  mul oli raamat, 
milles oli taani suure kirjaniku au 
togramm. Kuidas see «Vallutaja 
Pelle» saksakeelse tõlke eksemplar 
oli Tartu sattunud, pole olnud või
malik kindlaks teha, sest raamatu- 
tegi saatuses on sageli tumedaid 
kohti. Merseburgerite kohta polnud 
võimalik midagi leida ei Andersen 
Nexö enese autobiograafias, mis ei 
ulatu 1912. aastani, ega ka teostes, 
mis käsitlevad kirjanike elu ja teo
seid. Siiski võib arvata, kes olid 
need sõbrad, kellele autor andis 
oma äsja ilmunud teose. Andersen 
Nexöl oli tihedaid sidemeid Leipzi-
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gi k irjastajatega. «Pelle der Erobe
rer» ilmus Leipzigis Insel-Verlagi 
väljaandel.  Carl Merseburgeril oli 
Leipzigis raamatukauplus ja noodi- 
kirjastus. Firma kaasomanikuks oli 
Max Merseburger, kes muide on 
avaldanud uurimuse tšellomuusi- 
kast. Georg Merseburger on näh ta 
vasti selle suguvõsa üks liikmeid, 
kellega Andersen Nexö puutus kok
ku kas Leipzigis või Taanimaal.

Kunagi varem olin ostnud Mihkel 
Veske 1833. aastal Leipzigis ilmu
nud doktoriväitekirja «Untersuchung 
zur Grammatik des finnischen 
Sprachstammes». Raamatu tiitelle
hel on selle kunagise omaniku nimi: 
L e o  A l e k s e j e w ,  s t u d ,  
g r a m m .  c o m p .  «Album Acade- 
micum der Kaiserlichen Universität 
Dorpat» andmetel oli Liivimaal

1. veebruaril 1852 sündinud Leo 
Aleksejew meie ülikoolis õppinud 
võrdlevat grammatikat ( =  indo-eu- 
roopa keeleteadust) a. 1873— 1877. 
Siis oli noormees Tartust lahkunud 
ning elanud keelteõpetajana Šveit
sis, Reinimail Bad Emsis ja P ra n t 
susmaal Nizzas. On tähelepandav, 
et too Tartu saabunud tudeng oli 
otsekohe enesele ostnud ka Mihke! 
Veske teose.

1932. aasta  jaanuaris ostsin H er
man Vendelli doktoriväitekirja 
Vormsi ja  Noarootsi rootsi m urra 
kute kohta «Laut- und Formlehre 
der schwedischen Mundarten in den 
Kirchspielen Ormsö und Nukkö in 
Estland» (Helsingfors 1881). Raa 
matu kaanel on. nimi A. О. Freuden
thal. Sama käsi on raamatusse te i
nud ohtrasti märkusi. Helsingi üli
kooli professor Axel Olof Freuden
thal (1836— 1911) oli üks esimesi 
Eesti rootsi murrete ja murrakute 
uurijaid. Herman Vendellile oli ta 
olnud ametlikuks oponendiks. Opo
nendi käes olnud väitekiri on kee
rulisi teid pidi jõudnud Tartusse.

On teisigi raamatuid, milles ole
vaist nimedest võiks kirjutada. Siin 
esitatud nimed ei ole toodud selle
pärast, et näidata — vaadake, m is
suguseid haruldasi raamatuid ori 
allakirjutanul! Neid ridu on pannud 
kir jutama raske tunne südames. 
Olen laenanud TRÜ raam atukogu
dest teoseid, millest suure innuga 
on kraabitud välja või lõigatud ära 
endiste omanike nimed. Teostes ole
vate sissekirjutuste põhjal võib siis
ki nentida, et need raam atud on 
omal ajal kuulunud mõnele meie 
ülikooli rahvusvaheliselt tunn us ta 
tud õppejõule. Antikvariaatides on 
müügil raamatuid, millest endiste 
omanike nimed on samuti kõrvalda
tud. Kas pole s.ee barbaarsus? Ka 
endine omanik on arm astanud raa 
matuid. Miks peaks selle uus om a
nik häbenema, kui tema nime ette 
või eksliibrise kõrvale jääks ka en 
dise omaniku nimi. Loodan, et meie 
raamatusõbrad-üliõpilased suhtuvad 
teisiti hangitud raam atute  endiste 
omanike nimedesse.

PAUL ARISTE

ARNHOLD, J. S. (1766— 1828) SIRELIÖIS. Guašš.

T^uladtajate
avvamuAi

Ülikooli kunstikogudest
kom plekteeritud joonistuste  
näitus Tartu K unstim uuseum is  
on äratanud suurt huvi ja  
leidnud rohket külastam ist. 
Sissekanded m uuseum i küla lis
raam atus .ka jastavad pooldavat 
suhtum ist. Toome ära neist 
mõned:

* N äitus on suurepärane ja  
jätab sügava elamuse. Ka muu-

Q(lubis jätkub
Pühapäeva õhtul kohtusid 2võist- 

lusmängus ravi I kursus ja Õigus
teaduskond. Asjahuvilisi oli kogu
nenud jällegi tä ismaja ja sedapuh
ku olid õigeaegselt kohal ka võist
konnad. Eelnevalt tundus, et võist
konnad olid suhtunud ülesandesse 
põhjalikumalt — vähemalt e tteval
mistustööd käisid kogu nädalalõpu.

seum ist lahkudes on, mida  
m eenutada ja  m illele mõelda.

* Väga ilus oli. Tahaks üld
se vanem a perioodi kunsti roh
kem  näha.

*  O leks tore, kui tulevikus 
kõik ülikooli kogud rahva ette  
ilm uksid.

*  K unsti- ja  kultuuriajaloo  
seisukohast oleks huvitav jä t
ka ta  ülikooli kunstivarade tu t
vustam ist veel edaspidi.

N äitusega on võim alik tu tvu 
da kuni 15. m ärtsini k. a. (v ii
m ane kaasa arvatud).

O. U TTER

päris paljulubavate eeldustega osa
lejaid, nende esinemisest võib te i
ses ringis peale kava sügavam at 
läbimõtlemist mõndagi oodata. Kurb 
on aga, et lugupeetud Õ igusteadus
kond 30-minutilise kava nii sisutüh
jalt esitas.

Loo lähtepunktiks järgmisel pü
hapäeval jääb arstide esinemise 
lõpp, kus Honolulu Jui-jui, Jobuke 
A'fred, Musta Habemega Mees ja 
teised sattusid hullumajja lennu-

Ees on 
lõpetamine

3. märtsil kogunesid komsomoli- 
komiteesse loppkursuste esindajad. 
Töölesuunamisega seoses kerkivaid 
juriidilisi probleeme selgitas ja  lõ
petajate küsimustele vastas  dotsent 
J. Mäll.

Et kõik viimased kursused ei ol
nud esindatud, anname siinkohal 
edasi veel mõned teated.

Komsomolikomitee kaudu on või
malik saada j u r i i d i l i s t  k o n 
s u l t a t s i o o n i  töölesuunamisega 
seotud küsimustes. Palume selleks 
pöörduda Ants Holteri poole (elab 
Leningradi mnt. 89—351), kes ootab 
teid ELKNÜ TRÜ komitees igal te i
sipäeval ja kolmapäeval kell 14— 16. 
Loomulikult võib tuua talle küsi
musi ka muudel * aegadel, jättes 
need komiteesse. Vastused küsimus

tele, mis võiksid huvitada laiemat 
hulka lõpetajaid, avaldame va jadu
se korral ülikooli ajalehes.

Ülikoolist mittesõltuvatel põhjus
tel pole veel kindlaks m ääratud 
suunamiskomisjonide istungite  to i
mumise aegu. Niipea kui need on 
selgunud, teatatakse sellest lõpeta
jatele. Kaadriosakonna töö hõlbus
tamiseks tuleks igal kursusel saata 
riikliku plaani alusel ettenähtud 
töökohti kaadriosakonnast järele 
uurima ü k s  oma esindaja.

Ühtlasi teatame ka, et traditsioo
niline viimaste kursuste komsomoli- 
aktiivi laager toimub Käärikul 
30. märtsist kuni 1. aprillini. Kohti 
on meie jaoks 150. Osa võtta soo
vijate nimekirju koos 3-rublase osa
maksuga ootame komitees alates 
tänasest kuni 25. märtsini. V ä lja 
sõit ülikooli eest esmaspäeval, 
30. märtsil kell 10.00. Informatsi
ooni laagri kohta saab komitee sek
retäridelt.

ELKNÜ TRÜ Komitee
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„QkOcIu ja ristikhein
Mida aga polnud, see oli tudengi- 
sär ts  ja üliõoibsnaljad. Et kaklus
te, kisa, pudelitühjendamise ja v a 
nade anekdootidega seda ei asendi,  
seda tõendas saali igavlev vaiki
mine, eriti juristide esinemise ajal. 
Kummaski kavas tegevus eriti ni
metamisväärselt edasi ei arenenud, 
ka puudusid selgelt äratuntavad 
tüübid.

E lavam fd ja mõtterohkemad sel
les üldises mõttevaesuses tund\is;d 
rav'osakonna rebased, kelle’e žür ii 
andiski võiduauhinn^. Eriauhinnad 
parimale stsenaristi le ja o s i tä ' t -  
jale iäid sedapuhku välja andmata. 
Arstide hulgas paistis siiski olevat

katsete eest avalikus kohas. V aba
duses on retsividist ja kuskil vaba 
duse piirimail Kohvri Veliu, kelle 
hu'igaanitsemine viis miilitsasse. 
Järgmisei pühapäeval, 15. märtsil 
kell 20. kohtuvad siis M ajandustea
duskond ja  ajaloo-osakond. 22. 
m ärtsil on vastamisi geograafid ja 
psühholoogid ning 29. märtsil on 
ava'danud soovi võistelda keemi
kud. Loodame siiski, et na lja tege
mine nalja päras t on seks korraks 
lõppenud sel lihtsal põhjusel, et nii 
pole naljakas.

TRÜ a/ü klubi 
ELKNU TRÜ komitee

Kodu-uurimise valdkonna loen- 
gutetsüklist on ära kuulatud juba 
mitmeid nii ülikooli kui ka küla
liste (arheoloog L. Jaanits , e tno
graaf J. Linnus) esinemisi. Ees 
seisavad sellel õppeaastal veel õh
tud meie rahva folkloori m õtesta
miseks (dots. E. Laugaste), eest
laste antropoloogia käsitlemiseks 
(prof. J. Aul), meie linna vanima 
kõrgema õppeasutuse — Acade
mia G ustaviana  teaduseajaloolise 
pärandi tutvustamiseks (prof. Ü. 
Lumiste) ja  muidki teemasid.

Paralleelselt n.-ö. üldkursusega 
alustatakse aga nüüd juba ka ko
du-uurimise n ing kultuuriloo ük
sikküsimustesse sukeldumist nen
de huvilistega, kes tahavad om an
dada kodu-uurija—ekskursiooni- 
juhi ühiskondlikku eriala. Tahame 
põhjalikul juhendamisel käia üle
vaadet saamas meie linna kultuu- 
rivaramute (ülikooli pearaam atu
kogu, kirjandusmuuseum, etno
graafiamuuseumi jt.) fondidest, o t
sida «koolitamata» silmale m är
kamatuks jäävaid paiku linna- 
palges, leida maailma teadusesse- 
gi jälgi jä tnud inimeste manala- 
kohti Ülejõel. Väljapoole T a r tu t  
toimuksid kevade poole retked v ä 
hemalt läbi Gustav Suitsu «Ker- 
kokella»-maa ja  läbi «Väikese Il
limari» pleekaia n ing Alatare-ta- 
guse Peravalla metsadesse, kus 
kõrguvad tumedad Baltimaade pi
kimad kuused ja asub meie ainus

teadlikult jäetud ürgmets, kus 
memuaarivakka on kogunud aga 
ka vähemalt Jaan  Vahtra ja noore 
koolmeistri eas Henrik Visnapuu.

Küllap tasuks teha aga  üks 
kaar ka läbi Euroopa mastaabis 
kordumatu Vooremaa, et teada, 
mis on «voor» ja kus on Sandi- 
väsitaja küla ja teda kuulsaks tei
nud meeste hällipaigad. Selle r ä n 
naku teise poolde üle Saare  sobi
vad hästi Kaiu metsad-mõhnastik, 
Haavakivi veskijärve kaldad ja 
Juhan Liivi kodused rajad Peipsi 
rannal.

Seda üksikasjalikku programmi 
ei saa aga enam täita fikseerimata 
huvilis teringiga. Seepärast palu
me, et kodutundmise eriala tõsi
semad teadatahtjad registreerik
sid end kuni 20. märtsini TRÜ 
komsomolikomitee arvestussekto- 
ris. Lisaks nimele ja kursusele 
pange kirja ka, kustkandi mees 
või naine te olete ja  milline prob
leemistik teid rohkem meelitab. 
Saab siis juba individuaalvestlus- 
te korras nuputada välja ka või
malikke uurimisteemasid kasvõi 
oma kodukohaga seoses.

Ootame, kellel esimest innus
tust jagub süstemaatil isemaks su 
keldumiseks meie ümbruse tund
mise valdkonda. Jõudu!

J. EILART,
TRÜ looduskaitse- ja kodu
uurimise kabineti juhataja

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

(Algus Ik. 1)
kaasneval ülikooli propageerimi
sel. Süsteemikalt tuleb tutvustada 
ülikooli, samuti ka hilisemat töö
lesuunamist, mis praegusel kujul 
on rohkem kui pinnapealne.

Järgnevalt rääkis T. Tromp 
EÕT formeerimisest, tööpaikadest 
ja komandöride probleemidest. 
Sõna võtsid veel P. Kenkmann ja 
E. Karu.

ф  Büroo kuulas ära informatsi
ooni ansambli «Kuup ja Kera» esi
nemisest.

®  Büroo andis soovituse K. 
Getreule (ravi V) sõiduks 
SDV-sse.

Venia legendi
Dotsendi kutse taotlemiseks 

esineb avaliku loenguga TRÜ 
teadusliku kommunismi kateedri 
juhataja  dots. k. t. Aleksander 
Blumfeldt teemal «Sotsialistliku 
ühiskonna teadusliku juhtimise 
küsimusi.» esmaspäeval, 16. m är t
sil kell 15 Ülikooli t. 16, õppehoo
ne nr. 4, aud. 214. у

I. MAAROOS,
TRÜ teaduslik sekretär

T ead aan n e
1.— 14. aprillini toimub Moskvas 

Sokolniki pargis (paviljon nr. 4) 
Jaapani tööstustoodete näitus.

Muuseas on eksponaate ka medit
siini, keemia ja kontroll-mõõteteh 
nika alalt.

Lapsed!
TRÜ klubi ootab teid koos vane

matega pühapäeval, 15. märtsil kell 
17 TRÜ kohvikusse peole «Õnnitlus 
emale».

TRÜ klubi lastesektor

T änase ajalehenum bri kujundasid žur- 
nalistika eriharu III k. ü liõp ilasid  
H. Ok ja S. Kiin.

TOI AIETAJA J. PEEGEL
«Т арту Рийклик Юликооль» («Т а р 

т у с к и й  государственный у н и в е р с и т е т » ?  
г. Тарту  Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного  у н и в е р с и т е т а *  
H ans Heidem anni nim. trükikoja 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Ok^ikniimbrf, 
hirid 2 kop. Teil. nr. 1538. MB-00233



Kõigi maade proletaarlased , ühinege!

Nr. 9 20. märtsil 1970. a.

TARTU RIIKLIKU ULIKOOlf 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMSOM0LIKO- 
MITEE JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

^  J

XXIV aastakäik

Sünnil* u as^  
t e a tm e te o s  |

Ülikoolis 1902.— 1970. a. tööta
nud ja praegu töötavate õppejõudu
de kohta .hakatakse valmistama bio
graafil ist teatmeteost, mis esialg
sete plaanide kohaselt võiks kanda 
pealkirja «Tartu Ülikooli õppejõud 
1902.— 1970. a.» Teatmeteose «aja
arvamine» lõpeks siis 31. dets.
1970. a.

Teose ettevalmistamise komisjoni 
istungil käesoleva nädala algul 
märkis dots. R. Kleis, et leksikon 
võiks tuua andmed 1000— 1100 üli
koolis töötanud ja praegu tegutseva 
õppejõu kohta. Õppejõudude nimes
tikud on koostamisel. Vaadeldava 
küllalt pika ajavahemiku jooksul on 
toimunud hulk muudatusi ülikooli 
struktuuris, teaduskonnad on vahe
peal liitunud ja lahku läinud, on 
tekkinud uusi osakondi ja eriharu
sid, kadunud vanu. Kõik need as ja 
olud nõuavad pikemat vaagimist 
minevikus töötanud isikute ameti
alase kuuluvuse kindlaksmäärami
seks. See töö toimub juba teadus
kondades ja kateedrites.

Teos sisaldaks küllalt ulatusliku 
sissejuhatuse ülikooli ja teaduskon
dade ajaloost, vaadelduna s truktuu
ri seisukohalt.

Artiklite paigutamisel tuleks tõe
näoliselt valida kahe printsiibi v a 
hel: 1) kas paigutada need ülikooli 
praegusest struktuurist lähtudes 
teaduskonniti ja siis teaduskonna- 
siseselt kronoloogiliselt või esitada 
kogu materjal isikunimede alfabee- 
diiises järjestuses.

Artiklites kasutatakse ENE lü
hendite süsteemi ja ülesehitust ning 
kirjutised varustatakse autorite a ll
kirjadega. Pikimad artiklid võiksid 
mahutada kuni 2500 täheruumi. Bio
graafiatele lisataks ka vastava isiku 
tähtsamate tööde, sealhulgas ka a r 
tiklite bibliograafia. Teos ilmub 
eestikeelsena.

Teose kavandatav ilmumisaeg 
jääb 1973. a. sisse. Tiraaži arves
tatakse 4000—5000 ümber.

Komisjoni otsus teose lõpliku 
ilme kohta on paljudes üksikasjades, 
muuhulgas ka pealkirja küsimuses, 
praegu veel lahtine. Arutlused j ä t 
kuvad. Artiklite kirjutamisele loode
takse asuda käesoleva aasta sügi
sest.

A. HIIR

L L I E N I N *
B7Q-197Q

Leninliku arvestuse komisjoni 
käest käisid läbi viie kursuse, kom
munistlike noorte õppimise tule
mused, kohustused, nende täitmise 
hinnang. Selle kaudu võis päris 
vabalt teha mingi arvamuse kuju
nemise graafiku kursuste lõikes.

E s i m e n e  k u r s u s .  Tudeng 
kõhkleb, rabeleb siia-sinna. Mõne
võrra on märgata  ka lihtsalt sõna
de tegemist (lootuses, et ehk läheb 
läbi — nii on ju alati olnud!) ja 
samas vägagi kindlapiirilist etteku
jutust sellest, mis ees ootab. Üli
kooli on ju tuldud uurima armsaks 
saanud kirjandust või räägitakse 
soovist keeli õppida ja õpetada.

T e i s e l  k u r s u s e l  on inime
ne jõudnud juba saavutada ülikooli 
ja siin tehtava töö suhtes teatud 
sisemise tasakaalu ja hakkab hool
sasti oma kohta otsima. Jõupingu

tused selleks pole mitte raisatud 
tühja tuulde, vaid tehtud võimalusi 
arvestades. Leninliku arvestuse soo- 
ri tamisse on suhtutud suure kohuse
tundega, mis viitab arusaamisele 
perspektiivsetest eesmärkidest ja lu 
bab edaspidi niisama teadlikku suh
tumist komsomoliüritustesse.

K o l m a s  k u r s u s .  Üht-teist 
on juba saavutatud. Kas siis eriala 
piires või mõnes kitsamas huvide
ringis. Hakkasid ilmuma akadee
milise skepsise algmed, millest pa l
judel on lähemal vaatlemisel tõe
põhi all. On jõutud päris põhjali
kult ülikooli ellu sisse elada. Mõni
kord kipub hinnang liiga subjek
tiivseks minema. Heaks tooniks 
peetakse kõiges kahtlemist.

N e l j a s  j a  v i i e s  k u r s u s  
valmistuvad tõsiselt ülikooli lõpe
tamiseks. Muret tekitavad mõningad 
ühiskonnateaduste õpetamise mee-

Mõtteid 
leninlikult
arvestuselt
todid. Oma erialast on kujunenud 
kindel arusaamine ja sama võib 
öelda ka ülikooli komsomolitöö põ
hiprintsiipide mõtestamise kohta. 
Komsomoli tööplaanides ei taheta 
näha enam teatri ja kino ühiskülas- 
tusi (nagu seda tuli ette vestlustes
I ja isegi III k. üliõpilastega),  
vaid konkreetseid sotsiaal-poliitilisi 
üritusi.

Vestlustest kursuste sekretäride 
ja kommunistlike noortega sai osa
konna büroo ja leninliku arvestuse 
atestatsioonikomisjon mitmeti pare
ma pildi tegelikust komsomolitööst, 
kui seda suutis seni anda üldkoos
olek või üksik mõtteavaldus.

Need mõtted olid eesti filoloogia 
osakonnast,  kus leninliku arvestuse 
komisjonis olid E. Turu (osakonna 
parteibüroo sekretär), J. Allik 
(ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
asetäitja), T. Kuldsepp (osakonna 
sekretär) ja kursuste grupporgid.

R. VALING

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

11. märtsil.

ф  Büroo andis Tiiu Tammele 
(ravi V) soovituse NLKP liikme
kandidaadiks astumiseks.

ф  Kuulanud J. Villeri ettekan
net laupäevakute kohta, otsustas 
büroo need korraldada 4., 11., 18.,
25. aprillil. On moodustatud staap, 
millesse kuuluvad iga teaduskonna 
esindajad.

G  Büroo kinnitas võõrfiloloogia 
osakonna büroo otsuse ja karistas 
Andrus Simselit valju noomitusega 
koos arvestuskaardile kandmisega 
üliõpilasele ebaväärika käitumise 
pärast TRÜ Kukulinna ühiselamus.

ф  Ideoloogiasektori juhataja 
M. Kubo tutvustas büroole olukor
da võõrfiloloogia osakonnas ja m är
kis, et aastaid kestnud teoretiseeri
mine on praegu asendumas prakti
lise tööga. Samuti võib positiivselt

Rein Zupping meditsiinidoktoriks
Reedel, 13. märtsil kaitses Arsti

teaduskonna nõukogu ees oma dok
toriväitekirja TRÜ Meditsiini Kesk
laboratooriumi teaduslik töötaja 
Rein Zupping. Ülikooli Arstiteadus
konna lõpetas ta 1960. aastal.  Töö
tanud kaks aas ta t  neuroloogina 
Rakvere rajoonihaiglas, astus ta
1962. aastal aspirantuuri neuroloo
gia ja neurokirurgia kateedri juu
res;. Professor E. Raudami juhenda
misel valmis tal aspirantuuri lõpuks 
kandidaadidissertatsioon arteriaalse 
vere gaasisisaldusest aju vereringe 
häiretega haigetel.

Neuroloogia ja neurokirurgia ka
teedris on professor Ernst Raudami 
juhtimisel rohket tähelepanu pööra
tud peaaju ja kogu organismi aine
vahetuse häirete uurimisele kesk
närvisüsteemi haiguste korral. Sel
lel teemal on oma kandidaadidisser- 
tatsiooni kaitsnud ka kateedri töö
tajad A. Tikk, L. Luts, A.-E. K aa
sik. Samasse tsüklisse kuulus ka 
R. Zuppingu kandidaaditöö. Pä ras t  
dissertatsiooni kaitsmist 1966. a. 
algul töötas ta arstina Tartu V aba
riikliku Kliinilise Haigla neuroki
rurgia osakonnas, kuid paralleelselt 
igapäevase kliinilise tööga jä tkas ta 
süvendatult aju ainevahetuse uuri
mist n eu ro k iru rg ia te l  haigetel. 
Süstemaatil ise töö tulemuseks oli
gi see, et juba vähem kui 4 aastat 
päras t kandidaaditöö kaitsmist va l
mis Rein Zuppingul doktoridisser
tatsioon «Peaaju ainevahetus a ju 
kasvajate, -traumade ja -insultide 
korrab. Uurinud suurel arvul haige
tel aju gaasivahetuse ja happe-leeli- 
$e tasakaalus muutusi, osutus tal või
malikuks teha olulisi järeldusi aju- 
turse biokeemiliste tekkemehhanis

mide, aga ka ravi suhtes. Töö and
mete kogumise juures oli R. Zup- 
pingule suureks abiks Meditsiini 
Kesklaboratooriumis biokeemilisteks 
uuringuteks rakendatud uus apara 
tuur. Andmete matemaatil isel an a 
lüüsil andis talle tõhusat abi ka 
ülikooli arvutuskeskus.

Töö ametlikud oponendid profes
sor Zozulja Kiievist, professor Ko- 
žõrev Moskvast ja professor Tün
der Tartust andsid tööle kõrge hin
nangu ja rõhutasid, et see on nii 
uuritud haigete arvu kui ka m ater
jali töötluse põhjalikkuse poolest 
üks ulatuslikumaid aju gaasivahe- 
tusele pühendatud kliinilis-biokee- 
milisi töid kogu maailmas.

Alates ,1969. a. algusest töötab 
Rein Zupping TRÜ Meditsiini Kesk
laboratooriumis ja on laboratoo
riumi neljas meditsiinidoktor. 
1969/1970. õppeaasta on kulgenud 
selle laboratooriumi teaduslikele 
töötajatele edukalt: doktoritööd 
kaitšesid Ado Truupõld, M att Mägi, 
Lembit Allikmets ja nüüd Rein 
Zupping. Valmimas on tööd veel 
real laboratooriumi töötajatel või 
laboratooriumi baasil töötanud õp
pejõududel. TRÜ neuroloogia ja 
neurokirurgia kateedris koostöös 
Meditsiini Kesklaboratooriumiga 
jätkub peaaju ainevahetuse ja aju 
vereringe uurimine, mis haarab 
kaasa uusi kaastöölisi ja võtab 
vaatluse alla uusi probleeme. Ka 
Rein Zuppingul on kindel kavatsus 
jä tka ta  oma uurimistööd. Et värske 
meditsiinidoktor on alles 34-aasta- 
ne, siis võib arvata, et tema kui 
teadlase tähtsamad uurimused sei
savad veel ees. Selleks jõudu tööle!

märkida tihedaid kontakte ELKNÜ 
TRÜ komitee ja osakonna komso- 
molijuhtide vahel. Samas peab t ä 
heldama osakonna büroo vähest 
kontrolli komsomoligruppide üle. 
Tööplaanides torkab silma teatud 
ühekülgsus ja ideoloogilise töö v ä 
hesus. Lõpuks rõhutas M. Kubo, et 
osakondade bürood peavad võtma 
senisest kindlama suunitluse oma 
ideoloogilises töös. Võõrfiloloogia 
osakonna büroo sekretär R. Kärner 
peatus osakonna poliitilise ja ideo
loogilise töö mõningatel iseärasus- 
tej. Et osatakse mitut keelt ja on 
võimalik informatsiooni saamine 
mitmetest allikatest, siis on osa
konna ideoloogiasektori üritusteks 
tihtipeale arutelud. Edasi puudutas 
R. Kärner sidemeid Greifswaldi üli
kooliga.

ф  Büroo kuulas ära arvestussek- 
tori juhataja  T. Tikandi ettekande 
olukorrast ELKNÜ TRÜ komitee 
III pleenumi otsuse täitmisel. Liik
memaksude võlglased on põhiliselt 
praktikal viibivate üliõpilaste seast. 
Liikmemaksud on korras geoloogia-, 
farmaatsia- ja keemiaosakonnas.

Ajaloo-Keeleteaduskonnas, M a
jandusteaduskonnas, Õigusteadus
konnas ja Arstiteaduskonnas on si- 
seorganisatsiooniline töö praegu 
korras. Seda ei -või aga öelda füü
sikute ia arvutusmatemaatikute 
kohta.

Vabandage, 
ainult üks 
küsimus,

sm. H. Trass, kui kaugel on 
üliõpilaslauliku uus väljaanne? 
Asi on niikaugel, et käsikirja 

algvariant on olemas, s. t. es i
algne valik on tehtud. Paari päe
va pärast vaatame käsikirja 
koos R. Ritsinguga veel läbi 
ning käsikirja saab hakata toi
metama.

Loodame, et kui kõik kenasti 
laabub, saame ehk lauliku uueks 
õppeaastaks välja anda.

Venia legendi
Teisipäeval, 24. märtsil 1970 a l

gusega kell 18 esineb peahoone au 
ditooriumis 128 avaliku loenguga 
dotsendi kutse taotlemiseks üldfüü
sika kateedri dots. kt. Georgi D e - 
m e n t j e v  teemal «Veeauru i-s 
diagramm ja sejle rakendamine 
soojustehnikas ja õppeprotsessis».

J. LEMBRA,
Füüsika-Keemiateaduskonna

dekaan

EKP TRÜ komitees

Arutati kaht 
küsimust

16. skp. arutati komitees põhili
selt kaht probleemi: TRÜ komsomo- 
likomitee tööstiili ja  TRÜ klubi 
tööd. Arutelu mõlemas küsimuses 
kujunes sõnavõturohkeks.

Märgiti, et komsomolikomitee töö 
on küll oluliselt paranenud, kuid 
esineb veel tõsiseid vajakajäämisi 
mõningate probleemide poliitilisel 
ja  ideoloogilisel hindamisel. Alati 
ei ole kommunistlikud noored välja 
astunud niisuguste nähtuste vastu, 
mis vajavad otsustavat hukka
mõistmist.

Teises küsimuses kuulati ära
H. Trassi aruanne, milles nenditi, et 
suurte isetegevuskollektiivide (koo
rid, rahvakunstiansambei) kõrval 
on isetegevus ülikoolis vähikäiku 
teinud nii massilisuse kui ka kuns
tilise taseme poolest. Võeti vastu 
otsused olukorra parandamiseks.

KUehati
on pü6ii

E sm aspäevast peale on kaua
oodatud kilehall siis püsti. K erge
jõustiklastel on tõesti põhjust rõõ
m ustam iseks. Ja m itte ainult neil. 
Ka üleülikooliliste üldrühmade töö 
võib suures hallis uue hoo sisse 
saada. M is loeb sellise suure rõõ
mu juures enam asjaolu, et püsti
tam ine 3 kuud venis. A astaid rää
g iti spordihalli vajalikkusest. Tar
tu kergejõustiklaste talvised har- 
ju tam istingim used püsisid aga ik
ka enam kui nigelatena. Kapitaal
se spordihoone rajamine polnud  
võimalik. N üüd aga kõnnid selle 
suure õhupalli sisem uses, mis näi
liselt on rohkeni suusamäe kui 
spordihalli sarnane, ja  võid m õttes 
kõiki asjaosalisi- ainult kiita. 
H alli m õõtmed on 76 x  18 m, kõr
gus 8 m. A sfaltpinnas. Praegu ha
katakse kasutam a puidust jooksu- 
radasid. Suvel paigaldatakse spet
siaalne kiht kummiasfaldi. segust. 
Soojendatud õhk puhutakse sisse 
kaloriiferi põhimõttel. Tempera
tuuri vahe väliskeskkonnaga võib 
olla kuni 25°.

E ttevalm istustööd tehti peam i
selt ühiskondlikus korras, kokku  
üle 6000 tunni. Suurim a vaeva nä
g ija teks olid kergejõustiku kateed
ri õppejõud eesotsas Valter Kala- 
m iga ja spordibaaside juhataja  
Richard Lullaga n ing K ehakultuu
riteaduskonna üliõpilased. Soo
m est saabus paigaldam ist juh ti
ma kaks spetsialisti, kelle abiga 
lõpuks niikaugele jõuti, et halli 
võis hakata täis puhuma, milline 
to im ing ise võttis aega vaid um 
bes veerand tundi.

A rva tavasti tuleb lähemail päe
vil spordihalli uudistam a nii mõ
nigi spordisõber. Küllap veendub 
ta isegi, et siin on, mida vaadata  
ja m illest rõõmu tunda.

R. KUDU

jou
M. MÄGI

T ead aan n e
28.—29. märtsil toimuvad Tartu 

Ehitustrusti ja  ELKNÜ TRÜ komi
tee organiseeritud t r o p p i  j a t e  
k u r s u s e d .  Vastu võetakse neile 
kahepäevalistele kursustele tü ta r 
lapsi. Kursused lõpevad eksamiga 
ja vastavasisuliste dokumentide 
kätteandmisega. Troppijaid v a ja 
takse ehitusmaleva rühmadesse, 
troppijana saab töötada ühiselamu 
ehitusobjektil, samuti laupäeviti- 
pühapäeviti soovi korral ehitustrus
ti alluvuses töötasuga 5—7 rubla 
vahetuses.

Soovijatel palume pöörduda in
formatsiooni saamiseks ja regist
reerimiseks ELKNÜ TRÜ komi-
tGGSSG.

ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretariaat

TRÜ ühiselamu ehitusobjektil toi
muvad tööd hooga, mis laseb loota, 
et ehitajad suudavad oma tööd te 
ha kiiremini ja kvaliteetsemalt kui 
seni. 8-meetrised vaiad on kohal. 
On vaid päevade küsimus, millal 
lõpetatakse töö autobussijaama ob
jektil ja hakatakse meie objektil 
rammima kahe rammiga — teisega 
7-meetrisi vaiu.

#  Ülikooli ja Tartu Ehitustrusti 
vahel on lahendamata kanalisatsi
ooni probleem: kas ehitada ümber 

vana või teha uus? Loodame, et ka

Päevast päeva VIII

see laheneb ühiste jõupingutustega 
juba käesoleval nädalal.

ф  Vahvad on psühholoogid-de- 
fektoloogid, kes tahavad oma käe 
ehitusel külge lüüa juba 23. märt
sist. 1 . aprillist peaks töö algama 
kindlasti kahel rindel: Raudbetoon-

toodete Tehases ja ka vahetult ob
jektil — rostvärgi tegemisel. Loo
dame, et ka teised teaduskonnad 
näitavad oma initsiatiivi kõige lä
hema! ajal.

J. VILLER
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FUAJEES
Kui teil fuajees ringivaatamiseks 

aega juhtub olema, tabab teie pilk 
seinal mälestustahvli:

Akadeemik 
Aleksander Middendorf 

Tartu Ülikooli kasvandik 1832— 1837 
Kes ta oli?
Võtame appi entsüklopeedia:
« . . .  balti-saksa päritoluga vene 

loodusteadlane. *1815 Peterburis, 
f  1894 oma mõisas Hellenurmes . . .»

Selgub, et Tartu Ülikoolis õppis 
A. Middendorf arstiteadust. Ta on 
olnud suur rännumees, reisinud 
eriti Lapimaal, Siberis, Islandil ja 

«Novaja Zemljal. Oma reisimuljed 
ja -tähelepanekud pani ta ka kirja. 
Samuti huvitus etnograafiast ja tõi 
oma Siberi-reisilt kaasa hulga e t
nograafil isi esemeid.

ZOOLOOGIA  
RAAMATUKOGU

Vanemlaborant I g o r  L i s s e n  - 
к о peab oma põhielukutse kõrval 
ka raamatukoguhoidja ametit, sest, 
nagu ta ise ütleb, vaja  ka raam a
tutel silma peal hoida. Zooloogia- 
raam atukogus on praegu umbes 
3000 raam atu t ja brošüüri ning 
9000 ajakirja, 8000 neist välismaal 
ilmunud. Ajakirjade hulgas leidub 
palju väärtuslikke eksemplare. Kah
juks on aga uuemat kirjandust r a a 
matukogus väga vähe, uuemad vä- 
lisajakirjad puuduvad täielikult. 
Jõudumööda püütakse uusi ra a m a
tuid varuda, kuid eks siingi ole t a 
kistusi: mida vanadest maha k an
da, et uutele ruumi teha? Kõne alla 
tuleb loobumine kogusse kuuluva
test vananenud õpikutest, mitte 
aga ajaloolist väärtust omavatest 
raamatutest.

Mullu oli zooloogiaraamatukogul 
lugejaid 130. Raamatukogu kasu ta 
vad zooloogiaüliõpilaste ja -õppe
jõudude kõrval ka ülikooli teised 
kateedrid. Etnograafiamuuseumi ja 
Teaduste Akadeemia rahvas.

ZOOLOOGIA MUUSEUM
Fuajees teatab seinasilt, et zoo- 

loogiamuuseum asub kolmandal 
korrusel ja on külastajatele a va 
tud igal kolmapäeval, reedel ja 
pühapäeval.

Muuseumi esimeses väljapane- 
kutesaalis saame ammendava vas
tuse kus-, mis-, millal-küsimustele. 
Stend laseb lahkelt lugeda, et 
muuseum asutati ametlikult 7. 
augustil 1822. Tollal kandis ta 
zooloogiakabineti nime ja oli ku
jundatud Tartu Ülikooli zooloogi- 
listest ja paleontoloogilistest ko
gudest. Muuseumi esimene direk
tor, professor Johann Friedrich 
Eschscholtz omas TÜ-s arstidiplo
mi kõrval ka maailmaränduri, tõ 
si küll, mitteametlikku elukutset. 
Oma lühikese elu jooksul (J. F. 
Eschscholtz elas vaid 38-aasta- 
seks) jõudis ta teha koos Otto 
Kotzebuega kaks ümbermaailma
reisi. Esimeselt reisilt (1815— 
1818) kaasatoodud zooloogiline 
materjal võimaldaski luua iseseis
va muuseumi. P äras t  teist ümber
maailmareisi sai valmis atlas, 
kus J. F. Eschscholtz kirjeldas e s 
makordselt lumelammast, kelle 
keerdsarvede kujutis ongi nüüd 
muuseumi embleemiks. Teiste vä l
japanekute seas seisab ka lume- 
lamba topis ehk kaavik: päris t a 
valise musta karva lamba sa rn a 
ne, ainult et majesteetlike sarve
dega. 4 

Muuseumi praegune juhataja 
R. V e e n p e r e  räägib, et ümber
korraldusi muuseumi raames haka

ti tegema juba mõni aeg tagasi. 
Esimeses saalis on tööd peaaegu 
lõpetatud, lindude topiste juures 
on tegemist veel küllalt. Kõik t a 
hetakse korda seada 1972. a a s 
taks, seega muuseumi 150. aas ta 
päevaks.

Muuseumi töötaja A a r i  T а 1 -
v e, kes ka giidiametit peab, on 
nous meid sleppi võtma. Vaevalt 
me ilma tema abita kolmes suures 
saalis vaatamiseks pandu hulgas 
orienteeruksime. «Noh, tüdrukud, 
mis loom see on?» pommitatakse 
meid kohe küsimusega. Samas tu 
leb giidilt eneselt vastus: «Kärp 
muidugi. Noored naturalistid pea
vad selle loomakese kasvõi une 
pealt ära tundma.»

Muuseumis ei käida ainult põne
vate loomade topiseid uudis ta
mas. Tehakse märkmeid, seistakse 
kaua ühe eksponaadi ees( õpitakse. 
Keskkooliõpi lastest zooloogiahu- 
vilistele ja bioloogia-osakonna üli
õpilastele on muuseum eelkõige 
õppimiskoht.

Millised eksponaadid on au vää r
seima eaga? Aare Talve viib meid 
vitriini juurde, kus krabile paras 
koht leitud. Loeme: «Ämblikkrabi. 
1851. Grube. Aadria meri.» Dešif- 
reerimiseks tuleb ajalugu appi 
võtta. Päras t  J. F. Eschscholtzi 
juhatasid zooloogiakabinetti m it
mete erialade meditsiiniprofessorid 
(füsioloogid Martin Rathke ja Alf
red Volkmann; anatoomiaprofes- 
sor Alexander Bunge; tuntud al
pinist ja Ararati vallutaja füüsik 
Johann Parro t) .  1843. a. sai v as t
asutatud zooloogiakateedri esime

seks professoriks K- Baeri õpila- 
ne Adolf Grube. Kutselise zooloo
gina rändas ta palju ringi ja 
täiendas muuseumi kogusid.

Soliidses eas on ka papagoiline 
ja meritäht, kogutud 1823.— 
1826. a. reisi ajal J. F. Eschscholt
zi poolt Otaheitilt. 1813. aastast 
on pärit kohverkala, see aga  pole 
muuseumi, vaid zootehnikakateed- 
ri valduses.

Tänapäeval täiendatakse muu
seumi kogusid suvistel ekspedit
sioonidel Kaug-Idas, Altai m äge
des, Kaukaasias ja mujal. 1916.— 
1917. a. evakueeriti muuseumi 
kõik eksponaadid Voroneži. 
1920. a., kui muuseum praegusesse 
majja üle toodi, oli alles vaid um
bes 1000 eset. Taasrajamisele asu 
sid zooloogiaprofessorid Johannes 
Piiper ja Heinrich Riikoja. Muu
seumi fonde on pidevalt suurenda
tud. Harald Habermann ja Villem 
Voore on korrastanud ja tä ienda
nud selgroogsete kogusid, konser- 
vaator Mihkel Härms tõi Pärsia 
lahe äärest kaasa limuste kogu.

Kulisside taga, muuseumi töö
ruumis, näeme, kuidas mao koljut 
taastatakse. Preparaatori ees laual 
on taldrik haruldaste jäänustega, 
selle kõrval kahvel ja nuga, vist 
kõige paslikumad tööriistad mao 
kolju kokkuseadmisel.

Imetleme veel natuke stepiümi- 
seja toredat topist. Siis asutame 
minekule. Enne aga tabab meid 
muuseumi juhataja  R. Veenpere: 
«Kuidas meeldib meie juures?»

«Kui tuju on halb, võib alati 
siia tulla.» •

GEOLOOGIA MUUSEUM
Lihvitud mäekristall on nii selge 

ja puhas, et tundub: ta polegi kivi, 
pigem allikavesi. Mäekristalli kõ r
val on tükike teemanti, teine tükk 
kainemat ahhaati — kõik kenasti 
klaasi all reas, võhikule lugemiseks 
juures: «Vääriskivid».

Saali nurgas on klaaskapis var
jul meteoriidikillud, mis on Maale 
sattunud 12. 02. 1947. a. Sihhote- 
Alini meteoriidisaju ajal. Silmaga 
mõõtes annab ka kõige kopsakamat, 
kildu sülle võtta, kuid juuresolev 
märkus sunnib kahtlema: кааГ 
49,9 kg.

Võib näha ka üpris kodust me- 
teoriiditolmu, sest teatavasti 
« . . .  ainus Euroopa meteoriidikraat
rite rühm, mis tekkis 3000—4000 
aastat tagasi, asetseb Saaremaal. 
Rühm koosneb seitsmest kraatrist,  
suurim neist on 110-ineetrise läbi
mõõduga Kaali järv.»

Välja on pandud väga erinevatest 
a jastutest pärinevaid kivimeid. 
Loen: «Geoloogiamuuseumi fondi 
kogude pohjal koostati 1947. a. 
Eesti NSV geoloogiat iseloomustav 
kogu üleliidulise geoloogiamuuseu
mi jaoks Leningradis.»

Kaks koolipoissi arutavad pooli 
hääli: «Seliele mammutikihvale võib 
julgesti kolmekesi istuda ja ruueti 
jääb ülegi.» Aknalaual *on un ikaal
ne eksponaat: Kalleste k ruusaau
gust leitud mammutikihva osa.

(Ringkäik õppehoones jätkub)
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Rektori käskkiri nr. 121-k
õ n n i t l e n  Tartu Riikliku Ülikooli naisperet rahvusvahelise nais

tepäeva puhul. Soovin neile jõudu ja edu tööl, kodus ning ühiskondli
kus tegevuses!

Tähtpäeva puhul avaidan seniste saavutuste eest tänu järgmistele 
seltsimeestele.

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  
vanemõpetajatele Jelena Gurjevale, Eda Vaiglale, Gerda Laugastele, 

Laine Honele, Amanda Kriidile ja Helgi Pulgale; õpetaja Koidu Uus
talule; vanemlaborantideie Juta Kullile ja Meeli Reinvaltile; vanem- 
preparaator Ljubov Langele; dispetšer Leida Frankile; metoodik End
la Kaldemäele; üliõpilastele Anu Sulele, Mai Krikkile, Anu Vaheriie, 
Vaike Paidele, Ljubov Kisseljovale, Enda Armandile, Roza Jegiazar- 
janile, Etnma Sagojanile, Kersti Tigasele, Urve Läänemetsale, Erika 
Lüllile, Sirje Mendelsonile, Maie Raatmaaie, Hilma Orumaale.

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t

assistent Greeta Vesmanile; vanemlaborant Ina Sepale, laborantide
le Leonore Tarrastele ja Hilda Peeglile, asprirantidele Juta Koppelile 
ja Maire Tammele, üliõpilastele Riina Jaanisoole, Aime Viirale.

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n a s t  
dotsendi kt. Anu Marksoole, dotsent Aino Kaldale, vanemlaboranti- 

dele Aino Raisile, Eva Heinarule ja Leiu Heapostile, laborant Luule 
Ohale, vaneminsener Maia Porgile.

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t
Sarapuu 

Aili Surrale, Male Kõlüe,
vanemlaborant Asta Liivakule, laborant Helbe Sarapuule; üliopilas- 

t d e  L o rc tä  М аш  A ili М яза К л Ы р

.Mare Talurile, Malle
Maie Kuldkeppile, 

Amoriie.
M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  

prodekaan Maimu Kuusele, dispetšer Tamara Heiderile, vanemiabo- 
rantidele Koidu Kattaile ja Silvia Keerile; üliõpilastele Mare Varuški- 
nale, Tiina Haljastele, Sirje Talvistele, Mai Madarale, Merike Plaani
le, Energina Kartaševale, Lea Koppelile.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
dotsentidele Selma Laanesele, Liivia Kirschile ja Viiu Sillastule; 

assistentidele Astrid Saavale, Lea Hcringule ja Anne-Lšis Padarile; 
vanemlaborantideie Luule Philipsile, Tiina Vinnile, Aasa Raudsepale 
ja Anita Lendrele; laborantidele Margot Liibuskiie, Endla Annile, Hel
gi Tohvrile ja Ella Väärsiie; vanempreparaator Inda Villumile; üliõpi
lastele Riina Meipalule, Svetlana Kalašnikule, Ursula Jugalale, Erika 
Špeiserile, Anne Värtele, Reet Remile, Tatjana Glebovale, Maie Ants- 
mäele, Helge Kaselole, Tatjana Krasnovale, Valja Leedole, Olga Pisu- 
verele, Hilfe Kruseie, Ina Sarvele, Evi Juhanile, Palmi Aerule, Silvia 
Saretokile, Inge Lohkiie, Sirje Lootootsile, Helle Seppale, Madii Ran
nale, Helju Tuusovile, Marika Kurvitsale, Anne Püssale, Maire Kolja
tile.

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  
vanemõpetaja Evi Krassile, õpetaja Inge Pinnule, vanemlaborant 

Vaike Sisaskile.

T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t
peabibliograaf Maare Kümnikule, raamatukoguhoidjatele Lia Seppa

le ja Fasta Grišakovale; restauraator Aime Espenbergile.

A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a s t  
inspektor Aita Arole, sekretär Helvi Kaldale, masinakirjutaja Rena

te Laatsitile, koristaja Erna Peedole, asjaajaja Armiide Lepinile, raa
matupidaja Sonja Tammele.

P r e m e e r i n  (rektori fondist) 
aspirante Evi Kitveli, Heidi Maaroosi, Katalin Mokanyt.

Alles eelmisest numbrist lugesi
te reportaaži peahoone keldrist. 
Et selle korruse suurimad rikku
sed sugugi mitte Sophoklese kuju 
juures ei peitu, veendusin ma ühel 
õhtul, kui olin alla roninud trepist 
soome-ugri keelte kateedri lähedal, 
uudistasin tööpinke ja_ aparaate  
ning pärisin seletust oppetöökoja 
juhatajalt  E. Peetsilt.

@ Ülikooli töökoda asub ju Le
ningradi maanteel, aga mis see 
siin on?

Tõepoolest, nii mõnelgi on tek
kinud vale arusaam, nagu oleks 
ülikoolil kaks töökoda: oppetöö- 
koda peahoones ja eksperimentaal
töökoda Leningradi maanteel. Te
gelikult on peahoones ainult üks 
osa õppetöökoja praktikumist ja 
töötajaidki on ainult üks. Kunagi 
paiknesime peahoones koos eks- 
perimentaaltõökojaga (nn. «vana 
töökoda»), koos kolisime ka Le
ningradi maanteele, üliõpilastele 
mõeldud õppetöökoja praktikumid

Щ Millise eriala üliõpilased veel 
siin praktika! käivad?

Füüsikaosakonna II kursuse üli
õpilased teevad siin põhiosa oma 
õppetöökoja praktikast. Sügisse
mestril õpitakse metallitööd, ke
vadsemestril raadiomontaaži võt
teid. V kursuse füüsika pedagoogi
line eriharu teeb siin oma lisa- 
praktikumi, õpitakse ehitama õppe
vahendeid. Siin valmivad ka pal
jud eksperimentaalset laadi kursu
setööd. Aasta läbi toimub defek- 
toloogiaosakonna meesüliõpilastel 
käsitööpraktika, sügissemestril 
Majandusteaduskonna rahanduse ja 
krediidi ning majandusküberneetika 
eriala tähtsam ate tööstusharude teh 
noloogia praktika. Ka Nõo ja Tartu 
I Keskkooli füüsikaklassid käivad 
siin eripraktikumides. Edaspidi on 
kavas ka teaduslikku laadi prakti
lised tööd üliõpilaste kompleksse 
teadusliku uurimistöö büroo liinis, 
kuhu ka õppetöökoda oma- ühe 
mehega kuulub.

®  Mida füüsikaosakonna üliõpi
lased siin õpivad?

puutub üliõpilane kokku konkreet 
sete elektroonikadetailidega ja ta 
peab tõesti midagi ära tegema.

Need üliõpilased, kes tunnevad 
huvi praktilise elektroonika vastu, 
valivad hiljem endale ka eksperi
mentaalset laadi kursusetöö. Kuid 
kõik üliõpilased ei tee eksperimeri 
taalset kursusetööd ja nendele 
jääb see praktika ikkagi esim e
seks ja viimaseks kokkupuuteks 
praktilise raadiotehnikaga. Labo
ratoorsed tööd ei suuda seda 
asendada, nad on hoopis teist 
laadi, ikkagi vaid teoreetiliste 
teadmiste täienduseks.

Protokolle me ei vormista ja 
maha kirjutada pole midagi. A r
vestusel on selgesti näha, mida 
keegi on teinud ja kuidas ta s e 
da on teinud, ühe sõnaga — hin
damisel ei saa tekkida mingeid 
vaidlusi ega arusaamatusi.

@ Kas kõik üliõpilased ka tões
ti midagi valmis ehitavad?
Kahjuks toimub see praktikum

« •

is see suit on
kiratsesid seal ühe aasta; tuli olla 
ühesainsas ruumis, pealegi koos 
töökoja seadmete j a  meestega.

Sellessesamasse ruumi olid pai
gutatud ka suured treipingid, tu 
dengite ' päralt jäi ainult kaks (!) 
lauda, nii et nad pidid töötama 
praktiliselt põlve peal. Tulime siis 
peahoonesse tagasi, siin on vähe
malt ruumi poolest võimalik õp
pida.

Peahoone keldris õpitakse me- 
tallitöö võtteid ja raadiomontaaži 
(elektroonikaaparaatide montaaži 
põhivõtteid). Füüsikaosakonna üli
õpilaste õppetöökoja praktikume 
on mujalgi, nii näiteks fotograa
fia- ja kinopraktikum ning klaasi- 
puhumine toimuvad keemiahoones, 
puidutööpraktikum Vanemuise t ä 
navas.

Varem, s. t. kui kogu töökoda 
oli veel peahoones, oli üliõpilas
te õppetöökoja praktikum põhili
selt metalliviilimise praktikum, 
õpiti mutrite ja  poltide valm is ta
mist. P raegu  on õppetöökoja prak
tika sisu tunduvalt muutunud: põ
hiline tähelepanu on pööratud me- 
tallitöö ja raadiomontaaži töövõte
te õppimisele, aparaadi šassii va l
mistamise õppimisele, elektroonika 
detailide montaaži õppimisele.

Viimasel ajal suureneb järjest 
tulevaste füüsikute töös eksperi
mendi osatähtsus, selleks tuleb 
õppida ka aparatuuri ehitamist, 
tellimist töökodadest, aparaadi 
valmimiseks tehtud töö hindamist, 
vajaduse korral tuleb osata isegi 
aparaate  ümber konstrueerida jms.

Metallitöös püüame selgeks te 
ha põhilised lukksepatöö votted 
šassii ja aparaadikasti valmista
mise!, õpime natuke treimistöid. 
Raadiomontaaži suhtes on veidi 
suuremad plaanid; õpime tundma 
ja joonestama elektroonika-alaseid 
skeeme (elektriline, montaaž-poöl- 
montaažskeem), tutvume elektrooni
kadetailidega, elektrotehniliste m a 
terjalidega. Vastavalt elektrilisele 
skeemile teeme ise montaažskeemi 
ja siis monteerime šassiile, mis on 
tehtud eelnenud lukksepapraktiku- 
mis. Raadiomontaažipraktika lõ
peb valminud seadme pingestami
sega, häälestada teise kursuse 
rahvas veel ei oska, sest elekt
roonika ja  raadiotehnika teoreeti
lisi kursusi pole veel kuulatud.

Щ Mille poolest erineb see 
praktikum teistest?

Juba eespool räägitule võiks li
sada veel niipalju, et see praktika 
on tegelikult elu ise, sest siin

liiga vara, ta on teise kursuse t u 
dengitele esimene kokkupuude 
raadiotehnika ja elektroonikaga. 
Teoreetilised teadmised puuduvad 
täiesti ja enamasti keskkoolipin
gist tulnud üliõpilased alustavad 
A-st-B-st. Oma kogemustest tean 
(juhendan neid praktikume alates
1965. aas tas t) ,  et need'nüliöpilased, 
kes praktikumidest kangesti v a 
baks tahavad saada, põhjendades 
seda kas kutseteenistuse, keskkooli 
füüsikakabinetist või mujalt s a a 
dud teadmistega, näevad p rak t i
kaga hoopiski rohkem vaeva. Eriti 
suur osa on nende seas vene o s a 
konna üliõpilasi. R a a d io m o n ta a ž i  
praktikumis kipub palju detaile 
lihtsalt praagiks muutuma, aga 
hinna poolest on see küllaltki k a l 
lis praktikum.

Ja minagi imetlesin oma võhi- 
kupilguga tillukesi sarvilisi pool- 
juhte vestluskaaslase sõrmede v a 
hel. Päris-päris õrnakesed, ja 
maksavad rublasid.

Kas tasub anda üliõpilaste 
kätte selliseid küllaltki hinnalisi 
elektroonikadetaile ja elektrotehni- 
lisl materjale?

Detaile ja materjale püüame k a 
sutada võimalikult vähe, esimene 

(Järg  4. lk.)



T eaduse tänapäev

Kõrgema Atestatsioonikomisjoni 
-<orraldusel toimus Moskvas nõu
pidamine, kus käsitleti teaduslik- 
pedagoogilise kaadri atesteerimist 
ia dissertatsioonide kvaliteedi tõs t
mist ning teaduslikkude nõukogude 
o?a selles töös. Nõupidamisel olid 
kutsutud osa võtma kõrgemate me
ditsiiniliste õppeasutuste teaduslik
kude nõukogude esimehed.

Asuti seisukohale, et senini keh
tiv atesteerimise süsteem on ennast

kis avaldatud tööde põhjal. Niisu
guse ettepaneku realiseerimine 
tooks endaga kaasa teaduslikke 
kraade omavate töötajate keskmise 
vanuse tõusu, mis teaduslikku uuri
mistööd ei soodustaks.

Juhiti tähelepanu vajadusele tu 
gevdada kontrolli dissertatsioonide 
kvaliteedi üle, sest osa d isserta t
sioone lükatakse tagasi neis esine
vate puuduste tõttu. Rõhutati nõuet, 
et iga dissertatsioon peab andma

Suurendada vastutust
tegelikkuses õigustanud ega vaja 
selle tõttu põhilist ümberkorraldust. 
Küll aga vajab radikaalset p aran 
damist teaduslikkude nõukogude 
töö, sest nõukogu liikmed suhtuvad 
mõnikord töösse formaalselt.

Põhjendamatuks peeti ettepane
kut loobuda teaduslikkude kraadide 
kaitsmisest dissertatsiooni alusel 
ning omistada teaduslik kraad trü-

uut teadusele ja kasulikku prakti
kale.

Meditsiinialaste dissertatsioonide 
oluliseks puuduseks loeti temaatika 
kordumist. KHinilistes dissertatsioo
nides peeti puuduseks materjali 
mitteküllaldast statisti list töötlust. 
Suhteliselt nõrgemaks tunnistati 
hügieenialased ja tervishoiu o rgan i
satsiooni käsitlevad tööd. P uud u 

seks peeti ka asjaolu, et vähe uuri
musi esitatakse üldise patoloogia ja 
mikrobioloogia, onkoloogia ja viro
loogia erialal. Sellega seoses 
rõhutati vajadust tugevdada kont
rolli dissertatsiooniteemade planee
rimise üle ning soovitati lähtuda 
teadusliku uurimistöö juba väljatöö
tatud prognoosidest pikemaks peri
oodiks.

Asuti seisukohale, et mõningat 
muutmist vajab dissertatsioonide 
kaitsmise protseduur. Dissertandilt 
tuleks kaitsmise ajal nõuda teadus
liku ettekande asemel oma töö põhi
liste seisukohtade kaitsmist ja põh
jendamist,  oponentidelt aga ofitsi
aalse retsensiooni kõrval senisest 
suuremat diskussiooni.

Toodi ette ka kaitsmisprotseduuri 
rikkumisi, mille tagajärjeks on ol
nud nõukogult kaitsinisõiguste ä r a 
võtmine (nõukogu liikmed ei ilmu 
õigeaegselt kaitsmisele, ei tutvu 
eelnevalt autoreferaadiga jne.).

Soovitati pöörata suuremat tähe
lepanu dissertandi erialasele e tte
valmistusele. Peamiseks loeti dis- 
sertatsioonitööde kvaliteedi tõs t
mist .

Mõningaid kriitilisi märkusi tehti 
ka dissertatsioonide vormi kohta. 
Tööd on liiga mahukad, mõnikord 
isegi mitmekõitelised, kusjuures esi
neb tendents mahu suurenemisele. 
Optimaalseks peeti 200—300-lehe- 
küljelisi dissertatsioone. Sageli es i
neb dissertatsioonides vormilisi eba
täpsusi, mille kohta saadakse s ig 
naale alles päras t tööde kaitsmist.

Senise formaalse töö asemel nõu
takse teaduslikult nõukogult sü g a 
vat sisulist tööd, mis peab algama 
juba aspirantide ja dissertatsiooni
teemade õige valiku ja planeerimi
sega, pideva kontrolliga d isserta t
sioonide valmimise käigu üle ning 
oponentide valiku osas, mille eest 
vastutab nõukogu. Dissertatsiooni 
kaitsmine nõukogus olgu ainult

Tutvustati uuemat Soome luulet
M ärtsi keskpaik oli tavapäraselt 

luulerikas. Ürituste sarja avas 
teisipäeval, 10. m ärtsil peahoone 
kohvikus toim unud soome kaas
aegse luule õhtu. Eesti filoloogia
II I  kursuse üliõpilased tu tvustasid  
Lassi Sinkkose, P entti Saarikoski 
ja A rvo Salo loom ingut, ohtu kor
raldasid Sirje Saar, Hille Ok ja 
Toivo Kuldsepp.

Mõned m om endid kõnelusest 
korraldajatega:

Sirje  Saar arvas, et soome luu
let tuntakse meil vähe, piirdutak
se ainult, klassikutega. Selle õhtu
ga püüdsim egi natuke kaasa aida
ta soome kuueküm nendate aastate 
luule populariseerimisele.

Hille Ok: Meie raam atukogu
des on kahjuks väga vähe soome 
uuema luule kogusid, sam uti puu
duvad vastavad teatmeteosed. Üle
vaate andm isel kasutasim e K. Lai- 
tise «Suomen Kirjallisuus» 1917—  
1967». Abi oli ka ««Loomingu»

Raam atukogus» ilm unud soome 
luule valikkogust «Kõne voolab 
voolavas m aailm as». U ht-teist oli 
võim alik saada ka kirjavahetuse  
teel Soom e üliõpilastelt.

S irje  Saar märkis, et Soom es on  
praegu kolm  nn. eesluuletajat: 
P entti Saarikoski, Väinö Kirstinä  
ja Jyrki Pellinen. Neil on palju  
epigoone. Kui m öödunud küm nen
di mees Paavo H aavikko olevat 
öelnud, et tal ei m aksa enam luu
letada, nagunii kirju tavad kõik 
tema luuletusi, siis praegu võiks 
seda öelda Saarikoski.

Soom es on luuleproduktsioon  
väga suur, iga aasta lisab sületäie 
uusi kogusid. Ka esimese koguni 
jõuavad autorid väga kiiresti. M i
nu arvates pole praegusel soome 
luulel siiski eesti luule taset 
(Paul-Erik Rumm o + Jaan Kaplins
ki), ka pole seal tekkinud sellist 
luulekum m ardam ist nagu see m õ
ni aasta tagasi meil oli.

Hille Ok: Nagu m ujalgi Läänes

T oivo  P a n k se p ,  
EÜE k o m a n d ö r meil on külas

1. Miks eelistasite komsomolitööd 
ja ehitustööd (on ju EÜE nende 
õnnelik süntees) erialasele töö
le?

Arvan, et töötamine sellel ameti
kohal on mõnevõrra komplitseeritum 
kui reainsenerina (olen erialalt in- 
sener-mehhaanik). Et EÜE-s on 
tegemist suures osas teenager’itega 
siis ka vastutusrikkam ja huvita
vam.

Järelikult enese võimete üle
hindamine pluss ebaterve uudis
himu, et «Kas ma sellega ka hakka
ma saan?» olid siin peamised a jen 
did soovi kõrval veel aasta  selles 
tudengkonna ettevõtmises kaasa 
lüüa. Lohutuseks enesele ja teistele: 
loll «natšalnik» tarkade alluvatega 
on palju sobivam variant kui vas tu 
pidi.
2. Milline eripära on EÜE-70-I?

Igal suvel uut ja lg ra tas t  leiutada 
pole mõtet, tarvis vanal korralikult 
sõitma õppida.

3. Kas ja kuidas mõjub üleliidu
liselt kavatsetav üliõpilaste vä
lisvahetuse vähendamine 30% 
võrra EÜE välisvahetusele käes
oleva! aastal?

bi ole sellest muudatusest kuul
nud ega tea ka, kuidas see mõjuda 
voiks.

EÜE nõukogu andmeil on 1970. a. 
plaanis peale sidemete meie vaba
riigi ja Saksa DV, U ngari RV, 
Poola RV ja Tšehhoslovakkia SV 
kõrgemate koolide vahel kahepool
sete sidemete loomine ja  Bulgaaria 
RV üliõpilastega — koostöölepingu

näol TPI ja Sofia PI vahel.
Nii et mõjust on veel natuke v a 

ra rääkida, küll aga paras  aeg p laa
ni pidada, kuidas üliõpilasrühmade 
vahetust paremini korraldada.

4. Milles näete EÜE-s tehtava 
poliitilise kasvatustöö peamisi 
eesmärke?

Kõrgema kooli ülesanne on v a 
rustada tulevasi oma ala hästi tund
vaid spetsialiste teadusliku m a a 
ilmavaatega, kasvatada aktiivseid 
kommunismiehitajaid. Kõik ühis
kondlikud organisatsioonid (ka EÜE 
kui kõrgemate koolide komsomoli
organisatsioonide vahelise koostöö 
vorm) peavad oma ponnistused suu
nama sellele, et tõsta tudengkonna 
ühiskond lik-poliit ilist aktiivsust, 
haarates üliõpilasi kaasa osavõtule 
tööks ühiskondliku elu erinevates 
sfäärides, arendades neis juhile va
jalikke omadusi.

5. Kuidas peaks Teie arvates konk
reetselt välja nägema koostöö 
EÜE keskstaabi ja kõrgema 
kooli komsomolikomitee vahel?

Põhijoontes nagu aastal 1969. 
Suuremat tähelepanu vajab nii EÜE 
keskstaabi kui ka kõrgemate koolide 
komsomolikomiteede poolt kaadri 
ettevalmistamine ja töö vahetus- 
rühmadega.

6. Kuivõrd vajalik, kasulik ja 
teostatav on skuiv seadus» 
EÜE-s?

selle töö lõppetapiks.
Esitatuga ei taheta öeida, nagu 

meditsiinialaste dissertatsioonitöö- 
de tase oleks üldiselt madal. Kõr
gema Atestatsioonikomisjoni liik
med konstateerisid, et meditsiini
alaste dissertatsioonide tase on 
aasta-aasta lt  paranenud. Sellest 
räägib ka fakt, et meditsiinialastest 
dissertatsioonidest lükatakse tagasi 
a inult üksikud (meditsiinialaste dis- 
sertatsioonitööde arv aga moodus
tab lU kõikidest NSV Liidus kaits
tavatest dissertatsioonidest) .

Pretensioone ei esitatud Tartu 
Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonna 
nõukogus kaitstud dissertatsioonide 
kohta. See on tunnustuseks ja  stii
muliks meie nõukogu edasisele töö
le. Nõukogu liikmete kohusetruud 
n ing  sügavat sisulist tööd disser
tatsioonide ettevalmistamisel ja 
kaitsmisel tingib ka asjaolu, et TRÜ 
Arstiteaduskonna nõukogule on 
usaldatud doktoridissertatsioonide 
kaitsmise õigus 17 ja kandidaadi
tööde osas 20 erialal. Suurte õigus
te omamine eeldab nõukogu liikme
te suurt individuaalset ja kollektiiv
set vastutust.

Prof. H. VAHTER.
TRÜ Arstiteaduskonna tea 

dusliku nõukogu esimees

TEADE

ÜET KODU-UURIMISE 
LEKTOORIUM!

Esmaspäeval, 23. märtsil kell 19 
ph. aud. 228 prof. U. Lumiste: «Täp
pisteaduste traditsioonid Tartus
17. sajandil («Academia Gusta- 
viana»).

annab ka Soom es tooni hispaa
nia luule. Väga palju tõ lg itakse  
Ladina-Am eerika poeete. Mõned  
soom e luuletajad isegi kirjutavad  
hispaania keeles, eriti paistavad  
selle poolest silm a kaks nn. soo
me inglast: A nselm  Hollo ja M at
ti Rossi.

Toivo Kuldsepp: «Kui küsida 
keskm ise soom lase käest, kes on 
m om endi populaarseim  luuletaja, 
vastatakse: Saarikoski.

See mees on huvitav isiksus. 
Ülikooli astus ta 16-aastase im e
lapsena, õppis ta klassikalisi kee
li ja mõne aasta eest tõlkis piibli 
tänapäeva soome keelde.

Saarikoski on vaieldam atult sil
m apaistvaim  anne kuueküm nenda
te  aastate soom e luules. Oma ju l
gete vorm iotsingutega, paiguti 
kõige eitam isega on ta poolehoid
jate kõrval leidnud ka vaenlasi.

Ise ütleb ta 'oma kirjutam islaadi

ф

kohta järgm ist: «Võtsin lause või 
teise ajalehest, mõne repliigi tu t
tavate suust, m õttetera m õnest 
toredast raam atust, lisasin neile 
oma m õtted ja sain terviku. Leian  
sellise laadi olevat väga dem o
kraatliku, sest nii saavad eri m õt
ted ja seisukohad m inu luuletustes 
kõrvuti seista, oma õigust tões
tada.» »

S irje  Saar: « Väga huvitav mees 
on A rvo Salo. H elsingis on üli
õpilaste kabareeteater, Salo kirju 
tab teatri jaoks mõnele tun tud  vii
sile uued sõnad, harilikult sõ javas
tase sisuga, ja juba järgm isel päe
val laulab seda laulu terve ülikool.»

H ille Ok: «N agu kõik teisedki, 
keda me õhtul tu tvustasim e, on ka  
S inkkonen  tugeva lt vasakpoolne. 
Ta teg i juhuslikku  tööd, siis leidis, 
et sõnaga võib ta kõige selgem ini 
oma ideid toetada ja hakkas luu
letama.»

O. R E M SU JE V

Ei kõrgema kooli ega ka EÜE 
■eesmärk pole ideaalsete karsklaste 
ega purujoodikute diplomeerimine, 
eesmärgiks peab olema eelkõige iga
külgselt arenenud spetsialist.

«Seadustest» niipalju, et nende 
abil on küllalt agara l t  ja tag a jä r je 
tult «kasvatatud», tunduvalt ra s 
kem on aga  saavutada seda, et 
«kasvatatav», antud juhul malevla
ne, teadlikult jätaks sooritamata 
teo, mis käib rühma, maleva, aima 
materi au pihta. EÜE on seni läi
nud viimast teed. Muidugi ei tähen
da see veel seda, et vabatahtlikku
se printsiip malevasse astumisel an 
nab vabaduse kõike teha.

Kas aga alkoholi kuritarvitamine, 
kui viimane peaks üliõpilaskonnas 
esinema, on välja juuritav EÜE ka 
hekuulise aktiivse tööperioodi jook
sul, on iseasi.
7. Mida arvate üliõpilaspäevadest 

ja selle traditsiooni tulevikust?
Üliõpilaspäevad, eriti viimased, 

on toimunud üliõpilasnoorsoo inter
natsionaalse solidaarsuse ja kõrge
mate koolide konsolideerumise lipu 
all. Mida paremat veel soovida?

Samal ajal on üliõpilaspäevade 
organiseerimine ja läbiviimine (kui 
seda teevad tudengid ISE) üheks 
üliõpilaste ühiskondliku tegevuse 
«praktikumiks», kui mitte «arvestu
seks».

_Juigen arvata, et praktikumide osa 
kõrgelt haritud inimese «tootmisel» 
ei a lahinnata ka tulevikus.

8. Kuidas suhtute pikkadesse juus
tesse?

Oma võhiklikkusele vaatamata 
söandan arvamust avaldada, et a n 
tud küsimuse ümber on kisa küll 
enam olnud kui villa. Mis muud, kui 
et lokikesed hingelise tasakaalu säi
litamiseks N isendile tarvilikud rek
visiidid on.

9. Mis on muutunud üliõpilases 
selle aja jooksul, mis on möö
dunud Teie astumisest kõrge
masse kooli?

Selle 9 aasta jooksu), mis on 
möödunud minu astumisest kõrge
masse kooli, on tarkade raamatute 
järgi informatsiooni maht meie ka
redas maailmas kahekordistunud, 
mis pole jätnud mõju avaldamata 
värske tudengi teadmistele.

Suurenenud ühiskondlik-poliitilise 
aktiivsusega ja lga käiv vas tu tus tun
de kasv kipub vahel komistama, 
mille üheks põhjuseks on üliõpilas
konna vanuselise koosseisu teatav 
noorenemine.
10. Millisena kujutlete kaasaegset, 

ideaalset noorsoo-organisatsi- 
ooni liidrit?

Peale kõikvõimalike juhile ta rv i
like positiivsete iseloomuomaduste 
peab ta  noortele olema eelkõige 
«naš general», mitte «general nad 
nami».

Tänan TRÜ komsomol ikomiteed 
meeldiva võimaluse eest esineda 
TRÜ üliõpilaste ees. Soovin kõiki
dele üliõpilastele sessiooni viimas
teks eksamiteks head põrumist ja 
teenitud puhkust, diplomandidele 
aga raugem atut tööindu kuni dip
lomitöö on köita viidud.

N ädaiakroonika
Füüsika-Keemia- ja M atem aatika

teaduskondades möödus nädalava
hetus ÜTÜ konverentsi tähe all. P ü 
hapäevane «Edasi» tõi ulatusliku 
materjali konverentsi kulust, käes
olevaga antakse statistilist m ater
jali konverentsi kokkuvõtetest. Töö
tasid kolm sektsiooni: keemia, m a 
temaatika ja füüsika. Võrreldes 
konverentside senise praktikaga ü l 
latas rida asjaolusid. Ettekannete 
kohta esitati lausa laviin küsimusi 
(180) ja sõnavõtte (20). Füüsikutel 
oli iga päev üks ettekanne õppejõu
dudelt kaasaja füüsika teemadel. 
See meelitas kokku palju kuulajaid 
ja nii võibki tõdeda, et konverents 
oli vägagi osavõturohke. Üliõpilaste 
vabastamine loengutest saavutati 
dekanaadi ja õppejõudude nõusole
kul õppeprorektori loal.

Nüüd arvud: Keemia sektsioonis 
kanti ette 18 ettekannet; kuulajaid 
oli 103; ÜTÜ medalitega au tasus
tati  kolme esinejat: M. Salvet (V 
k.), T. Jüriadot (V. k.), J. Ehrlichit 
(V k.).

Matemaatika sektsioonis esitati
21 ettekannet,  mida kuulas 108 in i
mest.

Medalid said S. Bogdanov (IV 
k.) ja T. Leiger (II k.)

Füüsikutel oli ettekandeid 20, 
kuulajaid 127. Medalid pälvisid 
M. Seilenthal (V k.), H. Pallo 
(V k.).

Lõpubanketil anti üle üleliidulise 
banketi medal Peeter Saarile, kes 
praegu töötab TA FAI-s.

Kahtlemata tegid suure töö kon
verentsi organiseerimisel ja väga 
eeskujulikul läbiviimisel ÜTÜ füü
sikaosakonna esimees Kristjan 
Haller, keemiaosakonna esimees 
Mart Ustav, matemaatikaosakonna 
esimees Raul Roomeldi ja TRÜ 
ÜTÜ nõukogu aseesimees Tõnu 
Karu.

E. JÜRKl

RAAMATUKOGUS
Uudiskirjandusest saabus möödu

nud nädalal: FI. Knabel «Trespass». 
R. Maughami novellikogu «The 
Link», M. Turnell «The Novel in 
France», H. W. Fowler «Modern 
English Usage», ajakiri «Social 
Sience Information» V I I I -6 jm.

MAJANDUSTEADUSKOND

Teaduskonna nõukogu is tungil 
suunati kaitsmisele dotsent Eero 
Rannapi doktoridissertatsioon «Toi
du ja tervise probleem», arutati 
tootmispraktika tulemusi ja  organ i
seerimist ning kaubanduse labora
tooriumi tööd, millest andis infor
matsiooni E. Haljaste . Kontrollimi
sel leiti, et Eesti NSV Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Ministeeriumi kol
leegiumi otsus töö parandamise 
kohta on võimaluste piires täide
tud.

ÕIGUSTEADUSKOND

12,— 13. märtsil käsitleti vabariik 
likul teaduslikul konverentsil 
V. I. Lenini õiguslikku pärandit.
12. märtsil toimunud partei-, ame
tiühingu- ja komsomolibüroo ning 
dekanaadi ühisel koosolekul arutati , 
mis põhjustas teaduskonna ebaedu 
ka esinemise 8. märtsil klubis, ja
isetegevusprobleeme üldse. Ka le 
ninliku arvestuse komisjon lõpetas 
töö 12. märtsiks.

Õigusteaduskonna suusapäeva 
võib lugeda igati kordaläinuks, 
seda kõigi teiste teaduskondade 
suusapäevade kohta öelda ei saa. 
Seda tänu  orgkomiteele eesotsas 
A. Taluriga ja Kehakultuuriteadus
konna üliõpilasele R. Eenmäele.

R. KUDU

TOIMETUSE POSTIST

Meie poole pöördus grupp keha 
kultuurlasi — kaugõppijaid Tartust 
ja Tallinnast. Neil on märtsi lõpus 
treeningu- ja  õppelaager Käärikul. 
Nüüd huvitas asjaomaseid küsimus: 
kuhu neid majutatakse? Eelmisel 
aastal olevat olnud raskusi elemen- 
taarsemategi pesemisvõimalustega, 
sest elati ühes alumistest majadest.

Toimetus pöördus vastuse saami
seks Kääriku õppebaasi juhataja  
John Põldsami ja  KKT dekaani 
Arnold Vaiksaare poole. Mõlemad 
leidsid, et küsimus on esitatud pre
tensioonikalt. Mõned kaugõppijad 
kipuvad unustama, et peale nende 
n õ u d m i s t e  on neil oma õppe
asutuse vastu täita elementaarse- 
madki k o h u s t u s e d ,  mis seisne
vad korralikus -õppimises ja arves
tuste  sooritamises. A. Vaiksaar t e a 
tas, et tänavuse laagri majutamisel 
püüab dekanaat arvestada eelkõige 
talvise sessiooni tulemusi, mis an 
takse edasi Kääriku õppebaasi ad 
ministratsioonile ja siis juba — kul
das töö, nõnda tasu.
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22. märtsil tähistab 60. sünni
päeva TRU Õigusteaduskonna ts i
viilõiguse ja -protsessi kateedri ju 
hata ja  dotsent Jenny Ananjeva.

Juubilari elutee pole olnud ei 
kerge ega sirge, kuid see-eest j ä r 
jekindlalt ja visalt edasirühkiv. 
Jenny Ananjeva sündis 22. märtsil 
1910. a. Võrumaal. Hariduse sai 
aga juubilar juba Bologojes, kuhu 
tema vanemad oli välja rännanud. 
P äras t  keskkooli lõpetamist 1927. a. 
suunati noor ja tulihingeline kom
munistlik noor tollel ajal nii v a ja 
likule, kuid raskele komsomolitööle 
maal. Mitmesugustes juhtivates 
komsomoliorganites töötas ta kuni 
1935. a., mil siirdus elama Lenin
gradi. 1937. a. lõpetas J. Ananjeva 
Leningradi Juriidilise Kooli ja asus 
taotlema kõrgemat haridust Lenin
gradi Juriidilise Instituudi õhtuses 
osakonnas, töötades samal ajal 
notarina. Hariduse omandamise 
aga katkestas sõda ja tai tuli eva- 
kueeruda tagalasse. Sõja lõppedes 
suunati juubilar tööle Eesti 
NSV-sse, kus ta aastatel 1945— 1950 
t ö ö t a s T a r t u  linna abiprokurörina. 
Töö kõrva-lt sooritas ta eksternina 
uuesti kõik vajalikud eksamid ja 
1949. a. sai kõrgema haridusega 
juristi diplomi. Juba 1950. a. vajas 
teda TRÜ Õigusteaduskond, kus 
J. Ananjeva määrati tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateedri juhatajaks, mil
lisel kohal töötab käesoleva ajani.

Kateedri juhata jana  on Jenny 
Ananjeva hoolitsenud kõigepealt 
selle eest, et kindlustada kateeder 
kvalifitseeritud õppejõudude kaad
riga. Palju  on ta pööranud tähele
panu õppetööle ja üliõpilastele. 
Kogu meie vabariigi sõjajärgne 
juristide pere tunneb teda kui,, head 
ja abivalmis pedagoogi.

Jenny Ananjeva kui teadlase hu
videring on koondunud peamiselt 
mitmesuguste tsiviilõiguse üldosa 
teoreetiliste probleemide ümber. Te
ma sulest on ilmunud üle 30 tea
dusliku töö ja lisaks sellele mitmeid

õppematerjale. Ta on üks peamisi 
äsja trükist ilmunud «Eesti NSV 
tsiviilkoodeksi kommentaaride» ja 
peatselt iimuva «Nõukogude ts iviil
õiguse» õpiku I osa autoreid. Peale 
selle huvitavad teda filosoofia, ri i
gi ja õiguse teooria üldprobleemid.

Juubilar on esinenud teaduslike 
ettekannetega paljudel üleliidulistel 
teaduslikel konverentsidel. Teadla
sena tuntakse teda kõikides NSV 
Liidu suuremates ülikoolides ja tea 
duslikes uurimisasutustes.

H indamatu panuse on Jenny 
Ananjeva andnud vabariigi seadus
andluse täiustamisse. Ta võttis osa 
«Eesti NSV tsiviilkoodeksi», «Eesti 
NSV tsiviilprotsessi koodeksi» ja 
«Eesti NSV abielu- ja perekonna- 
koodeksi» projektide väljatöötami
sest, on täiustanud, parandanud ja 
redigeerinud ning andnud arvamusi 
mitmesuguste seadusandlike aktide 
kohta.

Südamelähedaseks on Jenny 
Ananjevale alati olnud komsomolf- 
ja parteitöö. Korduvalt on ta valitud 
EKP Tartu Linnakomitee liikmeks, 
TRÜ parteibüroo koosseisu. P arte i
töö valdkonnas on tal hindamatu 
kogemuste pagas, mida ta jagab 
meeleldi noorematega.

Üliõpilastele ja noorematele kol
leegidele on juubilar taktitundeli
seks nõuandjaks ja oma rikkalike 
elukogemuste jagajaks.

Kolleegid tunnevad teda kui 
printsipiaalset ja alati abivalmis 
seltsimeest, kes tunneb tõsist huvi 
kogu ülikooli, teaduskonna ja ka
teedri probleemide vastu ning kel 
jätkub tahet ja energiat lüüa kaasa 
nende lahendamisel. Oma kollektii
vi patr ioodina ei puudu ta  üheltki 
teaduskonna ürituselt, et kurda a ja 
puuduse või väsimuse üle.

Õnnitleme juubilari ja soovime 
talle raugem atut jõudu ja edu edas
pidiseks.

Kolleegid
Õigusteaduskonnast

(Algus 2. lk.)

tutvus detailidega on vastavate 
stendide kaudu, siis anname üli
õpilaste kätte eelmiste rühmade 
praakdetaile ning sõltuvalt tead
miste ja kogemuste kasvust prak
tika jooksul lõpuks ka täiesti kva
liteetseid.

Nad on ju ikkagi tulevased 
spetsialistid, ü.tleksin isegi juhti
vad spetsialistid, ja praegu nad 
õpivad. Ilma selleta ei saakski 
neist spetsialiste, vähemalt häid. 
Seda praktikumi valmis elekt- 
roonikastendidega ei asenda. H a 
rilikud laboratoorsed tööd ja 
praktikumid võimaldavad ainult 
teooriat kinnitada, selles õpitakse 
tundma elektroonika tõelist p rak
tilist külge.

9  Kust ja kuidas te detaile ja 
materjale saate?

Uusi detaile kasutavad üliõpila
sed võrdlemisi vähe, enamik neist 
on saadud šeffide vanade elekt- 
roonikaaparaatide lammutamisel. 
Uusi detaile, eriti pooljuhte, õpime 
tundma ja kasutama alles praktika 
lopul. Oleks hea, kui saaks ülikoo- 
listki mahakantud elektroonikaapa- 
raate üliõpilaste õppetöö jaoks.

ф  Kuidas õppekir jandusega lood 
on?

Õppekirjandust praktiliselt po
legi. Enamik kir jandusest on kas 
teoreetilised ülevaated või siis 
raadioamatööridele määratud,
needki põhiliselt vene keeles ja

väga laiali pillatud materjaliga, 
koigi vajalike töövõtete kohta 
kompaktset kirjandust polegi. Tu
li endal üks raam at kokku seada, 
kus on olemas kõik praktil ist laa
di küsimused, mida üliõpilased 
tundma peaksid.

Ja sm. Peets näitab mulle 
160-lehekül jelist rotaprindivälja- 

annet «Raadiomontaaži praktika». 
Vaatan sisukorda: skeemid, m a
terjalid, detailid, lukksepatööd, 
elektroonikaaparatuuri montaaž.

Mis see siin on?

Trükivalmis on teinegi õppeva
hend — «Jõutransformaatorite a r 
vutamine ja valmistamine».

See raam at on mõeldud abima
terjaliks nii raadiomontaaži prakti
kumi kui ka eksperimentaalset laa
di kursusetööde tegemisel. On ju 
teada, et ühtki elektroonikaaparaa- 
ti ei saa ehitada ilma toiteblokita, 
milles põhiliseks sõlmeks on jõu- 
transformaator.

ф  Mis soovid ja  mured pead 
vaevavad?

Peamureks on see, et õppetöö
kojal puudub oma meistrite-õppe- 
jõudude kaader ja kogu töö toi
mub kohakaasluse alusel. Nii 
näiteks on tulnud metallitööl ka
sutada ajutisi töötajaid tunnitasu

alusel, need on aga ühe päeva pe
remehed. Ka õpetamisstiilid erine
vad ja ühtset suunda õpetamisel 
välja kujuneda ei saa. Teistes õp
petöökoja filiaalides (puidutöö,. 
kino, foto, klaasipuhumine) on 
olukord niipalju parem, et vähe
malt ruumide eest vastutavad ini
mesed on olemas, aga praktikumi 
läbiviimine toimub samuti koha
kaasluse alusel. Metalli ja raadio
montaaži osas tuleb minul üksin
da kõike teha: ruume korras hoida 
(siiamaani ehitasin kogu aja, aga 
valmis ikka veel ei ole), materjale 
ja detaile muretseda, üliõpilasi 
juhendada. Raskeks läheb, hädasti 
oleks vaja veel ühte meest metalli
tööde juhendamiseks. Praktil iste 
tööde puhul ei ole võimalik ju 
hendada korraga nii palju üliõpila
si kui harilike laboratoorsete töö
de korral, siin peavad üliõpilaste 
rühmad olema tunduvalt väikse
mad, mis omakorda suurendab 
tunduvalt tundide arvu. Sel ke
vadsemestril  olengi töötanud prak
tiliselt iga päev kuni kella 9— 10-ni 
õhtul.

Oma osa ajast röövivad muidu
gi veel ühiskondlikud ülesanded 
ja tahtmine teha ka teaduslikku 
tööd.

Praegune teise kursuse prakti
ka võiks toimuda kuskil vanemal 
kursusel. Ja veel üks soov kateed
ritele: tahaksime saada õppeots- 
tarbeks ülikoolis mahakantud apa
raate.

RSR algatab uut rubriiki. Kes 
teab, ehk võib tast isegi kasu 
loota, sest viimasel ajal on RSR 
teatavail põhjustel tõmbunud 
peaaegu ainult nelja seina vahe
le ja  senaatorid tegelevad kõi
gepealt eneseharimisega. Kuidas 
need ilusad sõnad ongi, et enne 
kui teisi õpetada jne. Siinkohal 
võiks märkida, et varsti teeb 
RSR rnidagi suurt ka avalikult.

E. Loone sõnade järgi on RSR 
esmajoones inimesed, kes rääg i
vad s. t. tudengid-lektorid, kes 
sageli lõpetavad õppejõu seisu
ses. Näiteks endine president 
Jaak Kaarma saab varsti amet
likult õppejõuks, sama saatus 
ootab T. Alatalu ja K. Jaansoni.

Et omada poliitilist silmarin
gi, olla midagi lektorina, on va
ja lugeda ja loetut läbi arutada. 
Seda RSR-is ka tehakse.

Et RSR pole mingi elukau
ge abstraktne mõiste, vaid polii
tikahuviliste inimeste ühendus, 
siis peab lugejat tutvustama 
selle liikmetega.

Teise aasta senaator ja presiden
di eriabi loengulise töö alal

TÕNU LAAK
Kõigepealt oleks vist paslik kir

jeldada austatud senaatori senist 
elukäiku.

WHO is WHO RSR-is ?
Põline saarlane, niikaugele kui 

mälestused aegade hämarusse u la
tuvad, kuulsate õllemeistrite-tarbi- 
jate järeltulija. M ajandusteadus
konna rahanduse ja krediidi II k. 
üliõpilane, ideoloogiasektoris RSR-i 
esindaja, ülikoolis ühingu «Teadus» 
juhatuse liige, Heidemanni-nim. 
trükikoja poliitringi juhendaja, 
kuulub ÜTÜ nõukokku, esialgu veel 
vallaline, põhimõtteline alkoholi ja 
tubaka vastane.

Loomulikult tekib senaatoril a ja 
ga raskusi. Tõnul on muide väga 
kasulik retsept ajaga hakkama sa a 
miseks (vt. «TRÜ» nr. 6, 27. veebr.
1970, «Oma mätta otsast»). Loen
gutel käib vabakuulajana, s. t. kü
lastab neid, mida vähegi võimalik.

Et inimesest kirjutada, peab ikka 
tundma, mis ja kuidas. Juhtusimegi 
kord kella all vastamisi, temal meel 
rõõmus: «Ehk õnnestus leida ini
mene, kes kasutaks ära võimaluse 
minna Võnnu kooli loengut p ida
ma.» Mina tegin jalamaid teist ju t 
tu ja esitasin oma tagasihoidliku 
soovi. Kord nägin teda ühiselamus 
töötamas — jällegi oli häbi segada.

Sai selgeks, et senaatorit tegevuse
ta peaaegu ei kohtagi.

Noore inimesena kogus Tõnu v ä 
lisriikide marke, keskkoolis tekkis 
tänu ühiskonnaõpetusele huvi polii
tika ja majanduse vastu ning nüüd ' 
on ta nähtavasti enese leidnud —  
kutsumus ning töö langevad kokku. 
Õppinud on ta ikka enam-vähem 
maksimaalsele hindele.

Tõnu on pidanud senini 41 loen
gut. P aa r  korda kir jutas välispolii
tikast «Edasis».

Sport ja suusatamine on tema 
meelest tarvilised asjad.

Tõnu võtab osa M ajandusteadus
konna MSK-st (Majanduslike Suhe
te Klubi) ja loodab sellest asutusest 
väärilist konkurenti RSR-ile. Lepin
gulise tööna tegeldakse vabariigi 
kalamajanduse probleemidega.

Tulevik paistab udune, sest ega 
kantselei töö ei tõmba küll, kuid 
aeg andvat ju arutust.  ——

RSR-i
PRESSISEKRETÄR

E U E -70
Mitmed üliõpilased on arsti vii

sa ja 2 passipildiga varustatud ja 
korralikult täidetud perfokaardi- 
avalduse EÜE ettevalmistavasse 
staapi juba toonud. Avalduste 
vastuvõtmise kiirendamiseks 

ф  antakse perfokaarte välja iga 
päev TRU komsomolikomitee ar- 
vestussektorist.

ф  Maleva kohta informatsiooni 
saamiseks pöörduda ettevalmista
vasse staapi (aud. 104) esmaspäe
viti kell 17— 19, kolmapäeviti kell 
16— 18.

Samas võetakse vastu ka aval
dusi.

ф  Kursustel ja rühmadel on 
võimalik kutsuda esinema maleva 
veterane ja funktsionääre. Selleks 
palun teatada komsomolikomitee 
arvestussektorisse aeg ja koht 
ning millist informatsiooni kelle 
suu kaudu soovitakse.

Pisiinformatsiooni saab igal v a 
hetunnil auditooriumist 104.

Teatame veel kord, et sel aastal 
komplekteeritakse väljapoole Ees
ti NSV-d järgmised rühmad:

Ungari RV-sse
Budapest 20 üliõpilast
Debrecen 30 „

Saksa DV-sse
Güstrow 20 „

Poola RV-sse
Krakov 20 „

Tšehhoslovakkiasse 
Praha ' 20 „ 

Jakuutiasse (töötatakse Jakuts- 
kis) ja Mägi-Altaisse komplektee
ritakse rühmad suurusega 40—50 
üliõpilast.

Iga avaldus-perfokaart peab ole
ma varustatud TRÜ arstipunkti 
viisaga.

Kiirustage! Avaldusi välisrüh- 
madesse võetakse kuni 1. aprillini.

EÜE ETTEVALMISTAV 
STAAP

Kodu ja  ris tikh ein  TRÜ kommunistid

ELKNÜ 
TRÜ komitee teatab

24. märtsil 1970 kell 17 toimub 
ELKNÜ TRU komitee IV pleenum 
TRÜ Nõukogu saalis. Päevakor
ras:

ф  ELKNÜ TRÜ organisats ioo
ni ülesannetest ELKNÜ XV kong
ressi materjalide alusel. L. Karu 

ф  TRU lõpetanute töö- ja elu
tingimuste kohta läbiviidud küsit
luste kokkuvõtted. P. Kenkmann

#  TRU vilistlasnõukogu moo
dustamisest. L. Karu, T. Sutt.

ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretariaat

Täna algusega kell 16.30 on 
ELKNÜ TRÜ k o m i t e e s  ideo
loogiasektori koosolek. Osavõtt 
kohustuslik kõigile sektori liik
meile.

IDEOLOOG IASEKTOR

UTU
ÜTÜ nõukogu koosolek toimub

25. märtsil kell 18 ph. 116.
A r s t i t e a d u s k o n n a  ÜTÜ 

nõukogu koosolek toimub 23. 
märtsil kell 19 Tartu Linna Klii
nilise Haigla haavaosakonna audi
tooriumis. Ringide vanemate ja 
nõukogu liikmete osavõtt kohus
tuslik.

Arstiteaduskonna ÜTÜ 
nõukogu esimees

Jobuke Alfred ja Со jätkasid 
oma seiklusi möödunud pühapäe
va õhtul täissaali ees. Esimene 
raund möödus hullumajas, kuhu 
nad õnnetul kombel juba nädal t a 
gasi sattusid. Siin tuli neil kõigest 
hoolimata lahendada raskeid prob
leeme. Et nad sellega hästi toime 
tulid, kinnitasid päevakohased kar
vamütsid ja suur tort koos karbi 
ja Kolla naeratusega. Väike ei ol
nud siin vist ka majandusosakon
na abi.

Teises osas oli seltskond end 
teatrisse meldinud. Mängiti tore
dat ringmängu, millest publik ise
gi maiustuste näol osa sai. Tea
ter oli muidugi eriline, seal võis 
ühekorraga nii etendust kui ka 
selle hävitavat retsensiooni jä lg i
da. See aga etenduse kulgu ei 
häirinud, lugu viidi lõpule.

Niisuguse toreda «müksu» eest 
andis usaldusmees Kolla ka esi
nejatele — ajaloolastele — suure 
tordi.

Zürii tunnistas võistkonnad 
(m ajandus ja ajalugu) võrdvoi- 
melisteks. Varasemate õhtutega 
võrreldes märgiti edasiminekut. 
Mõlemal võistkonnal oli publikule 
üht-teist öelda, osati näha prob
leeme. Majandusmehed mängisid 
elavamalt, suutsid ilmestada ka
raktereid, ajaloolased üllatasid 
teema aktuaalsuse, lahenduse liht
suse ja selgusega. Zürii lubas mõ
lemal võistkonnal mängu jätkata.

Ühtlasi leiti ka, et nähtavasti ei 
ole otstarbekas võistkonnalt nõu
da eelmise etendusega etteantud 
tegevusliini jätkamist, s. t. kui 
võistkond pakub midagi muud 
nendesamade tegelastega, siis on 
see lubatud. Muidugi oleks huvi
tav, kui Jobuke A. ja Со mõnikord 
ka ülikooli maile satuksid.

NB! Laupäeval kell 19 kohtu
vad psühholoogid (teist korda) ja 
geograafid.

ALGAB LÕPETAMINE

Kaadriosakonnas on kindlaks 
määratud suunamiskomisjonide is
tungite toimumise ajad:

6. aprillil kell 11 vene filoloogia, 
eesti filoloogia, võõrfiloloogia;

7. aprillil kell 9 ajalugu, füüsi
ka, keemia;

8. aprillil kell 9 bioloogia, geo
graafia, geoloogia, matemaatika;

9. aprillil kell 9 kehakultuur, 
majandus, õigus.

Ajalehe järgmises numbris tea 
tame, kes on ELKNÜ TRU komi
tee esindajaks suunamiskomisjonis 
iga osakonna suunamisel.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE

TRÜ kriminoloogia 
laboratooriumi

järjekordne ettekandehommik toi
mub 22. märtsil k. a. kell 12 TRÜ 
peahoone aud. 307. Ettekandega tee
mal «Kuritegevuse seisund, s truk
tuur ja dünaamika Eesti NSV-s» 
esineb Eesti NSV Ülemkohtu esi
mees R. Simson.

A. PALTSER

Toimetuse töö paremaks organi '  
seerimiseks ja arvestades trükiko
ja nõudmisi palume kaastööd tuua 
esmaspäeval ja teisipäeval. Kolma
päeval kaastöid vastu ei võeta.

TOIMETUS

EKP TRÜ algorganisatsiooni 
üldkoosolek toimub neljapäeval.
26. märtsil algusega kell 16 V ane
muise t. 46 suures ringauditooriu
mis. Päevakorras: «Kommunistide 
osast üliõpilaste ideelis-poliitili- 
sel kasvatamisel».

Esmaspäeval, 30. märtsil kell 17 
toimub keemia ringauditooriumis 
järjekordne õppus teemal «Kaas
aegne juhtimisteadus ja ülikool».

EKP TRÜ KOMITEE

e • ___ ® •
U T U

k o n v e r e n ts id
TRÜ-s toimuvad järgmiselt:
2 .—5. apr. — vene filoloogia osa

kond
10.— 11. a p r . — Arstiteaduskond 

(võistlustööde 
esitamise tähtaeg 
on 1. aprill)

16. apr. —• M ajandusteadus
kond

2 3 .-2 4 .  ap r .— Õigusteaduskond 
ÜTÜ NÕUKOGU

Tänase numbri kijjtiridasid zui nabsti^^  
eriharu III kursuse u liop ilasea  
Kudu ja Reet V aling. _

TO IM ET A JA  H. P A L A M E T S

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет*f 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета.
H ans H eidem anni nim. trükikoja trukk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III.  Üksiknumbri
Hind 2 kop. Teil. nr. 1652. M B-00466
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO- 
MITEE JA AMETIÜHINGU 
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 10 27. märtsil 1970. a. XXIV aastakäik

NBl
Jätkub avalduste  
vastuvõtm ine  
EÜE-sse !

Aasta suurim komsomoliüritus — 
leninlik arvestus — on möödas. 
Tagasivaatena mõned tähelepane
kud osakonna komsomolitööst.

Ajalooõpetajale ja ajaloolasele 
üldse osutatakse tunduvalt suure
maid nõudmisi ühiskonna ja poliiti
liste probleemide tundmisel, võrrel
des teiste erialade inimestega. Sel
lest lähtüsime ka arvestuse korral
damisel.

Suusanädala  raames korraldati 
Peedul ja selle ümbruses olevatesse 
revolutsiooniga ja  sõjalise minevi
kuga seotud paikadesse suusaretk. 
Käesoleval aastal täitis 111 kursus 
küllaltki vastutusrikkaid ülesan
deid: nende korraldada oli tuden
giks löömise õhtu ja osakonna Vel- 
lavere suusalaagri organiseerimine.

Õppeedukus oli viimasel sessioo
nil ligi 4,3. Vestlusele palusime 10

tupidiseid näiteid, ehtkool ipoisi 1 ik 
materjali ebakriitiline vastuvõt
mine. Talvisel sessioonil said 7 üli
õpilast eksamitel kõrgeimad hinded. 
Vestluse käigus saadi kursusest 
küllaltki selge ülevaade. Kahele 
üliõpilasele ei antud arvestust . V a
nematele kursustele (IV kursus) 
tehti ülesandeks organiseerida
I kursusega üritusi, et aidata neid 
üle liigsest aukartusest vanemate 
kursuste ees.

Kokkuvõtteks: Kolme õhtupooliku 
jooksul vestles atesteerimiskomis
jon (koosseisus O. Klaassen — aja- 
loo-osakonna partei-algorganisat- 
siooni sekretär, M. Kubo — ülikoo
li komsomolikomitee ideoloogiasek- 
tori juhataja , J. Tamm — ajaloo- 
osakonna sekretär, võimaluse pii-

Oldjoontes -  terve vaimuga
Atesteerimiskomisjonis arvestasi

me üliõpilase huvi oma eriala vas
tu, suhtumist ühiskondlikesse üles
annetesse, tulevikuplaane, seda, 
millisena ta näeb oma kohta tule
vasel pedagoogilisel tööl või teadu
sepõllul.
• Erilise rangusega  suhtusime 
käesoleva aasta diplomandidesse. 
Varsti hakkavad nad ju  õpetama ja  
kasvatama noorte polvkonda. Ilm
nes, et enamikul lõpetajatest on 
oma koht elus ja  ühiskonnas selge.

Üldiselt jät tis  V kursus hea mul
je. Sügisel korraldasid nad ekskur
siooni Neevalinna. Seal tutvuti Le
nini tegevuse ja  kogu Venemaa re
volutsioonilise minevikuga seotud 
paikadega.

23 kommunistl ikust noorest said 
leninliku arvestuse jooksvalt 16. 
Ülejäänuid, atesteerimiskomisjoni 
ette kutsutuid, küsitlesime põhjali
kult. Komisjon ei andnud arvestust 
kolmele üliõpilasele. Mõnevõrra 
ootamatu diplomandide puhul.

IV k u r s u s .  Õppeedukus talvi
sel sessioonil oli väga hea. Kesk
mine hinne — 4,5. Sessioonil saadi 
ainult kaks kolme, ka ühiskondliku 
aktiivsuse poolest on kursus tugev: 
kujukas näide sellest, et töökus ja 
ühiskondlik tegevus on ühendata
vad. Siiski kutsuti komisjoni ette 
üheksa kommunistlikku noort.

Vestlus ei tekitanud kellegi suh
tes kahtlust — anti leninlik arves
tus. Väga tugev on kursuse tuumik: 
J. Olep, R. Ruutsoo, K. Alttoa,
D. Vseviov.

Päris hea mulje jättis III k u r -  
s u s, keskmine nii vanuse kui ka 
ühiskondliku teokuse poolest. Le
ninliku arvestuse raames võetud li- 
sakohustus — sooritada ekskur
sioon Lenini elu ja  tööga seotud 
paikadesse — on täidetud. Grupp 
käis õppevaheajal Moskvas, kus 
nädala  jooksul tutvuti Moskvaga ja 
Lenini Moskva perioodiga seotud 
kohtadega: Kreml,. Gorki, külastati 
mausoleumi. Selle kõrval käidi ära 
Kongresside Palees, Tretjakovi G a
leriis, Revolutsiooni ja Armee Muu
seumides.

kommunistlikku noort. Ka siin ei 
tulnud erandit teha. Ühehäälselt — 
kõigile arvestus. Parimatest võiks 
esile tõsta A. Aarelaidu, A. Tam- 
meraidu, N. Raudrüüti.

II k u r s u s .  Paistab, et kõige 
nõrgem lüli. Ei tea, kas I kursusel 
ei kujunenud välja tugevat tuumi
kut või ei suutnud osakonna büroo 
neid küllaldaselt rakendada. Osa
konna üritustest kiputakse eemale 
jääma. Ka arvestusse suhtuti mõ
nevõrra pealiskaudselt — jooksvalt 
sooviti arvestust kõigile.

Kõigest eelnevast lähtudes kut
suti komisjoni ette 18 kommunist
likku noort ning püüti teada saada 
neid põhjusi, miks kursus on selli
sesse olukorda sattunud.

Selgus, et kursusel on liikumas 
nii mõnedki head mõtted, kuid rea
liseerimiseni ei jõuta. Jäädakse 
ootama, et keegi tuleb ja  teeb ära. 
On kartus vanemate kursuste ees, 
sellest ka tõrjuv hoiak ürituste suh
tes. Komisjon leidis päras t  põhja
likku kaalumist: kahele kommunist
likule noorele arvestust mitte anda. 
Loodame, et kursus teeb vastavad 
järeldused ning püüab leida oma 
koha osakonnas. Osakonna büroo 
võtab kursuse tegevuse pideva 
kontrolli alla.

I k u r s u s  — osakonna pesa
muna. E t neid osakonna ellu h aa 
ra ta, korraldati neile sügisel pressi
konverentsi vormis kohtumine üli
kooli komsomolikomitee, osakonna 
büroo ja ajalooringi juhatuse liik
metega.

Üritus kandis vilja. Kursus on 
esialgsest kohmetusest üle saamas 
ja hakanud osa võtma osakonna 
elust.

Et I kursusega tuleb pikemat 
aega koos töötada, siis võimete- 
huvide-soovide selgitamiseks kut
suti vestlusele 16 kommunistlikku 
noort. Selgusid nii rõõmustavad 
kui ka kurvastavad tõsiasjad.

Paljud noored on juba keskkoo
lipäevil tundnud sügavat huvi a ja 
loo vastu, tegelnud palju ühiskond
liku tööga (komsomoli sekretär, po- 
liitringi juht). Samal ajal ka vas-

23.—24. aprillil oli ülikooli kom- 
somolikomiteel külas Krakovi Ja- 
gielo ülikooli 3-liikmeline delegat
sioon koosseisus Henryk Uhryns- 
ki, Poola Üliõpilaste Liidu Krako
vi ülikooli büroo aseesimees (ve
ne filoloog), ja büroo liikmed 
Andrzej Kapiszewski (matemaati- 
kaosakonna üliõpilane) ja Stan is
law Kubicius (keemik).

Külalised olid vastuvõtul rektor
F. Klementi juures, kohtusid üli
kooli komsomoli juhtidega, tutvusid 
linnaga. Saavutaii kokkulepe tu 
dengite vahetamiseks kahe ülikoo
li vahel. Tartu Akadeemiline 
Meeskoor sõidab Poolasse 3. april
lil ja jääb sinna kümneks päevaks. 
Samal’ ajal esineb Tartus mees
koor Krakovist. Samuti lepiti kokku 
20 üliõpilase vahetamises EÜE 
raames. Ka jõuti kokkuleppele va
hetada alates 1971. aastast  üliopi- 
lasaktävide delegatsioone ning 
seada sisse kontakt ÜTÜ ja Krako
vi ülikooli noorte teadlaste vahel.

Pärast lepingute allakirjutamist 
olid poolakad nõus vastama üli
kooli aialehe küsimustele.

ф  Milline on teil noorsoo-orga- 
nisatsiooni juhatuse struktuur?

Ü likoo l i  n oorso o -o rg a n isa t s io o -  
ni ees seisab 13-liikmeline komitee 
(vastab teie büroole). Kord kvar
talis tuleb kokku pleenum (vordub 
teie komsomolikomiteega). Meie 
komitee eesotsas on esimees, tema 
asetäitja ja sekretär. Peale nende 
kuuluvad komiteesse finantsist ja

Asjalikud
sidemed

9 komisjoni (teaduse-, kultuuri-, tu 
rismi- jt.) esimehed. Kõik funktsio
näärid töötavad ühiskondlikel 
alustel. 

ф  Teie õigused?
Meie esindajate arvamust arves

tatakse kõigis ülikooli organites, 
ka on meie otsustada stipendiumi 
ja ühiselamukohtade jagamine.

Milliste maadega vahetate 
üliõpilaste ehitusgruppe?

Peale Nõukogude Liidu veel 
Ungari, Poola, Bulgaaria, Inglis
maa, Rootsi, Norra ja Austriaga.

res ka prodekaan L. Eringson, 
grupporgid) kuuekümnega osakon
na saja viiest kommunistlikust noo
rest.

Tulemus: 7 mittesooritamist. Kuid 
rahulolu ei maksa hellitada ka neil, 
kes said arvestuse jooksvalt — 
nõudmised tõusevad pidevalt.

Mõne sõnaga osakonnast üldse. 
Üldjoontes terve vaimuga, huvitub 
kaasaja aktuaalsetest sise- ja  vä
lispoliitilistest sündmustest (esineb 
ka erandeid), elab kaasa ülikooli- 
sisestele probleemidele, võtab osa 
üleüiikooiilistest loengusarjadest 
ja teistest üritustest (aumüüri r a 
jamine, Toome korrastamine). Rea
geerib aktiivselt vabariigi päeva
sündmustele. Talvisel sessioonil 
parim õppeedukus teaduskonnas.

Häirivat: osakonnas võib kahe 
käe sõrmedel üles lugeda neid, kel
le kutsumuseks on pedagoogiamet; 
mõningate kommunistlike noorte 
ebaprintsipiaalsus küilaliki täh tsa 
te ideoloogilis-poliitiliste sündm us
te puhul.

Millest on juhindunud osakonna 
büroo oma tegevuse organiseerimi
sel? Igal aastal korraldatakse osa
konnas test «Silmaring», mille ees
märgiks on olnud kitsaskohtade- 
puuduste selgitamine üliõpilaste 
teadmistes-toimingutes.

Nõrgad teadmised on mõninga
tes sise- ja  välispoliitika küsimus
tes. Vähe ollakse kodus k u l tu u r 
probleemides. Mõneti torkab silma 
oma eriala nõrk tundmine.

Eespool mainitust lähtudes on 
püütud organiseerida üritusi, mis 
suudaksid ilmnenud kitsaskohti lik
videerida.

Regulaarselt korraldatakse õppe
töö arutelusid-analüüse koos ka
teedrite ja  dekanaadi esindajatega. 
Tuuakse esile mõlemapoolsed sei
sukohad. Üliõpilaste ettepanekud 
esitatakse kateedritele ja dekanaa
dile, on olnud kohtumisi oma eri
ala spetsialistidega. Korraldati ka 
vaidlusõhtu ajalooõpetaja kohast 
ühiskonnas.

J. TAMM, 
ajaloo-osakonna III kursuse 

üliõpilane.

Emakeele seltsi! on juubel
23. märtsil 1920. aastal toimus 

Tartu ülikoolis Emakeele Seltsi 
asutamiskoosolek — nüüd, pool 
$ajandit hiljem tähistatakse juube
lit TRU aulas pühapäeval, 29. 
märtsil kell 16.

Avasõnad pidulikule koosolekule 
ütleb akadeemik-sekretär Eduard 
Päll, seltsi tegevusest annab üle
vaate prof. Arnold Kask. Teadus

lik ettekanne teemal «Wiedemanni 
ja Hurda kir javahetus» on prof. 
Paul Aristelt. Lõppsõnad ütleb 
seltsi asutajaliige filoloogiakandi
daat Ernst Nurm.

Hommikupoolikul külastatakse 
Raadi kalmistut, kus pannakse lil
li prof. M. J. Eiseni, prof. J. Jõge- 
veri ja  seltsi kauaaegse esimehe ja 
auliikme akadeemik prof. J. V. 
Veski kalmule.

1 Ш И М Ш  0 Ш 0 0 Ш
Teisipäeval oli Tartus rühm  Taani A rhusi ülikooli riigiteadus- 

konna üliõpilasi. Tutvuti Teadusliku Raam atukoguga ning aeti 
ju ttu  «Edasi» toimetuses. Noored teadlased tundsid  huvi meie 
praktika- ja õppeplaani vastu, m is nende omadega võrreldes on 
tunduvalt tihedam ad ja nõudlikumad. A jalehe «Edasi» toim etaja  
E. Tooms rääkis žurnalistika  eriharu üliõpilaste praktikast ja. 
toim etuse tööst n ing struktuurist. E t teg em is t' oli riigiteadust 
( võrreldav meie m ajandus- ja filosoofiliste teadustega) õppivate  
noortega, siis huvitusid  nad eriti sotsioloogia õppimise võim a
lustest Eestis ja meie sotsioloogialaboratoorium i töösuundadest. 
Neile küsim ustele vastas vanem õpetaja Ülo Vooglaid. Vestlemas 
olid ka orientalistika kabineti juhataja prof. Pent N urm ekund ja  
skandinavist J. Soontak.

Üliõpilastega jä tkus ju tt ülikooli kohvikus.
Taanlaste edasine retk viis läbi Tallinna M oskvasse.

12.—16. m ärtsil EN  Kirjanike Liidu ja Tallinna n ing Tartu 
Aoorte A utorite Koondiste kutsel Eestis vastukülaskäigul viibi
nud Läti N AK -i delegatsioon kohtus m uuhulgas 16. m ärtsil TRÜ  
kohviku rõdusaalis eesti filoloogia osakonna üliõpilastega. Dele
gatsiooni juhiks oli A ndris Kolb ergs, keda läti lugejaskond tun 
neb 1969. aastast, m il sarjas «Esim ene raamat» ilmus iema krimi- 
naaljutt «Arnold Zaude viimane sigaret». Peale selle on ta aval
danud hum oreske noorsooajakirjas «Liesma». Ka Rita Luginska  
(satiirikuna tuntud Eulalia Docine nim e all) on prosaist. Tema 
esimene ju tustustekogu  «Ära mine m inust mööda» ilmus sam uti 
möödunud aastal. R. Luginskä on tõlkinud ka poola kirjandust. 
Egons O zolsi esimene luulekogu ilmub järgm isel aastal. 40-aas- 
tane luuletaja töötab pedagoogina ja on luuletusi kirjutanud  
kaheksa aastat. Põhiliselt kriitiku ja luuletõlkijana tegutseva  
Rainis Rem assi oma luuletusi on avaldanud ajakiri «Liesma». 
Luuletaja A ndris Bergm anis töötab Kirjanduse Propaganda B ü 
roos ja juhatab N AK -i luulesektsiooni. Järgm isel aastal ilmub 
ka tem alt esimene luuletuskogu. O svalds Kravalis toimetab Läti 
N AK -i alm anahhi «Quo vadis». Tema luuletusi on avaldatud  
nädalalehes «Literatura un Maksla».

A N N A  ZIG URE

Kultuurisidemed on lisaks neile 
ka paljude teiste riikidega.

f§| Mida huvitavat on teoksil?
Juba üle aasta valmistume t ä 

histama Vladimir I lj itš Lenini 
100. sünni-aastapäeva. Aprilli lõ
pul täitub ka 20 aastat Poola Üli
õpilaste Liidul.

Seoses Lenini sünnipäevaga on 
plaanis rida üritusi: 6.— 11. ap
rillini toimuvad Nõukogude Liidu 
päevad, millest ka teie koor osa 
võtab. Nõukogude Liidu päevadele 
ootame paliu külalisi, toimuvad 
foto- ja plakatite näitused, koond- 
kontserdid, diskussioonid rahvus
vahelistel teemadel jpm. Kõikides 
üliõpilasklubides toimuvad tem aa
tilised õhtud, mis on pühendatud 
Leninile.

Tavakohane küsimus: milli
sed on muljed Eestist?

Olime kõik siin esmakordselt. 
Väs?a mee’dis soe vastuvõtt , mida 
kõikjal kohtasime. Rõõmustab, et 
meie vanade ülikoolide vahel on 
nüüd sisse seatud asjalikud side
med.

T. KULDSEPP

O. Krovdis

Ö ö  m  и  a  t u  s e d

Mu sam m ude all
nagu väsinud lõvi
pikutab asfalt,
kui kivised sfinksid,
tuhm silm selt vahtides,
m agavad majad,
justnagu  R em brandti Danae,
kes kallim at ootab,
pilvepatjadel lebades unistab taevas.
Kuid hom m ikul kõik m uutub teiseks —
ja lõvist saab nastik,
kes rataste all lookleb,
roomates linnast välja.
S finksid  päikeses pesevad silm i 
ja õhtuni seisavad sabas, 
oodates kalja.
A ga  Danae-taevas kui ärkab, 
lookeste trillerid kõrvus, 
häbeneb veidi, sest 
keegi ei tu lnud . .

Venia legendi
Teisipäeva], 31. skp. algusega 

kell 18 esineb peahoone 128. audi
tooriumis avaliku loenguga dot
sendi kutse taotlemiseks teoreetili
se füüsika kateedri dots. kt. Aare 
KOPPEL teemal «Teoreetilise füü
sika koht ja osa füüsikaõpetaja h a 
riduses».

Teadaanne
Ideoloogiasektori. koosolek on 

27. märtsil kel! 16.45 komitee ruu
mides.

ELKNÜ TRÜ komitee

9 9 ___ 9 9
U T U

M. V. Lomonossovi nimelise 
Moskva RÜ Geograafiateaduskond 
korraldab 2 5 —26. märtsini üliõpilas
te konverentsi.
Turkmeeni RÜ korraldab aprilli tei
sel poolel üliõpilaste teadusliku kon
verentsi.

*

О. V. Küüsineni nimeline P e t
roskoi RÜ korraldab 14.— 18. ap- 
lillini üliõpilaste teadusliku kon
verentsi.

Tbilisi RÜ korraldab 9.— 13. ap
rillini üliõpilaste teadusliku konve
rentsi.

ÜTÜ nõukogu



Kaubatundmise ja 
kaubanduse organi
seerimise kateeder

tanu.

Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kateedrit tu tvustas 
vanemõpetaja  Ülo Mallene. Ta rä ä 
kis, et see kateeder on teaduskon
nas kõige vanem. Kohe kui M ajan
dusteaduskond 1955. a. Tallinna 
Polütehnilisest Instituudist üle too
di, loodi kaubandusökonoomika 
kateeder, mis ongi praeguse ka
teedri eelkäijaks. Õppejõude on 
kuus, neist kaks dotsenti ja kaks 
assistenti, neile lisandub veel kolm 
inimest abipersonali.

Kateedri kõige tuntum teadlane 
on dotsent Eero Rannak, kes keva
del kaitseb doktoriväitekirja bio
loogia alal. Töö pealkirjaks on 
«Tervise ja toitumise probleemid».
E. Rannakult on ilmunud palju 
artikleid nõukogude ja välismaa 
erialastes ajakirjades, samuti on ta 
Soome Keemikute Seltsi auliige.

Meie vestluspartner Ü. Mallene 
ise tegeleb kaubanduse juhtimise ei vlshoiurmmsteerium 
ja organiseerimise probleemidega, dokumentatsiooni uuele 
Juhtimisküsimused on praegu päe
vakorral ja nii tulebki selle ala 
spetsialistidel aidata paljusid asu
tusi ja organisatsioone. Selgub, et 
mitmel pool ei õigusta ennast a ja 
looliselt väljakujunenud juhtimis
stiil ja -struktuur. U. Mallesel on 
praegu käsil Viljandi rajooni tä i
tevkomitee initsiatiivil tehtav uuri
mus, kus selgitatakse rajooni kaup
luste ja sööklate paigutuse o ts ta r
bekust.

Kateedri juhataja dotsent H er
mann Pauts tegeleb müüjate käitu
mise probleemiga. Ta on juhenda
nud mitmeid sellekohaseid diplo
mi- ja  kursusetöid. Mitmed kateedri 
õppejõud annavad konsultantidena 
nõu paljudele vabariigi kaubandus
organisatsioonidele.

VANEMUISE TÄKäV 46 Mõõtmistehnika
kesklaboratoorium

LABORATOORIUMI põhimääruses 
on lugeda, et laboratooriumi pea
misteks ülesanneteks on TRÜ mõõ
tude ja mõõteriistade ühtsuse k ind
lustamine ning mõõdumajanduse 
korrashoidmisega mõõtmistehnika 
kaasaegse taseme tagamine õppe- 
ja teaduslikus töös, samuti uute 
mõõtmismeetodite kasutuselevõtu 
organiseerimine koos uudsete mõõ
tude ja mõõteriistade juurutamisega.

teeder on uks juhtivamaid selle hügieeninõuetele. Toitlusprobleemi- õppetööks vajati ruume ja sealt see m is2 ühes* n̂ ei' s t ^  n* e lekt г о n m кя tan 
eriala keskusi NSV Liidus. Ka- dega tegelevad kateedris veel üks kabinet siis lõpuks 1966 a. alguse t d s e a d m e d t e i s e s ^  elektrin õõteva'
S i l e v a T m o m e n d i r  Ä nt°hSenÜ' uks asp,rant ninš  £ ruPP sa!^- P raeSu on akt iviste Paari- hendite taatelseadmed ja kolmandas
l к /  momendil tõotab snn üliõpilasi. saja ringis, suuremalt jaolt TRÜ kaalud
ka kaks aspiranti , neist üks Bioloo- Vanemõpetaja V. Kalnin on ars- üliõpilased. Liikmeks saamine pole Nagu v a n e m in s e n e r  sm  F la a ^ H
gia-Geograafia-teaduskonna lõpe- ti teaduse ajaloo tuntud uurija, keda sugugi lihtne. Enne tuleb läbi teha kuulsime taatleb (k o n tr o ll ib !  °1яЬп

W s k co 1ло väljaspool meie vaba- kandidaadiaeg. Kes selle vapralt ratoorium regulaarselt teaduslikuteatakse к2
1e D iL u lk ? fn i r ieeVH 1<a j * '  ° n Va'mi'mas kandidaadi- vastu peab, huvi asja vastu ei kaota t ö H p S u J r f Е Г к Т п ^ и з Ы а ^ а

meid Jepmgulisi toid. Huvi voiks dissertatsioon. . ja raskusi kartma ei loo, voetakse ijku täDsusep-a m õõtm is i  пряуяН
pakkuda näiteks fakt, et kateeder Uurimise ja avastamise rõõm on vastu täieõiguslikuks liikmeks. taatelrnõõteriistad olemi vähem ilt
^a u u r i m , W Sm0naUÜde mikroflo°- suurimad teadlase töös. Kuid siin Toredasti on korraldatud kabineti viis korda teistest täpsemad. Nii on

, ei Puuclu ka oma raskused ja mu- kasutamine. Paeval loengud nagu laboratooriumil о1етя<? Festig я т и -
loodunud aastal kinnitas NSVL red. Meelehärmi tekitab puhaste ikka, ohtul aga on ruum looduskait- kene vahelduvvoolu sild tänsuskias-

tehnilise reaktiivide ja kaasaegse aparatuuri se ringi käsutuses. Siin on umbes s jga о, 1 paar päeva tagasi saadi
preparaa- raske kättesaamine ning abiperso- 600 nimetusega raamatukogu — "

due — laktobakteriinile. Seda pre- nali vähesus. soovijad saavad iseseisvalt teadmi-
paraati kasutatakse mitmesuguste On veel üks huvitav töölõik kõr- si täiendada. Ja kui tarvis konsui-
soolenakkuste ja  poletikuliste prot- vuti oppe- ja teadusliku tegevuse- tatsiooni, siis sobib see ruum sel- , u„ ia
sesside raviks ja profülaktikaks, ga.. Mineraalvesi «Värska» valmis lekski suurepäraselt.  Traditsiooniks boratooriümi 1<ппТго11ГГ|1 ks/h I5hi
Preparaa t  valmis koostöös Gorki Tartu Õlletehase ja TRU hügieeni- on saanud pidulik küünalde panek üle tuhande teadusliku töö aoa^a

:ja  Mikrobiol° ° g ia kateedri ühistootena Õmblusvabrik vana-aasta , õhtul kultuuritegelaste  tuuri. Töötajaid on kaheksa, neist
K . Ä "  Ü E  “ Ä  .ЙГ ^ !Й .а Й е f f i S , uhlne,=_uu,e.  aa?‘a »eli kõrgema haridusega

Krasnodarist potentsiomeeterlaud 
У-309, täpsusklassiga 0,05.

Ainuüksi need kaks aparaati m ak
savad kokku üheksa tuhat rubla. La-

ja lõpuks siin,Kateedris teostatud geneetiliste has «Võit» on hügieenikateedri abil vastuvõtt Toomel
uurimuste tulemusel on saadud palju ära teinud töökeskkonna ter- koduses kabinetis,
uut- informatsiooni mikroobide vislikumaks muutmiseks. Tartu Kon- Kabineti põhitegevuseks on ühis-
kompleksse ülekantava ravimiresis- servitehase toodete kvaliteedis pei- kondlike looduskaitse instruktorite
tentsuse kohta. UTU liinis töötatb tub osake hügieenikateedri tööst, ettevalmistamine. Siiamaani on see
selle probleemi kallal kaks IV kur- On uuritud ka vabariigi kalamajan- ainus koht Nõukogude Liidus, kus-
suse üliõpilast. Peale otseselt ini- duslikult oluliste veekogude vett. valmistatakse ette ka looduskaitse
mese mikrofloora uurimise tegel- Tihe side igapäevase eluga on spetsialiste, kellele õpetatakse 3
dakse siin juuretistega toiduainete- kateedri töö sümpaatseks omapä- aasta kestel 17 looduskaitse vald- 
tööstuse tarvis. Käsil on leivatöös- raks

A. NOOTAMAA

Rahanduse ja 
krediidi kateeder
Kateedri juhatajalt  professor Ha- 

gelbergilt kuulsime, et RAHAN
DUSE JA KREDIIDI KATEEDER 
on praegu teenindavate üliõpilaste 
arvu poolest Majandusteaduskonna 
suurim. Teistes eriharudes on üks 
õpperühm, siin aga üks eesti ja üks aasta 
vene õppekeelega. Praegu töötab aasta 
kateedris kümme koosseisulist õp
pejõudu. Õpetatakse rahanduse ja 
krediidi eriharu üliõpilasi, kusjuu
res kitsam spetsialiseerumine toi-

tuses kasutatavate  juuretiste pa
randamine.

Vastavalt Eesti NSV Ministrite 
Noukogu otsusele avatakse eelole
val viisaastakul kateedri juures 
1 aktobatsi 11 ide uurimise laboratoo
rium.

Et teadusemeestel on tööd palju 
ja aeg kallis, siis vaevalt, et saime 
teada kümnendikugi sellest huvi
tavast,  mida siin tehakse.

T. TOHVER

Hügieeni kateeder
Tänavu tähistas kateeder oma 75 

juubelit. Kolmveerandsaja 
vältel on hügieenikateeder 

kujunenud kompleksseks õppe
tooliks, kus peale hügieeni õpeta-

Tutvustajaks oli kateedri juhataja 
med.-kand. M. Uibo.

H. VESTERBERG

Zooloogia kateeder
.. . 1843. a. asutati Tartu Ülikoo

lis zooloogia kateeder. Esimeseks 
professoriks kutsuti Königsbergist 
К- Baeri soovitusel tema enda õpi
lane Adolf Grube . . .

Nii räägib ajalugu.
@ Millised on aga tänapäeval 

zooloogia kateedri töösuunad?
Kateedri juhataja dots. H. Ling: 

«Et zooloogia hõlmab väga suure

konna eriainet. Tööd jätkub ringi 
liikmetele kuhjaga: ekskursioonid 
väliööbimistega, materjalide kogu
mine, metsa istutamine ja ka r jää 
ride rekultiveerimine. Kabineti liik
med töötavad igal aastal Toome-

Peale taatlemise siin ka remondi
takse mõõteriistu, nii et tudeng, kes 
Sa praktikumis mõne aparaadi ära 
lõhud, tea, kellele võlgned tänu 
selle eest, et see jälle töökorda saab.

T. TOHVER

Arstipunkt
«Väikest tutvustavat lugu tahate 

kirjutada? Mis seal siis ikka a r s 
tipunkt on meil võrdlemisi eakas, 
alustati keldrikorruselt ja üheainsa 
tohtriga. Vanemõde Sisask võiks

mäel, Fr. Tuglase sünnikohas Ahjas sellest _ajast rääkida — tema on 
rajatud väikeses Illimari pargis, meie koige staažikam töötaja. Mina 
korrastavad Aruküla koobastikku. tulin siia juhatajaametisse aastat 

On välja antud kaks kogumikku seitse tagasi.  Oli üksainuke ruum, 
üliõpilaste looduskaitsealaseid töid, suur nagu koppel, ühes nurgas süs- 
praegu valmistatakse trükiks ette titi, teises võttis ars t vastu, kol- 
kolmandat. Fennougristide kongres- mandas analüüside tegemine — 
si ajaks peab ilmavalgust nägema ebamugav nii haigetele kui arstide- 
TRÜ-d tutvustav väljaanne, mil- Iе- Küllap seepärast kaadergi ei pu
lest kaua kibedat puudust on tun- sinud — mina olin vist seitsmes ju
tud. hataja tol aastal. Andis mõelda ja 

Ja ega kõike tehtud ja tegemisel südant valutada küll, vahel ei saa-

seft Ä Ä  « Ä  j ^ ‘  j»l“  J » « « * - "Ui  ° ^ ' £ 1 т а Г I?' i S , , ,‘af„ Pi Si
ainult üpris tillukest osa zooloogia- Tehtava töö tähtsust iseloomus- saime järjele, nii et praegu aniia-

tavad kõige paremini kabineti juha- me päris polikliiniku mõõdu välja,
taja J. Eilarti sõnad: «Tahame Vaheseintega tegime suurest ruu-

, , , ,.. . , . , , 1 ~ ■ ± • . ~t 1 л  j. 1 n _ T - 1 • • i i -  . saada võimalikult rohkem andmeid mist mitu väikest, tänu sellele on
mub kahes lunis: valmistatakse organisatsioon, kursust. Õpetatava- Remm Ta on kirjeldanud ligi sada Eestjst õ ida tundma mjs on ^  olemas registratuur, kaks vastuvõ- 

ale ja spetsia- te distsipliinide rohkus ja erinev uut liiki. Materjale on ta kogunud a ’ . ' p luJ L "  ' s

takse veel arstiteaduse ajalugu teadusest. Selgrootutega, täpsemalt 
ning sotsiaalhügieeni ja  tervishoiu- habesääskedega, tegeleb dots. H.

ette kaadrit riigipangale
liste tööstuse rahanduse alal. Teis- profiil nõuavad kateedri väikselt
te eriharude üliõpilastele loetakse õppejõudude kollektiivilt (5 ini-
rahanduse ja krediidi üldkursust mest) suuri pingutusi ning tihti
ning sellele lisaks vastava eriharu kipub süvenemisaeg napiks jääma,
rahandusprobleeme. Statistikat õpe- sest mitmepalgeline ühiskondlik
tatakse kõikidele oma teaduskonna töö ja abi sanitaarpraktikate and-
eriharudele, geograafidele ja juris- misel nõuavad oma osa.
tidele. Kateedril on järjepidevad tradit- doktoritöö meie siseveekogude kala-

Teadusliku töö tegemine on mõ- sioonid teaduslikus töös, mis juba dest.
nevõrra killustatum, sest sisuliselt iseseisva kateedri loomisest alates
on siin tegemist kolme kateedriga, on suunatud põhiliselt inimesele vä-
Suuremates õppeasutustes ongi ra- ga olulise väliskeskkonna kahe te-
handuse, krediidi ja statistika ka- guri uurimisele. Need on vesi ja
teedrid eraldi. Meie rahanduse ja toit, mille uurimisse on suure panu-

terves Nõukogude Liidus, länavu 
plaanitseb retke Jaapani mere saa r
tele.

Zooloogia kateedri kauaaegse 
juhataja prof. H. Riikoja tööd m a
gevete fauna uurimisel jätkab dots. 
J. R. Ristkok. Praegu on valmimas

ainulaadset 
kaitsta ja 
dada.»

ja väärtuslikku, seda 
ühiskondlikult raken-

E. KÕRGE

Majandusteadus
konna dekanaat

krediidi eriala inimesed pühenda- se andnud kateedri sellised nime- prof. J. Aul käesoleva aasta augus-

Keldrikorruse paremas tiivas kit- 
Prof. J. Aul tegeleb eestlaste ant- sa koridori lõpus asub Majandus- 

ropoloogiaga, pöörates erilist tähe- teaduskonna dekanaat. Majandus- 
lepanu koolinoorte kasvu seadus- teaduskonna kõige suuremaks mu- 
pürasustele ja eripärasustele. Vas- reks on ruumipuudus. Enamik tea- 
tava-sisulise ettekandega esineb duskonna ruume asub samas majas,

vad otseselt või kaudselt oma uuri- kad teadlased, nagu G. Hlopin,
mused praeguse majandusreformi A. Rammul. M. Kask jt.
f inantsmehhanismid. Statis tikud Käesoleval ajal tegeleb vee ja
uurivad kaasaja statistilis-mate- veevarustuse küsimuste uurimisega
maatil is te meetodite rakendamise meie vabariigi ulatuses med.-kand.
võimalusi üksikutes rahvamajandu- A. Saava ja üks kateedri aspiranti-
se harudes: ehituses, kaubanduses, dest. Seni puuduvad lähemad and-
tööstuses. Ülikooli jaoks uuritakse med kahjust, mida tekitavad meie
kõrgema hariduse ökonoomika prob- veekogudele mitmesugused väike-
leeme, püütakse neid lahata sellest ettevõtted oma heitvetega. Nende
aspektist, missugune on majandus- nn. väikereostajate  kohta kogubki 
teadlaste kasutamise
praktikas ja missuguseks peaks ku- tema tulevane doktoritöö,
junema õppeprotsess, et neid kasu- Üldse võib öelda, et kaasajal^ on
tataks senisest tõhusamalt.  Lõpp- hügieeniteaduse raskuspunkt mõne-
järku on jõudnud ankeetvaatlus ti nihkunud nakkushaiguste tõrjelt
teaduskonnas lõpetanute hulgas, võitlusele väliskeskkonna saastami-
Andmed on arvutuskeskuses töötle- sega. Vaja on olemasolevate puhas-
misel. tusseadmete maksimaalset kasuta-

Lepingulistest töödest võiks ni- mist, uusi ja efektiivsemaid puhas-
metada möödunud aastal väljatöö- tusseadmeid, rangemaid norme.

fennougristide kong-tis toimuval 
ressil.

Eesti suurimetajate uurimisega 
tegeleb kateedri juhataja dots 
H. Ling. Tema 
üliõpilased, kes 
deks.

Ц  Kuidas on Bioloogia-Geograa- 
tiateaduskonna üliõpilased seotud 
zooloogia kateedriga?

Spetsialiseerumine kitsamatele

tutuba, kabinetid füsioteraapia ja 
protseduuride jaoks, laboratoorium. 
Personali praegu jätkub — kaks ja 
pool tohtrikohta, neli keskeriharidu
sega meditsiinitöötajat ja reg is traa 
tor. Meil töötab kehakultuuriarst, 
laborant on varem töötanud h a ig 
las ja  oskab kõiki vajalikke ana
lüüse teha. Ülikool varustab meid 
hästi — siin on aparaate, mida te r 
ve Tartu peale on mõni üksik. Paar-  
kolm aastat tagasi saime juurde a p 
teegi müügipunkti — siit saab hai
ge osta enam-vähem kõik tarvil i
kud ravimid. Müügipunkti teenin
dab meie registraator, hea ja kohu
setruu töötaja. Vajaduse korral suu
name patsiendid eriarstide juurde 
või haiglasse. Meie eeliseks on hea 
võimalus konsultatsioonideks Arsti-

kuid heameelega kasutatakse ka 
ühiskonnateaduste maja ruume.
Siin dekanaadi juures on osa ruume 
lihtsalt koos. Ruumid on väikesed, 
teaduskonna iga statsionaarse üli- 

käe all töötavad õpilase kohta tuleb 0 58 m* pinda. t _„dn_konna h aa_,, 
õpivad ökoloogi- . Kaubandusokonoomika kabinet on TT 1 _ .•! ? 

nii väike, et kabinetina teda ei ka
sutata , vaid lihtsa auditooriumina.
Suure rühma korral on siin isegi 
seljaga tahvli poole istujaid.

TRÜ kaubanduse laboratoorium.

Hambaravikabinetis töötavad kaks 
arsti ja  õde. Praegu on ham baarsti
del kibekiire: järjekorrad on kuulda
vasti ligi kuu aega pikad. See, kes 
kaval on, valib suu kordategemi-

m a j a n u i b -  n i i .  v d i K e r e o M d j d i t i  к и ш а  k u ^ u i j k i  op e ib id i ib tJ ir r u r n in e  K i i b a m a i e i e  u u u.yu u u u 0v cpl^c Q p n fp m h r i -  v n i  r m ; .  in h u i n i -  
efektiivsus A. Saava materjali , millest kujuneb erialadele toimub III kursusel. Meie Korraga töötab siin kolm inimest - _v .. . , - i fjse

kateedri juures õpetatakse välja 7“ juhataja ja kaks masinakirjuta-
zoolooge, täpsemalt piiritledes — J3!’ ^ . ik  ülejäänud töötavad kodus,
hiidrolooge, entomolooge, ökolooge, Siin täidetakse Kaubandusministee-
histolooge, füsiolooge. Teeme eel- r >urni ja ETKVL-i lepingulisi tel li -
töid sanitaarhüdrobioloogia spetsi- m us’ 
aalsuse avamiseks. Nõudmine v as
tavate spetsialistide järele on väga

HILLE OK
tatud analüüsimetoodikat elukond
liku teenindamise süsteemis, praegu 
on käsil tööviljakuse analüüs pollu- 
majandusehituses.

TIIU TOHVER

Mikrobioloogia
kateeder

TRÜ 
saime mone

mikrobioloogia 
juttu

kateedris

Vaja on ka rohkem südametunnis
tust — olgu trahv kuitahes suur, 
surnud taimi ellu äratada või m ür
gitatud joogivett puhastada see ei 
suuda. Hügieenikateedril on kon
takt Tallinna Poliitehnilise Ins tituu
diga, vastavate ministeeriumide 
ja projekteerimisorgani satsioonide
ga, korduvalt on kateedri õppejõud 
esinenud ajakirjanduses looduse 
sanitaarse kaitsmise küsimustes.

ftodu-uurimise ja 
looduskaitse 

kabinet

kuu — siis ei tule peaaegu üldse 
oodata.

Profülaktooriumisse suuname hai
geid, kellele on vaja tõhusamat toit
lustamist,'  aga ka doonoreid. Doo- 

Rahvamajandusharude ökonoomia nor'ust tuleks üldse rohkem p r o p a -  
kateeder: 7,7 põllumajandus-, töös- geenda, sesi noorele tervele mime-
tus- ja kaubandusökonoomika õppe- e eI,..,ee . ^ lammi vere a n ( ' 
jõudu ja veel majandusküberneetika ,nin.e vahematki viga, verdJT-, . . .  . , i . . t  i -т t"Ci\7i d C11T11QT PC ho/'iooti лго i о гЛг\Тeriala. Eraldi majandusküberneetika 
ja statistika kateedrit pole, 
avaldus sellise kateedri asutamiseks

Igaüks, kel siin majas tegemist, 
on sellest uksest kindlasti mitmeid
kordi mööda käinud. Võib-olla ka peraamatukogu töötajad, kes 
nimesilti lugenud. Aga millega sel- vad siin masinakirja.

on juba esitatud.
Nende kõrval on sisuliselt teadus- 

konnavaheline masinakirja kabinet, 
mida kasutavad kõik M ajandustea
duskonna üliõpilased, veel juristid, 
žurnalistid ning Teadusliku ja Õp-

opi-

puhuda Praktil isele elule väga vajalikuks le ukse taga  tegeldakse, kes need

on
raviasutustes hädasti vaja. Mõne 

kuid liai§e Puhul oil ju küsimus elus voi 
surmas. Ühekordsel vereandmisel 
saab doonor vaba päeva, lisaks tub
li lõunasöögi. Profülaktooriumi ole
me neile võimaldanud n.-ö. soodus
tusena.

Nii et nuriseda ei saa, ravi votb 
toimuda päris kompleksselt. Teenin
dame umbes nelja ja poolt tuhan
det TRU üliõpilast, lisaks veel kol-

kunsti-

kateedri juhataja  dots. Lenzneriga. töölõiguks on meie vabariigi elanik-
Probleem, millega kateeder põhili- konna, eriti laste toitlusküsimuste
selt tegeleb, on ühine Meditsiini uurimine kateedri juhataja med.-
Kesklaboratooriumi mikrobioloogia kand. M. Uibo eestvõttel. Tema uuri-
grupiga ja see on: inimese mikro- mused näitavad tee laste toitlusta-
floora mitmesuguste organismi fü- mise parandamiseks. Hiljuti said
sioloogiliste ja patoloogiliste sei- lasteasutused M. Uibo poolt koos- kabinet. 1958. a. kevadel asutati uli-
sundite  puhul. tatud metoodilise juhendi laste toit- kooli juurde looduskaitse ring. Lsi-

Meie ülikooli mikrobioloogia ka- lustuse organiseerimiseks vastavalt mesena Liidus. Kooskäimiseks ja

kodu-uurijad ja looduskaitsjad õie- laua taga asuvad veel 4 audftooriu
ti on, sellest on vist küll paljudel 
üpris hägune ettekujutus.

Niisiis — TRÜ kodu-uurimise ja 
looduskaitse kabinet. Varem asus 
neis ruumides ülikooli arheoloogia-

Keldrikorruse vasakus tiivas eine- ,r/ nSis ^ uusikf ‘kooli õpilasi. Külastuste arv on pi
devalt suuienenud: kui 1962. a. käi
di arsti juures 10 500 korda, siis 
1969. a. oli abivajajaid üle 18 tu 
hande. Võrreldes 1962. aastaga on 
protseduuride hulk tõusnud üle nel-

mi ja teaduskondadevaheline arvu
tustööde mehhaniseerimise kabinet, 
mida kasutavad matemaatikud, 
füüsikud, oma teaduskonna üliõpi
lased ja teaduslikud töötajad.

Majandusteaduskonna prodekaani Ja korra: a. 2900, 1969. a
M. Kuusega vestles 12000 protseduuri.

M. KUUSBERG (Järg lk. 4)
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«TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL»

Физики р а б о т а ю т ...
В ТГУ началась студенческая 

научная конференция, посвящен
ная юбилею В. И. Ленина. В этом 
году ее открыли представители 
точных наук: физики, химики, ма
тематики. Тартуский университет 
принимал гостей из Москвы, Горь
кого, Казани и Вильнюса.

Первая встреча гостей и хозяев 
состоялась 12 марта в актовом за 
ле университета на пленарном з а 
седании. С выступительным сло
вом выступил ректор ТГУ 
Ф. Д. Клемент. Участников конфе
ренции приветствовал председа
тель НСО механико-математиче
ского факультета МГУ, аспирант 
Б. С. Пицкель. Доклад студента 
3 курса Ю. Каеватса «Объектив
ные основы союза естественных 
наук и философии» слушали все 
участники конференции.

Затем началась работа по сек
циям.

О том, что было нового в этом 
году, по сравнению с предыдущи
ми, мы попросили рассказать пред
седателя секции физики CITO сту
дента 3 курса К. Халлера. Он от
метил, что в этом году впервые 
на студенческой научной конфе
ренции выступили с докладами и 
преподаватели. Это сделало кон
ференцию более интересной, содер
жательной. Много было новых 
мыслей, предложений и в студен
ческих докладах, но беда в том, 
что не все студенты владеют ис
кусством речи. Выступления кан
дидата физико-математических 
наук Я- Лыхмус «О проблемах 
строения материй», доцента, кан
дидата физико-математических 
наук А. Коппель «Гравитационные 
волны?», доцента, кандидата фи- 
зико-математических наук К. С. Р е
бане «Современная эксперимен
тальная физика» в этом отноше
нии явились хорошей школой.

Самыми интересными студенче
скими докладами на отделении фи
зики председатель секции считает 
выступления М. Сейлентхаль (5 
курс), Я. Кони (4 курс).

В секции математики в первый 
день были заслушаны доклады по

алгебре и геометрии, во второй 
день — по вычислительной мате
матике и теоретической механике.

Председатель CITO секции мате
матики Рауль Ромельди отметил, 
что большой интерес аудитории 
вызвал доклад студента 5 курса 
МГУ Б. Фреикина на тему: «О 
восстановлении в некоторых клас
сах п-группы».

Студент 4 курса ТГУ С. Богда
нов был единственным участником 
конференции, сделавшим два док
лада.

18 научных докладов сделаны 
студентами-хи миками.

Лучшие работы конференции 
были награждены медалями. По 
традиции их получают только сту
денты нашего университета. Хи
мики: М. Салве (5 курс) «Иссле
дование адсорбции пиридина ка 
пельным методом на висмутовом 
электроде», Т. Юриадо (5 курс) 
«Спектрофотометрическое опреде
ление трихлоруксусной ■ кислоты», 
Я. Эрлих (5 курс) «Потентно-ста
тическое отщепление кислорода на 
серебряном электроде». Физики: 
М. Сейлентхаль (5 курс) «Вариа
ционные вычисления в общей тео
рии относительности и простран
ства Финслера», X. Палло (5 курс) 
«Движение и сила». Математики:
С. Богданов (5 курс) «Об эндо
морфизмах идемпотентных полу
групп», «О строении инвертных 
полу-групп».

Кроме того, медаль всесоюзного 
конкурса получил П. Саари, ны
не сотрудник Физико-астрономн- 
ческого института Академии наук, 
а также «не по традиции» почет
ную грамоту вручили студенту-хи- 
мику из Москвы И. Худякову за 
блестящий доклад на тему: «Фо- 
тосенснбилизирование распад пе
рекиси ацетила».

По окончании конференции хо
зяева и гости встретились за об
щим столом. Здесь гостям были 
вручены памятные подарки. Орга
низаторами интересного вечера 
были химики. Им от всех участни
ков и благодарность.

Н. Кошелева.

Ф и з и к и  о т д ы х а ю т . . .
У физиков русского потока, к а 

жется, начинает устанавливаться 
неплохая традиция: второй год 
подряд они организуют вечер: «Фи
зики отдыхают, физики шутят, фи
зики смеются.» На этот раз вечер 
был организован как единое це
лое; на анкету предложили отве
тить преподавателям университе
та, и не только им, но и самому 
Аркадию Райкину. Вот каковы 
были вопросы:

Как вы относитесь к томатному 
соку?

Как вы относитесь к изотроп
ности пространства?

Как вы относитесь к матриар
хату?

Приводим некоторые ответы:
Сок люблю очень, но он у меня 

на пятом месте. На первом лю
бовь к а) родине б) физике в) ж е 
не г) филателии д) томатному со
ку. Матриархат? — Эго зависит 
от внешности, возвраста, харак
тера.

За превращенным в рулетку ве
лосипедным колесом собрались 
любители острых ощущений. 
Азарт подогревали выигрыши:

шампанское, игрушки, торт-подко
ва, сулящий не только сладость, 
но и счастье. Настроение проиграв
шихся в пух и прах поддерживал 
ансамбль под управлением В. Ше- 
рипова, исполнявший вариации на 
тему «Пусть неудачник плачет».

Много претендентов было на 
приз конкурса «Молодые таланты». 
Трудно судить, кто из них был мо
лод, а кто талантлив, но зритель
ный зал одобрительно смеялся.

Иначе обстояло дело с конкур
сом на самое смешное лицо. Тако
вых не оказалось ни у рулетки, ни 
в буфете.

Стихийные паузы позволили зри
телям по достоинству оценить ху
дожественное оформление вечера» 
К вечеру готовились по-разному. 
Медики и экономисты исходили 
из принципа: «Хорошая внешность 
создает хорошее настроение». Для 
многих это настроение создал сам 
вечер. Однако на все вкусы не уго
дишь, и вдумчивые скептики весь 
вечер терзались одним из вопро
сов анкеты «Умеют ли физики ш у
тить?»

Филологи.

Джон Ките (1795— 1821).

Сонет на просещение 
горы Алиса-Рока

Какой творец задумал эту стать!
Скажи, гора, каким отважным роком 
Громады скал взош ли над водостоком

Так высоко, что богу не достать!
И  сколько лет вся эта благодать 

Вкушает мир, взирая грозным оком,
Как свора туч шевелится под боком,

Готовясь дождь на землю опростать!
Летит орёл к небесному венцу,

Катит волна, скитаясь по туману.
Здесь две страны сошлись лицом к лицу, 

Влача дары к подножью великана.
Гора молчит, покорная творцу,

И космы вод бросает океану . . .
Перевод Евг. Фельдмана.

%

Если Гана действительно строит 
самые дорогостоящие в мире уни
верситеты, как пишет Боудэн, то 
там поступают очень умно: Гана 
не настолько богата, чтобы разо
ряться на дешевые университеты, 
которые в конечном счете обхо
дятся дороже из-за их недостаточ
ной эффективности.

Не исключаю я И того, что в бу
дущем организации типа мини
стерств науки смогут заниматься 
не только окрестностями науки, но 
в какой-то мере и самой наукой. 
Самопознание — самый трудный 
вид познания; но знание наукой 
законов собственного развития 
(науковедение, наука о науке, эв 
ристика, логика научного позна
ния) пока делает лишь первые ш а
ги. Многое неясно в самой что ни 
на есть основе.

Руководствуясь неверной перс
пективой, легко сделать совершен
но ошибочные шаги. Боудэн, на
пример, думает, что нам придется 
скоро «ограничивать» и «подав
лять» развитие науки, ибо при 
сохранении нынешних темпов раз
вития количество ученых должно 
превзойти общую численность на
селения. Но, здесь, возможно, нет 
никакого парадокса, просто мы не 
в силах предвидеть те к а ч е с т 
в е н н ы е  изменения, которые обя
зательно произойдут в силу внут
ренних законов самого развития.

До определенного этапа рост 
душевного потребления хлеба мо
жет служить мерой благосостоя
ния населения, но затем наступает 
время, когда этой мерой стано
вится п а д е н и е  потребления 
хлеба. До определенного этапа ме
рилом производственного потен
циала может служить производ
ство стали, но потом обязательно 
наступает время, когда мерилом 
•становится, например, производ
ство алюминия и пластмасс, а 
сохранение высоких темпов роста 
производства стали может ока
заться свидетельством техническо
го консерватизма и даж е отста
лости.

Как это ни странно, сейчас дей
ствительно не очень ясен даже сам 
смысл науки. Что вкладывается в 
слово «смысл», иными словами — 
в чем смысл смысла? Боудэн раз
деляет господствующую точку зре
ния, согласно которой принимается 
за нечто очевидное, что смысл нау
ки — в создании все новых мате
риальных благ для людей. Но так 
ли это?

Для самопроверки я спросил у 
знакомой в зеленой кофточке, из
вестной читателю по спору о кос- 
миянах («Литературная газета»
1968, № 18): — Как по вашему, 
можно ли считать утилитарную 
функцию науки определяющей?

— А почему, если береза, то обя
зательно как веник или розги? — 
в свою очередь спросила она. — 
По-моему, береза хороша и сама 
по себе, в предрозговом состоянии!

Пожалуй, в отношении науки и 
других проявлений человеческого 
духа это даж е более верно. Наука 
не добывает никаких материаль
ных благ — ни веииковых, ни роз
говых. Она добывает информацию. 
Последняя может быть использо
вана очень по-разному, в част
ности, для преобразования нашего 
окружения (утилитарная функция 
науки) й нас самих (гуманитарная 
функция).

Представление о том, что первая 
из названных функций — главная, 
что в ней весь смысл науки, яв
ляется производной от более об
щей концепции, согласно которой 
для общества главное — производ
ство материальных благ, и поэто
му мерой прогресса является коли
чество, скажем, холодильников, 
телевизоров, противозачаточных 
средств и водородных бомб на ты
сячу душ населения.

По крайней мере в некоторых из 
этих областей, особенно «розгово
го» характера, достигнуты поисти- 
не изумительные успехи. Менее чем 
за четверть века запасы ядерной 
взрывчатки возросли по меньшей 
мере в десяток миллионов раз. И з
вестно (об этом пишет и Боудэн), 
что одни только США накопили 
этих запасов (в переводе на тро
тиловый эквивалент) более ста тонн 
на каждую живую душу на нашей 
планете. Итого, таким образом, 
сотни миллиардов тонн уже сейчас, 
но запасы быстро растут. Как же 
мы ведем себя в столь необычных

условиях, сидя на сотнях миллиар
дов тонн динамита?

Человечество очень похоже на 
чеховскую блондинку, которая в 
самый патетический момент может 
зевнуть и сказать: «Не забыть бы 
послать за коленкором!» Буднич
ные заботы всегда сильнее всех 
остальных. Тесный ботинок забо
тит нас гораздо больше, чем вся 
бесконечная бесконечность беско
нечной Вселенной. В этом наше 
спасение, но, возможно, также и 
гибель.

Действительно, в чем же все- 
таки прогресс? В том, чтобы 
мчаться на реактивном лайнере, 
уткнувшись в цветной телевизор и 
погрузившись задом в роскошный 
торт? Мчаться, зная, что каждая 
минута движения вперед неуклон
но увеличивает вероятность ката
строфы, в которой не выживает 
никто? Может быть, пора ради
кально пересмотреть некоторые на
ши наидостовернейшие представ
ления? Например, о смысле прог
ресса и смысле науки?

Мы, кажется, достигли такого 
этапа, когда утилитарная функ
ция науки no-прежнему отвечает 
на вопрос, как мы будем жить (хо
рошо или плохо)? Тогда как гу
манитарная функция стала отве
чать на вопрос, будем ли мы 
жить, выживем ли мы?

Изменившаяся коренным обра
зом обстановка требует коренного 
изменения всего сложившегося 
склада мышления. Это гораздо 
труднее, чем накопление запасов 
ядерного оружия или развития 
производства холодильников и ав 
томобилей.

вано на знании тех веников (теле
визор), и тех розог (водородная 
бомба), которыми мы им обяза
ны. Однако математика и физика 
представляют собой и нечто куда 
более ценное — это особый стиль 
мышления, последовательного, 
строго логического, на каждом ша
гу критического и самокритическо
го мышления, понимание того, что 
только «безумная» теория, а не 
теория, исходящая из здравого 
смысла, имеет шансы быть пра
вильной. Это и есть береза в до- 
розговом состоянии, которой осо
бенно стоит восторгаться. Если ма
тематика стала тем,что она есть — 
«царицей наук» и важнейшим ин
теллектуальным нашим оружием в 
преобразовании мира, то далеко 
не в последнюю очередь в резуль
тате того, что здесь никогда ниче
го не принималось на веру, все, в 
том числе и основные, аксиомы, 
подвергались систематической 
изощренной критике.

В принципе все нужное для кар
динальной перстройки сложивше
гося склада мышления есть. На 
практике — иное. Д аж е матема
тика и 'физика в школах всего ми
ра преподаются не по принципу 
«как думать», а по принципу «что 
думать», т. е. как некие закончен
ные учения, набор догм, притом с 
отставанием от текущего состоя
ния науки на добрых полвека. Это 
(хотя, конечно, далеко не только 
это) и способствует выработке 
идиотского самодовольства и са
мообольщения, забвения того, что 
по космическим масштабам наша 
цивилизация находится пока в пе
леночной стадии, и мы слишком

В чём смысл 
смысла?

Г. И. НААН, академик АН Эстонской ССР 
(Окончание. Начало в № 2, 26/Х 11 1969 г.)

Средневековье очень увлекалось 
крестовыми походами против все
возможных «измов». Нетерпимость 
была возведена в высшую добро
детель. Чем им жить в страшней
ших заблуждениях (например, 
креститься не двумя, а тремя пер-

1 стами!), лучше им вовсе не жить. 
Но разве сейчас положение намно
го лучше? Разве не мерещатся, 
например, правящим кругам США 
повсюду происки, мирового комму
низма, а кое-кому в одной большой 
державе — сговор ревизионизма и 
империализма против великих идей 
т-амошнего председателя? Если 
что-то не клеится, — виноват 
«изм», а не собственные ошибки и 
объективный ход вещей! Но не
терпимость, вооруженная мушке
тами, — это одно, а нетерпимость, 
вооруженная ракетно-ядерным 
оружием, — нечто совсем другое. 
Нельзя исходить из того, что толь
ко одиннадцатая разновидность 
шестого направления четвертой 
веры несет свет истины, а все 
остальное человечество заблуж 
дается, ибо люди всегда будут 
мыслить по-разному, а история 
поставила нас перед альтернатив
ной: человечеству предстоит либо 
погибнуть (всем вместе), либо вы
жить (тоже всем вместе, а не по 
частям).

Тысячелетия почти безраздель
ного господства религиозно-дог
матического склада мышления 
вовсе не прошли бесследно. И зба
виться от привычного, въевшегося 
в человечество мышления совсем 
не просто. Гораздо легче заме
нять обожествление потусторон
них сил обожествлением личности 
или обожествлением масс, а ре
лигиозные догмы — теми или ины
ми светскими (или, якобы, даж е 
научными). Очень трудно отка
заться от слепой веры в какие бы 
то ни было догмы, заменить веру 
знанием, апологетику критикой.

Между тем, здесь ничего не 
нужно выдумывать заново. В 
принципе, все нужное, хотя бы в 
зародыше, у Человечества есть.

Наше уважение к точным (физи- 
ко-математическим) наукам осно

часто пачкаем свои пеленки. Д аж е  
по вполне земным масштабам это 
так: нельзя забывать, что мы знаем 
всего десятую долю того, что бу
дут знать детишки, которые этой 
осенью первый раз пошли в шко
лу, в своем зрелом возрасте — че
рез три-четыре десятилетия. Их 
будут мучить вовсе не те пробле
мы, которые мы пытаемся решить 
для них, а главным образом те 
проблемы, которые нам пока и не 
снятся.

Без кардинального изменения 
въевшегося в нас склада мышле
ния мы неизбежно будем стоять 
перед веселенькой перспективой,
о которой совсем неплохо сказано 
в рассказе В. Гроссмана «Авель»: 
э ю  «перспектива уничтожения чело
вечества ради процветания и ве
личия государств, счастья народов 
и мира между ними».

Но необходимость решительного 
пересмотра некоторых «самооче
видных» догм должна быть ясна 
и по другим соображениям. М ож 
но ли принимать без критики дог
му, согласно которой для общест
ва главное — производство мате
риальных благ, если факты все 
настойчивее говорят о том, что все 
более решающее значение прини
мает производство информации, а 
производство материальных благ 
оказывается во все большей зави
симости от производства и перера
ботки информации? Разве так уж 
нелепо представление, что в отно
сительно недалеком будущем по
давляющая часть человечества бу
дет занята производством и пере
работкой информации, и именно 
из-за информации обеспечение ма
териального изобилия окажется 
весьма легко осуществимой побоч
ной задачей? Если вся жизнь бу
дет строиться действительно на 
подлинно научной основе (об этом 
мечтал уже Платон, но мы и сей
час еще очень далеки от этого 
идеала), то не будет никакого па
радокса в том, что все человечество 
будет занято наукой и ее окрест
ностями, и ничем больше. Если к 
тому же принять во внимание, что 
и в самом производстве и в пере
работке информации произойдут 

(см. на обороте)



Каждый студент представляет 
свою работу после университета 
по-разному. Чаще всего он ‘знает 
только название своей профессии. 
Чем ближе к финишу, тем яснее 
плюсы и минусы, яснее сущность 
работы. На отделении русского 
языка эта ясность начинается че
рез 3,5 года со времени поступле
ния в университет. Начинается на 
1-м этапе педагогической практики. 
Правда, на вступительных экзаме
нах каждому сообщалось: «Наше 
отделение готовит учителей рус
ского языка для эстонских школ». 
Но эта фраза, даж е повторенная 
несколько раз, никого не смущала 
и не пугала. На неё мало кто реа
гировал, тем более, что она ни 
разу не повторялась за первые три 
года учебы. Многие просто забыли
о ней. Вспомнить пришлось осенью 
на IV курсе, с введением таких 
предметов, как методика русского 
языка и методика литературного 
чтения. Первый раз увидели школь
ные учебники и программы, пер
вый раз составили конспект урока, 
пусть даж е не состоявшегося. На 
вопрос преподавателей: «Как по
строить урок на эту тему?» — 
удивленно пожимали плечами. 
Иногда помогала интуиция, но ча
ще воспоминания о своей школе, о 
своем учителе по русскому языку. 
Но это могло помочь людям, кото
рые не случайно попали на наше 
отделение, или видели достойные 
примеры 3 года назад. Примеры 
разъединяли, а чувство ответст
венности, определяющее работу 
каждого учителя, объединяло. 
Когда мы стали ходить на уроки 
в школы, а потом обсуждать их, 
то почувствовали себя очень взрос
лыми. Может, поэтому на нашем 
курсе вдруг резко повысилась ус
певаемость, и никому не надо было 
напоминать о посещении лек
ций. Деловая атмосфера достигла 
апогея в феврале — на педагоги
ческой практике. Курс был разде
лен на группы, попавшие в раз
ные школы города. Первую неделю 
мы только слушали и обсуждали 
уроки учителей в своих школах и, 
для сравнения, посещали другие 
школы. Надо сказать, что учите
лям доставалось от нас, не дав
ших ни одного урЪка. Редко какие 
уроки казались нам хорошими. Ч а
ще они все были очень похожи 
друг на друга, и создалось впечат
ление, что педагог спокоен и уве
рен в себе не от опыта работы в 
школе, а от равнодушия к своей 
работе. И дело не в отсутствии 
наглядности или в скучной грам
матической теме, не от нагрузки, 
хотя она очень велика, а от не
желания знать больше, чем ты 
знаешь, от установившегося к дан
ному классу отношения. Обсуж
дения уроков не воспринимались 
учителями с должной серьезностью 
и были полезны только нам. Но 
уже поэтому можно считать, что 
эти маленькие конференции до
стигли цели, так как в каждом из 
нас начинался учитель.

В первую неделю присматрива
лись к своим классам, в которых 
должны были давать уроки. Еще 
за месяц до начала практики нам 
сказали, в каком классе предстоит 
работать, но это ничего не дало 
практически. Целесообразнее было 
бы на лекциях по методике после
довательно сравнить учебный ма
териал с 5 по 8 класс. Пользы 
было бы больше, ведь мы с тру
дом ориентировались при состав
лении конспектов. Вообще, мето
дические приемы, о которых гово
рилось на лекциях, повисали в 
воздухе, т. к. не оговаривалось, к 
какому классу они наиболее при
менимы. Такие оговорки не всегда 
на деле оправдывали бы себя, но, 
безусловно, помогли бы оттолк
нуться нам от проверенного.

Наблюдение над классом рож
дало мысли о проведении пред
стоящих уроков, но это ничуть не 
уменьшало волнения перед пер
вым уроком, от которого зависело 
очень многое. Истина общеизвест
ная, проверенная нагнетала ро
бость перед уже знакомым клас
сом.

Особенность первого этапа прак
тики — его непродолжительность: 
10— 11 уроков русского языка. 
Никто из нас не собирался в кор
не перестраивать метод работы в 
этом классе, перевоспитывать не- 
радивных учеников. Д а  это и не
возможно за такой короткий срок. 
Нужно было растолкать пассивных 
и наладить контакт с классом, за 
ставить слушать себя. В идеаль
ных случаях предполагалась и 
отдача класса, но это получалось 
не у всех. В один из последних
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дней практики учителя, о которых 
говорилось выше, сказали нам: 
«Что это за уроки! Сплошная игра, 
и никаких знаний». Возмущение 
некоторых доходило до предела, 
когда после уроков они говорили: 
«У вас не урок, а театр!» Мне к а 
жется, что «возмущение» такое 
говорило, что задача первого этапа 
практики выполнена. Найден кон
такт, класс ловит каждое слово 
учителя. Значит, ты можешь прид
ти через год в школу и у тебя бу
дет получаться. Особенно приятно, 
когда «театр» получался на скуч
ном грамматическом материале 
или на далеко не интересных тек
стах учебника. Больше того, ре
зультаты контрольных работ пока
зали, что знания, данные практи
кантами, не меньше тех, которые 
давали учителя на предыдущих 
уроках. Многим элемент игры по
мог найти себя в незнакомом клас
се, почувствовать хозяином. Су
ществует мнение, что на первый 
урок практиканта должен сопро
вождать учитель. Так вроде бы 
вернее, да и спокойнее ученики си
деть будут. Вряд ли дисциплина 
зависит от присутствия учителя 
на первом уроке, а дети, наобо
рот, настораживаются, и твоя на
стоящая встреча с ними отодви
гается на другой раз. Зато с это
го дня начинается непрерывная 
опека учителя над тобой, которая 
подавляет инициативу, а вместе с 
ней и твой правильный подход $  
классу, который у тебя родился в 
результате наблюдений. Часто 
составленный тобой план урока, 
переделывается учителем за 15 ми
нут до начала урока. Конечно, 
опыт — это много. Но как чело
век, пусть даж е опытный, смело 
вносит исправления в работу, ко
торая накануне у тебя отняла пол
дня, пока из массы вариантов не 
родился окончательный. Бывали 
случаи, когда после таких «попра
вочек» практикант приходил в 
класс и давал урок по своему пла
ну. Урок удавался, а на обсужде
ниях руководитель практики и 
остальные практиканты хвалили 
именно те моменты, которые до 
этого учитель предложил переде
лать. Случайность, может быть, но 
не слишком ли их много наби
рается?

Мы понимаем, что приходя в 
класс со своими уроками, мы ло
маем систему, выработанную учи-

В чем смысл смысла?
(см. стр. 1.) 

какие-то революционные измене
ния, о которых у нас сейчас не 
может быть ни малейшего пред
ставления (кроме того, что они 
обязательно будут), то нет ника
кого парадокса даж е в том, что 
численность научных работников 
превзойдет численность человече
ства: просто мы пытаемся перено
сить на будущее привычные еди
ницы измерения,нечто вроде трак
торов в пятнадцатисильном исчис
лении.

Если же пример науки кажется 
недостаточно убедительным, то 
можно взять какой-нибудь более 
наглядный пример. Например, 
опять оружие. Как ни пародок- 
сально, на наших глазах инфор
мационное оружие становится

сильнее ракетно-ядерного. Послед
нее не может решить ни одну серь
езную Проблему, и по мере его на
копления становится все более 
невозможным его применение. 
Вместе с тем роль информации и 
всевозможных манипуляций с нею 
(дезинформация, сокрытие инфор
мации) как оружия очевидным 
образом возрастает.

Поэтому стоит самым серьезным 
образом задуматься над тем, что 
нам важнее: береза сама по себе 
или в виде веника и розог? Не 
слишком ли много розог? У чело
вечества слишком много танков и 
слишком много возможностей на
править их против собственного 
будущего.

Не так ли?

телем, а после нас ее очень трудно 
восстановить. Но вряд ли хорошая 
система боится таких посещений. 
В худшем случае, она может по
качнуться, да и то при встрече с 
другой, достойной системой. Р е
зультатом этого явится обыкно
венное любопытство класса к но
вому лицу за учительским столом. 
Через 5 уроков любопытство ис
чезнет и начнется деловой кон
такт, повседневное восприятие но
вого лица, как учителя, дающего 
новые знания, а не как временного 
практиканта. С этой точки зрения 
можно сказать, что такие «набе
ги» на школы полезны обеим сто
ронам.

Пока мы говорили об отрица
тельных сторонах школьного пре
подавания. Но и у нас не все было 
благополучно, начиная с элемен
тарной дисциплины и кончая уров
нем подготовки к практике. 
Иногда причина этих срывов — в 
недостаточном внимании к данной 
теме на лекциях по методике. Так 
получалось с работой над ошибка
ми. Но срывы это одно, а регуляр
ные неудачи — другое. И причины 
постоянных неудач, вероятно, не 
в скучности темы, плохом настрое
нии практиканта, а в абсолютном 
неумении работать в детском кол
лективе, в неподготовленности к 
данной работе. Мы забыли о той 
фразе, оброненной на вступитель
ных экзаменах, и не было ни одно
го предмета, который напомнил 
бы нам об этом. Пионерская прак
тика и педагогика мало чем могли 
помочь нам в данном плане, тем 
более, что план этот имеет свои 
особенности': преподавание русско
го языка людям, которые до шко 
лы не знакомы с ним.

На филфаке часто любят пого- 
воривать на тему, где причины 
плохой успеваемости. Любопытст
вующим студентам нужно посове
товать дожить до IV курса, на ко
тором они поймут цель своего обу
чения в университете, а главное: 
реально столкнутся со своей буду 
щей работой. Поймут, да поздно
вато. А ведь, если бы на первом 
курсе их привели в школу для 
пассивного прослушивания не
скольких уроков русского языка, 
то и серьезное отношение к делу 
возросло и просто стало бы по
нятно, на что нужно обратить вни
мание, к чему готовиться. Это ответ 
любопытствующим преподавате
лям. Наверное, многим не приш
лось бы мучить и себя и препода
вателей пребыванием в универси
тете, а потом и пребыванием в 
школе. Совсем не обязательно чи
тать предмет методики на первых 
курсах, но устраивать педагогиче
ские дни, когда все идут в школу 
слушать уроки, было бы полезно. 
Д аж е  обсуждения этих уроков 
прошли бы на должной высоте. А 
предмет методики, прочитанный на 
последних курсах, воспринимался 
бы лучше студентами, имеющими 
уже небольшой педагогический 
опыт. В. Маричева.

Конференция
русских ФИЛОЛОГОВ

Второго апреля в 10 часов пле
нарным заседанием откроется XXV 
научная студенческая конференция 
на отделении русского языка и 
литературы. Около 50 студентов и 
аспирантов Москвы, Ленинграда, 
Риги, Смоленска и других горо
дов прислали тезисы и изъявили 
желание участвовать в нашей кон
ференции.

Несколько работ наиболее обще
го характера (Д. Лашманов «Се
миотика и наука о литературе»,
В. Крутоус «Проблема мотивиро
ванности в словесном искусстве и 
семиотика», В. Айрапетян «Рус
ский палиндром», А. Байбурин 
«Некоторые замечания о синтакси
се русской былины») вынесены на 
совместное заседание секций язы
ка и литературы. Если в прошлом 
году намечалась лишь, тенденция к 
увеличению числа стиховедческих 
докладов, то на предстоящей кон
ференции их преобладание очевид
но. Резко уменьшается количество 
исследований в области истории 
литературы, фольклора, а некото
рые периоды XVIII—XX вв. пред
ставлены единичными работами. 
Тартуские доклады посвящены 
главным образом вопросам исто
рии и теории литературы (К Кум- 
пан, Л. Петина, И. Душечкина, 
Г. Гитлина, Л. Зозуля, М. Левин, 
Б. Тух), поэтики отдельных тек
стов (М. Лотман), теории фольк
лора (А. Байбурин).

На секции лингвистики будут 
представлены работы по синтак
сису, лексикологии и словообразо
ванию. А. Байбурин.

КУЗЕБАЙ ГЕРД
В последние годы возобновился в центре культурной жизни уд-

интерес к творчеству и научной дея- муртского народа. В последние го-
тельности удмуртского поэта и ды переиздаются некоторые его
драматурга, фольклориста и этно- произведения, хотя большая часть
графа, лингвиста и критика Кузе- его работ еще не опубликована, 
бая Герда, бывшего в свое время

#  #  , 1Г
К. Герд родился 2(14) января Чувствуя недостаточность своих 

1898 года, в семье крестьянина де- знаний, Герд осенью 1922 года 
ревни Покчивуко. После оконча- поступает в Высший литературно- 
ния земской школы он учился в художественный институт в Моск- 
Вавожской школе, затем в 1912 ве (этим институтом руководил 
году поступил в Кукарскую учи- тогда В. Я. Брюсов). Тогда же он 
тельскую семинарию. серьезно принимается за обрабог-

Получив диплом учителя, К. Герд ку фольклорного материала уд- 
в 1916— 1917 гг. работал в селе муртского народа. Вскоре выходят 
Большая Уча. Впоследствии его три сборника народных песен с его 
назначают инструктором школ обширными предисловиями. В се- 
Малмыжского уезда. Работая ин- редине двадцатых годов Кузебай 
структором, К. Герд создаёт во Герд публикует собранные им ле- 
многих удмуртских селениях дра- генды, предания, пословицы, по- 
магические кружки, перводит пье- говорки, загадки. Интерес в науч- 
сы русских авторов, пишет ориги- ных кругах вызвала его статья «К 
нальные произведения, например: изучению удмуртских загадок», 
«Адзнсьёс», («Свидетели»), «Югыт переведенная на венгерский, не- 
сюрес вылэ» («На светлый путь») мецкий, эстонский и русский язы- 
и другие. С 1920 года К. Герд за- ки.
ведует издательским отделом Уд- В годы своего обучения в аспи- 
муртского комиссариата в Сара- рантуре при Московском научно- 
пуле. исследовательском институте на-

После объявления Удмуртии ав- циональных и этнических культур 
тономной К. Герд возглавляет до- народов Востока СССР (1926— 
школьный сектор Удмуртского рес- 1929) Герд продолжает свои науч- 
публиканского отдела народного ные изыскания в области народной 
образования и в трудный голодный удмуртской культуры. Окончив 
год организует первый показатель- аспирантуру и получив звание до- 
ный детский дом в городе Ижкар цента, он уезжает на родину, и 
(по-русски —• Ижевск). безвыездно живет в столице рес-

Помимо организаторской рабо- публики, 
ты К. Герд печатает свои стихот- В 1927 году выходит новая кни- 
ворения на страницах удмуртских га стихов Герда «Сяськаяськись 
газет. Он начал писать еще до ре- музъем» («Цветущая земля»), Осо- 
волюции, в годы учебы, под влия- бенно привлекательны в ней стихи 
нием произведений устного народ- о родной природе, 
ного творчества. Также очень интересным явился

В 1922 году он издает свой пер- последний сборник Герда, издап- 
вый сборник «Крезьчи» («Гус- ный незадолго до трагического 
ляр»), куда вошли его ранние и конца поэта — «Лёгетъёс» («Сту- 
пореволюционные стихи. пени»). Герд болезненно воспри-

Наиболее ярко и свежо написа- нимал отрыв удмуртских крестьян 
ны стихотворения о гражданской от земли и уход в город: он откры- 
войне. В них передаются чувства то выступал против появившихся 
и мысли удмуртского народа. Не- в годы культа личности проявле- 
которые из них стали популяр- нии великодержавного шовиниз- 
ными песнями. Так, первые строки ма. В 1933 году Герд был объявлен 
из стихотворения «Сюрес дурын» «врагом народа» и умер в 1940 го- 
(«У дороги») известны как песня, ду, находясь далеко от родных 
которая вошла в антологию «Твор- мест.
чество народов СССР» (М., 1937). Е. Денисов

N

Я  ни разу не видел жоре...
Я ни разу не видел море,
Я ни разу не видел юг.
И мне кажется, в синем просторе 
Я увижу лишь поле и луг.
Говорят, что оно красиво —
Как живое, дрожит при л у н е . . .
Но милей мне родные нивы,
Стук цепов на удмуртском гумне.
Что там волны, упруги и дики,
Чайки в небо, как белый с н е г . . .
Но милей мне полынь с повиликой,
Облака в голубой вышине.
Мой курорт — наши вотские гурты,
Моё море — просторы полей,
Где в волнах, точно в море, удмурты 
Жнут свой хлеб, пригибаясь к земле.
Наше поле не хуже моря,
И красивей его во сто раз,
Где колосья, с ветрами споря,
Гнутся, бьются с зари, с утра!
Наше поле весной го л у б о е ...
А потом, как начнет цвести,
В бледно-желтом томясь покое,
Ждет поры, чтоб зерно принести.
А когда нальется, созреет, —
Станет ярким, как яркий день,
Золотыми брызгами веет 
В берегах голубых деревень . . .
Я ни разу не видел море,
Я ни разу не видел юг.
И  мне кажется, в синем просторе 
Я  увиж у лишь поле и луг.

1927

* гурт — удмуртское селение

З О Р А *
Зловещ е близилась гроза,
Блеск молний ослеплял глаза,

И в этот миг на свет родилась 
Ребёнок — девочка . . .  Возилась 

Слепая бабушка у печки:
М олилась предкам, ставя свечки.

Ребёнок плакал . . .  Имя дать 
Не знали как. Н у, где же знать?

В друг слышат — дождик со двора,
И дали имя ей —

Зора!
1927

* — Зор — дождь, Зора — Дождевица. В старину 
у удмуртов был обычай давать детям имена по явлениям 
в природе, совпадавшим с рождением ребёнка.

Перевод с удмуртского Е. Денисова

Ответственный редактор — П. С. СИГАЛОВ 
Редколлегия Б. ТУХ, Г. ЗАГОСКИНА, В. МАРИЧЕВА, 

Е. ГОЛИКОВ. И. КОШЕЛЕВА



RSR ja dialektika
Viimasel ülikooli komsomolibü-

ool arutati rahvusvaheliste suhete 
ringi tööd. Tahaksin lugejaga j a 
gada mõningaid rnõtteid lootuse,s, 
et leidub vastuvaidlejaid.

Esimese lähenemise korral: as 
jad RSR-ga on halvad. Seda tu 
leb järeldada lihtsatest tõsiasja-'  
dest (õigemini nende puudumi
sest): suuri, üleülikooli lisi koos
olekuid pole korraldatud, palju ei 
ole kuulda ka senaatorite esine
mistest kursustel.

Tõnu Laak, kelle senat valis pre-
• sidendile abiks, et kursustel loen

guid korraldada, satub piinlikku 
olukorda: enamik (kui mitte kõik) 
senati liikmeid põhjendab oma 
keeldumist minna kursustele esi
nema ajapuudusega. Tundub küll, 
et see on vaid ettekäändeks. Mil
les on siis asi?

Tuleb arvata, põhjus peitub se
nati koosseisus. Päras t  selliste 
üliõpilaste nagu T. Leito, J. Alliku, 
P. Kenkmanni, S. Kallase ja mõ
nede teiste lahkumist RSR-i sena
ti koosseisust (sinna kuulumine 
on rangelt -vabatahtlik) kas üli
kooli lõpetamise või «teisele ühis
kondlikule tööle siirdumise» tõttu 
on seal puha noored mehed, ena
mik I— II kursuselt. Niisiis: sena
tis toimus vere värskenemine ja 
noorenemine, mis pole ju iseene
sest halb, kuivõrd see on p a ra ta 
matu.

Niisugune oiukord tõi kaasa 
uue mure. Et häid lektoreid-rah- 
vusvahelise olukorra tundjaid ei 
koolitata üks-kaks-kolm, siis luges 
senat hädavajalikuks töötada 
1969/70. õppeaastal «sissepoole», 
harida iseennast. Tõele au andes 
tuleb öelda, et seda on rohkem 
või vähem järjekindlalt ka tehtud, 
rohkem kui viimase _2—3 aasta 
jooksul. J ä re l ik u l t . . .  kõik on kor- 
ras, tuleb ainu'.t oodata ning sel
lega võiks loole punkti panna. 
Kuid ei. Häirib veidi kiuslik mõ
te: kas sellisest tööst RSR-is nii
sugusel kujul üldse mingit tu 
lu on?

Põhjendused:
1) paljud noored senaatorid tu- 

evad koosolekule saama, a i n u l t  
tuulama, mida räägivad teised, 
need, kes eelmise koosoleku põhjal 
p e a v a d  mõne ettekande tegema;

2) suur koosolek, nn. «suur 
ring» on senaatorile enesetäienda
miseks väga vajalik, omamoodi 
stiimul, «katsumine», mis sunnib 
end sündmuste ja probleemidega 
hästi kurssi viima;

3) ilma «suure ringita», avalike 
esinemisteta on «väikestest ringi
dest» (senati koosolekud) vähe 
kasu, sest viimane on esimese tee
nistuses.

Vaatleme lähemalt viimast põh
jendust. RSR saab teha välispolii- 
list propagandat ülikoolis kahel 
viisil:

1) RSR-i suures ringis,
2) esinemistega kursustel.
Ajaliselt peab teine järgnema

esimesele.
Et «suuri ringe» ei ole toimu

nud, siis on selge, et 1) noortel 
senaatoritel «ei ole aega» kursus
tel vestlemiseks (s. t. puudub ju l
gus «vette hüppamiseks üldse», 
mitte aga «vette hüppamiseks 
tundmatus kohas» — kursusel;
2) kursused ei tea, mida RSR ku
jutab, ja «mis sealt seest leida on»;
3) noortel senaatoritel puuduvad 
eneseväljenduse võimalused.

Need probleemid, õigemini 
RSR-is sellise olukorra kujunemi
ne, on teatud määral ühe puu vil
jad, mille juured peituvad mujal, 
ja see muu näib peituvat nimelt 
ülikooli komsomoliaktiivi om apä
ras. Jämedates joontes on olukord 
selline:

Ühe ülesande jaoks on meil 
kaks kandidaati: Rein ja Juhan 
(mõni. teadjam muigab skeptiliselt 
ja hüüatab: «Alis siis viga, tavali
selt on ainult Rein üksinda!»). 
Rein on aktiivne: lööb kaasa 
ÜTÜ-s, kuulub teaduskonna kom- 
somolibüroosse jne., Juhanist on 
teada ainult ta nimi. Selge, et v a 
lik langeb Reinu kasuks: tal on ju 
kogemusi ja mis see üks asi veel 
ära teha ei ole . ..

On ju nii, lugeja!? Tuleb nenti
da, et kahjuks RSR-ile (kuid kas 
a i n u l t  RSR-ile?) ei ole RSR-i 
aktivistid saanud (või osanud) sel
les suhtes erandiks jääda . . . Miks 
see nii on, mida ette võtta, seda 
arutab lugeja ise järgmises ajale
hes deviisi alusel: «Kes, kui mitte 
mina, ja millal, kui mitte nüüd?»

E. RAHUMAA

ÜTÜ konve
rentsid 
teistes 

ülikoolides
Harkovi Riiklikus Üli

koolis 13.—20. aprillini. 
Töötavad järgmised sekt
sioonid: ühiskonnateadu
sed, majandusteadus, a ja 
lugu, filoloogia, bioloogia, 
mehhaanika-mateina atika, 
füüsika, geoloogia, võõr
keeled, keemia.

Teesid palutakse saata 
5. aprilliks.

A. A. Zdanovi nimelise 
Leningradi RÜ Õigustea
duskonna UTU konverents 
toimub 7. aprillil. Teesid 
saata 1. aprilliks.

Valgevene RÜ Bioloo- 
giateaduskonna ÜTÜ kon
verents toimub 14.— 16. 
aprillini. Teesid saata 4. 
aprilliks.

Kiievi RÜ Küberneeti- 
kateaduskonna ÜTÜ kon
verents toimub 7. -9. ap
rillini.

Saraatovi RÜ M atemaa
tika -Mehhaa ui kateadus- 

konna ÜTÜ konverentsil 
töötavad algebra ja geo
meetria, matemaatil ise 
analüüsi ja arvutusmate- 

nnaatika ning mehhaani
ka sektsioonid. Teesid 
saata 5. aprilliks.

,,cA i  imores

:tendus tuleb kordamisele TRÜ klubis 28. märtsil.

Eesti filoloogia 1 kursuse poisid 
M ait A gu, Tõnis Kaljumäe, Jüri 
Loss, Peep Ne mv alts, Urmas Orek 
ja Rein Veidemann tõid ülikooli 
klubis lavale kom positsiooni H. 
Visnapuu ja V. A dam si lem beluu
lest. Kava oli kokku seadnud S il
via Baum  (eesti filol. I) , lavastaja  
am etit katsetas TPedl IV  kursuse  
üliõpilane Toivo Kabanen, kellele 
see oli kursusetööks.

E sitatud luuletused olid valitud  
Visnapuu kogudest «Amor es» 
(1917), «K äoorvik» (1920) ning  
Adam si luulekogudest «Suudlus 
lumme» (1924) ja «Maise m atka  
poolel teel» (1923).

O skuslikult oli kasutatud va l
gusefekte, lavalise liikum ise või
malusi. Häiris paiguti etlejate ta 
sane hääl, m is oleks end kindlasti 
õigustanud tubateatris, kuid suu
res klubiruum is läks nii osa teks
tist kaduma. K uulajate hulgas oli 
ka Valmar Adam s.

Tundub, et püstita tud  ülesande
ga tuldi üsna hästi toime. Siit 
soov: julget pealehakkam ist ka 
edaspidi!

E SIM E N E  P ÄEV

Enne kui alustati avalduste vastuvõtm ist EÜE-sse, oli auditooriumi 
ukse taha kogunenud kenake sum m  üliõpilasi. Rohkem oli küll uudis
tajaid ia pärijaid, kes polnud veel lõplikku otsust ühegi rühm a kasuks 
langetanud. Ja ega see valim ine siis nii kerge olegi, kui küsim use all 
on suvise töö koht. Kas Tšehhoslovakkia, Poola, Saksa DV, Ungari või 
hoopis eksootilised M ägi-A lt ai ja Jaku tsk?

E sm esel päeval andsid inform atsiooni ja jagasid tühje avalduste  
blankette EÜE TRÜ ettevalm istava staabi ülem Eitnar Rahumaa ( õ i 
gust. IV  k.), ülema asetäitja Anti. Taluri (Õ igust. III k.) ja staabi 
liige Erik Eda (Maj. I I I  k.).

Esim esena TRÜ-s esitas EüE-70-sse astum ise avalduse Tiia Tarkus 
(keemia II  k.). Tema sooviks oli suvel töötada Debreceni rühmas. 
Teiseks ja kolm andaks avalduse esitajaks olid Arno Adam soo (ravi 
V k.) ja V. Kaik (toidukaub. II k.). (Fotol esimesi avalduste esitajaid.)

O. R E M SU JE V

TERVITAMA VAftSKEID 
TlflfLJ

looritn kirjanduspõlvkond käi-

т. К

Noortel peaks olema rohkem res- 
tuvat skandaalselt, tal polevat am- pekti reaalia vastu, enam tuleks 
bitsioone, tema eesm ärgiks olevat kaitsta sõnade kui tingm ärkide  
sõltum atu eneseteostus. suveräänsust.

Räägitakse, nagu  •oleks viies A inult suletud eneseteostusega ei
põlvkond (arvestades neljaküm nen- tohiks piirduda. See oleks rahvus-
daist aastaist) kaotanud talle an- Iihult liigne lu k s u s s e s t  on meil ju
tud vaim se pärandi teatepulga. Ent 1111 vähe tõelisi künnihärgi kirjati-
pärijad loobuvad alati m illestki, duspõllul. Peab tervitam a energia-
kohati kiili ülbelt ja kergekäeliselt- hüllaseid värskeid tuuli, noori, kes
ki. Kuid sellel loobumisel põhinebki teevad ja teoretiseerivad üheaeg-
ju kultuuri arengu järjepidevus, sest Laht.)
kultuuripärand pole ju teatepulk. . Selliste ja veel pa^jude^ noorima
Millal ja kus on suutnud vananev kirjanduse probleemide tõttu saigi
kirjandus hoida noori oma raami- teoks järjekordne noorte autorite
d es? Jääb ikka kaks võim alust —  seminar Tallinnas Kirjanike Majas,
kas arutada või maha vaikida. Ära- Kogenud kirjam eestest olid kolme
ootav, õlgukehito.v suhtum ine, kas- luule- ja kaht proosasektsiooni ju -

.. __ ___________________________ _____  ____ ___  . !• Труды Института истории settide unarusse jätm ine, trükiasja- hendam as Paul-Eerik Rumm o,
korraldamist. Kaasa tõmmati ka R. Hagelberg TRÜ-st, prof. E. Kull Академии Наук СССР. Вып. 1—4. de organisatsiooniline abitus ■—  ̂ aarandi, Pau. Rumm o,
Eesti Põllumajanduse Akadeemia ja dots. E. Linnaks TPI-st,  dots. М., 1968. Kohaviit 4Bi— 138. kõik see ei kutsu noori sugugi pür- Parve, R udolf R im m el  ̂ Arvi
vastav kateeder. Hiljem laiendati H, Sarv EPA-st jt. Kokku esitati 8 Bibliograafia hõlmab instituudi gitna sinna professionaalsesse kir- ^ ne \'üding, Enn Vetemaa,
arutelu temaatikat ning möödunud ettekannet. Leiti, et võimalused for- teaduslikud tööd, mis on avaldatud jandusse. Lausa bum erangiefektina Lilli Promet ja Vnlem üross. bc-
reedel korraldati meie Majandus- maliseeritud õpetamiseks on avara- aastatel 1936— 1965. Registreeritud tekibki ülepingutatud toim etam isest minari avaettekandes rääkis V adi-
teaduskonnas rakendusmajandus- inad kui seni on kasutatud. Raskusi on monograafiad, artiklite kogumi- vabanem ise taotlus, siseem igrat- mir Beekman kunstist kui reaa.se
teaduste õpetamise metoodika V suurendab asjaolu, et pole ühtset kud, perioodilised väljaanded, do- siooni suletus. N ii kohtam egi kaoo- tegelikkuse tunnetam ise vormist.
vabariiklik konverents, Konverentsi majandusteaduslikku sümboolikat, kumentatsioonid ja instituudis tilisi vorm ipurustuse katseid, laena- Konkreetsete arutelude sissejuhatu-
juhatas sisse TRÜ parteikomitee Viimase loomiseks moodustati vas- kaitstud dissertatsioonide autorefe- tud spliini, tudengi pila, ponnistusi s e k s  ja aluseks sai Uno Lahe po>ee-
sekretär K. Koger teemaga tav komisjon, kes hakkab koordi- raadid. Väljaanne sisaldab veel ligi mahutada üha rohkeni sõnu ühte rniline ja kujundilennukas sonavott,
«V. I. Lenini ideed kõrgema kooli neerima kateedrite sellealast tööd. 5000 retsensiooni, neist NSVL rah- luuletusse, spontaanseid kontraste, m iliest mõned m õ t t e d  on eespool
ja spetsialistide osast uue ühiskon- Järgmise konverentsi korraldab vaste keeltes 3000, võõrkeeltes 2000. riimikrampe. On see mask, m illega esitatud. Tartu autoreid oli 1 allin-
i.a ehitamisel». Märgitud ettekanne tuleval aastal EPA Majandustea- Bibliograafia IV osa koosneb re- varjata isikupäratust või sportlik nas Hgi paarküm mend, neist pooled

■oli hästi seotud järgnevaga, tekita- duskond. gistritest. püüd am mendada sõna kõiki võima- ülikoolist. .
lu s i?

Järgmine EPA-s
Viis aastat tagasi alustasid Tal- Seekord oli konverentsi põhitee-

iinna Poliitehnilise Instituudi ja maks majanduslike distsipliinide
meie ülikooli raamatupidamise ka- õpetamise formaliseerimise võima-
teedrid metoodiliste konverentside lused. Sel teema! kõnelesid prof.

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS

Jes mitmeid küsimusi ja sõnavõtte. V. KR IN’AL (Järg  4. lk.) I. MAGI



Eimar Rahumaa

Who is Who RSR-s
Kodu ja  ristikhein

RSR-is neljanda aasta senaator, 
peale selle terve hulga ameti- ja 
aunimetuste omanik: Õigusteadus
konna komsomoliorganisatsiooni 
sekretär. Üliõpilaste Vastastikuse 
Abistamise Kassa esimees, teist 
aasta t  EÜE Pärnu  regiooni komis
sar ning momendil EUE TRÜ ette
valmistava staabi ülem, poissmees 
ja Saaremaa mees.

Oma kursusel on Eimar Jaan 
Sootaki sõnade järgi igapidi tore 
poiss, mees, kellele võib toetuda. 
Abistab, kui vaja, oma nõu ja vai
mujõuga, millest tal ilmselt puudu 
tulla ei saa. Eimar võtab vastu 
Barbaruse-nimelist stipendiumit 
(vt. «TRO» nr. 38, 1969). Oma 
bürooliikme ning paljude muude 
ühiskondlike kohustuste kõrval po
le Eimar suutnud unustada RSR-i 
ega lektoriamefit. Tavakohaselt 
juhtub ikka nii, et kui inimene 
RSR-i abil kandjad tiivad selga 
on kasvatanud ning juhtivaks selt
simeheks saanud, siis tal RSR-liku 
poliitika tarvis kahjuks enam aega

ei jätku, mis muide pole sugugi ül
latav.

Tubli tegevuse eest EÜE-s ja 
mujal oli himaril üleeelmisel suvel 
võimalus ehitada Ungaris ja eel
misel suvel SDV-s, kus ta  siis 
ühele oma «võimatult paljudest» 
harrastustest rakenduse leidis ja 
midagi head-paremat kitsasfilmile 
jäädvustas ning ühiselamutoas 
ühisvaatamisi organiseeris.

Poliitika ja  õigusteadus — sobi
vad kokku küll, üsna paljudest 
kantidest, sest juristi elukutse 
juurde kuulub asjalik poliit ikaala
ne sõnaseadmise oskus.

Eimar õpib Õigusteaduskonnas 
haldustsüklis, kust nõukogude apa
raadi töötajad välja tulevad, tege- 
ieb Ladina-Ameerika probleemide
ga, aasta tagasi oli kuulsa Fan- 
Lingi protsessi eesistuja ning üle- 
eelmisel kevadel mängis näiterin
gis A. Liivese «Kallimast kallj- 
mas» sm. Kõvameest.

RSR-i pressisekretär

Ingvar Luhaäär

Tfteeliti
K O H TU M IN E M E E LISE G A

See oli lämbe keskpäev mererannas, kui autokastis ärasõidu ootel 
istus meie ekskursioon  — lepavõsa servas pingirida pingirea järel 
nagu siia kõrvalisse kohta unustatud koosolek.

«Poisid, külas pood on lahti!» — keegi teate tõi.
M itm ed kum m arduvad, autokasti põhjas kolksub tühje limonaadi- 

pudeleid. Lasen ka end üle logiseva kiiljelaua alla ja jään seisma  
tolm uhalli autoratta kõrval.

Ä kitse lt mu juures peatub poiss ja ütleb malbelt naeratades
« Vaata seda sina!»
Tõepoolest võsa vahelt paistab meretriip nii heletavalt sinine ja  

m inust tänu tulvab sõnadeks: «Nõuandeid ju nii palju sekkub meie ellu. 
Nad kõik liig karedad, liig asjalikud, närvilised, käskkirjalikud, allu- 
ta d a ta h tva d . . .  Ma pole kohanud veeb ühtki enne sind, kes oskaks 
anda nõu.»

M E E L ISE  PULM A KÕNE K ATK E

Kaks mu sõpra luuletajat abiellusid. Pulm alauas, öelnud tava Koha
sed õnnesoovid, M eelis kiiresõnaliselt lisas:

. .  ja oma töö te võite anda teineteisele kui olnud päeva väärtus
liku vilja, neil hetkil tundes: m inu töö su juurde jõuab vahetult ja sinu 
töö, see väärishõrkne, mille oled teinud iseenesest ja  ajast, jääb kõige
pealt seisatam a minus. N ii enne, kui meist eemalduda, me tööd oti 
ikka teineteises seisatanud hellalt.

Te vaadake, kui iilevkaunis mere pinnal tuule, päiksekiire, laine 
kohtumine! Ei ole maiseid tardum usi — kive, bussiliine, tükeldavaid  
kellaaegu, ainult sujuv ühesolu. Nõnda ajast, teadm isest ja hellusest 
looge oma elu!»

M E E LIS  H A A N JA S

Öise M unam äe kuusetuka vahelt nagu kauge tähekogu paistab Võru.
Võtaks peosse  — nõnda habras, väike, udune.
Võtaks peosse, puhuks udu välja.
Seal siis elab 15 tuhat in im e s t. . .
Meelis pöördub oma tütarlapse poole:
Ma olen sõnad, sina oled viis ja m eist võib saada laut — me kohtu- 

misehetkel. Kas kuju tled  sa praegu ennast laulus? Vaid laulus alles 
algab meie elu. Sa  minu elu eneses tood m ulle nii nagu sõnadesse 
tulev viis toob enesega laulu  — võib-olla sõnad aim asid, et nendest 
võib saada midagi, m is levib ülevana, kuid kas nad võisid kujutleda  
laulu!

K O H TU M IN E LE N N U JA A M A S

M ust kevadm antel, pehme kirju sall, käes tumeroheline nahkne 
mapp —. nii M eelis seisis lennujaam a ees ja vaatas, kuidas raagus 
puus üks kuldnokk askeldab.

Kaasreisijana rõõm salt tervitanud mind, ta sõnas m õtlikuna, siive- 
nemis meel selt: «Kui m uutuvad on teed  — kruusased ja asfalteeritud . . .  
nüüd õhku tõuseme ja tee on m aastikuna sinavana meie all ja isegi 
see kuldnokk võib meid tappa —  kui lendab m oo torisse . . .  sellel 
te e l . . .»  — ta  vaatas m ulle otsa pilgul sum esäraval ja sõnas: «Tee ei 
muutu külas ega linnas, sajus, sajandis j

Uut 
teatmekirjandust 

Toome 
raamatukogus

2. Хромосомные числа изветко- 
вых растений. (Справочник). Л  *
1969. 927с. Kohaviit: 21Т—34.

Teatmik on mõeldud nendele, kes 
tegelevad taimeliikide karakteristi
kaga ja on vajalikuks käsiraam a
tuks süstemaatika, fülogeneesi, ge
neetika ning selektsiooni praktiliste 
ülesannete lahendamisel. Raamatu 
lõpus on erialaste tööde bibliograa
fia, mis sisaldab ligi 7000 nimetust.

3. Острой О. С. Изобразитель
ное и прикладное искусство. Биб
лиография русской библиографии. 
М., 1969. 213с. Kohviit- I3Bi—61.

Väljaanne sisaldab 1232 biblio
graafiat kõikide aegade ja rahvaste 
kunstist. Bibliograafia on varusta
tud nimede, autorite ja pealkirjade 
registritega ning vajalikuks teatme
teoseks kõigile, kes tegelevad üks

kõik millise kunstialaga.
4. Гейбер, И. П. Англо-русский 

метеорологический словарь. Л.,
1969. 448с. Kohaviit: 20S—57.

Sõnastik sisaldab enam kui 25000 
erialast sõna, sealhulgas palju uusi 
termineid meteoroloogiliste ap a raa 
tide, radiolokatsiooni arvutustehni
ka jne. kohta. Raamat on vajalik 
kõikidele meteoroloogia alade spet
sialistidele ja üliõpilastele.

5. Dictionar poliglot. Bucuresti,
1969. 774 lk. Kohaviit: 24S— 147.

See on uusima tehnika termino
loogiline sõnastik inglise-, saksa-, 
prantsuse- ja venekeelsete vaste
tega.

Et ajalehes märgiti «Kodu ja 
ristikheina» järgmise toimumise 
ajana 22. märts kell 19, kuulutus
tel aga 23. marts — see on o rga 
nisaatorite süü. Palume vaban
dust!

Pühapäeval kell 19 algaski lu
gu moneminutise hilinemisega pea
le, Publikut oli paras jagu ja — 
nagu see ülikoolis ikka kotnbeks 
on — tuli järjest juurde.

Esimesena asusid lavale psühho
loogid. Juba esimestest minutitest 
paistis, et kava kallal on põhjali
kult nuputatud ja vast harjutatud- 
ki. Originaalne lavakujundus, 
õiged valgused, tegevusega sünk
roniseeritud saatemuusika ja kõik 
muu, millest koosneb üks lavastus, 
olid oinal kohal. Ainult e t . . .  pub
likut hämmastasid raskused laval 
toimuva tegevuse mõtestamisel. 
Paistis silma küll pretensioon mõt
tetihedusele, kuid mõte ise («Iga
üks peab oma risti kandma», «En
dast mööda ei pääse» või tundu
valt optimistlikum «Igaüks on oma 
saatuse sepp») jäi suuremale osale 
publikust arusaamatuks. Tulemu
seks oli, et hoolimata põnevusest, 
millega psühholoogide esinemist 
piiluti, kviteeriti seda ainult väga 
kesise aplausiga.

Aga siiski ei tahaks psühholoo
gide esinemist läbikukkunuks lu
geda. Asi on selles, et nii oma
laadilist (loe: eriskummalist) esi

nemist ei ole TRÜ klubi lavel va
rem olnud. Tegemist oli ju a lgu
sest lõpuni puhta abstraktsiooniga. 
Pole siis ka ime, et publik asus 
seisukohale «ei tea kohe, kuidas 
olla ja mida arvata». Võiks aga 
siiski arvata, et psühholoogide 
esimeses esinemises peitub võti, 
mis avab uued võimalused üliõpi- 
lasisetegevuse arendamiseks. P o 
leks ju paha, kui meil satiiri- ja 
huumoriteatri kõrval harrastatakse 
ka mõistuse- ja ideedeteatrit.

Kui vaadelda ebaedu põhjusi, 
siis peamine peitub vist s tsenaa
riumis. Stsenaarium ei olnud lava- 
pärane ja jät tis  suurema osa tege
lastest ilma mänguvõimalusest. 
Mängida, s. t. näidelda said võrd
lemisi arvukast trupist vaid kaks: 
Jobukene Alfred ja endale risti 
valmistav nimetu naistegelane. 
Esimene neist esines hindele kolm 
miinus, teine hindele viis. Üle
jäänud tegelaste osavõtt piirdus 
enam-vähem staatiliste  pooside ja 
üksikute repliikidega.

Aga siiski — üks tegelane oli 
veel, kuid ta mängis lava taga. 
See oli mees, kes hoolitses saa te
muusika eest. Ja kui paradoksaal
sena see ka ei kõlaks —- lavatagu
ne tegelane sai esinemise käigus 
peategelaseks ja kandis kõike la
val toimuvat. Oskuslikult valitud 
saatemuusika päästis suurema osa 
sellest, mida oli võimalik päästa.

Geograafide esinemisest on v ä 
hem rääkida. Poisid tahtsid nalja 
teha ja tegidki. Muidugi jäi nalja 
napiks ja esinemine ise ka lühike
seks, aga — tudeng on vähenõud
lik. Tudeng tuli klubisse lootuses, 
et ehk saab natuke naerda. Selle 
natukese geograafid talle ka või
maldasid.

Zürii oli mõningal määral ras
kustes. Konstateeriti, et psühho
loogid olid ehk tugevamadki, kuid 
geograafid rahuldasid, paremin; 
publiku pretensioone. Mis teha - 
publiku maitsele on isegi akadee
milised ja kunstiteatrid alla pida
nud vanduma . . .

Järgmisel pühapäeval (loodame, 
et objektiivsed põhjused ei sunni 
meid esinemispäeva muutma) esi
nevad klubis keemikud ja m ate
maatikud. Organiseerijad ei looda 
eriti enam «Kodu ja ristikheiiü? 
süžeelisele arengule, kuid mine 
tea ....

Lõpuks — kuhu jäi «3 tekii 
SHOW»? «3 tekli SHOW» jäi pi
dama ootamatuste taha. Et Talin- 
na tudengid Tartule Riiat eelista
vad ja asja lihtsalt pooleli jä t a 
vad — kes võis seda arvata! Jääb 
vaid loota, et lähemas tulevikus 
(järsku juba eeloleval laupäeval?) 
asi siiski teoks saab. Eksituste vä l
timiseks JÄLGIGE REKLAAMI!

TRÜ komsomolikomitee 
sekretariaat TRÜ klubi

(Bertrctnd (Qussell 
1 8 7 2 — 1 9 7 0

Dr. H. H. Roth 
teatab Erfurdi loo
maaia püütonist, 
kes seal pikema 
viibimise järel su
ri. Lahkamisel 
avastati , et surma 
põhjus oli okas
sea okas.

E. Mohr, «Alt
weltliche Stachel- 
^rhwpinp »

TH IS  OLD H AM M ER IT  S H IN E S  L IK E  S IL V E R  
SE L  VAN AL V ASA R A L  ON HÕBEDA H ELK  
TAL PO LE E N A M  R A SK U ST . SE PA  
K Ä E ST  TÕ U SIS  LEND U  VANA H Õ B E D A N E  VASA R  
M /S  K IL K SA T A B  TALVEÖ Ö  K Õ R G U SE S VASTU

N AE LA P Ä1D ?

Või okas. Ka see on kuju, m ille saab mõte.
M illest elu otsa on pahandusi. M is ajast 
on lord okassiga? P a ts ifis t? M atem aatik? Filosoof ?

M is ajast on Ühendriigid vastu tavad
loogika ees? — Lohemaosse, kes meid kõiki neelab
jääb rändam a kulum atu  okas. Kord
torkab tapetu tapjale seestpoolt südam esse.

Tõega. See on ainus relv. A inus kaitse. Sest 
arm astuse ja loogika vahe 
on palju väiksem  kui ustakse. See oligi 
m ille tema tõestas. Seda oligi tarvis tõestada.

J. K A P L IN SK I

Tuusikud
Ametiühingukomiteesse saabusid II kvartali puhkekodude ja sa n a 

tooriumide tuusikud. Neid, kes andsid avaldused sanatooriumituusikute 
saamiseks, palutakse tulla lähematel päevadel komiteesse. Mõningad 
võimalused on ka veel sanatooriumituusiku saamiseks varasema aval
duseta.

Puhkekodutuusikute avaldused esitada hiljemalt l. aprilliks.

Kobuleti (Gruusia) — 27. 06.— 14. 07. — 1 tuusik
Pühajärve — 11. 04. —22. 04. — 2 tuusikut

— 22. 05. — 2. 06. — 2 tuusikut
Jurmala  (Riia rand) — 17. 06. — 4. 07. — 2 tuusikut
Selga (Riia rand) — 16. 05. —27. 05. — 2 tuusikut

, ,  y-'* — 2. 06.— 13. 06. — 2 tuusikut
— 26. 06.— 7. 07. — 1 tuusik

Laulasmaa — 4. 04.— 15. 04. — 2 tuusikut
, , — 16. 04.—27. 04. — 2 tuusikut
j , — 22. 05. — 2 . 06. — 2 tuusikut

— 27. 06. — 8. 07. — 2 tuusikut
Võsu — 18. 06. —29. 06. — 4 tuusikut

— 30. 06. — 11. 07. — 2 tuusikut
— 12. 05. - 2 3 . 05. — 2 tuusikut

, , — 24. 05. — 4. 06. — 2 tuusikut
— 20. 06. — i: 07. — 2 tuusikut
— 21. 06. — 2. 07. — 4 tuusikut

A/ü. komitee

«üliõpilane aastal 1834»

^KinokLubi6
Kui Sa pole veel vaadanud un

gari kunstilist filmi «Isa», mis 
võitis V rahvusvahelisel kinofesti- 
valil kuldauhinna, siis on Sul või
malus seda teha 29. märtsil kell !6 
ja kell 18 raudteeklubis.

TJRÜ kinoklubi juhatus

Esmaspäeval,  30. märtsil etendub 
«Vanemuise» väikeses majas 
J. Tombi nim. Rahvateatri esituses 
Male Schwarzi uus näidend «Üli
õpilane aastal 1834». Selle teosega 
tähistab teater V. I. Lenini 100. 
sünniaastapäeva ja etendus Tartus 
toimub teatrikuu ürituste raames.

Näidendi peategelase, saksa kir
janiku ja  revolutsionääri Georg 
BÜCHNERI tegevus omas antud 
ajastul rahva vabadusvõitlusele 
suurt tähtsust. Seepärast pakub 
teos kir janduslikku huvi eriti õppi
vale noorsoole.
' Lähtudes teatrikuu eesmärkidest, 
korraldab teater kõrgemate õp
peasutuste ja keskkoolide vane
mate klasside õpilastele lavas tu

se retsensioonide võistluse. P a re 
mate tööde autoreid premeeritakse 
mälestusesemetega ja teatri tasuta  
külastamisega ühe aasta  kestel. 
Retsensioonid saata aadressil: Tal
linn, Salme t. 12. J. Tombi nim. 
Rahvateater.

Esmaspäevasel etendusel Tartus 
kavatseme etenduse lõpul korral
dada nähtud etenduse arutelu. Ko
hal viibib ka teose autor Male 
Schwarz. Loodame rohkearvulist 
osavõttu.

N. KRAUS

Ajalehe tänase numbri kujundasid  
H, Rahuoja. O. Rem sujev ja T. Tohver.

N ädalakr о oni ka
Raamatukogu kommunistlikub 

noored käisid Moskvas tutvumas 
sealsete raamatukogude tööga, kü
lastati ka V. I. Lenini nimega seo
tud paiku. Raamatukogul enda! 
olid külas Vilniuse Riikliku Üli
kooli raamatukogu esindajad, kes 
leidsid _ vahetusfondist kaasaviimi
seks mõndagi vajalikku. Raam atu
kogu uue hoone lähteülesande nel- 
jajndat varianti ei kinnitatud j;; 
nõuti veel kord ümbertegemist.

Uudiskirjandusest saabus «Ge 
schichte der Universität Rostock 
1419— 1969» I, II osa, T. Pszczo- 
lowski «Zasady s Dprawnego dzia 
lania» ja «Prakseologiczne sposo 
by usprawniania pracy» Varssavist . 
«Harward Educational Review 
Architecture and Education» nr. 4,
1969, «The Botanical Review» juuli-- 
september, 1969 New-Torgist, «An- 
nales de l’Universite de Paris». 
1968, nr. 4 jm. P rahas t  saabus suu
rem saadeti erinevaid seeriaid, 
nagu «Medica», «Philologica», «Oe 
conomica» jm.

R. KUDU

Arstipunkf
MIS SELLES MAJAS TEHAKSE?

Muidugi, kui tuleb gripilaine, siis 
oleks ka kümnest tohtrist vähe: tä 
navusel «kõrghooajab võtsime kol
me arstiga 6 tunni jooksul 120— 
130 inimest vastu, lisaks veel ko
dused visiidid.

Enamasti ongi tõbi noortel ini
mestel juhuslik: külmetus, köha 
gripp. Südamevalp teevad aga dis- 
panseersed haiged (reumaatikud, 
kõrgvererõhu- ja neeruhaiged jt.) , 
sest osa neist kipub unustama oma 
profülaktiliste ravikuuride aega ja 
vajalikkust. Meil on siis tegemist 
nende inimeste leidmisega, mitme
kordsete kutsete saatmisega vahei 
dekanaadi või õppeosakonnagi kau
du. Hullem on aga, et haigus sü
veneb . . .

Siis veel profülaktilised läbivaa
tused. Teoreetiliselt peaks iga üli
õpilane alates teisest kursusest käi 
ma sügiseti siin oma tervist kont
rollimas, *muuhulgas ka fluorograa- 
filisel läbivalgustusel. Sellega on 
jälle omajagu muret, isegi adm i
nistratiivseid mõjustusvahendeid on 
proovitud, aga ikkagi ei leita aega 
«röntgenis» käimiseks. Ometi avas
tasime 1967. a. läbivalgustusel 4, 
1968. a. 3 lahtise kopsuturberkuloo- 
si juhtu -— tähendab, asi on väärt , 
et selle pärast vaeva näha.

Nii me siin siis elamegi. P ü ü a 
me teha kõik, et meiega rahule j ä ä 
daks. Meiepoolne nõuanne on: roh 
kem hoolitsemist isikliku tervise 
eest, rohkem tegelda spordiga. Ikka 
terve keha ja terve vaim!»

Arstipunkti juhataja dr. Aino 
Soiltsiga vestles

H. VESTERBERG

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет»» 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета- 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III.  Üksiknumbri 
Hind 2 kop. Tel!, nr. 1812. MB-00274
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TARTU RIIKLIKU ULiKOOü 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMSOMOLIKO
MITEE JA AMETIÜHINGU 
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Reedel, 3. aprillil 1970. a. XXIV aastakäik

Oluline on pedagoogilise 
töö kvaliteet

Esmaspäeval, 30. märtsil esines 
Vanemuise ringauditooriumis
ENSV haridusminister sm. F. Eisen. 
Ärutlusalusteks probleemideks olid 
üldise keskhariduse võimalikkus ja 
uutele õppeprogrammidele ülemine
ku küsimus.

Kõigepealt andis sm. F. Eisen 
ülevaate üldhariduslike koolide 
tööst. Möödunud kevadel 8. klassi 
lõpetanud noortest läks edasi õppi
ma keskkoolidesse, tehnikumidesse 
ja kutsekoolidesse kokku 83,5%. 
Eriti kõrgeks seda protsenti pidada 
ei saa, Liidu ulatuses on see vaid 
keskmine näitaja.

Eesti koolide õppeedukus on m a
dalaim Nõukogude Liidus. 1968/69. 
õ.-a. lõpetas klassikursuse 93,5%. 
Võrdluseks — Liidu keskmine oli 
96,7%. Maakoolides on istumajää- 
ja t e  arv tunduvalt suurem. Rasku-

Eriti tähtis on see algklassides.
Paremini on võimalik töötada, 

seda kinnitavad katsed. Häid tule
musi on saavutatud Tartu ja Tal
linna homogeensetes ehk tasandus
klassides. Sm. F. Eisen rõhutas, et 
tähtsam kui õppeedukus iga hinna 
eest on pedagoogilise töö kvaliteet 
ja kultuur.

Kogu is tumajääjate protsent po
le muidugi õpetajate süü, arvesse 
tulevad ka õpilaskontingendi ise
ärasused — kodu, vaimne tase, 
õppimistingimused jne.

Sellest siis järeldus, et meie kooli 
põhisüsteem vajaks kindlasti abi
süsteemi: kooliks ettevalmistamise 
rühmad, tasandusklassid, erikoolid 
ülekasvanutele, eriõppeasutused 
närvisüsteemi häiretega lastele.

Seni veel lõplikult' lahendamata

c Q a u r e a a i  o n  

n t  e i e  i i  l i  f z  о  о  l i s t

Raamat «Läbi aegade ja  kau-, 
guste» siindis S. G. Issakovil, 
mitmeaastase uurimistegevuse, 
tulemusena. Oma töö teemaks, 
valis teadlane väheuuritud ala 
loomingulised sidemed Eesti j a ( 
Venemaa, Eesti ja  Läti, Eesti ja, 
Gruusia kultuuritegelaste vahel., 
Uurija auks peab ütlema, et ta ,  
oskab huvi ära tada  suures hui-, 
gas üliõpilastes. Palju a a s ta id ( 
juhendab S. G. Issakov vene-( 
eesti kir jandussuhete seminari. (

Nõukogude Eesti kir jandus-, 
preemia — see pole mitte ainult,  
autasu raam atu eest, vaid ka, 
tunnustus fi loloogiakandidaadi ( 
S. G. Issakovi tegevusele, t u n - ( 
nustus sotsialistliku in ternats io-, 
nalismi paatosele, mis on te m a ( 
tööle omane.

Turmystus
tantsurahvale

Seoses Tartu Riikliku Ülikooli 
Teenelise Rahvakunstiansambli 25. 
aas tapäevaga ning arvestades tee
neid rahvatantsu arendamisel Eesti 
NSV A.metiühingute Nõukogu pre
siidium ja Eesti NSV Kultuurimi
nisteeriumi kolleegium

o t s u s t a v a d :  
omistada nimetus ja rinnamärk 

«Eesti NSV kultuuritöö eesrindlane» 
^ Tartu Riikliku Ülikooli Teenelise 
л Rahvakunstiansambli muusikajuhi- 
6 ie Maie Rudolfi t. E 1 j a s e 1 e ja 
r  tantsujuhile Henn Hermanni p. 
^ T i i v e I i 1 e.

Meie külalisi
Füüsilise geograafia  kateedrile 

saabus külla Moskva Riikliku Üli
kooli professor A. M. Rjabtšikov. 
Külaline on tunnustatud spetsialist 
maailmajagude füüsilise geograafia 
alal. Ta on viibinud palju kordi 
uurimisreisidel välismaal; nende 
uurimiste tulemusena on ta aval
danud monograafia India looduse 
kohta ning arvukalt muid teadus
likke töid. Prof. A. M. Rjabtšikov, 
kes kaua aega oli Moskva Riikliku 
Ülikooli Geograafiateaduskonna de
kaaniks, esitab geograafiaosakonna 
üliõpilastele loengusarja geograafi
lise tsonaalsuse ning teiste geo- 
graafiateaduse põhiliste küsimuste 
kohta.

E. VAREP

sed algavad 5.—8. klassist peale, 
kus igal aastal jääb_ istuma 9% 
õpilaste’ üldarvust. Kõige rohkem 
on tegemist matemaatikaga, mis on 
saanud üheks komistuskiviks 
80% -le is tumajääjatest.  Õpilastest, 
kes 8 aastat tagasi astusid esi
messe klassi, lõpetas möödunud ke
vadel 8. klassi 78,9%. Liidus on 
see näitaja 84%. 10— 11 aastat t a 
gasi kooliteed alustanutest lõpetas 
möödunud õppeaastal keskkooli 
päevases osakonnas 31,4%. kaug
õppes 12%, tehnikumides 24% — 
seega kokku 67,7%'.

■ Viimase kümne aasta jooksul on 
is tumajääjate arv kahanenud 11,7— 
12%-lt 5%-le. Ega see nii väike 
saavutus olegi, eriti kui arvesse 
võtta, et neil aastatel laienes tun 
duvalt õpilaste arvestatav kontin
gent, viidi sisse klassist klassi üle
mineku eksamid, kovendati kont
rolli õppetöö kvaliteedi üle, võeti 
kasutusele uued raskemad prog
rammid.

Murettekitav on väike klassitäi- 
tumus Eestis. Õpilaste keskmine 
arv klassis on 16— 17, Liidu kesk
mine on 23.

Mis siis on halva õppeedukuse 
põhjusteks?

Loomulikult tuleb arvestada, et 
inimesed sünnivad erinevate eel
dustega, aga põhiline tähtsus on 
siiski õpetaja tegevusel, palju on 
seda, mida saab ja tuleb paran 
dada. Osa õpetajaid töötab alla 
oma võimete ja neile esitatavate 
nõuete. Nad ei ole kursis uute 
programmidega, ei loe pedagoogi- 
ka-alast kirjandust, ei kasuta ig a 
päevases töös täienduskursustel 
saadud materjale. Esineb formaal
sust. hingetut nõudlikkust — pea
miseks stimuleerimisvahendiks pee
takse halbu hindeid. Pedagoog 
peaks olema parem psühholoog.

on ka pedagoogilise kaadri ette
valmistamise probleem. 5.— 11. 
klassi ulatuses töötavatest õpetaja
test on kõrgema haridusega ainult 
67%. Liidus on kõrgema hariduse
ga spetsialistide arv tunduvalt suu
rem — 73%.

Põhjusteks on kaadri suur liiku
vus, koolivõrgu halb korraldus — 
väikesed koolid liitklassidega —, 
hariduse mitteküllaldane m ajandus
lik stimuleerimine.

Kui nüüd kõiki poolt- ja vas tu
argumente kaaluda, siis võib päris 
kindlasti väita, et keskharidus on 
noorsoo põhiosale kohustuslikuks 
muudetav.

Selleks on vaja:

ф  tõsta pedagoogilise töö kvali
teeti ja taset;

®  täiendada koolisüsteemi;
ф  koolivõrgu ümberkorraldamist.

Need ülesanded tuleb lahendada 
rööbiti võitlusega kõrgema õppe
edukuse e£st.

Praegu on Liidus jõutud seisu
kohale, et 10 aastast ei jätku kesk
hariduse andmiseks. Kavatsetakse 
sisse viia üleliiduline 11-klassiline 
keskkool. Ka Eestis on kaalutud 
veel ühe klassi lisamise võimalust. 
Vaidlusaluseks küsimuseks on tä 
naseni see, kuhu see klass siis 
juurde panna, kas üles või alla.

Küsimustes tundis auditoorium 
huvi hariduse kvaliteedi materiaal
se stimuleerimise võimaluste vastu. 
Esitati küsimusi õpetajate elu-olu 
peegeldava statistika kohta, samuti 
nende mahutamisvõimaluse kohta 
suuremates linnades, konkreetse
malt — Tartus.

Eha KÖRGE

ja nagu õige sünnipäevalaps ku
nagi, tähistas ta seda väärikalt , liia
tigi et seljataha jäi 50 aasta t  te- 
gevusrohket elu.

Pühapäeva hommikul käidi meie 
hulgast lahkunud seltsi asutajaliik
mete prof. M. J. Eiseni ja prof. 
J. Jõgeveri ning seltsi kauaaegse 
esimehe akad. J, V. Veski haudadel 
Raadi kalmistul.

Aktusel ülikooli aulas rääkis selt
si esimees, ENSV TA korrespon
dentliige prof. A. Kask Emakeele 
Seltsi asutamisest ja tegevusest 50 
aasta jooksul. Seltsi abiesimehe 
akad. P. Ariste ettekanne puudutas
19. saj. kahe suurema keelemehe 
Wiedemanni ja Hurda kirjavahetust.

Selts andis oma teenekamatele 
liikmetele aukirjad ja sai. ise sü
damlikke tervitussõnu koos lillede 
ja kingitustega. Presiidiumilaual 
kasvas raamatute kuhi: seltsi r a a 
matukogu rikastasid Läti NSV TA 
Keele ja Kirjanduse Instituut ja 
Eesti NSV TA Keele ja Kirjan
duse Instituut ning etnograafia- 
muuseum, eriti originaalsed kin
gitused olid kirjanike poolt ■— 
A. Hindi ja A. Annisti viimaste 
teoste esitrükid.

Seltsi tegevliikme H. Saari v a 
hendusel jõudsid kuulajateni tervi
tustelegrammid õige mitmes keeles.

Juubel jätkus meeleolukalt üli
kooli kohvikus, kus peolaua taga 
said sõna kõik need, kes tundsid, et 
neil seltsile midagi öelda on. Mee
lelahutuseks kuulati kingitust — 
linte rahvalauludega kirjandusmuu
seumi kogudest.

MAIE SALUKS

Emakeele Seltsi auliige A. Annist (vasakul) ja A. Hint.
H. KARRO fotod

Kõneleb prof. A. Kask.
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Riikliku Ülikooli kommunistide üld
koosolek, kus tulipunktis oli õppe- 
jõudude-kommunistide töö üliõpi
laste ideelis-poliitilisel kasvatamisel. 
Kuulati ära partei Arstiteaduskonna 
ja  Õigusteaduskonna büroo infor
matsiooniline aruanne.

Arstiteaduskonna parteibüroo sek
retär E. Teeäär märkis, et enamik 
Arstiteaduskonna õppejõude on 
kommunistid, seega m äärav osa 
õppe- ja teadusliku töö suunamisel 
ja  sisustamisel kuulub teaduskonna 
kommunistidele.

Kommunistid ilmutavad oma ees
rindlikku osa teaduslikus töös. Nii 
on käesoleva õppeaasta jooksul 
seitsmest doktoridissertatsioonist 
viis kaitstud kommunistide poolt 
(Mägi, Truupõld, Kliiman, Allik- 
mets ja Zupping). Senise kasvatus- 
töö olulisema tulemusena märkis 
aruandja  teaduskonna üliõpilaste 
absoluutse enamuse tervet ellusuhtu
mist ja õiget arusaamist oma üles
annetest kodanikuna ja spetsialis
tina.

Ka Õigusteaduskonna parteibüroo 
sekretär A. Kiris võis rõhutada 
kommunistide m ääravat osa teadus
konna üliõpilaste ideelis-poüitilises 
kasvatustöös. Õppetöö kõrval osuta
vad teaduskonna parteibüroo ja de
kanaat suurt tähtsust õppetöövälisel 
ajal tehtavale ideeiis-poliitiüsele 
kasvatustööle. Teaduskonna komso- 
moiikaadri kasvatamiseks organi
seerib teaduskonna parteibüroo kom- 
somoliaktiivi ja noorte kommunis
tide õppusi. Käesoleva semestri õp
puste tsükkel on seotud üliõpilaste 
omavalitsuse probleemide tundm a
õppimisega. Teaduskonna partei- 
üidkoosolekul arutati üliõpilaste 
töötamist ühiskondlikel aluste! ju 
riidilistes praktikaasutustes. Suurt 
tähtsust omistatakse teaduskonna 
kursusejuhendajatele. Kursusejuhen
daja  ülesanded antakse kommunis
tile juba enne, kui juhendamisele 
kuuluv kursus on ülikooli vastu 
võetud. Nii avaneb võimalus tu t 
vuda juba varakult üliõpilaskandi- 
daatidega, selgitada tulevaste üli
õpilaste võimed, kalduvused jne. 
Häid tulemusi on saavutanud kur
susejuhendajana kommunist 
E. Truuväli, kes on kolme õppeaas
ta  jooksul suutnud kursusest kujun
dada suure ühiskondlik-poliitilise

aktiivsusega kollektiivi. Sellel kur
susel õpivad komsomoli, ÜTÜ, EÜE 
jm. aktivistid D. Visnapuu, R. S aar
ma, T. Tomp, M. Kõli jt. Kursusel 
on 1 NLKP liige ja 6 liikmekandi
daat!. Juba see näitab, et selle kol
lektiivi ideelis-poüitiline kasvatus
töö on olnud efektiivne. Kommu
nist A. Kiris väitis, et Õigusteadus
konna üliõpilaste! on üleülikooliliste 
ühiskonnateaduste kateedritega ku
junenud tihe kontakt. Juba rea aas 
tate välte! on Õigusteaduskonna 
üliõpilased kuulunud NLKP ajaloo 
ringi ja  kirjutanud ka võistlustöid. 
A. Kiris märkis ideelis-poliitilise 
kasvatustöö puudustena mõnede üli
õpilaste käitumises ja väljendites 
poliitilise printsiibituse ilminguid. 
Tihti tegeldakse liialt abstraktselt

Kõrgemale 
kasvatustöö 
tase ja partei
line printsi
piaalse
noorsooprobleemidega, samal ajal 
on vähenenud nõudlikkus enda suh
tes, eriti õppetöö ja distsipliini osas.

Aruandja pidas vajalikuks mõju
ka õppetööväüse ideoloogilise töö 
vormi — kunstilise isetegevuse elus
tamist.

J. Raid märkis oma sõnavõtus, et 
Arstiteaduskonna lõpetajad peaksid 
olema mitte üksi tublid arstid, vaid 
ka ühiskondlikult aktiivsed noored 
spetsialistid. Paraku aga  m ärg itak
se vabariigis Arstiteaduskonna lõ
petajate suhtelist ühiskondlikku 
passiivsust võrreldes teiste erialade 
spetsialistidega. «Juured» tekivad 
aga  juba ülikoolis. Vaatamata mõ
nedele silmapaistvamatele  komso- 
moliaktivistidele, ei paista  teadus
konna üliõpilased tervikuna silma 
ühiskondlikus töös. Ühingu «Tea
dus» liikmeks ou vaid 2 Arstitea
duskonna üliõpilast 1200-st ja  need
ki pole möödunud aastal loengutega

esinenud. Passiivsemalt kui teistes 
teaduskondades võetakse osa rah 
vusvaheliste suhete ringi, ühiskond
like elukutsete teaduskonna ja mit
mete teiste organisatsioonide tööst. 
Arstiteaduskonna üliõpilasi tõm ma
takse harva kaasa koosolekute e tte
valmistamisele. mistõttu nad jäävad 
ülikooli ajal ilma organisatsiooni
listest kogemustest.

K. S. Rebane seadis eeskujuks 
Õigusteaduskonnas tehtavat pide
vat ideelis-poliitilist kasvatustööd, 
mis aasta te  vältel on andnud posi
tiivseid tagajärgi .

Märgiti ära kommunist dots. 
J. Mälli suurt mõju üliõp ilas te  idee
lis-poliitilisel kasvatamisel.

I. Sildmäe ei pidanud õigeks 
«siltide kiilgekleepimist» ja ebater
vetele meeleoludele apelleerimist 
printsipiaalsete küsimuste lahenda
misel.

J. Kalits juhtis tähelepanu puu
dusele, et koos isikukultuse kriiti
kaga on unustusse jäänud ka selli
sed leninlikud kategooriad nagu sa l
limatus poliitiliste vigade vastu, 
kriitika ja enesekriitika, range par
teiline distsipliin, kasvatamine po
sitiivsete näidete varal . Neid print
siipe jälgides saaks tõsta õppejõu 
osatähtsus t kasvatustöös.

Kommunistid M. Makarov, K. S. 
Rebane, J. Kalits, A. Kiris, K. Ko
ger jt. põhjendasid vajadust täien
dada õppejõudude poliitilisi tead
misi ja  tegid konkreetseid ettepane
kuid nimetatud teadmiste andmise 
vormide kohta.

EKP Keskkomitee sekretär 
L. Lentsman informeeris kommunis
te EKP KK büroo 3. märtsi 1970. a. 
otsusest TRÜ rektoraadi, parteiko
mitee ja ühiskonnateaduste kateed
rite tööst. Ta rõhutas parteilise 
printsipiaalsuse tõstmise vajadust 
ülikooli elusse puutuvate küsimuste 
lahendamisel.

TRÜ parteikomitee sekretär 
K. Koger üties oma lõppsõnas,  et 
kahe süsteemi vahelises võitluses on 
keskne koht ideoloogilisel võitlusel 
inimese pärast.  Ta toetas sõnavõt
jaid, kes rääkisid parteiiise print
sipiaalsuse ja distsipliini tõstmise 
vajadusest.

Koosolekul võtsid sõna veel kom
munistid V. Palm, Ü. Mallene,
L. Maainets, A. Blunifeldt.

volutsioonieelsetest gümnaasium i
dest ei panda enam hinnet «üks», 
järelikult on hindamissüsteem tege 
likult neljapalline. Paistab, et meil
gi tuleks arvestada rea teiste m a a 
de positiivseid kogemusi ja viia ka 
meil, kasvõi ainult ülikoolides, sisse 
10 või 12 palli süsteem. See või
maldaks suurendada teadmiste h in
damise täpsust ja  kaalukust.

Väga tähtis on, et teaduskonna

Diplomi autoriteet

O. REINTAM 
L. MAAMETS

Varsti algab diplomandide töö
lesuunamine. Raske, kuid huvitav 
eluperiood saab läbi, tuleb a lus ta 
da tööd spetsialistina. Erialast ku
junes viimasel aastal praktika käi
gus päris konkreetne ettekujutus. 
Seepärast ei tohiks suunamisko
misjoni otsus kedagi eriti üllatada. 
Küll aga oleks kasulik ja huvitav 
teada, kuidas töötavad ja elavad 
noored spetsialistid, kes lõpetasid 
ülikooli mõni aasta tagasi.  ELKNU 
TRÜ komitee eestvõtmisel saadeti 
1968/69. aastal välja ankeedid vi- 
listlastele, kes lõpetasid ülikooli 
1966,— 1968. aastatel. Alljärgnevalt 
anname ülevaate ajaloo-osakonna 
lõpetanute ankeedivastustest .

Väljasaadetud 48 ankeedile v as
tasid 26 vilistlast. Kõige agaramad 
olid 1966. a. lõpetajad (72,2%), 
vähem huvi tundsid 1968. a. lõpe
tajad. Seega on pilt veel ebatäielik.

Ajaloo-osakond annab s tuudiu
mi jooksul üldreeglina a jaloo
teaduste õpetaja eriala või kitsani 
ajaloolise kallakuga spetsiaalsus: 
arheoloog, arhivaar,  etnograaf jne.

Kolme aasta lõikes on kõige ruh- 
kem ette valmistatud õpetajaid — 
69,3%; vähemal määral teiste eri
alade spetsialiste. Õpetaja ja a j a 
loolase kvalifikatsioon lubab tö ö 
tada ka teaduslikes asutustes. 
Suurem on koolidesse suunatud 
lõpetajate protsent — 46,1%. 
Muuseumitööle saadeti 26,9%, a r 
hiividesse 11,5%, instituutide ja 
TRU käsutusse 11,5%. Tegelikult 
on kõikide kooli suunatud ja ka 
seal töötavate lõpetanute arv veel 
väiksem — 34,6%. õpeta ja id  va l
mistati ette kõige rohkem, neid 
koolidesse suunati juba vähem ja 
õpetajatena töötavate ajaloolaste 
arv on hoopis väike. Kuhu siis 
mindi? Peamiselt teadusliku kalla
kuga töökohtadele, sellistel aladel 
töötab 57,7%. Niisuguse tööjõu 
voolavuse põhjustena võiks m ä r 
kida:

* kooli suunatud spetsialist 
leiab, et seal temale kohta ei 
olegi;

* töökoht on. aga elada pole ku
sagil;

* juba varem oli plaan mitte 
minna koolitööle ja võimaluse a v a 
nedes seda ka tehti.

Nii töötabki suunatud kohal 
61,5% kolme aasta lõpetanuist, 
38,5% aga  on pakutud töökohast 
lahkunud.

65,4% vastajais t leiab, et töö 
vastab erialale, 23% arvates ei 
vasta koht õpitud erialale (ajaloo 
asemel õpetab eesti või vene keelt, 
töötab kirjandusmuuseumis jne.), 
ü l la tab  nende spetsialistide suur 
hulk (57,7%), kes kavatsevad töö
kohta vahetada. Väike palk sun 
nib 30,7% spetsialistidest töötama 
kohakaasluse alusel, mis on osali
selt t ingitud sellest, et ajaloo-õpe- 
tajal ei jätku eriala tunde täiskoor
musega, tuleb õpetada veel teisi 
aineid.

Noore a ja 
loolase töö 
Ja  elu

Mõnede teiste erialadega võr
reldes on ajaloolase palk m ada
lam, kõikudes ankeedi andmeil 67 
rublast kuni 132 rublani. Õpetaja te  
puhul oleneb palga suurus koor
musest, mida kool pakub. Tihti 
töötavad õpetajad normaalkoor- 
musest rohkem, vastavalt on siis 
ka suurem palk. Palgatõus on seo
ses ka tööstaažiga.

Kõige raskemaks küsimuseks 
noorele spetsialistile kujuneb kor
teriprobleem. Pä ras t  ülikooli iihis- 
elamuaastaid soovib enamik luua 
ja sisustada oma kodu, elada ise
seisvat elu. On väga tähtis, kuidas 
lõpetajatele kindlustatakse korter 
(mitte ainult elamispind). O lu
kord pole siin kaugeltki rahuldav. 
Eriti hädas on noor siis, kui töö
kohale sõites selgub, et mingisu
gust elamispinda ei ole. Elatakse 
mitmeid kuid tööruumides diiva
nil, kordamööda sõprade pool jne. 
See toob kaasa töökoha vahetusi. 
Kuigi enamasti muretseb korteri 
asutus, toob see kaasa palju vaeva 
ja rikub närve. Küllalt suur arv 
spetsialiste (38%) on korteri ise 
muretsenud.

Üliõpilaste töö stimuleerimiseks 
peaks kursustel, eriti aga vanematel 
kursustel, rakendama diferentseeri
tud hinnete printsiipi.

Kuueteistkümne või seitsmeteist
kümne aasta  jooksul ( 10— 11 aastat 
koolis ja  kuus aastat insti tuudis) 
kestis õppimine, mil iga õpilase 
samm kinnitati hindega, mis lõppes 
diplomi väljaandmisega.

Kuid ettevõttes, kus noor spetsia
list tööle asub, algab uus atestat- 
sioon, arvestamata eelnenud õpin
guid ja saadud hindeid.

Rahvamajandus kaotab sellega 
palju, samuti kõrgemad koolid, 
sest üliõpilane teab väga hästi, et 
oma õpingute tulemusena saab ta  
mittediferentseeritud dokumendi. 
Diplom kiitusega ei anna praegu 
mingisuguseid eeliseid.

Minu arvates peaksid diplomitel 
olema järgud (kategooriad, a s t 
med). See mõte on ajakirjanduses 
juba vilksatanud. Üsna loomulik ja 
lihtne oleks m äära ta  jä rk  keskmise 
hinde järgi.  Ütleme, kui lõpetanu 
keskmine hinne on 4,5—5, siis oleks 
see I järk, 4,0—4,5-ni II järk  jne. 
Arvestades ka ühiskondlikku aktiiv
sust ja moraalseid-kõlbelisi om a
dusi, oleks võimalik õppeasutuse lõ
petanud jaotada 3—4 kategooriasse. 
Vastavalt noore spetsialisti om an
datud kategooriale oleks õiglane 
erineva töötasu sisseviimine esimesel 
viiel aastal,  s. t. ühe kindla aja pii
res. Selline stimuleerimine arves
taks seega spetsialisti e ttevalmistu
se kvaliteeti, mitte aga ainult staa- 
ži, nagu nüüd.

Esimese jä rgu ga  lõpetanud omak
sid eelisjärjekorra aspirantuuri a s 
tumisel. On arvata, et sellisel diplo
mite diferentseerimise korral ei 
oleks üliõpilasele ükskõik, m issugu
se hinde eksamitel või arvestustel 
saab.

Selle juurde võiks kuuluda ka 
veel üliõpilaste teadmiste hindam is
süsteemi muutmine. Viiepallisest 
süsteemist räägitakse ülikoolides 
ammu kui arhaismist. Erinevalt re-

administratsioon mitte sõnades, 
vaid tegudes omaks õigust eksmat- 
rikuleerida üliõpilane (ka vanemalt 
kursuselt) edasijõudmatuse tõttu, 
mitte aga otsima abi rektorilt. 
20—25-aastane üliõpilane peab ju  
iseenda eest vastutama.

Palju  on teha ka õppejõudude töö 
stimuleerimiseks. Praegu atesteeri
takse vaid kahe näitaja alusel: 
staaž ja töökoormus, kuid kumbki 
neist • kriteeriumidest ei m äära ära 
pedagoogilis t meisterlikkust.

Igas kõrges õppeasutuses on kõi
gest haaratud ja seotud õppejõude- 
entusiaste, üliõpilaskonna lemmi
kuid, kes on niivõrd seotud õppe- 
jõutööga, et oma dissertatsiooni- 
tööks ei jää  sugugi aega. Neid õp
pejõude, kellele kogu oma elu jook
sul on tänulikud tuhanded üliõpila
sed, ergutatakse materiaalselt väga 
vähe. Sageli jäävad nad varju ja 
palju alla neile õppejõududele, kes 
jõuavad «õigeaegselt» dissertatsioo
ni esitada 

Teoreetiliselt on võimalus ilma 
dissertatsiooni kaitsmata saada 
dotsendiks, aga praktiliselt seda 
võimalust peaaegu ei kasutata .

õppejõudude üinbervalimisel iga 
viie aasta järel tuleks tõenäoliselt 
eraldi hinnata õppejõu metoodilist 
tööd, tema olemust, õppetöö tä ius
tamiseks tehtud ettepanekute tä h t
sust, metoodilisi uuendusi, metoo
dilistest konverentsidest osavõttu, 
teaduslik-metoodiliste tööde e tteval
mistamist jne.

Ja kindlasti peaks tähelepanelikult 
arvestama teaduslikku loomingut, 
uurimistööd, eluliselt tähtsate  prob
leemide lahendamist,  s. t. kõike se
da, mis lõppkokkuvõttes näitavad 
pedagoogi kvalifikatsiooni ja tö ö 
alast aktiivsust.

L. LE2INSKI,
meditsiinidoktor,

Iževski Meditsiini instituudi 
kateedrijuhataja 

Tõlkinud LT. Eslon.
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M. Kubo
Noort spetsialisti võetakse uues 

kollektiivis hästi vastu. 38,4% 
leiab kollektiivi suhtumise olevat 
küllalt lugupidava.

Töökohaga on täiesti rahul 50%. 
Rahulolematust töökoha suhtes 
väljendab 34,5% spetsialistidest. 
Näib, et rahulolematuse põhjuseks 
on perspektiivi puudumine tööko
ha! — 50% vastajaist.  Siia kuulub 
ka soov leida erialale vastavam 
töö (27%).

Väljaspool tööaega tegeldakse 
ühiskondlike ülesannetega: neist 
kõige rohkem ametiühingu liinis — 
30,7%; koinsomoliülesandeid tä i 
dab 23%, parteikohustusi 11,5% 
ajaloolastest . Lektoritena esineb 
23%. Aeg, mis kõigi nende kohus
tuste täitmiseks kulub, on väga 
erinev, ü k s  noormees väitis, et ta 
tegeleb väljaspool uneaega kogu 
aeg ühiskondliku tööga, samal 
ajal mõni noor ei kuluta selleks 
aastas tundigi. Värsketele ülikooli 
lõpetajatele jagatakse tavaliselt 
rohkem ühiskondlikku tööd.

Elamispinna suurus kõigub 3 m2 
kuni 41 m2-ni. Kauem töötanud 
ajaloolased on saanud suurema 
elamispinna:

1966. a keskmine 27,6 m2; 2 tuba
1967. a.
1968. a.

15,4 m2; 1,3 tuba 
10 m2; 1 „

1966. a. lõpetajaist on perekonna 
loonud 69,2%, neist pärast ülikoo
li 62,5%. 1967. a. lõpetajaist on 
abielus 50%, 1968. a. lõpetajaist 
20%. Perekond on peaaegu alati 
3-iiikineline. Võib m ärgata  seost 
töökohaga rahulolu, korteriprob
leemi lahendatuse ning perekonna 
asutamise vahel.

( Järgneb)

Teadlased väidavad, et ts ivilisat
sioon jä taks jus tnagu  inimese ilma 
reast temale aegade jooksul om a
seks saanud elutingimustest, jä tab  
ta kaitsetuks ebatavalistes olukor
dades.

Et olla aja tasemel, selleks v a ja 
me füüsilist täiuslikkust. Peale bio
loogilise on sellel ka esteetiline ja 
sotsiaane tähtsus.

Samal ajal kui tippsport kujuneb 
järjest enam tööks (tõstekangi sule
pea vastu vahetanud J. Vlassovi sõ
nastuses: «Suur sport kuulutab vaata  
et sportlase elu eesmärgiks kõrged 
tulemused ja võidud. Treening pole 
siin enam meelelahutus ja  mitte 
alati nauding. Pigem on see raske 
töö ja  sageli seotud riskiga rikkuda 
tervist.»), täidab kehakultuur laia
de masside meelelahutuslikke nõud
misi ja hakkab üha rohkem va jadu
seks ja tarviduseks saama. Selle
pärast peame talle ka tähelepanu 
pöörama.

Suvel maitseme me päikest ja 
värsket õhku piisavalt, talvel kipume 
aga  talvituma. Talv on suusarõõmu- 
de aeg. Seda arvestas ka TRÜ 
Spordiklubi üleülikoolilisi matku ja 
võistlusi korraldades. See on tore, 
aga veel toredam oleks, kui kalen
derplaanid oleksid kooskõlastatud 
dekanaatidega. Siis ei tuleks ü lla
tusi nagu Vorbuse matka päevil, mil 
nii mõnigi Ajaloo-Keeleteaduskonna

(ja võib-olla ka teiste teaduskonda
de) kursus ajahä tta  jäi. See ei ole 
etteheide ei spordiklubile ega deka
naadile, kuid võib-olla oleks siiski 
mõttekas, kui võtaksime eeskuju 
Kiievi Riiklikust Ülikoolist. Seal on 
alates 1967. aastast  igas teaduskon
nas dekaani abiline, organisatoorse
te võimetega inimene kehakultuuri 
kateedrist, kes on informeeritud nii 
dekanaadi kui ka spordiklubi tööst. 
Varemalt ei olnud dekanaadil otsest 
sidet spordiklubiga ja  dekanaat ku r
tis, et spordiklubi korraldab üliõpi
laste võistlusi ja massiüritusi õppe
ajast.  Nüüd seda probleemi kiievlas- 
tel enam ei ole.

Meil küll! Kiievlased kasutavad 
12 teaduskonna ja 12 tuhande ü li
õpilase jaoks esindajaid kehakultuu
ri kateedrist, meil piisaks a rv a tavas
ti teaduskondade spordiorganisaato- 
ritest (ütleme, kaks inimest igas 
teaduskonnas), kes ühtlasi oleksid 
kursuse spordiorganisaatorid. Ne
mad oleksid lüliks dekanaadi ja 
spordiklubi vahel ning samal aja! 
saaksid nõu pidada kursustega. Sel 
juhul valiksime endale ise sobivad 
päevad ja ajad, kooskõlas spordi
klubi ja dekanaadiga. Siis saaks i
me ka objektiivsema massiüritustest 
osavõtjate arvu.

U. ESLON

UTU
Vastu tb lies teaduskondade pa l

vele pikendatakse ülikooli võistlus
tööde konkursi tähtaega 10. april
lini.

ÜTÜ Nõukogu

Aastapäevakonverents
Meie üiikooli ajaloo-osakond kor- ülevaate TRÜ ajaloo-osakonna te- 

raldab 10. ja  11. apriHil ÜTÜ aja- gevusest viimase 25 aasta jooksul, 
looringi ja osakonna vilistlaste Ajaloodoktor H. Ligi käsitleb feo- 
ühise teadusliku konverentsi, mis dalismi kujunemise probleeme B at
on pühendatud V. 1. Lenini 100. timaadel, R. Pullat* vaatleb Eesti 
sünni-aastapäevaie. linnarahvastiku dünaamikat aasta-

Konverentsi töö algab 10. IV kell *e l 1782 1917 ja J. Kangiiaski kõ-
17 peahoone 139. auditooriumis. neleb XX sajandi kunsti interpretee-
Kuulatakse ära 4 teaduslikku ette- nmisest koolis,
kannet ÜTÜ ajalooringi liikmetelt. Sama päeva õhtupoolikul jätku-
Laupäeval jätkub konverents aulas vad läb irääkim ised  kuuldud ette-
keil 10.30. Sedapuhku on esinemis- kannete üle. Osavõtt konverentsist
kord osakonna vilistlaste!. Ajaloo- on võimaldatud kõigile ajaloohuvi-
doktor J. Kahk kõneleb V. I. Lenini Ustele. Eriti oodatakse aga üliõpi-
ideedest kaasaegses ajalooteaduses, lasi.
Ajaloodoktor K. Siilivask annab Orgkomitee



Tänases ajalehenumbris a lus ta 
me EÜE tutvustamist. Püüame 
igas järgmises anda ülevaate ühest 
regioonist, selles paiknevaist rüh
madest,  objektidest jne. Võimalust 
mööda tutvustame ka meie üliõpi
lasi — regioonide juhte. Esimese
na esitleb end

TARTU REGIOON
K o m a n d ö r :  ANTI TALUR. 

Õigusteaduskonna III k. Malevas 
teist aastat.

Komissar Kaljo Visnapuu, TPedI
Insener Toivo Kirss, TPI
A rst Epp Veski, TRU.
Rühmad paiknevad Tartu, Jõge

va ja Paide rajoonis. Regioonis on 
.220—250 malevlast, staap asub 
Põltsamaal.

Rähmad.
1. ADAVERE. Rühma suurus 25 
inimest.

Objektid:
1) sigala katuslae ehitamine ja 

põrandate betoneerimine.'
2) farmide ümbruse teede beto

neerimine,
3) autogaraaži põranda betonee- 

«rimine ja katuslae ehitamine,
4) farmi põrandate, kanali ja 

kaevude ehitamine.
Seega põhiliselt hästitasuvad be- 
toneerimistööd.
Elamiskoht Adavere sovhoosi kes
kuses. 1969. a. tuli Adavere rüh 
madevahelises sotsialistl ikus võist
luses I kohale. Malevlasi ootab 
möödunud aastal ehitatud kelder- 
klubi.
2. PAALA. Rühma suurus 20 ini
mest.

Objekt:
1) maaparandustööd Pajusi ja  

M. Lillevere nimelises kolhoosis 
(kaldakindlustus ja  drenaaž). Elu
kohaks Põltsamaa jõe kaldal asu
vad vagunelamud. M aaparandus
tööd ja maalil ine elukoht ei vaja 
arvatavasti  kommentaare.

asuvad üksteise lähedal — 4—5 km 
kaugusel. Pajusi rühma elukohaks 
on Pisisaare algkooli hoone.
4. KOERU. Rühmas on 30 ini
mest.
Ainuke rühm Paide rajoonis. 

Objektid:
1) monteeritav ait,
2 ) vasikalaut (0-tsüklist a la 

tes).
Elukohaks sovhoosi klubihoone. 
Elukohale üsna lähedal on järv.
5. KUREMAA. Rühma suurus 20 
inimest, juulikuus võtavad rühma 
tööst osa 20 tudengit Poola RV-st.

Objektid:
1) sigalate kompleks (betonee- 

rimis-, monteerimis- ja müüritööd.

3. PAJUSI. Rühma suurus 25 ini
mest.

Objektid:
1) veinitehas (betoneerimis- ja 

müüritööd),
2) betoonpostide valmistamine.

Adavere, Pajusi ja  P aala  rühmad tööd).

Kodu linna  
jo selle 
lähedusse!

2) soojustrass.
Elukohaks Kuremaa sovhoostehni
kumi ühiselamu. Vahetus lähedu
ses on sovhoosi klubi ja  Kuremaa 
järv.
6. SAADJÄRVE. Rühma suurus 
20 inimest.

Objektid:
1) sigalate kompleks (betonee

rimis-, monteerimis- ja  müüri-

Elukohaks Elistvere klubihoone, 
mis asub Raigastvere järve kaldal. 
Saadjärveni jääb 5 km.
7. VÕRTSJÄRVE. Rühma suurus 
20 inimest.

Objektid:
1) heinaküünide ehitamine. 

Rühma liikmeteks eelistatakse puu 
tööd tundvaid tudengeid. Eluko
haks üsna Võrtsjärve kaldal asuv 
omaette maja. Ehitatakse Valguta 
kolhoosile.

Praegu on veel lepingud sõlmi
mata, kuid loodetavasti saab teoks 
järgmiste  rühmade loomine Tartu 
rajoonis.
KONGUTA

1) ait (0-tsükkel),
2) i 2-korteriline elamu (0-tsük- 

kel).
Elukohaks saab loodetavasti soome 
saun looduslikult kaunis kohas. 
TARTU

Rühm hakkaks ehitama TRU 
ühiselamut. See tööpaik peaks eriti 
südamelähedane olema TRU üli
õpilastele. Elukohaks saab a rv a ta 
vasti TRÜ Vellavere puhkebaas.

Võimalik on veel ÜLENURME 
rühm, kus on vaja teha betoneeri
mis- ja müüritöid mineraalväetis
te lao juures.

AVALDUSI rühmadesse võetak
se vastu alates 1. aprillist. Lähe
mat informatsiooni (ka teiste rüh 
made kohta) saab EÜE etteval
mistavast staabist (ph. aud. 104).

EÜE TRÜ 
ettevalmistav staap

N ädalakroonika

AJALOO -KE ELE TEA DUS-  
KONNAS

Teisipäeva õhtul arutas Ajaloo- 
Keeleteaduskonna partei-algorgani- 
satsioon oma lahtisel koosolekul 
õpetajate ettevalmistamise p aran 
damise küsimust. Lähtuti 1966. a. 
vastuvõetud otsusest. Kuigi nenditi 
olukorra paranemist,  tehti sõnavõt
jate poolt hulk konkreetseid ettepa
nekuid, mis jäid kaalumiseks ja el
luviimiseks teaduskonna büroole 
ning dekanaadile.

MATEM AAT IK ATEA DUS 
KONNAS

Laupäeval, 28. märtsil oli tea
duskonna vilis tlaste kokkutulek. 
Päeval kuulati keemiahoone ring
auditooriumis dots. N. Tamme, 
E. Jürimäe ja Saku Arvutuskesku
se juhata ja  T. Akkeli ettekannet 
«Eesti arvutusmatemaatikud Soo
mes». Õhtul kogunes sööklasse 
«Ropka» ca 100 inimest vilistlas- 
nõukogu loomise asjas aru pida
ma.

Kunstilisel isetegevusel võiks 
eraldada kolme ülesannet: kultuuri
list, ideoloogilist ja meelelahutus
likku. Loomulikult ei ole need üks
teisest eraldi, vaid esinevad läbi- 
poimununa, kord ühe, kord teise 
prevaleerides.

Kui sellest seisukohast vaadelda 
ülikooli klubi tegevust, võib nii 
mõnigi asi hästi korras olevana 
näida. Kasvõi too meelelahutuslik 
osa — tudengid tunnevad end klu
bis hästi, nad on siin nagu kodus, 
lõbutsevad, teevad vaimukat nalja, 
käivad vahepeal keldris, vaidlevad, 
tauiavad . .. Isetegevus on täiesti 
olemas, isegi laval. «Kodu ja ristik
heina» mõnigi etendus paneb muhe
lema ja tõdema improvisatsiooni
kunsti vajalikkust ja löövust. Näi
teks kasvõi ajaloolaste etendus — 
ka nii võib (ja tuleb) võidelda 
(vaielda) totrusavalduste vastu 
meie elus. Vajalik, lööv, mõjuv. Või 
«Kuubi ja Kera» esinemised — mõt
lema ja jälgima panevad, võrdle
misi segased ja hägused. Aga siiski 
mitte nii segased, kui tegijate 
eneste ettekujutus oma esinemise 
mõttest,

Üht-teist tehakse muudki. Eriti 
"kui pidada meie suurkollektiive 
(rahvakunstiansambel, koorid) klu
bi isetegevusliku töö väljenduseks. 
Klubil on aga sisuliselt nendega

K lubi ja  isetegevus
vähe pistmist, kui mitte eriti kõr
gelt hinnata fakti, et rahvakunsti
ansambel harjutab klubi ruumides. 
On olemas puhkpilliorkester. Töö
tab hästi ja hoolega. Juba tükk ae 
ga puhutakse elu sisse näiteringile. 
Ehk läheb korda. Ja veel on . . .  Ei, 
enam ei ole. Ei ole soliste (nii mõ
nigi, kuigi juba veidi hallineva 
peaga, mäletab aegu. kui ülikooii 
isetegevusolümpiaadil esines üle 
20 solisti!), ei ole ansambleid 
(neid oli kümme-viisteist aasta t 
tagasi igas teaduskonnas mitu, 
mõnes teaduskonnas igal kursusel 
oma pidevalt harju tav  ja esinev 
ansambel), ei ole estraadiorkestrit. 
Miks? Isetegevus polevat moes, 
laulda kvartetis või oktetis olevat 
vanamoodne. Et nii arvatakse, on 
oige, et sellise arvamusega rahul- 
dutakse, on vale. Kas mitte sellise 
mentaliteedi tõttu näeme üha v ä 
hem üliõpilasi headel kontsertidel 
ja üha raskemaks muutub nendega 
tõsiselt kõnelda muusikast ning 
kunstist üldse? Allakirjutanul ei 
tule mõttessegi hakata siinkohal 
propageerima isetegevust isetege
vuse pärast ja põhimõttel — minge 
näiteringi, siis te ei lähe t ä n a 
vale . . .  Kultuurist võib osa saada

kahel viisil: passiivselt (kuulates, 
vaadates) ja aktiivselt (ise püüdes 
teha ja  selle kaudu _ sügavamalt 
tunnetada kunstide võlu, suurust, 
keerukust, raskust jne.). Aktiivse 
osasaamise viis nõuab aga teatud 
vormide rakendamist ning pidevust 
Nende puudumises ongi klubi kui 
ülikooli kunstilise isetegevuse s taa 
bi viga. «Kodu ja ristikhein» on 
tore üritus, aga valdavalt ei ole 
see kunst, sest puuduvad kunstiline 
vorm ja tase, pidev entusiastlik 
töö, viimistlus, mõnikord isegi kul
tuur. Mida siis tahta — kümmet 
kenade tütarlaste ansamblit, kes 
laulavad kergelt õhetades kahel 
häälel «Õrnpunaseid purjesid»? Ei 
taha. Peame tahtma võimalusi and
vat, organiseeritud klubi, kus vas
tav a te ’ võimete ja huvidega tuden
gid (neid ju on, nad on vaid ä ra ta 
mata) võiksid tegelda heade juhen
dajate käe all sisuka, ülikooli, aka
deemilise õhkkonna väärilise kuns
tilise isetegevusega. Ärgu a rv a ta 
gu, et selleks võiksid olla vaid 
sümfoniettorkester (oh jaa — ka 
see oli meil kunagi olemas!) ja 
kammerkoor (see on olemas). See 
võiks olla ka «Kodu ja ristikhein», 
teravmeelse satiiri, lööva mõistu

kõne, värvika kollaaži, tantsu ja 
laulu süntees. Aga väärikal kunsti 
lisel ja  ideoloogilisel tasemel. See 
võiks (ja peaks) olema ülikooli 
džässansambel, aga  omanäoline 
«ülikooliline»; etlusring, aga selli 
ne, kus ülikooli erilised võimalu 
sed etluskunsti emotsionaalseks ja 
intellektuaalseks arendamiseks olek 
sid ära kasutatud. Ja muidugi 
peaks olema täisvereline näitering 
Solistide rühm. Jne. Siis ehk saa 
buks ka see unelmaeg, mil ülikooli 
aktusi sisustaksid kunstiga mitte 
ainult suurkollektiivid (ja muusika 
kooli rahvas), vaid meie omad ise 
tegevuse meistrid. Võib-olla nüüd 
näib, et klubile tehakse siin liiga 
Mõelda väid, kui palju ta on au 
kirju ja tunnustust saanud, millise 
külastatavuse (populaarsuse) ta 
on saavutanud, kui palju ürjtusi 
korraldanud jne. Kõik see on oige 
Juba vaid loenguliste ürituste sar 
jade loendamine võtaks palju ruumi 
ja nad on enamikus olnud ka sisu 
kad ning huvitavad. Kuid klubi sel 
lise tegevuse aspektidest räägime 
teine kord. Käesolev sõnavõtt on 
dikteeritud veendumusest, et kuns 
tilise isetegevuse kandepinda üli 
koolis tuleb laiendada ning klubil 
seisab sel alal ees lai tööpõld.

Hans TRASS

Dialektika ja ükskõik millise v aa 
deldava küsimuse ühendamine ou 
asjaliku (pro teadusliku) käsitluse 
eelduseks. E. Rahumaa artikkel 
ajalehes (vt. «TRU» nr. 10, 27. 
märts, 1970) irriteeris just pealkir
jaga ,  mille all ta üritas vaadelda 
dialektilisena raskusi, mis on tek
kinud RSR-is, takistusi senaatorile 
eneseavardamises ja eneseväljen
damises. Vastuolusid on aga v aa 
deldud RSR-i seesmiste vastuolu
dena, senaatorite  isiklike omadus
tena. Läbilõige on tehtud n.-ö. s ta 
tistilise keskmise senaatori «ühiku» 
tasemel staatilis-metafüüsiliselt,  
käsitlemata senaatori ja RSR-i v a 
heliste suhete muutumist, mis on 
paratamatu, arvestades üliõpilase 
kohustuste muutumist seoses edasi
liikumisega kursuselt kursusele.
Seileks, et RSR-i senaatorid väga 
mitmel rindel võitlevad ja väga 
edukalt, ei ole minu arvates mitte 
kurja juur, just need osalemised 
saavadki toitvaks allikaks isiksuse 
kujunemisel. Küsimus on proport
sioonides. nende seostamise jä iku
ses. Just sellepärast ei võrsu neist 
«kurja juurtest» puid, vaid paremal 
juhul poosas.

Vastuolu, mis avaldub igas RSR-i 
liikmes, sisaldub juba rahvusvahe
liste suhete ringi enda asendis 
mitmesuguste üleülikooliliste o rg a 
nisatsioonide süsteemis. RSR tek
kis TRÜ komsomolikomitee juures 
komitee liikmete ja  asjahuviliste 
eneseharimiseks. Hiljem eraldus 
ring peaaegu täiesti iseseisvaks, 
algas massiürituste periood, kuigi 
samal ajal anti kaadrit komsomoli
komiteese ja noori teadusemehi. 
Praegustest komsomoliaktivistidest 
ja -juhtidest on väga paljud kaasa

VEEL KORD DIALEKTIKAST 
JA RSR-ist

löönud RSR-is ja ka võidetud ÜTÜ 
auhinnatöödest on paar-kolm esita
tud RSR-i liikmete poolt. Hetkel 
aga puuduvad sidemed nii komso- 
molikomiteega kui ka auditooriu
miga. Käsitlemata siin subjektiiv
seid vigu RSR-i enda juhtimises 
ja uue kaadri juurdetõmbamises, 
samuti objektiivseid raskendavaid 
tingimusi, mis seisnesid poliitikas 
endas, problemaatika keerulisemaks 
muutumises, on selge, et RSR-i 
praegused probleemid tulenevad 
tema isoleeritusest. Selliselt ei õn
nestu kaasa haarata  tugevaid isik
susi ega välja selgitada potentsi
aalseid senaatoreid üliõpilaste 
seast.

Missugune peab olema ideaalne 
senaator? Mida võib ta anda 
RSR-ile ja see temale? RSR-i se
naatoriks olemine tähendab nii üld- 
erudeerituse, teaduslike huvide kui 
ka poliitilise mõtlemise ühendamist 
ühes isikus. Samal ajal ei saa see 
tarkus jääda vaid platooniliseks, 
vaid peab avalduma aktiivses suht
lemises keskkonnaga. Seetõttu pole 
selline ühendus vältimist vajav 
pahe, vaid paratamatus. Nende h a r 
mooniline ühendamine on võimalik 
aga vaid ajutiselt, RSR-i kuulumi
ne on vaid üks etapp (I—III kur
sus),  kuigi väga vajalik, üliõpilase 
arengus. Vastandite tasakaal (po
liitika ja teadus, senaatori amet ja 
komsomolitöö) domineerib ajutiselt 
vastandi-te võitluse üle, kasvab üle

võitluseks hilisemail üliõpilasaas
tail, kui eluplaanid hakkavad kind
lamat kuju võtma. Konflikt, vas 
tandite välistamine teineteise poolt, 
lõpeb peaaegu alati RSR-i kahjuks. 
Tekib uus ühtsus mingil muul a lu 
sel, kusjuures poliitikaga tegelemi
ne jääb kõrvaliseks. Dialektika 
avaldub siin n.-ö. negatiivse d ia
lektikana RSR-i jaoks. Põhjus on 
selles, et vastuolu ei sisalda endas 
isiksuse arenemise allikat. RSR ei 
saa olla teataval astmel üliõpilase 
arengu keskkonnaks, poliitikaga 
tegelemine kui hobi ei saa kasvada 
üle teaduseks. Poliit ikust lektori 
elu-olu magistraalteed jäävad vä l
japoole RSR-i, omaette. Poliitikust 
lektori kvaliteet ei saa kasvada üle 
rahvusvahelist olukorda uuriva 
teadlase kvaliteediks, on raskesti 
ühendatav sotsioloogi, juristi eri
aladega. Eitamise eitamist ei toimu 
RSR-i raamides, toimub lihtsalt 
eitamine millegi väljaspool RSR-i 
oleva kasuks. Edasi tegutsemine 
jääb igaühe südame- ja eraasjaks. 
Nii kujuneb perioodilise uuenemise 
tsükliks maksimaalselt 3 aastat, 
väga kõrge kvalifikatsioonini ei 
jõutagi: lahkutakse teatava küpsu
se saavutamisel.

Järjepidevuse kadumine kuulub 
n.-ö. subjektiivsete vigade hulka, 
ühe põlvkonna peaaegu tervikuna 
lahkumine raskendab muidugi uute 
jõudude akumuleerimist. Töötami-

'ne sissepoole on vaid ajutine ja 
mööduv vorm, üks aste senaatori 
arengus. Enese loomine toimub 
vaid aktiivses tegutsemises. Sule
tud ring muutub arenemiseks alles 
siis, kui uuesti taas tatakse kon
takt auditooriumiga suure ringi 
koosolekute kaudu, sealt saab ka 
uusi senaatoreid. Eimar Rahumaa 
üleskutse paneb rõhu kvantiteedile 
(«Kes, kui mitte mina, ja millal, 
kui mitte nüüd!»). Vastupidi, up 
puja päästmine on tema enese asi. 
See ei tähenda, et «rotid, lahkuge 
uppuvalt laevalt». Väljendage end, 
noored mehed, teid võetakse kuulda 
ja teid ka teatakse. Äsja alustatud 
enesereklaamikampaania näib tõo
tavat uut elavnemist, annab lootust 
RSR-i suur-renessansiks. Ka edas
pidi peab RSR jääma kohaks, kus 
kasvab tulevane komsomoliaktivist. 
Tuleb kuidagi leida võimalus RSR-i 
raamides ÜTÜ tööd teha ja mitte 
üksikute tähtede kasvatamisele, 
vaid üliõpilaskonna harimisele peab 
meie töö suunatud olema!

R. RUUTSOO

NB! TARTU KiR JA NDUS -  
PÄEVAD

Laupäeval, 4. aprillil kell 15 pea
hoone 139. aud.

Lenin ja kirjanduse parteilisus — 
Olaf Utt.

Kirjanduse arengudialektika ja 
leninlik peegeldusteooria — Heino 

Pühvel.
Kunst ja väärtus — Üio Matjus.

ВЮ  LOOGI A-GEOGRAAFIA-  
T E A D U S K O N N A S

25. märtsil toimus teaduskonna 
vilistlaste kokkutulek. Ühise koos
viibimise eesmärgiks oli ära kuu
lata, mida arvavad praegu peda
googidena töötavad teaduskonna 
lõpetanud ülikoolis saadud etteval
mistusest. Enne kokkutulekut oli vi- 
listlastele välja jagatud  ankeedid, 
millele vastasid 109 õpetajat. Kok
kutulekul analüüsiti saadud an d 
meid. Kokkuvõtte ankeedivastustest 
tegi dots. A. Kalda. Dots. L. Viile- 
berg rääkis vanadest ja  uutest õp
peplaanidest. Pedagoogidele anti 
kaasa prof. J. Auli ja  prof. V. M a
singu loenguõpetus bioloogia õpe
tamise kohta koolis.

27. märtsil võeti teaduskonna 
nõukogu koosolekul vastu ministee
riumi poolt kinnitatud uus õppe
plaan bioloogia ja  geograafia  peda
googilisele osakonnale.

H. RAHUOJA

M A J A N D U S T E A D U S 
KONN AS

Eesti NSV Kõrgema ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi kollee
giumil oli kõne all teaduskonna 
töö. Leiti, et eriti peaks tähelepa
nu pöörama majandusküberneeti- 
kutele.

RAAMATUKOGU S

Sm. T. Põllumaa koostas raam a
tukogus leiduvaist V. I. Lenini töö
dest näituse. Tänu temale saame 
teada, et varasemateks raamatuteks, 
mida meil säili tatakse V. I. Leni
nilt, on «Этюды и статьи» ja  «Раз
витие капитализма въ России», 
mõlemad aastast  1899; et vanim 
eestikeelne raam at — «Toitlusmak- 
sust» — on aastast  1921 ja  selle 
tõlkijaks P. Peterson, kes on tõlki
nud teisigi V. I. Lenini teoseid. Tõ
deme, et artiklid ajalehtedest «Но
вое Слово», «Жизнь», «Мир бо
жий», «Научное обозрение», ja 
«Начало» on raam atutest varase
mad, nimelt aasta tes t 1897— 1900. 
Näitusel on eksponeeritud ka a ja 
leht «Iskra» nr. 15 (1902. a.) ja 
ajaleht «Die Neue Zeit» aastast 
1906, millele Lenin tegi kaastööd 
Linitschi nime all. Võõrkeelsetest 
teostest, mis ilmusid Lenini eluajal, 
omab raamatukogu ainult kahte: 
prantsuskeelset, mis on välja antud 
Moskvas ja ingliskeelset, mis ilmus 
Londonis. Peale eespoolmainitu on 
näitusel palju muudki, mis peaks 
huvi pakkuma.

Raamatukokku saabus veel möö
dunud nädalal A. Saareste «Eesti 
keele sõnaraamat», «Harvard Orien
tal Series», «Foüa Medica» XI köi
te 4—6 vihik. «Suomen sukututki- 

Kalevala Seuran vuosikirja» 50. 
köide, «Bibliografie Italiano delle 
Science Sociali», «Bibliografia Na- 
zionale Italiana», «Giornale della 
Libreria» nr. 12, E tnograafia ja  
lingvistika seeria 13. köide U n g a 
rist jm.

R. KUDU



KESKKOOLIÕPILASTE AINEOLÜMPIAADID
EM AKEEL

Olümpiaadi tulemused tehti tea
tavaks Õpetatud Nõukogu saalis
27. skp. Ajaloo-Keeleteaduskonna 
dekaan E. Laugaste ütles avasõ
nas, et olümpiaade on korraldatud 
juba kaheksal aastal ja  avaldas 
soovi, et see side Haridusministee
riumi ja TRÜ vahel jätkuks ka 
järgnevail aastail.

Olümpiaadi tulemustest tegi 
kokkuvõtte prof. A. Kask: «On sel
gunud, et meie õpilaste sõnavara 
on sageli kidur ja vaevaline. Ilu
kir janduslikke töid, ajalehti jm. lu
gedes ei mõisteta alati kõiki sõ
nu. Seetõttu otsustati töö teha tä 
navu sõnavara-alane. Esimene 
voor kujutas endast iseseisvat 
tööd sõnavara täiendamisel. 57 
õpilast kogusid mitmesuguste eri
alade sõnavara (näit. merendus- 

, alast terminoloogiat A. Hindi teos
te põhjal, teoorjuse-aegset termi
noloogiat jms.). Sõnastatisti lised 
uurimused ön väga hinnatavad, nii 
et juba esimene voor oli osavõt
jaile väga kasulik. Teise vooru 
tööst võttis osa tuhandeid õpilasi 
vabariigi keskkoolidest. Välja v a 
liti umbes kaks ja poolsada pare
mat tööd, millest on näha, et õpi
lased tunnevad suhteliselt hästi ka 
initteigapäevaseid, s. o. murde-, 
vananenud jms. sõnu. Kolmandas
se vooru pääsesid teise vooru pa
rimad. Ülesandeid oli 12. Suhteli
selt hästi osati vananenud sõnu 
tänapäevastega asendada (näit. et- 
tetäh.endus — enne, arstirohi — r a 

vim). Rida õpilasi vastas peaaegu 
kõik sõnad õigesti. Paljudele val
mistas raskusi tuletusliidete kasu
tamine. Töödest selgus ka, et te r 
vet rida rahvusvahelisi keele- ja 
kirjandusteaduslikke termineid ei 
tunta. Tunduvaid möödalaskmisi 
oli ülesandes, kus tuli ära p aran 
dada vigane tekst. Et murdesõna
de seletamisel puudujääke tuleb, 
eeldati juba ülesandeid andes. Nii 
arvati, et ungas on kodukäija, 
haagreht on maareform või vili, 
mida hakatakse peksma ning et 
kilter pidi naiste järele valvama. 
Kõige kurvema mulje jättis üles
anne, kus tuli teisendada laused ja 
asendada ainsus vastava mitmuse 
vormiga. Mitmuse osastav kääne 
on paljudes töödes: ümbrisi, vii- 
masi, ridiküllisid  ja  isegi šašlõki- 
varbaid. Viimases ülesandes tuli 
teha 26 võõrsõnast jutt, selleks aga 
oli vaja nende tähendusi teada.

Kokkuvõtteks võib öelda, et töö 
oli mõeldud harjutamiseks ja täitis 
oma ülesande. Kõigile osavõtjaile 
oli see õpetlik ja kasulik.»

Haridusministeeriumi esindaja
H. Post ütles sõnavõtus, et ema
keele ringe on meil veel vähestes 
koolides. Olümpiaadist osavõtjad 
peaksid ka kaasõpilastes emakeele 
vastu huvi äratama.

Olümpiaadi võitjaks tulid:
I koht Katre Ligi Tartu 2. Kk.

X kl.
II „ Sirje Kommusaar Elva

Kk. X kl.
Jaak  Vitsur Tallinna 42. 
Kk. XI kl.

III „ Helgi Nagelmaa Tartu
5. Kk. X kl.
Aime Napa Tallinna 7.
Kk. XI kl.
Sergei Neps Elva Kk.
X kl.
Aino Alle Paide I Kk.
XI kl.

E rgutusauhinnad said:
Katri Raudberg Elva Kk.
Piret Post Viljandi I Kk.

Anneli Parts  Tartu 8. Kk.

TÄPPIS- - 
TEADUSED

21.—25. märtsini oli ülikoolis 
vabariiklik keskkooliõpilaste täp 
pisteaduste olümpiaad. Kokku oli 
osavõtjaid 220, neist 36 tü tar last  
ja 184 poissi. Võistlesid kaheksan
date, üheksandate, kümnendate ja 
üheteistkümnendate klasside õpila
sed.

Kõige rohkem jõuproovijaid oli 
matemaatikaolümpiaadil — 163, 
füüsikaolümpiaadil oli 161, keemias 
võistles 67 õpilast. Oli neid, kes 
kahel ja kolmel aial jaksu katsu
sid.

Pingutavatel võistluspäevadel 
pakkusid korraldajad õpilastele 
lõdvestuseks ka mitmeid toredaid 
ettevõtmisi. Kuulati vestlusi kee
miast, füüsikast ja matemaatikast, 
käidi ekskursioonil linnas, TRÜ 
keemia- ja füüsikalaboratooriumi
des, Tartu Tähetornis, Tõravere

Observatooriumis, TRÜ Teadusli
kus Raamatukogus, Klassikalise 
Muinasteaduse Muuseumis ja TRÜ 
Arvutuskeskuses. 24. märtsi õhtul 
oldi koos puhkeõhtul Tartu V 
Keskkoolis. Kolmapäeval, 25. m är t
sil kell 12 kogunesid kõik olümpi
aadi pidulikule lõpetamisele üli
kooli aulasse.

Tulemustest.
Koolide lõikes võitis m atemaati

ka ja füüsika olümpiaadi Nõo Kesk
kool (on ju seal matemaatika ja 
füüsika eriklassid), keemias tuli 
esimeseks Tartu V Keskkool (kee
mia eriklass). Kuigi on loomulik, 
et eriklassidega koolid on antud 
ainetes teistest mõnevõrra tugeva
mad, pole nad siiski eranditult alati 
olümpiaadidel võitjaks tulnud. Läi
nud aastal näiteks kogus füüsikas 
kõige rohkem punkte mitte Nõo, 
vaid Viljandi I Keskkool, keemias 
mitte Tartu V, vaid Pärnu II Kesk
kool.

Individuaalselt tuli füüsikas 
kaheksandate klasside arvestuses 
esimeseks Krista Poolakene Tartu
II Keskkoolist, teiseks Juri Gati 
Talünna 26. Keskkoolist ja kolman
daks Tõnu Liik Kärdla Keskkoolist. 
Üheksandate klasside 3 paremat 
olid Jaak Aaviksoo Tartu II Kesk
koolist, Ivo Heinmaa Tamsalu ja 
Laur Sarv Nõo Keskkoolist. Küm
nendate klasside õpilastest võitsid 
Kalle Si-kk Nõo, Inna Rebane Tartu
I ja Peeter Loorents Nõo Keskkoo
list. Abituuriumist olid füüsikas 
paremad Madis Noppel Tartu I,

Teofilus Tonisson Noo ja Peeter 
Norrnak Tallinna I Keskkoolist.

Matemaatika olümpiaadi võit jad: 
kaheksandate klasside õpilastest 
Anto Unt Tartu II Keskkoolist (ai
nuke osavõtja VII klassist), Gen
nadi Olenjev Tartu IV ja Kalev 
Pill Rapla Keskkoolist.

Üheksandate klasside kolrn pare
mat olid Jaan  Pruulmann Viljandi
I, Juhan Põldvere Tartu II ja Laur 
Sarv Nõo Keskkoolist.

Kümnendatest klassidest võitsid. 
Rein Lepik Tartu V, Inna Rebane 
Tartu 1 ja Andres Kiviste Põ ltsa 
maa Keskkoolist.

Üheteistkümnendate klasside p a 
remad olid Vello Altleis Nõost, 
Jelena Bernstein Tallinna 15. ja  
Oleg Urbant Tallinna 30. Kesk
koolist.

Keemias kogus üldjärjestuses 
kõige rohkem punkte Peeter Seut 
Tartu V Keskkoolist, teiseks tuli 
Priit  Vaher samast keskkoolist ja 
kolmandaks Vello Vengerfeld sa 
muti Tartu V Keskkoolist.

Kaheksandate klasside õpilastest 
kahel alal — matemaatikas ja füü
sikas võistelnuist sai kokkuvõttes 
parima tulemuse Oleg Kursunski 
Tallinna 26. Keskkoolist, teda 
autasustati.  Abiturientidest 3 alal 
võistelnuist autasustati  parima tu 
lemuse saavutanud Vello Altleisi 
Nõo Keskkoolist.

Kõige paremini esinenud kooli
dele antakse üle ülikooli audiplom.

LI. RAHUOJA

Kas kraanist tuleb puhas vesi?
* KÜLAS KAIS L. ESKO

Meie vabariigis tuli eelmisel aas 
tal iga inimese kohta 222 1 vett 
ööpäevas, sel aastal on näha tõu
su vaid 6 1 võrra. Seda pole palju, 
sest USA-s, Rootsis jt. arenenud 
maades on see üle 600 1. Ka Mosk
vas on üle 600 1. Tööstusele läheb 
meil sellest veest vaid 12%, aga 
on maid, kus tööstusele kulub 
60%. NSV Liidus on isegi rajoone, 
kus tööstus ei saa enam areneda — 
pole vett. Kohati annab veepuudus 
tunda Moldaavias, Uraalis,  Kau
kaasias, Ukrainas . . .

Niisuguseid 1 huvitavaid fakte 
kuulis looduskaitsering Tartu Vee
majanduse Inspektsiooni juhata ja l t  
L. Eskolt. Saime teada palju veest, 
meie igapäevasest kaaslasest. Puh
ta vee hind tõuseb iga päevaga. 
USA teadlaste arvutuste jä rg i po
le neil aastal 2000 enam vett, mis 
ühe põlvkonna jooksul kasutatud 
pole. Huvitav on mineraalvete «Ik
la» ja. «Värska» saatus — nad pä
rinevad Valgevene mailt n ing voo
lavad siia juba 40 000 aastat.

Aktuaalseim probleem on praegu 
vete reostamine. Töötatakse välja 
meetodeid, kuidas kasutada sama

Toimetuse postist
Üliõpilastele esineb Vanemuise 

tänava ringauditooriumis vabariigi 
.haridusminister F. Eisen. 10— 15 
minutit enne ettekande lõppu tõu
seb üks tütarlaps, otsib suurest pa- 
litutekuhjast oma asjad ja hakkab 
õõnsa puutrepi naginal väljapääsu  
poole minema. Kuulajad kergitavad 
kohkunult päid.

Mõne minuti päras t  tõusevad 
veel kaks näitsikut, laskuvad trepi 
naginal. Seejärel lahkub üks noor
mees, siis kaks tütarlast, üks tü ta r 
laps . . .

Tõsi, tõsi. Rongid väljuvad, teat- 
risoengut peab tegema, homme tu
leb seminar või on kõht tühi. Aga 
auditoorium pöörab kohmetuses 
näo ära.

Mõni aeg tagasi võis «Edasi» 
kodu-uurimise-leheküljel lugeda 
V. Ppkrovski mälestusi sellest, kui
das rühm sajandi alguse Tartu üli
õpilasi, teades, et rektor on üht 
nende võitluskaaslast austanud kül
lakutsega enda poole koju, kogu
nes rektori akende alla, soovides 
oma kohalolekuga moraalselt mõ
jutada kaaslast vääriliselt käituma.

Haridusminister austas ülikooli 
ja  üliõpilasi oma esinemisega. 
Keegi ei arva, et nende üheksa
kümne kursusekaaslased pidanuk
sid seisma akende all, kuulaku nad 
parem ettekannet, kuid omad lait
matud käitumistavad olgu täna- 
selgi üliõpilasel.

vett mitu korda —- veekulude vähen
damine on üks väljapääs. Näiteks 
asendatakse vesijahutus õhkjahu- 
tuse või piserdusega. Valusasti 
annavad tunda suured veekaodr 
Kohati on mõnes majas  kaod 
nii suured, et tühja kulutatud vee
hulga arvel võiks veel mõniküm
mend suurt maja rahuldada. 
«Kaod» on ka veevarguse tõttu — 
veearvestid on vähetundlikud.

Puhastusseadmed on kallid. 
Reostusaste  võib olla 5— 10%, kui 
vee võib tagasi lasta veekogusse, 
kus ta teeb läbi veel järelpuhastu
se. 1 tonnist kartulist tärklise tege
misel reostatakse niisama palju 
vett kui 500 elaniku poolt! V aa ta 
sime ka Eesti veekogude kaarti, 
kust võisime näha, millised on 
kõige puhtamad ja kõige suurema 
reostusega jõed. Puhastamisega on 
lood korras Narvas ja varsti ka 
Pärnus. Emajões pole aga kau
geltki soovitav supelda ega süüa 
sealt püütud kalu.

Lõpuks andis L. Esko meile ka
sulikku nõu, et ükski šampoon ei 
mõju nii hästi kui neutraalseep 
pluss kasevihaleotusvesi.

E. PARIJÕGI

Puhkelaager 
Käärikul

120 diplomandi riskis paar-kolm 
päeva oma kallist diplomitöö kirju
tamise ajast olla puhkelaagris K ää
rikul. Nagu komsomolikomitee sek
retär J. Allik Käärikult teatas,  oli 
enne ärasõidupäeva kuulatud terve 
hulk ettekandeid —• EKP TRÜ ko
mitee I sekretärilt  K. Kogerilt, 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäridelt 
L. Karult ja J. Allikult. Sotsioloo
gia laboratooriumi juhataja M. Lau
ristin ja õppejõud J. Kangilaski 
vestlesid kirjanduse ja kunsti päe- 
vaprobleemidest, aspirant T. Suti 
teemaks oli «Inimene ja loodus».

The Department of Foreign 
Languages invites you to an even
ing dedicated to LEN IN ’S CEN
TENARY on April 7 at 7 p.m. in 
the Main Bulding, Room №  204.

The O rganizing Board.

*

EINLADUNG 
Anlässlich des 100. GEBURTS

TAGES VON W. I. LENIN wird 
von den Studenten der Frem d
sprachenabteilung . am 7. IV 1970 
im Hauptgebäude (Hörsaal 204) 
ein festlicher Abend  veranstaltet.  

Alle sind herzlich willkommen!
Organisatsionskomitee

13. märts  läks ajalukku kui Tal
linna üliõpilasklubi avamise päev. 
Pool aasta t  kestnud ettevalmistuse 
tulemusena kinnitati klubi esimesel 
õhtul põhikiri, valiti president, ase
president ja kabineti liikmed.

Põhikirja sätete järgi on üliõpi- 
asklubi ELKNÜ Tallinna Linna

komitee juures tegutsev ühiskondlik, 
poliitiline, loominguline ühendus. 
Nii nagu — märkis presidendikandi
daat TPI üliõpilane M a r t  К e e k, 
esinedes oma positiivse programmi
ga —- on uue klubi peamiseks ja 
põhiliseks eesmärgiks ühendada 
Tallinna üliõpilasaktiivi, leida va-

Üliõpilasklubi 
Tallinnas

hendeid ja teid kõrgema kooli ees 
seisvate probleemide lahendamiseks. 
Klubi annab võimaluse üliõpilaste 
maailmavaatelise orientatsiooni tu 
gevdamiseks, enesetäiendamiseks, 
vastastikuste kontaktide tihendami
seks ja vaba aja meeldivaks ja sisu
kaks veetmiseks. Klubi esialgse liik
meskonna moodustavad pealinna 
kõigi nelja kõrgema kooli komsomo- 
likomiteede poolt soovitatud aktiiv
sed noored inimesed. Nemad siis v a 
lisid lihthäälteenamusega Mart Kee
gi presidendiks. Kabineti moodusta
vad asepresident — Peeter Tooma 
(TRK); kunstiline juht — Jaak 
Tamleht (TRK); majandusjuht Tiit 
Tamm (TPI); sekretär — Mari Lin
namägi (TPedI) ning toimetuse esi
mehed. Viimaseid on kokku kuus ja 
nende juhatada on poliitika, teaduse- 
tehnika, teatri, muusika, kunsti ja 
kirjanduse toimetused. Kõik nime
tatud allüksused esitasid klubile 
oma põhilised tegevuskavad ja 
-suunad. Sokiteater ja Stanislavski 
jüngrid, biit- ja popkunst, salto- 
sarnaselt keeruline kirjanduselu, uus 
ja uusim muusika, teaduse ja teh
nika filosoofilised aspektid — kõik 
see kutsub nimetamisel esile v a ja 
duse asjaga lähemalt tutvuda, uusi 
fakte hankida n ing seisukohti ku
jundada. Loomulikult on kavas kut
suda klubi õhtutele esinema silma
paistvaid inimesi kõigilt kõnesokiud 
aladelt. Esimesel õhtul astus üles 
poliitikatoimetus, kelle poolt kutsu
tud külalised — väliskommentaato
rid Herbert Vainu, Toomas Alatalu 
ja Mati Uuesson rääkisid m aailm a
poliitika praegustest sõlmküsimus- 
test.

Tallinna Üliõpilasklubi avamisel 
viibisid ELKNÜ Tallinna Linna
komitee sekretär Heida Vendeström, 
Eesti Üliõpilasnõukogu esimees 
Indrek Toome, ELKNÜ TPI ja TRK 
komiteede sekretärid Raul Kasikov 
ja Rostislav Gurjev.

REET VALING

„ Vene revolutsiooni 
kolm põlvkonda“

Laupäeval esines TRÜ klubis 
M oskva 9. keskkooli nn. polüfooni
line teater. Osalejaid oli 28 alates
8. klassi õpilasest kuni 4. kursuse  
üliõpilasteni, lisaks «koorijuht» — 
vene kirjanduse õpetaja Juli Ana- 
to ljevitš H alf in. Viieosalist pro
gram m i nim etati «Vene revolu tsi
ooni. kolm  põlvkonda». K om posit
sioon koosnes M ajakovski, Puški- 
ni, Lerm ontovi, T jutševi, Jessenini, 
Bloki ja N ekrassovi loom ingust 
ning Beethoveni, Schum anni, Tšai- 
kovski, Sveridovi, M endelssohni ja 
vene revolutsiooniliste rahvalaulu- 
lude helitaustast.

Polüfoonilise teatri nim etus kõ
lab kü lla ltk i pretensioonikalt, pal
ju tõotas ka «koorijuhi» sissejuha
tus kollektiivi taotlusest «ühenda
da orgaaniliselt sõna n ing rütm , 
rõhutada ju s t luuletuste sisem ist 
«laululisust». Arvestades esinejate 
hulka nõudis püstita tud  ülesanne 
eriti head m usikaalsust, sõna-, rü t
mi- ja ansam blitaju.

E t program m  valm is poolteise 
aastaga (m is on kü lla ltk i pikk aeg) 
ja et sellega on korduvalt esinetud  
nii M oskvas kui ka paljudes te is
tes N õukogude Liidu paikades 
(m uuseas ka Arm eenias ja Tallin
nas), siis oodanuks kuueaastaselt 
rohkete kogem ustega teatrilt kö it
vam at etendust.

Luuleteatri kam m erlikkuse ase
mel kuulsim e kohati põhjusetu t 
paatoslikkust ja külla ltki ühetooni
list rütm iraium ist. S taatilisusele  
tõi lisa ka m uutum atuna püsiv la
vapilt.

A inus elavam  ja sugestiivsem alt 
esitatud osa oli neljas — Bloki 
värsid «A ve Maria» taustal.

Üldse mõjus m uusikaline ansam 
bel märksa em otsionaalsem alt võr
reldes varjundivaeste ja pa indlik
kuseta etlejatega.

Ja m uidugi — kui «Amorese»- 
poistele sai ette heita, et tagum is
tesse ridadesse teksti kuulda pol
nud, siis noorte m oskvalaste puhul 
selle üle küll nuriseda ei saa.

K ontakti saam ist publikuga ras
kendas seevastu enam iku esinejate 
lakke suunatud vaade, m is võib 
küll kuidagi õigusta tud  olla M aja- 
kovski lugem isel, kuid Jessenin, 
P u šk in . . . ?

Lavalise liikum ise puudulikkust ei 
kom penseerinud ka prim itiivsevõitu  
süm boolne küünalde edasiandm ine  
ja üksildane torm i im itatsioon üla
keha õõtsutam ise näol.

A ga asi iseenesest oli m uidugi 
huvitav variatsioon m assdeklam at- 
siooni ja m ontaaži teemadele.

S IR JE  K IIN

TEATED * TEATED
ÜTÜ

Ajaloo-Keeleteaduskonna ajaloo-, 
eesti ja võõrfiloloogia osakonna 
ÜTÜ konverents toimub 10.— 11. 
aprillil. Jälgige reklaami!

ÜTÜ nõukogu

TEATRI- JA KODU-UURIJAD 
Teisipäeval, 7. aprillil kell 18 on 

peahoone auditooriumis 139 või
malus kuulata dotsent Eduard 
Laugaste loengut teemal «Draama 
elemendid eesti rahvamängudes». 

Ootame rohket kuulajaskonda!

VÄRAVPALL
28. ja  29. märtsil kohtusid Riias 

TRÜ väravpallinaiskond ja  Läti 
meister Läti RO naiskond.

TRÜ võitis mõlemad mängud: 
23:13 ja 32:20.

E. LIND

LEITUD
rahakott rahaga, naiste nahksõr- 

mikud, naiste käekell jm. Kätte
võib saada peahoone valvelauast.

Uut teatmekirjandust Toome 
raamatukogus.

1. Wörterbuch der marxistischen- 
leninistischen Soziologie. Köln u. 
Opladen, 1969. 535 s.

See on esimesi sellelaadseid sot
sioloogilisi sõnaraamatuid saksa 
keeles. Sõnastiku lõpus on märk- 
sõnaregister.

2. Biobibliograafia matemaatika- 
alaste teaduslike tööde autorite 
kohta a javahemikus 1958— 1967. 
Raamatu lopus on lühendite regis
ter.

3. Dania polyglotta. 1968. Copen
hagen, 1969. 169 lk.

1968. a. Taanis ilmunud võõrkeel
sete raamatute, artiklite ja retsen
sioonide loetelu. Väljaanne on v a 
rustatud nimede alfabeetilise re- 
gistriga. _________ __

Tänase ajalehenum bri kujundasid žur- 
naiistika osakonna 3. kursuse ü liõpilased  
S. Kiin ja T. Tohver.

TO IM E T A JA  A SE T . J. P E E G E lT

«Тарту Рийклик Юликооль» («Т ар
туский государственный университет»Й 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета*
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk* 
Tartu. Ülikooli 17/19. III.  Üksiknum bri-
h ind  2 kop. T eil. n r. 1952. MB-04601.

f — -----— ESST! N
RAHVUS
V __ ÄR--- -------
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MRTU RIIKLIKU UUKOOtl 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMGOMOLiKO- 
MITEE JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄALEKAND1A

XXIV aastakäik

ELKNU
TRÜ komitees

Toimus järjekordne ELKNÜ TRÜ 
komitee pieenum, kus päevakorras 
olid järgmised küsimused:

* ülikooü komsomoliorganisatsioo
ni ülesannetest ELKNÜ XV kong
ressi otsuste valguses (L. Karu);

* lõpetanute küsitluse tulemus
test (P. Kenkmann);

* vilis tlasnõukogude moodusta
misest (L. Karu ja T. Sutt);

* laupäevakutest (H. Dsiss).
Lõpetanute küsitluste tulemuse

na kinnitati pleenumil otsus.
ELKNÜ TRÜ komitee pleenum, 

ä ra  kuulanud komitee liikme Pau! 
Kenknranni ettekande ja sõnavõtud, 
märgib, et ülikooli lõpetanute a rva
muste kogumine vahekorra kohta 
ülikoolis omandatu ja  tegeliku töö 
vajaduste vahel, samuti noorte 
spetsialistide töö- ja elutingimuste 
kohta on komsomoliorganisatsiooni 
tähtis  töövorm osavõtul ülikooli õp
pe- ja  kasvatustöö juhtimisest.

Pleenum pöördus ülikooli rekto
raadi ja  parteikomitee poole ette
panekuga kaaluda võimalusi õppe
töö senisest t ihedamaks sidumiseks 
tulevase töö konkreetsete vajadus
tega, osutades eriti järgmistele 
lõpetanute poolt esiletoodud võima
lustele:
a)  saada töökohad teada küllalt 

varakult,  et võiks neid arvestada 
õppetöös viimastel kursustel;

b) siduda praktika senisest tiheda
mini tulevase töökohaga;

c) leida teid põhjalikumalt teadmis
te ja  kogemuste andmiseks as ja 
ajamise, organiseerimistöö, ini
mestega töötamise jms. kohta;

d) enam diferentseerida erialast 
ettevalmistust pedagoogilis tes 
osakondades;

e) laiendada ja tõhustada kõigil 
erialadel vene keele ja võõrkeel
te õppimist.

Nagu nähtub lõpetanute arvamus
test, samuti nende tegelikust elu
käigust esimeste! tööaastate!, esineb 
aastast aastasse korduvaid puudu
jääke lõpetajate töölesuunamisel: 
mitteküllaldane informeeritus suu- 
namiskirjadest, tulevaste töökohta
de liiga hiline teadasaamine, eba
täpsused suunamiskomisjonile esi
tatud andmetes tulevaste töökohta
de osas, mis viivad suunamisele eri
alale mittevastavale tööle või koha
le, kus noort spetsialisti ei kindlus- 
tata elamispinnaga jms.

Olukorra parandamiseks tehti rek
toraadile ettepanek luua kontaktid 
nende ministeeriumide ja keskasu
tustega, kelle käsutusse suunatakse 
TRÜ lõpetajaid, see võimaldaks 
õigeaegselt teada saada lõpetajaile 
pakutavad töökohad ja veenduda 
mainitud töökohtadest esitatavate 
andmete täpsuses.

Lõpetanute küsitluse tulemused 
näitavad kätte terve hulga puudu
jääke ülikooli k o m s o m o l i o r 
g a n i s a t s i o o n i  tegevuses.

Komsomolitöö puuduseks tuleb 
lugeda seda, et üliõpilased saavad 
v ä e  praktilisi kogemusi nii eriala
ses kui ühiskondlikus töös. Pärast 
lõpetamist sidemed ülikooli komso
moliorganisatsiooniga enamasti kat
kevad.

Pleenum otsustas: komsomolitööd 
gruppides tuleb suunata selliselt, et 
see aitaks kaasa iga! üliõpilasel 
konkreetsete erialaste perspektiivide 
tekkimiseks juba II—III kursusel. 
Vastavate ürituste planeerimisel 
saaks rakendada ülikoolis läbiviidud 
sotsioloogiliste uurimuste tulemusi. 
Leiti, et tuleva õppeaasta sügisse
mestril oleks vaja korraldada 
ELKNÜ TRÜ komitee pleenum, kus 
arutataks, kuidas meie komsomoli
organisatsiooni liikmed täidavad 
©ma põhikohustust: omandavad eri
aineid ning ühiskonnateadusi.

Pleenum arutas ja käsitles oma 
otsuses loomulikult vaid neid (õpe
tanute küsitlusest kerkinud problee
me, mis on seotud kogu ülikoolis 
toimuva õppetöö ja komsomoliorga
nisatsiooni tegevusega.
Pleenum pani teaduskondade deka
naatidele ette korraldada nende 
arutamine osakondade komsomoH- 
büroode ja profileerivate kateedrite 
esindajate osavõtul.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE ,

laed
külge!

Neil päevi! möödub 51 aastat 
esimesest kommunistlikust laupäe
vakust, mis korraldati Kaasani 
raudtee Moskva sorieerimisjaamas 
ööl vastu 13. aprilli 1919. aastal.  
Artiklis «Suur algatus» toonitas 
V. I. Lenin, et siin toimus pööre, 
mis oli isegi otsustavam kui võit 
kodanluse üle, sest siin oli tege
mist võiduga väikekodanliku ego
ismi üle. Kommunistlikud laupäe
vakud said murranguks inimeste 
suhtumises töösse, said ülemine
kuks uuele, teadlikule töödistsip
liinile.

Kaasaja! on taaselustunud kom
munistlike laupäevakute traditsioon, 
kusjuures töölisklassi algatusest on 
nad muutunud üldrahvalikeks üri
tusteks. Ka meie kollektiivi liikmed

— õppejõud, üliõpilased ja teenis
tu jad on löönud ja löövad ka edas
pidi käed külge pakilistele korras- 
tustöödele, mida sooritatakse kom
munistlike laupäevakutena.

Meie tööd oodatakse järgmistel 
suurematel objektidel;
1) peahoone ümbruse ja  Toomemäe 

korrastamisele oodatakse ajaloo
lasi, võõrfiiolooge ja vene filo
looge;

2) ülikooli arvutuskeskus — m ate
maatikute töötanner;

3) Maarjamõisa uued kliinikud ja  
Toome kliinikud vajavad Arsti
teaduskonna kollektiivi abis ta

vat kätt;
4) botaanika-aia korrastamisele 

oodatakse biolooge ja geograafe.
Korda tuleb teha ka ühiselamute 

ümbrus: Leningradi maantee hal
jasala, Vanemuise park, õppehoone
te ja  raamatukogu ümbrus jne.

Teid oodatakse tööle kõigi! april
likuu laupäevadel, kuid mitte kõiki 
korraga, vaid ikka nii, et töörinnet 
ja riistu jätkuks. Selle kohta, kes, 
kus ja millal peab oma käed külge 
panema, saate juba lähemat infor
matsiooni teaduskonna organisaa
tori käest. EKP TRÜ komitee 

ELKNÜ TRÜ komitee

Küsitakse: «Mis erutab kõige 
enam Teid kui kõrgema kooli õppe
jõudu?» Loomulikult — kuidas ja 
mida õpetada üliõpilasele. Näib, et 
kõik on lihtne, on olemas selgelt 
piiritletud aine (õppeaine), p rog
ramm, eraldatud tundide arv. Kuid 
meie tormilisel ja dünaamilisel 
ajastul vananevad üksikud andmed 
ja faktid kiiresti. Teadusliku infor
matsiooni vool aga kasvab laviini
na. Mida teha? Suruda veel roh
kem teaduslikke andmeid üliõpilas
te pähe? Kaasaegsel üliõpilasel on 
välja arenenud kaitsemehhanism: 
ta säilitab ülemäära täidetud nõu 
vaid eksamiteni, aga seejärel va
bastab suure osa mahutavusest 
uueks täitmiseks jne. Mahutavus 
on piiratud, teadmiste hulk aga 
piiramatu. Reaalne vastuolu. Ja 
seda on vaja lahendada ikka uuesti 
ja  uuesti.

Prantsuse mõtleja Montaigne 
märkis veel skolastika valitsemise 
aegadel: «Väärtuslikud on mitte 
igasugust tühja-tähja tihedalt täis, 
vaid hästi k o r r a l d a t u d  pead.» 
Kuid meie ajal maksavad teadmi
sed ilma oskusteta üsna vähe. M it
te kõndiv käsiraamat, vaid üksnes 
spetsialist, kes oskab kasutada 
teadust kui meetodit ümbritseva 
maailma üha sügavamaks tunneta
miseks ja muutmiseks, võib luua 
midagi uut ja teha kasulikku inim
liku tegevuse ükskõik millises sfää
ris.

Võtame kasvõi minu spetsiaal
suse — poliitilise ökonoomia. Võib 
teada väga palju üldisi definitsioo
ne, õppida pähe lihtsa ja laienda
tud taastootmise valemid, lugeda 
üles kõik printsiibid planeerimisest 
või töö tasustamisest ja osutuda 
täiesti abituks kokkupõrkes tege
likkusega, arenemise reaalsete v as
tuolude ja raskustega. Kas mitte 
teaduse kui lihtsalt teatud hulga 
definitsioonide, seisukohtade ja 
andmete passiivsest vastuvõtmi
sest, mis sobivad elu kõigiks juh- 
tumeiks, ei sünnita kõikuvust veen
dumustes ja infantiilsust kodani
kuna.

V. I. Lenin määratles marksis t
liku teadusliku tunnetamise meeto
di olemust nii: «Kogu marksismi 
vaim, kogu marksismi süsteem 
nõuab, et iga seisukohta käsitle
taks ainult (a) ajalooliselt; (ß) 
ainult seoses teistega; (y) ainult 
seoses konkreetsete ajalooliste ko
gemustega.» (V. I. Lenin, Teosed, 
35. kd., lk. 207). Mõista arenemist 
kui vastuolude lahendamist; oskus 
leida sisemise põhjuse tagajärje  
seose olemasolu nähtuste vahel, 
abstraheerudes teisejärgulisest väl
ja eraldada peamine, püüd prakti
kas kontrolHda tavaliste konst
ruktsioonide õigsust — sellised on 
teadusliku tunnetuse paratamatud 
teed, kommunistliku veendumuse 
normid ja  uue, progressiivse või
dulepääsemise eest välja astuva 
aktiivse võitleja omadused. Muide, 
selline tunnetusmeetod osutub üli
õpilase seisukohalt kõige o ts tarbe
kamaks ka kitsalt utili taarse üles
ande lahendamisel — eksami soo
ritamisel. ' Oskus taastada, uuesti 
luua põhiliste seesmiste sõltuvuste

alusel hoiab kokku nii vajalikku ja 
igavesti mittejätkuvat aega. Peale 
selle, see oskus ei hävi aja jook
sul, vaid täiustub treenimisel.

Selle oskuse õpetamine ja kom
munistliku veendumuse kasvatami
ne on kõrgema kooli õppejõu ko
hus. Seda ei suuda asendada ükski 
õpik ja isegi, vabandage mõninga 
konservatiivsuse pärast,  — pro
grammeeritud õpetamise tehnilised 
vahendid või spetsiaalsete televi
sioonisaadete laiaulatuslik kasu
tamine. On vajalik elav ja v as ta s 
tikune kontakt auditooriumiga,

VERBUM
HABET
PROFESSOR

momentaalne reageerimine aine 
vastuvõtule ja  vastavalt uue lä
henemisviisi, uute tõendite leidmi
ne, s. o. küberneetikute keeles —• 
kiire tagasiside. Juba tuntud vene 
kirjanik Gontšarov märkis oma 
vastuväites lektori väljavahetam i
se pooldajatele loengukursuste t rü 
kitud väljaannetega: «Milleks siis 
ülikool, kateeder, professor? — kü
sime meie. Kogenud teaduse esin
daja isikliku juhendamise all, pea
le teaduse dogmaatikute, faktide, 
sündmuste haaratakse ka veendu
muste jõud, vaade, kriitiline h in
nang, tihti kirega, kaasaelamisega 
edasi antav. Professori armastus 
oma aine vastu seob kuulaja tea 
dusega elava sideme kaudu, paneb 
talle «elava hinge» sisse elava 
konega, elava inimese kaudu. M it
te mingi trükitud kursus seda ei 
anna.»

Kuid omandamise protsessis on

vähe üksnes uhest aktiivsest kom
ponendist — õppejõust. Väga m a
dal on loengu kasu koefitsient, kui 
üks pool lihtsalt seletab, teine pool 
aga püüab välja arendada steno
grafisti omadusi. Kus on siin ta 
gasiside? See piirdub vaid paivega 
sõna-sõnalt korrata. Aga orientat
sioon heale .(eksamite andmiseks) 
konspektile sunnib õppejõudu ta- 
hes-tahtmata rääkima kõigest n a 
tukene. Teadus valgub laiali pal
judeks punktideks ja  punktikes- 
teks. Selleks, et loeng oleks see, 
mis ta olema peab — ideede, mõ
tete ja positsioonide tihe põi
ming —, peab üliõpilane olema e t
te valmistatud aktiivseks ja loo
minguliseks vastuvõtuks. Ja siis 
me puutume kokku tunnetusprot
sessi teise tähtsa küljega — üli
õpilaste iseseisva tööga.

Mulle imponeerivad üliõpilased, 
kes mõtisklevad elus esinevate 
puuduste üle, kritiseerivad neid, 
diskuteerivad teravalt jne. Kuid 
mitte igasugused. Mõnikord tuleb 
kokku põrgata tühja lihtlabase m it
teteadjate või poolteadjate nihi
lismiga, kes ei vaevu lugema isegi 
K- Marxi «Kapitali» või Lenini 
«Materialismi ja empiriokrititsis- 
mi», kuid pretendeerivad kriitiliselt 
mõtleva isiksuse nimele.

Ei saa õppida loominguliselt 
mõtlema iima sügavalt uurimata 
inimgeeniuse suurimaid saavutusi. 
Ühiskonnateadustes on need mark
sismi-leninismi klassikute peami
sed tööd. Ja meid teeb rahutuks, 
kui selle lugemine, mida natukene 
kuivalt nimetatakse algallikateks, 
asendatakse pinnapealse tutvumi
sega ühe või teise adapteeritud 
variandiga. Selline üliõpilane saab 
teadusliku tunnetamise suurepära
se kooli, suurepärase tõeotsimise 
dialektika, teadusliku tõestuse 
raudse loogika, poleemika kunsti 
suurepäraste näidete, kõige helge
mate ja teaduslikult, põhjendatud 
ideaalide eest võitlemise ase
mel toiduks vaid väljafilbreeritud 
ja vaesestatud järeldused. Võib-ol- 
ia on siin ka meie viga, kui me ei 
kõrvuta soovitatava kirjanduse 
mahtu üliõpilase reaalsete võime
tega materjali süvendatud om an
damiseks või ühe-kahe fraasi p ä 
rast lülitame kohustusliku k irjan
duse nimekirja töö, mille suhe 
uuritava küsimusega on küllalt 
kauge. Muidugi ei saa ka piirdu
da lihtsalt klassikute lugemisega. 
On vaja kogu aeg tajuda elu ja 
teaduse arenemise pulssi, otsida 
oma seisukohta küsimuste lahenda
misel, parandada seda ikka ja 
uuesti.

Akadeemik Aleksandrov väljen
das kord väga õnnestunult seda, 
mis erutab kõrgemate koolide töö
tajaid: «Üliõpilane pole nõu, mida 
on vaja täita teadmistega, vaid 
torvik, mida tuleb läita!» Ja t a 
haks soovida meile kõigile veel 
enam oskust süüdata ja süttida.

TA WIBB...
Hiljaks  on j ä änud  t ä n a v u 

ne kevad. Aga siiski ta tuleb, 
on juba selgesti  tunnetatav .

Sa küsid, kuidas?
Tal on oma lõhn. Kevadine.  

Tõeline kevadelõhn!
Seda ei oska vist  küll keegi 

pär is  täpsel t  öelda, kuidas 
kevad oma lõhna valmistab.

Võib-olla nii, et su la tab  k a 
tu serääs tas t  pisut  purikaid,  
soojendab mänd ide  vaigust  
koort, ri ivab esimesi musti  
mullalaike,  pai tab pisut  kuu
seoksi ja kasepungi,  sasib 
kohevile pajuurvad,  lisab n ä 
puot sag a  veel üht teist  — ja 
siis tuleb s inakaskuldne tu u 
lehoog üle kaugete  Võrumaa 
küngaste,  haa rab  endasse  ko
gu selle segu, pil lutab n a tu 
ke ja kevadelõhn ongi val 
mis.

Kui sa vaiksel april l iõhtul 
ühiselamu akna avad,  tunned,  
kuidas  ta tuppa voogab, t ä i 
tes pilgeni selle kaugeimagi  
sopi. iVLärkamatult va l lu tab  
ta ka sinu.

Kuidagi  on öökullid keva- 
delõhnast  teada  saanud.  Ei 
tea, kuidas, aga  on ja keeru
tavad ehmunul t  oma spiraal- 
sikni. Ning varakevadises  
metsas  kõlab esimene laul
— hiliste öökullide kevade
laul. Natuke kõledavõitu küll, 
ag a  s i i s k i . . .

Nii ta tuleb, see käesoleva 
aa s ta  kevad. Argl ikul t  küll, 
aga  siiski tuleb. Iga päevaga,  
iga tunn iga  hakkad ikka 
enam tunne tama tema võimu 
looduse ja inimeste üle. Ku
ni ühel ilusal päeval  kuuled
— eksamid koputavad oma 
karmi  sõrmega kõrge kooli 
uksele. See on juba a lgava 
suve esimene märk.

I. S.

/ y t ä c l a l a - 
kt*oonika

ARSTITEADUSKOND.

31. märtsil toimus teoreetiline 
konverents teemal «V. I. Lenin ja 
tema tööde tähtsus arstiteaduse ja 
rioukogude meditsiini arengus». 
Ettekanded olid vanemõpetaja 
V. Kalninilt, professor J. Saarmalt 
ja professor Ü. Arendilt.

Tähistati juubelit. Dr. Vahter sai 
50-aastaseks.

RAAMATUKOGUS.

30. märtsil avati G. Tsereteli ra a 
matute näitus. Maailmakuulsast 
teadlasest,  omaaegsest Tartu Üli
kooli professorist, vanakreeka kir
janduse väga heast tundjast ja 
ühest tuntumast papüroloogist r ä ä 
kis raamatukogu töötajatele filoloo
giakandidaat S. Issakov.

Uudiskirjandusest saabus «Har- 
ward Law Review» nr. 3, 1970; 
W. Gitter «Schadenausgleich im 
Arbeits-Unfallrecht», 26. köide; 
R. M. G. Nickisch «Die Sti lprinzi
pien in dem deutschen Briefstellern 
des 17. und 18. Jahrhunderts»; 
W. Heinrich «Arabische Dichtung 
und Griechische Poetik» 9. köide; 
«Current Catalog», 1969, jaanuar- 
september; «Nuclear Science Abst
racts», 1969. a. viimane nr.; «Bio
logie et Physiologie Animales» 
XXXI köide, nr. 3; «Mathematics of 
Computation» 23. köide, nr. 108 jm.



Ülikooli õppetöökoja juhataja
E. Peets jõudis tagasi üleliiduliselt 
teaduslikult juubelikonverentsil  
Moskva Inseneri-Füüsika Instituu
dis (МИФИ), kus ta võttis osa õp-

* petelevisiooni sektsiooni tööst.

*
* Kuidas on võimalik õpetamisel 
televisiooni kasutada?

Enamik ettekandeid käsitles üli
koolide- ja instituutidesiseseid su 
letud televisioonisüsteeme. Nimeta
tud TV-süsteeme rakendatakse nii 
kaugõppe kui ka statsionaarsete üli
õpilaste väljaõpetamisel juba m it
metes meie maa kõrgemates kooli
des: Novosibirski Elektrotehnika 
Instituudis, Tjumeni Industriaal-  
instituudis, Uraali Polütehnilises 
Instituudis, Üleliidulises Kaugõppe 
Polütehnilises Instituudis, Loodera- 
jooni Kaugõppe Polütehnilises Ins
ti tuudis jt.

Võrdlemisi palju räägiti ka õppe- 
saaaete transleerimisest tsen traa l
sete TV-stuudiote kaudu. Meil on
22 linnas (Moskvas, Leningradis, 
Kiievis, Tjumenis jm.) selleks eral
datud üks saatekanal.

Ju ttu  tehti ka televisioonitehni- 
kast kui ainult näitlikust õppeva
hendist.
* Milliseid nimetatud TV-süsteemš- 
dest kasutatakse õppetöös kõige 
rohkem?

Põhiliselt kahte: tsentraalseid 
ülekandeid ja õppeasutuse oma si
semist suletud TV-süsteemi. Paljud 
suured insti tuudid (näiteks Tjumeni 
Industriaalmstituut) on oma sule
tud televisioonisüsteemi raadiore
leeliinide abil ühendanud oblasti 
keskse TV-saatjaga. Tsentraalselt 
kantakse õppeprogramme praegu 
üle põhiliselt üldhariduslike koolide 
jaoks. Konverentsil toonitati eriti 
Vajadust_ unifitseerida kõrgemate 
koolide õppeprogramme, et ka neile 
võimaldada ühiseid õppesaateid 
kesktelevisiooni vahendusel. KTV-s 
on seda ka tehtud, kuid seniajani 
on need saated jäänud eksperimendi 
tasemele.
* Kas on mõeldav õppida kõrgemas 
koolis ainult televisiooni vahendusel 
ja saada ka vastav diplom?

Konverentsil räägitu  põhjal tu n 
dub tõesti, et spetsialistide koolita
mine hakkab muutuma nii mõneski 
kohas masstootmiseks. Näitena 
võiks nimetada Tjumeni Indust- 
riaalinstituuti,  kus on juba hakatud 
niimoodi õppima. Sealsed tingim u
sed on ka täiesti erilised: esiteks 
on oblast territooriumilt väga suur, 
Eesti NSV-ga isegi mitte võrreldav; 
tööstus areneb väga kiiresti, eriti 
nafta  tootmine; peale selle on lin
nadevahelised kaugused tohutud, 
samal ajal õiged ühendusteed nende 
vahel puuduvad. Arenevad tööstus- 
keskused vajavad aga jär jest roh
kem noori spetsialiste, kuid koha
peal pole võimalik õppida. Konsul
tatsioonipunktide loomine ei ta su 
vat end ära, sest kvalifitseeritud

õppejõude ei piisa instituudile en- 
daiegi (ka kaugused on suured ja 
puuduvad ühendusteed). Seepärast 
on seal televisiooni vahendusel õp
pimine eriti aktuaalne. Neid prob
leeme valgustas instituudi rektor 
prof, A. Kosuhhin.

Ka Üleliiduline Kaugõppe Polü- 
tehniline Instituut ja Looderajooni 
Kaugõppe Polütehniline Instituut 
Leningradis on samade probleemide 
ees. Kuigi neil ei ole raskusi ühen
dusteedega, on see-eest siin insenere 
tunduvalt rohkem vaja kui näiteks 
Tjumenis. Ka nemad õpivad televi
siooni vahendusel. Praktil iselt läheb 
instituut õhtuti üliõpilasele koju. 
Isegi laboratoorseid töid püütakse 
televisiooni vahendusel näidata ja 
teha, sellest rääkis prof. Halfin. 
Muidugi on need laboratoorsed tööd 
hästi näitlikult ja toredasti tehtud, 
aga nad siiski ei asenda isiklikke 
kogemusi, isiklikke õnnestumisi ja 
ebaõnnestumisi. Üldiselt jääb selles 
osas õppetelevisiooni efektiivsus 
siiski tuleviku otsustada.
* Televisioonisüsteeme leidub juba 
võrdlemisi paljudes instituutides, 
aga kas on olemas ka mingi üle
liiduline koordineerimiskeskus?

Senini seda pole, ja selle loomise 
vajadusest räägiti peaaegu igas 
ettekandes. See koordineeriv keskus 
peaks andma metoodilist nõu, kui
das teha ja  mida teha, kuidas õpe
tada ja mida õpetada just televi
siooni kaudu; aitama koordineerida 
tööd instituutides ja vahetada ins
ti tuutide vahel kogemusi, et igaüks 
ei peaks ja lg ra tas t  ise leiutama. Te
ma ülesannete hulka jääks ka va- 
rustusmurede lahendamine. Meil oli 
võimalus vestelda NSV Liidu Kõr
gema ja  Kesk-erihariduse Ministee
riumi teaduslik-metoodiiise kabineti 
õppekino ja -televisiooni osakonna 
juhataja  I. Burtsevaga, õigemini 
otsis ta  ise konverentsil eestlasi, 
lätlasi ja leedulasi taga, et leppida 
nendega kokku Baltikumi kõrgem a
te koolide külastamise suhtes u u r i 
maks, kuidas on meil lood te- 
levisioonitehnika rakendamisega.
I. Burtseva sõidab Balti vabariiki
desse aprillis ja  külastab tõenäoli
selt kõiki kõrgemaid koole, seal- 
huigas ka TRÜ-d. Ilmselt on ü le
liidulise televisioonialase koordi
neerimiskeskuse loomise idee ak tu 
aalne ka Üleliidulises Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Ministeeriumis en 
das.
* Kuidas on arenenud praegused 
televisloonisüsteemid ilma keskse 
koordineerimiseta?

Tulemusi televisioonitehnika ra 
kendamisel on saavutatud ainult 
neis instituutides, kus on entusiaste 
ja seda eriti kõrgema kooli ju h t
konna seas. Näitena võiks si injuu
res nimetada Tjumeni Industriaal-  
instituudi rektorit prof. A. Kosuh- 
hinit, Novosibirski Elektrotehnika 
Instituudi rektorit G. Lõštšinskit ja 
õppeprorektorit O. Vesselovskit, 
Uraali Polütehnilise Instituudi pro
rektorit prof. A. Vislobokovit jpt., 
kes kõik ka konverentsil esinesid. 
Konverentsi korraldava Moskva 
Inseneri-Füüsika Instituudi füüsika
osakonnas on näiteks õppetelevi
siooni entusiastideks 10 füüsika- 
matemaatika doktorit-professorit ja
20 füüsika-matemaatika kandidaati- 
dotsenti.

Paljudes kõrgemates koolides on 
selliste inimeste eestvedamisel loo
dud õppetelevisioonilaboratooriumid, 
Üleliidulises Kaugõppe Polütehnili
ses Instituudis on moodustamisel 
isegi vastav probleemlaboratoorium, 
esimene sellealane Nõukogude Lii
dus.

* Millega tegelevad õppetelesivioo- 
nälaboratooriumld?

ÕTV-laboratooriuaiide põhiliseks 
tegevusvaldkonnaks on televisiooni 
kaudu õpetamise metoodika küsimu
sed. Koostatakse spetsiaalseid õppe
programme, sest tavalised program 
mid televisiooni kaudu õpetamiseks 
ei sobi. Laboratooriumi juures on ka 
TV-süsteemi teenindav personal, h a 
rilikult 5 insenertehnilist töötajat.
* Kuidas on instituudid endale neid 
televisiooniseadmeid hankinud?

Entusiastide eestvedamisel seatak
se korda ja ehitatakse spetsiaalselt 
pedagoogiliseks otstarbeks ümber 
vanad tööstuses mahakantud sead
med. See on suur töö, millest on osa 
võtnud peale entusiastide ka v as
tavate instituutide töökojad. Osa 
aparatuuri on tellitud isegi vä l jas t
poolt. Viimasel ajal on valminud ju 
ba õppetelevisioonisüsteemide pro
jektid ja  on loota, et varsti hakatak
se neid seeriaviisi tootma.
* Milliseid huvitavaid ettepanekuid 
tehti konverentsil?

KTV õppestuudio toimetaja 
V. Nikitin tuli välja sellise p laani
ga: võtta kaugõppesse eksamiteta 
kõik soovijad, õpetada neid üks aa s 
ta televisiooni vahendusel ja siis 
selekteerida tudengid eksamitega. 
Kasu oleks mitmekülgne: tõuseks 
üldine teadmiste tase ja  väheneks 
juhuslikkus vastuvõtmisel, oleks ik
ka näha, kas tööd on tehtud.

E. Tabakov Leningradi Metsän- 
dustehnilisest Akadeemiast rääkis, 
et neil on ehitatud televisioonisüs- 
teem, kus üliõpilane võib ise valida 
loengumaterjali esitamise kiirust, 
kiirused on jaotatud 5 kanalile. Esi
mene kanal on kõige aeglasem. Kui 
üliõpilane tunneb, et materjali võiks 
kiiremini esitada, võib ta ise tele
viisori ümber lülitada järgmisele 
kanalile. Niisuguse õppimismooduse 
juures säilib kogu rühma kollektiiv
sus, kuid samal ajal on arvestatud 
ka iga üliõpilase individuaalseid 
iseärasusi.

Tjumeni Industriaalinstituudi rek
tor A. Kosuhhin rääkis veel pers
pektiivsest TV-tsentrite ühendami
sest Tjumeni, Sverdlovski (Uraali 
Polütehniline Instituut) , Novosibirs
ki jpt. linnade vahel. Juba lähemal 
ajal hakatakse TV-loenguid trans
leerima ühest punktist teise.
* Millist krüiikat tehti õppetelevi
siooni arvel?

Looderajooni Kaugõppe Polüteh
nilise Instituudi füüsika kateedri 
juhataja  dots. R. Prassolov rääkis 
pikalt-laialt televisiooni vahendusel 
õppimise efektiivsusest, eriti kaug- ■ 
õppe osas. Sellealaseid spetsiaalseid 
sotsioloogilisi ja  psühholoogilisi 
uurimisi pole küll veel tehtud, kuid 
mõningad sotsioloogilised vaa t lu 
sed õhtuse osakonna gruppide ju u 
res on näidanud, et TV-loenguil töö
tab aktiivselt kaasa maksimaalselt 
kuni 50% üliõpilastest. On teada 
isegi juhtumeid, kus üliõpilased lü
litasid televiisori ümber hoki v a a ta 
miseks. R. Prassolov ütles ka, et 
45-minutiline Looderajooni K aug
õppe Polütehnilise Instituudi tele- 
loeng transleerituna kesksaatjasse 
maksab üle 500 rbl. Nendes arvudes 
võib esineda mõningaid kõikumisi 
sõltuvalt ainest, lektori kvalifikat
sioonist jne. Peale selle on TV ini
mese tervisele kahjuiik (televiisori 
radiatsioon), samuti ei ole pikem 
saadete jälgimine silmadele soodus. 
On ju selge, et peale õppeasutuste 
jälgib üliõpilane ka veel kunstilisi 
saateid.
* Milliseid raskusi esineb televi
siooni rakendamisel õppetöös?

Põhiliseks valulapseks on varus- 
tusmured. ( järg  3. lk.)
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K ahekiimneviieaastane tantsis 
oma juubel it antsud ja laulis lau
lud. Lennutas tanulinte ja kirjuma  
koega seelikuid. Oma teovalmidu- 
ses ia m aitses nooruslikult paind
lik, keerutab ta ühesuguse hakka
m isega nii tu liuusi kui lapsepõl
vest meeles tantse. Ta liigub Helju 
M ikkeli oskajate sam m udega ja

Ш

võib hõisata Elmar Luhatsi väge
val häälel, aga ka helistada noore 
tütarlapse kombel.

Sünnipäeval polnud ta l puudust 
irnetlejaist ja tervitajaist, lilledest 
ja lahkustest küll öeldult küll k ir 
japandult.

Paiiu tänu! Palju õnne!

Mõtteid Majandusteaduskonnas 
toimunud arutelult

Vaatamata NSV Liit-Rootsi j ä ä 
hokimatšile kogunes 30. märtsi õh
tupoolikul Vanemuise tänava õppe
hoonesse rida M ajandusteaduskon
na õppejõude ja üliõpilasi, et üm 
marguse laua taga diskuteerida õp
petöö ja õppedistsipliini probleemi
de üle. Komsomolibüroo poolt kor
raldatud eiav arutelu kestis üle 
kahe ja poole tunni. Sõna võtsid 
õpppejõud H. Siigur, V. Krinal, 
R. Hagelberg, H. Pauts, M. Kuusk, 
V. Luigaleht, üliõpilased S. Kallas, 
A. Kaar, P. Rostfeldt, V. Peedimaa, 
T. Laak, J. Annus ja  T. Hellenurm. 
Esitati palju huvitavaid seisukohti:

О Probleemid, millest tuleks r ä ä 
kida, on õppimise kvaliteedi langus, 
õpetamise eesmärk ja üliõpilastesse 
suhtumise küsimus, nende h inda
mise kriteeriumid.

О  Kui õppimist võtta protsessi
na, mille käigus omandatakse in 
formatsiooni ülesannete lahendami
se kujundite ja meetodite m uutm i
seks, siis näib olevat liiga pikk 
vahe just selle informatsiooni saa 
mise ja kasutamise vahel. Me a i
nult reprõdutseerime saadud tead
mised, näidates, et nad meil ole
mas on, kasutamiseni on siit veel 
tükk maad. Spetsialistide etteval
mistamine on muutunud mingiks 
vooluliiniks, valmistatakse ette 
mitte üksusi, vaid ühikuid. Kõrgem 
haridus on muutumas kutsekursus
teks. Peamine tähelepanu tuleks 
pöörata mõtlemise aluste om anda
misele, et edaspidi saaks kõiki an d 
meid ja teadmisi võimalikult loo
valt kasutada, sest selles osas on 
kahtlemata kõige suuremad lüngad.

Palju räägitakse, millistena tahe
takse näha üldse ülikooli ja ka 
Majandusteaduskonna lõpetajaid, 
milline on üliõpilaste ettevalm ista
mise eesmärk. Teoreetiliselt peaks 
asi selge olema, ometi aga, nähes, 
mis sünnib tegelikus elus, jääb see 
küsimus uduseks. Mida meilt ooda
takse? Milliseks meid tahetakse ku
jundada? Miks ei ole võimalik p rak
tikas tunnetada teoreetiliselt for
muleeritud printsiipe?

Palju lahtisi otsi on üliõpilas
tesse suhtumise küsimuses. Suh tu 
mine on õppejõudude poolt sageli 
ükskõikne. Distants õppejõudude ja 
üliõpilaste vahel on väga suur, see 
ei saa aga kummalegi poolele kasu 
tuua. Võib-olla ei ole selles süüdi 
ainuit objektiivsed faktorid?

Teaduskonnas on sageli süüdis

tatud komsomoli selles, et ta o a  
distsipliini vastu. Oleme kõikjal 
püüdnud selgitada, et ine ei ole 
distsipliini vasiu üldse, vaid d is t
sipliini kui esimese ja kõige täh tsa 
ma üliõpilase hindamise kriteeriumi 
vastu. On palju räägitud, et üliõpi
lasele antava hinnangu kujundavad 
kõik tegurid kompleksselt, tema töö, 
tegelikkuses oleme aga tunnetanud, 
et hinnangu aluseks on ainult d is t
sipliin.» (S. Kallas) 

«Majandusteaduskonna üliõpilase 
tase pole selline, nagu ta peaks 
olema. Loengul peaks esitatama 
kohustusliku miinimumi. Tegelikult 
selle omandamisega piirdutaksegi. 
Ei tunta vabariigi m ajandustead
lasi, isegi kateedrijuhatajaid mõni
kord mitte. Oppejõud-entusiastid 
võiksid enda juurde koondada uuri
jate gruppe.» (A. Kaar)

«Sellist lohakat suhtumist õppe
töösse, nagu on M ajandusteadus
konnas, võib harva leida. Üliõpi
laste käitumine, kui nad suhtlevad 
õppejõududega, jätab soovida. Sel
listel tingimustel ei või loota side
mete tihenemist õppejõudude ja  üli
õpilaste vahel.» (H. Siigur)

«Rohkem tuleks kasutada refera- 
tiivseid töid, see sunnib iseseisvalt '  
enam töötama.» (V. Peedimaa, 
A. Kaar)

«Loeng on siiski paratamatu, 
sest materjal on sageli niivõrd ha
jutatud, et isegi õppejõul võib tek
kida raskusi loengu ettevalmista
misel. Peaks katsetama, andes ühe
le grupile täiesti vaba loengutest 
osavõtu õiguse. Tuleks iseseisva töö 
osatähtsust tõsta. Teravaks problee
miks on, et kõrgema haridusega 
inimesed töötavad sageli kohtadel, 
mis seda ei nõua. Spetsialistide ja 
kõrgema hariduse inflatsioon on tõ 
siseks küsimuseks. Imelik on, et 
üliõpilased sageli ei (olegi huv ita 
tud vabakuulamise õigusest, kui 
seda andagi.» (V. Krinal)

«Kõrvuti «puudujate edetabeliga» 
tuleks pärast eksamisessiooni välja 
panna ka üliõpilaste nimekiri, kel
lele võimaldatakse vabakuulamine.» 
(J. Annus)

«Õpetamise eesmärgiks peab ole
ma erialase mõtlemise oskuse an d 
mine. Üliõpilane peaks nädalas töö
tama vähemalt 50 tundi, sellest 
langeks loengute arvele 20. Tege
likult on aga olukord hoopis te ist
sugune. Õppeplaanides muudatusi 
teha pole praktil iselt võimalik, sest 
muuta saaks ainult erialaainete a r 
vel, millede maht on niigi napp. 

( jä rg  4. lk.) .



Y. Uibopuu — dirigent 
alates 1963. aastast

Tartu R iikliku Ülikooli naiskoor 
ioodi esimese naiskoorina Eesti 
N SV -s pärast sõda, 1945. a. Tolle
aegne rektor A. Koort andis nõus
oleku laulusõprade kokkuku tsum i
seks.

Koori energiliseks asutajaks oli 
E N SV  teeneline kunstitegelane  
Richard R itsing , kelle käe all lauldi 
18 aastat. 1963. a. algul juhatasid  
koori Valve Lepik ja R oland Laas
mäe. Sam a aasta süg isest alustas 
naiskoori juures tööd Vaike Uibo
puu ja  järgm isel aastal Linda Taal. 
«K aksikvõim » on kestnud tänaseni 
fa edukalt. V iimastel aastatel võib 
< ääkida uuest kvaliteedist TRU  
naiskoori laulukultuuris ja  repertu
aarivalikus. A sendam atuteks abi
listeks on koorijuhtidele hääle
seadja, E N S V  teeneline õpetaja R u
dolf Jõks ja kauaaegne kontsert
meister Vaike Klaar.

Igal aastal annab koor trad it
sioonilised sem estrikontserdid au- 
las. K evadeti on sam a kavaga sa 
geli ka Tallinna laulukosti viidud. 
Viimasel ajal on heaks tavaks  
m uutunud detsem bris to im uva se- 
m estrikontserdi korraldam ine koos 
Tartu Akadeem ilise Meeskooriga, 
kellega juba olemasolu a lgusaas
tatest püsivad sõprussidemed.

Koor ei ole unustanud nooremaid  
õdesid-vendi. Iga l aastal antakse  
m itu kontserti Tartu koolides ja  ka 
m ujal ( lauldud on Viljandi, A la ts
kivi, K iidjärve, Nuia, Abja-Paluoja, 
K ilingi-N õm m e kooliperedele). Ena
m asti on need esinemised toim unud  
kontsertvestlusena, sam uti on lau
la vahele räägitud tudengite elust- 
otust ülikoolis.

TRÜ naiskooril on au olnud esi
neda paljude nim ekate teadlaste ja 
m uusikategelaste tähtpäevade pu
hul korraldatud aktustel ja juubeli- 
kontsertidel (F. Klem ent, A. Raat- 
ma, G. Ernesaks, T Vettik, M. Saar, 
R. R itsing, R. Jõks jt.). L isaks hulk  
ülesastum isi mai- ja  oktoobripidus- 
tustel, ÜTÜ konverentside plenaar
istungitel, valim ispäevadel. Loom u
liku lt on suure õhinaga lauldud  
kõigil üliõpilas- ja üldlaulupidudel, 
m itm e rajooni laulupäevadel, a rvu
katel ülevaatustel, festivalidel, võis
tu- ja m uidulaulmistel.

Meie ülikooli kõigi juh tiva te  is i
ku te  ja organisatsioonide kaasabil 
on naiskooril küm neid kordi olnud  
võim alus laulda väljaspool Eestit. 
Riia, Kaunas, Vilnius, Leningrad, 
M oskva, Kiiev. Jerevan, B udapest 
— nendes linnades on tu tvusta tud  
E esti üliõpilaste laulu, vastu tasuks  
saadud laulu- ja reisirõõmu ning  
palju uusi sõpru.

Koduvabariigis toim unud laulu- 
m atkadest oli elam usrikkaim  Saare
maa külastam ine 1963. aastal: laul
d i Kuressaare lossi suurepärase kõ
laga kapiitlisaalis, veeretati kodu
seid viise M ihkli talu etnograafili
ses m iljöös, külasta ti Kaali järve

«am fiteatrit» — kõiges oli m eeldi
vust ja  rom antikat.

M ida siis kroonika leheküljed  
pajatavad vä lisreisidest?

R iia—K aunas— Vilnius 1948. a. 
aprillis.
Läti ja Leedu ajakirjandus mainib 
tunnustava lt TRÜ naiskoori kon t
serte. Professor I. Vitolinš kirjutab  
ajalehes «Cina»: «M eeldiv oli näha 
nii tõhusat akadeem ilise koori koos
seisu. Laulu kunstiline tase laseb 
otsustada, et eesti õppiva noorsoo 
kunstiline tegevus on m itte ainult 
laienenud, vaid m uutunud ka süga
vam aks. Väga diskreetne ja taga

sihoidlik laulmise stiil m õjus süga
valt n ing võlus esile iga laulu luu
le. Koorijuht R. R itsing  on suure
pärane m uusik, tem a kom poneeri
tud laulud m eeldisid h ä s t i . . .»

Leningrad— Kiiev 1957. a. mai
kuus.
«Leningradis võeti meid jaam as 
vastu 23 tulbiõie ja paljude ilusate 
sõnadega. õh tupooliku l toimus 
kontsert Leningradi R iikliku  Üli
kooli aulas. Pärast kon tserti kostis 
äkki hoogne «Tuljak». Meid oli ter
vitam a tu lnud Leningradi ülikooli 
segakoor. Tujuküllane kohtum ine  
kestis ä rasõ idun i. . .»

«Viimasel päeval toim us meie 
kontsert K iievi tehases «Bolšeuik». 
Esineda tu li vabaõhu-estraadil, 
kuid tingim used olid seal päris 
head. Jällegi lilled ja  kingitused, 
ning lõpuks ärasõidu eel kü lla ltki 
tähtis tegur  — tasuta lõuna . . .»

M oskva, 1961. a. augustis.
«Ja oligi aeg kihutada näituseväl
jakule, kus pidime esinem a peapa
viljoni ees suurel estraadilaval põl
lum ajanduse eesrindlastele. Vae
valt väljusim e m etroost, ku i läks 
ägedaks vihm asajuks. K ontsert to i
mus E esti N S V  paviljonis, va stu 
võtt oli ülisüdam lik . . .»

Pealinnas esineti ka televisioonis. 
Professor Svešn ikov andis koorile 
üie auaadressi ja m ärgid lauljatele  
selle kinnituseks, ei TRU  naiskoor 
on võetud Ülevenemaalise Kooride 
üh ingu  liikm eks.

Jerevan, 1965. aastal.
«Loomulik oli, et meie koor võttis  
hinnatud sõprade juurde kaasa oma 
kõlavam ad laulud, kõige m ahuka
mad pildialbum id ja sületäied Tartu 
m ä rke . . .

Keskne esinem ine toim us Jereva 
ni ülikooli aulas. Pikad aplausid  
tem peram entse publiku poolt panid 
punkti kõigile lauludele. Õhtul oli 
bankett esindusrestoranis, kus sõ p 
rust k inn ita ti tulises tantsurin
gis . . .» .

Budapest, 1968. a. kevadel.
«Esim ene välisreis! 4 kontserti ja 
lindistam ine Budapesti raadios. Vä
ga kiiresti said otsa need laulu- ja 
sõpruspäevad elektritarvete tehase, 
гTungsram » meeskoori pideva hoo 
litsuse paistel. Nägem iseni, sõb
rad! N ägem iseni T a r tu s!..

Koori lauluvara on olnud m it
mekesine: m adrigalidest kantaati
deni, rahvalauludest kaasaegse  
m uusikani. K okku on lauldud 383 
kooriteost 134 autorilt. Esikohal 
on eesti klassika ja kaasaegsete 
autorite loom ing  — enam  esitatud  
laulude autoriteks on R. R itsing , 
G. Ernesaks, M. Saar, 0 . Sau ja  
V. Tormis. Vene klassikalisest ja 
kaasaegsest nõukogude m uusikast 
on koorile suurt elam ust pakkunud  
Rubinsteini, Borodini, Verstovski 
ooperikooride esitam ine, Glieri. 
Tšesnokovi koorilaulude laulmine. 
Lääne eelklassika ja  klassika esita 
miseta ei ole viim asel ajal mõödu-

on meid aidanud Olaf Prinits, Uno 
Kreen, Erika Pedraudse, M ati 
Palm, Georg Ots, Juta M alm, Tiit 
Kuusik, Tiiu H einm ets, Illart Orav 
ja paljud teised  — kõigile neile 
kuulub kindel osa meie ülikooli 
naiskoori kontsertide ajaloos.

TRU naiskoori tegevust on tu n 
nustatud E N S V  paljude aukirjade  
ja diplomitega. Kooril on rahva- 
kollektiivi nim etus. M eeldivaks ülla
tuseks oli / /  koht juubelilaulupeo  
võistulaulm isel. Professor Gustav 
Ernesaks kirjutas «Sirbis ja Vasa- 

| | | §  ras»: «L. Taal ja V. Uibopuu on 
kahe peale TRU naiskoorist ku jun 
danud meeldiva üksuse. M aitsekas 
fraseerimine, heade eluliste tem po
de leidmine, nooruslik kõla  — need 
asjaolud on toonud Tartu üliõpila
sed kohale, kus nad peavadki ole
m a . . .»

Esim esel aastal kuulus koori 
koosseisu 35 lauljat, nendest üli
õpilasi oli 5, ülikooli õppejõude 4, 
ülejäänud olid lauluhuvilised Un- 

г. r,., . . . .  t I л j r  na teistest asutustest. A ga  juba
R. Rltsmg -  dir igent 1945-63 järgm ise  ^  süg iseks moodusta-

sid enam iku üliõpilased ja nii on
nud ühtegi kontserti. see olnud tänaseni. S ta tis tika  näi-

K ahtlem ata on koori senise tege- tab, et 25 aasta jooksul on koori
vuse suurim aks saavutuseks Pergo- soovinud astuda 1680 üliõpilast,
lesi «S taba t Materi» esitam ine koos neist 1060 on vastu võetud. Igal
E N S V  R iikliku  Filharmoonia kam - sügisel võetakse katsete põhjal koo-
m erorkestriga E. Klasi juhatusel ri keskm iselt 30 liikm ekandidaati,
EPA aulas ja «Estonia» kontserdi- kelle rinda kinnita takse liikm emärk
saalis 1966. aastal. Solistidena olid alles pärast1 esim est kaasalauldud
kaastegevad A nu  Kaal ja Laine «tä ism etraažilist» kontserti. Praegu
M ustasaar. Aurora Sem per kirju tas on kooris aktiivseid liikm eid saja
sel puhul «Rahva H ääles»: «Pergo- ümber, nende seas paarküm m end
lesi «Stabat M ateri» esitusel ülla- vilistlast. Kõige arvukam alt on
tasid kõigepealt TRÜ naiskoor ja esindatud Arstiteaduskond,
solistid. Koor oma noore ilusa hää- 25 aastat on kõigile koori rõõmu-
lem aterjaliga m õjus väga värskelt, dele ja muredele kaasa elanud TRU
Ta laulis puhta lt ja kindlalt ja so- teaduslik sekretär Irene Maaroos,
bis täm briliselt hästi antud teose koori üks asutajaliikm eid ja esime-
raamidesse . . .»  ne esinaine. Teenekaid lauljaid on
Kooriliikmete hulgast võrsunud so- ~  ^ i^ k ,  Toots,
liste on paarikümne ümber, neist Heidi Saretok jt. ......

teenekal rnon Mall Heinmaa. Palju Кет  mälestusi on ühistest naari-

L. Taal — dirigent 
alates 1964. aastast

õhtutest, ballidest, tantsukursüstest 
Tartu A kadeem ilise M eeskooriga. 
Pikka aega on vastastikust süm 
paatiat tun tud  ka TPI A kadeem ili
se M eeskooriga, m ille väljenduse
na on toim unud rida ühiseid koos
viibim isi nii Tartus kui Tallinnas, 
lõbusaid ja  sõna otseses mõttes 
vihm aseid jaanipidusid Klooga ran
nas laulupidude a e g u . . .  Suure po
pulaarsuse võitsid  paaril viimasel 
aastal Käärikul toim unud laulu
laagrid.

K aheküm ne viie lauluaasta kont
sertide aplausid, lilled ja  lauluela- 
m used on tuhandete üksikute mä
lestuskildudena jäädvustatud Tartu. 
R iikliku  Ülikooli naiskoori kuna
g iste  ja  praeguste liikm ete süda
meis, nad aitavad elada ja  tööta
da. Jäägu see ikka niil

T. P IIN

NB!
Tartu Riikliku Ülikooli naiskoori 

m itm ekesise ja  huvitava kavaga  
juubelikontsert toimub 18. aprilli 
õhtul aulas. Päev hiljem asutakse 
kontsert m atkale Kaasanisse, N ovo
sibirskisse ja Tomskisse.

(Algus 2. lk.)

Nii näiteks tahetakse loenguid 
konserveerida, aga kuskilt pole 
saada  videomagnetofone, isegi m it
te mahakantuid, ega nende linte.

Peale selle on vaja veel trükitud 
loengukonspekte, sest TV-loengu 
jälgimisel esitatakse materjal võrd
lemisi kiiresti. Näiteks multiplikat- 
sioonifilmid jms. annavad õppurile 
otsekohe ülevaate antud problee
mist, aga kirja panna ei jõuta. Suu
remates instituutides on hakatud 
konspekte trükkima, sealjuures on 
joonised neist välja jäetud, et üli-

ia
õpilast loengu jälgimisel rohkem 
kaasa haarata. Joonist on võimalik 
teha ainult loengu pideval jä lg im i
sel.

TV-loenguteks konspektide t rük 
kimist ei võimalda jälle instituutide 
oma trükibaasid.

ÕTV-laboratooriumides on päeva
korral ka koosseisude probleemid. 
* Mida on meie ülikooHs ette näha 
õppetelevisioonl alai?

TRÜ-1 on hoopis teistsugused tin
gimused võrreldes nende suurte 
üleliiduliste instituutidega. Ka mei!

on televisioonitehnika kasutamine 
täiesti mõeldav ja reaalne, kuid 
seejuures tuleb arvestada, et meie 
ülikool on küll väike, see-eest aga 
õppegruppe on palju ja igal grupil 
oma õppeprogrammid. Järelikult 
langeb ära instituutide seisukohalt 
tähtsaim, s. o. auditooriumi laien-' 
damise probleem. Meil oleks televi- 
sioonitehnikat vaja  rakendada a i 
nult õppetõö näitlikkuse suurenda
miseks, et saaks korraldada tele- 
ekskursioone, näidata makro- ja 
mikrodemonstratsioone, mida audi
tooriumis otseselt demonstreerida
ei saa.

Praegu tegeldakse meil ka mõ
ningal määral TV-tehnika problee
midega.

Küsitles H NIINEMÄGI



Läänemaa
reyiooi

Seiles lehes astub ette Läänemaa 
regioon.

Komandör MART LAHI — TPI, 
möödunud aastal rühmadevahelise 
sotsialistliku võistluse võitnud Ada
vere rühma komandör.

Komissar RAUL TAMMET — TRK 
insener ADO KIVI — TPI 
ars t HENN S E PP — TRÜ 

ASUKÜLA — rühma liikmeid 20 
ehitada on Haapsalu kaubandus
keskus;
ehitab ETKVL Ehitusvalitsus 
H aapsalu Tarbijate Kooperatiivi 
tellimusel.
Teostatavate tööde maht on 30

* tuh. rbl. (põrand, vaheseinad, 
laepaneelid, heakorrastus).

Elukoht: ühendus merega kind
lasti olemas —- kas
1) Rohuküla lähedal 

mahajäetud kooli
maja või

2) Haapsalule lähe
mal Paralepas

JALUKSA — 25 
üldehitustööd Haapsalu rajooni 
«Kalevipoja» kolhoosi sigala ju u 
res (tellisseinad, postid ja laepa- 
neelide paigutamine) — kokku 
35 tuh. rbl. eest.
Ehitusorganisatsioon — H aapsa 
lu KEK 

Elukoht: kolhoosi keskuses. 
JARLEPA — 20 

garaaž-töökoja ehitus Rapla raj. 
Järlepa sovhoosis (tellisseinad; 
postide, talade katuslae montaaž)
— kokku 30 tuh. rbl. eest. 
Ehitusorganisatsioon Rapla MEK 

Elukoht: keskuses, lähedal J ä r 
lepa järv.

LELLE — 20 
figureeris EÜE-69 rühmadenimis- 
tus — sotsialistliku võistluse a r 
vestuses 11. koht.
Seekord tuleb Rapla raj. Lelle 
sovhoosis ehitada kahel objektil:
1) 8 korteriga elamu (tellissei
nad, vahelaed) — kokku 10 tuh. 
rbl. eest.
2) kombainikuur (tellisseinad, 
katuslagi) — kokku 20 tuh. rbl. 
eest.

Elukoht: keskuses.
PALIVERE — 25 

EÜE-69 sotsialistliku võistluse a r 
vestuses 32. koht. Tööd EKE VN 
Palivere Ehitusvalitsuse poolt 
ehitatava silikatsiiditehase juures 
(peakorpuse seadmete vundam en
did, valmistoodangu ladu — be- 
toonplats, 12-krt. elamu jne.) — 
kokku 35 tuh. rbl. eest.

Elukoht: vastvalmiv administ
ratiivhoone. Loodusli
kult kaunis koht. 

UUEMÕISA — 10 poissi
15 tuh. rbl. eest Haapsalu KEK-i 
puidutõökoja katusekaftetöid (pii
ramatu töörinne).

Lumesadu jä i ü le ...

Elukoht: valmivas adminis tra
tiivhoones.

VARIKU — 25
üldehitustööd Haapsalu raj. 
«Kommunismi Tee» kolhoosi vei- 
selauda juures (tellisseinad, pos
tid, laepaneelide montaaž) — 
kokku 35 tuh. rbl. eest.
Ehitab: Haapsalu KEK 

Elukoht: keskuse klubis. Loo
duslikult kaunimaid 
kohti — mitmed jõed 
ja metsajärved ligi
duses.

VIGALA — 25 
Rapla raj. «Vabaduse» kolhoosi 
masinajaam (tellisseinad, vahe
laed, põrandad) — 30 tuh. rbl. 
eest.
Elu ta lumajas, looduselt kauneim 
koht — Konovere ja  võib-olla veel 
mõned jõed, metsapark, loomaaed 
jne.

VIRTSU — 35
kalurikolhoosi «Virtsu Kalur» pa
kub tänavu ehitada kahel objek
til:
1) Virtsu 8-kl. Kool (mida püsti
tas  juba EÜE-69 — üldarvestuses
10. koht) — üldehitustööd (sei
nad, vahelaed);
2) konservitsehhi vundamendid, 
kokku plaanilisi töid 55 tuh. rbl. 
eest.

Elukoht: keskuses.
EÜE VIIMASEL VIISAASTAKUL 

KOIK LÄÄNEMAALE!

T ead aan n e
14. aprillil algusega kell 18 toi

mub keemiahoone ringauditooriumis 
kohtumine EÜE keskstaabi liikme
tega. On võimalik saada informat
siooni kõigi malevat puudutavate 
küsimuste kohta (perspektiivid, t r a 
ditsioonid, rühmad jne.). Küsimusi 
on võimalik esitada juba varem 
komsomolikomitees olevasse EÜE 
vihikusse. Selleks ajaks peaks ole
ma selgunud ka esialgne välisrüh- 
made koosseis.

EÜE ettevalmistav 
staap TRÜ-s

«Lum esadu jäi üle n ing õhus oli 
tunda juba kevade hõngu. Linna- 
tagustes m ühavates m etsades . . .»  
Siiam aani paistis kõik selge olevat. 
A ga edasi? Juku ohkas ja  vajus 
mõtteisse. Juba peaaegu kaks kuud  
püüti ülikooli klubi kitsukesel la
val leida sobiv lahendus m õista tu
sele «Kodu ja ristikhein». Oli tera
seid naljavälgatusi, nagu Kaagvere  
mainim ine, augukesed vastavates  
riietusesem etes jm ., m is kõik pub
liku poolt soojalt vastu võeti. Oli 
m õttetihedust, m is pealtvaatajaid  
kergelt kohm etum a pani. Ometi 
polnud veel põhjust rahule jääda. 
Orgkomitee, suutm ata  kauem  deli
kaatselt vaikida, tegi järgm ise vih
je: «O rganiseerijad ei looda enam  
eriti «Kodu ja ristikheina» siižee- 
lisele arengule, kuid m ine te a . . .» .  
Jah, mine tea?! M iks ei võiks näi
teks tema, Juku, olla see, kes suuri 
isetegevusvõistlust sissejuhatavale  
loole «Kodu ja ristikhein» lõpuks 
väärilise järje valm is sepitseb. S e l
leks aga on eelkõige vaja tungida  
aardeni, m is on peidus esimese loo

ridade vahel. Ühiselamus h inge
m atva lt haisevad sokid ja kaks la
gunevat öõkullilaipa  — need on 
koheselt selged ja kujukalt antud  
üliõpilasprobleemid. M eeleoluka ui
tam ise taga M -mäel mõtete ja  idee
de nägem iseks on aga vaja juba  
ridade vahelt lugem ise oskust. Jah. 
ilm a selle oskuseta ülikoolis läbi ei 
tule. See siin pole enam  Beckett, 
keda võib lugeda keskkooliski, sest 
tem a puhul ei tee teose ja  pealkirja  
vahelise seose avastam ine m ingeid  
raskusi ja ka ju tu  m õte on juba  
esimesel lugem isel selge.

Juku tõstis unistavalt pea. M ee
leldi oleks ta jä tnud kõik sinna
paika ja lipanud neisse m ühava
tesse m etsadesse, kus nii kenasti 
laulavad käblikud. M õte kõigile  
neile ülikooli nupukam atele peade
le, kes oma vaba aja on pühenda
nud või pühendavad edaspidi «Ko
du ja ristikheina» saladuse lahen
damisele, sundis teda aga uuesti 
alustam a: «Lum esadu jäi üle . . .»

R. KUDU

MULJEID JA HINNANGUID

Emakeele seltsi raamidest
Lugeja mõtleb nüüd küll, et mis see õige tähendab, mis raamid 

need on. Aga mis siis ilma raamita või seinteta seisab! Kas ei ole 
need Tartu Ülikooli peahoone müürid, mis Emakeele Seltsi üldkoosole
kuid 50 aastat on kaisutanud? Küllap nad on.

See oli esimene teaduslik organisatsioon, mis pärast I maailmasõda 
Tartu Ülikooli juurde rajati , nimel! 23. märtsil 1920. Eesti keele uuri
miseks ja edendamiseks. Initsiaator prof. Lauri Kettunen.

Mina jäin sinna hiljaks, sest astusin ülikooli 1924. Aga sügisel 
1927, neljanda aasta üliõpilasena, sattusin tolleaegse Akadeemilise 
Emakeeie Seltsi liikmeks ja  ka juhatuse sekretäriks. Sealt peale j ä r g 
nes mul_15 aasta t  pidevaid tegevussuhteid seltsiga, seejuures viimane 
aasta põranda all, kui okupatsiooni ajal juhatusel polnud lubatud 
ametlikult kokku tulla.

Nimetatud a ja järgu tegevusest olen pikemalt mälestusi kirjutanud 
seltsi 40 aasta juubeli puhul (vt. «Keel ja Kirjandus» 1960, nr. 3, 
lk. 159— 168). Praegu kipitseb südamel väline külg.

Kui astuda ülikooli peahoone eesuksest sisse, siis paremat kätt lii
kumisel tulid vastu auditooriumid 1, 5 ja  6 (nüüd 140, 139, 138)), v a 
sakul pool aga 2, 3 ja 4 (nüüd riidehoid, 102, 104).

Akad. Emakeele Selts pidas oma ettekande- ja muid üldkoosolekuid 
auditooriumis nr. 1, ikka pühapäeval kell 4, kuna sõsarorganisatsioon 
Akadeemiline Kirjandusühing eesotsas prof. Gustav Suitsu ja Mart 
Lepikuga pidas oma koosolekuid auditooriumis nr. 5, ikka pühapäe
va !_ kell 5, sageli ühel n ing samal päeval, nii et kirjanduse ja keele 
üliõpilased pidid valima, kas käia kirjanduse või keele leeris.

Auditoorium nr. 1 sai keelele ja nr. 5 kirjandusele nii iseloomuli
kuks (viimases pidas G. Suits ka oma igapäevased kir janduse ja 
poeetika loengud), et oleks võinud ka ühe nimetada Akad. Emakeele 
Seltsi ja  teise Akad. Kirjandusühingu auditooriumiks. Aga nüüd pole 
seda enam karta. Pealegi käis H. Abovjan sea! veel varem ja nüüd 
näeme nr. 140 all H. Abovjani auditooriumi. Teiseks on viimasel pe
rioodil Emakeele Selts juba kodunenud endises viiendas — praeguses 
139. auditooriumis. Aga eks ole ikka needsamad tüsedad müürid, 
ainult ajaloolistest numbritest on kahju.

Mälestuste seas jäid teravalt mällu paar erandit ü ks neist oli seltsi 
erakorraline koosolek. 30. oktoobril 1927 auditooriumis nr. 2 (präegü 
garderoob), kus peeti otsustav lahing keelekorraldajate ja keeleuuen- 
duslaste vahel ja kus ainult vaevu — 35 häälega 33 vastu suudeti 
läbi viia otsus, et seltsi ajakirjas on autoritele kehtiv normeeritud kir
jakeel. , -U • v'1 • ■ : \  ; - 

•Teine sam as-laadis, ettekandekoosolek peeti 2.- apr... 1933 erandlikult

Majandusteaduskonna UTÜ 
liikmed võtsid osa Leningradi 
RÜ Majandusteaduskonna üli
õpilaste teaduslikust konverent
sist.

Allpool muljeid A. Kaari, T. 
Laagi ja V. Peedimaa sulest.

Kohale jõudnud, nägime, et tea 
duskond elab suure juubeli tähe all
— 30 aasta t  Majandusteaduskonna 
asutamisest . Pidulikkust lisas iga
aastase majandusteadlaste päeva 
tähistamine. Mõne aja päras t  sai
me kokku kohaliku ÜTÜ liikmetega, 
kes tutvustasid meid M ajandustea
duskonna struktuuriga. On olemas 
poliitilise ökonoomia ja m ajandus
küberneetika osakonnad. Viimane 
neist asutati professor Vorotilovi 
initsiatiivil 10 a.*tagasi, et tõsta 
majandusteadlaste ettevalmistamise 
taset. Kuid nagu hiljem selgus, läks 
see osakond «käest ära», sest tek
kis teatud vastuolu osakondade 
eneste vahel majandusteaduse põhi
seisukohtade osas.

Teaduskonnas õpivad mitmete 
riikide esindajad Aafrikast, Aasiast, 
Ameerikast.

Konverentsi töö oli planeeritud 
ühele päevale. Töötasid 5 sektsioo
ni: sotsialismi poliitiline ökonoo
mia, arengumaade poliitiline öko
noomia, kapitalismi poliitiline öko
noomia, ning majandusküberneeti
ka. (Viimane oli esindatud kahe 
alasektsiooniga.)

Konverentsile oli kutsutud küla
lisi 6-st Liidu kõrgemast õppeasu
tusest. Kõige arvukamalt oli esin
datud Sverdlovsk. Suuruselt teine 
oli meie delegatsioon kuue üliõpi
lasega.

Plenaaristungil paistis enamik 
sõnavõtte silma üldise jutuga. 
Erandina saavutas suure populaar
suse Liibanoni esindaja, kes astus 
välja oma asjalike arvamuste ja 
ettepanekutega.

Seejärel algas töö, sektsioonides. 
Poliitilise ökonoomia sektsioonis 
esitati 12 ettekannet.

Sektsiooni töö võttis kokku pro
fessor Vorotilov, kes puudutas nelja 
ettekannet, neist meie ülikooli mõle
mat, nii V. Peedimaa kui ka A. 
Kaare sõnavõttu. Professor teatas, 
et tööjõu kui kauba küsimuses jõu
dis rida juhtivaid nõukogude m a
jandusteadlasi seisukohale, et töö
jõud ei ole sotsialistlikus ühiskon
nas kaup. Hilisemas vestluses leiti, 
et diskussiooni ei saa siiski lõppe
nuks pidada. '

Arengumaade poliitilise ökonoo
mia sektsioonis toimus iga ettekan
de järel elav mõttevahetus. E tte
kandeid oli 9, paistis silma inter
natsionaalne osavõtjate koosseis. 
Sektsiooni esimehe T. Bargore ko
dumaaks oli Aafrika idarannikul 
asuv Sierra-Leone. Nelja sõnavõtu
ga oli esindatud Nõukogude Liit, 
ülejäänud olid Guatemaalast, Sier- 
ra-Leonest, Mauretaaniast, Mosam- 
biigist. Meie esindajal T. Laagil ei 
olnud eriti lihtne esineda sellise 
publiku ees arenguriikide problee
midega. Vastu ootusi osutus reakt
sioon küllalt positiivseks — eriti 
«kolmanda maailma» esindajate 
endi poolt.

P äras t  konverentsi töö lõppu tä 
histati pidulikult teaduskonna juu
belit ning majandusteadlaste päeva. 
Meil avanes veel hea võimalus koh
tuda sealsete üliõpilasliidritega, 
vahetada suveniire ja esitada külla
kutse 16. aprillil meie teaduskonnas 
toimuvale ÜTÜ konverentsile. O t
sustasime kutsuda delegaadi e tte
kandega majandusküberneetikast,  
sest tundus, et sel alal on neil kõi
ge suuremad edusammud.

Konverentsi peame kasulikuks 
mõningate kogemuste osas, peale 
selle saime seal juurde suure hulga 
enesekindlust esinemiseks üleliidu
lisel areenil.

Õppim isest...
Kõikides ainetes peab ainekäsitlus 
olema loominguline, siis on t a g a 
järjed maksimaalsed. Praegu tuleb 
otsida võimalusi olukorraga koha
nemiseks. Loeng peaks olema mõt
lemise, mitte masinliku ja kiire 
konspekteerimise koht. Samal ajal 
tuleb loengute mahtu suurendada, 
sest majandusreformi tagajärjel on 
viimasel ajal muudatusi ühiskonna 
majanduselus nii palju, et õpikuid 
üldse veel pole. Rotaprint saab an 
da ainult vananenud materjali. Lõ
petavate spetsialistide arvu peaks 
vähendama, tõstes nende kvaliteedi 
vähemalt kahekordseks.» (R. Ha- 
gelberg)

«Ülikooli õppetöö korraldus toob 
sageli kaasa ka niisuguse nähtuse, 
et noor spetsialist ei oska tööl käies 
oma aega kasutada, sest ta on ha r
junud lohakalt elama. Võib tähele 
panna, et peaaegu kõik teaduskon
na aktivistid on poisid, kuigi üli
õpilaste hulgas on enamuses tü ta r 
lapsed. Peaksime vist otsima teid.

kuidas suurendada poiste osa täh t
sust.» (H. Pauts)

Arutati veel paljusid küsimusi, 
näiteks kuidas tõsta huvi m a jan 
dusteaduse (sellega seoses iseseis
va töö) vastu ning kus see huvi 
siis ära kaob. Üldiseks arvamuseks
oli, et põhjusi tuleb otsida keskkoo
list ja ka esimeselt kursuselt. Olu
korda peaksid parandam a üliõpi
laste endi poolt korraldatud üri tu 
sed (põhiliselt peeti silmas M ajan
duslike Suhete Klubi tegevust). 
Tekkis küsimus, kas administratiiv
sete vahenditega saab suurendada 
huvi iseseisva töö vastu. Otsustati 
korraldada majandusteaduslikke 
seminare, millest võtaksid osa nii 
üliõpilased kui ka õppejõud.

Arutelu andis kahtlemata võima
luse üliõpilaste ja õppejõudude 
omavaheliste suhete parandamiseks 
ja suurendas üksteisemõistmist.

S. KALLAS

Noore 
ajaloolase
-  ига ЮИ « аtoo ia elu
(algus eelmises numbris)

Elamispinna suurus kõigub « n r  
kuni 41 m2-sii. Kauem töötanud 
ajaloolased on saanud suurema 
elamispinna:

1966. a. keskmine 27,6 m2; 2 tuba
1967. a. „ 15,4 m2; 1.3 tuba
1968. a. ,, 10 m2; 1
1966. a. lõpetajaist on perekon

na loonud 69.2%, neist pärast üli
kooli 62,5%. 1967. a. lõpetajaist on 
abielus 50%, 1968. a. lõpeta
jaist 20%. Perekond on peaaegu 
alati kolmeliikmeline. Võib m är
gata  seost töökohaga rahulolu, 
korteriprobleemi lahendatuse ning 
perekonna asutamise vahel.

Asjalikke ettepanekuid tegid v i
listlased õppe- ja  kasvatustöö p a 
remustamiseks ülikoolis. Praktil ine 
töö on välja toonud need kohad, 
milles ülikoolis küllaldast e tteval
mistust ei saanud. Jättes siinkohal 
kõrvale kitsalt erialased ained, 
märgime vaid üksmeelset soovi 
näha õppeplaanides rohkem võõr
keeli ja nende õpetamise taseme 
tõstmist. Pedagoogid sooviksid 
mõningal määral saada kõnetehni
ka aluseid, teadmisi õpilaspsühho- 
loogiast, rohkem kunstiajalugu, 
kuna vastav kir jandus raam atuko
gudes puudub. Ka õpetamise me
toodikat soovitakse rohkem. P a l 
jud teaduslikud töötajad leiavad, 
et parema teoreetilise ettevalmis
tuse saamiseks tuleks eraldada pe
dagoogiline ja  teoreetiline haru. 
Seoses praktikaga on ettepanek 
viia see läbi tulevases töökohas, 
ta võiks olla ka pikem.

Peamised nappused oskustes ja 
teadmistes ülikoolipäevilt on prak
tilise töö ja organiseerimise va ld
konnast. Paljud tunnistavad, et 
töökohal on kõige raskem leida 
kontakti, vähene oli suhtlemisos
kus. Vajalikuks loetakse juhtimis- 
oskust, oskust majandada, oskust 
teaduslikuks tööks, masinakirja 
tundmist.  Paljud leiavad, et ka 
komsomolitöö suunamise vilumusi 
ei ole ülikool neile andnud. Üldse 
tundub, et eriti maal oodatakse 
ülikooli lõpetajalt palju. Nii kirju
tab vilistlane Hiiumaalt: «Üldiselt 
tuleks ülikoolis sisendada mõtet, 
et ääremaadel peetakse Tartu Üli
kooli mingiks ülevaks kohaks, 
kust tulevad suurte teadmistega ja  
laitmatu käitumisega spetsialistid, 
kes teavad ja oskavad kõike.»

Ettepanekuid
* Oleks vaja üht organit,  kes 

leiaks reaalsed töökohad, jä lgiks 
korteriolusid ja palka, uuriks kaad
ri voolavuse põhjusi ja suunaks 
olemasolevatele kohtadele.

* Peaks olema reegliks, et ilma 
elamispinnata kedagi tööle ei 
suunataks; diplomand peaks töö
koha teada saama aasta  varem, 
seal praktikal viibima ja tutvuma 
tööoludega.

* Suunata tuleks vastavalt 
omandatud erialale.

* Üliõpilastel peaks olema roh
kem õigust ise avaldada initsiatii
vi töökoha leidmisel, rohkem tu 
leks arvestada üliõpilaste soove 
suunamiskomisjonis, seda eriti pe- 
rekonnainimestel.

* Kui lõpetaja pedagoogilisele 
tööle ei sobu siis vägisi ei ole te
da sinna mõtet suunata.

Tuleb pidada otstarbe
kaks ELKNÜ TRÜ komitee inits ia
tiivi sellise ankeedi läbiviimisel ja  
läbitöötamisel. Ankeeti võiks tea
tud aja pärast korrata , muutes 
seda mõnes osas täiuslikumaks.

Ajaloo-osakonnas on täna ja 
homme kavas vilistlaste kokkutu
lek. Üliõpilaspäevade ajal looduo- 
organiseeriv komitee eesotsas proi. 
K. Siilivasega on vastava plaan; 
ja ettevalmistused teinud.

M. KUBO

\ Teadaanne

auditooriumis nr. 4. kus keeleuuenduse juht Joh. Aavik esitas veel 
keelelisi ettepanekuid, mis tema arvates võiksid läbi minna, kuid kut
sus esile ägedaid vastuvaidlusi. Esineja nimetas koosolekut ajalooli
seks. Eks ta selleks jäänudki.

Nii on need müürid tol ajal Emakeele Seltsist mõnda näinud, aga 
enne ja pärast veel enamgi. Kuid rohkem ma ei räägi, kui oma silm a
ga olen näinud. Plahvatusohtlikku kooselekut 1927 sümboliseerib vee! 
garderoobi

ELMAR ELISTO

Sügisel Teaduslikku R aam atu
kokku unustatud kampsun ootab 
omanikku. Küsida lugemissaali töö
tajatelt.

Tänase ajalehenum bri kujundasid žur* 
nalistika eriharu III kursuse üliõpilased  
R. Kudu ja  H. Rahuoja.

TO IM ET A JA  H. P A L A M E T S

«Тарту Рийхлик Юликеоль» («Тар
туский государственный университет»» 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета^
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19 III Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil. nr 2113. MB-0381®



г ,TARTU RIIKLIKU üUKO O ll 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMSOMOUKO- 
MITEE JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDM

Kui palju 
liidakski
aeg aastaid ritta. 
Neist kõigist j läbi 
südamlikult, 
lihtsalt 
suur Lenin 
räägib meiega.

Me tunneme: 
ta on me juures/ 
töömehe õlale 
ta paneb käe. 
Meid küsitleb.
Ta juhatusi kuuleb 
ja neile järgib 
rahvas iga päev.

Ta meie nimel 
jäägitumalt elas, 
ja elama jääb 
sajandeid.

J u t a  K a i d l a  , , A u m a s i n i s t **

'Nr. 13.

Kõigi maade proletaarlased. ühinege!

Reedel, 17. aprillil, 1970. a. XXIV aastakäik



V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva tähistamine 
*  TRÜ komsomoliorganisatsioonis *

M ärkm ikulehti 
Peeter VIH ALEM M , Jaak A L L IK , 

Jevgeni G O LIK O V  
14. m ärtsil lahkusim e Tartust. 

Sih tpunktiks Lõuna-Siber, eesm är
giks tutvuda kom som olitöö koge-

Tartu  —  

Šušenskoje — 
Tartu

m ustega Vene N FS V kõrgem ates 
koolides ning külastada V. I. Le
nini elu ja tegevusega seotud pai
ku. Kahe nädala jooksul läbisime 
ca 10 000 km. K ülastasim e ülikoo
le, teaduslikke instituute, m uuseu
me, teatreid, ühiselam uid, jm s. M i
da nägim e-kuulsim e, sellest allpool.

/  K ivid ju tustavad  Leninist

MOSKVA

R ahvast tu lvil Lenini keskm uu- 
seum. Saa list saali liikudes, ekspo
naate ja külastajaid jä lg ides os

kad anda hoopis sügavam a ja m it
m etahulisem a tähenduse paljule  
sellest, mis on õpitud ja tundub  
selgena ning lihtsana. Kui me -ar
vutasim e dokum entide põhjal k o k 
ku. et VSD TP П kongressil esines 
Lenin 130 korral, hakkasid elama 
ajaloo õpiku sõnad kongressil p u h 
kenud võitlusest partei ülesehituse  
põhim õttelistes küsim ustes. S iin sa 
mas '«Iskra» periood  —  tegem ist 
oli ajaloos ennenägem atu üle
euroopalise põrandaaluse o rgan i
satsiooniga. Lisaks 10-tuhandelises 
tira a ž is , ilmuvale ajalehele andis 
bIskra» trükikoda 3 aasta jooksul 
välja 56 raamatut. N eljas Vene mati 
eri piirkonnas asusid salätrükiko- 
jad, kus m atriitside järgi lehte 
ümber trükiti.

M aneezis oli avatud hiiglaslik, 
ülevenemaaline juubelinäitus. M eel
de jäid m itte kaasaegsed tohutud  
tahvelm aalid, vaid üsna tagasi
hoidlik natuurist tehtud sulejoonis
te seeria, fnis. valm is 1920. a. 
kunstn ik  A 'ndrejevil —  seal oli Le
nin kogu oma keerulises ja inim li
kus Ühtsuses.

ELKNÜ TRÜ komitee 
pidulik pleenum

Beethoveni «Appassionata» helid 
täidavad aula. Lenini lemmikpala. 
Punased nelgid Lenini marmorbüs- 
til. Kõik see loob piduliku meeleolu. 
Nii algas ülikooli komsomoliaktiivi 
pleenum, millest osa võtma olid pa
lutud rektoraat, parteikomitee liik- 

^ned, dekaanid, leninliku arvestuse 
atesteerimiskomisjonide esimehed, 
ühiskonnateaduste kateedrite õppe
jõud.

Pleenumi avas ELKNÜ TRÜ ko
mitee sekretäri asetäitja J. Allik. 
Pikema ettekandega «Leninliku a r 
vestuse tulemustest TRÜ komsornoli- 
organiastsioonis» esines komsomoli
komitee sekretär L. Karu. Üliõpilase 
ja noore spetsialisti ülesannetest 
Lenini ideede elluviimisel kaasajal 
kõneles EKP TRÜ komitee sekretär 
K. Koger. ELKNÜ Keskkomitee 
poolt tervitas ülikooli komsomoli- 
peret ELKNÜ KK sektorijuhataja 
A. Vellamaa, kes andis leninliku 
arvestuse läbiviimisele ülikoolis po
sitiivse hinnangu.

ELKNÜ TRÜ komitee büroo esil
disel loeti leninlik arvestus soorita
tuks kohusetundliku töö eest 
ELKNÜ TRÜ komitee liikmetena ja 
eduka erialase tegevuse eest juubeli- 
eelsel aastal L. Karul, S. Borodina!, 
J. Villeril, S. Endrel, J. Andil, P. Vi
halemmal, P. Järvel ja P. Tulvistel. 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee esime
ne sekretär L. Möldre andis neile 
üle arvestuse tunnistused ja  m ä r
gid. Aukirjaga tõhusa abi eest le
ninliku arvestuse läbiviimisel TRÜ 
komsomoliorganisatsioonis au tasus
tas  ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
K. Kogerit, A. Rõõmusoksa, Ü. M al
lest, A. Kirist, О. Klaasseni, N. Vih
ma, A. Tikku, B. Luike, L. Punga.

Vaimustusega võtsid pleenumist 
osavõtjad vastu nõukogude noorsoo 
ja kommunistlike noorte kirja 
NLKP Keskkomiteele. Pleenumi lõ
pul kõlas «Internatsionaal». Kont
sertosas jälgit i luulepõimikut. «Ini
mesest inimestele» Rakvere teatri 
näitle jate  esituses.

Teoreetiline 

konverents
Juubeli tähistamine jätkus TRÜ 

Nõukogu saalis ELKNÜ TRÜ ko
mitee ja TRÜ ÜTÜ sotsioloogia- 
ringi konverentsiga «Üliõpilased 
uurimas marksismi-leninismi k las
sikute teoreetilist pärandit». Konve
rentsil kuulati ära 7 ettekannet.  J u 
ba aastaid on sotsioloogiaringi liik
med põhiliselt dots. R. Blumi ja 
v.-õpet. K. Kogeri juhendamisel 
uurinud Marxi ja Lenini töid. V al
minud on rida kursuse- ja  diplomi
töid. Seekordne konverents oli teh
tud töö taseme näitajaks. Marxi ja 
Engelsl isiksuse kontseptsioonist ja 
isiksuse sotsialiseerumise problee

mist kõneles ajaloo-osakonna diplo
mand P. Kenkmann, Ettekandes võ i
tis ta kokku samateemalise diplomi
töö põhiseisukohad (juhendaja dots 
R. Blum). Diplomitöö materjalid 
olid aluseks ka M. Kubo ettekandele 
«Lenin võistlusest sotsialistlikus 
ühiskonnas» (juhendaja v.-õpet. 
K. Koger). Põhjaliku ülevaate dik
tatuuri mõiste käsitlemisest Lenini 
poolt esitas ajaloo-osakonna III 
kursuse üliõpilane A. Kais (juhen
daja dots. R. Blum). Tunnetusteo
reetilisi probleeme käsitles oma e t 
tekandes «Lenin Berkeley gnoseo
loogiast» ajaloo-osakonna IV kur
suse üliõpilane R. Ruutsoo (juhen
daja dots. E. Loone), Sellest, kui
das Marx ja Engels mõistsid a ja 
kir janduse sotsiaalseid funktsioone, 
kõneles vene filoloogia IV kursuse 
üliõpilane J. Golikov (juhendaja 
dots. R. Blum). Teaduse ning tehni
ka revolutsiooni küsimustest Lenini 
tööde valgusel rääkis II kursuse 
ajaloolane A. Kirch (juhendaja v.- 
õpet. K. Koger). Konverentsi viima
ses ettekandes käsitles kvaliteedi 
ja võistluse probleeme Lenini töödes 
M ajandusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane V. Peedimaa (juhendajad 
dots. H. Metsa ja v.-õpet, K. Koger). 
Kokkuvõtte konverentsis t tegi filo- 
soofiakateedri aspirant P. Järve. 
Tuleks märkida, et üliõpilastööde 
sisuline tase oli tugev, kõiki kuul
dud ettekandeid võib soovitada esi
tamiseks ükskõik millise meie maa 
kõrgema kooli ÜTÜ konverentsil. 
Ühiskonnateaduste kateedrite õppe
jõududest võttis konverentsi tööst 
osa NLKP ajaloo kateedri õpetaja
S. Lepik, EKP TRÜ komitee esinda
jana aga K. Gross.

LAUR KARU:
leninlikust 
arvestusest

9. aprilli! toimus 'TRU aulas 
ELK.NO 'TRÜ komitee pidulik plee
num, millega võtsime osa üleliiduli
sest komsomol koosolekust ja  tõm 
basime joone alla leninlikule arves
tusele TRÜ-s 1969/70. õppeaasta 
jooksu L

Millised olid siis meie leninliku 
arvestuse tulemused ja millised olid 
hinnangud selle sooritamise kohta 
TRÜ-s?

Leninliku arvestuse läbiviimiseks 
töötas 26 atesteerimis-organiseen- 
miskomisjoni osakondades (raviosa- 
konna kursustel), millede koosseisu 
kuulusid esimeestena autoriteetsed 
õppejõud, teaduskondade parte io rga
nisatsioonide esindajad, liikmetena 
vastavate osakondade (raviosakon- 
na kursuste) komsomolisekretärid 
ja igas komisjonis üks ELKNÜ 
TRÜ komitee büroo iiige. Komisjo
nid moodustati 1969, a. detsembris 
arvestuse kolmandaks etapiks.

Atesteerimiskomisjonide istungid 
toimusid 9.— 15. veebruarini 1970. a., 
seal täpsustati grupikoosolekute 
ajad ja selgitati grupporgidele"nen
de ülesanded arvestuse kolmanda! 
etapil, samuti arvestuse kokkuvõte
te tegemise põhimõtteid.

Märtsi alguses toimus atesteeri

miskomisjoni järgmine istung, kus 
kuulati ära grupporgide aruanded 
grupikoosolekute toimumise kohta, 
tutvuti dokumentatsiooni korrasole
kuga ja otsustati grupporgi e ttepa
nekut arvestades ' p e r s o n a a l 
s e l t ,  kellele kommunistlikest noor
test võib anda arvestuse ilma is ik
liku vestluseta atesteerimiskomis
jonis.

Nende noortega vestlemiseks, 
kelle tegevus vajas  arutelu, m ä ä ra 
sid komisjonid kindlad ajad. Kui 
komisjon oli vastava grupi kohta 
otsuse teinud, täitis grupporg grupi 
aruande.
, Päras t  vestlusi anti pidulikul o sa 
konna või (raviosakonna) kursuse 

' koosolekul kätte' tunnistused lenin- 
.liku arvestuse sooritamise kohta ja 
rinnamärgid.

Kokku töötas 26 atesteerimisko
misjoni, kes vaatasid läbi 3482 üli- 
õpilase-kommunistliku noore ates- 
teerimismaterjalid. Vestlusel komis
joni ees käisid 269 üliõpilast, kõige 
enam ajaloo-osakoanas — 60, füü 
sika pedagoogilises — 40 ja füüsika 
teoreetilises — 23. Vestlusel käijate 
hulk ei näita ilsnselt seda, et antud 
osakonna üliõpilased oleksid halve
mad, kuivõrd vastavad atesteerimis
komisjonid võtsid oma ülesannet tõ
siselt ja püüdsid vestelda võimali
kult paljude üliõpilastega. Leninliku 
arvestuse käigus esines ühiskonna
teaduslike või erialaste teaduslike 
ettekannete ja referaatidega üle 
70% . kommunistlikest noortest. 
Laupäevakute jooksul töötati üle 
70 000 mimtiinni (viimast laupäe
vakut arvestamata): Pidevat ühis
kondlikku ülesannet oroab ligi 40% 
üliõpilastest. Paranes ka kommunist

like noorte õppeedukus.
Arvestus jäi saamata 75 kommu

nistliku! noorel, neist M ajandustea
duskonnast 10, raviosakonna II —•'
8, füüsika teoreetilisest — 7, aja- 
loo-osakonnast — 7 jne.

Edaspidi tuleb teaduskondade 
komsomolibüroodel pöörata suurt 
tähelepanu just nende inimeste te 
gevusele, anda neile täiendavaid 
ülesandeid, et nad saaksid näidata 
oma võimeid ja oskusi. Peamiselt 
oli arvestuse mittesaamise põhju
seks nõrk õppeedukus või ühis
kondlikust tööst . kõrvalejäämine. 
Siin tuleb igal komsomolibürool 
leida vahendeid ja. võimalusi, et 
kommunistlikku noort tegutsemisele 
kaasa tõmmata.

Mida positiivset tõi a testeerimis
komisjonide arvates kaasa leninlik 
arvestus ülikooli komsomolitööle?

1. Tugevnes kontakt üliõpilaste 
ja komsomoli- ning. parteiSiüroode 
vahel,

2. Paranes tagasiside arvamuste 
näol komsomolitöö paremaks läbi
viimiseks ülikoolis.

3! Selgusid mitmed puudujäägid 
meie ideoloogilises töös.

4. Saadi kontakt paljude võime
kate inimestega, kes oskaksid ja t a 
haksid tegelda komsomolitööga, 
kuid seni on mitmesugustel põh jus
tel sellest kõrvale jäänud.

5. Selgusid mitmete inimeste 
ühiskondlikust tööst kõrvalejäämise 
põhjused. Aitab ju kõrvalejäämise 
põhjuste teadmine leida ka võima ' 
lusi nende kõrvaldamiseks.

Millised negatiivsed jooned ilm
nesid arvestuse läbiviimisel ja mil
liseid edaspidi tuleks vältida?

1. Puudusid selgelt diferentseeri
tud (osakondade, nooremate ja v a 
nemate kursuste osas) k r i t e e 
r i u m i d  leninliku arvestuse and 
miseks. Seetõttu jäi mõnedel juhtu 
del aluseks vaid õppeedukus. Edas 
pidi tuleks teaduskondades leida 
kriteeriumid koostööks komsomoli- 
ja parteibüroodel vastavalt neile 
nõuetele ja plaanidele, mida t e a 
duskond oma üliõpilastele esitab.

2. Viimastel kuudel esines siiski 
ka teatud kampaanialikkust atestee 
rimiskoosolekute pidamisel, see 
mõjus negatiivselt komsomoli te i s 
tele tegevussfääridele.

3. Ajapuudusel saadi _ vestelda 
väheste üliõpilastega, mistõttu kon 
takt üliõpilastega oleks võinud olla 
laiem.

4. Ankeetides esines teatud ühe 
külgsust,  mispärast seal ei kajastu 
nud kogu üliõpilaste ühiskondlik 
poliitiline tegevus.

Edaspidi peaks atesteerimisko 
misjonide arvates olema a tes tee
rimine 2—3 korda ülikooliaja joo k 
sul, et üliõpilased annaksid aru oma 
töödest ja kuuleksid kaasüliõpilaste^ 
arvamust oma tegevuse kohta. Sa 
muti peaks igal aastal leidma hin 
damist ka kursuse-osakonna funkt
sionääride tegevuse efektiivsus 
kaasüliõpilaste poolt.

Teaduskondades tuleb partei- ja 
komsomolibüroodel leida optimaal
sed vormid oma üliõpilaste poliiti 
lise informeerituse ja teadlikkuse 
edasisel tõstmisel.



Mul ei olnud võimalust kohtuda 
Leniniga tema eluajal. Siis, kui 
Nõukogude valitsus oli veel Petro- 
gradis, kus ma tol ajal elasin, olin 
alles poisike, hiljem aga töötasin 
maal. Kuid mul oli suur au osa 
võtta Lenini matustest Moskvas, 
kuhu sõitsin P e tro g rad i delegatsioo
ni koosseisus Oudova kreisi esin
dajana. Sain terve päeva olla Ame
tiühingute Maja sammassaalis, sei
sin auvalves Lenini kirstu juures 
ja saatsin teda pärjaga viimsel tee
konnal Punasele väljakule.

Neil rasketel päevadel puutusin 
rohkem kui kunagP varem kokku 
rahva armastusega Lenini vastu. 
Esimese teate Lenini surmast saime 
Oudova linna klubis, kus olime 21. 
aanuaril koos 1905. a. revolutsioo

nile pühendatud õhtul. Ei varem 
ega ka hiljem pole ma näinud sel
bst pilti: suur saalitäis rahvast n u t
tis ega lahkunud, kuigi kõik oli juba 
õppenud. Istusime koos ja  nutsime, 
:<eegi ej tahtnud üksi jääda.

Hiljem, kui tulin koju (elasin 
koolis, kus töötasin juhatajana, in
ternaadis olid ka õpilased), istusi
ne hommikuni koos — õpetajad ja 

õpilased — vaikisime sügavas lei
nas ja ainult vahetevahel avaldas

keegi meist vaikselt-vaikselt oma 
mõtteid.

Moskvas nägin, kuidas sadu tu 
handeid inimesi voolas sam m assaa
list läbi, möödudes Lenini põrmust 
pisarsilmil või ka lausa nuttes.

VERBUM
HABET 
PROFESSOR

Olin Punasel väljakul matuste 
viimasel protseduuril, liikusin rah 
vamasside hulgas ja tundsin, kui 
suur oli inimeste valutunne oma 
juhi kaotuse puhul.

Miks hindas rahvas nii kõrgelt, 
miks arm astas  nii sügavalt Leni
nit?

Ükski teine inimene maailmas ei 
ole nii palju teinud selleks, et rad i
kaalselt muuta inimkonna elu, et 
vabastada rahvas vaesusest ja eba
õiglusest, et suunata inimeste elu 
õnne ja hüvangu teele klassideta 
ühiskonnas.

Lenini kuju üllatab meid oma h a 
rukordse sihikindlusega, oma us ta 

vusega töötava rahva huvidele,- oma 
vankumatusega.

Mõte ja tegu moodustasid tema 
elus hämmastava ühtsuse.

Lenin sai aru, et sotsialistliku 
revolutsiooni teostamiseks on v a ja 
lik uut tüüpi parte i .  Ta töötas teo
reetiliselt välja töölispartei o rgan i
satsioonilised printsiibid ja suutis 
sellise partei praktiliselt luua t s a 
ristliku režiimi väga rasketes t in 
gimustes.

Lenin töötas välja proletaarse re
volutsiooni teadusliku teooria. Tema 
poolt loodud partei, eesotsas Lenini 
endaga juhtis maailma ajaloo kõige 
suuremat revolutsiooni, mis muutis 
kogu ajaloo edasist käiku.

Lenin lõi proletaarse riigi teooria, 
ra jas esimesena tööliste ja ta lu 
poegade riigi, alustas praktiliselt 
uue, sotsialistliku ühiskonna ü les
ehitamist.

Kui me mõtleme, et kõike seda te 
gi üks inimene ühe elu jooksul, siis 
ei ole võimalik mitte imetleda selle 
inimese ülevust ja suurust.

Lenini isiksuses ühendub särav 
intellekt ja paindumatu tahtejõud, 
sügav inimlikkus, samal ajal aga 
leppimatus vaenlaste  vastu.

Lenin oli suur teadlane. Ta jätkas 
Marxi ja Engelsi teooria arenda
mist, tegeldes selle teooria kõikide 
aladega. Majandusteadlasena töö
tas ta Vene kapitalismi arengu prob

leemi kallal, töötas välja imperia
lismi teooria.

Lenin uuris riigi ja  revolutsiooni 
klassiiseloomu ja andis nende m ark
sistliku teooria.

Lenin arendas marksistlikku filo
soofiat, töötas läbi dialektika ja 
tunnetusteooria probleemid.

Ka meile — füüsikutele — näitas 
ta, kuidas mõista füüsika uuemaid 
saavutusi dialektilise materialismi 
valguses.

Ja  kõige selle juures oli ta suure
pärane inimene, lihtne, sõbralik, t a g a 
sihoidlik. Seetõttu saavutas ta mitte 
ainult suure tunnustuse ja austuse, 
vaid ka rahva püsiva armastuse.

Lenin jääb igavesti elama tä n u 
liku rahva mälestustes inimesena, 
kes kogu oma elu pühendas võitlu
sele inimkonna parema tuleviku 
eest, kes tegi selleks enam kui keegi 
teine. Meie oleme tema õpilased ja  
jä tkame tema elutööd.

V. I. Lenin pööras suurt tähele
panu nõukoguliku kõrgema kooli 
"ajamisele ning arendamisele, nähes 
>elles üht peamist tagat is t  kultuuri
revolutsiooni ees seisvate ajalooliste 
ülesannete lahendamiseks ja meie 
naa muutmiseks igati arenenud 

sotsialistlikuks riigiks.

Noorusest peale oli V. I. Lenin 
hästi tu ttav tolleaegse kõrgema 
kooli tegelikkusega. Uljanovite üks
meelne pgrekond oli erakordselt t i 
hedalt seotud Venemaa ülikoolide
ga. Perekonnapea Ilja Nikolajevitš 
oli lõpetanud Kaasani ülikooli m a 
temaatikateaduskonna kandidaadi 
teadusliku kraadiga. Lenini vanem 
vend Aleksander õppis loodusteadusi 
Peterburi ülikoolis, näidates end 
ootustandva noore teadlasena. 

V. 1. Lenin ise alustas õigusteaduse 
omandamist Kaasani ülikoolis, v a 
jalikud eksamid sooritas hiljem 
eksternina hiilgavalt Peterburi üli
kooli juures. Noorem vend Dimitri 
õppis ars titeadust algul Moskva, 
hiljem Tartu ülikoolis. Öde Anna 
õppis Bestuževi kõrgematel na is 
kursustel Piiteris, noorem õde Maria 
oli aga Moskva kõrgemate nais- 
'<ursuste ja Brüsseli uue ülikooli 
kuulajaks. Selline kontakt kõrgema 
kooli probleemidega võimaldas 
V. I. Leninil hiljem Nõukogude rii
gi juhina lahendada asjatundlikult

kõrgema haridusega seotud keeru
kaid probleeme, vältides ennatlikke 
reformikatsetusi ja tõmmates kan
natlikult kaasa vana professuuri ees
rindlikumat osa uue kõrgema kooli 
rajamisele.

V. I. Lenini juhtimisel töötati 
välja järgmised põhilised printsii
bid, mille alusel korraldati nõu
koguliku kõrgema kooli töö.

KÕRGEMA KOOLI DEMOK
RAATLIKKUS. Nõukogude kõrgem 
kool peab olema kättesaadav kõi
gile, kes tahavad omandada tead 
misi — vaatam ata  nende sotsiaalse
le või rahvuslikule päritolule. S o t
sialismi ülesehitamise perioodil o su 
tus paratamatuks mõningate eeliste 
andmine töötavate klasside liikmei
le, kes seni olid võimul olnud klas
side poolt kõrgemast haridusest 
eemale surutud. Sel eesmärgil o r 
ganiseeriti arvukalt töölisfakulteete 
(näiteks 1932. a. õppis 1025 töölis- 
fakulteedis 339.500 töölist või ta lu 
poega), varustati  st ipendiumiga eel
kõige töötajate lapsi, kitsendati m õ
nel määral endiste ekspluataatorlike 
klasside laste pääsu kõrgematesse 
koolidesse. Seoses sotsialismi võidu
ga Nõukogude Liidus kaotati 
1935. a. kõik sotsiaalsed piiramised 
vastuvõtul kõrgemasse kooli.

KÕRGEMA KOOLI SEOS ÜMB 
RITSEVA ELUGA, KOMMUNIS
MI EHITAMISE PRAKTIKAGA.

V. I. Lenin rõhutas, et kõrgem kool 
peab otseselt ja aktiivselt lülituma 
sotsialismi ülesehitamisse, mitte 
jääma akadeemiliselt rahulikuks 
kõrvaltvaatajaks. Selles osas seadis 
V. I. Lenin kõrgema kooli ette kolm 
põhilist ülesannet: 1) valmistada 
ette kõrgema erialase kvalifikat 
siooniga kaadrit; 2 ) arendada edasi 
teaduslikku uurimistööd, sidudes se
da otseselt tootmise ees seisvate 
ülesannetega ja 3) aidata kaasa 
kultuurirevolutsioonile, tehes rahva 
hulgas kultuurhariduslikku tööd ja 
levitades teadmisi.

KÕRGEMA KOOLI P O LIIT IL I
NE TEADLIKKUS JA AKTIIVSUS. 
V. I. Lenin õpetas, et nõukogude 
kool «peab selle ajaga, kui inimesed 
seal õpivad, nendest tegema eksp
luataatoritest vabanemise eest pee
tavas t võitlusest osavõtjad». Nõuko
gude kõrgem kool ei saa ega tohi 
olla ideoloogiliselt neutraalne ega 
seista väljaspool poliitikat. Selle 
põhimõtte elluviimiseks muudeti 
Lenini ettepaneku! alates 1921. a a s 
tas t  kõigis kõrgemates koolides 
ühiskondlik-poliitiliste ainete õppi
mine kohustuslikuks ja mõni aeg 
hiljem loodi Kommunistliku Partei 
ajaloo kateedrid.

Nende leninlike põhimõtete ellu
viimine toimus terava ideoloogilise 
võitluse olukorras. Enamik vanu 
professoreid lootis nõukogude või

V. I. Lenin ja kõrgem kool
H. Palamets

mu peatsele ümberkasvamisele, mis 
uue majanduspolii tika tingimustes 
näis neile igati reaalsena. Nad le
vitasid üliõpilaste seas seisukohta, 
et nõukogude võim olevat ju põhi
mõtteliselt õige, kuid selleks et pü 
sima jääda, peab ta paratamatult 
leppima kodanliku ideoloogia ava l
dustega. Nõudis pikka ja kannatl ik
ku tööd, enne kui vanad spetsialis
tid hakkasid aru saama oma loo
tuste illusoorsusest ja seisukohtade 
ekslikkusest.

Samal ajal tuli võitlust pidada ka 
vasakpoolsete äärmuslaste — pro- 
letkultlastega, kes kutsusid hülgama 
kogu senist kultuuripärandit , kõr
gem kool kaasa arvatud, et seejärel 
välja mõelda täiesti uut kultuuri ja 
teadust. V. I. Lenin kirjutas nende 
seisukohtade vastu: «Mitte uue, 
proletaarse kultuuri väljamõtlemine, 
vaid olemasoleva kultuuri parimate 
näidete, traditsioonide, resultaatide 
arendamine marksismi maailm avaa
te seisukohalt ja proletariaadi elu- 
ja võitlustingimusi si lmas pidades 
tema diktatuuri epohhil.»

Ellu viies leninlikke põhimõtteid 
on nõukogude kõrgem kool saavu
tanud silmapaistvat edu, millest a n 
navad tunnistust järgmised arrud: 
ajavahemikus 1914 kuni 1968 on 
kõrgemate koolide arv kasvanud 
105-lt 785-le, üliõpilaste arv aga 127 
tuhandelt 4 miljoni 311 tuhandeni. 
Tsaari-Venemaa 13 ülikooli asemel 
töötab Nõukgude Liidus 45 ülikoo
li, kokku 450 tuhande üliõpilasega.

Kaasaegne nõukogude kõrgem 
kool töötab kommunistliku ühis
konna loomise heaks. Seepärast on 
kaasajal eriti oluline õigesti planee
rida pikema aja peale ette kõrgema 
kooli arengut, tagades seejuures 
vajaliku materiaalse baasi ning 
kõrge ettevalmistusega teaduslik- 
pedagoogilise kaadri olemasolu. 
Üksnes siis, kui me pidevalt peame 
silmas leninlikke põhimõtteid kõr
gema kooli töö organiseerimisel, 
tuleme tänapäeval kui ka tulevikus 
edukalt toime nende suurte üles
annetega, mida seab meile kõigile 
kommunistliku ühiskonna ehitamise 
tegelikkus.

ienini teeviidad - 
meie ülesanded

Koger
Tänapäevale iseloomulikuks tu n 

nusjooneks on ühiskonna arengu 
intensiivistumine. Sotsialismi ja k a 
pitalismi vahelise võitluse peaküsi
museks on kujunenud üha kõrgema 
tööviljakuse saavutamine kaasaegse 
teaduse ja tehnika revolutsiooni 
oaasil. Forsseeritud teaduslik-tehni- 
iises progressis aga kaevab ikka 
enam spetsialistide, intelligentsi 
koht ja osatähtsus. Sellele osutas 
Lenin, kui ta kirjutas, et teaduse ja 
tehnika kiirenev areng ning raken
damine tingib «hiiglasuure teadus- 
ikult haritud spetsialistide kaadri» 

väljakujundamise.
Kaasajal tõdetakse, et ühiskonna 

htensiivses arenguastmes kujuneb 
risustavaks parameetr iks ja iseseis
vaks, siinjuures eelisarendamist 
nõudvaks faktoriks juba «inimvõi
mete» (K. Marx) massiline ja mak
simaalne arendamine. Meenutagem, 
et «inimfaktori» kardinaalsetele 
probleemidele juhtisid tõsist tähele
panu ennekõike marksismi k lassi
kud. sealhulgas Lenin. Lenin kirju
tas: «Teiseks tööviljakuse tõstmise 
tingimuseks on, esiteks, elanikkon- 
ia h u l k a d e  (minu sõrendus — 

K. K.) haridusliku ja kultuuritase
me tõus Teiseks on majan- 
lusliku tõusu tingimuseks ka töö

tajate  distsipliini, tööoskuse, töö 
efektiivsuse, töö intensiivsuse tõs t
mine, töö parem organiseerimine.» 
(Teosed,- 27. kd., fk, 230), .

Lenin jagab samuti Marxi ideed, 
et peamine, kõige võimsam, kogu 
nim konn a esimene tootlik jõud on 

tõotaja. Jus t i n i m f a k t o r i s , ,  
«spetsialistide kätes ja  nende pea
des» peituvad inimkonna 'arengu 
ioõksul talletatud teadmiste ja ko
gemuste loomingulise kasutamise

ning edasiarendamise peahoovad. 
Nüüdisajal,  millal ühiskonna prog
ress põhineb ikka enam ja enam 
teaduse saavutustel, «ühiskonna 
arengu üldisel vaimsel produktil» 
(K. Marx), on inimeses peituvad 
tegurid kujunemas tsentraalseks 
ühiskonna arengut kiirendavaks 
jpuks. Seda sellepärast, et teadus ja 
haridus ei muutu ise tootlikuks 
jõuks, vaid rakendub tööprotsessi
desse ainult teadlaste, spetsialis ti
de, tööliste kaudu. Veelgi enam. 
Teaduse saavutuste realiseerimise 
aste ja efektiivsus ühiskonna p rog
ressis ja  tööprotsessides sõltub tea
duse, tehnika ning varasemate ko
gemuste valdamise astmest tööta
jate poolt, nende õ p e t a t u s e s t ,  
üldisest ja  individuaalsest a rengu
tasemest. öe ldu t ja sotsialismi spet
siifikat si lmas pidades kirjutas Le
nin: «Õppida töötama — selle üles
ande peab nõukogude võim seadma 
rahva ette kogu tema ulatuses.» 
(Teosed, 27. kd., lk. 231).

Kaasajal muutuvad ka kõrgema 
kooli asend ja  osatähtsus. Seda t in 
givad hariduse ja teaduse kujune
mine kõige efektiivsemaks ja tu lu
samaks tööviljakuse suurendamise, 
ühiskonna intensiivset arengut kii
rendavaks teguriks, teaduse tegelik 
ja järkjärguline tungimine ühis
konna elu kõikidesse valdkondades
se, ühiskonna arengupraktika ' t e a 
dusliku analüüsi möödapääsmatus 
ja edasise arengu plaanipärase ning 
teadusliku suunamise objektiivne va
jadus. Kõrgem kool aga on just_see 
sepikoda, mis valmistab ette kõrge 
kvalifikatsiooniga teaduse rakenda
jate  ja  edasiarendajate uue kaadri.

Siinkohal tuleks osutada veel 
ühele printsipiaalsele leninlikule

teeviidale. Juba Marx kirjutas, et 
töölisklassi, kogu inimkonna tulevik 
sõltub t ä i e l i k u l t  tulevase noore 
töötava põlvkonna ettevalmistami
sest. Lenin nägi sirguvas põlvkon
nas sotsialismi saatuse määrajat, 
ülesehitajat ja  sotsialismi edasivii
jat, neid, kellele kuulub tulevik. Nii
siis — noorsugu on see jõud. kel
lesse akumuleerub ühiskonna p rog
ress ja kes tagab  selle järjepidevuse. 
, Lisagem, et nüüdisaja maailmas 

pole kahe sotsiaalmajandusliku 
süsteemi vahelise võitluse keskseks 
küsimuseks enam ainult tehnika ja 
teadus, vaid eriti inimene, spetsia
listid. noorsugu. Järelikult on kõr
gem kool eesliinil olev ühiskondlik 
institutsioon. Ta ei sepista uue 
kaadri näol ainult forseeritud te a 
duse ja  tehnika revolutsiooni edasi
arendamist,  vaid p o l i i t i l i s e  
institutsioonina on ta  kutsutud ku
jundama uut inimest, «igakülgselt 
arenenud ja igakülgselt ettevalmis
tatud», klassileadlikku kommunis
miehitajat, kes aktiivse enesereali
seerimise abil tagab tehnika, juhti-

V, I. Lenini löö. sünni-aasta- 
päeva tähistamiseks korraldatud 
juubeliürituste sarjas oli üks si
sukamaid üleülikooliline teoree
tiline konverents «V. 3. Lenin ja 
kõrgem kool».

Konverents to ;mus 7. ja  S. ap
rillil . Tartu Riikliku Ülikooli 
aulas. Kuulata seitse ettekannet 
ülikooli, õppejõududelt. Teadus
a la  prorektori dotsent Tamme,- 
oru avasõnale järgnes NSV Liidu 
.ajaloo kateedri dotsendi H. . Pa
lametsa ettekanne «V. S. Lenin 
ja  kõrgem koo!», mille {ühenda
tult a r a  toome . meie., ajalehe 
käesolevas'numbris. «V.. J*. Lenin 
intelligentsi osast uue ühiskonna 
ehitamisel» oli NSV Liidu a j a 
loo kateedri vanemõpetaja S. Le
piku teemaks. Filosooüiakateedri 
dotsent L. Vait kõneles V. I. Le
nini sekkumisest teaduse o rg an i- 
satsloonillštesse küsimustesse.

mise, teaduse ja kunstialase p rog
ressi, kes on «suuteline lõplikult 
ellu viima kommunismi».

Lenin käsitles kommunismi ehita
mist kompleksse ülesandena. Eriti 
reljeefselt on see fikseeritud tema 
üleskutses noorsoole — õppida 
kommunismi. Kapitalismile tüüpi
line tehnilis-tööstuslik ühekülgsus 
tuli Lenini arvates uuel põlvkonnal 
ületada just tehnilis-majandusliku 
tsivilisatsiooni ja kultuurimaailma 
orgaanilise ühendamise teel. In im 
võimete ja jõudude igakülgse a ren 
damise nõue sisaldub kasvõi j ä r g 
mistes Lenini tuntud sõnades: 
«Kommunistiks võib saada ainult 
siis, kui rikastad oma mälu kõigi 
vaimsete varadega,, mis inimkond 
on loonud.» (Teosed, 31. kd., 
lk. 256).

Kõrgem kool ja  Jtema poolt e t te 
valmistatud, uut moodi töötama 
õpetatud spetsialistide kaader on 
Lenini ideede põhjal see kanal, mil
le kaudu realiseerub ja progressee- 
rub teadus.

Maailma teaduse ja kultuuri s a a 

vutused ei jää  aga «surnud kirja - 
täheks või moodsaks fraasiks» siis, 
kui meie oskame need saavutused 
muuta täielikult ja  tõeliselt üliõpi
laste igapäevase elu koostiselemen- 
tideks, kui üliõpilastest sirguvad 
isiksused. Isiksus on aga intellektu
aalsete, emotsionaalsete ja tah te 
liste omadustega inimene, kelle le
ninlik kujundamine eeldab:

* kaasaegse üldhariduse om anda
mist;

* tuleviku teaduse ja tehnika 
progressile vastava erihariduse 
andmist ja oskuse kujundamist oma 
kvalifikatsiooni pidevalt tõsta;

* teaduslikkuse astme saav u ta 
mist ideelis-poliitilises arengus;

* peremehe-juhtija omaduste väl
jaarenemist;

* kommunistliku moraali o rg aa 
nilist omaksvõtmist, sõnade ja te 
gude ühtsust;

* harmoonilist, esteetilist ja füü 
silist arengut;

* seesmise ja välise kultuuri ü h t
suse saavutamist,  üldkultuurilist 
kasvu.

Juubeli- 
k o n v eren ts

Lenin jõudis süvenenult jälgida 
paljusid teaduslikke .väljaandeid 
ja tegi toimetusele asjatundlikke 
sisulisi ettepanekuid. Seoses sel
lega puudutas esineja kaasaeg
sete teaduslike väljaannete .kva
liteedi 'küsimust, tuues huv ita 
vaid andmeid Vsellealasfest uuri
mistest.

Ettekandega «Lenini õpetus 
elektroni ammendamatu sest» lõ
petas teoreetilise füüsika kateed
ri juhata ja  prof. P. Kard esi
mese konverentsipäeva.

Kolmapäeval. 8. aprillil kuula
ti avaesinemine ülikooli partei
organisatsiooni sekretärilt  K. Kö- 
gerilt: «Lenin kommunistliku 
noorsooühingu kohast, osast ia 
ülesannetest uue ühiskonna r a 
jamisel». Ettekandja peatus pi
kemalt leninlikul kontseptsioonil 
komsomoli parteilisest juhtimi
sest, käsitledes teemat köitvalt 
ja aktuaalselt.

Hügieenikateedri vanemõpe
taja V. Kalnln kõneles V. I. Le
nini kokkupuuteist Tartu Ülikoo
li kasvandikega. Need kontaktid, 
mis moodustavad täh tsa  lõigu 
üllkodli ajaloost, vajaksid, nagu 
esineja '' rõhutas, jä tkuvat • uuri
mist ka edaspidi.

Leninlike ideede levikut Tartu 
Ülikoolis kuni 1940. a.-ni va lgus
tas  NSV Liidu ajaloo kateedri- 
dotsent L. Eringson.
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Kutsutakse tööle Kalm õki 
ülikooli

Lenini päevade üritusi
1. V. I. Lenini õiguslikule pärandile pühendatud vabariiklik 

konverents 12.— 13. 03. 70. TRÜ Õigusteaduskond ja ENSV TA 
Majanduse Instituut.

2. V. I. Lenini 100. sünni-aastapäevale pühendatud vabariik
lik konverents 26. 02. 70. Füüsika-Mateinaatikateaduskond ja 
Lesti NSV TA Tehnikateaduste osakond.

3. «Lenin, sotsialistlik ühiskond ja looduslikud ressursid» 
lü.— 19. 03. 70. Bioloogia-Geograafiateaduskond.

4. TRÜ ÜTÜ konverents «Lenini filosoofilised ideed ja m ate
maatika» 12.— 14. 03. 70. Füüsika-Keemia- ja M atemaatikateadus
kond!

5. Teadusliku Raamatukogu IV teaduslik konverents 13.— 15. 
04. 70.

6. «V. I. Lenin ja tema tööde tähtsus arstiteaduse ja medit
siini arengus» 31. 03. 70. Arstiteaduskond.

7. Konverents V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäevaks 10.— 12» 
04. 70. TRÜ ajaloo-osakond.

8. Üliõpilaste 25. teaduslik konverents 2,- 4. 04. 70. vene filo
loogia osakonnäs.

9. Üliõpilaste teaduslik konverents Kehakultuuriteaduskonnas 
10. aprillil.

10. Üliõpilaste teaduslik konverents eesti filoloogia osakon
nas 10— 11. 04. 70.

11. Üliõpilaste teaduslik konverents Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonnas 11,-— 13. 04. 70.

12. TRÜ konverents «V. I. Lenin ja kõrgem kool» 7 . - 8 .  04. 70.
13. ELKNÜ TRÜ komitee ja sotsioloogiaringi teoreetiline kon

verents .«Üliõpilased uurimas marksismi-leninismi klassikute teo
reetilist pärandit» 9. 04. 70.

14. Üliõpilaste teaduslik konverents 17,- 18. 04. 70. Arstitea
duskonnas.

15. Õigusteaduskonna ÜTÜ konverents 23. - 24. 04. 70.
16. Majandusteaduskonna ÜTÜ konverents 16. 04. 70.
Ees seisab veel juubeli kõige kesksem üritus: TRÜ Nõukogu 

ja EKP TRÜ komitee laiendatud pidulik istung 21. aprillil kell 14 
aulas. Is tungist kutsutakse osa võtma kõiki õppejõude ja üli
õpilasi ühiskondliku töö aktiviste ning õppetöö eesrindiasi. P idu
likul istungil esineb rektor ettekandega teemal «V. I. Lenini 
ideed ja Tartu Ülikool».

Eeloleval nädalal vaatavad konkursikomisjonid läbi ka ju u 
beli tähistamiseks laekunud üliõpilaste võistlustööd nii ühiskon
nateaduste alal kui ka loodus- ja humanitaarteaduste osas. O t
sus kinnitatakse TRÜ Nõukogus 24. aprillil.

20. aprillil avatakse Tallinnas Ed. Vilde nimelise Pedagoogi
lise Instituudi ruumes üliõpilaste tööde ülevabariigiline näitus, 
millest ka TRÜ osa võtab. Kahe eksponaadiga võtab TRÜ osa ka 
praegu Moskvas avatud üleliidulisest üliõpilaste tööde näitusest .

Maikuus on ette nähtud poliitilise ökonoomia kateedri poolt 
organiseerituna Balti vabariikide majandusteadlaste konverents 
«Lenini majandusteadusliku pärandi tähtsusest käesoleval ajal» 
ja TRÜ filosoofide poolt organiseerituna konverents «Marksist
liku filosoofia edasiarendamise leninlike põhimõtete realiseerimi
sest».

J. TAMMEORG

1970. a. jaanuaris  a lustas tööd 
Kalmõki Riiklik Ülikool.

Ülikooli edasine areng nõuab 
tema olulist tugevdamist kvalifitsee
ritud õppejõududega. Eriti tung i
valt vajab ülikool kõrgema kvalifi
katsiooniga kaadrit: teaduste dok
toreid, professoreid, aga samuti 
teaduste kandidaate, matemaatika, 
füüsika ja bioloogia erialade dot1- 
sente.

Kalmõki ülikooli kutsutakse tööle: 
teaduste doktoreid professoreid 

järgmistele ametikohtadele: füüsika- 
matemaatikateaduskonna dekaan 
(füüsik või matemaatik); üldfüüsika 
kateedri ja vene keele kateedri ju 
hatajad; professorid botaanika, ini
mese anatoomia ja füsioloogia, 
selgroogsete zooloogia, anorgaani
lise keemia, orgaanilise keemia ka
teedritesse;

teaduste kandidaate dotsente j ä r g 
mistele ametikohtadele: filosoofia 
kateedri ja võõrkeelte (inglise keele 
eriteadlane) kateedri juhatajad; dot
sendid funktsionaalanalüüsi ja

NB! NB! NB!

19. A PRILLIL KELL 19.30 
ÜLIKOOLI AU LA S  
KRAKOWI JAGIELLO NIM. Arstiteaduskonna ÜTÜ konverents 
ÜLIKOOLI A K A D E E M IL ISE  toimub 17,— 18. aprillil. Avamine

TRÜ aulas 17. skp. kell 10.

funktsioonide teooria, matemaatil ise 
füüsika võrrandite, geomeetria ja 
topoloogia, arvutusmatemaatika, 
kristallide füüsika, teoreetilise füü
sika, pooljuhtide füüsika, biokeemia, 
mullateaduse, selgroogsete zooloo
gia, põllumajandusloomade anatoo
mia, nõukogude kirjanduse ja kir
jandusteooria, vanaslaavi keele ja 
ajaloolise grammatika, inglise ja 
saksa keele kateedritesse;

teaduste kandidaate vanemõpetaja 
ametikohtadele biofüüsika, a rvu tus
matemaatika, geodeesia, inglise ja 
saksa keele kateedritesse.

Kalmõki ülikooli tööle sõitvatele 
teaduslikele töötajatele  luuakse kõik 
tingimused teaduslikuks tööks ja 
neile võimaldatakse mugavustega 
korterid.

Kõik avaldused antud küsimuses 
palume saata ülikooli rektorile 
aadressil:

Тов. Краеавченко H. II., rop. 
Элиста, ул. Р. Лкжзембург, 1, 
тел. 34-31.

Esimene geograafia- 
doktor ülikoolis

Arstiteaduskonna
_*■

UTU

meeskoori 
kontsert

DIRIGENT:
ST A N ISLA W  HAS. 

PÄÄSM ED M Ü Ü G IL  EPA  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E S  

TÖÖPÄEVADEL KELL 12— 
17.

Uut 
teatmekirjandust 

Toome 
raamatukogus

1. Eesti murrete sõnaraamatu pros- 
]Hikt. Tallinn, 1968. 207 lk.

Sõnaraamat on kavandatud 6 -köi- 
telise leksikonina, mis mahutaks 
kõikide eesti territoriaalsete murre
te sõnavara ja saaks usaldatavaks 
ming- t-äp^eks allikmaterjaliks nii*

Teadaanne
Neid TRÜ üliõpilasi, kes soovivad 

käesoleval suvel asuda tööle pio
neerilaagrisse, palutakse eeloleva 
nädala jooksul pöörduda vastava 
avaldusega TRÜ pedagoogika ka
teedri poole.

hästi eesti keele ja sugulaskeelte 
uurijatele kui ka naaberdistsiplii
nide (folkloor, etnograafia, ajalugu 
jne.) esindajatele. Ühtlasi oleks 
see esimeseks sõnaraamatuks kirja
nikele, tõlkijatele, toimetajatele ja 
kõigile teadlikele keeletarvitajatele.

2. Eesti kirjakeele sõnaraamatu 
makett. Tallinn, 1969. 82 lk.

Makett sisaldab lõike eesti keele 
seletussõnaraamatu seni valminud 
osadest. Teos on kavandatud 5-köi- 
telisena. ENSV TA Keele ja Kirjan
duse Instituut palub lugejaid arva
must avaldada eelkõige sõnaraa
matu üldlü&teemi kohta.

Aprillikuu 10-ndal kaitses Mosk
vas doktoriväitekirja «Detailse m a 
jandusliku rajoneerimise olemus, 
ülesanded ja meetod» TRÜ m ajan 
dusgeograafia kateedri juhataja  
dotsent Salme Nõmmik. Väitekiri, 
mis baseerub meie vabariigi m ater
jalidel, on kokkuvõte ligi 15 aastat 
kestnud uurimistööst.

Autor lähtub rajoneerimisel sot
s iaa lm ajandusl ikes t  territoriaalse
test kompleksidest ja vaatleb seda 
tootlike jõudude ruumilise kont
sentratsiooni üldiste seaduspärasus
te foonil. Kasutades matemaatil is i 
meetodeid tootlike jõudude kont
sentratsiooni seaduspärasuste for
muleerimisel esitab ta Eesti NSV 
detailse rajoneerimise skeemi (5 v a 
bariigisisest rajooni, 11 allrajooni). 
Rohkel materjalil põhineb töös sisal
duv rajoonide ja allrajoonide üksik
asjaline iseloomustus ja ka nende 
arenemise edasiste teede käsitelu. 
Niisiis on S. Nõmmik esimene v a 
bariigis ja teine naine NSV Liidus, 
kelle nime taha kir jutatakse geo- 
graafiadoktor,  kuigi tingimused 
väitekirja koostamiseks polnud tal 
kõige soodsamad.

Nagu elus vahetevahel juhtub, jäi 
seekord doktoritöö ettevalmistamise 
varju tähtis sündmus elus kuue
kümnes sünnipäev.

S. Nõmmik on sündinud 3. m är t
sil 1910. a. Viljandimaal vallakooli- 
õpetaja lasterohkes perekonnas. 
Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna 
majandusteaduse osakonna lõpetas 
1933. a. Alates 1944. a. töötab
S. Nõmmik Tartu Riiklikus Ülikoo
lis, algul administratiiv-majandus- 
osakonnas ning alates 1946. a. geo- 
graafiakateedris õppejõuna ja
1968. a. majandusgeograafia kateed
ri juhatajana.

Küllap on pedagoogiline töö lugu
peetud juubilarilt paljugi aega ja 
vaeva nõudnud. On ta ju peaaegu 
veerandsada aastat jaganxd tead
misi noortele geograafidele, on pal
jus kaasa aidanud TRÜ geograafia- 
osakonna väljaarendamisele, eriti 
majandusgeograafia kateedri loomi
sele. Tihe rakendusliku suunaga 
koostöö praktikutega on võimalda
nud kateedri juurde luua kompleks

se geograafil ise uurimisega tegele
va töörühma.

Suurt huvi on S. Nõmmik osu ta
nud matemaatiliste meetodite r a 
kendamisele majandusgeograafias. 
Sel alal on ta kujundanud kateed
rist vastavasuunalise uurimistöö 
keskuse. S. Nõmmiku algatusel pee
ti Otepääl üleliiduline suvekool «Ma
temaatika geograafias 67».

Ulatuslik ja väga mitmekülgne 
on juubilari teadusiik panus. Tema 
sulest on seni ilmunud üle 50 tea 
dusliku ja üle 30 populaarteadusli
ku kirjutise. S. Nõmmiku tähelepanu 
keskpunktis on olnud majandusliku 
rajoneerimise probleemid. Tuleb esi
le tõsta, et teoreetiliste küsimustega 
tegeles ta  järjekindlalt ka neil aas 
tatel, kui sellelaadiline temaatika 
oli üldises uurimistöös tagaplaanile 
surutud. Juba oma Kagu-Eesti t kä 
sitleva kandidaaditöö (1956) pühen
das ta vabariigisisesele majandusli
kule rajoneerimisele.

Kui TRÜ majandusgeograafia ka
teedri kollektiiv osales vabariigi 
kompleksse territoriaalse planeeri
mise kava koostamises, siis võttis 
juubilar sellest tööst osa nii uuri
misgrupi juhendajana kui ka auto-

Vabariigi majanduse, rahvastiku 
ja asulastiku pikaajalise ja mitme
külgse tundmaõppimise viljana on
S. Nõmmik koostanud m ajandus
geograafil ise ülevaate meie vabarii
gist — «Eesti majandusgeograafia 
I» (1969). Loodame, et õpikule juba 
lähemas tulevikus järge võib oodata.

Eespool toodu annab lühidalt üle
vaate, mida vastne doktor on tei
nud meie vabariigi m ajandusgeo
graafia edasise arenemise heaks. 
Aga juba seegi põgus pilk annab 
tunnistust teadlase huvideringi 
laiusest, probleemide rohkusest ja 
uurimistöö sügavusest,  samal ajal 
kindlast ja järjepidevast suunitlu
sest komplekssele vaatlusele. J ä t 
kugu sam asugust energiat ja tea
duslikku aktiivsus-t ka edaspidiseks!

.... ' V. MUREL

'flätiala-
kroonika

RAAM ATUKOGUS
10. aprillil inventeerimiskoos -  

olekul võeti pidulikult arvele-
3.000.000. teos. Raamatukogu 
parimatele töötajatele ja raam a
tukogu kauaaegsetele sõpradele- 
anti üle raamatukogu märk.

Uudiskirjandusest saabus 
möödunud nädalal: «The Mathe 
matics Teacher» 1970, nr. 2: 
«Studia Leibnitiana» terve a a s 
takäik; «University of California 
Publications in Geological 
Science» 81., 83 köide; «Gene 
tics Abstracts» II köide, nr. 4: 
«Studia M athematical (Poo 
last), XXXIV köide, nr. 2; «Bio- 
chimie» (Rumeeniast), I köide, 
nr. 7; «Annual Report 1968— 
1969» (H arw ard’i ülikoolist); 
«Wegweiser» (Humboldti ülikoo
list) jm.

Õ IG U S T E A D U S K O N N A S
Õigusteaduskonna partei- ja 

komsomoliorganisatsiooni ühised 
pidulikul koosolekul tehti kok
kuvõtteid leninliku arvestusc- 
tulemustest , anti arvestuse soori
tanutele tunnistused ja toimu? 
autasustamine Lenini juubeli 
medaliga.

Turismireisilt Saksa DV-ssc 
saabus tagasi grupp Öigustea 
duskonna õppejõude ja üliõpi
lasi.

M A JA N D U S
T E A D U SK O N N A S

Suunati tööle 19 kaubatund
mise ning 43 rahanduse ja kre
diidi alal lõpetajat. Rahandus
ministeeriumi käsutusse läks 20 
inimest, Kaubandusministeerium; 
käsutusse 10.

R. KUDU

BIOLOOGIA-  
GEOGRAAFIA-  
T E A D U SK O N N A S

Bioloogiaosakonna vilistlaste 
järjekordne kohtumisõhtu toi
mus möödunud kolmapäeval pea
hoone kohvikus. Vilistlane Tõnu 
Tamm näitas seiklus- ja värvi- 
küllaseid filme, mida ta oli vä n 
danud teaduskonna tugengite j;? 
vilistlaste suvis-sügistel m atka
del Koolamaale ja Sajaanidesse.

Vabariigi ÜTÜ 
Käärikul

Viis päeva eelmisest nädalast oiic 
Käärikul koos vabariigi kõigi kõr
gemate koolide ÜTÜ aktivistid ja 
teadurid, kokku üle saja üliõpilase. 
Jär jekorras viienda seminarlaagri 
peremeheks oli seekord meie ülikoo
li ÜTÜ eesotsas Toomas Sullingu 
ja Tõnu Karuga. Viies teemasekt- 
sioonis arutati ÜTÜ päeva- ja  igi- 
probleeme. Kuulati TPI dotsendi 
U. Mereste, TRÜ õppejõudude 
J. Peegli ja U. Siimanni vestlusi. 
Lähemalt loete osavõtnute mulje
test ja arutatud probleemidest jä rg 
mises lehenumbris.

Venia legendi
Kolmapäeval, 22. aprillil a lguse

ga kl. 12.00 esineb Vanemuise tn. 4e'> 
suures ringauditooriumis avaliku 
loenguga dotsendi kutse taotlemi
seks NLKP ajaloo kateedri dotsendi 
kt. L e m b i t  R a i d  teemat «Le
ninliku partei ajaloolised kogemu
sed ja tänapäev».

NLKP ajaloo kat. juhataja

Matkahuvilistele
«Kauksi» turismibaas soovib tu- 

rismiinstruktoritena tööle võtta juu- 
ni-augustikuuks 3—4 üliõpilast, 
soovitav noormehed. Kuupalk 80 
rubla. Ülesandeks on juhatada m a t
ku vabariigis. Soovijail palutakse 
endast teada anda ELKNÜ T R ü  
komiteesse 1. maiks. 1970.

Tänase ajalehenum bri kujundasid žur- 
nalistika eriharu ü liõpilased H. Ok, 
R. V aling ja O. Retnsujev.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Т арту Рнйклик Ю лнкоодь» {сТ ар- 
туский государ ствен ны й ун и в ер си тет* } 
г. Т ар ту Э стонской С С Р . О рган Т ар ту-  
с кого  государ ств ен н ого  ун и в ер си тете. 
Нале Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tarin, ÜUfcoeU 17/1». III. Otolkmimbrl 
hind 2 kop. Teil. nr. 2303..



Kõigi maade proletaarlased, ühinegel

N r. 14 Reedel, 24. aprillil 1970. a.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO- 

MUEE JA AMET1UHINGU- 

KOMITEE HAÄLEKANDJA

XXIV aastakäik

Sanitaarsaigad võistlesid
13. aprillil toimusid kilehallis kesti trahvipunkte stardis ja  fini-

üleülikoolilised sanitaarsalkade šis ning vigade eest haavatu
võistlused. Tulemusi iseloomustab kandmisel. Ka töö kiirus jättis
kõige paremini tabel. soovida. Esmaabi andmisel olulisi

Voistlustulemuste alusel läksid vigu ei tehtud.
15. aprillil ülelinnalistel võistlustel Tuleb esile tõsta KKT salga ko-
ülikooli esindama KKT ja Bioloo- mandöri, õppejõud A. Okki, kes
gia-Geograafiateaduskonna III pani igal pool käed külge ja in-
sajk (vastavalt TRÜ I ja TRÜ II). nustas oma võistkonda. Bioloogi-
Kõrgemate ja _ kesk-erioppeasutuste de-geograafide salka käsutas tub-
hulgas tuli võitjaks Tartu Medit- liit komandöri asetäit ja  üliõpilane
siinikoo 1 i II salk 8(3 miinuspunkti- L. Lember. Mõlemad salgad on
ga. Talle järgnesid TRÜ II 123 ja võrdvõimelised ja väärilised
TRÜ I 131 miinuspunktiga. Seega TRÜ-d vabariiklikel võistlustel
II ja III koht. IV kohale tuli me- esindama.
ditsiinikooli I salk 137 miinus- Rektor otsustas mõlemat sani-
punktiga, V ja VI kohale EPA taarsalka premeerida ekskursiooni-
VIII ja II salk 174 ja 178 miinus- ga Riiga või Leningradi
punktiga. Kunstikool sai 269 mii- Väga külmalt suhtusid oma sa-
nuspunkti. Pedagoogiline kool ja nitaarsalkadesse arstid A. Kivik,
muusikakool diskvalifitseeriti. J. Samarütel ja E. I\õo, kes ei ol-

KKT sanitaarsalka vedasid alt nud ülikooli võistlustelgi. Nende
gaasitorbikud: 25 miinuspunkti töö kohtunikena pidid tegema tei-
ebaõige sobitamise eest. Salga sil- sed.
mapaistvalt head rivi hindasid T. KROLL,
kohtunikud 12 miinuspunktiga (!). TRÜ Tsiviilkaitse
Mõlemad ülikooli salgad said roh- Staabi ülem

TRÜ sanitaarsalkade paremusjärjestus 13. aprillil 
peetud üleülikooliliste! võistlustel

1970. a.

Koht I c San. salk Komandör Komandöri aset.Juhendav
poliitalal

I 0 KKT A. Okk M. Tamme H. Jalviste
11 17 Biol.-Geogr. I l l  V. Flang L. Lember A. Pille

III 17 I I. Lissenko T. Pihl A. Kivik
IV 20 Matem. II E. Aadusoo A. Teller E. Kivivare
V 41 Ajaloo-Keele II E. Uuspõld S. Kala D. Kuldeva

VI 48 Biol.-Geogr. 11 L. Aru T. Ilves E. Sepp
VII 58 Matem. I R. Tammeveski R. Sörgina A. Mõttus

VIII 59 Füüs.-Keemia I V. Timoteus S. Põllumäe V. Mandel
IX 60 Matem. III L. Lember R. Võhma J. Samarütel
X 62 Majandust. M. Muttik V. Tammai J. Seeder

XI 72 Ajal.-Keele I H. Laan R. Kataškova T. Sulling
Öigusteadusk. R. Valliker R. Blauhut U. Reine
Füüs.Keemia I R. Liias S. Pašigorova E. Kõo

Märkus. Õigusteaduskonna sa- lustele puudulikult 
nitaarsalk katkestas võistluse; tuna.
Füüs.-Keemia I salk ilmus võist-

komplekteeri-

Bioloogia-Geograafiateaduskonna salk gaasitorbikute võistlustel KKT salk rivivõistlusel

ELKNU 
TRÜ komitee bürool

Jtädala-
krooni ka

MAJANDUSTEADUSKOND
14. apr. toimus M ajandusteadus

konna nõukogu ja parte iorganisat
siooni laiendatud koosolek, mis oli 
pühendatud V. 1. Lenini 100. sünni
aastapäevale. Ettekandega «Lenin
lik majandusteooria ja m ajandus
teaduste aktuaalseid probleeme» esi
nes TA Majanduse Instituudi direk
tor majandusteaduste doktor 
A. Köörna. Majanduse põletavaist 
päevaküsimustest rääkisid sõnavõt
tudes prof. R. Hagelberg, dots. 
H. Pauts, dots. V. Krinal jt. Samal 
koosolekul andis rektor prof. F. Kle- 
ment kätte juubelimedalid teadus
konna kollektiivi liikmetele.

16. aprillil oli UTU XXV konve
rents Majandusteaduskonnas. Küla
listena võtsid konverentsist osa Le
ningradi ja Jerevani üliõpilaste 
esindajad. Paremate ettekannetena 
märgiti ära V. Peedimaa (küber
neetika 11), A. Kaare (rah. IV) ja 
A. Bachmanni (kaub. IV) esinemi
sed. Konverents möödus elavalt ja 
osavõturohkelt.

2 0  aastat 
psühhiaatriaringi
5. aprillil k. a. sai UTU psüh- 

hiaatriaring 20-aastaseks.
Ringi «prodroomiks» oli tookord

sel VI kursuse üliõpilasel Silver 
Koppelil (töötab praegu TPedI filo
soofia kateedris dotsendina) 1948. 
aastal valminud võistlustöö. Kaks 
aastat hiljem toimus Arstiteadus
konna dekanaadi ruumes asutam is
koosolek. Ringi esimeheks valiti V 
kursuse üliõpilane, esimene TRU 
ÜTÜ esimees Heiti Kadastik. Asu
tajaliikmeid oli kolm.

Seoses psühhiaatria arenguga on 
kasvanud ka üliõpilaste huvi psüü
hiliste häirete olemuse ja ravivõi* 
maiuste vastu. Tänapäeval võib 
kindlalt väita, et ÜTÜ psühhiaat- 
riaring on olnud Eesti psühhiaatri
tele põhiliseks taimelavaks.

Möödunud 20 aasta  jooksul on 
professorite E. Karu J a  J. Saarma 
juhendamisel koostatud 33 võistlus
tööd, millest enamik on saanud 
TRÜ üliõpilastööde konkurssidel 1 
auhinna. Paljusid töid on au tasus
tatud vabariiklikel konkurssidel. 
Üleliidulist tunnustust on oma töö
dega pälvinud L. Allikmets, 
M. Saarma, E. Kross, M. Lintsi, 
L. Mehilane jt.

Absoluutne enamus ringi endis
test liikmetest töötab psühhiaatri
tena ning huvi teadusliku töö vastu 
seostub praktilise arstitööga. Väite-

15, a p r i l l i l

* Büroo andis reale üliõpilaste- täitjatel . Nagu ikka, on tegu I tusmalev, isetegevus- ja  spordikol-
le soovituse sõiduks rahvademo- kursustega, kus peale ülikooli sis- lektiivid) valuutavabaks vahetu- kirjadeks on oma uurimused vor-
kraatiamaadesse käesoleva aasta seelamise raskuste segab sageli seks 1971. aastaks. Ettepanekuid mistanud meditsiinikandidaadid
suvel. huupi otsustatud eriala. On ju pe- saab esitada 25. aprillini. S. Koppel. M. Saarma ja H. Väre

Järgnevalt oii arutiusei fliiisi- dagoogi amet selline, mis nõuab ^ d .;_____ ^  +..........^  Tni _ u n 1 rrte d i t sun id 0 kt or ^  AlUkmets.
* Büroo otsustas saata TPI rah- üT Ü  psühhiaatriaring tähistab

liikmeKandidaadiks a stu m a k s ar- molitöõ. Ettekande tegi büroo liige £ |u  õ o n iV s T t s ä f  E U W O ^ R ü l Ä  homme Tartu Vabariiklikus Kliini-
r __ ______ _______  Äi: fpp a c p t ä i t ia  \ля\с A i l i -  Поле»

audis soovituse NLKP ka pedagoogilise osakonna komso- teatud ettevajmjstust , kasvõi psiih- 
iseks ar- molitöõ. Ettek 

vuuismateniaatika IV k. iiuöpila- Indrek Kolka.„..*h ■■; j., , г» и  а • - • * м õppejõududega. Heaks näiteks oli êe sekretäri asetäitja Jaak Aili- jjses Psühhoneuroloogiahaiglas kor-
Kuth tinsillale. tfimКяinine P*ko-n«гптппfi- afa koost00 üliõpilaspäevade ajal. Kah- kuga. raldatava teadusliku konverentsiga.* ELKNU IR ü  komitee sekre- te kaasatõmbamine komsomoli- ja . . . . , ._ , ,

täri asetäitja Jaak Allik rääkis ühiskondlikule tööle õn aastaid ol- J kaugemale po e jõutud.
V . 1. Lenini iOÜ. sünni-aastapäeva nud raskeks küsimuseks. Füüsika Ülikooli komsomolikomitee b ii-
tähistamiseks korraldatud üritus- pedagoogiline osakond pole selles ro°  kohustas füüsika pedagoogili-
lest. Lähemalt oii juttu teoreeti- suhtes erandiks. Büroole etteheiteid osakonna komsomoiibürood ot-
lisest konverentsist ning kirjandus- teha ei saa, sest üliõpilastelt enes- sima _ neid töövorme, mis oleksid
almanahhist.  Viimane on vastavalt telt pole tulnud ühtegi liikuvamat kooskõlas eriala spetsiifikaga. Soo-
EKP TRÜ komitee soovitusele ret- mõtet. Osakonna sekretär Faiman vitati korraldada laiemat avalik-
senseerimisel TRÜ eesti kirjanduse märkis, et raske on haara ta  ini- kust kaasahaarav arutelu pedagoo-
ja rahvaluule kateedris ning Eesii mesi, kel puudub soov ise midagi giüste eriharude olukorrast ülikoo-
NSV Kirjanike Liidu Tartu osa- alustada, initsiaatoriks olla. Kõik, *‘s-
konnas. Almanahh peaks ilmuma mis ülesandeks on tehtud, suude- * ELKNÜ TRÜ komitee sekre- 
kas kevadel või kõige hiljemalt sü- takse küll päris korralikult täita, tär Laur Karu andis ülevaate või
disel. kuid organisatsioon ei püsi käsu- malustest üliõpiiasrühmade (ehi-

ELKNÜ TRÜ komitee V. JÄNES

RÕÕMUSTAV TEADE:

seoses V. I. Lenini 100. sü n n iaastap äevaga  
ning leninliku arvestuse hea sooritam ise eest on 
TRÜ kom som oliorganisatsiooni autasustatud  
ÜLKNÜ Keskkomitee m älestusvim pliga.

Täiustada ettevalmistustHiljuti tegi ülikooli komsomoli- 
aktiiv kokkuvõtteid V. I. Lenini 
100. sünni-aastapäevale pühenda
tud leninlikust arvestusest.  Esi
mene sellelaadiline üritus andis 
pildi üliõpilasest— kommunistlikust 
noorest kui isiksusest.

Ees seisab teine niisama tähtis 
ja mahukas ülesanne: konisomoli- 
aigorganišatsioonide spordi- ja 
massilise riigikaitsetöö üleliiduline 
ülevaatus ning kommunistlike 
noorte ja  noorte kehalise ja  soja- 
lis-tehnilise ettevalmistuse eksam. 
Leninlik arvestus ning kehalise ja 
sõjalis-tehnilise ülevaatuse eksam 
on ühe ürituse kaks külge. Esi
mene kontrollib meie teoreetilisi 
teadmisi, teine võimeid ja oskusi 
praktilises tegevuses.

Eksami korraldamisest võtavad 
osa spordi-, ALMAVÜ ja Punase 
Risti Seltsi organisatsioonid koos 
leninliku komsomoliga ja selle 
eesmärgiks on tõhustada noorte 
sõjalis-pairiootlikku kasvatust. Ek
sami sooritamiseks peavad noor- 
mehed-neiud täitma kehaliste har
jutuste miinimumnormatiivid ning

omandama ühe sõjalis-rakendusli- 
ku eriala. Üheteistkümnest spordi
alast peavad noormehed täitma 
seitse, neiud viis. Noormeeste 
16— 18 a. vanusegrupis ja  vane
mas tuleb täita 1969. a. k innita
tud VTK kompleksi miinimumnor
matiivid. Kutse-eelsed ning kutse
alused noormehed peavad täitma 
VKK I või II astme normatiivid. 
Sõjalis-rakendusliku eriala oman
damiseks on valik üsna suur: võib 
osa võtta laske-, langevarju-, pu- 
rilennu-, mudellennü-, allvee-, vee- 
suusa-, veemootori-, purje-, auto- 
moto- ja  automudelismi spordist 
ning amatöörautojuhi ja mootor- 
rattajuhi kursustest.

Eksam jaguneb kolme etappi. 
Esimene etapp lõpeb k._ a. aprilli
kuus, teine hõlmab mai-juuni ning 
kolmas etapp juuli- ja  augusti
kuu. Vastavalt igale etapile on ka 
ülesanded.

Ülikooli noored ja  kommunistl i

kud noored osalevad üksnes esi
meses etapis. Ülikooli spetsiifika 
ja töökorraldus ei võimalda norm a
tiivide täitmist suvekuudel. Seda 
arvestades otsustati ühendada ek
sami kolm etappi ning kehalise 
ja sõjalis-tehnilise ülevaatuse ek
sam lõpetada maikuus.

Noormehed täidavad enamiku 
normatiividest sõjalise kateedri juu 
res, paljud võivad neid sooritada 
ALMAVÜ ringides ning treening- 
tundides. Töötavad sanitaarsaigad. 
20 sanitaarposti (igas neli liiget) 
kontrollib korda ja puhtust üli
kooli ühiselamutes.

Teaduskondade suusamatkadest 
ning -võistlustest tegi kokkuvõtted 
spordiklubi. Parim teaduskond on 
Füüsika-Keemia, osakondadest
psühholoogia ning kursustest psüh
holoogia II. Et tulemusi arvestatakse 
kursuste kaupa, on pärast talispor- 
dihooaega juhtima asunud psüh
holoogia II, geoloogia II ja kee

mia I. Need kursused, kes suusa- 
päevadel kahvatult esinesid, pea
vad teistega sammu pidamiseks 
kevadistest massiüritustest a rvu
kalt osa võtma. Kui kursus oma
algatuslikult korraldab mõne m a t
ka, siis tuleks see vormikohaselt 
registreerida ning paremusjärjes
tuse määramisel saab sellest lisa
punkte.

OsavÕturohkeks peaksid kujune
ma sõjalise kateedri poolt korralda
tavad orienteerumisvõistlused ning 
traditsiooniline kevadorienteerumine 
Tähtvere metsas. I ja II kursuste 
üliõpilased täitsid laskmise nor
matiivid.

Raskem on sõjalis-rakenduslikku 
spordiala omandada. Piiratud või
malused ei luba seda kõigile soo
vijaile. Populaarseks on ülikoolis 
saanud auto-motokabinet, kus kur- 
sandid saavad amatöörautojuhi 
või -mootorratturi load.

Elementaarne nõue eksami edu
kaks sooritamiseks on osavõtt 
mitmesugustest organisatsiooni
dest nagu ALMAVÜ, Punane

Rist jt. Liikmemaksude õigeaegne 
kogumine ning uute liikmete v ä r 
bamine näitab igat kursust posi
tiivsest küljest.

Üliõpilaste suurt arvu silmas 
pidades on kõige valusamaks kü
simuseks baasid. Raske on leida 
ruume, kus täita kehaliste harju
tuste normatiive. Nende kursuste
ga, kes käivad kehalise kasvatuse 
tunnis, on lihtsam, ent raskem on 
lugu vanemate kursuste üliõpilas
tega, kellel on VTK normid tä i t 
mata.

Praegu, kus eksam on läbiviimi
sel, ei saa parimatest veel rääki
da. Need selguvad mai lõpus. Võit
jaid autasustatakse diplomite ja 
mälestusesemetega, parimale kur
susele on määratud preemia.

Nüüd, mil võtavad hoogu keva
dised massiüritused, tahaks, et 
üliõpilased suhtuksid kehalise ja 
sõjalis-tehnilise ettevalmistuse ek
samisse mõistvalt.

T. RQOSMAA



>60-AA»TAMf
22. aprillil täitub 60 aastat Tar

tu RiiKiiku Ülikooli otorinolarün- 
goloogia ja oitairnoloogia kateedri 
junataja, Eesti NSV teenelise 
teadlase, proiessori, arstiteaduse 
doktori Elmar Siirde sünnist.

E. Siirde lõpetas 1938. a. Tartu 
Ülikooli Arstiteaduskonna. Juba 
üliõpilasena hakkas ta tööle kõr- 
va-mna-kurguhaiguste kliinikus, 
ilmutades Kalduvusi teaduslikuKs 
tööks. 1944. a. määrati juubilai 
TRU otorinolarüngoloogia kateed
ri juhatajaks, millisel kohal ta on 
töötanud siiani. Ta on kõrge kva
lifikatsiooniga spetsialist, andekas 
teadlane-novaator,  suurepärane pe 
dagoog. 1946. a. omistati talie 
dotsendi kutse, 1948. a. meditsiini- 
kandidaadi ja 1963. a. meditsiini
doktori teaduslik kraad, 1965. a. 
proiessori kutse ja 1966. a. 
Eesti NSV teenelise teadlase auni
metus. E. Siirde sulest on ilmu
nud ligi 110 tööd, tema juhenda
misel on kaitstud üks doktori- ja 
6 kandidaadiväitekirja. Eriline osa 
E. Siirde teaduslikus loomingus on 
aerosoolide ja elektroaerosoolide 
probleemil, sellealaste töödega on 
ta leidnud nii üleliidulise kui ka 
rahvusvahelise tunnustuse. Sellest 
valdkonnast . on ka doktoridisser
tatsioon «Aero- ja hüdroioonid 
ntorinoiarüngoloogias» (1963).

E. Siirde on aktiivselt osa võt
nud teaduskonna kollektiivi elust 
ja ühiskondlikust tegevusest. 
1950.— 1952. a. tä itis ta Arstitea
duskonna prodekaani ja dekaani 
ülesandeid, on olnud teaduskonna 
nõukogu sekretäriks, töötanud 
ametiühingu komitees jne. 1966.— 
1969. a. oli E. Siirde TRÜ Medit
siini Kesklaboratooriumi ju h a ta 

jaks. Tema initsiatiivil asutati 
1952. a. ENSV Otorinolarüngoloo- 
gide Teaduslik Selts, miile, esime
heks ta on olnud kuni siiani. 
E. Siirde on _ ENSV Tervishoiu 
Ministeeriumi Õpetatud Meditsiini
lise Noukogu, Tartu Riikliku Üli
kooli Õpetatud Nõukogu, Riia Me- 
ditsiiniinstituudi väitekirjade kaits
mise nõukogu liige, Eesti NSV 
Tervishoiu Ministeeriumi pea-oto- 
rinolarüngoloog, NSVL Tervishoiu 
Ministeeriumi Õpetatud Meditsii
nilise Nõukogu otorinolarüngoloo- 
gia-alase probleemkomisjoni liige, 
Üleliidulise Otorinolarüngoloogi- 
de Teadusliku Seltsi presiidiumi 
liige, Suure ja  Väikese Meditsiini
lise Entsüklopeedia otorinolarün
goloogia osas kaastoimetaja ja 
ajakirja «Vestnik otorinolaringo- 
logii» redaktsiooninõukogu liige.

Soovime juubilarile jätkuvat te r
vist, raugematut indu ning ener
giat arstiteaduse edasisel a renda
misel, arstide ja teadlaste kaadri 
kasvatamisel ning arstiabi organ i
seerimisel.

KOLLEEGID

Üliõpilasmajast

Lõuna-Eesti
K e s  käisid Lõuna-Eestis 1969. a. 

suvel ehitamas, need reklaami enam 
ei vaja. Kes ei käinud, võivad tulla 
sellel suvel, et 1971. a. suvel enam 
reklaami vaja poleks. Regioon paik
neb nagu möödunudki aastal Võru, 
Valga ja Põlva rajooni territooriu
mil. Regiooni staap tuleb Võru lin
na. Rühmad paigutatakse kõik vee
kogude äärde, et oleks, kuhu ennast 
kuumal suvepäeval kasta. Töö on 
mitmekesisem kui möödunud aastal. 
Regiooni komandöriks on teist a a s 
ta t  TRU Õigusteaduskonna III kur
suse üliõpilane Rein Saarma, ko
missariks sama kursuse üliõpilane 
Toomas Killak, inseneriks TPI lõpe
tanu Jüri Viilup, arstiks TRU Arsti
teaduskonna lõpetaja Ann Murd.

Põlva rajoonis on meie tööand
jaks Põlva MEK ning tellijaks R ä
pina sovhoostehnikum. Sel suvel on 
plaanis ehitada tehnikumile 18-kor- 
terilise elamu karkass. Tööde hea 
organiseerimise juures on hoone 
kokkumonteerimine kerge ja  tasuv. 
Räpina sovhoostehnikum eraldab 
rühmale mugavad ruumid. Samao 
ka toitlustatakse. Rühma suuruseks 
on 20 inimest, tööde eelarveline 
maksumus 42 tuhat rubla.

Teine rühm, mille leping on veel 
sõlmimisel, tuleb Põlva rajooni 
Valgjärve kolhoosi. TRÜ vahetus- 
rühm Debreceni 30 üliõpilasega 
hakkab kuu aja jooksul tegelema 
heina- ja põllutööga. TRÜ-st komp
lekteeritakse 10 inimest u ngar las 
tele seltsiks. Kellel on huvi ungari 
keele vastu ja kes saab malevas 
olla ainult kuu aega (juulikuu), see 
võib tulla Valgjärve rühma.

Kõige rohkem tõotab tööd tulla 
Võru rajoonis, kus EÜE-70 on pla
neerinud 6 rühma — Varstu, Ruus- 
mäe, Antsla, Hauka, Esso ja Pindi.

V a r s t u  rühma tööplaanis on 
ehitada heinaküün, sigala põrandad 
ja sisustus, sõnnikuhoidla ning 
muud abiehitused üldmaksumusega 
48 tuhat rubla. Rühma suuruseks on 
25 inimest. Rühma eluruumid on 
Varstu koolimajas, toitlustatakse 
sovhoosi sööklas. Selle rühma ini
mesel on võimalus tutvuda ka meie 
lõunanaabritega, sest Lätimaa on 
Varstust kiviviske kaugusel.

R u u s m ä e rühin ehitab heina
küüni ja teeb noorkarjalauda ehitu
sel mitmesuguseid töid kogumahuga 
27 tuhande rubla eest. Rühma suu
ruseks on 20 inimest. Rühm maju- 
tatakse koolimajja; toiduaineid saab 
osta majandi omahinnaga.

A n t s l a  rühm töötab Antsla sov
hoostehnikumi lauda objektil, ehitab 
silohoidla, sõnnikuhoidla ja lauda 
abihoone vundamendi. Tööde m ak
sumus on 46 tuhat rubla, rühma suu
ruseks 20 inimest. Kui rühm tööde
ga aegsasti valmis jõuab, saab li-

Ш Ш А

26. aprillil saab 50-aastaseks 
Füüsika-Keemiateaduskonna deka
naadi töötaja LINDA REBANE. 

Juubilar on sündinud 1920. a.

saobjektiks Linda kolhoosi peahoo
ne vundament.

Kõigi nimetatud rühmade vahetus 
läheduses on suurepärased suplus
paigad. Võru MEK on Eesti üks 
paremaid maaehitusorganisatsioone.

EPT Võru Rajoonikoondis kind
lustab töö kahele rühmale. P i n d i  
rühmale jääb teha Maaparanduse 
Valitsuse Pindi jaoskonna kontori- Пте1,; лк1я«Нч 
hoone rekonstrueerimine. Rühma põ- .noo

f i s a ^ n e i l e ^ o n ^ e t u l n u d ' ^ l e v l “  Eeslissii- K e s k h a r i t a  
sed ka teistest kõrgematest kooli
dest.

käsitöölise pere- 
siirdus perekond 
use sai L. Re

bane Tartu Tütarlaste Gümnaasiu
mis ja Tartu Õhtuses Gümnaasiu-

T . . „ o- * . i mis. On töötanud pikemat aega la-
Toode maksumus on 2o tuhat borandina ENSV Ajaloo Instl-

rubla, ru h n u  suuruseks 15 inimest. d , . sekretärina Hesti Punase
E s s o  ruhm on regioonis ainuke, ^  i.„,t

kes hakkab tööle maaparanduses. . T ,
Siin on eriti oodatud EHA metaan- a: X  *00>er J a R ' “
duse ja maaparanduse teaduskon- , , , , ‘ 
na üliõpilased. Tõõ iseenesest on 0,V..‘5 veel "ooruke — t. veebrum,
kergesti õpitav ja ka tütarlastele ,moodus 3 “ ? a!' кш .la Para.sl
jõuKohane — kaldakindlustus. Ob- kauaaegse tootaja pensionile snr
jekt asub Sõmerpalu sovhoosi ter- , , k h as k , et ej saa 
ritooriumil. Toode uldmaksumus on , . , .  % , - ,  ’
25 tuhat rubla, rühma suurus 25 * * '  , ! ! ? й а т а ', ü!“ " d , M a 
inimest.

Võru rajoonis kindlustab EÜE-d 
tööga veel Võru KEK, kes 011 
H a u k a  rühma šefiks. Hauka 
rühm ehitab Antsla telefoniauto- 
maatjaama hoonet ja garaaži 3 m a
sinale. Tööde maksumus on 40 tu 
hat rubla, rühma suurus 25 ini
mest. Rühma elukohaks saab A nts
la keskkool.

Valga rajoonis on ainukeseks^ 
tööandjaks Valga Remondi- ja Ehi-f TRÜ Kriminoloogia Laboratooriu- 
tusvalitsus. Ehitamisele tuleb 2 fm i järjekordne ettekandehommik 
puitkilpmaja Pühajärve kaldale.i toimub pühapäeval, 26. aprillil k. a. 
Objekti omanikuks saab Tallinna J kell 12 TRU peahoone aud, 307. 
Kalinini Rajooni Laste S pord ikoo li  Ettekandega «Vaimuhaigete ühis- 
Rühin on juba komplekteeritud,#konnaohtlike tegude profülaktika» 
valdava osa sellest moodustavad ies ineb  meditsiinidoktor professor 
TPI väravpallikoondise liikmed. f  J. Saarma.

Tudeng, tule Lõuna-Eestisse ja4 A. PALTSER,
sa veedad toreda suve: teritad v a :- i  TRU Kriminoloogia Labora-
mu ja karastad keha! Ф tooriumi juhataja

dumist algul raske südamega se!

tad möödunud ning kõik on hästi 
korda läinud. Oma lahke oleku 
ja vastutulelikkusega on Linda 
Rebane võitnud kaastöötajate ja 
ii:iõpilaste lugupidamise.

Õnnitleme südamest juubilari ja 
soovime talle jõudu, jaksu ja head 
tervist veel paljudeks aastateks.

KAASTÖÖTAJAD

Raal: See peaks olema maja, kus 
valitseb ja vastutab üliõpi
lane.

Kaui:: Millised oleksid üliõpilasmaja 
funktsioonid?

R.: Luua võimalused vähese õp- 
tööst (ja unest) ülejääva aja 
intensiivseks, vaheldusrikkaks 
ärakasutamiseks.

K.'. Kuhu üliõpilasmaja ehitada?
R.: Kindlasti ülikooli keskusesse,
K.: Ja konkreetsemalt — kuhu

Sa paigutaksid sellise hoone K,: 
Tartu ülikoolis?

R.: Tartu ülikooli ajaloolise pea
hoone asukoht ja  linna loo- R.: 
duslike eelduste (Toomemägi,

Emajõgi) kasutamine on 
määravateks teguriteks. 
Üliõpilasmaja asukohaks va
liksin Kingissepa tänava 
võimla ja õpperaamatukogu 
vastas oleva Toomemäe nõl
va.

Et miks just sinna? Too
me on alati olnud orgaanili
selt seotud ülikooliga, olles K. 
samal ajal kogu linna esin
duslikumaks haljasalaks.
Aga siiski — kas ehitis ei R. 
kahjusta Toomet? Ning mis 
saab sel juhul aumüürist? 
Krundiks valitud platoo mäe 
kirdenõlval on sobiv esindus

liku hoone paigutamiseks. 
Pargi üleminek hoone katus- 
aiaks loob täiendava aktiiv
set kasutamist leidva Toome
mäe osa. Katusaiast avaneb 
hea vaade Tartu vanalinnale, 
ülikoolile.

Mingit dissonantsi ei to 
hiks tekkida. Aumüür ja üli
õpilasmaja on minu arvates 
edukalt ühtse tervikuna la
hendatavad. Tartu auväärsete 
teadlaste memoriaal satuks 
sellega üliõpilaste aktiivse 
viibimise tsooni, üliõpilasma
ja peasissepääsude kõrvale. 
Küllap on antud juhul loo
dus, nõudlik ehituskrunt hoo
ne arhitektoonilisele lahendu
sele tavalisest enam mõju 
avaldanud?
Seda küll. Hoone ■ kui 
arhitektuurilise terviku seisu
kohast ei ole vähem oluline 
ka probleemi teine külg — 
hoone sisemine struktuur 
peab välja kujunema enne- 
kõige tema funktsioonidest. 
Siit kasvab välja arhitektuu
riline ülesanne lahenduse leid
miseks kahe erineva lähene- 
mistee vahel: 1) lähtudes 
hoone sisestruktuurist ja 
2) lähtudes hoonet ümbritse
vast miljööst. Seega arhitek- 
tuuriprobleem kahesuunalisest 
mõttekäigust: «seest välja» 
ja «väljast sisse». Minu pro
jektis on lahendus antud nn. 
üleminekuruumi loomisega. 
Uleminekuruum täidab fua
jeede, hallide, koridoride ja 
puhkenurkade ülesandeid.
Ja nüüd siis täpsemalt — 
kes ja mis asuvad TRU üli
õpilasmajas?
Üliõpilasmaja ruumiprog
ramm ja tehnoloogiline 
skeem, mida püüdsin koos
tada Tartu ülikooli konk
reetseid vajadusi arvestades,

näitavad, et hoone funktsioo
nid on väga mitmekesised. 
Üritused haaravad erineva 
suurusega üliõpilashulki, s a 
maaegselt peab olema võima
lik korraldada mitut erineva 
ulatuse ja  iseloomuga üritust. 
Vajatakse eriti suuri ruume 
(harva) ja  palju eraldatud 
väikesi ruume (samaaegseks 
kasutamiseks). See tingib 
akustiliselt ja  ruumijaotu
selt paindlikku lahendust. 
Hoones paiknevatest ruumi- 
gruppidest nimetaksin jä r g 
misi: teaduskondade (osa
kondade) ruumid. Seal töö
tavad osakondade komso
moli jt. organisatsioonide ak- 
tiivid, korraldatakse kursuse- 
õhtuid ja vaidluskoosolekuid.

Üliõpilasorganisatsioonide
le kuuluvad ruumid: TRU 
kom somо Икот i t ee, ii likooii 
ametiühing, UTU, interklubi, 
RSR, ülikoolilehe toimetus 
üliõpilasnõukogu jt.

Saalid, mille suurus ja arv 
on vastavalt vajadusele lü- 
kandvaheseinte abil muudeta
vad.

Siis veel: klubi administra t
sioon, söökla ja kohviku köök, 
mängude (piljard, lauaten
nis, male, kabe, bridž) ja 
tantsuringide (ennekõike rah 
vakunstiansambli) ruumid; 
kodunduskabinet, kunstikabi- 
net, muusikasalong, TV ruum, 
õllesaal saunaga jne.

Kammersaal. Päeval toi
muvad seal laulukooride proo
vid, kinoklubi üritused jne. 
õ h tu t i  on kammersaal in
tiimsemate ürituste korralda
miseks (kammerkontserdid, 
luuleõhtud, eksperimentaal- 
teater, / а т -sessioonid jm .) . 
Meeleolukust lisavad saali 
juurde kuuluvad kaminasaal 
ja  baariruum.

Üliõpilasmaja orgaanili
seks osaks on amfiteatri- 
tüüpi vabaõhuauditoorium 
(600 kohta) suurte kontser
tide ja miitingute korralda
miseks (üliõpilaspäevad!).

K.: Ruumid on nüüd välja j a g a 
tud. Kas Sinu projekt on 
ainult akadeemiline katsetus 
või ka realiseeritav idee?

R.: Tegemist on nii ühe kui te i
sega. See on minu diplomi
töö, mis, nagu juba öeldud, 
arvestab Tartu ülikooli va ja 
dusi. Põhimõttelisi ehitusteh- 
nilisi raskusi ei ole. Välis
sein on profiliitklaasist. Ka 
katusaia ehitamine pole tän a 
päeval üle jõu käiv.

K.: Aga kas sellist hoonet haka
takse Tartusse ehitama?

R.: TRU väljaehitamise kavades 
on fikseeritud järgmise küm
ne aasta jooksul püstitada ka 
klubi-söökla, mille funktsioo
nid moodustavad osa üliõpi
lasmaja omadest. Klubi-söök
la asukoha valikul võeti a r 
vesse minu töös esitatud e t
tepanekut.

K.: Ja  lõpetuseks paar sõna Si
nust endast. Kunagi õppisi
me koos Tartu 1. Keskkoolis 
ning seejärel tudeerisid 
kunstiinstituudis. Ja nüüd?

R.: Lõpetasin insti tuudi mõõdu 
nud suvel ja  praegu töötan 
Tartus arhitektina.

Vestlesid RAAL KIVI ja 
KAUR ALTTOA

Lugejale teadmiseks:
— Kõne all olnud diplomiprojek- 

tiga võib alates tänasest tu t 
vuda ülikooli kohviku kamina
saalis.

— Kui üliõpilasmajaga seotud 
probleemid pakuvad huvi, j ä t 
kame vestlust kaminasaalis 
kolmapäeval,29, IV kell 19.
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Материалы о В. И. Ленине
в ЦГИА ЭССР

т Ульяновъ, Владв5нръ Ильанъ, потомственный дво* 
ряаивъ Симбирской губерши, пошишикъ првсяжнаго 
ноайреннаго, родйлея 10 Апрйля 1870 года въ г. Сям- 
барскй, в%ройспов$даа1Я оравославваго, воспитывался 
въ Симбирской пшаааш и по оковчанш въ 1887 году 
курса поступил* въ Еазавек1й Университету откуда 
бщгь иенлюченъ за участсе въ студен чес кахъ волнешяхъ 
въ 1887 году, зат$мъ въ 18Ш году посту о илъ въ С.~ Пе
тербурге^ Университета, занимается ‘ литературным?» 
трудоаг; женать на б. административно-ссыльной На
дежд^ Крупской, мать вдова ДГарш Александрова про« 
жаваетъ т г, Подольск^, Московской губ., 'брать Дни- 
тргй— негласноподяадзорный въ г. Подольск^, сестры: 
Марш привлечена въ M oest къ дознанию «о обвинен но 
въ ш-ударотвешсмъ преступленш и Лана за мужемъ за 
Марвомъ Тимоф^евымъ Едизарошяъ, состоящимъ иодъ 
неглаевШъ надзоромъ полиши.

Привлекался къ дознанш по д1;лу о С.-Петербург- 
сашхъ еоталъ-деаокритичеекяхъ кружкахъ й по ВЫШ-*
4  АЙШ ЕМ У повел'йшю, последовавшему въ 29 день 
Января 181)7 года, выслаиъ иодъ гласный надзоръ но- 
лати на тря года въ Восточную Сибирь съ воспреще- 
шшъ, по освобождеаш его 29 Января НТО года отъj 
надзора, жительства въ столицахъ и С.-Петербургской' 
губ. впредь до оеобаго распоряжения, а въ губершяхъ 
Московской» Тверской, Ярославской, Рязанской, Влади
мирской* Костромской. Нижегородской, Тульской, Перм
ской, Уфимской, Орловской* Екатериноелавской, Бакин
ской, Варшавской и Петроковской, Вйлостокскомъ уЪжК 
Гродненской губерша, области Войска, Деяекаго, и г,г* 
Вмяьв&, Eiest» Николаев^,  ̂Одесей, Харьков*!*, РиНЬ» 
ЮршгЬ, Лабав& Казани, Томска, ЕлвсаветгредЪ, м. 
Кривого Port» Херсонской губернш, а также ьъ Ир- 
Еутск-t я Красноярск^ съ шъ y t-здами въ теченш трехъ 
л%ть, сроков oo Января 1903 года.

По паспорту, выданному Дсщщекимъ Губернаторов
5 Мая 1900 г. за М 84, выбылъ за границу, гдъ во- 
шеяъ въ составь «Центральнаго Комитета Российской 
еощялъ-демократйческой рабочей партш». (Циркуляръ 
аа «ограничат щ ш т  отъ 19 Сентября ШХ> г, ga 
Ж  2 1 А

Пршг&тш роетъ 2 арш. 57» мервюовъ, Нлосложе- 
н!е среднее, наружностью ярошшдитъ гпечатл^ше нрь 
«гное, волосы на голов*! а буотхъ t русш*, «рямые, 
усахъ й бород-1 рыжеватые, глаза щ*щ  ерщией вели
чавы, голова круглая, средней величины, лобъ шеши§, 
аосъ обыкновенный, лицо круглое» терты его правильные, 
роть умйрешшй, нодбородюкъ круглый, ушн средней

Обыскать арестовать 
а телеграфировать Д е
партаменту Полиши для 
получения дадьнЬЙншхъ 
указаний.

Фотографическая кар
точка им!етея.

Выписка о розыске В. И. Ленина из списка разыскиваемых 
полицейским департаментом по политическим причинам. 

Фотокопия оригинала, хранящегося в Ц ГИ А  ЭССР.

Из путевого дневника. . .

Что нам дал Ленинский зачет?

Год назад, следуя, по всей веро
ятности, наитию свыше, вн у 
ш авш ему нечто подобное очень 
многим лю дям, реш или в комитете 
комсомола нашего университета 
послать небольш ую делегацию  по 
памятным ленинским местам, при
урочив такую поездку к юбилею  
В. И. Ленина. Бы ло решено также 
использовать предполагаемую по
ездку для того, чтобы посетить не
которые вузы  Казани, Ульяновска, 
Новосибирска — через эти города 
проходил маршрут путешествия — 
ознакомиться с опытом комсомоль
ской работы, в особенности с опы
том проведения Ленинского зачета, 
а также рассказать о себе, о своих 
проблемах.

Второй пункт программ(я путе

шествия был решительно поддер
жан ПК ЛКСМ Э, и для посещения 
вышеупомянутых вузов в Ц К для  
нас вы делили две командировки. 
Но заманчивой и интересной стала 
эта малая «кругосветка» — прое
хали и пролетели мы почти 10 ты
сяч километров — не только по
тому, что нам удалось побывать 
в нескольких музеях, институтах и 
университетах. Самым интересным, 
на мой взгляд , была дорога: кар
тины природы, случайные встречи, 
бе'седы, лица лю дей, города, каж
дый из которых раскрывался пе
ред нами как-то по-своему, особо. 
Если пытаться рассказать о том, 
что удалось увидеть и услышать, 
то, видимо, не следует бояться под
робностей — очень существен

но дополняют они и музейные экс
позиции, и то, что специально, с 
целью познакомить, пишется, хотя, 
конечно, одно тесно связано с дру
гим.

14 марта трое посланцев ТГУ, 
после долгих сомнений и отклады
ваний, отправились в путь. Б ри
гада наша была интернациональ
ной: два эстонца и один русско- 
украинец  — Яак А ллик, Пеэтер 
Вихалемм и Евгений Голиков. Се
ли в вагон, поезд тронулся, а нам 
все не верилось, что едем. П овери
ли по-настоящему в то, что все- 
таки началось, уже на следующее 
утро, когда подъезж али к Москве.

Маршрут наш проходил через
Москву, Казань, Ульяновск. Затем

Что же нам дал Ленинский з а 
чет? Представляется весьма зако
номерным подведение итогов об
щественной и академической дея
тельности каждого студента за 
определенный промежуток време
ни. Подведение итогов, Ленинский 
зачет, заставляет каждого студен
та взвесить вопрос о том, все ли 
он сделал, чтобы стать хорошим 
специалистом, активным строите
лем коммунистического общества. 
Таким образом, Ленинский зачет — 
это, прежде всего, внутренний з а 
чет, отчет самому себе. Но не 
только: нужно было выдержать 
его и перед курсом, коллективом. 
Здесь многое зависит от той ат
мосферы, которая царит на курсе, 
от требовательности и объектив
ности коллектива.

Лучше всего был проведен за 
чет на IV и I курсах. Основным 
условием организации Ленинского 
зачета на курсах является поло
жительный пример студентов, 
призванных оценивать работу дру
гих. Я хочу этим подчеркнуть ту 
мысль, что комсомольские вожаки 
должны прежде всего показать 
личный пример в успеваемости, 
учебной дисциплине, выполнении 
поручений, лишь тогда они будут 
иметь моральное право оценивать 
работу своих сокурсников. А как 
оценивать работу сокурсников, что
бы не было уравнения, обезлички?

Студенты привыкли сдавать за 
четы — академические зачеты. Но 
эти зачеты сдаются по точной прог
рамме, оцениваются по конкретным 
критериям. Они представляют со
бой стимул для овладения тем или 
иным предметом и отражают ре
альный уровень знаний студентов.

Как же обстоят дела с Ленин
ским зачетом? Все ли в порядке с 
критериями оценки общественной 
деятельности студента? Основная 
трудность при выставлении зачета 
сводилась именно к тому, что не 
было четких критериев, которые

думали посетить Уфу, Новоси
бирск, из Новосибирска  — в Крас
ноярск, самолетом в Абакан, отту
да с остановками в М инусинске и 
Ермаковском  — в Ш ушенское. 
Обратно мы рассчитывали вер
нуться самолетом Абакан-Новоси- 
бирск-Ленинград и замкнуть круг 
в Тарту. Маршрут мы выдержали 
почти полностью — не сумели по

таи необходимы при оценке любой 
деятельности студента.

Нам представляется, что не может 
быть общих критериев для всех 
студентов университета, требова
ния должны быть дифференциро
ванными в зависимости от курса, 
факультета, а может, и от склон
ностей и потенциальных учебных 
возможностей студентов. Должны 
быть учтены и соответственно оце
нены качественные различия в вы
полнении общественной работы. Не 
секрет, что студенты по-разному 
относятся к общественной деятель
ности: одни лишь выполняют дан
ные им поручения, для других об
щественная деятельность является 
внутренней потребностью. Надо 
исходить как из количественных, 
так и из качественных показателей 
общественной и академической ак
тивности студента.

Каждый год составляются ха
рактеристики выпускников. Очень 
часто они отражают лишь завер
шающий этап работы студента — 
педпрактику, работу над диплом
ным сочинением и т. д. Это, без
условно, очень важно, но в то же 
время характеристика должна по
казать студента в его развитии за 
все годы учебы в университете.

Если бы Ленинский зачет завер
шался составлением характеристи
ки каждого студента, а характе
ристика прошла бы обсуждение на 
курсе, можно предположить, что 
это дало бы и практическую поль
зу:

1) способствовало бы воспита
нию и формированию правильного 
общественного мнения на курсе;

2) стимулировало бы активность 
студентов (если для этого будут 
разработаны критерии оценки);

3) способствовало бы созданию 
объективной основы для составле
ния итоговой характеристики сту
дента.

А. Метса, секретарь парт
группы отделения русско
го языка и литературы.

бывать только в Красноярске и не 
останавливались в Уфе.

«Начинается земля, как извест
но, от Кремля». Подъезж али к 
М оскве утром 15 марта. Яркое 
светлое солнце, по обе стороны 
дороги весь пронизанный светом 
стоял лес. Кто заколдовал вас, под
московные леса? Над искрящимся 

(см. на обороте)



Из путевого дневника. . . Научная конференция
русских ФИЛОЛОГОВ

В  секции литературоведения..
Занятия секции литературоведе

ния в этом году протекали инте-
ческий доклад представил В. Айра
петян, из Еревана.

Тартуские доклады были, в ос
новном, посвящены историческим 
темам. А. Байбурин выступил с со-

(см. стр. 1.) ного запомнилось немногое: раэме- связано со своей эпохой, даже не
снегом под сверкающим солнцем ры выставки, к сожалению, раство- просто связано, а выступает как 
танцующие березы. Будто вправду ряют, смазывают впечатление да- часть ее в ее неразрывной целост- 
плывут хороводами! Снег еще не же от вещей незаурядных. Ложа- ности. Отчуждение, человека от 
тронут весенним солнцем: спокой- луй , только работа Пластова заста- конкретной исторической обета- 
но лежит на еловых мохнатых ла- вила позабыть о том, что происхо- новки может привести к тому, что 
пах, оттеняет веселой белизной дит вокруг. Простое, усталое, мы превратим его имя в некий го- 
спокойную темнокожесть деревьев, обожженное солнцем лицо крестья- лый символ, лишенный реального

На улицах жидкая к а ш а  хлюпает пина. За спиной у него несколько смысла. В  музее Ленина отчетливо ресно и организованно. Специаль 
под ногами. Ботинки охотно гло- свеж евспаханных полос и нетро- ловиш ь себя на мысли: а все ли  пое заседание, приуроченное к сро- 
гают весеннюю влагу, проглотить нутое поле. Глаза человека устрем- ты понял, достаточно ли проникся кам общеуниверситетских юбилей-
им предстоит немало — весна шла лены на зрителя. «Смотри, такая чувством истории, чтобы с уверен- ных мероприятии, было посвящено держательными докладами по 
впереди нас. Погоде,г- заметно ме- наша работа». ностыо утверждать: «Ленинизм  — теме «В. И. Ленин и литературове- фольклору и древнерусской лите-
няется. К  п о л у д н ю  небо посерело. На улицах людно. Народ все и мое мировоззрение», всегда ли  за дение». На этом заседании были ратуре. По ходу его выступлений

Куда? В М авзолей! Вереница больш е приезж ий, много иностран- столь ко многому обязывающей  заслушаны доклады К. Кумпан завязалась живая дискуссия с ле- 
людей тянется вдоль кремлевской цев. Москвичи спешат с лыжами фразой стоит дело? «Ленинская периодизация русской нинградскими коллегами. Большой
стены через всю Красную площ адь, на вокзалы , надеясь за городом Величие дел грандиознее мону- общественной мысли XIX в. и дис- интерес вызвали доклады Л. Пети- 
хвост извивается по аллеям А лек - нагнать уходящ ую  зиму. Ш умно, ментов. Ж изнь и бессмертие Ле- куссия о славянофильстве в совре-. ной и И. Душечкиной, посвящен - 
сандровского сада, обрывается у обдавая друг друга веерами брызг, нина в его делах. Главным делом  менном советском литературоведе- ные альбомной литературе Пуш- 
конца сада. В очередь уже не пус- несутся по улицам машины. Be- всей его жизни стала революция, нии» и О. Байбуз «Образ В. И. Ле- кинской эпохи и творчеству Ради- 
кают. Сержант милиции одним нас- сеннее оживление. М елькнула и Простые вещи, документы гово- нина в поэмах Маяковского и твор- щева. Острый антирелигиозный ма- 
мешливым взглядом  пресекает исчезла стая черных лимузинов, рят нам о человеке и его времени честве С. Эйзенштейна». Доклады териал содержал доклад Л. Зо- 
несмелые попытки прибиться к Троллейбус окатил Пеэтера из ряд- гораздо больше, чем мемориальные вызвали живой интерес аудитории, зули, посвященный модели рая и 
уползающ ей человеческой цгпоч- ным количеством мартовской ела- мраморные шалаши и «бронзы  ада в древнерусской литературе.
ке. «Сказано нельзя, значит .. .» ги. многопудье». Продолжая эту важ- На других заседаниях значитель- Из гостей интересные доклады
Просить бесполезно. Постояв, ухо- У входа в Центральный музей ную для меня тему, хочу не- ное внимание было уделено теоре- представили студенты Ленинграда 
дим. Час дня. Хвост еще три часа В. И. Ленина что-то наподобие сколько забежать вперед. За  две  тическим и историческим темам. (Г. Левинтон), Донецка (К. Ису- 
будет тянуться вдоль кремлевской пчелиного роя. Огромные двери не- недели нашей поездки мы видели  Аспиранты кафедры философии пов, Е. Орлов), Риги (А. Белоу- 
стены, пока не достигнет ступеней утомимо засасывают все новые огромное количество примеров то- МГУ, специализирующиеся в об- сов).
М авзолея. Много сказано об этой порции людей. В фойе многолюдно, го, как бережно и заботливо отно- ласти теории литературоведения’. Конференция продемоистрирова- 
человеческой реке к Ленину. Ока шумно, много солдат, стриженных сятся советские лю ди к памяти привезли содержательные доклады ла рост научных интересов и укреп- 
действительно никогда не иссякает, под «О», пионеров. В  коридорах вождя революции. Но иногда появ- по семиотике (Д. Лапшаное, ление межуниверситетских связей.

В Манеже выставка живописи, шум внезапно стихает. Ноги мягко ляется чувство настороженности: П. Крутоус), интересный теорети- Л. Киселева
графики и скульптуры худож ников уходят в красные ковровые дорож- не бываем ли мы порой в нашем 
России, посвящ енная 100-летию со ки. Высокие белые потолки схо- справедливом стремлении обес- 
дня рождения В. И. Ленина. дятся над головой, просторные за - смертить, увековечить и т. д.

Начало удивительно просто и лы, где теряются идущ ие непре- слишком назойливыми к памяти 
трогательно скромно: на закруглен- рывным потоком люди. тех, кого собираемся почитать? Не
ной стеке несколько рамочек под Упрятанные за стеклом витрин и нелепа и не вредна ли эта назойли

В  секции языкознания . . .
На лингвистической секции (по- замыслу, но с явно недостаточным 

мимо пленарного заседания) было анализом собранного материала.nuu Liene neLrvuJiorvu иимичеп, iujv о п и л /unnote <зи аеъли.ъ  out ijun и- и пс аусипи ли  diu nwjuujiu- 1 10 гг ^
стеклом — рисунки, эскизы  — жи- стендов, смотрят на посетителей вость? В. И. Ленин говорил, что прослушано 20 докладов, 13 из них Для такого анализа необходимо
вой Л енин! Худож ник Андреев ри- не просто факты одной великой «лучший подарок для револю ции — ?«ыл0 представлено гостями из 5ыло знакомство и с кругом инте-
совал его в 1917—22 гг. биографии, ставшие дорогими мно- сосредоточить внимание на нере- ^  0СКВЬ1, Вильнюса, ; шнека. Во- ресов — чкние, знание языков —-

Потом идут масштабы иные, гим лю дям  реликвиями, но живые шенных ее задачах». Зачем же иш- Ронежа и Ленинграда. A. C. i рина и с западноевропеи-
покрупнее: полотна во всю стену, свидетельства истории. За каждой, лаш  из мрамора, тем более, что Интересные работы по сравни- скои антропонимикой.
внушительных размеров скульпту- самой незначительной фотографией рядом стоит настоящий, из травы п! ! , ? Сообщение о .принципах
ры. Иногда кажется, что ленинская встают реальные, конкретные лю- и веток? Бессмертие дела Ленина,
тематика в живописи однообраз- ди, с/живают события. Пытаться бессмертие революции и ее деяте-
нее, чем хотелось бы. вырвать кого-то или что-то из этой лей в нашей будничной, повседнев-

Выставка огромна, величествен- неразделимой ткани истории, пос- ной работе, какой бы малотор-
на. Множество залов заполнены тавить «над» или  свне» ее движе- жественной ни казалась эта фра-
полотнами, порой значительно от- кия, значит унизить, лишить смыс- за. Но иной правды нет.
личающимися творческой мане- ла дело и облик человека. Зкачи-
рой, тематикой. И з массы виден- мо и понятно лишь то, что тесно £, Голиков

Литературный полифонический театр

А
Название малопонятное, как для действительно создавало полифо- 

людей, знающих театр, так и для ническое звучание. Хорошо сделан-
людей, знающих литературу. Мо
жет быть, потому, что он един
ственный, и, чтобы понять его, ма
ло услышать — нужно увидеть. 
Названия спектаклей, которые, 
как нам кажется, не всегда удач

ные переходы от одной части к 
другой, разные по тембру голоса 
читающих стихи, умелая расста
новка актеров на сцене, контраст 
белого и черного цвета, свечи . . .  
Все это создавало особую атмос-

о .принципах линг-
единств в русском, с одной сторо- вистических теорий В. Хлебникова
ны, и эстонском и сербском языках, сделала А. Левитина. Она собрала
с другой, были прочитаны студен- интересный материал и пыталась
тами ТГУ Э. Армуанд и Б. Масло- показать, как реализуются хлебни-
вым. ковские теоретические положения

Много места в проблематике док- в его поэтической деятельности,
ладов занимала семантика: проб- Интересным и нужным разделом
лемы компонентного анализа — работы секции были доклады по
доклады Н. Бурсиной и Л. Кар- методике преподавания русского
пова (оба — Вильнюс), Н. Горош- языка в эстонской школе, прочи-
ко и Т. Масневской (Воронеж), тайные Т. Кохвер, М. Ыннис,
описание лексико-семантических Э. Мууга. Особенно хочется отме-

н^лений: декабристы, разночинцы- групп слов в родственных язы- тить доклад Т. Кохвер.
демократы, большевики — была ках — доклад Л. Аронайте (Виль- В целом, секция языкознания
затянута, а к концу получилась нюс) на материале русского и бе- работала неплохо. Ряд интересных
скомканной. лорусского языков. Доклады, пос- работ подготовили студенты на-

Сила голоса помогла и слушате- вященные компонентному анализу шего университета, содержатель-
лям, которые очень устали к концу отдельных семантических групп, ные работы представили наши
спектакля. Сильные голоса — это были интересны, хотя и содержали гости из Москвы, Вильнюса, Ле-
хорошо, если ими не слишком ряд недоработанных мест: некото- нинграда. Хотелось бы, чтобы боль-
злоупотреблять. Ведь не всегда рые семантические оппозиции были ше докладов было подготовлено
важное место в тексте нужно вы- субъективны (Л. Карпов), члены нашими студентами, чтобы обсуж-
делять силой голоса. Может быть, лексико-семантической группы не дение проходило активнее и — са-
можно найти и другие методы. описывались однозначным набором мое главное — при большем учас-

Это виднее режиссеру-постанов- компонентов (Н. Горошко, Т. Мае- тии хозяев конференции — студен-
щику. невская). Одобрение слушателей тов. П. Сигалов

О нем нам бы хотелось сказать вызвал доклад Л. Аронайте. * * *
несколько слов. Это Ю. А. Хал- Доклад 3. Шаляпиной о принци- Руководство научных кружков
фин,. учитель литературы москов- пах разграничения полисемии и отделения русской филологии наг-
ской 9-й спецшколы. Он душа омонимии в словообразовательных радило медалями:
театра, его создатель, режиссер, моделях, как представляется, eo- 1. А. Байбурииа («Некоторые
автор композиций, человек, любя- держит много спорного не только замечания о синтаксисе русской 
щии поэзию, знающий ее. в конкретном применении этих 

Театр существует на базе 9-й принципов к английскому и рус- 
московской спецшколы уже не- скому материалу, но и в самом 
сколько лет, много ездит по Союзу, подходе к словообразовательному 
Дружеская, а главное — творче- типу: тип «имя собственное +  
ская атмосфера бросается в глаза, суф. — eese» и тип «имя нарица- 
когда говоришь с ребятами и их тельное +  суф. — eese», очевид- 
учителем. При создании новых ве- но, правильнее рассматривать как текста»);
щей они часто помогают друг дру- разные словообразовательные ти- 4. И. Душечкину («Радищев и
гу. Чтобы поступить в театр — пы, и тогда сам собой решается древнерусская литература»); 
нужно пройти вступительный экза- вопрос об омонимии для данного 5. А. Левитину («Принципы
мен, на котором тебя слушают са- случая. лингвистических теорий Хлебнико- 
ми актеры. Со словообразованием был час- ва»);

Вообще, театр очень интересный тично связан и доклад Л. Мель- 6. 'Г. Кохвер («Типичные ошиб-

былины» и «Функция загадки в 
свадебном обряде»);

2. Л. Зозулю («Изображение 
ада и рая в некоторых древнерус
ских текстах»);

3. Л. Петину («Альбом пушкин
ской эпохи как вид литературного

ны, могут мало дать в этом плане, феру в зале, помогающую воспри-
Вот они: «Звезда пленительного нимать стихи. Знакомые стихи
счастья — бег времени», «Степное А. С. Пушкина звучали для мно- и воспринимается как что-то очень никовой (Минск) о гриновской оно- ки эстонских учащихся при изуче-
пение и пение моря» претендуют гих по-настоящему впервые. новое, волнующее, сделанное на т™«»™ ПшлЛт . т „ ч ;1 ™ ч.,и mo™™ п л/т
на выражение основной идеи спек- Эта часть прозвучала в спектак- профессиональном уровне. Именно
такля или даж е нескольких идей, ле, длившемся больше часа, лучше поэтому мы так строги к театру и

На спектакле, который состоялся всего. После спектакля актеры очень бы хотели его видеть у
в одну из суббот в студенческом тоже зго отметили. Интересная по нас в гостях не в последний раз.
клубе ТГУ, мы в этом убедились, замыслу композиция — показать
Сочетание стиха, музыки, песни преемственность трех лучших по- В. Маричева

мастике, доклад, любопытный по нии глагола в VI классе»).

Хроника научной жизни кафе
дры русской литературы ТГУ

за 1969— 1970 учебный ГОД- 2. По сообщению газеты «Сирп 
I. Осенью 1969 г. Научно-мето- я Васар», ка всесоюзном конкурсе 

дический совет при Министерстве научных работ студентов две ра- 
Высшего и среднего специального боты, выдвинутые кафедрой, полу
образования СССР в Москве об- чили премии (А. Рогинский — 
суждал данные по проверке науч- первая всесоюзная премия, Э. Йе
ной работы кафедры русской лите- келидзе — вторая всесоюзная пре- 
ратуры ТГУ. Заслушав доклад мия).
проф. Шарпфа (Москва) и сооб- 3. На совместном заседании Гос-
щения проф. Лотмана и и. о. доц. комитета Совета Министров ЭССР
Исакова, Совет положительно оце- по печати и Президиума Правле-
нил опыт научной работы кафедры ния Союза писателей ЭССР 30 мар-
русской литературы ТГУ. Совет та 1970 г. и. о. доц., кандидату фи-
отметил методологическую и науч- лологнческих наук С. Исакову
ную зрелость трудов членов ка- присуждена премия по разделу
федры и высказал пожелание поз- публицистики и критики за иссле-
накомить работников соответст- дование «Сквозь годы и расстоя-
вующих кафедр других универси- ния», посвященное изучению лите-
тетов с положительными сторона- ратурных связей Эстонии с Украи-
ми организации научной работы на ной, Грузией и Латвией в XIX —
кафедре русской литературы ТГУ. нач. XX в. В. Кильк

Ответств. редактор — П. С. Сигалов.
Редколлегия: Б. Тух, Г. Загоскина, В. Маричева,

Е. Голиков.
Тип. им. Ханса Хейдемаяна, 2440, IV, 70. 1000. МВ-03843,
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TARTU RIIKLIKU UUKOOU  

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI. KOMSOMOUKO. 

MtTEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

TUr. 14 Reedel, 24. aprillil 1970. a.

Haiiid neexedi
TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL ON MEIE VABARIIGI 

VANIM NING AUVÄÄRSEIM KÖRGEM ÕPPEASUTUS.  
AASTAKÜMNETE JOOKSUL ON SIIN VÄLJA KUJUNE
NUD TEADUSLIKU JA PEDAGOOGILISE TÖÖ HINNA
TAVAD TRADITSIOONID, MIS ON VIINUD TRÜ MEIE 
MAA EESRINDLIKUMATE ÜLIKOOLIDE HULKA. 
IGAL KEVADEL SAADAB ÜLIKOOL ELLU ÜLE TU
HANDE KÕRGEMA HARIDUSEGA NOORE SPETSIA
LISTI, IGAL SÜGISEL VÕTAB VASTU LIGEMALE 
POOLTEIST TUHAT NOORT NII TOOTVALT TÖÖLT 
KUI KOOLIPINGI TAGANT.

ÕPINGUD ÜLIKOOLIS TÄHENDAVAD EELKÕIGE 
VISA JA PINGELIST TÖÖD. SIIN ON KOHT EN ESE
LEIDMISEKS JA ENESETEOSTAMISEKS. TEIE EES  
SEISAB ÜKS OLULISEMAID VALIKUID KOGU ELUS  
- V A L I D A  TULEB ERIALA JA ELUKUTSE. TAHAKS 
SOOVIDA, ET TEETE SELLE VALIKU PÄRAST PÕ H 
JALIKKU KAALUMIST. KEEGI EI TUNNE TEID, TEIE 
VÕIMEID, HUVISID, KALDUVUSI PAREMINI KUI 
TEIE ISE. SEEPÄRAST LANGETAGE OTSUS OMA 
MÕISTUSE JA SÜDAME HÄÄLE JÄRGI, VALIGE ERI
ALA, MILLELE JÄÄTE USTAVAKS ELU LÕPUNI.

MEIE VABARIIGI JA KOGU NÕUKOGUDE LIIDU  
HOOGSALT ARENEV MAJANDUS NING KULTUUR.  
TERVISHOID JA HARIDUS VAJAVAD EELOLEVAL 
AASTAKÜMNEL IKKA SUUREMAL HULGAL KÕRGE 
KVALIFIKATSIOONIGA NOORI SPETSIALISTE. TEIE  
PÕLVKONNA KÄTTE ANTAKSE ÕIGE PEA MEIE 
ÜHISKONNA ARENGU JUHTIMINE. SELLE RASKE, 
KUID AUSTAVA ÜLESANDEGA TOIMETULEMINE  
EELDAB AGA HÄID TEADMISI JA SÜGAVAID KOM
MUNISTLIKKE VEENDUM USI. SAAGE SIIS ÜLIÕPI
LASAASTAIL SELLE KUTSE VÄÄRILISTEKS.

TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL KUTSUB TEID OMA 
AKADEEMILISE PERE LIIKMEKS 1970. A. SÜGISEL.

JÕUDU KESKKOOLI LÕPETAMISEKS, EDU S IS S E 
ASTUMISEKSAMITEKS.

K. PÜ SS,
TRÜ ÕPPEPROREKTOR

9 ÄMTIMENDID!
Mõne kuu pärast lõpeta

te keskmised koolid ja Teid 
ootavad ees uued suured 
teod. Üheks võimaluseks  
on seada oma sammud 
meie aima maier"\ poole.

Ta sisendab oma suuru
se ja tarkusega teisse ka 
mõnevõrra kahtlust oma 
võimetes ja võib-olla isegi  
kartust. Tundub, et juba 
üliõpilane on midagi suurt 
ja auväärset, professorist 
rääkimata. Koolis olete õp
pinud võtit valmistama  
tarkuselaegaste avamiseks  
ja nüüd avaneb esimene  
suurem võimalus oma 
oskust näidata.

Tuleb leida vaid julgust 
ja pealehakkamist, et astu
da esimene samm sel teel. 
Siin nõrkevad nõrgad, ku
kuvad liialt keevalised, 
ning ainult visad, arukad 
ja julged jõuavad üles.

Tõotades võistelda au
salt ja mehiselt, teete läbi 
sisseastumiseksamid. Jääb 
osa mõtlikke, kel seekord 
ei õnnestunud. Kuid pikk 
elu on alles algamas.

Tekib ka hulk rõõmsa
meelseid, kellest saavad  
üliõpilased, kes tunnevad 
end kõige targemate, ilusa
mate ja parematena, tea

duse mäetipud tunduvad  
olevat kohe siinsamas, va
ja on ainult korraks haa
rata.

Mõne kuu pärast selgub, 
et mäetipud nihkuvad jär
jest kaugemale, mida lähe
male neile minna. Elu on 
huvitav, tarkust ja kõrval- 
harrastusi tuleb palju — 
ole aga mees ja leia või
maluste vahel sobiv tasa
kaal!

Kaasaja inimest eristab 
eelnevatest põlvkondadest 
tema mõtlemisoskus, ana
lüüsivõime. Selle arenda
miseks on meie ülikoolis 
nagu teisteski kõrgemates 
koolides soodsad võimalu
sed.

Igal juhul leidke endas 
julgust ja ettevõtmist, et 
asuda teele kõrgema kooli 
poole. Teie arukuses pärast 
keskkooli me ei kahtlegi, 
oleme veendunud, et olete  
võimelised ka kõrgemas 
koolis õppima. Valige ai
nult oma iseloomule ja või
metele sobiv eriala ja loo
dame kohtuda sügisel kuue 
kõrge samba taga.

L. KARU, 
ELKNÜ TRÜ komitee 

sekretär

E r i n u m b e r
a b i t u r i e n t i d e l e

VASTUVÕTT AASTAL 1970
Tänavu võtab Tartu Riiklik Üli

kool vastu statsionaarseid üliõpilasi 
järgmistele erialadele: 
AJALOO-KEELETEADUS- 
KONNAS 

ajalugu (lisaspetsiaalsusega võõr
keel või vene keel), eesti keej ja 
kirjandus, inglise keel ja kirjandus, 
saksa kee! ia kirjandus, vene keel 
ja kirjandus (vajalik eesti ja vene 
keele praktiline tundmine), defekto
loogia, psühholoogia; 
ARSTITEADUSKONNAS 

farmaatsia, pediaatria, ravi (ka 
vene õppekeelega), spordimeditsiin 
(ainult vene õppekeelega), stomato
loogia;
BIOLOOGI A-GEOGR A AFl A- 
TEADUSKONNAS 

bioloogia, geograafia; 
FÜÜSIKA-KEEM1ATEADUS- 
KONNAS 

füüsika, füüsika pedagoogiline 
osakond, keemia, keemia-füüsika 
pedagoogiline osakond;
MATEM ААТГКАТЕА DUS- 
KONNAS 

matemaatika (ka vene õppekeele
ga) ,  matemaatika pedagoogiline 
osakond;
KEHAKULTUURITEADUS
KONNAS 

kehakultuur ja  sport (kitsamad 
erialad: kergejõustik, spordimängud, 
suusatamine, võimlemine, veesport, 
raskejõustik);
MAJANDUSTEADUSKONNAS 

kaubandusökonoomika, kauban
duslik raamatupidamine, m ajandus
küberneetika, rahandus ja  krediit 
(ka vene õppekeelega); 
ÕIGUSTEADUSKONNAS 

õigusteadus.
Statsionaarsesse osakonda as tu 

jad peavad sooritama JÄRGMISED 
EKSAMID:

a) füüsika ja füüsika pedagoogi
lisel alal, matemaatika ja matemaa
tika pedagoogilisel alal:

1) matem aatika* (suuline ja kir
jalik), 2) füüsika* (suuline),
3) eesti (vene) keel ja kir jandus 
(kirjand);

b) keemia alal:
1) keemia* (suuline), 2) m ate

m aatika*  (kirjaük), 3) füüsika*

(suuline), 4) eesti keei ja kirjandus 
(k ir jand);

c) ravi, pediaatria, stomatoloogia, 
farmaatsia, bioloogia alal:

1) bioloogia* (suuline), 2) füü
sika* (suuline), keemia * (suuline),
4) eesti (vene) keel ja kirjandus 
(kirjand);

d) õigusteaduse ja ajaloo alal:
1) eesti keel ja  k ir jandus*  (kir

jand ja suuiine), 2) NSV Liidu a ja 
lugu*  (suuline), 3) võõrkeel (suu
line) ;

e) eesti, inglise ja saksa keele ja 
kirjanduse alal:

1) eesti keel ja k ir jandus* (kir
jand ja suuline),  2) võõrkeel* (suu
line), 3) NSV Liidu ajalugu * (suu
line); I

f) vene keele ja kirjanduse alal:
1) I. eestikeelse keskkooli lõpeta

jaile — eesti keel ja kir jandus * 
(kirjand) ja vene keel* (suuline),
II. venekeelse keskkooli lõpetajai
le — vene keel ja  kir jandus * (kir
jand ja suuline). 2) NSV Liidu a ja 
lugu * (suuline), 3) võõrkeel* (suu
line);

g) kehakultuuri ja spordi alal:
1) kehaline kasvatus* , 2) füüsi

k a*  (suuline), 3) keemia* (suu
line), 4) eesti keel ja kirjandus 
(k ir jand);

h) defektoloogia ja psühholoogia 
alal:

1) bioloogia* (suuline), 2) eesti 
keel ja  kir jandus * (kirjand ja suu
line), 3) NSV Liidu a ja lu g u *  (suu
iine);

i) geograafia, kaubandusökonoo
mika, kaubandusliku raamatupida
mise, majandusküberneetika, rahan
duse ja krediidi alal:

1) m atem aatika*  (kirjalik),
2) geograafia*  (suuline), 3) NSV 
Liidu a ja lugu*  (suuline), 4) eesti 
keel ja kir jandus (kirjand).

M ä r k u  s: * on märgitud profi
leerivad ained antud erialal. K aug
õppijad sooritavad statsionaarsete
ga samad eksamid.

Isikud, kes on keskkooli lõpeta
nud kuldmedaliga või on kesk-eri- 
õppeasutuse lõpetamisel saanud dip
lomi kiitusega, peavad sisseastu

miseksamid tegema ainult ühes 
profileerivas aines, mis määratakse 
kindlaks õppeasutuse poolt. Teinud 
eksami selles aines hindele «väga 
hea», vabastatakse sisseastuja jä rg 
nevatest eksamitest, hinde «hea» 
või «rahuldava» puhul tuleb anda 
eksamid kõigis nõutavais aineis.

Sisseastumiseksamid toimuvad
1 .—20 . augustini.

AVALDUSI ÜLIKOOLI ASTU
MISEKS võetakse vastu 20. juunist 
kuni 31. juulini.

Avaldus tuleb esitada Tartu Riik
liku Ülikooli rektori nimele, ära näi
data valitav teaduskond ja eriala.

Avaldusele tuleb lisada:
1) iseloomustus ülikooli as tu

miseks,
2) keskharidust tõendav doku

ment (originaal +  lihtärakiri),
3) meditsiiniline tõend (vorm nr. 

286),
4) 4 päevapilti 3X 4  cm, ilma 

peakatteta,
5) pass või sõjaväepilet (kutse

aluste! arvelevõtmise tunnistus) esi
tatakse isiklikult.

Isikud, kel on kaheaastane töö
staaž, peavad koos nimetatud do
kumentidega esitama asutuse või 
ettevõtte juhataja  poolt tõestatud 
väljavõtte tööraamatust (kolhoosi
de liikmed esitavad kolhoosi juha
tuse poolt tõestatud väljavõtte kol
hoosniku tööraamatust, kus on näi
datud kolhoosis kehtestatud tööpäe
vade miinimumi täitmine iga ka
lendriaasta kohta eraldi).

Tööstaaži arvestatakse seisuga
1. september 1970.

Isikuil, kes suunatakse õppima 
ettevõtte poolt, peab olema vähe
malt kaheaastane tööstaaž. Neil tu 
leb esitada tä iendavalt kindlaksmää
ratud vormis suunamiskiri.

Statsionaarseteks üliõpilasteks 
vastuvõtt toimub ülikooli rektori 
poolt eraldatud kohtade arvu piires 
proportsionaalselt avalduste arvule, 
mis on esitatud vähemalt kaheaas
tase praktilise töö staažiga ja staa- 
žita isikutel. Vähemalt kaheaastane 
teenistus sõjaväes loetakse demobi
liseeritud sõjaväelastel võrdseks 
kaheaastase praktilise töö staažiga.
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TRÜ Teaduslik 
Raamatukogu

TRÜ T e a d u s l i k  R a a m a 
t u k o g u  on vanim  ja suurim  va
bariigis. S iin  säilitatavate teoste  
arv jõudis paari nädala eest 3 
m iljonini. N õukogude Liidu üli
koolidest on suuremad fondid vaid  
M oskva, Leningradi ja Kaasani 
Ülikooli raam atukogudel. Fondide 
sisuline väärtus aga asetab meie 
raam atukogu N SV L  tun tum ate ja 
paremate hulka. Siia saabuvad  
ülikooli profiilile vastavad vene
keelsed ja kõik eestikeelsed ilm u
vad raam atud, juurde ostetakse  
ka raam atukauplustest. R ohkelt on 
ajalehti ja ajakirju. Raam atukogu  
vahetab publikatsioone 70 N SV L  
ia 208 välism aa asutusega. Iga  
aastaga on suurenenud vahetuse  
korras välism aalt hangitud kir
janduse hulk.

EÜE —  Eesti 
Üliõpilaste
Ehitusmalev

^ З П З П Г З Е Г
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E ü E  astub tänavu oma tegevuse  
seitsm endasse aastasse. E hitusm a
levas näeb üliõpilane võim alust 
toim ekalt puhata, talvisele stipen
dium ile tublisti lisa teenides, või
m alust maale pääseda ja  mis 
peaasi — ta ei tarvitse suveks üli- 
õpilasseltskonnast lahkuda, tema  
suvi on üliõpilas suvi.

M öödunud suvel o tsustas EÜE  
kasuks 1400 üliõpilast kõig ist Ees
ti kõrgem atest koolidest (N B l 
EÜE-s võite taas kohtuda oma 
pinginaabri või arm sa kaaslasega, 
kes läks õppima kunstiin stituu ti 
või TPI-sse).

EÜE-d võib lugeda om avalitsus
likuks organisatsiooniks. N ii m a
leva keskstaap, regioonide ju h t
konnad kui ka rühm ade juh tkon
nad on m oodustatud üliõpilastest. 
Üliõpilane töötab m alevas pärast 
p ingutavat õppeaastat, pärast ses
siooni, sellega on töö ja puhkuse  
vahekordade kindlaksm ääram isel 
ka arvestatud. M aleva kokkutulek, 
lõkkeõhtud, kohtum ised, kontserdid  
peavad olema puhketundide sisus
tajaks.

M alevasse tullakse vabatahtli
kult!

M alevlastel on tore vorm irõivas
tus!

Staažikam atel m alevlastel on või
malus pääseda EÜE välisrühm a- 
desse (Poola, Tšehhoslovakkia, 
Ungari).

EÜ E-st nähakse abi kasvam as  
ka ülikooli enda väljaehitam isel, 
eeskätt uute ühiselam ute püstita 
misel,

Kunstikabinet
TRÜ kunstikabinet ( Ülikooli tn. 

16) võtab kõikidest teaduskonda
dest vastu üliõpilasi. Erilist kuns
tialast e tteva lm istust ei nõuta, 
tähtis on huvi kunsti vastu , tahe 
ja püsivus loom inguliseks enese
väljenduseks.

Kolm e aasta jooksul õpitakse 
joonestam ist, m aalim ist, graafika- 
tehnikat, keraam ikat, plakatkirja  
ja kunstiajalugu. K atsetam isjärgus  
on m etallehistöö, ig a l kevadel to i
mub valm inud töödest avalik näi
tus. Sam uti korraldatakse õppe
ekskursioone M oskva ja Leningra
di kunstigaleriidesse, m aiku va
basse loodusesse.

Arstiteadus- 
kond

Meie vabariigis on kõrgema hari
dusega meditsiinikaadri ettevalmis
tamise keskuseks Tartu Riikliku Üli
kooli Arstiteaduskond — ravi-, pe
diaatria-, stomatoloogia-, fa rm aat
sia- ning spordimeditsiini-osakon- 
naga.

Arsti töö esitab selle elukutse v a 
linud inimesele palju kõrgeid spet
siifilisi nõudmisi. Arst peab võit
lema tervete eluviiside eest ja olema 
ise eeskujuks elanikkonnale. Nõuko
gude arsti õilsaks ülesandeks on 
profülaktilise meditsiini printsiipide 
rakendamine, ta peab tundma mitte 
ainult haiguse bioloogilisi, vaid ka 
sotsiaalseid põhjusi, sest sellest ole
neb suurel määral haigestumiste 
vältimine. P ä ras t  ülikooli lõpeta
mist peavad arstid vaatama oma 
elukutse ja tööga seotud küsimus
tele teadlase pilguga. Seepärast on 
üliõpilastel õppetöö kõrval võimalik 
vastavalt oma huvialale töötada ka
teedrite juures olevates teaduslikes 
ringides.

Kaasajal õpetatakse uute kohus
tuslike ainetena meditsiinipsühho
loogiat, biofüüsikat, meditsiinilist 
geneetikat ja matemaatilisi meeto
deid meditsiinis. 1970. a. alates 
kuuenda kursuse üleminekuga uuele 
õppeprogrammile (subordinatuurile) 
laieneb topograafilise anatoomia ja 
operatiivkirurgia ning anestesioloo
gia ja reanimatoloogia õpetamine, 
iseseisva distsipliinina hakatakse 
õpetama onkoloogiat.

Raviosakonnas kestab õppetöö 
kuus aastat.  Peale meditsiini teoree
tiliste distsipliinide tundmaõppi
mise tutvutakse alates kolmandast 
kursusest haiges organismis aset
leidvate haigusprotsesside olemuse
ga. Neljandal ja viiendal kursusel 
omandavad üliõpilased põhjalikud 
teoreetilised ja praktilised teadmi
sed kõigis kliinilistes ainetes. P rak 
tiliste kogemuste saamiseks tööta
vad üliõpilased menetluspraktikal 
ravi- ja profülaktikaasutustes. 
Kuuendal kursusel (subordinatuu
ris) toimub kliiniline praktika üli
kooli õppebaasides ja teistes ravi
asutustes ning samaaegselt spetsia
liseerumine. Et nüüdsest peale a rs 
tide ettevalmistamine peab olema 
allutatud tervishoiu peaülesandele
— spetsialiseeritud arstiabi, a ren 
damisele ja täiustamisele, siis j ä r g 
neb arstide-spetsialistide ettevalmis
tamine veel ühe aasta vältel in ter
natuuris. P äras t  erialase interna- 
tuurieksami (teraapia, kirurgia, sün
nitusabi, psühhiaatria, neuroloogia 
jt. erialadel) sooritamist asub spet
sialist tööle töökohale, kust talle 
internatuuri kestel palka maksti.

Pediaatriaosakond valmistab ette 
lastearste, kes pärast ülikooli lõpeta
mist asuvad tööle laste ravi- ja 
profülaktikaasutustesse, teeninda
vad kooliõpilasi ja lapsi koolieelse
tes asutustes. Õppetöö kestab sam u
ti kuus aastat,  kusjuures kahel esi
mesel õppeaastal toimub see üldme- 
ditsiinilistes ainetes koos raviosa- 
konnaga, samas ulatuses. Alates 
kolmandast kursusest õpitakse tu nd 
ma pediaatria-alaseid eriaineid. In
ternatuuris  toimub spetsialiseeru
mine pediaatria kitsamatele eriala
dele

Spordimeditsiini-osakonnas vältab 
õppetöö kuus aastat.  Sellest neljal 
toimub õppetöö peaaegu analoogili
selt raviosakonnaga. P äras t  seda 
viibivad tulevased spordiarstid 
sportlikul õppepraktikal suve- ja 
talvelaagrites. V ja VI kursusel on 
peamine rõhk asetatud kehakultuu- 
rialastele õppeainetele ja spordi- 
arstipraktikale. Viimastel kursustel 
jätkub ka üksikute meditsiiniliste 
ainete õpetamine. Internatuuris sü
vendatakse oskusi spordiarsti ja ra- 
vikehakultuuri praktika alal. Spordi
arsti kvalifikatsiooniga spetsialiste 
vajavad kehakultuuridispanserid ja 
-kabinetid, spordiorganiastsioonid, 
ravi-- ja  õppeasutused.

Stomatoloogiaosakond valmistab 
ette stomatolooge, kes ei tegele a i
nult kitsalt hambaraviga, vaid kõi
gi suuõõne elundite, nende lähima 
ümbruse ja kirurgiliste näo-lõua- 
luudehaiguste ravimisega, õppetöö 
kestab viis aastat. Kahel esimesel 
õppeaastal toimub õppetegevus üld- 
meditsiinilistes ainetes samas u la
tuses nagu raviosakonnaski. Alates 
kolmandast kursusest on õppeplaa
nis eriained. Stomatoloogiline ki
rurgia (abi näo ja lõualuude vi
gastuste korral ning näo plastilised 
operatsioonid) vajab eriti meesüli- 
õpilasi.

Farmaatsiaosakond valmistab ette 
kõrgema eriharidusega farmatseute- 
proviisoreid, kes suunduvad ülikooli 
lõpetamise järel juhtivale ja eriha
ridust eelda va iie kohtadele, esm a

joones apteegitöö alale. Kuid hin
natavaks tööjõuks on nad ka 
mitmesugustes laboratooriumides 
ja farmatseutilise tööstuse ette
võtetes. õppeaeg  kestab 5 aastat. 
Kahel esimesel kursusel om anda
takse teadmisi botaanikas, keemia- 
distsipliinides, kõrgemas matem aati
kas, füüsikas jt. Alates III kursu
sest õpivad üliõpilased tundma eri
ala põhiaineid farmakognoosiat,  r a 
vimite ja galeeniliste preparaatide 
tehnoloogiat, farmatseutilist ja koh- 
tukeemiat, farmaatsia-ala o rgan isa t
siooni. Praktil ised oskused ja töövi- 
lumus saavutatakse laboratoorsete 
tööde ja praktikumidega ning me
netluspraktikaga, s. o. tegeliku töö
ga farmatseutilistes asutustes.

Käesoleval aastal võetakse Arsti
teaduskonda kokku 225 üliõpilast. 
Vastuvõtt osakondade järgi on j ä r g 
mine: raviosakonda — 110 (eesti 
õppekeelega) ja 25 (vene õppekee
lega), pediaatria-, stomatoloogia- 
ja farmaatsiaosakonda ä 25 üliõpi
last, spordimeditsiini-osakonda 15 
üliõpilast, nendest Eesti NSV-st: 

E. VASAR, 
Arstiteaduskonna prodekaan 

V. KALNIN, 
hiigieenikateedri vanem 

õpetaja

Majandus- 
teaduskond

Ühiskondliku rikkuse suurenda
mise ia kõigi inimeste materiaalsete 
ja kultuuriliste vajaduste üha täie
likuma rahuldamise tagamiseks ei 
piisa üksnes sellest, et iga tööline 
ja kolhoosnik püüdlikult oma tööd 
teeb. On veel vaja, et tootmisprot
sess oleks otstarbekalt korraldatud, 
et toodetaks just seda, mida kõige 
rohkem vajatakse, et toodang oleks 
kvaliteetne ja tootmine võimalikult 
odav, et tooted jaotataks kooskõlas 
rahvamajanduse vajadustega, et iga 
kodanik saaks oma töö eest õiglast 
tasu.

Pikemat aega on raam atupida
mine põhinenud käsitsitööl. Praegu 
asendatakse arvestustööde käsitsi- 
tehnika masintööga. Moodsate 
elektronarvutite (Minsk-22, Uraal-1! 
jt.) ning analüütil is te arvutusmasi
nate laialdase rakendamise tu lemu
sena on töö paljudes kaubandusor
ganisatsioonides juba praegu ula
tuslikult mehhaniseeritud.

teaduskonnas võimalik õppetöö käi
gus spetsialiseeruda neljale k itsa
male erialale: 1) rahandus (riigieel
arve), 2) tööstuse rahandus,
3) krediteerimine, 4) kapitaalmahu
tuste finantseerimine ja krediteeri
mine. Üldteoreetilrsed ja üldma- 
janduslikud ained on kõigil loetle
tud erialadel ühised. Kitsam spet
sialiseerumine algab III õppeaastal.

Teaduskonna lõpetamiseks rahan 
duse ja krediidi erialal tuleb koos
tada diplomitöö ja sooritada riigi
eksam poliitilisest ökonoomiast. 
Mittestatsionaarsetel üliõpilastel on 
võimalik diplomitöö asendada 3 
täiendava ri igieksamiga (m ajan
dusstatistika, majandusliku tegevuse 
analüüs, kitsas eriaine). Tööle suu
natakse lõpetajad rahandus- ja pan- 
gaasutustesse, ka tööstusettevõtteis- 
se finantsistideks.

Majandusküberneetika (võetakse 
vastu 25 statsionaarset üliõpilast) 
spetsialiste vajatakse töötamiseks 
rahvamajanduse planeerimisel ja 
juhtimisel kasutatavate  elektronar- 
vutusmasinatega.

Selle eriala spetsialistide etteval
mistamise vajadus on tingitud m a 
temaatiliste meetodite kasutamisest 
planeerimisel ja rahvamajanduse 
juhtimisel. Õppeaeg kestab viis 
aastat ning selle aja jooksul sa a 
vad üliõpilased majandusteadusli- 
ku ettevalmistuse kõrval ka m ate
maatilise ettevalmistuse. Majandus- 
teaduslikest ainetest õpitakse s ta tis 
tika üldteooriat, majandussta tis t i
kat, hinda ja hinna kujundamist,  
rahvamajandusharude ökonoomikat,. 
rahvamajandusharude planeerimist 
jne. Traditsiooniliste matemaatil is te  
ainete (programmeerimine, tõenäo
susteooria ning matemaatil ine s ta 
tistika) kõrval on kavas ka uued 
distsipliinid, nagu sissejuhatus m a 
jandusküberneetikasse, sotsialistliku 
laiendatud taastootmise mudelid, 
matemaatil ised meetodid ja mude
lid tähtsam ate rahvam ajandusharu
de planeerimisel jne. õp itakse tu nd 
ma ka arvutusmasinaid.

õppetöö peamisteks vormideks on 
loengud ja arvukad laboratoorsed 
ning praktilised tööd. Korraldatak
se ekskursioone ettevõtetesse ja  a su 
tustesse. III ja IV kursusel toimub 
tootmispraktika. Stuudiumi lõpul 
esitab üliõpilane diplomitöö ning 
sooritab riigieksami poliitilisest 
ökonoomiast.

Majandusküberneetika ja  rah an 
duse ning krediidi erialadel on stat-

Raamatupidajate järele on juba 
praegu väga suur nõudmine mitte 
ainult kaubandusorganisatsioonides, 
vaid ka teadusliku uurimise insti
tuutides ja projekteerimisorganisat- 
sioonides, kus töödeldakse kauban
dusorganisatsioonide juhtimise meh
haniseerimise ja automatiseerimise 
projekte.

1970. a. võetakse raam atupidami
se erialale vastu 25 uut üliõpilast 
(ainult s tatsionaarsesse osakonda).

Kaubandusökonoomika osakonnas 
õpitakse tundma kaubanduse ole
must ja tema osa sotsialistlikus 
majanduses, kaubanduse organisee
rimise ja  planeerimise süsteemi, kä
sitletakse kaubafondide hankimise 
ja jaotamise korda, kaubanduse m a 
teriaalset baasi jne. Ühtlasi õpitak
se tundma majandusliku informat
siooni hankimise ja arvestuse kor
da, töö organiseerimise ning töö 
tasustamise teoreetilisi aluseid, h in
dade kujundamise mehhanismi, kau
banduse finantsmajandust ja selle 
iseärasusi.

Teoreetilisi teadmisi kontrollitak
se ja kinnitatakse ning erialaseks 
tööks vajalikke praktilisi oskusi 
omandatakse õppe- ja tootmisprak
tika 1.

P ä ras t  lõpetamist suunatakse 
spetsialistid tööle kaubandusettevõ- 
tetesse ja -organisatsioonidesse.

1970. a. võetakse vastu 25 uut 
üliõpilast statsionaarsesse osakon
da ja  50 mittestatsionaarsesse osa
konda.

Rahanduse ja  krediidi erialale
võetakse vastu 50 statsionaarset ja 
25 mittestatsionaarset üliõpilast. 
(Statsionaarses osakonnas moodus
tatakse ka üks 25 üliõpilasega ve
nekeelne õppegrupp): Sel erialal on 
Tartu Riikliku Ülikooli M ajandus

sionaarsete üliõpilaste õppeaeg 5 
aastat,  kaubandusökonoomika ja 
raamatupidamise erialal 4 aastat.  
Mittestatsionaarne õppetöö kestab
5 aastat.

V. KRINAL, 
Majandusteaduskonna 

dekaan

Ajaloo- 
Keeleteadus- 

kond
Ajaloo-Keeleteaduskonda on koon

dunud oluline osa rahvuslikkude 
distsipliinide õpetamisest ja uuri
misest.

Teaduskond valmistab ette kaad
rit Eesti NSV koolidele ja teadus
likkudele ning kultuuriasutuste^.

Teaduskonna kõigis osakondades 
kehtib viieaastane õppeplaan, kaug 
õppeosakonnas kuueaastane. Õpin
gute finaaliks kujuneb kas diplomi
töö või riigieksamid või mõnes spet
siaalsuses nii diplomitöö kui ka ri i
gieksamid.

Õpingud kahel esimesel kursusel 
annavad põhimõisted õpitavaist a i
neist: loetakse sissejuhatust k ir jan
dusteadusse, keeleteadusse, rahva
luulesse, etnograafiasse, arheoloo
giasse, psühholoogiasse, antiikkir
jandusse jm. Paralleelselt ka üld- 
kursusi: tänapäeva eesti keelt, vene 
filoloogidel vastavalt vene keelt; 
eesti ja vene kirjandust, väliskirjan
dust, üldajalugu, NSV Liidu a ja 
lugu. Esimesel ja teisel kursusel 
süvendatakse võõrkeelte tundmist,  
õpetatakse ladina keelt, eesti filo
loogidele ka soome keelt. Vastavalt 
vajadustele ja  soovidele saab õppi

da vabatahtliku ainena veel mitme» 
suguseid võõrkeeli, eesti ajalugw, 
kunstiajalugu vm.

Eesti keele ja kirjanduse osakon
nas om andatakse  põhiteadmisi eesti 
keeles ja  eesti kirjanduses 7—8 se
mestri jooksul: Kolmandast kursu
sest toimub spetsialiseerumine kit
samale erialale, lisanduvad erise 
minarid ja erikursused. Kursusetöid 
kirjutatakse teisel kursusel eesti kir 
janduse ja rahvaluule teemadel, ko l
mandal ja  neljandal kursusel vali 
tud erialal. Need, kes lõpetavad dip 
lomitööga, võivad sama teemat ed a 
si arendada ka diplomitööks. Eri
kursusena loetakse mingit süvenda 
tud peatükki või eriprobleemi.

Eesti keele ja kirjanduse osakon 
na üliõpilastel on võimalus kitsama 
spetsiaalsusena valida eesti keel, 
eesti kirjandus, eesti rahvaluule, 
soome-ugri keeled või žurnalistika. 
Viimase õppeplaan erineb kõige
pealt selles, et žurnalistid ei saa 
õpetajakutset,  nendel on pedagoogi 
lise praktika asemel õppeplaanis 
ajakirjanduse praktika. Tavaliselt 
võetakse eesti keele ja kirjanduse 
erialale kummassegi ca 10, eesti 
rahvaluule, soome-ugri keelte ja 
žurnalistika alale а 5 üliõpilast.

Ajaloo-osakonnas on sisse juha
tavateks aineteks arheoloogia ja et 
nograafia. Üldkursusteks on vana 
aja, keskaja, uusaja ja uusima aja 
ajalugu, NSV Liidu ajalugu. Aasia 
ja Aafrika maade ajalugu, lõuna- ja 
iääneslaavlaste ajalugu, Eesti NSV 
ajalugu, arhiivindus, allikaõpetus, 
NSV Liidu ja üldajaloo h is torio
graafia, kunstiajalugu. Spetsialisee
ruda võib NSV Liidu ajaloo, ü ld 
ajaloo, NLKP ajaloo, arhiivinduse, 
etnograafia, arheoloogia ja museo- 
loogia erialale.

Vene keele ja  kir janduse osakon
na sissejuhatavad ained on sisse
juhatus keeleteadusse, rahvaluule. 
Üldaineteks vene kirjanduse a ja 
lugu, väliskirjandus, lastekirjandus. 
Praktilistest töödest on 2. semestri 
lõpul rahvaluule, 4. semestri lõpul 
dialektoloogia praktika. Nagu kõi
gil õpetajakutset andvail osakonda
del, on ka siin ette nähtud peda
googiline praktika. Spetsialiseeruda 
saab vene keele ja kir janduse alale.

Võõrkeelte osakonnas õpitakse 
inglise, saksa ja prantsuse keelt 
S issejuhatavalt õpetatakse vastava 
maa ajalugu ja  geograafiat. Roh
kesti on tunde ette nähtud põhi- 
keelte õppimiseks, õpitakse ka veel 
teist võõrkeelt, eraldi kursusena 
foneetikat, helitehnikat ja muid a i 
neid.

6. semestri lõpul toimub õpetaja 
kutset taotlevatel üliõpilastel p io
neerilaagri praktika.

Defektoloogiaosakond valmistab 
ette õpetajaid mitmesuguste eri
koolide jaoks (kuulmise, nägemise 
või muude defektidega laste õpeta
miseks).

Selle spetsiaalsuse valinud üliõpi
lastelt nõutakse erilisi kalduvusi p e 
dagoogiliseks tööks. Õppeplaanides 
on erilist rõhku asetatud pedagoo
gilistele ja metoodilistele ainetele ja 
psühholoogiale. Vastavalt spetsiaal
suse iseloomule õpetatakse rohkesti 
meditsiinilisi aineid — anatoomiat, 
füsioloogiat, neuropatoloogiat,  ge
neetika aluseid jmt. Et õpetamine 
toimub eesti keele baasil ja õpeta
jaid valmistatakse ette eesti kooli
dele, õpetatakse ka eesti keelt, eriti 
foneetikat. Praktil ised tööd to im u
vad kliinikuis ja  erikoolides.

Alates käesoleva aasta  sügisest 
võetakse defektoloogiaosakonna es i
mesele kursusele ka kaugõppijaid 
25 üliõpilast.

Psühholoogiaosakond valmistab 
ette spetsialiste pedagoogilise psüh
holoogia, töö- ja sotsiaalpsühholoo
gia, inseneripsühholoogia ja kliini
lise psühholoogia erialal.

Peale mitmekesiste psühholoogi
liste distsipliinide, antropoloogia 
ja  geneetika õpetatakse m atemaati
kat ja küberneetilisi meetodeid.

Psühholoogiat saab õppida ainult 
s tatsionaarselt.

Dots. ED. LAUGASTE, 
dekaan

Kehakultuuri
teaduskond

* Kehakultuuriteaduskonda võe
takse vastu 50 statsionaarset ja 
25 kaugõppe-üliõpilast.

Tartu Riikliku Ülikooli Kehakul
tuuriteaduskond on meie vabariigi 
spordikaadri peamine sepikoda. 
Rohkem kui 750 treenerit,  kehalise 
kasvatuse õpetajat ja spordiorga- 
nisaatorit on siit saanud lähetuse.

Kuigi iga aas taga  laieneb keha- 
kultuurikaadri ettevalmistus, tu n 
takse eriharidusega spetsialisti
dest kõikjal puudust. Sadu töökäsi 
vajatakse kehalise kasvatuse Õpe- 
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tajatena keskkoolidesse, tehniku
midesse, kutsekoolidesse ja 8-klas- 
silistesse koolidesse, treeneritena 
erinevatele spordialadele nii spor
dikoolidesse kui ka spordiühingu
tesse, tootmisvõimlemise metoodi
kutena, massispordi instruktorite
na ning spordiorganisaatoritena.

Kehakultuuriteaduskonna head 
sportlikud traditsioonid on üld tun
tud. Üliõpilaste sportliku ja  peda
googilise meisterlikkuse eest hoo
litsevad kogu Nõukogudemaal tu n 
tud nimed, nagu NSV Liidu teene
lised treenerid Ilmar Kullam, Fred 
Kudu, Edgar Naarits,  Valter K a
lani, Eesti NSV teeneline spordite
gelane Erna Abel jt. P raegu  õpi
vad siin Euroopa meister korvpal
lis Anatoli Krikun, Euroopa juunio
ride meister kuulitõukes Aleksan
der Tammert, kergejõustiklased Tõ
nis Matsin jpt.

üleliiduliselt kuulsas Kääriku 
spordibaasis valmis kahe võimlaga 
spordihoone, rekonstrueerit i üks 
ühiselamutest. Tartus püstitati ki- 
lehall.

Õppeaeg kestab Kehakultuuritea
duskonnas 4 aasta t  (kaugõppeosa
konnas 5 aasta t) .  Statsionaarsed 
üliõpilased võivad astuda õppima 
kas kehalise kasvatuse õpetajate 
või treenerite rühma.

Peale selle tuleb valida sportlik 
eriala, milleks võib olla kerge
jõustik, suusatamine, võimlemine, 
spordimängud, raskejõustik, u ju
mine või sõudmine. Õppetundide 
arv nädalas on noorematel kursus
tel 30—32, viimasel kursusel 20. 
Lisaks tunniplaanis ettenähtud 
koormusele võtavad üliõpilased osa 
treeningtundidest valitud erialal, 
käivad võistlustel ja  täidavad m it
mesuguseid ühiskondlikke ülesan
deid. Lisaks otsesele õppetööle 
Tartus viibitakse õppelaagrites 
14— 19 nädalat, praktikal 20—25.

Õppeainetest kuuluvad esimesse 
rühma üliõpilaste maailmavaadet 
arendavad ja kujundavad ühiskon
nateadused ja keeled.

Järgmise rühma moodustavad 
meditsiinilis-bioloogilised õppeai
ned, nagu anatoomia ja biomeh- 
haanika, füsioloogia ja spordüüsio- 
loogia, hügieen ja spordihügieen, 
arstlik kontroll ja ravikehakultuur, 
spordimeditsiin ja biokeemia. E da
si tulevad pedagoogilis t laadi 
ained: pedagoogika ja  peagoogika 
ajalugu, psühholoogia ja spordi- 
psühholoogia, kehakultuuri ajalugu 
ja organisatsioon, kehalise kasva
tuse teooria, metoodika ja sportli
ku treeningu alused. Omaette rüh 
ma moodustavad üksikute spordi
alade tehnika, taktika ja õpetamise 
metoodika.

Vanemõpetaja V. LENK, 
spordimängude kateedri juhataja

Matemaatika-
teaduskond

MATEMAATIK, kes lõpetab 
ä975. a. Tartu Ülikooli, saab arvu- 
tusmatemaatiku, matemaatiku või 
keskkooli matemaatikaõpetaja kutse. 
Need erialad määravad üldjuhul lõ
petanu töölesuunamise vastavalt 
kõrgemasse õppeasutusse, arvu tus
keskusesse või keskkooli.

1975. a. lõpetanu tööaastad üle
tavad meie sajandi piiri, kuid 
meheteod peavad aitama lahenda
da veel käesoleva aja probleeme.

A r v u t u s-matemaatikud a i ta 
vad lahendada ühiskonna eksis
teerimiseks vajaliku informatsiooni 
läbitöötamist arvuti abil. Ainult 
niiviisi suudab inimkond tulla toi
me üha keerulisemaks muutuva 
ühiskonna juhtimisega, vältida as 
jatuid raiskamisi, vabastada inim- 
mõistusi loovamaks tegevuseks kui 
mehhaaniline kantseleitöö. M a t e 
m a a t i k u d  töötavad samas 
protsessis teisiti. Nemad koosta
vad paljudel juhtudel mitmesugu
seid matemaatil is i mudeleid ja 
teooriaid (täpsemalt küll killukesi 
nendest), mis kirjeldavad või ku
jutavad kas reaalseid objekte või 
mõttelisi struktuure. Sageli osale
vad nad ka kõrgemate koolide õp
petöös. Viimaste kolleegid koolis, 
p e d a g o o g i d  — lahendavad 
oma igapäevases töös sellesama 
matematiseerumisprobleemi ala- 
kiisimusi keskhariduse valdkonnas. 
Peab ju ühiskond, kui ta soovib 
edasi eksisteerida, varustama oma 
järglased üha kontsentreerituma 
haridusega.

Ettevalmistumine matemaatiku 
elukutseks toimub ühiskonna seni
se arengu vältel loodud traditsi
oonide põhjal. See seisneb mate
maatil iste põhidistsipliinide, nagu 
matemaatil ine analüüs (funktsioo
nid, tuletised jm.), analüütil ine 
geomeetria (geomeetria käsitlemi

ne analüütil ise aparatuuri abil, 
vektorid jm.), diferentsiaalgeomeet- 
ria, diferentsiaalvõrrandid, funkt- 
siooniteooria jne. omandamises 
noorematel kursustel, Vanematel 
kursustel toimub aga spetsialisee
rumine valitud erialal. Lisanduvad 
ained, mis soodustavad töötamist 
tulevasel töökohal. Arvutusmate
maatika- osakonnas on sellisteks 
aineteks algoritmide teooria, m ate
maatil ine planeerimine, optimaalse 
juhtimise teooria jne. Pedagoogili
ses osakonnas aga psühholoogia, 
pedagoogika, metoodika jne.

Spetsialiseerumine mingile
muule kitsamale erialale toimub in
dividuaalplaani alusel.

Kõik matemaatikud õpivad töö
tama arvutil ja  sooritavad vastava 
praktika. Tulevastel pedagoogidel 
on veel pedagoogiline praktika,

Kaaluda, valida, otsustada ning 
vastu tada tuleb igaühel aga ise
seisvalt. Pole aga  kahtlust, et 
« m a t e m a a t i k  1975» saab oma 
elu jooksul olla ühiskonnale kül- 
lat kasulik. Võimalust pakutakse 
100 noorele.

J. RE IMAND

Füüsika-
Keemia- 

teaduskond
Füüsikaosakond

Tartu Ülikoolis on  õpitud ja õpe
tatud füüsikat alates ülikooli ta a s 
avamisest 1802. a.

Eriti intensiivseks on kujunenud 
füüsika-alane tegevus Tartu Riik-

tehriilised õppevahendid, elementaar- 
matemaatika koos matemaatika 
õpetamise metoodikaga (pedagoo
gilise haru üliõpilased saavad füüsi
ku ja keskkooli füüsikaõpetaja kutse 
õigusega õpetada astronoomiat,  m a 
temaatikat,  elektro- ja raadiotehni
kat) jt. Selle haru üliõpilaste peda
googiline praktika toimub pioneeri
laagrites ning vabariigi keskkooli
des.

Eksperimentaal-teoreetilise haru 
üliõpilaste spetsialiseerumise pea
misteks suundadeks on teoreetiline 
füüsika, tahke keha füüsika (pool
juhtide füüsika),  elektroonika, gaas- 
lahenduse füüsika (eriti aeroionisat- 
siooninähtused), geofüüsika ja a s t 
rofüüsika. Lisaks nimetatud trad i t
sioonilistele suundadele võib spet
sialiseeruda ka mõnes teises füüsika 
lõigus (biofüüsika, madalate tempe
ratuuride füüsika jt.).

Dots. K. KUDU, 
üldfüüsika kateedri juhataja

Keemiaosakond
Käesoleva aasta  sügisel võib jälle 

25 teadusehimulist noort alustada 
õpinguid TRÜ Füüsika-Keemiatea- 
duskonna keemiaosakonnas.

Keemiaosakond valmistab ette 
laialdaste teoreetiliste ja praktiliste 
teadmistega noori keemikuid, kes 
stuudiumi lõpuks on spetsialiseeru
nud põhjalikumalt ühes kitsamas 
eriharus. Osakonna lõpetajad suu
natakse tööle teaduslikesse uurimis- 
asutustesse, kõrgematesse koolides
se ja tööstusettevõtete laboratooriu
midesse. Et kõrgema kvalifikatsioo
niga keemiaõpetajaist tuntakse 
suurt puudust, võetakse keemiaosa- 
konda vastu veel 15 üliõpilast kee- 
mia-fiiüsika-pedagoogide ettevalmis
tamiseks.

kohustusliku õppeplaani raamides 
kursusetööde, tootmispraktika ja 
diplomitööde tegemise näol, teisest 
küljest teaduslike ringide juures.

Õigusteadus
kond

Õigusteaduskond valmistab ette 
kõrgema juriidilise haridusega 
kaadrit ri igiaparaadi mitmesugus
tele lülidele, asutustele, ettevõtete
le, kolhoosidele ja  sovhoosidele 
ning ühiskondlikele organisatsioo
nidele. Meie teaduskonna lõpetajad 
töötavad edukalt ka ajakirjandu
ses, raadio ja  televisiooni alal.

Teaduskonna statsionaarses osa
konnas kehtib viieaastane, kaug
õppeosakonnas aga kuueaastane 
õppeaeg. Õpingud lõpevad riigi
eksamite ja diplomitööga.

Õigusteaduskonda astumiseks on 
nõutav kaheaastane tööstaaž. Töö- 
staažiga kandidaatide vähesuse 
tõttu on viimastel aastatel vastu 
võetud ka paremini ette valm ista
tud tööstaažita noori. Möödunud 
aastal moodustasid nad poole vas- 
tuvõtukontingendist.  S tats ionaar
sesse osakonda võetakse käesole
val aastal 50, kaugõppesse aga 75 
üliõpilast.

Juristi tööks vajalikke teoreeti
lisi teadmisi ja nende praktilise 
rakendamise oskust omandatakse 
õppetöö mitmesugustes vormides. 
Õpinguid alustatakse üldainetest 
nagu riigi ja õiguse teooria, riigi 
ja  õiguse ajalugu, loogika, rooma 
õigus ja  ladina keel. Hiljem lisan
duvad neile põhidistsipliinidena

valmistuse kriminalistikas, krimi- 
noloogias jne.

III kursusel on ette nähtud 
6-nädaIane õppepraktika, lõpukur
susel aga  pikaajaline (15 nädalat) 
stažõöripraktika tulevase töökoha 
asutuses.

Õppetöö kõrval on üliõpilastel 
võimalik ühiskondlikel alustel osa 
võtta kohalike töörahva saadikute 
nõukogude tööst, olla prokuröri 
ühiskondlikuks abiks.

Erialaste teadmiste süvendami
seks võivad üliõpilased osa võtta 
teaduslikust tööst, sealhulgas so t
sioloogilistest ja kriminoloogilis- 
test uuringutest .

Õigusteaduskonna lõpetajatele 
omistatakse juristi kvalifikatsioon.

Dots. E. SALUMAA, 
dekaan

K a llid lõpetajad! Julgust, ainult julgust! 
Vastuvõtukomisjonid ootavad. . .

likus Ülikoolis nõukogude korra tin 
gimustes. Selle põhjuseks on palju
de uute insti tuutide ja laboratooriu
mide avamine nii ENSV Teaduste 
Akadeemias, ENSV kõrgemates koo
lides kui ka tehastes.

Käesoleval ajal toirnub füüsikute 
ettevalmistamine füüsikaosakonnas 
kahes erinevas harus — eksperimen- 
taal-teoreetilises ja pedagoogilises. 
Vastuvõtt kummassegi harru toimub 
eraldi. Füüsika ja matemaatika põ
hikursuste nomenklatuur ja maht on 
füüsikaosakonna kõikidele üliõpilas
tele enam-vähem ühesugune. Esime
se kolme aasta  jooksul omandatakse 
kõrgema matemaatika ja  tehnilise 
joonestamise alused, füüsika ja teo
reetilise mehhaanika üldkursused. 
Kõrvuti loengutega lahendatakse 
ülesandeid ja sooritatakse ulatuslik 
laboratoorne praktikum. Kahel vii
masel kursusel on ühisteks kursus
teks kõikidele füüsikaosakonna üli
õpilastele teoreetiline füüsika, r a a 
dioelektroonika ja  tahke keha füüsi
ka. Kitsam ettevalmistus saadakse 
erikursuste, eripraktikumide, tehase- 
praktikate ja kursuse- ning diplomi
tööde kaudu.

Pedagoogilise haru  üliõpilastele 
on nende tulevase elukutse huvides 
vajalikeks eriaineteks psühholoogia 
ja pedagoogika, kino- ja fototehni
ka (omandatakse kitsasfilmi de- 
monstraatori kvalifikatsioon), elekt
rotehnika, astronoomia ja astrofüü
sika, atmosfäärifüüsika, tehniline 
mehhaanika, füüsika õpetamise me
toodika koos katsetehnikaga, raadio-

õppetööd suunavad anorgaanilise, 
analüütil ise ja orgaanilise keemia 
kateedrid. Kateedrite uurimistööst 
on välja kasvanud kaks problema- 
tooriumi: elektrokeemia (anorgaa
nilise keemia kateedri juures) ning 
keemilise kineetika ja katalüüsi la
boratoorium (orgaanilise keemia ka
teedri juures).

Esimesed kolm õppeaastat kulu
vad üliõpilastel keemiaalaste põhi
kursuste ja  üldainete omandami
seks. Alates neljandast kursusest 
toimub spetsialiseerumine kitsama
le erialale ühe mainitud kateedri 
juures. Üliõpilaste spetsialiseerumi
se suuna ja  uurimistöö temaatika 
määrab kateedri teadusliku töö 
probleemistik. Anorgaanilise keemia 
kateeder valmistab ette keemikuid 
elektrokeemia või ioonivahetusprot- 
sesside alal. Analüütilise keemia 
kateedris on võimalus saada ette
valmistus väga väikeste lisandite 
analüüsimismeetodite (ka luminest- 
sentsmeetodid) a l a l  Orgaanilise 
keemia kateeder annab ettevalmis
tuse orgaanilise sünteesi, keemilise 
kineetika ja katalüüsi (ka fermenta- 
tiivsete reaktsioonide kineetika) ja 
bioorgaanilise analüüsi alal.

Keemiaosakonna uurimislabora- 
tooriumid on varustatud kaasaegse 
aparatuuriga ning õppetöö vältel 
tu tvutakse mitmesuguste uurimis
meetoditega (spektroskoopia, kroma- 
tograafia eriliigid, mitmesugused 
elektrokeemilised meetodid jm.).

Üliõpilaste osavõtt teaduslikust 
uurimistööst toimub ühest küljest

tsiviil- ja kriminaalõigus, nõuko
gude riigiõigus ja haldusõigus jt. 
Põhjalikult õpitakse teaduskonnas 
juristi tulevaseks tööks nii va ja 
likke ühiskonnateadusi.

Alates III kursuse kevadse
mestrist jagunevad üliõpilased 3 
tsüklisse, kus nad spetsialiseeru
vad kitsamal erialal. Tsüklid on 
järgmised: 1) majandusõiguslik 
tsükkel, mis valmistab ette juris- 
konsulte tööstuse ja põllumajandu
se ettevõtetele. Selle tsükli lõpeta
jaid on võimalik tööle suunata ka 
abiprokuröridena, kus nende töö
ülesandeks on kaebuste lahenda
mine, järelevalve tsiviilasjade la
hendamise üle kohtutes ja üldjäre
levalve; 2) kohtu- ja  prokuratuuri 
tsükkel, milles antakse spetsiaalne 
ettevalmistus kohtu-, prokuratuuri 
ja uurimistöös; 3) haldustsükkel, 
mis valmistab ette riigihaldusapa- 
raadi nõukogude ja  ühiskondlike 
organisatsioonide aparaadi tööta
jaid.

Kitsamal alal spetsialiseerumine 
on kavandatud tulevase töö ise
loomu arvestades. Nii näiteks õpe
tatakse tulevastele nõukogude apa
raadi töötajatele  ja  juriskonsulti
d e ^  juhtimisteaduse aluseid, ette
võtte ökonoomikat, asjaajamist; 
juriskonsultidele — ettevõtte m a 
jandusliku tegevuse analüüsi, m a
jandusõigust, juriidilise teenistuse 
organisatsiooni jt.; seevastu tule
vased uurijad, kes asuvad tööle 
siseministeeriumi ja prokuratuuri 
organeisse, saavad spetsiaalse ette

Luuderohu 
sõpruskond

K unagisest e ttevõ tlikust üliõpi
laste grup ist on tänaseks kasva
nud. TRÜ looduskaitsering. R ingis 
saavad kokku  bioloog ja  keem ikt 
m etsam ees, agronoom  ja  filoloog, 
kaheteistküm ne aasta jooksul on 
esindatud olnud üle paarikümne  
eriala.

R ingi em bleem iks on luuderohu, 
Eestis haruldase taim e leht. L uu
derohu leht tähtedega LK  on iga 
looduskaitseringi liikm e tunnus, 
toonitades visadust ja  sam al ajal 
looduse kaitsm ise mõtet.

R ing i teaduslikuks juhendajaks 
on olnud asutam isaastast peale 
Jaan E ilart (kelle nim ele on tead
likult jäetud täpsustused lisama~ 
ta ), auliikm eist võib nim etada kir~ 
janikke  I A ugust Scngflj ja  Ernl 
K rustenit, geograaf Endel Varepit.

R ingil on hulk traditsioone. E si
mene, m illega uustu lnuk kokku  
puutub, on m atk sügisku llas A hja  
Taevaskojale. Se llest esim esest 
koosolem isest peale õpitakse «si
na» ütlema. Sea l tehakse esime
sed sam m ud looduse sügavam aks  
m õtestam iseks. Kevadel tehakse 
sõite Ahjale, Illim ari paikadesse 
ja seatakse korda väikese Illim ari 
park. M atkad, ta lvised  ja kevadi
sed, m uidugi ka suvised  õppeeks
kursioonid, m is igal aastal tehakse 
ise kanti. On sõidetud B altim aa
des Beloveje Puštšasse, Kurski 
steppidesse, Uraalidesse.

Ole S a  EPA või TRÜ m ütsi 
kandja, luuderohu m ärgiga sõp
ruskond tervitab tulijat.

Kinoklubi
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TRÜ kohvik
Kui juhtub, et tunniplaanis on 

auk või kui pärast loenguid pole 
tah tm ist kohe raam atukogusse või 
ühiselam usse m inna, astub tudeng  
kohvikusse. M eie kohvik on m uu
tunud om am oodi klubiks, kus har
va käiakse vaid keha kinnitam as, 
ikka m innakse sinna kas vaidle
ma, kohtam a, m alet m ängim a või 
niisama istum a. K ohvik koosneb 
neljast saalist, m illel on oma vä l
jakujunenud nim ed: rõdu-, kam i
na-, piljardi- ja  vahesaal. Vanemad 
tudengid  teavad rääkida, et varem, 
kui kohvikus oli lubatud suitseta- 
№ .  ei suu tnud  keegi tu ttava t ka- 
he-kolme sam m u kauguselt eris
tada, niivõrd tihe oli suitsuloor. 
Nüüd on suitsetam ine keelatud ja  
isegi kõige kirglikum ad piibume- 
hed on sellega rahul.

K ohvikust on saanud seltskond
liku kooskäim ise koht. Populaarse
mad ja  suurem a traditsiooniga on 
kolm apäevased kiiünlavalgusõh- 
tud. Räägitakse, e t üle poolte üli- 
õpilasabielude sõlm itakse ju s t tä
nu neile õhtutele. Küünlaval- 
gusõhtuid m äletatakse kaua pärast 
ülikooli lõpetam ist ja  nii m õnigi 
vilistlane rihib hiljem  oma Tar- 
tus-käigud ju s t kolmapäevadele.

Suurt tähelepanu on pööratud  
kohviku kultuuriprogram m ile. S iin  
loevad noored poeedid oma esim e
si värsikatsetusi, korraldatakse  
klassikalise ja  pop-m uusika õhtuid, 
vaidlusi põnevatel teem adel jne.

A, NOO TAM AA

Üliõpilaspäevad
Ü l i õ p i l a s p ä e v a d  on saa

nud kogu üliõpilaskonda haara
vaks kauniks traditsiooniks. Need  
päevad, kus Tartu üliõpilased saa
vad dem onstreerida oma ühtekuu
luvust, arm astust oma  aima ma- 
te r ’i vastu, õpitava eriala vastu, 
väljendada om a suhtum ist kaas
aja aktuaalsetesse probleemidesse  
ja am m endada om a nooruslikku  
pidutsem islusti. Üliõpilaspäevad  
on Tartu ja teiste E esti kõrgem a
te koolide sõpruse väljenduseks, 
on vanem at ja  noorem at põlvkon
da  — üliõpilasi, õppejõude ja  vi
listlasi lähendavaks ja liitvaks üri
tuseks. M öödunud üliõpilaspäevad  
olid arvult viiendad.

Meie koorid

Tartu R iikliku  Ülikooli naiskoor 
tähistas m öödunud nädalavahetu
sel oma 25. aastapäeva. Meie aja
lehes oli sel puhul pikem  ülevaade  
koori ajaloost, traditsioonidest ja 
praegusest olukorrast. Tahaks siis
ki reklaam ileheski kooridest ju ttu  
teha, sellepärast allpool m õni sõ
na naiskoori kõrval ka Tartu A ka 
deem ilisest M eeskoorist.

Ülikooli naiskoori asu ta jaks on 
Richard R itsing. Praegused diri
gendid  — Vaike Uibo puu ja  Linda  
Taal. Naiskoor on osa võtnud üli- 
õpilaslaulupidudest, ü ldlaulupidu
dest ja on oodatud paljudele lau
lupäev adele väljaspool Tartut ja 
vabariiki. Praegu viibib koor pi
kem al kontsertm atkal Siberis.

M eeskoori kohta saim e usaldus
väärseid andm eid koori juhatuse  
sekretärilt H enn Rajalolt.

Tartu Akadeem iline M eeskoor 
asutati 1912. a. Juhan S im m i poolt. 
Praegusel hetkel juhatavad 98 
mehe laulm ist Richard ja A lo  R it
sing. Kooris laulavad EPA ja  
TRU üliõpilaste kõrval ka m õle
ma kooli vilistlased. Tihe koostöö  
väljendub ka selles, et koori hool
dajaiks on vaheldum isi m õlemad  
õppeasutused. M eeskoor tu li 15. 
aprillil tagasi Poolast, kus käidi 
kontsertm atkal. Võeti osa Krako- 
vi kultuuriprogram m ist *Sõna  
sõbrast».

Uute liikm ete vastuvõ tt koori
desse toimub sügisel. Väikesed  
katsed  peavad välja selgitam a  
need, kel hea viisipidam ine ja lau
luhääl. Edasi on 1—2-kuuline 
prooviaeg, m illele järgneb liikm e
kandidaadiks olemine. Koori tä is
õ iguslikuks liikm eks võetakse ke
vadsem estri lõpul.

E. K ARD

Bioloogia*
Geograafia
teaduskond

kus üliõpilased võivad valida j ä r g 
miste kitsaste erialade vahel, mis 
peegeldavad ühtlasi kateedri uuri- 
missuundi: kalandus ja  hüdrobioloo

kompleksina käsitlevate ainete 
(maastikuteadus, maastikkude pla
neerimine, maade hindamine jt.) 
õpetamisele ning teaduslikule uuri-

gia, jahindus, entomoloogia ning mistööle nendel aladel, spetsialisee-
оптгпг»л 1лапг5<1 . . . . . .  J "J ~ ' I - __J - '________ruvad üliõpilased füüsilise geograa- 

ja  fia kateedri juures. Füüsilise geo-
antropoloogia

- Taimefüsloloogi, biokeemiku
с n i i . - j  mikrobioloogi eriala omandavad üli- graafia aial lõpetajad leiavad raken-

R i o W i  я аг.рп агяяП H. 1 inn"™  õpilased taimefüsioloogia ja  -bio- damist teaduslikes uurimisasutustes, 
Bio.oogia-Geograafiateaduskonna keemia kateedri juures. Nimetatud rakenduslikke
uksed 90 noorele Vastu võetakse 50 aladel kasutatakse eeskätt keemiast uurimistöid teostavate väliuurijate-
uut bioloogia-, 30 g e o g ra a f ia - ja  10 ja füüsikast pärinevaid meetodeid, na projekteerimisinstituutides, loo-
geoloogia-uhopilast. Vastuvõetavate Geneetika, tsütoloogia ja evolut- duskaitseasutustes jm.
arv on mõnevõrra suurem kui mit- siooniõpetuse eriala õpetatakse ge- Majandusgeograafia  erialal viib
mel eelnenud aastal,_seda pedagoo- neetika ja darvinismi kateedris, kus õppetööd läbi majandusgeograafia
gilisse harru vastuvõetavate uliopi- uuritakse mitmeid mikroobide, loo- kateeder. Sellel erialal on majan-
laste arvu suurenemise tottu bioloo- m a . ja  taimegeneetika n ing tsüto- dusgeograafil is te  ainete (rahvasti-
giaosakonnas 30-m ja geograafia- loogia (rakuõpetuse) probleeme. Ka kugeograafia, tööstuse geograafia,
osakonnas 20-П1. — i„t----- 1 ---- _________ ______________ . „ . to -siin toimub uurimine laboratooriu 

Nii bioloogia- kui geograafiaosa- mis. 
konnas võetakse uusi üliõpilasi vas- Kitsama erialaga bioloogid siir-

majanduslik rajoneerimine jt.) kõr
val olulisel kohal majandusteadus- 
likud (rahvamajandusharude öko-

tu pedagoogilisse harru ja  teoreeti- du vad päras t  ülikooli lõpetamist noomika jt.) ning matemaatil ised
(elektronarvutid ja  programmeeri
mine, matemaatil ised meetodid ma-

lis-rakenduslikku harru, kusjuures tööle teaduslikesse uurimisasutus-
viimased pedagoogilis t väljaõpet ei tesse, tööstus- ja põllumajanduset-
saa, eraldi konkursi alusel. tevõtete iaboratooriumidesse, loo- jandusgoegraafias jt.) õppeained.

Bioloogiaosakonna pedagoogilise duskaitse-, kalandus- ja jahindus- Geograafidel on õppe- ja  menet-
haru lõpetajad saavad bioloogia- alastesse asutustesse. luspraktikat stuudiumi vältel 41
keemiaõpetaja kutse. Neile antakse Loengulise ja laboratoorse töö nädalat.  Esimesel ja  teisel kur-
vajalik ettevalmistus bioloogia, kõrval on bioloogide väljaõppes susel lisanduvad õppeekskursioonid
keema ja  pedagoogika alai ning olulise tähtsusega õppe- ja menet- koduvabariigis, kolmandal õppe-
bioloogia ja keemia õpetamise me- luspraktikad. Kahe esimese suve õp- aastal Karjalas ja  Koola poolsaa-
toodikas. Peale selle võetakse läbi pepraktika jooksul üliõpilased õpi- rel, neljandal Kaukaasias või Kesk-
geograafilisi aineid, mis annab vad tundma koduvabariigi taimestik- Aasias.
õiguse vajaduse korral õpetada koo- ku ja  loomastikku ning tutvuvad Geoloogia kateedris toimub eri-
lis ka geograafiat. Peale eelnimeta- botaaniliste ja  zooloogiliste välitöö- teadlaste ettevalmistamine geoloo-
tu avardavad pedagoogilise haru de metoodikaga. Kolmandal ja nei- gia erialal. P ä ra s t  lõpetamist suuna-
üliõpilased oma erialaseid teadmisi jandal kursusel toimuvatel menet- takse noored geoloogid tööle põhili-
antropogeneetika, bioonika, looma- luspraktikatel töötavad üliõpilased selt koduvabariigis geoloogiliste
psühholoogia jt. õppeainete kaudu, vastavalt valitud erialale kas kodu- uurimistöödega tegelevatesse asu-

Geograafiaosakonna pedagoogili- vabarngi või teiste li iduvabariikide tustesse.
se haru üliõpilased, kes taotlevad uurimisasutustes voi võtavad osa _ Eriti suure tundide arvuga
geograafia-bioloogiaõpetaja kutset, ®kspedusioonidest. Pedagoogilise õpetatakse mineraloogiat, litoloo-
saavad stuudiumi vältel vajaliku , ru üliõpilased teevad kolmandal giat, petrograafiat ja  paleontoloo-
ettevalmistuse geograafil istes ja  kursusel labi praktika kooliaias ja  giat. Kitsam spetsialiseerumine toi-
bioloogilistes distsipliinides ja pe- töötavad kateedrite juures, neljan- mub vajaduse korral, eriti aktuaai-
dagoogikas. Valikainete kaudu on daI, kursusel onM nei1. ett.e nähtud ne on see ehitusgeoloogia alal. Op-
võimalik põhjalikumalt tundma õp- Pra ktika pioneerilaagris ning tingi- pe ja menetluspraktikat on stuudiu-
pida pedagoogikat,  didaktikat psüh- ^spedits ioom praktika  väi- mi vältel kokku 7 kuud. Esimesel
holoogiat, kodu-uurimist või turis- JasP°0  ̂ k°duvabariiki. Viimasel kur- õppeaastal toimub õppepraktika
m j. susel siirduvad uhopiiased prakti- Eesti NSV-s, teisel Eesti NSV-s ja

Teoreetilis-rakendusliku haru lõ- ^a ‘e sügissemestriks. Krimmis. Kolmanda kursuse menet-
petajad omandavad mõne kitsama Geograafiaosakonnas valmista- luspraktika leiab_aset põhiliselt Pa-
eriala. Bioloogiaosakonnas saavad takse sellel aasta l vastuvõetavate miiris, diplomitöö koostamisele eet-
üliõpiiased botaaniku eriala taime- üliõpilaste hulgast kitsama erialaga nev menetluspraktika Eesti NSV-s.
süstemaatika ja geobotaanika ka- spetsialiste ette füüsilise geograafia Kõigi teaduskonna kateedrite juu-
teedri juures, kus geobotaanikud Ja m ajandusgeograafia alal. Meteo- res_ töötavad vastavalt erialadele
uurivad Eesti NSV ja Nõukogude roloogia-klimatoloogia ja  hüdroloo- UHõpilaste Teadusliku Ühingu
Liidu teiste osade taimkatet,  taime- g ia erialale sellel aastal sisseastu-
geograafid tegelevad taimeliikide j a id ei kavatseta suunata,
leviku seaduspärasuste selgitamise- Füüsilise geograafia erialale, kus
ga, mükoloogid seente, algoloogid rõhk on asetatud mitmesuguste loo-
vetikate kasutamise võimalustega dusteaduslike kursuste (geomorfo-
rahyamajanduses, lihhenoloogid aga loogia, meteoroloogia-klimatoloogia,
uurivad samblikke antibiootiliste mullateadus, botaanika jt .) ,  eriti
ainete saamise eesmärgil. aga  looduse komponente (reljeefi,

Zooloogi erialale spetsialiseeru- kliimat, veekogusid, mullastikku,
mine toimub zooloogia kateedris, ta imkatet jt.) omavahel seostunud

(ÜTÜ) ringid, mille tööst võivad 
osa võtta kõik üliõpilased alates 
esimesest kursusest.

H. MIIDLA,
taimefüsioloogia ja -biokeemia 

kateedri dotsent
E. HANG, 

füüsilise geograafia  kateedri

Kaugõppest
Käesoleval sügisel võetakse kaug 

õppijaid vastu järgmistele erialade 
le: Ajaloo-Keeleteaduskonda eestr 
keeie ja kirjanduse, vene keele ja 
kirjanduse, germaani keelte ja k ir
janduse, ajaloo ja defektoloogia e r i
alale; Majandusteaduskonda rah an 
duse ja  krediidi, kaubandusökonoo
mika erialale; Kehakultuuriteadus
konda kehakultuuri ja  spordi eri
alale.

Sisseastumiseks tuleb ettenähtud 
dokumendid esitada kuni 20. juunini 
s. a. TRÜ kaugõppeosakonda, Tartu. 
Kingissepa tn. 18; alates 20. juunist 
kuni 31. juulini TRÜ vastuvõtuko 
misjonile, Tartu, Ülikooli tn. 18.

Sisseastum iseksam id algavad S. 
augustil.

Sisseastumiseksamitele lubatud 
isikutele antakse töökohalt 15 ka
lendripäeva tä iendavalt palgata pull 
kust. Ülikool võimaldab sisseastu
jatele eksamite ajaks elamispinna 
ühiselamus.

Esimeses järjekorras võetakse 
vastu need, kes töötavad samal või 
lähedasel tööalal, mida soovitakse 
ülikooli õppima tulla. Nendest võe
takse vastu eelisjärjekorras need, 
kes on suunatud ettevõtte, kolhoo
side, sovhooside, asutuste ja o rgan i
satsioonide poolt erialale, mis vastab 
sisseastuja  tööle, ja  kes esitavad 
kindlas vormis koostatud suunamis- 
kirja. Nimetatud vorm on saadava: 
TRÜ kaugõppeosakonnas, vastuvõtu
komisjonis ja konsultatsioonipunkti
des Tallinnas (Pärnu mnt. 6) js 
Pärnus  (Võidu tn. 28).

Veel vabaks jäänud kohtadele 
võetakse vastu sisseastujaid, kes ei 
tööta õpitaval ega ka sellele lähe
dasel erialal, tingimusel, et nad 
asuvad esimesel võimalusel tööle,, 
mis vastab õpitavale erialale.

Edukalt õppivatele mittesta t
sionaarsetele üliõpilastele on ette 
nähtud lisapuhkused koos töö
tasu säili tamisega: I ja  II ku r
suse kaugõppijatele 30 kalendri
päeva ning järgnevate  kursuste 
kaugõppijatele 40 kalendripäeva 
igal aastal.  Viimase kursuse kau g 
õppijatele antakse riigieksamite soo
ritamiseks 30 kalendripäeva puh
kust ning diplomitöö ettevalmista
mise ja kaitsmise ajaks 4 kuud.

Nimetatud puhkuse' ajaks säili ta
tav töötasu määratakse kindlaks, 
lähtudes keskmisest kuutöötasust 
viimase 12 kuu jooksul enne puh
kust, kuid mitte üle 100 rbl. kuus.

TRÜ kaugõppeosakondvanemõpetaja
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Öeldakse, et üliõpilasaastad on 

ilusaim aeg inimese elus — muretu 
lapsepõlv on seljataga, elurõõmus
noorusaeg käes, perspektiivikas tä is
iga ees. Ega selles ütlemises palju 
liialdatud polegi. Kauneid aegu on 
kahtlemata teisigi, kuid üliõpilas- linaaria saladusi, omandada kõne-

£ a u d e a m u &  i g i t u i
H. PALAMETS

Paelegi on Tartu kaasaegse bussi
liinide rohkuse ja rongide s a 
geduse juures kiiresti kättesaadav 
igale teisele Eestimaa keskusele 
Vähem kui kaks tundi Viljandisse 
või Võrru, kolm Rakverre või Tal-

aastatei on oma kordumatu võlu. mehe (resp. -naise) oskusi, loodus- PL meetodite tugevaid ja pea]e’ fs jnna Saab ka aeroplaaniga”
Objektiivselt on need pingelised ja kaitse instruktori eriala. Aga ka see ^ b!n e t) : kusiuures mukfu nii .^ itsi  °dekanaat
toorohked aastad, mis momgi kord 
toovad kaasa muret ja pettumusi.
Kuid see pole peamine. Oma põhi-

Perspektiivid...

arutada välispoliitika keerdküsimusi kusjuures muidu nu. kitsi deka а
(rahvusvaheliste suhete ring) või ? nn_a^ saarlastele puhade puhul ko-
juurelda sisepoliitika aktuaalsemate lus°iduks ikka paeva-teise lisaks) 
teemade üle («Meie põllumajanduse «GAUDEAMUS IGITUR, JUVE-
tase ja  perspektiivid», «Kas võtta ^ E S  DUM S U M U S . , .»  (Olgetr.
ülikoolipäevil nais t või minna mehe- rõõmsad, kuni oleme noored . . .}
le?») «Sisepoliitilise kommentaari» kõlab vana üliõpilaslaul. Oh
raamides. Igatahes — tegevust jät- õige omal ajal, on õige ka praegu,
kub, kui jä tkuks ainult tegijaid. jääb  õigeks ka teie ülikooliaasta-

Mõni kurdab, et Tartu olevat väi- teks. Kui tahaks kõige ilmekamalt
ke, vaikne ja igav linn. Ma ütleksin kokku võtta Tartu  kui vana ülikooli-
selle kohta nii palju: suuremast lin- linna kordumatut eripära, siis pöör-
nas t  tulnukale võib Tartu tunduda duksin ikka ja jälle Juhan Sütiste
tõepoolest vaikse ja igavana. Ei värsiridade poole. Sest Sütiste tun-
trammi ega trollibussi, meelelahu- dis läbi ja  lõhki Tartut, ülikooli, aga
tuste küllust ega peibutuste rohkust, ka töörahva elu, õppis majandusliku
Noor inimene jäetakse otsekui ük- kitsikusega võideldes kirjandust js
sinda iseendaga, oma kaaslastega, ajalugu, oli poeet ja  spordimees
õpingutega, raam atutega, raamatu- Ning elades küpse kunstnikuna Tai
kogudega, loodusega. Kes tunneb, et linnas, meenutas ta semestri algust
tal on igav oma mõtetega (õigemi- Tartus järgmiselt:
ni mõtete puudumisega), sellele jyja 0ien kohal, siis kui haned
ei soovita kull Tartusse tulla. Kes vüb lõuna poo[e hallaöö
aga tahab tena tööd ja  näha vaeva :a kõrtsi nurgas vaikselt sõõb
millegi suurema nimel, sellele muu- rostb iifi üliõpilane,
tub Emajõe Ateena kahtlemata lm* kui sügisene selge ilm
naks, kuhu tullakse ka aasta te  pä- $ц п kirjuks maalib puud ja 
ras t  mingi erilise hellusega. k ingud ,

Tartu ei ole rikas linn elamispin- kui raadio m u kõrvus vingub
na poolest, õp peaas ta  alguses on :a kinos jookseb röövlifilm .
meil sageli n^pud põhjas ühiselamu- Ja sUs kui ц ппа iangeb uni,
kohtadega ja  seda saavad kõige va- haudvaikseks maa n ing laotus
lusamini tunda just uustulnukad. j ^ ä b __
Kuid ei tea, et keegi oleks pidanud [am p ärklis põleb hom m ikuni 
ära minema seepärast, et polnud laual käele toetub pää. 
kohta, kuhu pea panna. Midagi ik
ka leitakse. Ja  mida kursus edasi,
seda paremat. Trammi ja trollibussi Sa  sellega nüüd kaasa lähed,
puudumine ärgu tehku teid ka ette m is käärib, otsib, ühes viib —
kurvaks. Meil on kõik käe-jala juu- su  elu ränd- ja  kinnistähed
res. Ja  kui tulebki veidi kätt ning on lagipunkti tõusnud siin,
ja lga  li igutada (ühiselamu — hom-  — ---------------------------------- ------— ——
mikune jooks loengutele —>  lõuna- TOIMETAJA H. PALAMETS 

kohvikusse

olemuselt on üliõpilasaastad ikkagi 
loova töö rõõmsad aastad, kus noor 
inimene tunnetab pidevat vaimset 
arengut, silmaringi avardumist, 
veendumuste tugevnemist,  maailm a
vaate  kujunemist.

Meie ülikooli eesmärgiks on ku
jundada harmooniliselt arenenud 
noori, võimekaid spetsialiste, kes 
suudavad järgmistel aastakümnetel 
asuda elu etteotsa. Isiksuse arenda
miseks pakub ülikool tõepoolest ava
raid võimalusi. Teie ühiskondlik-po- 
iiitilise tegevuse peamiseks kooliks 
saab osavõtt ülikooli enam kui 3000- 
liikmelise komsomoliorganisatsiooni 
mitmepalgelisest elust. Võib olla 
tõotate teiegi Eesti Üliõpilaste Ehi
tusmaleva suvistes rühmades, võtate 
osa komsomoliseminaridest Kääri
kul, Tallinnas või Moskvas. Teadu
sest tõsisemalt huvitatud tudengi
tele annab eneseväljendamisvõima
lus! üliõpilaste Teaduslik Ühing 
(ÜTÜ) oma ringide töö ja  konve
rentside kaudu.

Kuid ka teie kehalist ja  esteetilist 
arengut ei unustata. Teie spordihu
visid aitab vilunud treenerite käe 
all juhendada spordimeisterlikkuse 
suunas ülikooli spordiklubi. Laulu- 
sõpru ootavad akadeemilised koo
rid, tantsuhuvilisi teenekas rahva- 
kunstiansambel. Huumori- j'a näit- 
lejaverd saate väljendada näitetrup- 
pides või ka agitbrigaadides. Kes 
tahab proovida oma kätt, silma ja  
kunstimeelt, leiab tegevust kunsti
kabinetis (endale eksliibriste v a l
mistamist peetakse siin üheks liht
samaks harjutuseks). ‘ ne sööklasse VOI <т Рийклик Юликоолъ» («Тар-

Uusi praktil ist laadi harrastusi ja pole veel kõik — soovi korral võite pärastlõunane raamatukogusse >->- государственный университет*»
oskusi aitab leida Ühiskondlike Elu- kõlkuda köie otsas Püssirohukeldri õhtune klubisse, kinno, võimlasse г. Тарту Эстонской c c p .  Орган Тартуг 
kutsete Teaduskond oma arvukate järsul seinal (alpinism), õppida - >  hiiisõhtune ühiselamusse), siis ского „ г° 9 ^ аа̂  
osakondadega. Siin võite õppida suaheeli või sanskriti keelt (orien- meie liikumisvaegsel ajastul tuleb Хаа̂ „ , uiikoon 17/19. и J üksiknumbri 
tundma nii plahvatusmootori kui ku- talistika kabinet),  analüüsida Gallu- see tervisele ainult kasuks. hind 2 kop. Tel?, nr. 2505. мв-озаи
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otükoqü ? Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RUKUKU ULIKOOU  

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, K O M SOM O ltKO - 

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Hr. 15 Kolmapäeval, 29. aprillil 1970. a. XXIV aastakäik

Uus rektor astus ametisse
MÖÖDUNUD REEDEL PEETUD TRU NÕUKOGU JA PARTEI

KOMITEE ÜHISEL KOOSOLEKUL, MILLEST VÕTTIS OSA KA 
EKP KK TEADUSE JA KÕRGEMATE KOOLIDE OSAKONNA 
JUHATAJA SM. SARRI. TOIMUS REKTORI AMETI AVALIK Ü LE
ANDMINE PROF. F. KLEMENTI POOLT UUELE REKTORILE 
SM. ARNOLD KOOBILE. MÕLEMAD ESINESID KOOSOLIJAILE 
LÜHIKESE SÕNAVÕTUGA.

PIDULIK AKTUS PROF. F. KLEMENTI LAHKUMISE PUHUL 
ÜLIKOOLIST TOIMUS TEISIPÄEVAL, 28. APRILLIL S. A. Ü LI
KOOLI AULAS.

Arnold Koop on sündinud 16. juu- 
lii 1922. aastal Pihkva oblastis t a 
lupoja perekonnas. P äras t  külakooli 
tuli stuudium Leningradi veetrans- 
porditehnikumis, siis armeeteenistus, 
võitlus Suures Isamaasõjas 1944. 
aastast peale Eesti Laskurkorpuse 
rivis. A. Koop on autasustatud me
dalitega «Vapruse eest», «Leningra
di kaitse eest» ja «Võidu eest Suu
res Isamaasõjas». Rahuaeg tõi en
dise lahingumehe parteitööle Tar
tusse. P äras t  vabariigi parteikooli 
lõpetamist algas pedagoogiline töö: 
sealsamas parteikoolis, ajaloo ka
teedri vanemõpetaja ametis, seejä
rel aga, kui Tallinna Õpetaja te  Ins
tituudi ja hiljem Tallinna Pedagoo
gilise Instituudi kaugõppes peda- 
googidiplomini jõutud. Tallinna P e 
dagoogilises Instituudis õppejõuna

ja dekaani ametitoolil. 1956. aasta 
viis Arnold Koobi Moskvasse NLKP 
Keskkomitee juures asuvasse Ühis
konnateaduste Akadeemiasse. See 
stuudium lõppes 1960. aastal kandi
daadiväitekirja kaitsmisega. Aastad 
1960— 1968 kulusid Tallinna Peda
googilise Instituudi rektori ametis. 
1968. aastal suunati Arnold Koop 
Eesti NSV Kõrgema ja K eske r ih a r i
duse Ministeeriumi ministri kohale. 
Orden «Austuse märk», medal «Ees
kujuliku töö eest» ja juubelimeda
lid iseloomustavad partei ja  vali t
suse hinnangut Arnold Koobi tööle.

Kommunististaaži on 25 aastat.  Ta 
on EKP Keskkomitee li ikmekandi
daat,  Eesti NSV ülemnõukogu saa 
dik ja NSV Liidu Pedagoogika- 
Akadeemia kirjavahetajaliige.

~ M a i -

pidustused
Seoses Rahvusvahelise Töölispüha

1 . mai ning Võidupüha tähistamise
ga 9. mail s. a. toimuvad alljärg
nevad üritused:

1 . Ülelinnaline miiting 1. mail 
s. a. kell 1 2 . Ülikooli töötajate ko
gunemine ülikooli peahoone ees 
kell 11.30. Teaduskondadel kaasa 
võtta lipp ja päevakohaseid loosun
geid.

2 . Seoses Võidupüha tähistamise
ga toimub üleülikooliline aktus
8 . mail algusega kell 14. TRÜ aulas. 
Peale õppejõudude, abipersonali ja 
teenistujate ootame aktusele eriti 
rohkearvuliselt üliõpilasi.

3. Ülelinnaline demonstratsioon 
Võidupüha tähistamiseks toimub
9. mail kell 1 2 . TRÜ töötajatel ning 
kõigi! üliõpilastel koguneda Aka
deemia tänavas kell 11.45 ühise ko
lonni moodustamiseks. Ülikooli ko
lonn rivistatakse üles järjekorras: 
rektoraat ja ühiskondlike organisat
sioonide esindajad, Suure Isamaa
sõja veteranid, ühiskonnateaduste 
kateedrid, sõjaline kateeder, teadus
konnad tähestikulises järjekorras 
(ajaloo-keele-, arsti, bioloogia-geo- 
graafia, füüsika-keemia, kehakul
tuuri-, majandus-, matemaatika-, ja 
õigusteaduskond) ning teised üli
kooli allasutused.

Arvestades, et demonstratsiooni
ga tähistatakse fašistliku Saksa
maa üle võidu saavutamise 25-ndat 
aastapäeva, kutsub TRÜ rektoraat 
ja parteikomitee kõiki ülikooli tööta
jaid ja üliõpilasi demonstratsioonist 
osa võtma.

TRÜ rektoraat 
TRÜ parteikomitee

TARTU ÜLIKOOL LENIN
Professor F. KlementTartu Riiklik Ülikool kui nõukogulik  

kõrgem kool on püüdnud ja püüab ka 
edaspidi viia oma m itm ep alge lises  teg e 
vuses  järjekindlalt ellu V. I. Lenini põhi
mõtteid uue ühiskonna rajamise n ing  kul
tuurirevolutsiooni teostam ise  alal. S a m 
mudes leninlikul teel on meie auväärne  
a l m a  m a t e r  saavutanud 25 sõjajärgse  
aasta  jooksul m ärkim isväärseid tulemusi.

Teatavasti nägi V. I. Lenin kultuurirevo
lutsiooni ühte peamist ü lesannet selles, et 
muuta kogu haridus tõeliselt  dem okraatli
kuks n ing  kättesaadavaks töötavatele k las 
sidele. Nõukogude Eesti konkreetsetes aja
loolistes  t ing im ustes  seisnesid  kultuuri
revolutsiooni ülesanded hariduse alal põhi
liselt  kesk- ja kõrgema hariduse demokra
tiseerim ises  n ing edasiarendam ises  mark- 
sistiik-leninlike ideede alusel. Hariduse  
alal on küllaltki m õtlem apanevad järgm i
sed näitajad: võrreldes 1940. aastaga  on 
praegu Eesti N SV -s keskkooliõpilaste arv 
1,7 korda, kesk-eriõppeasutustes õppijate  
arv 11,7 korda, ü liõpilaste  arv aga  5 korda 
suurem. Kuigi 1950. aastate  a lgu ses  eral
dus meie ülikoolist Eesti Põllum ajanduse  
Akadeemia (praegu õpib seal l igem ale  
3000 üliõpilast) ja Tailinnas a lustas tööd 
lähedase  profiiliga Ed. V ilde nimeline P e 
d agoogil ine  Instituut, õpib käesoleval õp
peaastal Tartu ülikoolis kaks korda roh
kem üliõpilasi kui 1939. aastal. Ajavahe
mikus 1945— 1969 on meie ülikooli lõpeta
nud umbes 13 500 kõrgema haridusega  
spetsia listi.

R evolutsioonieelne ülikool oli faktiliselt 
suletud töötavatele  klassidele. Seepärast  
pööras V. 1. Lenin suurt tähelepanu se l 
lele, et nõukogulikes^ kõrgem ates koolides  
saaksid õppida eelkõige tööliste ja ta lu 
rahva lapsed. Praegu pärinevad pooled  
TRÜ üliõpilastest tööliste ja talurahva 
hulgast, ülejäänud pool aga uue, nõukogu
liku intelligentsi perekondadest. Üle 70% 
meie üliõpilastest saab riiklikku stipendiu
mi, 2/3 on varustatud ühiselamutega. S õ ja 
järgsetel aastatel oleme ehitanud 4 uut 
suurt ühiselamut, viienda rajamine on 
praegu käsil. Selleks, et suurendada töö- 
staaž iga  noorte erikaalu ü liõpilaskonnas,  
alustab eeloleval süg ise l  TRÜ juures tööd 
ettevalmistusosakond.

Leninliku rahvuspoliitika üheks põhili
seks nõudeks on, et kõigil rahvastel o lgu

õ igus  saada haridust (sea lh u lgas  ka kõr
gem at haridust) oma emakeeles. Faktid  
kinnitavad, et meie ülikoolis on Lenini 
seda juhtnööri tähelepanelikult jälgitud.  
1935. aastal m oodustasid  eesti rahvusest  
üliõpilased Tartu Ülikoolis 79%  kogu üli
õpilaskonnast. Käesoleval õppeaastal õpib 
TRÜ-s 27 Nõukogude Liidu rahvuse es in 
dajaid, nendest eestlasi  81%, venelasi  
13,5%, teiste rahvuste liikmeid 5,5% ehk 
absoluutarvudes 232 noort. A naloog il ine  
pilt avaneb ka õppejõudude rahvusliku  
koosseisu  osas,  kus eestlasi  on 81%, see 
juures teaduste  doktoreid 90%.

S eega  on Tartu Riiklik Ülikool rahvus
lik ülikool, mis peab kalliks oma internat
s ionaalseid  traditsioone n ing  tihedaid s i 
demeid meie maa teiste kõrgemate õppe
asutustega. Arendades oma rahvuslikku  
kultuuri, ei vastanda me ennast teisteie  
rahvastele, vaid elame ning  töötame nen
dega koos rahvaste sõpruse ideede ü llas  
vaimus. Me . õpime hoolega teisi keeli, 
eelkõige vene keelt, mis võimaldab meil 
suhelda Nõukogude Liidu teiste rahvaste
ga ja tutvuda vene teaduse n ing  kultuuri 
varasalvede rikkusega.

Möödunud veerandsajandi jooksul kuju
nes Tartu ülikool jälle teadusliku uurimis
töö silmapaistvaks keskuseks, mis on su u 
teline lahendama paljusid aktuaalseid  
probleeme. Teadusliku uurimistöö osas  
kuulub meie ülikoolile väärikas koht teiste  
kõrgemate õppeasutuste  hulgas. Pean v ä 
ga oluliseks, et üliõpilaste õpetamine to i
muks aktiivses loom ingulises  õhkkonnas,  
nii et tu levased spets ia list id  omandaksid  
juba ülikoolip ingis teaduslike o ts ingute  
vaimu n ing  vajalikud oskused. Tänapäeva  
teaduslik-tehnilise revolutsiooni t in g im u s
tes on ülikoolide ja ü liõpilaskonna tihe 
side suure teadusega hädavajalik. Et me  
se lles  osas  mõndagi olem e saavutanud,  
seda kinnitab kõrge hinnang, mida ülelii
dulises u la tuses  on antud meie ÜTÜ  
1600-liikmelise kollektiivi tegevusele .

Õppejõudude teadusliku uurimistöö hoo
gustum isest  annavad tunnistust järgm ised  
faktid. Aastatel 1945— 1948 ilmus TRÜ  
teadlaste lt  143 teaduslikku artiklit, needki 
kõik kohalikes vä ljaannetes . 1955. aastal  
avaldasim e juba ühe aastaga  150 artiklit,

LIKUL TEEL
nendest 24 ü leli idulistes vä ljaannetes.  
Viimastel aastatel ilmub meie teadlaste-  
õppejõudude su lest  keskm iselt 1000— 1200 
teaduslikku tööd aastas,  seejuures kü lla lt
ki palju ü leli idulistes väljaannetes , aga  
ka raja taga.

Ülikooli üha t ihenevast seosest  praktili
se uurim istööga annab tunnistust asjaolu, 
et praegu töötab TRÜ juures 12 probleem- 
laboratooriumi ja 2 erilaboratooriumi kok
ku 214 teadusliku töötajaga . 1969. a. sõ l
miti te iste  asutuste  ja ettevõtetega üle 
200 uurimistöö lepingu kokku poole m iljo
ni rubla ulatuses. Kuid seejuures ei tohi 
unustada, et teaduslik töö ülikoolis peab 
olema alati seotud noorte spetsia list ide  
etteva lm istam isega  ja aitama selle le  kaa
sa.

V. I. Lenin toonitas, et nõukogulikud  
kõrgemad koolid ei tohi seista  väljaspool  
poliitikat, vaid peavad aktiivselt osa võt
ma uue ühiskonna rajamisest. Meie üli
kooli juhtivaks poliitiliseks jõuks on par
teiorganisatsioon , kes on 25 aasta jooksul 
läbi käinud kuulsusrikka tee. Esim ese  
sõjajärgse  aasta  sü g ise l  töötas ja õppis  
TRÜ-s vaid 36 kommunisti. Käesoleval  
aastal läheneb ülikooli kommunistide arv 
500-le. Leninliku partei read on täienenud  
paljude vana inte lligentsi  es indajatega ,  
kuid eelkõige noorema generatsiooni liik
m etega, kes on oma hariduse ja k asvatuse  
saanud juba nõukogude ülikoolis. Praegu  
m oodustavad kommunistid õppejõududest  
45%, teaduste  doktoritest aga  56%. Ü l i 
kooli parteikomitee 20 liikmest on 5 tea 
duste doktorit ja 10 teaduste  kandidaati. 
Tunduvalt hoogsam aks on viim astel a a s 
tatel muutunud ülikooli kommunistlike  
noorte tegevus, suurenenud nende ise se is 
vus ja peremehetunne ülikoolis. Kõik see  
kõneleb Lenini ideede üha la iem ast ja sü 
gavam ast  levikust meie kollektiivi hulgas.

Veerand sajandit ülikooli elus on kül
laltki pikk periood. S elle  aja jooksul on 
tulnud ületada palju raskusi, paraku on 
esinenud ka mitmeid puudujääke ning  
m öödalaskm isi. Siiski võim e kokkuvõtteks  
kinnitada, et Tartu Riikliku Ülikooli töö
tahteline kollektiiv on väärikalt täitnud  
ta lle  pandud suuri ülesandeid  n ing  sam 
munud kindlalt Lenini poolt näidatud teel,  
andes om a osa  kommunistliku ühiskonna  
ülesehitam iseks m eie maal.



Peahoone
Ei teagi, mida nüüd  

Kääriku peahooneks- n i
metada, sest uus võimla 
m uutud ikka tähtsam aks 
ning on nähtav juba 
kaugelt käänuliselt teelt. 
Päris m adalaks on selle 
kõrval jäänud endine 
Kääriku peahoone. Aga  
ega väike allajäämine 
tähenda sisem ist ning 
kõhum ured on alati in i
m est taga sundinud. 
Vast a lustaksim egi ring
käiku ju s t siit.

Siia tullakse esimesele Kääriku- 
lõunale, esimesele seminarile, esi
mesele Kääriku-tantsuõhtule. Need 
on sündmused, mis üpris hästi meel

ide jäävad. See on eriline tunne, kui 
astud neist klaasustest sisse. Mõni 
tuleb tuntud inimese veidi isetead
liku kõnnakuga, teine veel vaikselt 
ja uudistavalt ringi vaadates. Tre
pilt avaneb vaade üle järve ning 
metsaste-mägede. All kükitab saun, 
palliplatsid on sealsamas, veidi eda 
si vanad majad, kust Kääriku oma 
alguse sai ja mida kuidagi arvelt 
maha kanda ei saa. Ja ei tahetagi,  
sest endine laut, mis oli esimeseks 
eluasemeks, on praegu tellinguis: 
tehakse põhjalik remont. Kevadeks 
saab uusi kohti juurde. Siis on siin 
samad mugavused, mis üleval uues 
majas.

Nüüd aga tagasi trepipealsele. 
Erilise agarusega pühid jalgu ja 
lähed üles söögisaali. Pikad lauad, 
mille ümber askeldavad kaaslased. 
Söömine on siin ka iseäralik lõbu. 
Oh, neid eht-Kääriku toite! Oleme 
neid kiitnud ja kiidame ka edaspidi. 
Köök. 50-liitrised supipotid, kus 
korraga keeb toit sajale suule, to 
hutud pannid ja muidugi toredad 
köögitädid. Paljud neist on üliõpi
lasi ja muud rahvast söötnud baasi 
avamisest saati. Kööki varustab to i
duainetega ja maksab personalile 
palka Otepää Tarbijate Kooperatiiv. 
Muret ja asjatuid sekeldusi teeb 
kõige tähtsam asi köögis — pliit. 
Praegune streigib päris sageli. K a
vas on elektripliidi sissepanemine. 
Ühtlasi kaoks ka üks tahmav kors
ten muidu nii puhtal Käärikul.

Eestlase põhitoiduks loetakse kar
tulit. Ega Käärikulgi erandit tehta. 
Kuid kas ei pane pead vangutama, 
et ikka veel kõik kartulid kooritakse 
käsitsi. Kõrghooajal on K ääri
kul kuni 300 inimest. Aga kartuli- 
koorimismasin on aasta  korrast ära.

Toitlustamisega tegeleb samas 
majas veel puhvet. Kohalik rahvas 
ostab sealt oma leivad-saiad, sport
lased karastusjooke, muidumehed 
m agusam at kraami, saunalised see
pi ja šampooni. Puhvetis töötab 
varsti neljandat aas ta t  Vaike Mägi.

Peahoone jätkuks on garaažid ja 
katlamaja. Vahetustega töötab siin 
kolm katlakütjat, kes hoolitsevad 
soojuse ja saunavee eest. K atlam a
jas käivad praegu ümberehitustööd, 
kuna saadi luba üleminekuks palju 
võimsamale masuudiküttele.
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K ääriku spordibaas

Kui nüüd tulla ringilt ümber m a
ja tagasi nende klaasuste juurde, 
siis tahaks lähemalt teada saada 
Kääriku olevikust ja tulevikust, sest 
jääb mulje, et ka see paik ei saa 
kunagi valmis. Ikka tehakse või 
kohendatakse siin midagi. Meie kü
simustele oli lahkelt nõus vastama 
Kääriku spordibaasi juhataja John 
Põldsam:

Käärikul on peamine ikka õppe
töö. Siin toimuvad KKT laagrid, 
samuti kaugõppe üliõpilaste õppe
kogunemised. Treeningud on siin 
ka kõigil ülikooli sportlastel, sõltu
mata teaduskonnast.  Esmajoones 
eelistame muidugi spordimehi, sest 
seoses uue spordihoone valmimisega 
on meil eraldi eelarve, mis tuleb 
täita ruumide üürimisega. Muud 
laagrid (seminarid, teadlaste kohtu
mised jm.) pole meie isemajandami
sele nii vastuvõetavad. Me nõuame 
neilt muidugi ka sportlikke üritusi 
siinviibimise ajal, sest ei maksa 
unustada et Kääriku on eelkõige ja 
ainult s p o r d i - ,  mitte puhkebaas.»

Hiljuti kinnitas TRÜ õpeta tud  
Nõukogu uued Kääriku spordibaasi 
kasutamise eeskirjad. Ka Te kom
menteeriksite neid?

«Uued eeskirjad on eriti ranged 
Kääriku sisekorrareeglite vastu eksi
jate suhtes. Karistuse kõrgem määr 
on baasi kasutamise õiguse ä ravõ t
mine kas üksikisikult või isegi kol
lektiivilt. Eeskirjad tunduvad olevat 
eriti ranged ainult mitmesugustest 
seminaridest ja kokkutulekuist o sa 
võtjaile. Sportlaste poolt korrarik
kumisi ei esine.

Kääriku on ka edaspidi vabariigi 
koondiste ettevalmistamise kohaks, 
kuigi me püüame vältida, et baas 
ülikoolile endale kaduma ei läheks. 
Vabariiklikud koondised on meile 
kasulikud ka majanduslikus mõttes. 
Ülikool pole võimeline spordibaasi 
eelarvet täielikult katma.»

Kui palju on Käärikul inimesi 
tööl?

«Praegu töötab umbes 30. Põhili
selt teenindav personal: koristajad, 
kütjad, valveelektrikud. ü ldiselt on 
tööjõu küsimus päris hell. 1967. a. 
valmis mänguväljakute kompleks, 
aga pole inimest, kes seda pidevalt 
korras hoiaks ja hooldaks. Ammu
aegne staadionimeister pidi nüüd 
uue hoone valmimisel sinna tööle 
tulema. Praegu saab veel läbi, aga 
suvel kasutatakse nii staadioni kui 
uut spordihoonet! Kust siis inimesi 
saada? Elamispinda praegu pakkuda 
ei ole ja eks see olegi üks peamine 
raskus.»

Mida uut ehitatakse Käärikule 
veel lähema aja jooksul?

«Tahame köögi korda teha. Sellest 
oleneb kogu baasi hea käekäik ja 
inimeste meeleolu. Nii nende, kes 
siin sporti teevad, kui ka nende, 
kellele Kääriku on saanud tööko
haks. Kohtade arvu ei tasu liialt 
suureks ajada. Praegu on 180 koh
ta, alumise maja kordasaamisega 
tuleb veel 20 juurde. Tahame ehita
da vana hüppetorni juurde treeneri
te maja ning töölistele püüame sa 
muti kortereid leida.

Söögisaal tantsimiseks siiski ei 
sobi ja  selle vea parandamiseks on

kavas peahoone auditooriumidele 
teha veel üks umbes 150-kohaline 
juurdeehitus — päeval loengusaa- 
liks, õhtuti tantsuks ja ajaviiteks.

Meie vana saun on küll kuulus, 
kuid hakkab juba väsima. Metsa
majanduse ja Looduskaitse Minis
teeriumi abiga plaanitseme järve 
kaldale, ujula poole uue, kahe lava
ruumiga sauna üles lüüa.

Tegemisel on 25 m ujula, rahes t  
4 rajaga. Veel ootavad töökäsi suu 
red mullamäed: sügiseks on kavas 
oma jõudude ja Elva EPT abil t a 
sandada maad suure muruväljaku 
jaoks. Rahvast tuleb iga aastaga 
juurde ia üks korralik väljak kulub 
marjaks ära. Aega ja hoolitsust see 
küll nõuab, kuid tulemus on seda 
hinnatavam. Heakorrastust nõuab 
uue võimla ümbrus, siin teevad 
tööd Valga KEK-i mehed ja üliõpi
lased .

Võib kindlasti öelda, et Kääriku 
spordibaas, mille autoreiks on arhi
tektid P. Tarvas ja manalasse vari
senud U. Tölpus, muutub iga a a s ta 
ga ikka paremaks ja moodsamaks 
spordikeskuseks vabariigis.»

Mis tingib Kääriku sellise laia
ulatusliku arengu?

«Väga soodsat mõju avaldab K ää
riku nõukogu, kuhu kuuluvad vaba
riigi juhtivad poliitika- ja m a jan 
dus mehed, kes on ühtlasi agarad 
spordientusiastid. Nõukogu eesotsas 
on ENSV Ministrite Nõukogu esi
mehe asetäitja Arnold Green. Nõu
kogu on küll nõuandva organi õi
gustes, kuid suudab palju korda 
saata.» R. VALING

ühiselamu
Maja, kus Käärikule sõitnud en 

dale toa leiavad. Parem as tiivas 
asub administraatori tööruum. Uk
selt on lugeda, et administraatorit 
võib kätte saada peaaegu kogu öö
päeva kestel.

«Kas uneaega ka üle jääb?»
Administraator Elsa Unukainen 

naeratab: «Ega siis asi nii hull ka 
pole. Töötame vahetustega. Teist 
majaperenaise kohta peab Linda 
Kalm. Eks me püüa oma töö- ja 
puhkuseaega nii seada, et poleks 
nurisemist külalistel ega meil enes
tel.

Kõige rohkem on meie majas  rah 
vast jaanuari- , veebruari- ja  m är ts i
kuus ning suvel. Siis juhtub t ih ti
peale nii, et jõutakse enne toad vae
valt koristada, kui juba uued elani
kud sees. Millegipärast tahavad 
kõik suvel või talvisel koolivahe
ajal Käärikul puhata, sügiskuudel 
ja varakevadisel ajal on baas aga 
peaaegu tühi. See on meil suureks 
kahjuks, kütmine jookseb tühja. 
Iga-aastane valulaps on olnud n ä i
teks aprillikuu. Tänavu siiski oleme 
ka aprillis küllalt rahvast m a ju ta 
nud. Väga hea, et ülikool korraldab 
mitmesuguseid konverentse just sep
tembris, mil samuti baasis palju 
vabu kohti on.

Baasis on kohti 200 inimesele, 
praegu saame m ajutada  küll 180 
r ingis, sest rõdumaja on remondis.»

Kop-kop-kop. Jälle tullakse. Selles 
kitsukeses administraatoritoas näik
se ruumi jä tkuvat kõigile, kel siia 
asja. Põhitöökoha kõrvalt tuleb ad

ministraatoril ka sidetöötaja ameti
ga hakkama saada. Jõuab kohale 
postimees värskete lehtede ja kir ja
dega, astub sisse mõni Kääriku pä- 
riselanik, et perenaisega pisut juttu 
ajada. Noorepoolne naine asutab end 
paras jagu minekule: «Vaja veel 
koolist läbi astuda ja vaadata, kas 
lapsed ikka terved.»

Uudishimu tõukab mind vahele 
segama: «Kas teie hoolitsete Kää- 
riku-rahva tervise eest?»

«Seda küll. Minu hoole all on 
kogu Kääriku baas, kõik, kes siin 
käivad ja  saale kasutavad, muidugi 
ka konverentsidel viibijad. Lisaks 
veel kaks ümbruskonna kooli.

Kõige rohkem tööd on talvel. 
Suuri traumasid, tõsi küll, tuleb 
õnneks harva ette. Tänavu talvel oli 
üks luumurd. Nikastusi ja muid 
väiksemaid vigastusi on muidugi nii 
palju, et neid ei jõua üles lugeda.»

Selgub, et vestluskaaslane oli 
Salme Kruusa, ametitiitel: medit
siiniõde.

Räägime perenaisega edasi.
«Kes aprillis Käärikul on viibi

nud?»
«Eelkõige on baas muidugi tree- 

ningukoht ülikooli kehakultuuritu- 
dengitele. Nende kõrvalt aga jääb 
ruumi teistelegi. Aprillis olid meie 
50 Õigusteaduskonna üliõpilast, 
siin pidasid seminari eksperimen- 

taalfüüsikud-luminestsentsiuurijad 
ja Tartu anestesioloogid. 8. aprillil 
majutasime üliõpilasi — UTÜ-lasi 
kogu vabariigist.  Treeninglaagris 
oli VSÜ «Kalev» võrkpallimees
kond. Märtsi lõpul—aprilli algul 
pidasid oma laagrit  TRU viimaste 
kursuste tudengid.

Vabariigi sportlastest kasutavad

Käärikut kõige enam kergejõustik
lased. Pallureid käib vähem. Uues 
võimlas on treeninguruumi ka tõ s t
jatele.»

«Kuidas teie kui perenaine m aja
elanikega rahule jääte?»

«Korraarmastust võiks küll roh
kem olla. Unustatakse, et tubades 
on kapid, kuhu saab riideid ja muid 
asju panna. Koristajad on olemas, 
kuid sellegipoolest ei kõlbaks prah
ti põrandale visata ja enda järel 
tuba pilla-palla jätta.

Ülikooli suusatajad (nendega käi
vad siin kaasas Erna Abel ja Osvald 
Allikas) panevad seevastu lausa 
imestama. Asju on neil kui palju, 
aga tubades alati kord. Ei usugi 
nagu, et meesterahvad nii piinlikku 
korda oskavad pidada.»

Seina äärest riiulilt leian küla
listeraamatu. Soliidne ja raske. An
nab tõsta. Sisekaanel pühendus:

ENSV Riiklikult Kunstiinstituudilt
TRU Kääriku Spordibaasile.

31. jaanuar  1964.
Lehitseme raam atut koos Elsa 

Unukaisega: «Aitäh Sulle, Kääriku, 
imetoredate laagripäevade eest!»

KKT III kursus.
«Ett hjärtl igt t a c k . . . ! »
«Thank you for the most m arve

lous d a y . . . »
Sissekandeid mitmes keeles, ema

keelest ja  Holstre 8-klassilise kooli 
perest alates kuni hispaania keele 
ja Kuuba sportlaste pühenduseni 
välja. Teatavasti valmistusid kuu
balased Käärikul Tokio olümpia
mängudeks.

Käärikul on viibinud teisigi ek
sootiliste maade esindajaid — a r 
gentiinlasi, brasiillast, Ameerika

neegreid — valgete ja neegrite ühe- 
õiguslikkuse eest võitlejaid. Kui kü
sisin, kuidas neile kaugetele küla
listele Käärikul meeldis, rääkis Elsa 
Unukainen naeruga pooleks, kuidas 
brasiillasi soome saun hirmutas. 
Üks külaline olevat saunaviha n ä 
gemisest nii ära kohkunud, et käi
nud saunast kaarega mööda, sellal 
kui teised saunamõnusid tunda said 
ja aiva kiitsid.

Laseme külalis teraamatul edasi 
rääkida. Isegi sanskriti keelt on sel
lest leida, kõrval venekeelne sisse
kanne ja allkiri: grupp Moskva in
dolooge. Häid sõnu on pererahvale 
öelnud Rostovi üliõpilased, üleliidu
lisest raadk>reporterite kokkutule
kust osavõtjad, Tšehhoslovakkia 
orienteeruja ja spordiajakirjanik
В. Koe, kes kinnituseks on maali
nud suurelt

«NASHLEDANOU!»
(nägemiseni)

Loen edasi:
«Kiitos vieranvaraisuudesta ia 

hauskasta hiihtopäivästa!»
Naaberrahvast soomlasigi on 

Käärikul käinud, alates Soome V a
bariigi presidendi Urho Kaleva 
Kekkosega. Hiljem on Kääriku-mõ- 
nusid maitsnud Soome spordiühin
gute ja Soome raadio esindajad. 
Administraatori töötoa seinal ripub 
soomlaste kingitud helesinine vim
pel: «Korkealle kansan kunto!»_ 

Elsa Unukainen meenutab 1965. a . 
septembrit, mil pärast traditsioonilist 
sõpruskohtumist Helsingi Ülikool — 
TRÜ tuldi Käärikule, kus tä ienda
valt peeti suur lauluvõistlus. Lauldi 
vastastikku soome ia eesti laule 
peaaegu hommikuni välja.

H. OK

Spordihoone
on Kääriku majade pesamuna, 

kuigi panoraamis ulatub tema. ka
tus nüüd kõige kõrgemale ja raa- 
hultki pole hoone just tilluke.

Majadokumentides on ehitajatena 
nimetatud ainult Valga KEK-i töö
lisi, tegelikult aga töötati tudengi
tega kahasse. Muidu oleks tulnud 
avamist veel kaua oodata. Kui suu'r- 
kevadeks korrastatakse ka ehitus- 
sodine ümbrus, siis pakub vastval- 
minu tõsist konkurentsi seni K ää
riku peahooneks nimetatud söökla 
ja  auditooriumi majale. Mis siis 
■veel on spordiõppebaasis peahoone- 
likum kui mitte kahe suure saali, 
jooksuraja, tõsteruumi, keeglisaali, 
lasketiiru, suusabaasi, riietus- ja du- 
širuumide ning isegi 12 autot m a
hutava garaažiga hoone.

Avamispidustustest on möödas 
vaevalt kuu ja seepärast ei saa tulla 
küsimusega, mida siin majas tehak
se, sest päris õiged sporditegemise 
ajad on selles majas alles ees. Kül! 
aga võib pärida, mida siin majas 
teha saab ja  tegema hakatakse?

Saime jutuotsale kõige käärikuli- 
kuma mehe Uno Käärikuga, kes 
suviti hoolitseb staadionide eest, 
sel talvel aga sai ka spordimaja 
hoolekandjaks.

Mitte ainult puhtuse pärast,  vaid 
ka austusest spordihoone vastu võ
tame kingad ja last ja lisame sei- 
naäärsele jalatsitemerele veel näpu- 
täie. Majas käib parajasti Tallinna 
«Kalevi» võrkpallimeeskonna tree- 
ningvõistlus, mille jälgimisest ka 
kõik mittesportiastest Kääriku-asu- 
kad ära öelda ei suutnud.

Sokkides kõnnime koos Uno K ää
rikuga mööda suurepärast 84 m' 
pikkust rekortaani (tartaani Saksa 
Liitvabariigi variant) paremas tii
vas asuvasse võimlemissaali. Nur
gas seisab suur ererohelist värvi 
rull. Seal on 42 m vetruvat kunst
likku muru. Akendeta otsasein oil 
täis redeleid. Külgseinu nagu po
lekski, aknad on kõrged ja laiad, 
valgust kui palju. Saal on mõeldud 
eelkõige kergejõustiklastele ja võim
lejatele.

Rekortaanrada toob meid tagasi 
laia koridori, mille järvepoolses kül
jes paikneb rida valgeid uksi: koh- 
tunikeruumid, ars tikabinet jms. V a
sakus majatiivas on Kääriku suurim 
siseruum — pallisaal. Elektrimootor 
riga paikapandavad korvid, põran 
dalaudade alla peidetud liivaga 
hüppekast. Otsaseinas puudub veel 
peegliterida. Märtsikuus siinsamas 
harjutanud Liidu kümnevõistlejad 
kinnitanud, et paremat treeningu- 
paika nemad pole näinud.

Keldrikorrusel on omaette maailm. 
Uudseim paik — keeglisaal. Inven
tar on Soomest tulemas. Keeglira- 
jaga paralleelselt kulgeb enam kui 
50 m pikkune lasketiir, mille põ
rand bituumenkatte alla viiduna r a 
huldab ka nõudlikuma sprinteri või 
tõkkejooksja vajadused. 50 m ja 
25 m kauguse! märklaudadest on 
laes ja seintes sumbutajad. M ärk
laudade taga  püüavad kuule meet- 
ripikkused puupakud.

Lasketiiru kõrval asub tõsteruum 
viie tõstepaigaga, mis on betooni ja 
kolmekordsete laudadega kindlusta
tud, seda on tarvis sissevajumise 
ärahoidmiseks. Inventari siin juba 
jätkub — viis väikest ja viis suurt 
kangikomplekti on kohal. Et projek
ti järgi oli ruum hoopis laoks mõel
dud, siis on ventilatsioon nõrga
võitu. Rasket sporti tegevate jõu
meeste puhul pole see muidugi pisi
asi.

Treeningule minejate ja treenin
gult tulijate tarbeks on keldrikor
rusel ka kaks duširuumi ä viis 
dušši. Riietuskappe on kokku üle 
saja.

Eraldi sissekäiguga elamupoolsest 
otsast paiknevad suusabaasi ruu 
mid. Unes hakatakse suuski hoidma 
ja teises tõrvama. Seda on Käär-f- 
kul hea teha — gaasiballoonid ja 
põletid juba ootavad.

Spordihoonet saab tulevikus täien
dama ka sisebassein, mis on p la 
neeritud sõöklamaja otsa juurde.

Nii ei jäägi enam palju neid spor
dialasid, mida Kääriku uue peahoo
ne sees harrastada ei saa. Vast ehk 
ainult igasugune talisport (aga mil
leks siis Kääriku mäed on?) ja pu r
jetamine (milleks siis meil m-eri 
on?).

S. KIIN



— Kuidas Mitja elab?

— Väga kahju, et Mitjat ülikooli 
ei lubatud astuda. Kaotada veel üks 
aasta  see on tont teab mis! Võib
olla läheb see siiski veel korda, kui 
kasutada üht sinu kirjas mainitud 
võimalust.

— Mul oli väga hea meel teada 
saada, et Mitja asi hakkab joonde 
minema ja et teda vististi lubatak
se Tartu. Hea oleks, kui ta asi kii
remini laheneks!

Need on väljavõtted Vladimir II- 
ji tš Lenini kirjadest välismaalt oma 
emale 1900. a. septembris-oktoobris. 
V. I. Lenin oli mures oma noorema 
venna Dimitri pärast,  kes 1897. a. 
sügisel eksmatrikuleeriti Moskva 
Ülikooli arstiteaduskonna V kursu
selt.

D. Uljanov astus Moskva Ülikooli
1893. a . ja kohe ühines demokraat
liku üliõpilasliikumisega, astus so t
s iaa ldem okraatl ikku ringi, propa
geeris aktiivselt marksistlikke ideid 
Moskva tööliste ja üliõpilaste hul
gas. 1897. a. novembris arreteeriti 
ta kui «ühiskondlikule korrale ja 
rahvale kahjulik» isik, ja hoiti üle 
aasta  «asjaolude väljaselgitamiseks» 
vanglas. Et asjaajamine venis, siis 
saadeti ta 1898. a. augustis Mosk
vast välja ning alles järgmise aasta 
juunis langetati otsus üheks aastaks 
politsei avaliku valve alla jätmiseks, 
m äärates  talle elukohaks Podolski 
linnakese. P äras t  karistuse kand
mist keelati kuni erikorralduseni 
elamine Moskvas ja Peterburis.

Dimitri Uljanov pidas visa võit
lust ülikooli tagasipääsemise eest, 
pöördus paljude asutuste ja mõju
vate isikute (isegi tsaari) poole, 
kuid kõikjal vastati eitavalt. Ja siis
1900. aasta suvel keegi headest sõp
radest soovitas taotleda luba õpin
gute lõpetamiseks Tartu Ülikoolis. 
Nimelt XIX sajandi lõpul ja XX sa 
jandi algul oli kujunenud olukord, 
et tsaarivõimud ei teinud erilisi t a 
kistusi teistest kõrgematest õppe
asutustest eksmatrikuleerituile T ar
tu Ülikooli astumiseks. Nad lootsid 
ekslikult, et revolutsiooniliselt mee
lestatud noored, olles eemal suurtest 
tööstuskeskustest,  ei leia küllaldast 
pinda oma tegevuse jätkamiseks 
Tartus, kus tööliste arv oli üsna tü 
hine, ülikoolis aga tegutsesid reak t
siooniliselt meelestatud korporandid. 
Oldi arvamisel, et politsei liidus 
balti aadliga ja linnakodanlusega 
suudab maha suruda noorsoo vaba
dusliikumise.

21. septembril 1900. a. lubas rah 
vahariduse departemang D. Uljano- 
vil astuda Tartu Ülikooli, ja juba 
30. septembril saabus ta kohale. 
Leidnud endale korteri Veski tn. 47 
(praegu N. Burdenko tn. 61), esitas 
ta 2. oktoobril (vana kai. järgi) 
avalduse ülikooli rektorile, mis ka 
rahuldati. Järgmisel päeval kanti 
Dimitri Uljanov üliõpilaste nimekir
ja ning anti talle välja matrikkel 
nr. 18020. Arstiteaduskonna nõuko
gu arvestas Moskva Ülikoolis teh
tud eksameid ja võttis ta vastu 
viiendale kursusele. Samal ajal jõu
dis kohale ka korraldus D. Ulja-

Dimitri
Uljanov 
Tartüs

novi salajase politseivalve alla võt
mise kohta,

Dimitri Uljanov oli väga hoolas 
üliõpilane, ta töötas palju ja pin
geliselt. Ühes oma kirjas emale kir
ju tas ta: « . . .  hommikul lähen loen
gule, õhtul kas kuhugi õppustele, 
uuesti loengule või istun kodus r a a 
matu taga; tööd on väga palju, nii 
et olen hommikust õhtuni k in n i . . .  
Harjutasin ennast tõusma ni.i vara, 
et nüüd õpin enne loenguid tundi 
poolteist kodus , . .» Õppetöö korral
damisega on ta rahul, ehkki märgib 
mõningaid erinevusi, võrreldes 
Moskva Ülikooliga: «Loengu ajal 
kutsuvad professorid üliõpilasi väl
ja, küsivad neid, panevad tegema 
diagnoose, ravimeid välja kirjuta
ma, märgivad üles neid, kes kohal 
ei ole — lausa nuhtlus!» Dimitri 
kurdab õppimise kalliduse üle: «Sis
seastumisel tuli maksta 6 rubla nn. 
«matrikli» eest, siis 25 rubla üli
kooli heaks ja honorar professori
tele pluss maks praktilise õppuse ja 
kliiniku eest (eraldi) — 47 rubla, 
kokku, tont võtaks, 78 r u b l a . . .  
Üldse tuleb kallim, kui teistes üli
koolides, aga mis teha.» (Töötami

se eest laboratooriumides ja kliini
kutes tuli maksta ä 5 rubla ja lai
pade lahkamise eest 3 rubla semest
ris, kõikide professorite loengud olid 
tasulised välja arvatud õigeusu 
loengud.) Õppemaksule lisandus 
veel korteriüür (10—20 rubla).

1901. a. kevadeks olid kõik viien
da kursuse eksamid ja arvestuse_d 
tehtud ning 27. aprillil anti luba lõ
pueksamite sooritamiseks. Umbes 
kolme kuu jooksul sooritas D. Ul
janov 17 eksamit ja 3. detsembril
1901. a. omistati talle arsti kutse. 
Seega oli ülikool lõpetatud.
16. veebruariks 1902. a. valmis ka 
diplom, mis saadeti postiga kätte.

V. I. Lenini kirjavahetusest om as
tega selgub, et suure tähelepanu ja 
armastusega jälgis ta venna käe
käiku Tartus. Peaaegu kõikides 
selle perioodi kirjades emale või 
õele tunneb ta huvi Dimitri vastu: 
«Kas ootate Mitjat pühadeks koju? 
Kuidas tal arstiteadus ja saksa keel 
edenevad?» (6. XII 1900. a.). «Mida 
Mitja Tartust kirjutab — küllap ta 
nüüd enne eksameid teeb veel kõ
vemini tõöd?» (9. II 1901. a.). «Mida 
kirjutab Mitja? Millal tal eksamid 
lõpevad?» (20. II 1901. a.). «Millal 
ta kõigi oma eksamitega valmis 
saab ja missugused on ta tuleviku
plaanid? Tahab ta ikka veel saada 
sanitaararstiks?» (3. VIII 1901. a.).
27. I 1901. a. kirjas tänab 
V. I. Lenin ema Mitja foto eest, mis 
oli Tartus tehtud.

D. Uljanov oli omakorda kirja
vahetuses V. I. Lenini ja N. K. 
Krupskajaga, saatis neile ajalehti ja 4

raamatuid. Juba 1900. a. alates n i
metas ta ennast «iskralaseks».

D. Uljanovil kujunesid tihedad 
sidemed demokraatlikult meelesta
tud Tartu üliõpilastega, ta tegi ära 
suure töö nende poliitilise maailma, 
vaate laiendamiseks ja üliõpiläslii- 
kumise organiseerimiseks. On tõe
näoline, et tema kaudu said üliõpi
lased tu tvuda V. I. Lenini teostega, 
«Iskraga» (1902. a. algul avastas 
politsei üliõpilaste korterites «Isk
ra» numbreid, 1902.— 1903. a. ilmus 
«Iskras» kirjutisi ka Tartust). On 
andmeid selle kohta, et ta  kuulus 
Tartu üliõpilasliikumist organiseeri
va k e s k u s e Ü h e n d a t u d  Maiskon-. 
dade ja Organisatsioonide Liidunõu- 
kogu — koosseisu. Ta puutus kokku 
paljude tolleaegsete üliõpilasliiku- 
mise aktivistidega — Kladištševi; 
Piksanoyi, Hundadze, Sõrmuse, Deš- 
sleri, Mavritski. Tšudnovski ja  teis- 
tega. ;

Kui 1902. a. veebruaris korraldaj 
sid Tartu üliõpilased esmakordselt 
poliitilise demonstratsiooni loosungi 
all «Maha isevalitsus!», kui nad hil
jem levitasid lendlehti, kutsudes 
üles töölisklassi rahvusvahelise so
lidaarsuse päeva — 1. maid — tä 
histama, kui nad 1903. a. võtsid osa 
VSDTP Tartu rühma loomisest, siis 
võis selles näha ka Dimitri Ulja- 
novi poolt külvatud seemne esimesi 
võrseid.

L. ERINGSOM

l / l e i l  on kiilas

leb, on erilaadne pinge ja jällegi 
ootus. Ta ei ole tühi, see vaikus. 
Ja järgnev m uusika peab endasMillest alg ab sisaldama, selle pinge lahenduse

ö  — sam uti, ma arvan, on ka nen-
УП1 1 1 1  c i b n  9  de elu ootuste ia v a ik u s te g a ...*
FlLUtUtO LKLL Г Need ühe kuulaja kirjaread v ii

sid m õtted lõputute küünlaleekide  
. ja küünlakujutiste peale, milliseid

Võib-olla vaikusest. M õtlen seda televisioonis või film is sageli tõsi- 
va ikust, tnis on meie kuju tluse sü- se muu$ika saatja teks pakutakse, 
gavuses, aga m is võiks ka kogu o len  mõelnud hardusest, mida küü- 
m uusikalisele kujutlusele «eluruu- na[ sisendab. Ja üha enam kipun  
miks» olla. arvama, et kõige rohkem  hardust

on aeglases m uusikas. Tuleb niisu- 
Usun, et tõepoolest hea m uusik g une tunne, et paljude kuulajate  

o n  see, kes vaikusest m uusika sel- jaoks nim elt too aeglane m uusika  
lise tundega haarab, m illes on sa- on retk vaikusesse. Võib-olla on 
mavõrra hoitust, ootust ja eruta- See ting itud  sellestki, et ma näen 
tust. ( Vene pianist N. M etner võrd- erilist vastuolu aeglase m uusika  
leb sellist m uusikut juveliiriga, kes esitam ise ajal interpreedis valitse- 
on kalliskive «sam etisest puhkusest va p i n g e  ja ilma nim eta, alguse- 
«vabastamas»».) Vaikus võiks olla .lõputa h a r d u s e  vahel, m is kuu- 
m itte ainult m uusiku sisem aailm a iaja[s tekib sellise m uusika mõjul, 
mahu nimetaja. Vaikus peaks ole- M ulle meeldis ütlus, et kuidagi- 
rna üldse kõige heliseva algus ja moodi ei saa va ikust ennast vaiku- 
lõpp meie _ kõigi jaoks. See  /agt, sest vaiksem ini «esitada». M õtlen, 
m illest kõrgem ale me kunagi ei et just selles m ittesaam ises on võti 
~saa, ja lävi, m illest algab kogu kõ- m uusikasse  — ülierk tegelikult kõ
lava vastuvõtt. lava ootus.

Tõenäoliselt on vaikus niisama  
suur ja niisama suure num briga  
väljendatav kui iga m uusiku  
o o t  и s k i ( võim alikult palju  esi
neda, võim alikult rohkem  teoseid  
kõlama «äratada»). Seisneb ju te 
m a töö lõpututes kordam istes. Ja 
kui lõputus selles töös on ühe 

.suure-suure arvuga väljendatud  
kordam iste hulk, siis võiks öelda, 
et ka interpreedi ootus on käega
katsutavalt ära loetav.

Iga kordam ine on meie jaoks al
gus. Igas alguses on minu kui 
m uusiku jaoks ootust — ei ütleks, 
et inspiratsiooniootust, vaid ootust, 
et suudan antud hetkel kõige roh
kem  ära teha, rohkem, kui suutsin  
eile, üleeile.

Vaatamata päevast-päeva suure
nevale kordam iste üldarvule (ku i 
neid ainult lugeda!) jääb oodatav 
ikka ootuse kaugusele  — esitus ei 
saa kunagi pärisvalm is, nagu ei 
saa seda ei kaasaegne m uusika ega 
taasleitud vana m uusika kogu oma 
rikkuses, kogu oma sajandite p ik
kuses.

«Elan nagu ühest ootusest te i
se. Need ootused on teinekord  
erutavad, teinekord väsitavad, 
nukrad  — siis m õnikord tekib  
niisugune tunne, et ootuste vahe
le tahaks m ingisugust tühja koh- 
te , tahaks nagu pausi või vai
kust. Ja m õnikord m uusikat kuu
lates tekib sam uti vaikuse-ootus. 
.Selles vaikuses aga, mis siis ta-

Millest algab 
interpretatsioon ?
Noodikirja lõpetatusest. Kui heli

looja on aga interpreedi kaasaeg
ne ja hea tu ttav , siis  — lõpetama- 
tusest, sealt, ku st alustab teekonda  
iga uus teos, ideest. Vahepeatus on 
tingim ata  ette  nähtud  — lõplike 
elem entidega noodikirjas. Edasi 
jälle lõpm atusse, seekord koos in
terpreediga.

Lõpm atud on need võim alikud  
tegurid, m illest võib tõuke saada 
m ingi uue teose sünd. Lõplik on 
kõik elava kõlaga seotu (ühe m in
g i teatud teose antud esituses). 
Lõpm atu aga võim alused noodi
teks ti €kuuldavaks näha».

«Tuleb silm as pidada, et asu
des esitam a m ingit m uusikateost, 
omab interpreet kindlasti m ing i
sugusegi e ttekujutuse teosest. Ei 
ole tähtis, kas idee on interpree
di enda poolt leitud: ta võib se 
da m uuta, olenemata kuuluvu
sest. Aga ikkagi ju s t see idee on 
igasuguse interpretatsiooni eel
dus, idee sellest, mida esituses 
taotlem a a su ta k se . . .  Lähte
punktiks peab olema armastus. 
A rm astus m uusika vastu. A rm as
tus kannab endas alati teadm ist, 
sealsam as ku i teadm ine suudab

valgustus, esinejate riietus, nende 
esinemism aneer ja m uidugi m õju
tab ennekõike m uusika ise. Kas ei 
ole m uusikalisse aega kätketud ka 
idee illusoorsest a ja s t? Loom uli
ku lt on olemas m uusikat, mis pa
ratam atult veelgi kriipsutab alla 
reaalse aja kulgu. N äiteks m arsi• 
muusika. Ja kus siis veel, kui m itte  
m uusikalise m eetrum i kokkulange
m ises südam etuksetega peituks 
m uusika tunnustus reaalsele a ja le?

Kus aga peitub interpreedile 
eraldatud kahe loom ingutunni täie
lik tu n nustu s? E dus? A ga m issu
g u ses? Kas edus iseenda juures, 
m ille astm e määravad interpreedi 
au j  anu ja lootused, või selles te i
ses, väljastpoolt tulnus, teiste ar
vam ustest kujunenud edus? Võib
olla on osa õ igustusest interpree- 
ditõöle tõesti leitud vastuses. K ind
lasti on ta aga v e e n d u m u s e s ,  
m uusiku veendum uses, et tehtud  
sai k õ i k ,  mida nõuab m uusika  
tervikuna ja igal üksikjuhul, teh
tud nii, nagu antud momendil 
m uusikast arusaamine ja võimed 
lubasid.

Ilm a kindla veendum useta, et 
olem asolevad kavatsused nim ett 
muusikalised on, ei pruugiks ükski 
interpreet ühtainsatki heli tekitada.

Arbo VALDMA

väga harva tuua m idagi armas-
tusetao list.»
(N ii k irju tas austria pianist A.
Schnabel 1945. а.)

K uidas sundida end täna teada- 
saadut ainuvõim alikuks lahendu
seks tunnistam a, puudutagu see 
leitud sõrmi, pedaali, dünaam ikat 
või m ingit m uud vahendit, m is on 
interpreedi käsutuses teose ette
kandeks va lm istam isel? Tundub ju  
iga m ällu süvendatud detail vae- 
susevarjuna kõigi kõrvalejäänud  
võim aluste täisvalguses.

Ma ei tea, kui suur on selline 
võim aluste «kullapalavik» teistel 
m uusikutel, nende harjutam istundi- 
del, m ind ei vabasta aga kärsitu
sest m uu kui ainult tõeline loo- 
m inguhetk  — kontsert, kuulajate  
juuresolek. Selline juuresolek elekt- 
riseerib kogu kõlava m uusika p in
gega, m is ei luba m ul laval loo
dusse teisiti suhtuda, kui nim elt 
nende ja ainult nende, m om endil 
sündinud detailide ainuvõim alikku  
ühendusse. Pole ju  ühtki m uusika
list väljendusvahendit, m is loomin- 
gup ingest ei nakatuks ja seda eda
s i anda ei suudaks. Kõik kuuldav  
nagu tiheneks, täieneks nende igast 
kuula jast väljasirutunud kuulam is- 
teravike ees. Ja siis, sel kellaajal, 
selles saalis, selle vaikuse ees o t
sustad  ka n iisuguste vahendite ka
suks, m is harjutades kordagi ku
ju tlust ega kõrva ei «tü litanud».

M uusikat peab m itte ainult taas- 
looma, vaid ennekõike edasi and
ma, ulatama kuulajaile võim alikult 
palju m uusikas peidus olevat — 
igasuguse kujutluse algusi.

<r.. .  M inu meelest on nagu  
kum m aline ja m itte päris õige 
see, kui öeldakse, et m uusika  
äratab selle m uusika kuulajates 
tundeid. Kas need on ju s t tun 
ded  — võib-olla on need m õtted  
tunnetest või m älestused nen
dest . . .  Tunnetest, mida see kuu 
laja on läbi elanud jä llegi palju  
pikem a aja kestel, kui kestab  
see m uusika, mida ta kuuleb . . .»  
(Ü hest m ärtsikuu kesköõprog- 
ram m ist.)

K uulasin ja m õtlesin, et küll 
oleks tore, kui saaks kõige pare
m ate inim este kõige parem atest 
m eeleoludest välja lõigata ja kan
da interpreedi kasutada olevasse  
m uusikalisse aega need õnnelikud, 
ärevad, erutavad m omendid, mis 
m uusikat kuulates kuulajas esi
plaanile ilm uvad! Ja siis m õtlesin, 
et hea on, ku i kauge aeg m em endil 
kõlavasse tagasi tuleb. Ei ole ju  
m om endil kõlav m uusikaline aeg  
m itte alati vastavuses reaalse aja  
kulgem isega. Selles kulgem ises on. 
terve rida suuri m õjutajaid  — üks  
m õjutajatest istub kindlasti teie 
vasakul, teine parem al käel, ku i 
olete kontserdil, teid  mõjutab saali
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GORKI LENINSK1JE
35 km  M oskvast kagus, kõrgel 

künkal keset kasesalu seisab pal
judelt p iltidelt hästi tuntud kuue 
sam baga kreem ikaskollane maja. 
Tahtm ata end siduda mõisahoone
ga, asus Lenin algul elama taga
sihoidlikku tiibehitusse. A lles ras
kenev haigus sundis teda üle ko
lima kunagisse Savva  M orozovi 
suvekorterisse. Sam as tiibhoones 
suri 1943. a. meie ülikoolikaaslane 
D mitri I ljitš  U ljanov. Praegu ela
vad M oskvas tem a lapsed — Vik
tor, kes töötab insenerina, ja Olga, 
kes on õppejõud M RÜ  Keemiatea- 
duskonnas.

M oskva linna parteikonverentsi 
delegaadi ankeedist loeme:

Milles seisnes Teie osa veebrua
rirevolutsioonis?

Peale üldparteilise töö m itte m il
leski.

Milles seisis Teie osa oktoobri
revolutsioonis?

K eskkom itee liige.
Kas Te kirjutate artikleid ajaleh

tedele, kus ja  millistel teemadel?
Harva, poliitilistel teemadel.
Mida olete lugenud Marxi, En- 

gelsi, Lenini, Kautsky, Plehhano- 
vi töödest?

Peaaegu kõike.
Teie sõjaline ettevalmistus?
M itte m ingisugust.
Kõigest õhkub, et igasugune ene

se esiletõstmine oli Leninile süg a 
valt võõras.

KAASAN
Kaasani R iikliku Ülikooli pea

hoone ees seisab m onum ent 17-aas- 
tasele Volodja U ljanov iie. Lõpeta
nud kuldm edaliga S im birski g üm 
naasiumi, astus ta 1887. a. sügisel 
K aasani Ülikooli Õ igusteaduskon
da. õp iaeg  kestis vaid kolm  kuud. 
16. detsem bril 1887. a. võttis U lja
nov osa tsaarivalitsuse dem okraa

tiavastasest ülikoolireformist nör
dinud üliõpilaste väljaastum isest 
ülikooli aulas. Üliõpilased esitasid  
rektorile petitsiooni, m ille erutavad  
sõnad annavad tunn istust nooruki
te  ühiskondliku m õtte küpsusest:

«Meid tõi siia m itte m idagi m uud  
kui nende ting im uste  väljakanna- 
tam atuse tunnetam ine, m illesse on 
pandud vene elu üldse ja üliõpi
laselu eriti n ing soov pöörata  
ühiskonna tähelepanu nendele tin 
g im ustele ja  esitada valitsusele  
alljärgnevad nõudmised.» Järgne
sid konkreetsed nõudm ised, m is 
puudutasid eelkõige ülikooli ju h ti
m ise ning ülikooli siseelu dem o
kraatlike printsiipide taastam ist.

Sam al ööl U ljanov arreteeriti. 
Sandarm iohvitser, kes ohtliku riik
liku kurja tegija  asem el nägi enda 
ees poisikeseohtu noorm eest, ole
vat öelnud: «Noormees, m is te 
mässate, teie ees seisab ju  müür.» 
Vastuseks kõlasid kuulsad sõnad: 
«Müür küll, kuid pehkinud, ainult 
puuduta ja varisebki kokku!» A l
gas Lenini esimene asumisaeg. Ta 
saadeti välja oma emapoolse va
naisa doktor B lanki m aam ajja Ko- 
kuškinosse. Iga  aasta 16. detsem b
ril kogunevad Kaasani üliõpilased 
aulasse, et m älestada ajaloolist 
väljaastum ist demokraatia ja sõ
navabaduse kaitseks.

LENINO -K O K UŠK INO
40 kilom eetrit mööda Siberi 

trakti Kaasanist itia asub Kokuš- 
kino küla. Selles külas m öödusid  
Lenini ema noorusaastad, siin vee
tis ka noor Volodja m itu suve. 
Siia saadeti ta järele mõtlem a se l
le üle, kuidas m üüri tugevam ini 
tõugata. Lenini õe Olga kirjast 
nähtub, et represseeritud üliõpilas
tel oli palju kaasatundjaid. E si
meste päevade jooksul pärast van
gistam ist saadeti arreteerituile 300 
rubla raha, kasukaid ja salle, pa
berosse ja tubakat, güm nasistid  
saatsid  oma käekelli ja  taskuraha. 
Rahutuste eest ülikoolis arreteeriti 
kokku 39 üliõpilast, ülikool su leti
3 kuuks ja rektor oli sunnitud m i
nema erru. Kaasani ülikooli aja
loolaste arvates om andas Lenin  
m arksistliku m aailm avaate just 
K okuškinos M arxi ja E ngelsi töid  
lugedes ja nende üle järele m õel

des. ig a i kevadel kogunevad Ko- 
kuškinosse KRÜ  õigusteaduskonna  
diplomandid, et istutada puid pär- 
naalleele, m is ümbritseb praegust 
m aja-m uuseum i. K okuškino kool 
kannab Lenini ema Maria A lek
sandrovna nime.

U L IA N O V SK
Puhtana, avarana ja va lgusküllu

sena võttis m eid vastu Volga kõr
gel kaldal paiknev Lenini sünni
linn. Ehitam isel olev memoriaal- 
kom pleks kujutab endast kahtle
mata nõukogude arhitektuuri kõi
ge m oodsam at ja  kaunim at sõna. 
Valminud on juba Pioneeride P a
lee ja 20-korruseline võõrastemaja. 
Valmimas oli võim as Saarem aa do
lom iidiga kaetud muuseumihoone, 
m ille sisehoovil on rekonstrueeri
tud Lenini sünnimaja. E hitajaiks  
on internatsionaalne brigaad — 
noormehed Poolast, SD V -st jm. 
Arhitektidel on õnnestunud orgaa
niliselt ühendada vana ja uus linn  
ning üm britsev Kesk-Volgam aa  
loodus.

S im birskis möödus Lenini lapse
põlv, siin lõpetas ta güm naasium i, 
mille direktoriks ja  U ljanovite pe- 
rekonnasõbraks oli Fjodor Kerens- 
ki, kes ainsana õpetajatest kirju tas  
Volodja küpsustunnistusele nelja  — 
loogikas. Kuldm edaliga lõpetasid  
güm naasium i ka A leksander ja Ol
ga U ljanov id.

U ljanovskilased hoiavad au sees 
ka teiste kaaslinlaste m älestust. 
Linna peatänav kannab kirjanik  
G ontšarovi nime, Lenini koolis on 
õppinud ka I. K urtšatov, S. Fila
tov jt. Leninit ja  tem a perekonda  
tunneb aga U ljanovskis iga tnudi- 
lane. Selles veendusim e m uuseum i 
külastades, kus meiega üheaegselt 
olid m itu gruppi U ljanovski 1. las
teaiast. M uuseum i tu ld i juba еЫ- 
teadm istega, m illest andsid tun 
n istust rõõm sad äratundm ishüüded  
U ljanovite perekonnapilte vaada
tes. Koolis peetakse Lenini m äles
tust eriti kalliks. K lassiruum is, kus 
ta õppis, praegu õppetööd ei toi
mu, klass on üheks osaks kooli 
m uuseum ist. Vaid esim ese klassi 
õpilased kogunevad 1. septem bril 
sellesse klassi, siin toimub nende  
esimene koolitund.

(Järgneb)

Mete ajalehe 1 2 . numb
ris (10. aprillil 1970. a.) 
ilmus intervjuu teemal TV 
ja õppetöö, kus Endel 
Peets rääkis meile Mosk
vas toimunud konverentsi 
põhjal TV rakendamisest 
meie maa kõrgemates 
koolides. E. Peets on käi
nud ka Budapesti Eötvös 
Lorandi nimelises ülikoo
lis ja tutvunud sealsete 
õppetelevisiooni süsteemi
dega.

Budapesti Eötvös Loränd Tudo- 
mänygyetami — Eötvös Lorandi 
nimelist Ülikooli — võib nii mit
meski mõttes võrrelda Tartu Riik
liku Ülikooliga, viimane on aga 
väiksem. Samuti nagu Tartus, nii 
õpitakse ka Budapestis ELTE-s 
paljusid erialasid, ülikool lahendab 
paljusid teaduslikke probleeme. 
ELTE-s valmistatakse paljudel eri
aladel ette nii teoreetilise kallakuga 
kui ka pedagoogilise eriharidusega 
noori spetsialiste.

leemi tervikuna juhib operaator te- 
levisioonistuudiost. Vajaduse korral 
voib juhtida seda ka näidisklassisL.

Nende nelja televiisori ees istub, 
rühm üliõpilasi, tulevasi pedagooge, 
ja jälgib tunni käiku. Televiisorite 
ees on õppejoul-metoodikul võima
lik kommenteerida valju häälega, 
juhtida tähelepanu tunnis tehtava
tele vigadele, ära märkida eriti 
head jooned õpetaja töös, korralda
da auditooriumis vaidlusi, anda 
arusaamatuks jäänud materjali koh
ta täiendavat informatsiooni, arves
tada üliõpilaste individuaalseid ise
ärasusi. Üliõpilastel on normaalse 
valguse juures võimalik teha märk
meid tunni käigu kohta.

Nimetatud televisioonisüsteem e i  
häiri näidisklassi tundi mitte mille
gagi. Võõraid klassis ei ole. Tund 
kulgeb seega palju loomulikumalt. 
(Kaamerad klassi seintes töötavad 
täiesti müratult.) Televisioonisean- 
sid on momentaalsed, näidatav m a
terjal ei ole vananenud. Otseüle
kande psühholoogiline mõju on aga  
harilikult kordamisvõimalusteta, jä-

Televisioonisüsteemidest 
Budapesti Ülikoolis

Kas eesti keel on kirvetöö? Venia legendi
Kirjutatud on, et s i ledas  

m aailm as o levat märgi taba
m iseks vaja vaid üht mürsku, 
konarlikus seevastu  palju. 
Aga kui meil on mürskude  
asem el loomulikud keeled. 
Eeldades, et sell ine oletus  
pole arulage, taipab võhikki, 
et ta elab karedas m aailm as,  
kus tema võim alused on seda  
suuremad, mida enam keele
otsi tal suust vä lja s  on. T ä
napäevases ,  järjest enam  
om avahel suhtlevas m aa il
mas, on se lge , et suhtlem i
seks läheb järjest enam vaja  
keelte head tundmist.

Arvestades eelöeldut, ot* 
sustas  ülikooli germaani-ro-  
maani filoloogia osakonna  
kom som oliorganisatsioon  te 
ha,"mis teha annab ja asutada  
üleülikoolilise  üliõpilas-tõlke-  
auhinna. Selleks moodustati  
etteva lm istav  komisjon, koos
se isu s  dots. k. t. Urve Leht- 
salu, üliõpilased Rein Kärner 
ja Trivimi Veli iste, kes koos- 
tasidki auhinna statuudi, m il
lest avaldam e siinkohal kok
kuvõtte.

Tegem ist  on TRÜ germaa-  
ni-romaani filoloogia osakon
na kom som oliorganisatsiooni  
auhinnaga, m ille annab
1. nov. 1970. aastal o rgan isa t
siooni nimel välja käesoleva  
statuudiga m oodustatud ko
misjon.

Auhinnatud töö peab oiema  
tõlgitud adekvaatselt, m ista 
hes germ aani või romaani 
keeles XX sajandi ilukirjan
duslikust proosast, mida ise 
loomustab kunstimeisterlik-  
kus ja kõrge ideeline tase.

Osakonna komsomolibüroo  
kinnitas auhinna m ääram i
seks järgm ise  koosseisu lise  
toimkonna:

dots. k. t. Aino Va Imet —  
toimkonna esim ees, prof. Paul  
Ariste, dots. k. t. Urve Leht- 
salu, dots. O leg  Mutt, v.-õpe- 
taja Pent Nurmekund, õpeta
ja Jaak Rähesoo, osakonna  
komsomolibüroo sekretär  
Rein Kärner, üliõpilased Mart  
Aru, Votele  V iidem ann ja Tri
vimi Velliste.

A uhindam isele  kuuluvad  
tõlked, m is pole varem o sa le 
nud võ ist lu ses  ega ole varem  
avaldatud. Tegem ist  võib olla  
eraldi teosega , aga ka tervik
liku s isu ga  katkendiga pikku
sega  5— 10 lk. masinakirjas.

Toimkond määrab järgm i
sed rahalised auhinnad —  
üks I auhind — 50 rubla, üks 
II  auhind — 30 rubla, üks III 
auhind — 20 rubla. Toimkon
nal on õ ig u s  vajaduse  korral 
jaotada auhindu ka teisiti.

V õistlusele  saadetavad  
tööd tuleb läkitada ühes eksm- 
plaris, koos a lgkee lse  teksti
ga TRÜ eesti keele kateed
risse hiljem alt 15. oktoobriks  
1970. a. Töö ümbrikule tuleb  
märkida «Tõlkevõistluse, töö 
tuleb varustada m ärgusõnaga  
ja lisada suletud ümbrikus au
tori nimi, kursus ja elukoht.

V alm as Adam s on kunagi 
võrrelnud: «Prantsuse  keel 
on peen teraselõige, ing lise  
keel on ofort, itaalia ja h is 
paania keel — õlim aalingud.  
saksa keel — nagu hoolas  
puulõige. A ga meie eesti mul- 
lapealne keel — kas see pole 
veel kirvetöö?»

Eks püüame siis  tõestada,  
et vanam eister  eksis, või pea
me tema sõnu tahtmatult kin
nitama.

T . V E L L I S T E

Esmaspäeval,  18. mail algusega 
kell 16 esineb Vanemuise t. 46 geo
loogia auditooriumis avaliku loen
guga dotsendi kutse taotlemiseks 
geoloogia kateedri dots. kt. Aadu 
L o o g  teemal «Settekivimite moo
dustumise geokeemilisest olemu
sest».

Bioloogia-Geograafiateaduskonna  
dekaan

TR Konservatooriu
mi diplomandid  

TRÜ aulas
Sellist pealkirja kannab kont

sertide sari, mille avab 29. ap
rillil Tiiu Heinsalu. Sarjas esi
nevad meie konservatooriumi 
45. lennu lõpetajad. Kokku lõpe
tab tänavu 34 muusikut ja 15 
favakateedri üliõpilast. Diplo
mandidest on paljud lõpetanud 
muusikakeskkooli — 5 aastat ta
gasi moodustasid nad muusika
keskkooli esimese lennu. Üle
vaadet noorte interpreetide tase
mest on võimalik saada, kui kü
lastada järgmisi kontserte:
4. mail — Mare Eilman (kla

ver), Mart Humal 
(klaver)

*
8 . mail — Tõnu Reimanni viiu- 

liõhtu 
*

1 2 . mail — puhkpillimuusika õh
tu, kus esinevad 
Raivo Peäske
(flööt), Toomas Väl
ja (trompet), Riho 
Mägi (tuuba) ja 
Arvo Pilliroog
(klarnet).

*
14. mail — Juhan Schüts (viiul) 

ja Tiiu Levald (sop
ran)

*  <-
19. mail — Anne Heiste (kla

ver), Rein Karin 
(klarnet)

*
20. mail — Toivo Peäske kla

veriõhtu.
Kontsertide algus kell 19.30.
Tudengid! Tutvuge oma muu

sikutest kolleegide saavutus
tega.

Kead kuulamist!
ALO PÕLDMÄE

Külaskäikudel Budapesti Eötvös 
Lorandi nimelisse ülikooli avanes 
võimalus tutvuda mõnede sealsete, 
spetsiaalselt pedagoogiliseks tööks 
kohandatud televisioonisüsteemi- 
dega. Ungari (üli)koolides kasuta
tavad TV-süsteemid on valmistatud 
omal maal.

Ülikoolis on välja töötatud uus 
metoodika pedagoogide ettevalmis
tamiseks. Kasutatakse selleks spet
siaalselt kohandatud televisiooni- 
süsteemi. Nimetatud TV-süsteem on 
üles seatud ELTE juurde kuuluvas
se gümnaasiumi (Apäcai Csere 
Jänos Gyakorlö Gimnäzium ELTE), 
mis on tulevaste pedagoogide põhi
line praktikabaas.

Gümnaasiumis on sisustatud nn. 
spetsiaalne näidisklass (televisioo- 
niklass), kus õppetöö rajaneb güm 
naasiumi tegelikul tunniplaanil. Ol
gu märgitud, et selles nn. näidis- 
klassis eneses ei oie rakendatud 
mingisugust televisioonitehnikat, 
vaid tema igasse seina on tehtud 
terve rida avasid, mille taga a su 
vad tundlikud (ei ole rohkem val
gust, kui see on tarvilik norm aal
seks õppetööks) televisioonisaale- 
kaamerad.

Tulevaste pedagoogide auditoo
riumidesse, kust tundi jälgitakse, 
on paigutatud vastuvõtuteleviisorid 
gruppidena, neli tükki grupis. Ühel 
televiisoritest on õpetaja tahvel, 
demonstratsioonilaud jms. üldplaa
nis, nii nagu näeb seda harilikult 
õpilane klassis. Teisel näeb üliõpi
lane konkreetset demonstratsiooni 
vms. näitlikku õppevahendit võima
likult detailselt. Kolmandal televii
soril on terve klass õpetaja silma
dest nähtuna (on näha, kas õpila
sed tegelevad mõne kõrvalise a s ja 
ga või on tunnisse süvenenud jms.). 
Neljas televiisor on harilikult reser
vis või siis dubleerib teist, näidates 
samuti demonstratsioone, kuid siis 
juba teisest vaatevinklist. TV-süs-

relikult tuleb tundi korralikult jä l 
gida. TV-süsteem võimaldab ühte 
ja sama tundi jälgida sadadel üli
õpilastel, sest televiisorite gruppe 
võib üles seada paljudesse auditoo
riumidesse.

ELTE TV-süsteem pedagoogide 
ettevalmistamiseks ei ole mõeldud 
nii, et nüüd võib tundide külasta
mise täiesti kõrvale jä tta , vaid see 
täiendab otsest kontakti klassiga. 
Süsteemi, on võimalik ühendada ka 
videomagnetofon, et hiljem oleks 
võimalik uuesti jälgida mõnda epi
soodi tunni käigust.

Eespoolkirjeldatud TV-süsteemi 
kasutamine pedagoogide etteval
mistamisel võimaldab tunduvalt 
varem suunata üliõpilasi erialasele 
pedagoogilisele praktikale. Buda
pesti Eötvös Lorandi nimelises ü l i 
koolis tutvustatakse tulevastele pe
dagoogidele juba varakult,  teisel 
kursusel, TV-süsteemi kaudu õppe
töö nüansse. Ja juba kolmandal 
kursusel on üliõpilased ka ise p rak
tikal, algul küll ainult pealtkuula
jana, hiljem opetaja-praktikandina.

ELTE eksperimentatalfüüsika ka
teedri TV-süsteemide entusiastid, 
õppejõud J. Hajdu, G. Radnai, F. 
Schuszter jpt. on füüsikaloengute, 
põhiliselt optikakursuse demonst
ratsioone kohandanud vastava TV- 
süsteemi kaudu näitamiseks. TV- 
süsteem on neil mõeldud ainult 
loengumaterjali näitlikustamiseks. 
Loenguid ei transleerita mitmesse 
auditooriumi. Televiisorid (diago
naaliga 59 sm), millelt on demonst
ratsioonid jä lgitavad, asuvad audi
tooriumi esimeses osas kahel poo! 
õppejõudu m aast küllaltki kõrgel 
(2,2—2,4 m). Auditoorium mahutab 
keskmiselt 200 kuulajat ja on ta 
gantpoolt tõusvate pingiridadega. 
Ka kõige tagumisest pingireast olid 
optikakatsed normaalse valgustuse- 
juures hästi jä lgitavad.

E. PEETS

Raamatuvoomlased ja uudiskirjandus
9. detsembril 1966. aastal ilmus 

pealkirja all «Kas loobuda uudis
kirjanduse näitustest?» ajalehes 
«Tartu Riiklik Ulikoob R. Parmase 
muret tekitav artikkel raam atute  
salapärase kadumise kohta TRU 
Teadusliku Raamatukogu perioodika 
lugemissaalis väljapandud uudiskir
janduse näituselt. P ä ras t  nimetatud 
kirjutise avaldamist vähenes kadu
maläinud raamatute arv, kuid suu
renes uuesti möödunud aastal (32 
raamatut, neist 26 venekeelsed).

Salapäraste  raamatukrattide laia
le, omapärasele, mõnevõrra isegi 
tendentsiikule huvideringile viitavad
1969. aastal kaduma läinud raam a
tute pealkirjad, mis näitavad tead- 
mishimuliste «lugejate» suurt huvi 
üldiste maailmaprobleemide vastu: 
Koršunov, Tunnetus ja tegevus; 
Lichtenberg, Aphorismen und Briefe; 
Ziehen, Allgemeine Psychologie; 
Study guide to accompany psycho
logy jt.

Käesoleva aasta  kolme kuu jook
sul on uudiskirjanduse näituselt 
kaduma läinud 14 vene- ja 2 eesti
keelset raamatut.

Raamatukogu on sel viisil viie 
aasta jooksul kaotanud 135 raam a
tut, millest uuesti komplekteerida 
on õnnestunud vaid üksikuid_. õ p p e 
jõud, kes ülalmainitud põhjustel 
pole saanud laenata neile vajalikku

raamatut, on avaldanud kahtlust 
uudiskirjanduse näituse otstarbeku
se kohta.

Rääkimata korvamatust kahjust 
raamatukogule — see tähendab ka 
lugejatele — tekitavad vääritud 
«raamatusõbrad» segadust raam atu 
kogu töös. Kadunud raamatud — 
need on üldjuhul suure tarbimis
väärtusega — tuleb uuesti hankida, 
mis enamasti ei õnnestu, sest r a a 
matud on müügivõrgust otsa s a a 
nud. Suureneb eitavate vastuste 
and miste arv.

Meie alma m ater'i kuulsa ra a 
matukogu huvides on seni siiski 
ainuõige raam atute  laenutamise viis- 
abonemendi ja lugemissaali kaudu. 
Kui uute raam atute  kadumine ava- 
riiulilt ei lope, on raamatukogu 
juhtkond edaspidi sunnitud näitu 
sed paigutama lukustatud vitri ini
desse, mille jaoks pole ruumi, või 
hoopis ära jätma. Viimasel juhul 
saaksid uudiskirjandusest h u v ita tu d  
jälgida ainult bibliograafilisi alli
kaid. A. LEIS

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет» >> 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета 
H ans H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartn. Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri* 
hind 2 kop. Teil. 2674. MB-03875.
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i G o m c t ö p o i ö t Kõigi maade proletaarlased, ühinegel

Reedei, 8. mail 1970. a.

BERLIIN 1945. PUNAARMEE LilKLUSREGULEERIJA BRANDENBURGI VÄRAVATE EES.
UUELE KURSILE, MAAILM!

V Õ ID U P Ü H A  25. A A STA PÄ EV A LE P Ü H E N D A 
TUD AK TU S TO IM UB 8. MAIL KELL 14 A ULAS.

HOMME KELLA 11.45-KS KOG UNEM E DE
M O N STR A T SIO O N IK S AK ADEEM IA TÄNAVALE.

5. m ail oli nõukogude 
ajakirjanduse päev
Tartu Riikliku Ülikooli rektori 

käskkiri nr. 233
Ajakir janduse päeva puhul avaldan kiitust TRÜ kollektiivi 

liikmetele, kes 1969/70. õppeaastal on tõhusalt kaasa aidanud 
kaastööga ajalehele «Tartu Riiklik Ülikool»: 

professor Paul Aristele;
üliõpilastele Jaak Allikule, Jevgeni Golikovite, Tiiu Tohverile, 

Reet Kudule.
Ühtlasi premeerin rahaliselt:
Hille Ok’i — eesti fil. üll k.; Helle Niinemäge — eesti fil- II k.; 

Jaak  Villerit — vene fil. III k.; Jaak  Olepit — ajaloo IV k.; 
Jüri Karmi — sotsioloogia labor at.; Peeter Lukatsit — peda
googika kateeder.

TRÜ rektori eest
K. PÜSS

Ülikoolirahva

kandidaadid
Aprillikuu eelviimasel päeval sea

dis ülikoolirahvas üles saadikukan
didaadid NSV Liidu Ülemnõukok
ku.

Õigusteaduskonna õppejõud 
S. Paltser tegi ettepaneku esitada 
NSV Liidu Ülemnõukogu Liidu- 
nõukogu saadikukandidaadiks Tar
tu valimisringkonnas nr. 767 NLKP 
Keskkomitee peasekretär Leonid 
S1 jitš Brežnev. Kandidaati tu tvus
tasid NLKP ajaloo kateedri juhataja  
dots J. Kalits ning NSV Liidu a ja 
loo kateedri õppejõud M. Lõhmus.

EKP TRÜ komitee sekretäri 
K. Kogre ettepanekul esitati nime
tatud valimisringkonnas NSV Liidu 
Ülemnõukogu Liidunõukogusse saa
dikukandidaadiks ka ülikooli rek
tor A. Koop, kelle tegevusest hari
duse alal rääkisid akadeemik H. Lil- 
mets, professor V. Palm ning õppe
prorektor K. Püss.

Esitatud kandidaatidega oli aima  
m at er'i kollektiiv üksmeelselt päri.

SUUR V O IT
Homme, 9. mail täitub 25 aastat meie  

m aailm a-aja loo lisest  võidust hitlerliku 
Saksam aa üle.

Kahekümne v iies võidupäev langes  aja 
liselt  kokku V. I. Lenini, m eie partei ja 
nõukogude riigi rajaja n in g  kogu progres
s i iv se  inimkonna juhi sajanda s ü n n ia a s t a 
päevaga.

Nende kahe tähtpäeva kokkulangemine  
on sü g a v a lt  sümboolne. V aadates  m öödu
nule veerandsajandilise  distantsi tagant,  
tunnetam e eriliselt V. I. Lenini kõikevõit
va õpetuse tähendust. Tema pärand ja 
ideed võitnud sots ia lism i relvajõuga kaits
m isest  on olnud teoreetiliseks aluseks  
NLKP programmile maa kaitsevõim e tõst
m iseks n ing  v a en lase  purustamiseks S uu
re Isam aasõja  päevil.

Läbielatud kahekümne viie  aasta tagant  
heiastub veelg i eredam alt Nõukogude  
Liidu ja teiste  h it ier ism ivastasesse  koalit
siooni kuulunud m aade poolt saavutatud  
suur võit fašistliku Saksam aa üle Suures 
Isam aasõjas.  Arvukad sa lastatud doku
mendid, m is nende aastate  jooksul on 
päevava lge le  toodud fašistliku Reichi pei
dikust, on aidanud taastada koletuslikku  
pilti se llest  än g sü n g es t  tulevikust, mida 
valm istas id  inimkonnale ette fašistlikud  
julmurid. Õieti on raske nimetada nii
su g u st  maad, mille vastu  hitlerlikud maa-  
ilm avallutuse-pretendendid ei haudunud  
oma roimarlikke plaane. See, et enamik  
neist p laanidest jäi inimkonna õnneks vaid  
paberile, on nõukogude rahva teene. Omal 
ajal tunnistati Läänes meeleldi seda v a ie l
damatut ajaloolist  fakti. Kuid aastad on 
möödunud n ing  Lääne reaktsioonilised  
poliitika- ja sõjategelinsk id  n ing teen istus
valmid ajaloolased on virnade kaupa pro
dutseerinud raamatuid ja artikleid, milles  
püütakse võltsida n in g  moonutada nõu
kogude. rahva h iig lasaavutust.

Kuid ajalugu ei saa võltsida n ing  üm
berlükkamatuks jääb fakt, et hitlerliku  
Saksam aa ja tema liit laste vastu peetud 
relvastatud võitluse  põhiraskust kandis 
oma õlgadel sangarlik  nõukogude rahvas. 
Ei ole võim alik unustada, et juunist 1941 
maini 1945 oli Nõukogude rinne peamine  
rinne Teises m aailm asõjas. Kuni 1944. a. 
keskpaigani oli siin seotud 62— 76% kogu  
m aavägedest ,  Põhja-Aafrikas ja Itaalias  
am eeriklaste ja in g laste  vastas  vaid  
1— 6%. N õukogude väed hävitasid või 
võtsid  van g i 507 hitlerlikku ja umbes 100 
Hitleri satelliit ide diviisi, Ameerika-Ing-  
l ise väed lõid puruks vaid 176 Saksa di
viisi. Me ei meenuta täna seda mitte se l le 
pärast, et vähendada teiste Hitleri-vasta-  
se sse  koalitsiooni kuulunud maade panust  
ü hisesse  võidusse. Nagu sõjapäevil,  nii ka 
praegu hindame me kõrgelt ohvreid, mis  
on teiste rahvaste  poolt toodud võidu- 
altarile.

N õukogude— Saksa rindel põrkasid kok
ku mitte ainult kaks sõjam asinat, vaid ka 
kaks so ts iaa lset  korda, kaks ideoloogiat, 
kaks m ajandussüsteem i, kaks elulaadi. 
Targu vaikivad se llest  kodanlikud ideoloo
gid, kes kuidagi ei taha tunnistada, et 
nõukogude rahva võit sõjas oli eelkõige  
so tsia lism i võit.

Võidujuuhelit tähistades austam e täna 
neid miljoneid kangelasi,  kes so ts ia l is t 
likku kodumaad kaitstes andsid oma elu. 
M e peame alati tänum eeli meenutama ja 
hindama se lle  aja loolise  saavutuse  elavaid  
tunnistajaid — Suurest Isam aasõjast  osa- 
võtnuid.

M eie ülikoolis töötab üle kaheksakümne  
Suure Isam aasõja  veterani, kelle fotod a se 
tatakse võidupäevaks vasta v a le  autahvlile. 
A u stagem  nende lahinguteede vaeva, mis 
on taganud meile tänase  töörõõmsa elu.

Kuigi üsna pikk aastaterivi lahutab  
meid ju lm adest sõjapäevadest, peame  
siiski olema va lvsad , peame v isa it  om an
dama teadmisi, saam a kõrge kvalifikat
s iooniga  spetsia listideks, et ausalt tööta
da oma sotsia listliku kodumaa, nõukogu
de rahva — võitja — heaks.

V. BARON,  
meditsiinimajor



Tartu Riikliku ülikooli 
rektori käskkirjast 

§  1
Tervitan ja õnnitlen Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi töö

rahva rahvusvahelise solidaarsuse päeva 1. mai puhul.
Soovin jõudu ja edu uuteks saavutusteks valitud kutsealal 

ning avaldan tänu tehtu eest järgmistele seltsimeestele.
I. FOTO ASETADA AUTAHVLILE 

LI 1 e и I i к о о I i 1 i s t e s t k a t e e d r i t e s t  
dotsent Jaan Rebane, vanemõpetaja Ivan Larin;

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  
dotsent Aino Valmet, üliõpilane Rein Veidemann;

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
professor Jüri Saarma, kateedrijuhataja professor Herman Vah- 
ter, dotsent Albert Kliiman, dotsendi kt. Enno Teeäär, nooremad 
teaduslikud töötajad Mati Mägi ja Rein Zupping, assistendid 
Virve Kask, ö ie  Mandel, Olev Maimets, Erich Kivivare, Kalju 
Tammera, üliõpilased Palmi Aer, Olga Piusvere, Ülle Känd,
Riina Hunt, Galina Budakvenko, Tatjana Giebova, Ursula 
Jugala, Tiiu Tammeraid, Helle Sepp, Elme Aaviksaar;

В i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s  k o n n a s t  
dotsent Salme Nõmmik, laborant Vaike Kaldemäe, van.-prepa- 
raator Anu Vahi, üliõpilane Kai Pobul;

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
dotsent Vladimir Riives, dotsent Agu Talvik;

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  
üliõpilane Tõnu Laak;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
vanemõpetaja Lembit Saarnits, vanem teaduslik töötaja Kalle 
Nigola;

T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t  
direktori asetäitja Lea Trikkant.

II. AVALDAN TÄNU 
Ü l e ü l i k o o l i  l i s t e s t  k a t e e d r i t e s t  

dotsent Aleksander Elangole, vanemõpetaja Rein Vihalemmale, 
õpetaja Inda Rajasalule, kabinetijuhataja Veera Antile, vanem
mehaanik Abram Zudermannile, meister Richard Ilvesele, 
tehnik Grigori Krjukovile, laborant Valentina Ussatšovale;

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  
dotsentidele Jaroslav Raidile ja Hillar Palametsale, dotsendi kt.
Juhan Tuldavale, vanemõpetaja Gunnar Kiviväljale, üliõpilastele 
Eerik Lättile, Anne Raitarile, Vladimir Danilovile, Valentina 
štšadnevale, Tiina Kohvrile, Kusti Konnole, Eha Viisele, Krista 
Varikule, Salme Kalale, Väino Klausile, Ilmar Mullamaale,
Tõnu Seenele, Mati Mandelile, Anniki Kurrisele, Merike Vaik
saarele, Jüri Valgele, Maie Raitarile, Pärja Keldrimäele, Liivi 
Roosioksale, Rein Kärnerile, Imbi Pelkonovile, Riina Tsulile,
Priit Relvele, aspirant Mari-Ann Palmile;

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
kateedrijuhatajatele professoritele Elise Käer-Kšngissepale ja 
Elmar Karule, dotsentidele Eugen Tallmeistrile ja Endel Türile, 
assistentidele Raul Talvikule ja Erika Lipsole, vanemlaborant 
Helge Ulpile, vanematele teaduslikele töötajatele Toomas Sul- 
lingule ja Ants Kallikormile, tehnik Salme Puusepale, üliõpilas
tele Mari Niidule, Ludmilla Fominovale, Anatoli Landörile, Rein 
Randamile, Ulvi Valdjale, Valdur Jänesele, Kaja Treimuthile,
Peeter Dimitrievile, Kaie Lindperele, Maaja Paavole, Kai Kan- 
gurile;

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  
professor Juhan Aulile, dotsent Henni Kallakule, vanemõpetaja 
Leo Kullusele, vanemale teaduslikule töötajale Malle Ratasele, 
vanemlaborant Lo Järveküljele, ekskursioonijuht Aari Talvele;

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
dotsent Paul Prüllerile, dotsendi kt. Heiki Timotheusile, vanem
õpetajatele Lembit Pungale ja Jüri Tammele, assistent Arletin 
Laisaarele, aspirantidele Ants Alumaale ja Jüri Siigurile, labo
rant Regina Neumannile, vanempreparaator Pauline Piirile, üli
õpilastele Vladimir Butsevile, Teet Jäetmaie, Indrek Kolkale,
Helle Kõrkusele, Milvi Lemendikule, Reet Saaremäelile, Aita 
Tulpile, Aleksei Treštšalovile;

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  
assistent Saima Aronile, üliõpilastele Aadu Kaarele, Aleksander 
Bachmannile, Vello Peedimaale, Rein Mällile, Tatjana Romaš- 
kole;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
kateedrijuhatajale dotsent Zenni Ananjevale, dotsent Julius 
Adojaanile, üliõpilastele Sirje Raidile, Heldur Veinbergile, Do
nald Visnapuule, Rein Sillarile, Ülo Vijarile;

T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t  
vahetussektori juhataja Leida Alverile, van. raamatukoguhoidja 
Linda Visbergile, raamtukoguhoidja Alo Leisile, desinfektor 
Aliide Kotkamäele;

A d m  in . - m a j a n d u s o s a k o n n a s t  
komandantidele Lembit Valdmaie ja Aleksander Sultsile, vanem
metoodik Malle Madalale, statistik Niina Lissenkole, masina
kirjutaja Maie Paltsarile, botaanikaaia töölisele Aino Vajdele, 
insener-bioloog Hell Veermale, insener (lepingul.) Hilda Põltsa
maale, telefonist Laine Ibrusele, tehnik Marta Valgule, keetja — 
Elisabeth Särjele, lukksepp-santehnik Johannes Kivile.

Leninliku arvestuse eduka organiseerimise ja sooritamise eest 
ning aktiivse ühiskondliku töö eest premeerin ning avaldan 
kiitust järgmistele üliõpilastele.

1. PREMEERIN RAHALISELT 
A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  

Jaan Tamme, Toivo Kuldseppa, Rein Kärnerit, Tiit Kolditsit, 
Valentina Maritševat, Märt Kubo, Jaak Allikut;

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
Riina Hunti, Viiu-Felicia Veeberit, Olga Piusveret, Maret Nap- 
ritsoni;

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  
Jaan Lutti, Hardo Aasmäed, Kalle Sirelit;

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Siim Kallast;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
Eimar Rahumaad, Jaan Sootakki, Sirje Kiivitit;

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
Indrek Kolkat, Vladimir Mürki, Harri Faimanit, Inge Suits.

II. AVALDAN KIITUST 
A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  

Aili Aarelaidile, Aldo Kalsile, Aksel Kirchile, Rein- Ruutsoole, 
Peeter Sookruusile, Eerika Lüllile, Jüri Talvetile, Marie Halla
sele, Rein Veidemannile, Jüri Ollile, Tatjana Lanskajale, Jev
geni Golikovile, Marika Mandrele, Kalle Mälbergile;

Prof 
F. Klementi 
lalikumis-

aktus
Teisipäeval, 28. aprillil kogunes 

ülikoolipere aulasse. Tuldi ära mär
kima järjekordset etappi ligi kaks
kümmend aastat rektoriks olnud 
akadeemik professor Fjodor Kle
menti biograafias — pensionile siir
dumist. Tema kolleegid soovisid  
uuteks tööaastateks palju jõudu — 
professor F. Klenientit ootab nüüd 
ees võimalus pühendada end häirt- 
matuJt teadusele.

Professor F. Klementi teeneks 
lugesid nii aktusekõne pidaja, tea
dusala prorektor J. Tammeorg kui 
ka tervituskõnede ütlejad sõjajärgse 
Tartu ülikooli kui teadusliku töa 
keskuse elluäratamise, loomingu 
erksa ja stiunaühtse kollektiivi ku
jundamise, maailmateaduses juhti
val positsioonil seisvate teaduslike 
suundade ja koolkondade väljaaren
damise, uue teadlaste-pedagoogide 
põlvkonna kasvatamise. F. Klemen
ti rektoriksoleku kahe aastakümne
ga on Tartu Riiklik Ülikool tõusnud 
NSV Liidu parimate ülikoolide hul
ka, võitnud rahvusvahelise tunnus
tuse.

Tema rektoriks olemise ajal on 
ülikoolidiplomid antud kolmeteist
kümnele tuhandele noorele.

Teda on autasustatud sotsialistli
ku töö kangelase kuldtähega ja 
nelja ordeniga ning medalitega. 
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi 
saavutusi on F. Klementi juhtlmc- 
se ajal tunnustatud Tööpunalipu 
ordeniga.

Professor F, Klementit olid tehtu 
eest tänama tulnud vabariigi partei 
ja valitsuse, Kõrgema ja Kesk-eri
hariduse Ministeeriumi, Tartu a v a 
likkuse ja EPA esindajad ningf 
Tartu Riikliku Ülikooli oma pere, 
professori enda kasvandikud — 
nooremate füüsikateadlaste põlv
konna esindajad.

«Jimbelikonverents TRÜ  
Teaduslikus Raam atukogus

TRÜ Teaduslikus Raamatukogus 
toimuvad iga kahe aasta  järel kon
verentsid, kus raam atukogutööta
jad esitavad oma teadusliku töö 
(tehtud peamiselt ühiskondlikus 
korras) aruande. Seekordne, arvult 
neljas konverents oli pühendatud 
V. I. Lenini 100. sünni-aastapäe- 
vale.

H uvitav oli T. Põllumaa uuri
mus V. I. Lenini teoste haruldastest 
väljaannetest ja K- Lepiku töö Karl 
Marxi ja Fr. Engelsi teoste h a ru l
dastest väljaannetest TRÜ Teadus
likus Raamatukogus. Ei piirdutud 
ainult teoste loetelu ja  nende ise
loomustamisega, uuritud oli ka 
nende jõudmist raamatukogusse.

Ilmnes, et nii mõnigi marksismi
leninismi ra jajate  põhjapanevatest 
teostest oli ostetud TRÜ Teadus
likule Raamatukogule juba mõni 
kuu päras t  trükis ilmumist koha
likest (Tartu ja  Tallinna) raam atu 
kauplustest.

L. Veidi ettekanne TRÜ Teadus
likus Raamatukogus olevate teoste 
kohta, milles leidub Tartu Ülikooli 
poolt 19. sajandi I poolel korra lda
tud ekspeditsioonide teaduslikke tu 
lemusi, näitas, et meie ülikoolil on 
ekspeditsioonide korraldamises pika
ajalised ja kuulsusrikkad traditsioo
nid. Tartu teadlased, nii õppejõud 
kui ka üliõpilased, on viibinud kõi-

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
Ursula Jugalale , Stella Kuzmitševale, Henn Sepaite, Sirje Mar
gile, Olga Sentšugovale, Ene Kägole;

В i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s  k o n n a s t  
Andres Piirsoole, Ülle Reinule;

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  
Tõnu Laagile, Vello Peedimaale;

Õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
Ülo Vijarile, Jaan Raagile;

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
Kazimir Seleninovile, Vladimir Deinegale, Arvo Jeetsile, Arvo 
Merele, Viima Kukrusele, Arvo Järvseljale, Ülle Manderile, Mati 
Pehkile, Tiit Kändlerile;

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  
Tiit Leppmannile, Inno Maasikasele;

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  
Maie Tammele.

III. AKTIIVSE TÖÖ EEST ÜTÜ-s PREMEERIN JÄRGMISI 
ÜLIÕPILASI

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  
Albert Baiburinit;

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
Urva Veltsonit, Lehte Pärna, Inge Lohki;

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  
Kaie Toompuud;

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
Mait Ustavit, Aare Lahte, Marju Salvet, Mihkel Koell;

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  
Leida Nõmme;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t
Vello Hallingut;

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t
Tiina Haljastet.

Rektor A. KOOP

gis maailmajagudes, selle tulemu
sena on uuritaval a ja järgu l ilmu 
nud üle 800 nimetuse raamatuid ja 
artikleid ligi 100 perioodilises vä lja 
andes.

E. Valk-Falgi ettekanne, mis oli 
pühendatud supereksliibristele 
P. K- Aleksandrovi memoriaalkogus, 
näitas, kuidas ühe memoriaalkogu 
vaatlus võimaldab jälgida raamatu 
kQgude saatust, köitekunsti a jalugu 
eri maades ning anda ka väärtuslik
ku materjali a jastu  olustiku tundm a
õppimiseks. Probleemettekannetest 
leidis vastukaja L. Trikandi e tte
kanne raamatukogustatistikast. Meil 
puudub praegu ühtne alus, mis või
maldaks võrrelda raamatukogude 
tööd nii kvantitatiivsest kui ka kva
litatiivsest seisukohast. Pealegi ei 
hõlma praegune statistika kõiki 
raamatukogude tüüpe. Arvati, et 
kõige otstarbekohasem oleks, kui 
eri tüüpi raamatukogude sta tis t i
kaga tegeleks Statis tika Keskbüroo. 
Leiti, et nii ettekanne kui ka tema 
põhjal tekkinud diskussiooni m ate r
jalid vajaksid suunamist v as tav a 
tesse instantsidesse.

TPI raamatukogutöötajad (E. Valk 
ja  A. Valmas) andsid ülevaate seisu 
kohtadest, millest lähtudes on välja, 
töötatud TPI raamatukogu kataloo
gide süsteem ja informatsioonitöö 
TPI-s.

A. Pebre, E. Raasi ja  S. Ringo
kollektiivne uurimus (ettekandja 
A. Pebre) analüüsis vahendusdoku- 
mentide kasutamist spetsialistide 
poolt. Ilmnes erinevus teaduslike 
töötajate ja  praktikute poolt eelista
tavates vahendusaokumentides. 
Väiksemate linna ja rajooniraama 
tukogude teatmefondid ei suuda 
rahuldada tegelikke vajadusi. See 
tingib spetsialistide võõrdumise ko
halikest raamatukogudest ja aja 
ning materiaalsete vahendite a s ja 
tu t kulutamist komandeeringuteks 
suurematesse keskustesse uue kir 
jandusega tutvumiseks. Ebarahuldav 
olukord trükitud koondkataloogide 
osas meie vabariigis (ja mitte ainult 
meie vabariigis!) sunnib spetsialisti 
mõnikord sõitma linnast linna, en 
ne, kui vajaliku teose leiab, sest ka 
RVA kaudu tellimine on palju aega 
nõudev. (Kunagi ei või ette teada, 
millal ja  kas tellitud teos saabub.)

Konverentsi viimane, kolmas 
päev, oli pühendatud raamatute, 
köidete ja  graafil iste lehtede r e s 
taureerimisele ja konserveerimise
le. Ka siin näitasid ettekandjad 
(M. Bender, E. Kool, V. Nagel ja 
L. Noodla), kuidas näiliselt kitsa 
spetsiaalse küsimuse kaudu on või 
malik tungida teatud a ja järgu  kui 
tuuri ja  olustiku probleemide mõist 
misele. E. KUDU
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Poisid, kas teil meeles on veel 
lahingu suitsune maik?

Sõjameenutusi endistelt rindemeestelt

uhkusepisarad. Jah, h ig i ja  verega, 
tuhandete surm aga oli tagasi või
detud vabadus ja  rõõm. Ja kuidas 
m itte tunda uhkust selle üle, et s i
nugi osake on selles, et sinagi — 
nagu kõik nõukogude inimesed  — 
olid läbinud selle pika n ing sünge  
tee võiduni.

Eriti rasked olid lahingud Val- 
gevenem aa ja vennaliku Poola va 
bastamisel.

M eenuvad lahingud Gdanskis.
Nii teatas ^ eie pataljon m urdis linna koidu  

ajal. Tankide edasiliikum ist takis- 
suurest võidust *as^  sakslased tankirusikatega, 

süüdates tanke tänavaristidel. Võit
uks  meie rah- ûs seesuS use tankitõrjega oli j a 

laväe peam isi ülesandeid. See oti
vuslike väe- ras^ e> bu^  tulim e toime.

Tänasel päeval m eenuvad lange - 
koondiste rinde- nut* sõjasõbrad. Kõik nad olid noo

red — paljud 20—22-aastased, need 
lehti. leitnandid, kaptenid ja majorid.

Nad arm astasid väga elu, tahtsid  
koju, unistasid kohtum istest lähe 
daste ja om astega. Kuid  — nad 
andsid elu, et teiste unistused tä i
tuksid. E i tohi kunagi unustada  
neid kom som oli ja partei ustavaid  
kasvandikke.

Olen, nagu m iljonid teised, selle 
suure sõja veteran. Võitlesin ta n 
kistina Põhja-Kaukaasias, seejärel 
Keskrindel, 1. ja 2. Valgevene rin  
del, võtsin  osa Valgevene ja Poola  
vabastam isest, sõ jast Saksam aa  
pinnal. Olen õnnelik, et suutsin  
täita oma püha kohust kodum aa ja 
partei ees.

A. K O TSE TK O V , 
alam polkovnik

22. juunil. 194J. a. kell 4 hommi
kul tung is ja šistlik  Saksa  armee 
reeturlikult iile N õukogude Liidu 
piiri, et ellu viia «Barbarossa» plaa
ni. Saksam aa poolel seisid Itaalia. 
Rumeenia, Ungari ja Soom e; S a k 
samaad toetasid Bulgaaria n ing  
frankistlik  Hispaania. Jaapan ootas 
Nõukogude Liidu ründam iseks vaid 
soodsat ju h u s t. '

Ida-Preisim aalt paisati B altikum i 
suunas Saksa 16. ja 18. armee ning
4. tankigrupp, kelle ülesandeks oli 
vallutada B altim aad ning koos 
Soome armeega ka Leningrad ning  
jõuda välja joonele A rhangelsk— 
Kotlas.

Se l päeval, s. o. 22. juunil paik
nes meie 2. tankidiviis Kaunase ra
joonis. Me ei olnud võim elised  
võitm a küm nekordset ülekaalu 
elavjõus ja tehnikas. O lgugi et pa
nim e vastu visalt n ing  otse kange
laslikult, tu li meil suuri kaotusi 
kandes taganeda itta. Juuni lõpus
— juuli algul liideti diviisi riismed  
jalaväeosadega. M õniküm m end
meest, nende hulgas ka mina, kes 
me olime ellu jäänud meie diviisi 
endisest 4. tankipolgust, arvati 
Looderinde 27. armee koosseisu, 
mida juhatas kindral N. E. Berza
rin. See armee pidas visasid ka it
selahinguid P ihkva— Dno ning Lo- 
vati jõe joonel, oktoobris aga asus 
püsivale kaitsele Seligeri järvede ja 
O staškovi rajoonis, kus m itm e kuu 
jooksul lõi tagasi fašistide raevu
kaid rünnakuid.

Jaanuariks 1942 loodi Kalinini 
rinde 29. armee baasil 4. löögiar- 
mee, mida juhatas kindral Jerja  
menko. S taap asus O staškovi lin 
na lähedal Soroga külas. Arm ee 
tanki- ja mehhaniseeritud vägesid  
juhatas polkovnik G rigorjev, staa- 
biüfämaks oli alam polkovnik Jes- 
kov, tem a asetäitjaks olin minti.

1942. a. veebr, algul murdis
4. löögiarmee läbi vastase kaitse  
O staškov-Seligeri rajoonis ning  
arendades pealetungi edelasse Bo- 
iogoje— Velikije Luki raudtee suu
nas, vallutas rajoonikeskuse Peno, 
m ille garnison hävitati. Kuu lõpuks 
jõudis armee joonele Toropa—Ole- 
nevo n ing jäi kaitsele.

Fašistid kaitsesid eriti visalt 
Andreapolit, kuhu oli koondatud  
lohutult tehnikat n ing  relvastust. 
Andreapol aga ka ttis lähenetnis- 
teid suurele tõõstuskeskusele Toro- 
petsile. Kõigele vaatam ata vabas
ta ti Andreapol veebruari keskpaiku. 
Kuid kõige vihasem at vastupanu  
osutati Toropetsi all. Arm ee staabi 
poolt väljasaadetud parlamentäärid  
tapeti tagasiteel. Toropetsi grupee
ring piirati sisse n ing hävita ti viie 

vpäeva jooksul. Saadi rikkalikult 
trofeesid ja üle 10 000 vangi. Meie 
soom us jõudude staabi kom ando
punktile heidetud pom m  m attis 12 
in im est elusalt m ulla n ing rusude 
alla. A inu lt neli m eist toodi elu
m ärkidega välja, nende hulgas ras
kesti põrutatuna ka mina. Ellu  
neist neljast jä i aga vaid k a k s . . .

A lles 1943. a. m ärtsis tu lin  haig

last välja. M ind saadeti Kost er evi 
tankistide väljaõppelaagrisse Vladi
miri lähedal. 1944. a. olin H arko
vis, ku st m ind saadeti arstliku ko 
m isjoni otsusega kuni lõpliku pa
ranem iseni K aug-Itta  H abarovskis
se. Töötasin seal soom usvägede  
ohvitseride täienduskursuste õppe- 
ja riviosakonna ülemana.

1945. a. augustis kuuluta ti sõda  
Jaapanile, m illest ka m ul tuli osa 
võtta.

K. MUHHI N,  
reserv-alarnpolkovnik

* * *
Kui olime Velikije Luki all, tulid  

eesliinilt kogu aeg teated, et rinde
joon on edasi nihkunud. Nende 
andm ete järg i oleksim e pidanud ju 
ba olema linnas. Olin sel ajal d i
viisi staabi sideohvitser ja mind  
saadeti vaatam a, kuidas asi tege
likult on. Sõ itsin  öösel reega ühe 
polgu kom andopunkti. Sea lt sain 
telefonikaabli pihku. M iinipildujate  
ja suurtükkide tule all tu li rooma
ta umbes kilomeeter. Ümberringi 
lam avad mehed maas. Raputad  
mõnda õlast, tahad m idagi küsi
da, aga mees on surnud. Kohapeal 
selgus, et nii pataljoni komandör 
kui ka tem a asetäitja on rivist väl
ja langenud. P ataljoni juhtis ase
täitja  poliitalal, keda pidin varsti 
asendama, sest ka tema sai haava
ta. Järgm isel ööl läksin tagasi. Di- 
viisikom andör o tsustas taktikat 
m uuta ja rünnata külje pealt. Uuel 
aastal sai Urin vabaks. M ulle teh

ti ülesandeks otsida diviisi staabile 
korter. S iis selgus, et kogu Veliki
je Lukis ei leidu m itte ühtegi ter
vet maja. S taap tuli paigutada  
keldrisse.

1944. a. süg isel oli m inu mureks 
K ehakultuuriteaduskond uuesti käi
ma panna, õppehooned olid hävi
nud, õppejõud mööda maailm a laia
li. A bi sai sõ jaseltsim eestelt Eesti 
Rahvuskorpusest.

Dots. F. KUDU
* * С

Sõja puhkem ise päev langes kok
ku minu viimase eksam iga N ovgo
rodi M editsiinitehnikum is. Olin to l
lal 19-aastane.

Olin kom m unistlik  noor, astusin  
vabatahtlikult armeesse — nim elt 
lennuväkke. Pärast vastavate kur
suste lõpetam ist suunati m ind 15. 
kaardiväe ründelennuväe polku  
aviorelvuriks. Polk oli au tasusta
tud  Punalipu, N evski, K utuzovi 
ning Suvorovi ordeniga. Ta asus 
30 km  rindest n ing võ ttis  osa Le
ningradi blokaadi purustam isest.

Minu teenindada olevat lennukit 
juh tis kahekordne N õukogude Lii
du kangelane, Leningradi taeva äss 
A leksenko, kelle arvel oli 300 väl
jalendu. Kolm sada korda kandis te
ma m asin koorm at, m ille olin pea
le paigutanud mina. Ta ei kaota
nud õhulahinguis a insatki m asi
nat, a insatki korda ei olnud tõrget 
ei paraarelvades ega pom m itus- 
m ekhanism is. «;Leningradskaja  
Pravda» korrespondent pildistas

mind kui rinde parim at tennukirel- 
vurit. See ajaleheväljalõige on m ul 
praegugi alles. O li raske, töötada  
tu li öösel ja  päeval.

Leningradi blokaad murti, m ind  
autasusta ti m edaliga  <rLeningradi 
kaitse eest». Sõjatee viis m ind eda
si Königsbergi, kus sõda minu  
jaoks 2. m ail 1945 lõppes. Sa in  m e
dali <rK önigsbergi vallutam ise  
eest».

Sõjaveteranina n ing emana ta
haksin noortele öelda: õppige tund
ma meie rahva kangelaslikku m ine
vikku, tem a revolutsioonilisi, sõja
lisi n ing tööalaseid traditsioone, et 
me alati oleksim e valm is võidetut 
kaitsma.

V. U SSA T SO V A , 
ülikooli teenistuja
* * *

K aksküm m end viis aastat! A ga  
näib, nagu oleks see kõik alles äs
ja olnud.

Saksam aa.
Soe, päikeseline 1945. aasta mai. 

Piki teid õitsevad õunapuud ja  
kirsid, kostab linnulaul. M eil ei ol
nud rõõm m itte ainult uuest keva
dest, vaid seilest, et viim aks om eti 
on lõppemas see tohutu heitlus, 
m is toob maailm ale vabanem ise fa
šism ist , M ajdaneki ja Oswieciemi 
õudustest. M eklenburgi teedel voo
ris lõpm atu vooluna sõjaväge ja  
eraisikuid. Paljud tu lid  tagasi ko- 
dukohtadesse, ku st neid oli sunni
tud  lahkuma. Sageli võis kohata  
kaasm aalasi, silm is rõõmu- ja

Õigusteaduskonna dekaan dots. 
E, Salumaa:

Millal Teid sõjaväkke kutsuti?
Läksin Tartust kutsealusena

5. juulil 1941. Veriora jaam  oli ju  
ba põlenud. P ihkvas jäim e õhurün- 
naku alla. Järgm isest jaam ast oli 
näha, et ka P ihkva põles.

Millised sõjapäevad on kõige 
enam meelde jäänud?

Sõja  tegin  läbi 27. laskurpolgu  
sideroodus. A lgu l telefonistina, siis 
radistina ja lõpuks raadiojaama  
ülemana. Kõige enam  on meelde 
jäänud Velikije Luki lahingud, 
Emajõe forsseerim ine n ing  üle v ä i
na M uhusse ja  sealt Saarem aale  
minek. Saarem aa-poolset tam m i osa 
tu lis ta ti pidevalt. Meie rühm a ü le 
mineku ajal tam m i ei tabatud, 
tam m i kõrval aga kerkisid  m ürsku
de lõhkem isel tekkinud veefontää- 
nid.

Saarem aale m innes sattusim e  
ühte kolonni amfiibautodega. Need  
olid ründavatele Saksa  lennukitele  
küllalt selgeks m ärklauaks. Ei 
jõudnud enam  paariküm m end m eet
ritki kiviaia taha joosta, kui len n u 
kite ründesõõstud algasid. V isku 
sid kõhuli ja nägid, kuidas käe- 
ulatuse kaugusel lennuki suureka- 
liibrilise kuulipilduja kuulidest maa 
liikus. Ka K uram aalt on üks epi
sood hästi meelde jäänud: sa ks la 
sed tu lid  vasturünnakule ja äkki. 
olid «tiigrid» 50— 60 m kaugusel 
Selles lahingus sai surm a minu  
paarimees — radist.

(V estles R. KUDU)

Nendest, kes võidupäeva ei näinud

12. apr. k. a. cEdasis» avalda
ti üleskutse saata täiendavaid 
andmeid TRÜ üliõpilaste ja õp
pejõudude kohta, kes langesid 
Suure Isamaasõja rinnetel või 
mõrvati fašistide ja nende käsi
laste poolt. Üleskutse leidis ela
vat vastukaja, on saabunud ar
vukalt kirju, fotosid ja doku
mente, millest osa käesolevas 
numbris avaldame.

Saadan oma sõjas langenud õe 
M arina Vassiljeva, A rstiteaduskon
na üliõpilase foto. Ta töötas blo
keeritud Leningradis õena ühes 
haiglas. H iljem  astus ta vabataht- 
'ikult radistide kooli, kust 1944. a. 
m ärtsikuus saadeti fašistide taga
lasse Tallinna lähedal. Ta hukkus  
seal koos Tamara Sem jonovaga. 
Mõlema luuraja kohta on avalda
tud k ir ju tisi ajalehes «M olodjož 
Estonii».
N. G RIG O RJEVA. Tallinn

* * *
Saadan Teile m õned andm ed  

oma venna A rm and Koiki kohta, 
kes 1941. a. oli TRÜ-s parteitööl.

Ta võitles Tartu hävituspataljo
nis, 1941. a. augustikuus oli ta 
Tallinnas tä itnud sõjalisi ja  partei- 
lisi ülesandeid. Seoses tem ale an
tud eriülesannetega jä ig i ta Tal
linna, kus ta 1941. a. sügisel arre
teeriti n ing  hiljem  Viljandis huka
ti.

S. RAH N O JA, E lva
* * *

M inu poeg Ülo Laante astus
1940. a. ülikooli M atemaatika-Loo- 
dusteaduskonda bioloogiat õppima. 
Sõjaväe kutsealusena tu li ta Vil
jandisse tagasi kom somolitööle, 
ku st ta  1941. a. juuni lõpus mobi
liseeriti. Ta võitles 17. hävituspa
taljonis, hiljem  Pärnu töölispolgus.

Kiviloo lahingus sa ttu s  ta piira
misrõngasse. Kolga-Jaani lähe
dal langes ta om akaitselaste kätte.
1941. a. oktoobrikuus hukati ta Vil
jandi järve Orika-poolses otsas  
ning m aeti tankitõrjekraavi, kus  
puhkab 15 000 süü tu t nõukogude  
inimest.

V. LA AN TE , Viljandi
* « *

Ülikooli A rstiteaduskonna lõpe
tanu Lev A ndrejev võitles 7. las
kurdiviisi 354. polgu 1. pataljoni
3. roodus sanitarina. Ta langes
14. dets. 1942 Velikije L uki all Ka- 
m enka tug ipunkti vallutam isel. Ta 
läks koos rühm aga rünnakule. R üh
ma tabas sakslaste tugev risttuli, 
oli palju  haavatuid. Neid abista
des langeski A ndrejev, täites lõpu
ni oma sõdurikohust.

M. VAREND , Kunda
endine rühm akomandör,

* * *
M inu mees P joir Vassiljev oli 

lõpetanud Tartu Ülikooli õ ig u s tea 
duskonna 1933. a. Me tu tvusim e ja 
abiellusim e Tartus, kus ma sam as 
teaduskonnas õppisin.

P. Vassiljev oli Läti laskurdivii
sis sõjatribunali sekretäri am eti
kohale.

Riiale lähenedes kirju tas ta m ul
le:

«Pole vaja paradiisi — andke

m ulle mu ko d u m a a . . ,  Juba teist 
päeva olen kodusel pinnal. Kiik 
on m ulle siin tu ttav. Tagasitulek! 
Ma ei suuda seda kirjeldada. S ü - 
dam etuksetega võiks kasvõi veski 
käim a p a n n a . . .  Kuid m itte ainult 
R iiast ei m õtle me. M e kõneleme 
tõsiselt neist lähedastest päevadest, 
m illal oleme Berliinis . . .»

K uid võidupäeva kaar div äekapten  
P. Vassiljev ei näinud. Pärast Riia  
vabastam ist sai ta 22. okt. 1944 
raskesti haavata ja  suri hiljem  

A. V A SSIL JE V A , Riia
* * *

Isik liku lt tean um bes küm m ekon
da üliõpilast, kes Isam aasõjas lan
gesid. N eist täpsem alt tunnen  
järgm isi: Voldemar M esi — met- 
sandusosakonna lõpetanu; Raim ond  
Pello  — M ajandusteaduskonna üli
õpilane; Karl Salev  — m etsandus- 
osakonria lõpetanu, m agister; E d
gar Tirul — õigusteaduskonna  üli
õpilane; E vald  Voka — m etsan- 
dusosakonna lõpetanu; A lfred Val
gem äe  — U suteaduskonna üliõpi
lane.

N eist V. Mesi, R. Pello, E. Voka 
ja A. Valgemäe langesid rahvus- 
korpuse ridades, K. Salev hukkus 
teel Leningradi lennurünnaku pu
hul laevakaravanile, E. Tirul, kes 
1940—41 oli Otepääl kom som oli
tööl, tapeti fašistide poolt.

A. M E R IH E IN , Tallinn

\
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Olime vist teise kursuse tudengid, 

kui meie juurde ilmus Oleg Mutt. 
Väliselt tagasihoidlik noormees 
(kelleks, muide, ta on jäänud 
siiani) üllatas meid kõiki oma 
sorava inglise keelega. Varsti 
üllatas ta meid veel oma tõ
sise töössesuhtumisega ja põhjalik
kusega. Mõned aastad hiljem oska
sime kõik inglise keeles vestelda ja 
eks oma eriala hakkasime ka tõsi
semalt võtma, kuid Oleg Mutt oli 
meist ees, jäigi ette, ra jas  teed, ja 
temast sai eesti-inglise filoloogide 
tunglakandja.

Oleg Mutt on TRÜ inglise keele 
kateedri juures töötanud üle 20 aas 
ta ja teinud läbi kõik etapid — üli
õpilasena tunnitasutöötaja, 1948. 
aastal pärast ülikooli lõpetamist 
õpetaja, juba järgmisel aastal v a 
nemõpetaja, 1961. aastal kaitses ta 
Leningradi Ülikooli juures kandi
daaditööd atributiivsete nimisõnade 
kohta inglise keeles ja sellele jä r g 
nes 1963. a. dotsendikutse, alates 
1961. a. töötab ta inglise keele ka
teedri juhatajana. Tähelepanelik lu
geja märkab kindlasti, et selles 
arengus ei ole tipp veel saavutatud. 
Võime kinnitada, et see tuleb vars 
ti — doktoridissertatsioonile («Ni
misõnade atributiivne kasutamine 
inglise ja teistes germaani keeltes») 
on pandud viimane punkt. Ligi 600- 
leheküljeline uurimus (peaaegu ka
he aastakümne töö tulemus) ootab 
veel ainult kaitsmise järjekorda.

Võib-olla ei tundu selles lühi- 
biograafias midagi erakordset. Kuid 
heitkem pilk nendesse tingimustesse, 
milles hakkas kuju võtma praegune 
doktoritöö. 1950. aasta te  Tartu Üli
koolis tuli inglise keele õpetamine 
ja uurimine rajada peaaegu tühjale 
kohale. Ei. olnud kaugeleulatuvaid 
traditsioone, ei doktorikraadiga v a 

nema põlvkonna esindajaid, ka mit
te küllaldasel arvul ülikooli taseme
ga lektoreid. Selles olukorras tuli 
ühel mehel, keda tema oskused ja 
võimed mhutasid ette, nii mitm eta
hulist tööd teha, et see oleks heidu
tanud igaühte, kel ei olnuks nii 
kindlat iseloomu ja sitkust. Ükstei
se järel valmisid Oleg Muti! kursu
sed ja õppevahendid inglise keele 

’ ajaloost, stilistikast, leksikoloogiast, 
grammatikast, foneetikast ning me
toodikast. Sellele lisandusid a rvu
kad teaduslikud artiklid, milledest 
mõne teekond viis raja taha. Edasi 
tuli 1960. aastates hakata juhtima 
kateedrit, mis praegu oma suuruselt 
ei jää palju maha väikesest teadus
konnast. Ka siin on Oleg Muti töö 
kandnud head vilja — inglise keele 
kateeder on saanud kindlalt ja lad 
alla, võõrkeelte õpetamine ülikoolis 
on suurema osatähtsuse om anda
nud, on valminud esimesed kandi
daaditööd, on välja kujunenud tu 
geva teoreetilise kooli saanud õppe
jõudude kollektiiv.

Oleg Muti mured ja tegemised ei 
pijrdu inglise keele kateedri ning 
võõrkeelte osakonna üliõpilastega. 
Muret valmistab võõrkeele õpeta
mise mitte küllalt kõrge tase palju
des vabariigi koolides ja suhtumine 
võõrkeelesse kui teisejärgulisse õp
peainesse. Et võõrkeele õpetamisele 
on viimastel aastatel rohkem tähele
panu pööratud, selles on ka Oleg 
Muti teeneid, kes Haridusministee
riumi ning Kõrgema ja Kesk-eri- 
hariduse Al in i steer iu mi vastavates 
komisjonides on pidanud võitlust 
inglise, saksa ja prantsuse keele 
väärika koha eest nii keskkoolides 
kui ka ülikoolis.

Oleg Muti üks põhimõtteid on, et 
igaüks peab olema oma eriala pa t
rioot, peab oskama raskuste kiuste 
leida teid ja vahendeid, kuidas s a a 
da oma valitud ala meistriks. Kui 
keegi on näinud Oleg Mutti vihase
na (vähestel on see õnnestunud), 
siis ainult sellepärast, et üliõpilased 
või õppejõud ei ole kasutanud kõiki 
võimalusi teadmiste ja erialaste os
kuste täiendamiseks. Selle põhimõt
tega seostub Oleg Muti teine a rv a 
m u s — keele õppimiseks on vaja 
veidi annet, kuid peamiselt siiski 
tööd. Kui nüüd peame iseenesest
mõistetavaks, et kõikides eriala 
küsimustes pöördume Oleg Muti 
poole ja ta vastab alati kui elav 
leksikon, siis võib ta ise öelda, et 
ka selles on teda viinud täiuslikku
seni sihikindel ning visa töö. .

Oleg Mutt on jõudnud teetähiseni, 
mille juures peatutakse veidi kauem 
ja tehakse kokkuvõtteid. Saavutusi 
on olnud palju. Ees on aga uus käi
mata tee, uued kilomeetrid. Soovime 
jõudu!

G. LIIV

Oflägimatkajad 
denude L

Rong jõnksatas liikuma. V aguni
tes ja nende vahekäikudes võis n ä 
ha peale tavalise reisijaskonna ke
nakest hulka täistuubitud seljakot
tide ja matkavarustusega noori. 
ÜSK (Ülikooli Spordiklubi) matka- 
kool sõitis traditsioonilistele väli- 
õppustele. Maipühad kulusid p a ra 
jasti ära, et praktikas kontrollida 
talvel omandatud teadmisi.

12-kilomeetrine jalgsimatk Jõge
valt Laiusele sai noormatkajatele 
esimeseks jõuprooviks. Sihtkohas 
löödi laager üles ja reamehed asusid 
putru keetma, juhtkond aga istus 
maha tööplaani tegema.

Kell 14.30 oli laagri ülipidulik 
avamine. Järgnes paraad lossivare- 
metes ja lõpuks heisati laagrilipp. 
Masti kerkis spordisärgist ja käte
rätikust koosnev haruldus.

Õhtupoolik kulus sõlmede ja jul- 
gestusvõtete õppimiseks. Saadud 
teadmised pandi kohe proovile, 
järgmisel hommikul tuli teha eksam.
2. mai õhtupoolikul läks lahti müü
ril ronimine. Käed ei tahtnud esi
otsa kuidagi õiget kivinukki leida 
ja jalgki kippus alatasa vääratama. 
Marraskil sõrmenukke ja muhkus 
päid ravis suure õrnuse ja as ja 
tundlikkusega laagri ars t K. Millers 
spordimeditsiini V kursuselt.

Viimaseks päevaks olid planeeri
tud «jõu- ja  ilunumbrid». Tuli teha 
kätekõverdusi, kükke ühel jalal ja 
köieronimist. Imeruttu möödusid 
need kolm päeva. Linna toodi päi
kesest punetav nina, mälestus jä r s 
kudel müürisakkidel peegelduva 
lõkketule helgist, hulk teadmisi, mis 
alpimatkal hädavajalikud on ja kin
del soov ükskord mägedeni jõuda.

E. KÕRGE

JAAN 
R E I N »

Kord tuli TRU aeroionisatsiooni 
ja elektroaerosoolide laboratooriumi 
kiri, millel oli aadress: г. Рига, 
проф. Рейнету. V aat sellisel mehel, 
selle kirja adressaadil , ongi käes
oleva juubeliaasta 8. mail juubel — 
65 aas ta t  maailmas elatud, palju- 
palju tööd tehtud, sellest viimane 
veerandsada meie alm a mater'i 
seinte vahel.

Rahvusvahelise Biometeoroloogia 
Ühingu liige, NSVL MN Riikliku 
Teaduse ja Tehnika Komitee mitme 
sektsiooni liige, Nõukogude Eesti 
preemia laureaat,  TRÜ aeroioni
satsiooni ja  elektroaerosoolide labo
ratooriumi juhataja, füüsika-mate- 
maatikakandidaat dotsent Jaan  Rei- 
net on 90 trükis avaldatud teadus

liku töö ja 15 leiutise autor võr 
kaasautor.  Tema pani jalad alla 
aeroionisatsiooni ja aerosoolide 
uurimisele Tartus, tema teeneks tu 
leb suures osas lugeda sedagi, et 
Tartu on praegu selle ala uurijate 
Mekka.

Jaan Reineti tee aerosoolideni po
le olnud kõrvalahvatiusteta. õ p in g u 
aastatel tõlkis ta Goethet, kirjutas 
eesti keele grammatika õpiku käsi
kirja. Keelemeest temast aga ei s a a 
nud. Õpetaja, põllumees, koolide 
inspektor ja  lõpuks ülikooli üldfüü
sika kateedri õppejõud. Juubilar ise 
nimetab naljatades oma põhialaks 
hoopis juura t — ta olevat võitnud 
mõnedki rasked protsessid, millest 
pärisadvokaadid ära on öelnud kui 
lootusetutest.

Laboratooriumis näeb juubilari 
harva rahulikult töölaua taga  is tu
mas. Organisaatorina jätkub teda 
kõikjale — küll teadusliku töö p laa
nide koostamise, küll uute kappide 
ja laudade muretsemise ja ülessead
mise juurde, küll igale poole m u
jale. Küllap sellepärast on ka dok
toridissertatsioon vormistamata 
24 tunnist ööpäevas ei jätku kah
juks.

Eelnevast võib jääda mulje, et 
Jaan  Reinet on vaid üks suur töö ja 
teaduse mees. Aga lähemad sõbrad 
ja tuttavad räägivad temast kui a la 
ti abivalmis, lõbusast, nooruslikust 
ja reipast inimesest. Seltskonnas 
saab alati naerda humoorikate lu
gude üle, mis tema endaga elus 
juhtunud on.

Soovime päevakangelasele veel 
palju edukaid töö- ja teguderohkeid 
aastaid!

Kolleegid üldfüüsika kateed
rist ja alamad laboratoo

riumist

CQiiitas
24 .-26 .  aprillini viibisid inglise 

filoloogia 1 kursuse üliõpilased 
Riias. Olime külla kutsutud Riia 
Ülikooli I kursuse inglise filoloogi
dele. Kohtumine oli pühendatud 
V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäevale.

Raudteejaamas võeti meid vastu 
sinililledega.

Esimesel päeval külastasime loen
guid ja tutvusime laboratooriumiga. 
Riialased võivad uhkust tunda ja a 
pani videomagnetofoni üle. Selliseid 
on NSV Liidus ainult kaks. Teine 
asub Moskvas. Tuleval aastal pidi 
võõrfiloloogia fakulteet saama

täiesti uue ja moodsa tehnikaga m a
ja. Käisime ka vennaskalmistui. 
Siis is tusime koos kohvilauas ja 
igaüks meist pidi jooma tassi «fir- 
makohvi» (segatud soolaga). Võist
lusel, kus tuli näidata nii laulmis- 
kui näitlemisoskust, oli meie võist
kond tub lim ..

Meil oli meeldiv võimalus kuu
lata orelikontserti Riia Toomkiri
kus.

Ärasõidupäeval külastasime Saias- 
pilsi. Meie giidiks oli endine koon
duslaagri vang. Elamuse jät tis  ko
gu memoriaalansambel.

Kolm päeva uute sõprade seas 
möödusid ruttu. Järgmine kohtu
mine on juba Tartus.

R. JÄRV

Tunnustus
Aktiivse ühiskondliku töö eest 

stuudiumi vältel Tartu Riiklikus 
Ülikoolis autasustas ELKNÜ 
Keskkomitee oma aukirjaga

ALEKSANDER BACHMANNI, 
MÄRT KUBOT, EIMAR RAHU
MAAD, REIN TENSON1T, TII
NA TÄPSIT ja AARNE VAIKU.

EÜE TEATAB y 

ÄRGE H ILIN EG E — EÜE LÕPETAB AVAL
D U ST E  V A ST U V Õ T M ISE  15. MAIL!

5. mai —  ajakirjanduse päev

Repliik

Kes on kes?
Sedapuhku küll mitte RSR-is. Ku

jutagem ette, et leidub uudishimulik 
inimene, kes tahab teada, kes asu 
sid õppima Tartu Riiklikku Ülikooli 
näiteks aastal 1967 või juba hoopis 
rohkem as jas thuv ita tud ,  kes soovi
vad teada, kes näiteks lõpetasid 
Arstiteaduskonna 1968. aastal? Sel
lisest teatmeteosest nagu «Tartu 
Riikliku Ülikooli struktuur ja isiku
line koosseis» me nendele küsimus
tele vastust paraku ei leia. Selle 
teose esimeses väljaandes (1961) on 
küll ära toodud TRU üliõpilaste 
nimestik seisuga detsember 1960 
(selleks kulus paberist . 27 lehekül
ge), kuid hilisemates väljaannetes 
(1967, 1968, 1969, 1970) on sellest 
loobutud.

Kui peaks valmistama ületama
tuid takistusi või olema ebaotstarbe
kas igal aastal avaldada Tartu Riik
liku Ülikooli üliõpilaskonna isikulist 
koosseisu, siis antud õppeaastal üli
kooli astu jate  ning lõpetanute nime
de ja kitsama eriala fikseerimine 
peaks küll olema iseendast mõiste
tav teatmeteoses, mis kannab peal
kirja «TRÜ struktuur ja isikuline 
koosseis».

Mitu aastat ilmub «Tartu Riiklik 
Ülikool. Bibliograafia». Selles leia
vad äramärkimist , ka üliõpilaste 
võistlustööd, teaduslikud artiklid 
ning ajakirjades ja ajalehtedes ilmu
nud populaarteaduslikud kirjutised. 
Paraku ei leia ma mingeid artikleid 
üliõpilaste diplomitööde kohta. Ju l
gen arvata, et meie üliõpilaste sage
li aastatepikkuse töö tulemused on 
seda väärt , et neid registreeriks ka 
raansat «TRÜ. Bibliograafia».

T. PILVIK

Toimetuse postist
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool»

14. nr-s 24. aprillist 1970. a. a rt ik
lis «Sanitaarsa lgad võistlesid» kir
ju tab TRU tsiviilkaitse staabi ülem 
T. Kroll, ct mina, E. Kõo, olen suh
tunud oma sanitaarsalka väga kül
malt ja  ei olnud võistlustelgi ning 
minu töö pidid tegema teised. Sani- 
taarsalkade võistluste päevast sain 
teada alles pärast võistlusi, kuidas 
sain nendest osa võtta?! Miks m ää 
rati juhendavad arstid nendega eel
nevalt kokku leppimata?

TRÜ tsiviilkaitse staabi töö, v ä 
hemalt informatsiooni osas, jätab 
palju soovida.

Miks T. Kroll ise ei suvatsenud 
isegi asjaosalistega vestelda, vähe
malt enne artikli avaldamist? Miks 
süüdistatakse arste meie ajalehes 
lähemalt selgitamata tegelikku olu
korda?

E. KÕO,
TRÜ hospitaalkirurgia 

kateedri assistent 
Toim etus peab eeltoodut, avaldades  

vabandam a, et ei kontrollinud  
sm. KrolSi k irju tises toodud fakte s i
su lise lt, ses t u sa ld as v iim ast kui iiri- 
tu se eest vastu tavat Isikut. Ü htlasi 
tu letam e m eelde, et esm ast vastu 
tu st k irjutise eest kannab autor, m is
tõttu loodam e, et sm . КгоП ka ise  
se le tu seg a  Teie poole pöördub.

R S R

S P O R T
TRÜ-LE ESIKOHT POKSIS

2 4 .-26 .  aprillini k. a. toimusid 
EPA võimlas ENSV kõrgemate 
koolide meistrivõistlused poksis. 
Meistriteks tulid alates kergema
test kaaludest J. Vilimäe (TRÜ). 
M. Kišš (EPA), M. Koppel (EPA). 
A. Petrov (TRÜ), K. Primakov 
(TPI), U. Pütsepp (EPA), A. Soo- 
pa (TRÜ), T. Vähi (TPI), P. Nop- 
pel (TRÜ) ja J. Paal (TRÜ). 
Eriti tublilt esinesid Kehakul
tuuriteaduskonna üliõpilane Avo 
Soopa, kes võitis tugevaid I järgu 
poksijaid U. Kiislerit (TRÜ) ja 
V. Tsarjovi (TPI) ,  n ing  Ä. Nikarev_ 
kes tasavägises võistluses kaotas 
TPI poksijale T. Vähile. Viimasele 
määrati ka eriauhind parima poksi- 
tehnika eest.

Rohkem kui kümneaastase vahe
aja järel õnnestus TRU esindusel 
saavutada jälle võistkondlik esikoht. 
Järgnesid TPI ja EPA.

K. PAULUS, 
treener

TRÜ MEISTRIVÕISTLUSED 
ORIENTEERUMISES

toimuvad 9. mail Tartu lähistel .Lii
val. Osa võivad võtta kõik’ TRÜ 
Spordiklubi liikmed. Sobiv liiriiäu- 
tobuss väljub Tartust kell 9.35'
. Parimaid individuaalvõis.tjejaid 
autasustatakse diplomitega, parim 
teaduskond saab kristallist rändka- 
rika. Igas t teaduskonnast läheb a r 
vesse kahe parema nais- ja meeš- 
sportlase tulemus.

TRÜ orienteerumissektsioou

Teadaanne
Bioloogia-osakonna vilistlaste 

kohtumine kunstiteadlase JAAK 
KANGILASKIGA toimub esmas
päeval, 1 1 . mail kell 19 peahoo
ne kohvikus.

RSR-press on volitatud ametli
kult teatama, et k. a. 1 0 . mai õhtul 
lavastatakse TRÜ klubis ÜRO Jul
geolekunõukogu avalik istung von 
Tbaddeni avalduse arutamiseks.

Lugupidamisega RSR-press

Venia legendi
Kolmapäeval, 13. mail k. a. algu

sega kel 17 esineb hospitaalkirurgia 
kateedri auditooriumis (L. Puusepa 
tn. 6 ) avaliku loenguga dotsendi 
kutse taotlemiseks Arstiteaduskonna 
hospitaalkirurgia kateedri dotsendi 
kt. E n n o  T e e ä ä r  teemai «Türeo- 
toksikoosi kirurgilisest ravist».

TRÜ Arstiteaduskonna dekaan

Õiendus
Artiklis «Kas eesti keel on kirvetöö?* 

(«TRÜ» nr. 15 k. a .) on ära jäänud  
järgm ised  andmed: auhindam isele kuulu
vad tööd peavad oiem a tõ lg itud  eestt 
keelde eg a  tohi o lla  eesti k ee k s  varem  
avaldatud, n in g  — tõ lk evõ istlu sest v õ i
vad osa  võtta  kõik üliõpilased , kes 29. 
apr. 1970 õppisid sta tsionaarselt või 
m ittestatsionaarselt TRÜ-s.

T. V E LU ST E

TOIMETAJA ASET. J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет» 5 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Т арту
ского государственного университета.. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 2779. MB-03899. .
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Nr. 17 Reedel, 15. mail 1970. a.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIV aastakäik

Teadusliku töö aruanded kõrge
mates õppeasutustes esitatakse 
kord aastas. Need on pikad, nende 
koostamine aegaviitev, koostamise 
juhendid aga äärmiselt keerulised. 
Omajagu tegemist on ka teadusli
ku töö plaanide esitamisega. Selle-

Vabariigi 
füüsikud
tulevad 
kokku.

Korrapäraselt üle aasta toimu
vad füüsikute vabariiklikud kokku
tulekud on kujunenud juba tr a 
ditsiooniks. Laupäeva, 16. mai 
hommikul kell 11 tulevad füüsikud 

t  f t  f t  Л  4 »  *'s ava ,datakse rotaprinteeritud väi- ülikooli aulasse oma järjekordsele
C w U l i e i l l l l ! /  jaannetena eelneval kalendriaastal üldkogunemisele.

publitseerimisest ‘Äd '“ä  h K®“u.l"I‘k“ «-»www »«p“-
koondada kolme kuni nelia vihi- hei\ datud . esimese eesti fuusika- 

aruande kaante vahele. tagasihoidlikuks kdjuneb ülikoolis kusse või kogumikku sõltuvalt ёп- Pro[ess..on  ^ h a n  Vilipi 100. siinni- 
Praktiliselt on kujunenud olu- tehtavale teaduslikule tööle antav aladest. Näiteks võiksid ühes vihi- aas taPaeva tahistamisele. Vastavate 

pärast* eV olegi ei teadusliku töõ kord, kus teadlane ise oma! käel hinnang. Ja lõpuks: sagedasti kao- kus võ’i kogumikus leiduda kõik ettekannetega esinevad TRÜ õppe
plaanide ega ka aruannete koosta- peab otsima võimalusi too pubht- tab teadlane prioriteedi teaduses, autoreferaadid ühiskonnateaduste р \ РгиИ5Г’ .Г  Кеше* J,a 
mine teadlaste hulgas kuigi popu- seerimiseks. Artiklite avaldamine Viimast asjaolu tuleb eriti märkida aialt jne. Loomulikult puudub vaja- n , n g . kulalIS?na Mosicvast 
laarne. Ometi jälgitakse plaanide ülikooli toimetistes ei lahenda olu- seoses teaduslike tööde hilinenud dus avaldada kogumikus autorefe- .. Mrg«a 'i- ‘stungjie 
ning aruannete õigeaegset esita- korda juba sellepärast, et paremal publitseerimisega. ra a te siis, kui töö või selle olulised J“1rf™ ^  parjapanek J. Vilipi haua- 
rrtist rangelt.  Praktiliselt on aru- juhul ilmuvad nad seal kahe, sageli öeldust tingituna kujuneb mõni- osad on juba trükis ilmunud. Kui e c af 1 a mis 11 • 
anne kujunenud peamiseks doku- a£ a alles kolme kuni nelja aasta  g-{ kord üpris omapärane situatsi- töö on ilmumas või trükki suuna- Kokkutulek jätkub laupäeval 
mendiks, miile järgi otsustatakse möödumisel. Kuid ka teadlane ise oon. Teadlane, kes on jõudnud uute, tud ning selle ilmumine kindlusta- kell 17 TRÜ keemiahoone ringaudi- 
lehtud teadusliku töö mahu ja kva- lejab üsna piiratud võimalusi omal teadust rikastavate järeldusteni või tud, siis puudub autoreferaadi aval- tooriumis. Siin on kavas akadee- 
liteedi üle. ^äel trükisõnani jõudmiseks. Nii on teinud avastusi, hoiab need enda damise vajadus kogumikus. Kogu- mik H. Kerese ettekanne fantaasia 

Teadusliku töö tegijad ise on eel- vabariiklike kui ka üleliiduliste aja- teada seni, kui tema töö pole pub- mikesse ei tuleks võtta ka disser- ja tegelikkuse vahekorrast teadu- 
kõige huvitatud tehtud töö tule- kirjade maht on napp, artiklid su- Htseeritud. See on eriti kehtiv sõ- tatsioonide autoreferaate, sest need ses ning TPI õppejõu V. Maasiku 
muste üldsusele kättesaadavaks te- rutakse kokku, toimetaja sulg on navõttude ning esinemiste kohta ilmuvad enne töö kaitsmist eriväi- ülevaade Tallinna füüsikute uuri- 
gemisest, nende praktikasse juuru- tihti meelevaldne ning mis peami- väljaspool ülikooli, seda enam aga jaannetena. Kõnesolevaid kogumik- mistööst aastatel 1968— 1970. Lau- 
tamisest ning sellega seoses ka — ajakirjade tootmisprotsess väljaspool vabariiki. Pole ju min- ke oleks soovitav välja anda vene päeva õhtu on ette nähtud mõtete- 
püblitseerimisest. Nende küsimuste väga aeglane. Monograafiate trü- gjt garantiid, et pealtkuulajad ei keeles, siis oleksid need kättesaa- vahetuseks mitteametlikus õhkkon- 
lahendamisest seisavad aga  vasta- kis avaldamine nii ülikooli kui ka haara tema mõtteid! Nii võivad davad ka väljaspool meie vaba- nas.
vad organid hoopis kaugemal eg« kirjastuste^ väljaandel on hoopis need minna käibele võõras autor- riiki. ^ eU j j  pühapäeva hommikul 1
ilmuta säärast  operatiivsust nagu erandlik nähtus suses. Sellepärast on edasiiiikkama- Siinkohal tehtud ettepanek on
plaanide ning aruannete nõudmisel. Kirjeldatud olukorra tagajärjed  tult vajalik lõpetatud teaduslike üks võimalikke variante hoopis si-
Siin ei kehti mingit tähtaega, pole panevad tõsiselt mõtlema. Eelkõige: tööde põhiliste tulemuste opera- sukamate kriteeriumide leidmisel Tarf!. - j , ‘ ,tflr!m -Ге
ette nähtud korda, mis kindlustaks teaduslikus töös tehtud järeldused tiivne publitseerimine. Võimalusi ülikoolis tehtud teadusliku töö kva- _.___i___ ___  , n, „ mi,s
lõpetatud tööde publitseerimise, jäävad mõnigi kord praktikasse selleks on ka TRÜ-s.
ning pahatihti kaobki lõpetatud tea- juurutam ata ega jõua ka teadusliku
duslik töö kõigi oma tulemustega üldsuseni

liteedi hindamiseks võrreldes senis- *°°s‘ ajavahemikus 1968—1970. A. 
Küsimuse võiks lahendada sel tega. Emmo eHekanne käsitleb vabanik-

Edasl: põhjenda,nalult viis«, et iga aasta  esimeses kvarta- Prof. kt. I. REBANE J ^ o m l s j o n i  Ä f t
hei aastal. Füüsikauudistest ooda-

100 AASTAT 
esimese eesti 

füüsikaprofessori sünnist
iili- nustuse tema töö seismo.oog.a koh{j k m aailmas näitab lisan- õpilas~edi”  Võtkem ka"“seekord“ e“rk 

B. Golftsoni 17 seismograafi- ka* r t_ mis П т „кяи tõenriah - - -  - - - - -  *

maale ja  mujale Euroopasse,^ ei oi- G0 üt$õni seismograafid ei jõudnud

kojas valmistati 23 nn. Golitsõn- takse kõnelema värskeimat vaba-
Vrlipi seismograafide täiskomplekti, r>|gi füüsikadoktorit E. Lippmaad,
milledest üks paigutati 1931. a. Jätkub ka_üldine mõtte- ja sõna-
Tartu ülikooli peahoone keldrisse, vahetus kõiki vabariigi füüsikuid,

Selle viisid 1944.a. ära saksa oku- teadureid kui õpetajaid huvi-
pandid. Ülejäänud 22 komplektist tavate päevaprobleemide üle. Sel-
saadeti 1926.— 1939. a. vastavalt fega kokkutulek lõpeb. Füüsikud
seismiliste jaamade poolt esitatud asuvad jälle oma igapäevaste töö-
tellimustele 8 komplekti Euroopas- de-tegemiste juurde, et kahe aasta
se ja Ameerikasse (neist 6 ÜSA- pärast taas kohtuda,

sse), 2 komplekti Aasiasse, Aafri- Lugupeetavad vanemad ja noo-
• т * kasse ja Austraaliasse. Nende asti~ rpniad kolleegid õnn^iõiiri iili-
ismoloogia knhti £nttu m aa i |mas näitah lisan- Т РЧ ° и?  Л а “füüsika-matemaatikaosakonna

õP!!a.steff- J ema toengud olid hästi alal к. uouisom  w seismograan- da{ud kaart( mis ümekalt tõendab s^ t " ” S~a vabariigi füüsikute “fooru- 
naithkud tanu katsete ja aparaati- de komplekti, rms^valjastati Vene- , ViIipj rahvusvahelist tunnustust, m ilti  vabarn? 1 tuusikute tooru
de de^rionstreerinusele.

J. Vilip eksamineeris 20 aasta n u d ^c[™ n?tUd, Ameerikasse, kuid kuus J. Vilipi
jooksul üle 5300 üliõoilase. Füüsi- P ^sa ts io on i  seadisega, rmstotlu täiustatud Golitsõn-Vilipi seismo-
ka-Matemaatikaosakonnas ' soorita- t r . i r a t f l te w "  bHdr? graafidc komPlekti ostis kõr§e teh‘
sid 20 aasta jooksu! füüsika eri- t v  n r«m L sn i  nika*asemega maa USA. Kaks jaa-
praktikumi 400 ja keskkooliõpetaja- !.* f fh e  ma tellisid Golitsõni seismograafi-

Tartu Ülikooli füüsikakateedri ju- tele ettenähtud füüsika katsetehni- ^ S r i  S ?1g ™ L e ™  bimetalL dde  ' ' Sf k/  Ved СоШ50п-у т Р! seis‘
hatajana on alates ,802 , a. töö a- ka praktikum. 320 aHopUast mis li- ^ ^ ' ' I L s S l n g K ^  mille
nud silmapaistvad oppejoud-teadla- gikaudu peegeldab kodanliku! ajal otsfes Jjd vjhjd Temperatuuri J. Vilip avaldas trükis 26 tea
sed. 1920.-1940. a. oli füüsika õp- ja  1« ve.d. »u l^ m  uhkoo i topeta- muutudes „ jnesid võj kaugenesid duslikku tööd, neist 17 seismoloo- 
petoohl esimene eest. fuus.kapro- nud matemaatikute-fuus.kute arvu. viimased automaatselt veidi pend- pia milledect üks käsitleb seis-
fessor dr. ph,l. nat. Johan V.hp Enamik meie vanemast akadeem.l - ,. võnketeJjest kompenseerides So loog  k aren7ut Nõukoeude Lii-
kelle sunnist moodus neil paevil sest polvkormast on J. Vilipi ops- _____ ___J t.{ t__SJ.,„ ___— 1„„ moloogia arengut NouKoguae l h

AARE KOPPEL,
orgkomisjoni esimees

Tuleme kokku ja arutame 
ÜTÜ-s tehtud tööd. Vaa-lased Instituudi juhatajana taotles 8е^ а Реп* Н* hoidva Г « каа1?е dus, ja 11 populaarteaduslikku tööd. tänavutasea. in sm uuai  junaxajana laoues w d rn  pikkuse muutuse ja tame, kas meie praegune mee-

Inimesena oli J. Vilip erakordselt tod — teaduskonniti korraldada
õigustas end

100 aasta t
Johan Vilip sündis 12. mail [a energiliselt assigneeringuid, mis sä jjit a des täpselt pendli null-

1870. a. Viljandimaal Uue-Kariste kodanükul ajal olid vaga  piiratud. sejsu Seadis reageeris 0,0001° С tagasihoidlik ja  tema laialdane õpi- ÜTÜ konverentse
mõisas karjarentniku pojana. Kesk- instituudil oli 1939. a. 1670 tuusi- suuruse{e temperatuuri muutusele laspere mäletab teda kui sõbra- või mitte.
hariti.«:* nm anH « ta 1SS7.— iRPd 3 каарагазл ]a -840 raam atut ning kadus v a jad u s sügavate keldri- likku ja õiglast inimest. Vanadus- Ilmselt on kõigi teaduskondad
Pärnu gümnaasiumis ja kõrgema ajakirjade aastakaiku. 1921. a. vor- ’e :äreJe tJhtlasi arendas J. Vilip pensionile läks ta 1. juulil 1940.a. ü T Ü  nõukogude liikmetel ja esi 
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к oo'i f  U S CF ii üsi к а - Mate m a a t Гк a te a dus - nud 150% ja raam atute  arv 50%. täiuslikkuseni kaugk.rjutust voi 
konna füüsikaosakonnas, mille lõ- J - Vilipi algatusel telliti ülikool, maldava galvanomeetnlise regist 
petas 1895. a. füüsikakandidaadi 
kraadiga. Tema õpetajateks. olid 
tuntud teadlased В. B. Golitsõn ja 
A. I. Sadovski. Valinud erialaks 
füüsika, ei leidnud ta Baltimail tee
nistust. Tema endine õpetaja, hili
sem akadeemik B. Golitsõn võttis 
ta 1896. a. oma assistendiks Mere
väe Akadeemia füüsika laboratoo
riumisse ja alates 1900. a. laboran
diks Teaduste Akadeemiasse, kus 
ta töötas 20 aastat. Samaaegselt 
(1911 — 1920) töötas ta juhatajana 
Pulkovo seismilises jaamas, mis oli 
maaväringute uurimise keskuseks 
Venemaal. Seismoloogia-alaseid 
uurimusi alustas J. Vilip juba 
1908. a. paiku, jätkas neid Pulko- 
vos ja  hiljem Tartus. Ajavahemikus 
1899—1907 avaldasid B. Golitsõn ja 
J. Vilip koos trükis 4 teaduslikku 
artiklit, mis käsitlesid etiiüleetri 
kriitilist olekut, spektraaljoonte 
peenstruktuuri ja Doppleri prin t
siibi eksperimentaalset tõestust 
A. BelopoJski pöörlevate peeglite 
meetodil. Tööd teostati eksperimen
taalselt kõrgel tasemel ja  J. Vilipi 
osa nendes töödes märgib ka «Suur
nõukogude entsüklopeedia». J Vilipi seismograafide levik.

Tartu Ülikooli Ajutine Nõukogu raam at ukoguIe ka neli Nõukogude 
valis a mail 1920. a. J. Vilipi Tas- y j du ajakirja. Ulatuslikku tööd te- ,
tu Ülikooli fuusika oppetooli pro- gjd tema assistendid E. Kilkson ja sarjas pealkirja all «A galvano- 
!ess? ri kohusetaitjaks ja ruusika £  Neugard keskkooliõpetajate metrically registering vertical seis- 
nstituudi juhatajaks. Tema рош- täienduskursustel, koolide õppe- mograph with temperature compen- 

tooks kujunes fuusika üldkursuse pr0grammide komisjonides, «Eesti sation» (TÜ Toimetised A 20, nr. 6 , 
ugemme Matemaaaka-, Loodus-, entsüklopeedia» toimetuses, rahva- 1930). See töö oli tema doktori- 

Arsti-, Loomaarsti-, Põllumajandus- jj|jk0olis ja  füüsika populariseeri- väitekiri, mille ta edukalt kaitses 
ja  Majandusteaduskonna ul.opilas- . , õn^ . trükis 3 dets 1930 Tarius
tele ja  erikursuste (elekter, kiirgav j
energia, seismolocgia) lugemine J. Vilipile tõi rahvusvahelise tun- H. Masingu peenmehhaanika töö-

ja suri Tartus 27. jaan. 1942. a.
P. PRÜLLER

■ ar-**

:W:

meeste! tekkinud aasta  jooksul a r
vamusi ühest ja teisest. Igal juhul 
tuleks seda koos arutada — tuleb 
ju aasta pärast jälle konverentsi 
pidada.

Leiame oma praegusest napist 
ajabüdžetist need paar õhtupoolset 
tundi. Loodame, et meie koosistu
mise tulemusena saab mõnigi asi 
selgeks räägitud.

- .. Ootame k õ i k i  teaduskondade
kell 1 /  toimub TRÜ vali- ÜTÜ nõukogude esimehi ja muid 
jate klubis V anem uise  tn. asjaajajaid vestlusringi .23. mail 
46 kohtumine N S V  Liidu kel1 18 P̂ - aud- 116- 
Ü lem nõukogu saadiku- 4  antakse samas kätte
, j . . , ,  ÜTÜ konkursside laureaatidele me-kandidaadi, meie rektori daIid ja aukirjad.
A r n o l d  K o o b i  g a .  Lugupidamisega ÜTÜ nõukogu.

TRÜ valijate  klubi

Ülidpifiane, 
laborant 
ja õppejõud!

Kolmapäeval. 20. mail,

Venia legendi
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Olaf Utt esineb
üliõpilastele

w

reerimise viisi. Töö tulemused aval
das ta Tartu Ülikooli Toimetiste

20. mail 1970. a. kell 8 esineb 
keemiahoone 320. aud. dotsendi 
kutse taotlemiseks TRÜ analüüti
lise keemia kateedri juhataja  dot- 

EKP KK _ kultuuriosakonna send} kt Lembit S Ü I T  avaliku 
juhata ja  O l a f  U t t  esineb üli- loenguga teemal: «Sorptsiooni 
õpilastele 20 . mail k. a. kell 16 protsesside, eriti ioonivahetuse ra- 
peahoone aud. 102. Asjasthuvi- kendatavusest keemilises analüü- 
ta tud saavad kutsed komsomo- s js »
likomiteest. Füiisika-Keemiateaduskonna

dekaan

Need, kellel pole võimalik malevasse sõita 20. ja 
28. juunil, võivad seda teha 5. juulini. Avaldusi võtame 
vastu komsomolikomitees i g a  p ä e v  kella 16— 18.



Teadus ja  ülikool
Selles, et Tartu Ülikool teadus

liku ja õppeasutusena on jõudnud 
meie riigi parimate ülikoolide tase
mele, et meie teaduslike saavutuste 
vastu tuntakse järjest suuremat hu
vi nii üleliidulises kui ka rahvus
vahelises mastaabis,  et ülikoolis la
hendatavatest uurimisküsimustest 
enamik kuulub rahvamajanduslikult 
tähtsamate probleemide hulka, on 
oluline osa noortel teaduslikel labo
ratooriumidel. Viimase 10 aasta  
teaduslikud saavutused on eriti t i 
hedalt seotud ülikooli laboratooriu
mide väljaarendamisega. Esiklap
seks oli professor V. Palmi initsia
tiivil loodud keemilise kineetika ja 
katalüüsi laboratoorium, mis asu
tati 1958. a. TRÜ orgaanilise kee
mia kateedri juurde. 1958/59. aastal 

* loodi arvutuskeskus geomeetria ka
teedri juurde, pooljuhtide ja  elekt
roluminestsentsi laboratoorium 
(1960. aastast)  jne. 1969. aasta  lõ
puks tegutses TRÜ-s 12 riigieel
arvest finantseeritavat teaduslikku 
laboratooriumi, 2 rahvam ajandus
harude poolt finantseeritavat labo
ratooriumi (vt. tabel) ja lisaks vee! 
mineraloogia kabinet (juhendaja 
K. Utsal), elektromeetria laboratoo

rium (juhendaja O. Saks), kommu
nistliku kasvatuse laboratoorium 
(juhendaja  J. Kalits) ning sotsio
loogia laboratoorium (juhendaja 
Ü. Vooglaid) (kokku ligi 300 töö
ta ja t) .  Kõrgemate õppeasutuste tea 
duslike laboratooriumide põhimää
ruses on öeldud, et teadusliku uuri
mise laboratooriumid on kõrgemate 
õppeasutuste teaduslikud allasutu
sed ja nende eesmärgiks on suu
remate aktuaalsete (nii teoreetiliste 
kui ka praktil iste) uurimisproblee
mide lahendamine ja eksperimen- 
taal- ning konstrueerimistööde te
gemine.

LEPINGULISED TÖÖD
Uurimistöö intensiivistamiseks ja 

kiirendamiseks on laboratooriumi
des lubatud teha lepingulisi töid. 
Teatud piirini võib seda pidada va
jalikuks. Otstarbekaks ei peeta le
pingulisi töid, mis pole kooskõlas 
riigieelarveliste laboratooriumide 
põhiliste uurimissuundadega, sest 
see killustab jõude ja võib vähen
dada põhiprobleemile pühendatud 
töö intensiivsust. Ülikooli teadus
ala prorektori arvates on lepingu
liste tööde põhiprobleemistikule

vastavusega ja  ka tööde üidmahuga 
asjad enam-vähem korras. Paral
leelselt teaduslike laboratooriumide 
väljaarendamisega on ülikoolis 
kiiresti tõusnud ka lepinguliste 
tööde maht. 1969. aasta  lõpul töö
tas laboratooriumides lisaks 216 
riigieelarvelisele töötajale vee! üle 
70 inimese lepinguliste tööde a r 
vel. Lepinguliste tööde mahu poo-

Ülikooli
teaduslikud
laboratoo

riumid
lest on aeroionisatsiooni ja  elekt
roaerosoolide laboratoorium (juhen
daja dots. J. Reinet) ning arvutus
keskus ( juhataja  V. Tinn, juhen
daja dots. Ü. Kaasik) teistest la
boratooriumidest tükk maad ees. 
Ligi 30% teaduslikule tööle mõel
dud kulutustest laekus 1969. aastal 
lepingulistest töödest (1969. a. ku
lutused üldse 413,6 tuhat rubla,

seilest 138,9 tuhat lepingulistest 
töödest).
TÖÖTAJATE KVALIFIKATSIOON

Laboratooriumide loomine on va
hetult seotud kateedri või osakon
na teadusliku töö intensiivsusega, 
samuti ka juhendaja võimega tööd 
suunata, näha uurimistöö perspek
tiivi. Mitmete laboratooriumide tea
duslikud juhendajad on teaduste 
doktorid, professorid, mitmetel ju 
hendajatel on doktoritöö kaitsmise
le esitatud või lõpetamisel (dotsen
did V. Past, K.-S. Rebane, A. Viru,' 
M. Epler jt .) . Laboratooriumide 64 
teaduslikust töötajast oli käesole
va aasta  1. maiks kandidaadi- või 
doktorikraadi kaitsnud 26. Paljud 
laboratooriumide töötajad ja ju
hendajad on viibinud pikemaajali
sel teaduslikul komandeeringut! vä
lismaal, mis eriti positiivselt on 
mõjunud uurimistöö kvaliteedile.

Olulise panuse on laboratooriu
mid andnud ülikooli töötajate te a 
dusliku kvalifikatsiooni tõstmisel. 
Nii on teaduslikud töötajad ning 
laboratooriumide baasil töötavad 
aspirandid ja  õppejõud kümne aas
ta  jooksul kaitsnud kokku 17 dok
tori- ja  55 kandidaadiväitekir ja, 
nendest 7 doktori- ja  13 kandidaa
ditööd 1969/70. õppeaastal.  Enamik 
doktoritöid on valminud Meditsil-

ÜLDANDMEID ÜLIKOOLI 1969. A. TEADUSLIKU TÖÖ ARUANDEST TEADUSLIKE LABORATOORIUMIDE KOHTA

Sisustuse Tööta jate arv 1969. a. töötas laboratooriumis

Jrk.
nr. Laboratoorium

Asuta
mise
aasta

Juhendaja ja 
juhataja

ja apara
tuuri mak

sumus 
1969

Üidse
, Teadus
likke töö

tajaid
“ õude Aspirante

1. Keemilise kineetika ja katalüüsi
laboratoorium 1958 V. Palm 138 400 18 10 5 6 9

2. Arvutuskeskus 1959 Ü. Kaasik 
V. Tinn

531 300 40 4 2 2 25

3. Luminestsentsä ja pooljuhtide labo K.-S. Rebane
ratoorium 1960 A, Tammik 207 800 8 2 3 2 15

4. Eiektrokeemia laboratoorium 1961 V. Past
R. Marvet 84 100 7 2 8 6 33

5. Elektrofüsioloogia laboratoorium 1961 M. Epler
H. Epler 226 000 15 3 3 — 5

6. Aeroionisatsiooni ja  elektroaero-
soolide laboratoorium 1964 J. Reinet 62 400 10 2 5 2 9

7. Meditsiini Kesklaboratoorium 1962 E. Siirde
A. Veidi 201 100 70 19 46 9 23

8. Inimese lihastalitluse uurimise la
boratoorium 1965 A. Viru 38 800 8 3 9 5 12

9. Kriminoloogia laboratoorium 1966 I. Rebane 1 200 7 4 3 i 2
10. Sekretoorsete protsesside labora

toorium 1967 L. Tähepõld 13 300 8 3 4 4 1
11. Psühhofarmakoloogia laboratoo

rium 1968 J. Saarma 14 900 7 3 I 2 12
12. Veresoonte kirurgia laboratoorium 1969 E. Tünder 2 800 4 2 4 3 19

Rahvamajandusharude poolt finantseeritavad laboratooriumid
13. Kaubanduse laboratoorium 1965 K.-F. Sauks

Tööstuspsühholoogia laboratoo
E. Haljaste 1 800 4 2 4 2 84

14.
rium 1968 U. Siimann 1 900 10 5 3 3 12

Kokku: 1524 700 216 64 100 47 171

Probleemlaboratooriumide ole
masolu on meie altna mater'i om a
korda probleemi ette seadnud — 
üsna puremiskindla pähkli oleme 
endile hammaste vahele saanud.

1957. aastani oli mainitud te r 
min meile tundmatu. Praegu  . . .  
Kuid jätame konkreetse statistika 
vastavasisulise kirjutise vaa tlus
objektiks. Siinkohal on küllaldane 
ära märkida, et viimase 12 aasta  
jooksul on TRU probleemlaboratoo
riumide ja nende töötajate arv kõr
gustesse pürginud tuntud ekspo- 
nentsiaalse seaduspärasuse alusel. 
See matemaatiline sõltuvus kirjel
dab muide ka plahvatusreaktsioone. 
Ja kui üldjoontes võib rääkida tea 
duse ja tehnoloogia «plahvatus
test», siis meie huviobjektiks ole
vas mikrosüsteemis kajastuvad nad 
probleemlaboratooriumide «plahva
tusena». Seegi plahvatus pole a inu
üksi efektseks vaatlusobjektiks, 
vaid nõuab ka ettevalmistusabinõu- 
de tarvituselevõttu.

Nüüd oleks vist juba aeg aru 
pidada, mida üks asjalik probleem- 
laboratoorium endast kujutab ja 
missuguseks kogu see laboratoo
riumide lugu tulevikus kujunema 
peaks. Allpool n.-ö. diskussiooni 
korras on esitatud mõned selle koh
ta käivad mõtted.

Katsudes kohe naelapead tabada 
võib probleemlaboratooriumide 
probleemi sisu sõnastada üsna la
baselt: alma m ater toidab meid 
küll, kuid tema võimalustel on pii
rid. Niikaua kui probleemlabora- 
tooriumidele kuulus tühine osa ko
gu ülikooli personalist ja materiaa l
setest ressurssidest, oli nende eks- 
ponentsiaalne ja teatud määral 
stiihiline kasv reaalne ja norm aal
ne nähtus. Praegu aga oleme jõud
mas ajajärku, kus see enam nii ei 
ole. Seega on ette näha üldist 
probleemlaboratooriumide kasvu
tendentsi pidurdust ja sellega kaas
nevate vastuolude teravnemist.  Nii

sugustes tingimustes tekib pa ra ta 
matult vajadus senisest suurema 
ja läbimõelduma juhtimise järele, 
sest jär jest sagedamini tuleb ette 
olukordi, kus peab tegema valiku
lisi, tähendab ka diskrimineerivaid 
otsuseid. Teatavasti on selliste o t
suste vastuvõtmine seotud vas tu tu 
sega. Seetõttu muutuvad järjest 
tähtsamaks kriteeriumid, millest 
lähtudes tuleks hinnata olemasole
vate probleemlaboratooriumide tõöd 
ja uute loomise otstarbekust.  Kui 
õnnestub leida küllalt objektiivsed 
ja võimalikult kõige olulisemat pee
geldavad kriteeriumid, siis on ker
gem ka probleemlaboratooriumide 
arenguperspektiive plaanipäraselt 
ja  õigesuunaliselt kavandada. See
tõttu pakuksin välja mõningad v a s 
tavasisulised konspektiivsed põhi
mõtted.

1. Probleemlaboratooriumide te a 
dusliku töö sisuline hindamine on 
seotud peaaegu ületamatute ra s 
kustega. Ülikoolisiseselt on iga 
niisuguse laboratooriumi koossei
sus (kaasa arvatud vastavate ka
teedrite õppejõud) antud ala kõige 
kvalifitseerirtumad eriteadlased. P ea
legi ei ole üksikisikute ega isegi 
vastavate komisjonide hinnangud 
vabad subjektiivsusest, niipea kui 
ju tt  kaldub üldise teadusliku tase
me ja aktuaalsusega seotud küsi
mustele. Seetõttu osutuvad vajali
kuks teatud formaalsed, kergemini 
kontrollitavad näitajad. Probleemiks 
on leida niisuguste formaalsete kri
teeriumide süsteem, mis küllaldaselt 
peegeldaks sisulise töö t a s e t . . .

2. Publitseeritud teaduslike art ik
lite arv ei saa olla põhiliseks posi
tiivseks hindajaks. Küllaldase arvu 
artiklite olemasolu ja töötulemuste 
publitseerimise regulaarsus piisa
valt pika (kaks-kolm aas ta t  vähe
malt) ajavahemiku vaatlemisel 
oleks lihtsalt vajalik eeltingimus, 
mille puudumisel ei saa veel juttu

olla mingist väljakujunenud tea 
duslikust kollektiivist.

Niisugune lähenemine on diktee
ritud asjaolust , et TRÜ teadlaste 
publikatsioonide arv ületab viima
sel ajal 1000 ühikut aastas. Peale 
selle ei pruugi olla otsest korrelat
siooni publikatsioonide arvu ja 
saavutatud tulemuste teadusliku 
väärtuse vahel.

Probleemlabo
ratooriumide

probleemidest
3. Olulisteks näitajateks saab pi

dada monograafiaid, üleliidulistes 
ajakirjades või välismaal ilmunud 
suuremaid ülevaatlikke artikleid 
või peatükke autorite kollektiivi 
poolt kir jutatud raamatutes. Selle 
kategooria alla kuuluksid ka üle
liidulise tähtsusega õppevahendid.

Mainitud publikatsioonide liigid 
on seotud individuaalsete eritelli- 
mustega ja vii tavad küllalt kõrgele 
autoriteedile vastava ala eritead
laste hulgas.

4. Probleemlaboratooriumide töö 
hindamisel tuleks võtta arvesse 
mitte ainult nende koosseisu kuulu
vate töötajate, vaid ka kõigi sama 
probleemi raames tegelevate õppe
jõudude poolt saavutatud tulemusi. 
See peegeldab põhimõtet, et prob- 
leemlaboratooriumid on loodud ees
kätt kateedrite rüpes väljakujune
nud silmapaistvamate teaduslike

suundade intensiivsemaks edasi
arendamiseks.

5. Väga oluliseks tuleks pidada 
osavõttu üleliidulisest teaduslik- 
organisatoorsest tööst. Formaal
sete näitajatena saab siin vaadel
da üleliiduliste koordineerimisnõu- 
kogude liikmeks olekut. Kui mingi 
probleemi-alase töö koordineeri
mine üleliidulises ulatuses on vor
miliselt usaldatud mõnele TRÜ 
koosseisu kuuluvale allüksusele, 
siis saab rääkida viimasest kui 
antud ala üleliidulisest juhtivast 
teaduslikust keskusest. Analoogili
selt saab mõnedel juhtudel rääki
da vabariiklikest keskustest, kui 
samai alal töötavaid kollektiive 
on ENSV-s õige mitu.

6. Küllalt tähtsaks näitajaks tu 
leks pidada üleliidulise või vaba
riikliku tähtsusega teaduslike vä l
jaannete regulaarset toimetamist. 
Seejuures on oluline küllalt suure 
hulga väljaspool TRÜ-d töötavate 
autorite pidev osavõtt,  väljaande 
üleliiduline ja ülemaailmne levik 
ja selle tõlkimine mõnda võõr
keelde.

7. Kui on võimalik objektiivse
te andmete alusel tõestada, et 
probleemlaboratooriumi töötajad 
kuuluvad ühte või mitmesse rah
vusvahelisse või üleliidulisse «näh
tamatusse kollektiivi» või omavad 
viimases isegi juhtivat osa, peaks 
seda pidama üheks esmajärjekor
ras arvestatavaks teadusliku tase
me kriteeriumiks. See küsimus ta 
haks pöhja’ikumat valgustamist, 
kuigi siinkohal tuleb piirduda 
vaid põgusa mööndega.

8. Üheks esmaseks kriteeriu
miks peaks samuti pidama labo
ratooriumi teaduslike töötajate 
kvalifikatsiooni — kraadi om anda
nud inimeste absoluutne ja suhte
line arv.

ni Kesklaboratooriumis. Pidevalt 
on suurenenud laboratooriumide 
tööst osavõtvate õppejõudude, aspt- 
rantide ja  üliõpilaste arv. Nii toi
mus 1969. aastal ligi 100 õppejõu 
ja 50 aspirandi teaduslik töö pea
aegu täielikult laboratooriumide 
baasil. Võrreldes kateedritega tõs
tavad jus t teaduslikud laboratoo
riumid oma komplekssema ja  kalli
ma sisustusega tunduvalt aparatuuri 
kasutamise efektiivsust. Laboratoo
riumid pole mitte ainult v a ru s ta 
tud kaasaegse, kodumaise ja im- 
portaparatuuräga (mille koguväär
tus 1969. aastal ulatus üle pooltei
se miljoni rubla), vaid teostavad 
ka eksperimentaal- ja  konstrueeri- 
mistöid originaalsete uurimisseadef- 
diste loomiseks. Uute aparaatide 
konstrueerimisel on olulisemaid tu
lemusi saavutanud eiektrokeemia 
laboratoorium, aeroionisatsiooni ja  
elektroaerosoolide laboratoorium, 
elektrofüsioloogia laboratoorium.

SEOS ÕPPETÖÖGA 
1969. aastal töötas laboratooriu

mides 170 üliõpilast. Suurem osa 
nendest oli seotud kas kursuse-, 
diplomi- või võistlustöö tegemise
ga. Teatud osa üliõpilasi on labo
ratooriumides palgalistel kohtadel. 
Kuigi üliõpilaste osavõtt laboratoo
riumide tegevusest on näidanud p i
devat (kuigi aeglast) tõusu, pole 
see vee! küllaldane. Väga elavalt 
võtavad üliõpilased tööst osa vere
soonte kirurgia, psühhofarmakoloo- 
gia, eiektrokeemia jt. laboratooriu
mides. Elavam võiks olla osavõtt 
Meditsiini Kesklaboratooriumi, kri- 
minoloogia ja  sekretoorsete prot
sesside biokeemia laboratooriumide 
tööst. Laboratooriumid on kuju
nenud suurepäraseks kooliks üliõpi
laste spetsialiseerumisel. Kahtlema
ta on laboratooriumid oluliselt tõst
nud õppetöö taset ja  üliõpilaste 
teaduslikku ettevalmistust , eriti 
Füüsika-Keemiateaduskonnas. Sama 
tendentsi võib m ärga ta  ka Arstitea
duskonnas. Laboratooriumide seos 
õppetööga võiks olla veelgi tõhu
sam, kui vähemalt kõik teaduslikku 
kraadi omavad töötajad väikese 
koormusega õppetöösse lülitada ja 
õppejõud rohkem laboratooriumide 
uurimisprogrammidest osa võtaksid. 
Nende küsimuste lahendamise muu
dab komplitseerituks teaduslike la 
boratooriumide madalam palgaka
tegooria võrreldes kateedrite tööta
jatega, pealegi on osa laboratoo
riume vee! ilma kategooriata. P a 
raku ei sõltu õppetööst osavõtt 
mitte teaduslike töötajate tahtest 
ja  peaaegu mitte laboratooriumide 
juhatajatest, vaid eelkõige vastava 
eriala kateedrijuhatajast ja  eriti 
sellest, kuidas dekanaadid õppetööd 
korraldavad. Teaduslike töötajate 
seas on ag a  juba kümneid kõrge 
kvalifikatsiooniga oma eriala suu
repäraselt tundvaid spetsialiste.

L. ALLIKMETS

9. Probleemlaboratooriumide töö 
hindamisel tuleks eriti arvestada, 
et nad on loodud ülikooli juurde 
ja et seetõttu on igati õigustatud 
oodata neilt küllaltki olulist pa
nust üliõpilaste ja  aspirantide et
tevalmistamisel. Tuleksid kõne aL 
la järgmised formaalsed näitajad: 
laboratooriumi juures töötavate 
või kraadi kaitsnud endiste aspi
rantide, diplomi-, kursuse- ja 
võistlustööde arv, laboratooriumi
de kasutamine tootmispraktika 
baasidena ja  laboratooriumi töö
taja te  otsene osavõtt mõningatest 
õppetöö vormidest (loengukursu
sed, eripraktikumide ja -seminarf- 
de juhendamine jne.).

Sellele võiks hsada veel labora
tooriumi töötajate ühiskondlik-po- 
liitili.se aktiivsuse.

Teeside kirjutamisele on kahtle
mata mõju avaldanud asjaolu, ei 
allakirjutanu on ise ühe kõne all 
oleva laboratooriumi teaduslik ju 
hendaja. Üheks oluliseks küsimu
seks, mida ülalpool ei ole valgus
tatud, on töötulemuste rakendus
lik väärtus ja  nende juurutamine. 
Selle kohta oleks hea kuulda mõne 
kompetentsema inimese arvamust.

Kui õnnestub luua mingi arutle
tud tüüpi formaalsete kriteeriumi
de süsteem, siis saaks viimast 
edaspidi arvestada ühtede või 
teiste olemasolevate laboratooriu
mide väljaarendamisel. Uute prob- 
leernilaborabooriumide loomine 
võib aga  edaspidi reeglina kõne 
alla tulla ainult siis, kui nendele 
kriteeriumidele vastava teadusliku 
kollektiivi tuumik on juba tekki
nud.

V. PALM
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Мы ставим этот риторический, 
более того, наивный для всякого 
грамотного человека вопрос перед 
читателями нашей газеты вовсе 
не случайно. С будущего года 
предполагается существенно сокра
тить прием студентов на отделение 
физики ТГУ. Насколько целесооб
разно подобное сокращение, каки
ми причинами оно вызвано, чем 
мотивируется? Все это, разумеется, 
не может не волновать универси
тетскую общественность. В аргу
ментированных ответах на эти 
вопросы нуждаются в первую оче
редь студенты, ведь именно сту
дентов в первую очередь касаются 
предполагаемые изменения.

Начиная этот разговор, мы пони
маем, что он не может быть лег
ким. Никто не ожидает скорых и 
однозначных ответов. Такие отве
ты, повидимому, мало бы что 
объяснили.

Мы сознательно стремимся к то
му, чтобы вывести разговор об этих 
вопросах за стены кабинетов, ведь 
все мы должны помнить о том, 
что, будет ли разговор идти о фи
зиках или о филологах — любая 
из затрагиваемых проблем — это 
проблема всего университета. А 
это никого не может оставлять 
равнодушным.

Редколлегия «Русской страни
цы» обратилась к известным уче
ным: вице-президенту АН ЭССР 
К. К. Р е б а н е  и член, кору АН 
ЭССР Ч. Б. JI у щ и к у с просьбой 
поделиться своими соображениями
о перспективах развития физики 
в республике и о связанных с этим 
проблемах подготовки студентов- 
физиков. Беседы с К. К. Ребане и
Ч. Б. Лущиком записали В. Мари
чева и Е. Голиков.

Ч. Б. ЛУ Щ И К .
Как Вы относитесь к уменьше

нию приема студентов на отделе
ние физики и чем, по Вашему мне
нию, этот шаг вызван?

Я слышал, что с будущего года 
не будет приема на русское отде
ление у физиков. Мне кажется это 
большой ошибкой. До сих пор ни 
один физик, выпускник Тартуского 
университета, без работы по спе
циальности не оставался, более то
го, их брали буквально нарасхват. 
Только Институт физики и астро
номии в Тарту ежегодно принимает 
на работу около десяти выпускни
ков университета. Мы брали бы и 
больше, но не дают.

Необходимость в физиках ощу
щается повседневно. Сейчас фи
зики нужны и для смежных спе
циальностей: биологии, химии и 
т. д. Я не говорю уже о заводах. 
По нашей специальности, — лю
минесценция кристаллов — в Став
рополе построен огромный комби
нат, почти на пустом месте, не 
имея кадров. В Тарту не раз приез
жали вербовщики .. .

С направлением оканчивающих 
в другие республики' есть труд
ности. Наш университет должен в 
первую очередь готовить кадры 
для своей республики, и с этой за 
дачей он справляется неплохо, но 
ТГУ мог бы успешно готовить спе
циалистов не только для своей рес
публики. Добрые традиции нашего 
университета в этом отношении хо
рошо известны.

Страшно и другое. Если закро
ется русское отделение, то мы по
теряем большое количество талант
ливых ребят — не все же смогут 
учиться на эстонском отделении. 
За последние годы русское отделе
ние дало ряд очень способных фи
зиков, успешно работающих в 
ИФА, таких, как В. Хижняков, 
Ф. Савихин, Г. Завт и др.

У нас есть немалый резерв. 
Заключается он в повышении уров
ня подготовки. Из 50 принимаемых 
на физическое отделение студен
тов далеко не все становятся 
настоящими специалистами своего 
дела. Сейчас всем нужны физики, 
но никому не нужны плохие физи
ки. Процентов 20 выпускников ра
ботают не на'уровне. Если заме
нить эти 20 процентов на людей 
более нужных, это было бы значи
тельным подспорьем и для науки 
и для производства.

Надо не сокращать прием, а 
улучшить качество приема и под
готовки. Надо обеспечить возмож
ность всем талантливым ребятам 
учиться в университете, если же 
принимать на физическое отделе
ние только 25 человек, то это усло
вие выполнено не будет. Такое 
сокращение неизбежно скажется и 
на уровне подготовки, т. к. вызо
вет уменьшение кафедр и в конеч
ном счете может привести ТГУ на 
уровень обычного провинциального 
университета.

Как Вы оцениваете существую
щую материальную базу и уровень 
подготовки на физическом факуль
тете?

Физика в ТГУ располагает хо
рошими специалистами и непло
хими лабораториями, однако не 
думаю, чтобы физическое отделе
ние (физико-химического ф-та) 
было бы лучшим в университете. 
И в этом плане делается не все, 
чтобы улучшить положение. Есть 
все возможности для того, чтобы 
создать в Тарту физический комп
лекс, по образцу, например, Ново
сибирского университета. В городе 
имеется базовый академический 
институт, где работает более трех

с о т  ученых, очень квалифициро
ванных. Эти кадры можно было бы 
использовать для университета го
раздо лучше. В таком городе, как 
Тарту, границы между универси
тетской и академической физикой 
должны быть условными. Это ста
рая идея. 20 лет она пребывает на 
уровне разговоров, хотя, кажется, 
никогда не встречала активных 
противников —все за, а реальных 
плодов до сих пор мало, хотя кое- 
что сделано. Ежегодно ряд сту
дентов готовит в ИФА курсовые и 
дипломные работы, работает общий 
семинар университетских и акаде
мических физиков, и все же мас
штабы этой деятельности невелики. 
Беда в организационной разобщен
ности. Сейчас ее можно было бы 
ликвидировать: строят новую ма
териальную базу и университет и 
ИФА. Согласовать планы разви
тия, сблизить их было бы выгодно 
и университету и институту. Это 
позволило бы гораздо шире исполь
зовать приборный потенциал, кото
рый богаче в институте, шире 
привлекать студентов к научной 
работе.

„ Несколько лет назад на объеди
ненном партсобрании физики 
ИФА и ТГУ очень единодушно 
выступали за эту идею. К сожале
нию, проблема отнюдь не легкая — 
существуют ведомственные инте
ресы, ведомственные подходы, но 
и сейчас не поздно кое-что сделать

Где работают выпускники ТГУ — 
физики? Какие имеются в этом 
плане перспективы? Что мешает 
студенту «самоопределиться»?

Многие идут на чисто исследо
вательскую работу в ИФА, где спе
циализируются по физике твердого 
тела, теоретической физике и аст
рофизике. Я не знаю никого, кто

Кому
сегодня
нужны
физики?

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦

бы ушел из института, не найдя 
для себя дела по душе. Не всегда 
его находят сразу, но находят.

Лет через пять появится боль
шая нужда в биофизиках. В Тарту 
серьезно собираются развивать и 
эту чрезвычайно актуальную об
ласть. Университет должен учесть 
это в своих планах.

Что касается трудностей с «са
моопределением», то причин здесь, 
видимо, несколько. В какой-то сте
пени мешает и большая загружен
ность студентов на первых курсах: 
работают они много, чересчур рег- 
ламентированно, «от сих и до 
сих», что во многом воспитывает 
пассивное отношение к занятиям и 
не оставляет времени окунуться в 
физическую романтику.

Студенты несколько пассивны и 
в организационном плане, ведь 
возможны такие простейшие меро
приятия, как цикл посещений ИФА, 
подробное знакомство с его лабо
раториями. Студентам стоило бы 
познакомиться и с КБ, которые 
работают в республике, Институ
том кибернетики, некоторыми за 
водскими лабораториями и т. д. 
Это дало бы возможность студен
там лучше представить характер 
будущей работы, а у соответствую
щих организаций вызвать допол
нительную заинтересованность в 
выпускниках ТГУ.

В каком плане привлекаются 
студенты университета к научной 
работе в ИФА? Насколько широко 
это делается?

«Охота за талантами» начи
нается-на третьем курсе. Ребята 
приходят в институт по рекомен
дации университета. Поскольку 
контакты не идеальны, то берут в 
ИФА немногих.

Обычно на третьем курсе сту

денты пишут у нас курсовые ра
боты, на 4-м проходят практику, 
выполняют дипломные работы на 
5-м курсе. К сожалению, студенты 
мало выбирают: обычно все три 
года они работают в одной лабо
ратории, а надо дать возможность 
поработать в разных. Улучшение 
контактов между ТГУ и ИФА поз
волило бы значительно расширить 
привлечение студентов к научной 
работе в ИФА.

К. К. Р Е БА Н Е
Дает ли физический факультет 

ТГУ достаточный объем знаний, 
позволяющий после окончания уни
верситета заниматься научной ра
ботой?

Современные точные науки, в 
особенности физика, за последнее 
десятилетие ушли далеко вперед. 
Это главная объективная причина, 
которая мешает дать студентам- 
физикам объем знаний, соответ
ствующий современному уровню 
науки. Осмеливаюсь сказать, что в 
наши дни ни в одном вузе выпуск
ник не имеет «уровня знаний, соот
ветствующего уровню современной 
науки»: в лучшем случае он имеет 
минимум знаний, навыков и пред
ставлений, чтобы начинать рабо
тать в области физики и продол
жать учиться в ходе работы. 
Учиться надо все время, чтобы не 
безнадежно отстать.

Если сравнить уровень подготов
ки наших студентов со средним 
уровнем подготовки студентов фи
зических факультетов, то он ничуть 
не ниже.

Какова главная цель универси
тетской программы, учитывая со
временный уровень развития физи
ки?

При всех дополнительных кур
сах и специальных программах — 
дать студентам теоретические кур
сы хотя бы в их традиционном, 
полном объеме. Основательная 
подготовка по теории — специфи
ка университетского обучения.

Нужна ли тогда специализация, 
которая начинается с 3-го курса?

Нужна.
Существует ли контакт ИФА с 

университетом? И как он осуще
ствляется?

Такой контакт необходим и он 
у нас есть. Работники ИФА участ
вуют в преподавании в универси
тете. Насколько мне известно, все 
просьбы университета в этом от
ношении институтом удовлетворе
ны. Часть студентов занимается в 
институте во время практики, вы
полняет курсовые и дипломные ра
боты под руководством сотрудни
ков института. Это помогает выя
вить способных студентов и дает 
им навык научной работы уже во 
время учебы в университете, необ
ходимо, чтобы этот контакт был 
сильнее и большее число студентов 
работало под руководством со
трудников института. Также было 
полезно, если бы больше препода- 
вателей-физиков ТГУ выполняло 
научные исследования в ИФА, ведь 
ряд разделов физики твердого тела 
в ИФА осуществлен и оснащен ап
паратурой лучше, чем в ТГУ. 
Объективная, будем надеяться, 
временная, помеха — теснота в л а 
бораториях ИФА.

Отвечает ли оборудование лабо
раторий ИФА предъявленным тре
бованиям?

Оборудование пополняется но* 
выми приборами, и в целом оно 
позволяет работать на уровне. В 
то же время надо постоянно забо
титься об освоении новых методик 
и о приобретении современного 
научного оборудования. Отстать 
здесь очень легко, а при слишком 
большом отставании и работать 
бессмысленно.

Какие изменения предполага
ются в ближайшее время для уст
ранения недостатка в лаборатор
ных помещениях?

Около Рижского шоссе, на гра
нице города, ведется строительство 
нового лабораторного комплекса. 
Надеемся через два года ввести в 
действие первую часть его —- крио
генную лабораторию.

Где работают наши выпускники?
В институтах АН ЭССР, в шко

лах и высших школах, на заводах; 
основная часть из них — в АН 
ЭССР и ТГУ.

Наблюдается увеличение распре
делений на предприятия. Чем это 
вызвано?

Эта вполне понятная тенденция 
вызвана научно-технической рево
люцией. Самые современные от
расли промышленности: полупро
водниковая, оптическая, опто
электронная и др. требуют значи
тельного числа физиков и инжене- 
ров-физиков. Нашей республике 
еще очень нужны физики. Ощу
щается их нехватка. При подготов
ке физиков в университете нужно 
больше учитывать то, что после 
университета часть из них пойдет 
на заводы.

В последние годы в университете 
наметилось сильное снижение ко
личества студентов, принимаемых 
на первый курс. Как Вы на эго 
смотрите?

Это неправильно и недально
видно.

Какие дополнительные мер« 
(предметы) нужно ввести в прог
рамму для успешной подготовки
физиков-инженеров?

Усилить и повысить уровень 
практических занятий в лаборато
риях, прежде всего по электронике, 
по вычислительным методам и тех
нике, путем существенного укреп
ления материальной базы и увели
чения доли самостоятельности в 
работе. Дать некоторые навыки 
конструкторской работы. Но на 
это дело нужно и можно потратить 
небольшое количество часов, чтобы 
не ослабить основную теоретиче
скую подготовку.

Какие направления физики са
мые перспективные?

В области физики твердого те
ла —- электроника и оптика кри
сталлов и стекол, и, в особенности, 
их объединение — оптоэлектрони
ка.

Координируется ли в респуликан- 
ском масштабе научная работа в 
институте и в университете?

Фактическая координация имеет
ся через научные контакты, через 
научные семинары. Настоящей 
координации науки не может быть 
без личных контактов и общих на
учных интересов.

П Е Р В А Я  Л Е Т Н Я Я ...
Извечное мнение о перво

курснике — промокашка. И 
вообще, первокурсник — бог 
знает что такое. И в универ
ситет он приходит учиться, 
а не жить, в смысле, брать 
от жизни все блага, и на 
майской демонстрации поёт 
пионерские песни, а люди с 
третьего курса за них крас
неют и умоляют петь ш ёпо
том или вообще не петь. То
варищам по факультету д а 
ёт в долг рубль, а когда 
товарищ не возвращает — 
радуется: на ошибках учат
ся. А я свое с младшего по
коления взиму.

Но главное — за два м е
сяца до сессии первокурс
ник — в библиотеках. И си
дит, и пишет, и лекции не 
-пропускает.

Но, честное слово, это 
лишь кажется. Сам перво
курсник совсем другого мне

ния о себе.
Лишь только речь заходит 

о первой в жизни сессии, он 
блаженно улыбается. Нет, 
он вовсе не забыл об этом 
мероприятии. Более того, ва 
ляясь на песочке в Эльве или 
бродя по горе Тооме, он п о 
стоянно восклицает: « Б р ат
цы, ведь сессия на носу. П ер
вая летняя. Говорят, труд
ная.» И братцы подтверж
дают: «Да, и вправду ско
ро.»

Потом начинается обличе
ние коварных однокурсни
ков, которые говорят, что 
ничего не делают, «а сами, 
аки волы батрачат». Эти 
однокурсники прочно при
числяются к разряду прези
раемых.

Вообще говорить о сессии 
всерьёз первый курс считает 
плохим тоном. Тем более о 
том. как готовишься к ней.

Вероятно, это способ само
защиты или, наоборот, сам о
утверждения: провалишься 
на э к з а м е н е .— можно ск а 
зать: естественно, я же сов
сем не готовился; получишь 
«5» — скорчишь удивленную 
физиономию: полтора дня 
сидел за учебником — и так 
повезло.

В любом случае, это выиг- 
рышно. Д олж но быть, по
этому, когда у подающего 
надежды товарища X спра 
шиваешь, что тебе д ал а  пер
вая университетская весна, 
он отвечает: «Будущую ж е 
ну».

Разумеется, тут же напо
минаешь, что весна — пора 
любви, но и учебы тоже. Он 
смотрит на тебя соболезную
ще.

Но все же первокурсник 
готовится. Он уже научился 
четко осознавать, что дает 
ему успешно сданная сессия 
и что дает провал — как

правило, следствие безделья, 
когда, в самом деле, в уни
верситет приходишь только 
жить, а не учиться. Он не 
хочет пойти путем товари

щей, исчезнувших после пер
вой сессии или живущих на 
подаяние мамы с папой. 
Первокурсник пока созна
тельный. Г. Загоскина.

Стихи Нии Абесадзе
Специальность молодой грузинской поэтессы Нии Абесадзе — 

лингвистика. Она доцент кафедры новогрузинского языка Тби
лисского Государственного университета. Как преподаватель 
она пользуется большим уважением среди коллег и студентов, 
как поэт — популярностью среди любителей и знатоков.

Русская страница впервые знакомит читателя с переводами из 
поэзии Нии Абесадзе, сделанными Татьяной Галушко.

Марк Левин
Из цикла «Неосознанная печаль».

Вероятно, у каждого вдруг 
Наступает такая минута:
Сам себя выпускаешь из рук,
Словно шар до отказа надутый, 1
И паришь над толпою зевак,
Забывая вчерашнюю веру  
Не для нового бога, а так. . .
Чтобы площ ади видеть и скверы,
То в озерах, то в стеклах витрин 
Мир себе создавая подобный,
Чтобы знать — только вечер один
В вышине — твой союзник свободный. - ■
Неужели никто не поймет,
Сколько мы обретаем, утратив . . .
О, постылых привычек проклятье!
О, сиреневый мой небосвод! . . .



Молодой эстонский писатель Арво 
Валтон выпустил несколько сбор
ников рассказов: «Странное ж ела
ние», «П од колесами», «Карусель». 
Недавно в издательстве «Советский 
писатель» выпущен сборник перево
дов Арво Валтона «Странное ж ела

ние», куда вошли рассказы из трех 
книг.

Мы плубликуем рассказ А. Валто
на «Наивный Руди и бронзовая ста
туя», вошедший в сборник «П од  
колесами», в переводе студента 3-го 
курса русской филологии Айна Тоот- 
са.

в ней. И все-таки это была тра
гедия, и Руди слыхал, что в сто
лице было страшно много народи, 
все хотели посмотреть на прах. 
Ж ивого его видели немногие! Был 
великий траур.

Воспоминания
д о ц .  П .  М .  К в и р к е л и я

Наивный Руди и бронзовая статуя
В сквере у площ ади стояли де

ревья, скамейки и статуя.
Зимой, когда шел мягкий снег, 

статуя и пьедестал покрывались  
белыми шапками, которые после 
уносил ветер. По вечерам зажи
гались огни на улице и площади, и 
заиндевевш ие деревья становились 
невеселыми философами. Раскрас
невшиеся девчата возвращ ались с 
катка, коньки у них были перебро
шены через плечо. Они разговари
вали всегда преувеличенно громко.

Весной деревья покрывались  
листвой, и девочки впервые влю б
лялись. После этого они вы глядели  
повзрослевш ими и иными.

Когда несмелые анютины глазки  
расцветали на клумбах и медово 
благоухали липы, девочек редко 
можно было встретить здесь.

Осенью деревья сбрасывали свой 
пестрый наряд к ногам статуи, и 
старушки сгребали листья в кучу, 
где их трепал порывистый ветер. 
Д евуш ки появлялись вновь, весе
лые, дикие, кокетливые, с портфе
лями.

Наступила новая зима, и новые 
девочки ш ли с катка, они были 
похожи на прош логодних, может, 
даже более самоуверенные и раз
вязные.

Они возвращ ались все с того же 
катка и шли по аллее мимо статуи 
и скамеек.

И взрослые проходили мимо ска
меек. Они вы глядели усталыми и 
всегда спешили.

Этот сквер у площ ади появился  
после войны на месте разруш ен
ных домов. Там остались деревья, 
уцелевш ие от бомбежки и не сруб
ленные ранее — для придания ви 
да высокой бронзовой фигуре. 
Каждый год перед Первым мая 
скамейки красились в зеленый  
цвет, и на них сидели люди, кото
рым не было дела до спешки и 
суеты остальных. Вечерами там 
молчали влюбленные, днем отды
хали бабуш ки с внучатами и 
иногда приходил посидеть какой- 
нибудь одинокий человек. Одним 
из таких был мужчина по имени 
Рудольф.

У Руди не было друзей, его счи
тали наивным. Товарищи по рабо
те и знакомые не хотели говорить 
с ним на серьезные темы. Хотя 
Руди и слуш ал на заводе лекции  
по политике, как велело началь
ство, читал газеты, однако заме
чал странные вещи: другие с ходу  
разбирались во всех вопросах, над 
которыми ему приходилось долго  
ломать голову и которые иногда, 
несмотря ни на что, не мог понять. 
Все шумно одобряли газетные 
истины, а Руди всерьез начинал  
приводить всякие примеры и ис
кать подтверждения теории в сво
ем маленьком мире, и из этого 
никогда ничего хорошего не вы 
ходило, потому что это были явно  
неудавш иеся примеры и шли мимо 
цели, а часто так прямо противо
речили теории. Поэтому его счи
тали наивным и никогда не под
бивали на спор. Свои проблемы, 
которые ему, как и всякому дру
гому, время от времени нужно 
было обсудить, Руди высказывал  
статуе. Поэтому он и приходил по
сидеть на скамейке. В слух , конеч
но, не подобало говорить, ибо это 
была одна из немногих статуй, 
оригинал которых был еще жив.

Она была из потускневшей брон
зы и стояла на отшлифованном 
гранитном пьедестале.

Все менялось вокруг Руди, 
только статуя стояла на своем 
месте и ее внешность и выражение 
оставались неизменными, начиная 
с огромных сапог и складок ш и
нели и кончая козырьком фураж
ки. Лю ди, чей путь шел через пло
щадь или вдоль аллеи, привыкли  
ко всему и не замечали статуи.

. . .  Впервые Р уди приш ел сюда, 
когда его жена умерла от рака и 
оставила его с двум я малышами. 
Ж ена не была старой, она была 
молодой женщиной. Руди жил у  
площ ади и приш ел в сквер поси
деть, чтобы побыть наедине со 
своими мыслями.

Они часто ссорились с женой, и 
теперь он винил себя во всех не
справедливостях и грехах. Рань
ше он не считал, что жена быаа 
милой, потому что ему никогда не 
приходила в голову такая мысль. 
А теперь он понял, что значила  
для него эта женщина. Только это 
прозрение задним числом ничему 
уже не помогало. Не могла любовь 
убержать смерть. Руби знал, что 
бога нет. П равда, его немного м у
чило то, что он никак не мог это

го доказать. Д ругие тоже не могли, 
но им было легче, так как они и 
не хотели ничего доказывать, ког
да полагали, что знают. Руди же 
нужно было все обдумать, и он на
чал поверять свои мысли бронзо
вому человеку, который стоял на 
пьедестале и был глух  и нем.

«Ты вот человек, которого все 
боятся и которого все должны 
уважать. У тебя большая власть, 
только и ты не можешь против 
смерти. В этЬж смысле у тебя, 
бронзового великана, не больше 
власти, чем у меня, ничтожества.»

. . .  Руди приходил к статуе, ког
да болела маленькая Моника, ког
да ссорился с начальством, когда 
деньги перед получкой слишком  
быстро кончались. По и тогда, 
если случалось что-нибудь радост
ное, когда во время аварии он убе
рег цех от длительного простоя, 
когда однажды в него вселилось 
чертовски странное чувство — пос
ле того, как одна женщина на ра
боте стала приставать к нему и 
обещала соблазнить. П риходил, 
когда имел что-нибудь на душе. С 
кем-то надо было поделиться, а 
бронзовая фигура была ведь, в 
конце концов, для всех.

Со временем сидеть в парке ста
ло привычкой для Руди. Д а  и при
ходил он не только исповедо
ваться. Иногда он обращался к 
статуе просто так, а то и приди
рался. Ибо бога у него не было, и 
он находил приятное человеческое 
удовлетворение в возможности 
дразнить мощ ную фигуру.

«Ведь и ты такой же, как все 
остальные лю ди, — одна голова, 
две ноги да задница. Родился от 
женщины, как и всякий другой, и 
пачкал пеленки, как Моника сей
час, и орал, небось, страшным го
лосом. Пусть я ничего перед то
бой, но оба мы любим, к примеру, 
щи похлебать или какую-нибудь 
другую  еду, и будь каким угодно  
важным, все равно вкусно. Так 
что гений-то гений, а человек 
прежде всего, да и так оно лучш е, 
потому что такиЛ образом ты нам 
чуть ближе. Может даже думаёшь 
когда, что, мол, старость, дьявол, 
подползает. . .  А вздумай я сдуру 
какой анекдот про тебя расска
зать, так не поздоровилось бы 
мне.»

Так размыш лял иногда Руди и 
покачивал головой. И каждый 
раз делал один и тот же вывод: 
«Да, все-таки ты крепкий м у
жик», — и смотрел вверх, в сторо
ну усов и вваливш ихся глаз. В ни
зу  их не было видно, Руди не 
знал, сделал ли скульптор глаза  
веселыми, грустными или вовсе 
пустыми.

Иногда пожелания Руди изваян
ному в бронзе были друж елюб
ными, а другой раз надменными. 
Как случалось.

Руди был почти- всегда •занят: 
восемь часов работы в закоптелом 
цехе, два ребенка, мал-мала мень
ше, дома протекала крыша и в 
плите тяга была плохая. Одна 
женщина хотела Руди, но из нее 
не получилось бы хорошей матери 
детям, другую  хотел Руди, та же 
не хотела ни его, ни детей. В ма
газинах были очереди, и стирка 
оказалась непомерно сложной ра
ботой. Но если Руди узнавал что- 
нибудь новое, заставлявшее его 
задуматься, он отправлялся в парк 
и вы клады вал все статуе.

Иногда он слыхал дурные отзы
вы о человеке из бронзы, тогда 
Руди становилось жалко его.

«Это плохо, когда тебе все го
ворят, что ты нечто особенное на 
этом шарике. Наконец и сам пове
ришь, человек ведь падок на лесть. 
Насильно в боги произведут ...»

Время шло. Солнце не стояло 
на месте, облака двигались, ветер 
дул, и лю ди приходили и уходи
ли. Только бронзовая статуя на 
пьедестале стояла по-прежнему; 
но и она казалась Руди разной, в 
зависимости от настроения и от 
того, были ли дети дома сыты, 
предстояла ли стирка или была 
она позади, как шли дела на рабо
те. Все это действовало на вос
приятие статуи и ничто другое. 
Правда, иногда голуби загрязняли  
ее голову и плечи, но к следую щ е
му посещению все было опять в 
порядке, смыто дождем или при
ходил кто ночью скоблить; может 
быть, существовало даже спе
циальное учреждение для подоб
ных работ, этого Руди не знал.

. . .  Когда ОН умер, бронзовая 
фигура и виду не подала; тщетно 
искал Руди каких-нибудь перемен.

А статуя и глазом не моргнула, 
да и Руди некогда было об этом 
думать: как раз в то же время м а
ленькая Моника заболела скарла
тиной, да и на работе было худо.

. . .  Постепенно все стало как-то 
меняться. В воздухе не чувство
валось больше тяжести и мрач
ности бронзового образа. Даже 
Руди чувствовал это. Л ю ди стали 
ш аловливее и радостнее. Все реже 
оглядывались они боязливо. Руди  
заметил, что люди не повторяют 
больше избитых истин, а стали 
мудрствовать и своей головой вы 
думывать всякие там вещи. К аза
лось даже, что у людей, проходив
ших мимо зеленых скамеек, были 
уже не такие усталые лица. Они 
рассказывали анекдоты и громко 
смеялись. Упоминание ЕГО имени 
стало дурным тоном.

Те, кто раньше пели ему осанну, 
создавали теперь поэмы,, фильмы, 
где преподносили его смерть осво
бождением, ледоходом. Вероятно, 
они были правы, только наивный 
Руди не мог угнаться за ними и 
был в недоумении, ибо природа 
даровала ему пытливый ум и очень 
медленное соображение.

По старой привычке Руди при
ходил посидеть в сквере. Теперь 
он больше не насмехался над ста
туей, зачем зубоскалить над мерт
вым. Руди жил своей спокойной 
жизнью — детей надо было кор
мить и одевать более-менее одина
ково, независимо от того, была 
ли статуя в почете или в опале, 
воспитывать детей или стирать 
белье, или готовить обед. И потом, 
он ведь действительно был так же 
равнодуш ен к статуе, как и она к 
нему.

В одно утро она исчезла. Когда 
Руди приш ел к статуе с очередной 
заботой, он не нашел ее. Площ адь  
показалась ему странной, хотя Р у
ди хорошо помнил времена, когда 
этой статуи еще не было.

Как факт исчезновение статуи 
его не поразило, было только не
привычно, и печаль осталась на 
этот раз невысказанной. П ояви
лись другие мысли. Руди подумал, 
что старость начинает одолевать, 
темп жизни становится непосильно  
высоким.

Туда, где когда-то росли де
ревья, были посажены теперь са
женцы. Только на месте пье
дестала осталось четырехугольное 
пустое место. Руди приходил по- 
прежнему посидеть на зеленой ска
мейке и рассказывал о своих за 
ботах молодым деревьям, которые 
медленно подрастали.

И зредка вспоминал он и статую. 
П рикидывал, куда ее могли увез г 
ти, сохранили или расплавили, и 
если так, то сколько можно было 
получить из нее бронзы. Была ли  
она произведением искусства или 
нет, в этом Руди не разбирался.

Однажды летом с Моникой, ко
торая превратилась в славную  и 
задорную  девчурку, заш ел разго
вор о статуе. Она подош ла к отцу, 
посмотрела, наклонив головку, и 
спросила:

«А почему здесь такая пустая 
клумба и цветы на ней не растут, 
как на других клумбах?»

Р уди объяснил.
Д евочка спросила, чья это ста

туя стояла здесь, и отец начал рас
сказывать, как он беседовал с 
ней. Но когда девочка захотела 
получить точный ответ, он не су
мел его дать. Наконец Руди дол
жен был сознаться, что он так и 
не уяснил себе, кто был этот чело
век. Он сказал: «Никто не знает 
этого точно.»

Это была ложь, которую Руди  
придумал ради спасения своего 
авторитета в глазах дочери.

Теперь этот интерес ребенка 
заставил Руди задуматься. Д ей 
ствительно, кто он был и как поя
вился? Почему многие вещи вы хо
дили совсем наоборот, чем были 
задуманы, почему о результатах 
говорили больше на основании за 
мыслов, чем действительности? 
Кто был в этом виноват? П одпе
валы, это ясно. А еще? Посте
пенно в Руди начала зарождаться 
мысль, чту и он был в этом вин о 
ват. Он и ему подобны е . . .  И он 
пытался оправдать себя отговор
кой, что, мол, что мог поделать он, 
усталый человек, надо было жить, 
да и детей надо было вырастить.

. . . В р е м я  шло. П риш ла зима. 
Этот год был снежным. Д еревья  
были •'покрыты инеем. Электри
ческие фонари мерцали в аллее, и 
с катка шли рдеющие девчата, 
кокетливые, несдержанные, само
уверенные.

Публикуемые воспоминания при
надлежат выпускнику Тартуского 
(Юрьевского) университета П ла
тону Мельхиседековичу Квирке
лия, ныне доценту Тбилисского 
педагогического института им. 
А. С. Пушкина. П. Квиркелия 
учился на историко-филологиче
ском факультете Тартуского уни
верситета в 1912— 1916 гг. Он был 
одним из руководителей грузин
ского землячества, основного объе
динения грузинских студентов в 
Тарту, много сделавшего для раз
вития и укрепления культурных 
связей между Грузией и Эсто
нией. Вернувшись на родину, 
П. Квиркелия стал работать пре
подавателем. Он был автором 
учебника по грузинскому языку 
для средних школ. Перу П. Квир
келия принадлежит ряд статей по 
вопросам педагогики.

Платон Мельхиседекович, уди
вительно милый и сердечный чело
век, доныне сохранивший моло
дость души, редкую энергию и ж и
вой интерес ко всему окружающе
му, не порывает связей с Тарту и 
со своей alma mater. Он несколько 
раз за последние годы бывал в 
Эстонии, интересовался постанов
кой школьного дела в республике, 
читал лекции в Тартуском универ
ситет, наладил контакт со здеш
ними учеными.
П. Квиркелия является . как бы 
патриархом ныне здравствующих 
грузин-юрьевцев, тем центром, во
круг которого они группируются.

С. ИСАКОВ
/

Я хотел бы остановиться в своих 
воспоминаниях на том круге вопро
сов, который волновал юрьевское 
студенчество моего времени, на 
его интересах.

Но прежде всего, чем объяс
нить, что студентов,, из далекой 
Грузии, из самой, можно сказать, 
отдаленной области царской Рос
сии здесь, в Тарту, было так мно
го, и в процентном отношении 
больше, чем в других университе
тах? Не только грузин, но и закав
казских русских, армян и пред
ставителей других национально
стей Кавказа. Здесь нужно учиты
вать весь комплекс причин, а не 
одну . какую-нибудь конкретную 
причину.

Причина моего поступления 
именно в Юрьевский университет 
была как будто сугубо личного по
рядка. Я учился в Кутаисской гру

зинской гимназии и намеревался 
поступить в Медицинскую Акаде
мию в Петербурге, но слишком 
поздно получил аттестат зрелости. 
Прием в Академию был уже закон
чен, и мне ответили, что вакант
ных мест нет. Знакомые рекомен
довали мне на один год отпра
виться именно в Юрьевский уни
верситет для того, чтобы оттуда 
перейти в Петербургскую военно- 
медицинскую академию. Прямо 
было указано, что из Юрьевского 
университета, особенно медицин
ского факультета, охотнее прини
мали студентов, чем из других уни
верситетов.

Авторизованная стенограмма вы
ступления доц. П. М. Квиркелия 
перед студентами и преподавате
лями Тартуского государственного 
университета 27 мая 1965 года в 
г. Тарту. Текст выступления под
готовлен к печати С. Г. Исаковым.

Вместе со мной поехали в Юрьев 
и четверо моих одноклассников. 
Нужно учесть, что Юрьевский уни
верситет был очень популярен в то 
время, в России его повсюду хоро
шо знали. Знал о нем, о его науч
ной славе и я, так как сведения о 
Юрьевском университете доходили 
и до Грузии. Мы знали, что еще в 
1890— 1900 годы лучшие предста
вители грузинской интеллигенции 
направлялись сюда и здесь полу
чали образование.

Некоторые объясняют популяр
ность Юрьева тем, что здесь жизнь 
была дешевле, чем в других уни
верситетских городах. По сравне
нию с Москвой и Петербургом 
жизнь в Юрьеве, действительно, 
была дешевле, но сравнительно с 
Одессой или Харьковом — еще 
вопрос, так ли это. К тому же 
нельзя забывать об отдаленности 
Юрьева от Грузии. Одна долгая 
дорога из дома сюда чего стоила! 
Ехать надо было семь дней, только 
на восьмой день мы попадали в 
Юрьев. Если бы университет был 
в Грузии, то мы, наверное, сюда 
бы не приехали. Но у нас на ро
дине не было высшей школы. Мно
гие приискивали себе университет 
поближе — в Одессе (там, напри
мер, получил в 1882 году высшее 
образование мой дядя) или Харь
кове. Связи Одессы или Харькова 
с Грузией были более тесными, 
там легче можно было получить 
из дому цосылку с продуктами, а 
когда с грузинскими студентами 
случались печальные эксцессы — 
смерть или самоубийство — то 
оттуда проще было отправить на 
родину его прах. Особенно прив
лекала многих Одесса — путь до 
неё морем из Батуми был нетруден 
и недорог.

Но почему же все-таки мы от
правились в столь далекий путь, 
хотя поездка в Юрьев была сплош
ным мучением — долго, дорого, с 
пересадками. Дело здесь все же 
не только в дешевизне юрьевской 
жизни. Она была лишь одной из 
многих причин, способствовавших 
тому, что мы отправились именно 
в Юрьев.

Повторяю, что главным момен
том, который решал вопрос в поль
зу Юрьева, была слава, извест
ность Юрьевского университета. 
Д аж е в учебниках географии для 
гимназий о нем шла речь, как и о 
библиотеке университета, одной из 
самых знаменитых в стране. Слухи 
о сравнительно большой вольности 
студенческой жизни, о большой 
свободе студенческих организа
ций в Юрьеве также имели широ
кое распространение. Их источни
ком были сами юрьевские студен
ты. Молодые люди той поры зар а 
нее были убеждены, что здесь их 
ожидает большая свобода, чем в 
других университетах. Естественно, 
что человека тянет туда, где луч
ше.

(продолжение следует)

Татьяна Курицкес,
Татьяна Курицкес — студентка I курса отделения русской фило

логии. В I960 году она закончила среднюю школу в Таллине и посту
пила в наш университет. Это ее первая публикация.

* *
Мои радости на мыльные пузыри 
пдхожи,
И еще на случайных прохожих — 
тоже,
На какие-то веточки 
с листьями, с почками,
На какие-то запятые и точки.
Мои радости — это всегда беспорядки,
И играем мы с ними всегда только в прятки,
Мы друг друга теряем и снова находим,
Закрываем глаза и по-честному водим •
Считалочка 

«Арифметика 
оптимиста»

Сколько людей на свете, столько на свете лю бви . 
Сколько лю бви на свете, столько на свете обид.

Сколько обид на свете, столько на свете горя.
Сколько горя на свете, столько на свете слез,

Сколько слез на свете, столько на свете грез,
Сколько грез на свете, столько на свете улыбок,

Сколько улыбок на свете, столько на свете счастливых.
Счастливые водят.

Мои радости величиною с пылинки,
И дождинки они у  меня, и травинки.
Н у, а если другими смотреть глазами,
Мои радости горькими плачут слезами.

редактор П. Сигалов.

члены редколлегии: Е. Голиков, Т. Загоскина. В. Маричева.
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on ülikooli üks vanemaid pfob- 
leemlaboratooriume. Tema tegevuse 
ametlikuks alguseks võiks lugeda 
15. jaanuari 1959. a., kui võeti töö
le esimesed koosseisulised töötajad. 
Alustasime väikese koosseisu ja teh
niliselt väikesi võimalusi pakkuva 
arvutiga «Ural-1». Üheteistkümne 
aas taga  on meie elus muutunud 
palju. Kasvanud on töömaht ja 
■seoses sellega ka koosseisud, suu
renenud on tehnilised võimalused. 
Meie esikarvuti «Ural-1» on juba 
aastaid Nõo Keskkoolis abiks p rog
rammeerijate ettevalmistamisel. 
Oma aja on praktiliselt ära elanud 
ka tema järglane «Ural-4». Möö
dunud aastal saime väikse pool- 
juhtarvuti, iga päev ootame veel 
ühe pooljuhtarvuti saabumist. 
Paljud, kes on saanud esime
sed töökogemused meil, on prae
gu juhtivatel kohtadel Eesti teistes 
arvutuskeskustes. Meie juures pan- 
di alus ka majandusmatemaatika ja 
arvutustehnika rakendamisele v a 
bariigi põllumajanduses. Praegu te 
geldakse nende -küsimustega S a 
kus, Eesti Maaviljeluse ja M aapa
randuse Teadusliku Uurimise In s 
tituudis ja NSVL TA M ajandusm a
temaatika Keskinstituudi Eesti fi
liaali põllumajanduslaboratooriurras 
(kuhu läks koos uurimissuunaga 
üle ka meie töötajaid). Meie a rv u 
tuskeskuse baasil on loodud ka 
Tartus töötav NSVL TA MMKI 
Eesti filiaali Tartu laboratoorium, 
kus tegeldakse matemaatil ise pla
neerimise meetoditega. Nende ühe
teistkümne aasta jooksul on välja 
töötatud rida metoodikaid ja a lgo
ritme, mida kasutatakse praegu 
mitmes ettevõttes ja instituudis.

Millega me praegu tegeleme? Ar
vutuskeskuse praeguse töö võiks 
jaotada nelja suunda.

Kõigepealt mainiksin õppetööd. 
Saavad ju meie juures esimesed 
programmeerimise lased kogemused 
kõik üliõpilased, kellel on õppe
plaanis programmeerimiskursus, ja 
peale selle ka Tartu I Keskkooli eri-

Regioon on mitmes mõttes o m a
näoline: alates uuest nimest ja  lõ
petades sellega, et ta haarab vaba 
riigi kaht ilusamat ning ajalooliste 
traditsioonidega rajooni — Pärnut 
ja Viljandit. Ka rühmi on rohkem 
kui üheski teises regioonis — te r
velt 12. Pärnus oieme vanad tu t ta 
vad, Mulgimaal aga ehitame tõsi
semalt alles tänavu. Mõlemad o lu
korrad on teatud mõttes head . . .

Meenutagem veidi Pärnum aa re 
giooni elu möödunud suvel. Mõned 
seigad: külaskäik Saaremaale, re
giooni pidu Vallikäärus, diskussioo
nid tšehhide ja sakslastega, pidulik 
lõpetamine Pärnu  rannahoones ja 
ühine sõit T a l l in n a . . .

On, mida meenutada ja 'korrata- 
gi-

R Ü H M A D  
KOIDULA (20 malevlast) . Rühm 

asub samanimelises kolhoosis, 
umbes 60 km Pärnust.  Elama h a 
katakse kõbusas mõisamajas, kust 
jõgi on kiviga visata. Jõudu proo
vitakse veiselauda juurdeehituse 
kallal

\ DÄRLSELJA (20). Nagu eelmine
gi, töötab ka see Pärnu  KEK-i 
süsteemis. Elukohaks on tulevane 
Pärlselja pioneerilaager, mis tu 
leb Tõstamaa kanti. Valik on 
igati õnnestunud: liivane rand ja 
ilus männimets on käe-jala juu
res, nii ligidal, et mere kohin on. 
majapaika kuulda.

Ehitama hakatakse vastproiek- 
teeritud pioneerilaagrit EKE Nõu
kogule. Kaasa löövad ka tšehhid 
Prahast.

.'SINDI (25). Töötame Pärnu  Ehi- 
tusvalitsusega tekstiilivabriku 
«1. Detsember» uue hoone ehita-

kiasside õpilased. Möödunud aastal 
oli meil õppepraktikal 228 inimest, 
tänavu suureneb see arv tunduvalt,  
sest õpetatakse ju programmeeri
mist tulevastele matemaatikutele, 
majandusteadlastele , füüsikutele, 
psühholoogidele ja mitmete teiste 
erialade üliõpilastele.

Arvutuskeskus
Kõrvuti õppepraktikaga on meie 

juures tootmispraktikal nii m ate 
maatika kui ka teiste erialade üli
õpilased, kes tutvuvad siin oma tu 
levase töö profiiliga. Möödunud 
aastal oli neid meie juures 20.

Teiseks ülesannete ringiks, mille
ga arvutuskeskusel tuleb tegelda, 
on arvutused ja konsultatsioonid 
teiste laboratooriumide ja ülikooli 
kateedrite töötajatele. Meie juures 
on käinud paljud diplomandid, a s 
pirandid ja  doktorandid, aga ka tei
sed, kelle teaduslik töö vajab a rvu
ti ja matemaatil is te meetodite ka
sutamist. Tänapäeval nõuab tea
duslik töö tavaliselt suure hulga 
informatsiooni läbitöötamist, mille 
juures ongi abiks elektronarvuti. 
Üheks kõige rohkem 'kasutatavaks 
valdkonnaks on matemaatiliste mee
todite (korrelatsioon-, regressioon-, 
dispersioon- ja faktoranalüüs) r a 
kendamine teistes teadusharudes. 
Tulevikus tahame ülikooli töötajate 
käsutusse anda veel muidki meeto
deid ja programme.

Jär jest laieneb ka matemaatil ise 
planeerimise, ankeetide töötlemise 
ning tüüpülesannetest erinevate 
konkreetsete ülesannete lahendami
ne ülikooli teistele kateedritele ja 
laboratooriumitele. Tänavu on 
meilt tellitud sedalaadi töid m a
hus, mis moodustab üle 50% kesku
se võimsusest. Eriti tihedad on si
demed kehakultuurlaste, majandus- 
geograafide, arstide, sotsioloogide, 
keemikute ja arusaadavalt ka m a
temaatikutega.

misel. Rühm hakkab elama Sindi 
Keskkooli juures, mille lähedal on 
jõgi ja P ärnu  rand.

VÕISTE (20). Partneriks on 
ETKVL-i Ehitusvalitsuse Pärnu 
jaoskond, (sama organisatsiooni 
alluvuses töötas möödunud aa s 
tal Uulu rühm). Rühm jätkab lao 
ehitamist Papiniidus ning paneb 
nurgakivi Võiste kauplusele. E la 
ma hakatakse ilmselt Pärnu lahe 
rannas männimetsas Riia—Pärnu 
maantee läheduses.

Sakala regioon
VARBLA (15). Spetsialiseeritud 

rühm, asub EPT Pärnu  rajooni- 
koondises maaparandustöödele. 
Asukohaks jääb Pärnu-Jaagupi 
ümbrus. Põhiliselt on rühm komp
lekteeritud, funktsionärideks rüh
mas on Peeter Kudu ja  Niis 
Valdre Arstiteaduskonnast.

KIHNU (10). Töötama hakkab 
Pärnu MEK-is. Ehitama hakatak
se koolimaja.

TIHEMETSA (20). Hakkab tööle 
Pärnu MEK-is. Elama hakatakse 
Tihemetsa sovhoostehnikumi uues 
ühiselamus. See rühm pidi teoks 
saama juba möödunud suvel ja 
siis oli palju soovijaid. Samuti 
hakkab seal tööle kogenud meis
ter. Ehitatakse võimlat ja eluma
ja. Tehnikumil on oma buss ja 
teisi transpordivahendeid, samuti 
ehitusmehhanisme.

Tihemetsa on tuntud ka oma 
esmaklassiliste treeningu- ja 
sportimisvõimalustega (NB! Ke
hakultuuriteaduskonna üliõpila
sed!)
Viljandi rajoonis on viis rühma.

LEIE (20). Rühm töötab garaa i i  
ehitusel. Tellijaks on Leie kol
hoos, tööd teeb Viljandi KEK.

NUIA (15). M aaparandajate  rühm. 
Töötatakse drenaaži panekul, ela
ma hakatakse Karksi kolhoosis, 
ilmselt vagunelamuis. Neid saab 
siis vedada sinna, kus ümbrus 
kenam.

SU ISLEPA (20). Ehitajaks on Vil
jandi KEK. Ehitame Suislepa kol
hoosile 8 korteriga elamut. Sama 
tööd teeme ka VAMBOLA (20) 
kolhoosis.

KARKSI (25). Need, kes möödu
nud aastal seal töötasid, tulevad 
endi sonade järgi jälle tagasi. 
Möödunud aastal oli Karksi pal
ga, elutingimuste ja töõ poolest 
üks paremaid rühmi regioonis ja 
EÜE-s üldse. See annab alust 
loota, et ka teised rühmad Vil
jandi rajoonis järgivad Karksi 
rühma joont.
LÕPETUSEKS. Nagu lugeda, on

kõikide rühmade suurus optimaalne.

Arvutuskeskuse kui laboratooriu
mi põhiliseks ülesandeks (mis kah
juks on tõrjutud tagaplaanile) on 
plaaniline teaduslik töö. Käesoleval 
aastal oieme seotud kaheksa erine- 
vateemalise teadusliku tööga. P la a 
nilise teadusliku töö osas on meil 
koostöö keemikutega, juristidega, 
majandusgeograafidega ja keha- 
kultuurlastega. Iseseisvad teemad 
on majandusmatemaatika ja m ate
maatilise statistika valdkondadest. 
Mitmete teemade baasil valmivad 
kandidaadidissertatsioonid.

Neljas lõik arvutuskeskuse töös 
on lepinguliste tööde täitmine 
(sealhulgas võtame osa ka teiste 
kateedrite ja  laboratooriumide le
pingute täitmisest). Nendest on h u 
vitatud nii tellijad, meie ise kui ka 
ülikool. Et ülikooli arvutusikeskus 
on praktiliselt ainsaks selliseks 
Lõuna-Eestis, siis oleme jõudumöö
da püüdnud aidata siinseid ettevõt
teid ja  instituute. Omakorda oleme 
huvitatud oma teadusliku töö tu le
muste juurutamisest praktikasse, 
seda me teeme tavaliselt lepingu
liste tööde raames. Muidugi annab 
lepinguliste tööde täitmine a rvu tus
keskusele ja  ülikoolile 'ka häd ava
jalikke materiaalseid vahendeid.

Mis ootab meid lähemas tulevi
kus? Kõige tähtsam on uue hoone 
valmimine Toomemäel. Sellega loo
detavasti lõpeks ka meie aas ta te 
pikkune kolimine ühest ülikooli 
nurgast teise ja saaksime .lõpuks 
kogu arvutuskeskuse jällegi ühe 
katuse alla. Juba käesolevas kv a r
talis peaksime saama veel ühe 
arvuti, mille tahame kiiresti 
tööle rakendada, et ka need tööd, 
mis siiani on seisnud tehniliste 
võimaluste ja arvuti puuduliku 
võimsuse taga, saaksid uuesti j a 
lad alla. Ja veel tahaks loota, et 
leitakse mingi võimalus meie töö
tajate 'korteriolude parandamiseks 
(on ju suurem osa neist noored, 
nagu on noor meie teaduski).

V. TINN

* Peale selle on Pärlselja rühm ka
he vahetusega. Sinna võetakse a i
nult neid, kes juulis on tõesti m in
gisuguse teise ülesandega seotud. 
Kivi kotti eksamiteks, et saaksite 
eespool kirjeldatus ise veenduda 
soovib EÜE Sakala regiooni staap 
koosseisus 

komandör Toomas Ringo (TPI 
IV k.),
komissar Eimar Rahumaa (TRÜ 
IV k.),
insener Heiki Arro (TPI IV k.), 
arst Riina Hunt (TRÜ IV k.).

Tule, lähme 
Virumaale

Virumaast on loodud rohkem laule 
kui kogu Eestimaast ja  teistest r a 
joonidest; ja seda, et Virumaa re 
giooni rühmad töötavad just neis 
kohtades, millest laulusalm räägib, 
näed allpool juba ise.
V i r u m a a  r e g i o o n  
Regiooni staabi eesotsas on suurt 
kasvu, kõva käe ja kogemustega 
(prillidest rääkimata) M a r t  K e e k  
TPI ehitusteaduskonna IV kursu
selt. Samade sõnadega võib iseloo
mustada ka regiooni inseneri J ü r i  
E 11 e r m a a d, kes õpib TPI-s ko
mandöriga ühel kursusel ja  omab 
rikkalikke malevas töötamise koge
musi. Regiooni staabi «tallinlikku» 
koosseisu tasakaalustavad kaks TRÜ 
üliõpilast: komissar Jaak  Viller, III 
kursuse vene filoloog, ja arstina 
Arstiteaduskonna IV kursuse üliõpi
lane Epp Tooming.

Rakvere ja Kohtla-Järve rajooni
des tahaksime põhiliselt põllumajan
duslike objektidega rinda pista. 
Kokku on meil vaja  130 üliõpilast. 
Regiooni staabi laagri lööksime 
lahti Rakveres. Et sa regiooni juba 
valinud oled, lepiksime kokku sa
muti rühma valiku suhtes. 
H a l j a l a .  Tööle hakkab 20-inime- 
seline rühm Haljala kolhoosi mine
raalväetiste lao ehitusel ja Haljala 
8-kl. kooli võimla-ujula nuiltsükli 
tegemisel. Haljala kolhoos on vaba
riigi tugevamaid — miljonärkolhoo- 
si tiitel peaks juba ise kõik ära ü t 
lema. Hea töö korral ootab rühma 
liikmeid tasuta söök ja  muidugi 
preemiad. Et elamine on kohe kol
hoosi keskuses, siis on elamiskohast 
100 m raadiuses klubi ja seal o rga 
niseeritavad (suures osas loodetak
se meile) üritused, samuti söökla, 
iga päev käepärast olevat furgoo
niga veoautot ja lubatud autobussi 
peaks kasutama mere äärde sõiduks 
ja teistele rühmadele küllasõitudeks.

Teadus ja  ülikool
TRÜ tööstuspsühholoegia labo

ratoorium (TPL) rajati 1968. a. 
Töötajaid on praegu 12. Kahe aasta 
vältel on lepingulisi töid lõpetatud 
11, praegu on käsil kaks u la tus
likumat uurimust. Täidetakse ENSV 
Liha- ja Piimatööstuse ning ENSV 
Toiduainete Tööstuse Ministeeriumi 
tellimusi. Samad ministeeriumid 
finantseerivad laboratooriumi kogu 
uurimistööd.

Vaatamata sellele, et kaks aastat 
on teadusliku laboratooriumi o rg a 
niseerimiseks lühike aeg, suudeti 
alustada uurimistööd üsna u la tus
likus probleemide ringis. Kesksel 
kohal on olnud mitmesuguste psüh
holoogiliste vahendite (faktorite) 
koha määramine töö teadusliku o r
ganiseerimise süsteemis. See on elu 
enese poolt dikteeritud temaatika,
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seaduspärasuste omapära ajadefit- 
siidi tingimustes. Selle valdkonna 
aktuaalsete küsimuste kohta (rea- 
geerimiskiirus) on Tartus korra lda
tud kaks üleliidulist sümpoosioni 
ja  meie psühholoogide tööd on leid
nud tähelepanu üleliidulises m as
taabis. Üks meie laboratooriumist 
pärinev ettekanne oli lülitatud 
1969. a. suvel Londonis toimunud 
XIX rahvusvahelise psühholoogia 
kongressi programmi.

TPL töötab tihedas ja sõbrali
kus koostöös TRÜ psühholoogia 
osakonnaga. Oluline osa eksperi
mentaalpsühholoogia ja  tööpsühho- 
loogia kursusest toimub laboratoo
riumi baasil. Kasu on ilmselt v a s 
tastikune: võrsub ju psühholoogia
osakonnas uus kaader, kellest
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Eksperiment läheb. 
Juhtim ispuldi taga  on 
kaugõppe psühholoo
giaosakonna diplom an
did Jaan Ennulo ja 
Ilmar Ebber.

mis seob psühholoogia teooria 
kaasaegse mehhaniseeritud ja au to
matiseeritud tööstusega. Tööpsüh- 
holoogia küsimustega on mitmete 
maade teadlased üsnagi intensiiv
selt tegelnud enam kui poole sa 
jandi vältel, ent uurimused on piir
dunud ühe või teise tööstuspsühho- 
loogia üksikküsimuse või teatud 
üksikaspektiga. Meie laboratooriu
mi kollektiiv kavatseb jõudu proo
vida kompleksse lähenemisega 
inimpsüühika avaldumisvormidele 
tööprotsessis. See tähendab inime
se emotsionaalse ja intellektuaalse 
käitumise kui süsteemide komp
leksi analüüsi. Meid huvitavad nii 
sotsiaalpsühholoogia kui ka psüh
hofüsioloogia käsitlusaspektid. 
Püüame mõõta emotsionaalse pin
ge avaldumisi, otsime võimalusi 
tööoperatsioonide matemaatil iseks 
modelleerimiseks.

Erilise tähelepanu objektiks on 
juhtimispsühholoogia. Siin võib 
eristada individuaalset ja  sotsiaal
psühholoogilist tasandit . Tootmis
süsteemi tegevuse nii positiivsed 
kui ka negatiivsed resultaadid on 
oluliselt determineeritud süsteemis 
töötavate juhtide vaimsete operat
sioonide tasemest. Oleme arvam u
sel, et sotsialismi tingimustes on 
juhtimispsühholoogia potensiaalsed 
rakendamisvõimalused hoopis ava
ramad kui kapitalistlikes tootmis
süsteemides.

Laboratooriumi problemaatika 
eeldab tihedaid sidemeid nii prak
tikaga (tööstuslikud ministeeriu
mid, tehased, tootmisorganisatsioo- 
nid) kui ka teaduslike uurimisasu
tustega. Ei möödu ühtki nädalat, 
ilma et laboratooriumi ei kü'.astaks 
mõni tootmissüsteemi esindaja või 
teaduslik töötaja teisest uurimis
instituudist. Meie kollektiivi o rga
niseerimisel on peetud kaks vaba
riiklikku seminari, kus on arutlusel 
olnud psühholeogia rakendusvõi
malused töö teadusliku organiseeri
mise süsteemis. Kolmas niisugune 
seminar toimub käesoleval nädalal. 
Ürituse populaarsusest tööstusini- 
meste seas kõneleb seegi, et semi
nari tööst soovis osa võtta üle 
250 tootmisjuhi. Osavõtt võimalda
ti 150-le. Nelja päeva jooksul kuu
latakse ära 30 ettekannet ja disku
teeritakse teemal «Kas suudab tea
dus anda tootmisele seda, mida 
tootmine on tänapäeval õigustatud 
teaduselt saama?».

Teoreetilises plaanis on labora
tooriumis peaprobleemiks psüühika

suur osa asub lähematel aastatel 
tööle vabariigi ettevõtetes loodavas 
psühholoogilise teenistuse süstee-

Laboratooriumi kollektiiv on veel 
kujunemisjärgus. Esimesed uuri
mistööd on planeeritud selliselt, et 
nad võimaldavad noori uurijaid 
välja õpetada, sest uurimistöö prob
lemaatikale vastavaid spetsialiste 
laboratooriumi organiseerimise ajal 
vabariigis ei olnud. Tööle tulid 
TRU inglise filoloogia osakonna 
lõpetanud Tiina Karine, Tiina Horm 
ja Mart Metsa, matemaatikaosa- 
konnas individuaalplaaniga psüh
holoogiat õppinud Galina Pensa ja 
Jaan  Huik. Elve P un g  kaitses hil
juti kandidaadidisšertatsiooni. 
Moskva RÜ psühholoogiaosakonna 
lõpetanu Peeter Tulviste tuli tööle 
1969. aasta  sügisel. Käesoleval 
aastal tuleb Leningradi RÜ lõpe
taja  Henn Mikkin. Peale teaduslike 
töötajate kuuluvad laboratooriutin 
koosseisu insenerid-aparaadiehi- 
tajad ja abipersonal. Noor kollek
tiiv muidugi kujundab alles oma 
töõprintsiipe ja otsib oma tööstiili. 
Näib, et meile sobivad hästi all
järgnevad tegevusprintsiibid Vroc- 
iavi matemaatikutelt .

ф  Varase stardi printsiip; tulevase 
uurija ette püstitatakse varakult 
seni lahendamata probleeme; või
malikult ruttu publitseeritakse a lg a 
jate teadlaste töid.

ф  Teadusliku kooli printsiip: t r a 
ditsioonilised suhted õpilane-õpe- 
taja asendatakse suhtega õpilane —
kool.

ф  õ ig lase  edutamise printsiip: n i 
metused ja edutamine sõltugu ai
nult faktilisest kvalifikatsioonist; 
töötaja noorus ei või olla takistu
seks edutamisel.

Laboratooriumi töös esinevad tõ
siste raskustena ruumikitsikus, 
aparatuurinappus, psühho’oogilised 
barjäärid seoses tootmistöö prakti
kaga jne. Senised töö resultaadid 
aga lubavad olla tuleviku suhtes 
optimistlikult häälestatud. Organi- 
seerimisperiood hakkab lõpule jõud
ma, ees seisab tõsine töö.

U. SIIMANN,

tõostuspsühholoogia laboratoo
riumi teaduslik juhendaja



. . .  Virumaale
(A lgus 3. lk.) 

Mineraalväetiste laol on põrand 
betoneerida ja monteerida raudbe- 
toonkoorikutest lagi. Halvem töö po
le ka paekivist võimla-ujula vunda
mendi ladumine. Haljala kolhoos 
on mitmeid aastaid malevlasi vastu 
võtnud ja on ka sel aastal üliõpilas
test väga huvitatud.
K a l j u r a n n a  rühm asub Toila 
rannas  ja elab Voka asulas koos Vo
ka rühmaga. Kolhoos «Kaljurand» 
ehitab meie abil veiselauta 100 loo
male. Ehkki süüakse sööklas, lubab 
kolhoos täielikult katta kulud ma- 
levlaste toitmiseks. Selle eest loo
dab kolhoosi juhatus hea töö kõrval 
leida rühma liikmetest kolhoosi 
spordimeeskondadele kõvu sparrin- 
gu-partnereid, kes kolhoosi s taadio
nil Vokas näitaksid ennast kõige 
paremast küljest. P ä ra s t  sportimist 
on väga hea minna kas auru- või 
soome sauna ja siis juba puhkama 
malevlaste käsutusse antavasse uu
de elumajja.  Kahju ainult,  et meri 
on kõigest 300 m kaugusel elukohast
— tüütab ära pikapeale, eks seda 
merd ole ennegi nähtud. Mere ära- 
tüütamise vastu leiab kolhoos rohu, 
andes malevlaste käsutusse ekskur- 
sioonibussi: saab sisemaad näha ja 
tolmusel ieel sõites uuesti mere 
äärde igatseda.
V o k a  rühm elab sealsamas, mitte 
kaugemal kui kõrvalmajas. Laob ja 
betoneerib «Eesti Põllumajandus
tehnika» Kohtla-Järve rajoonikoon- 
dise töökoja teenindusruume, hea 
töö korral sööb tasuta, bussi ja au 
tot kasutab üsna tihedalt. Roh
kem poleks nagu Voka rühma kohta 
öelda.
Kaks rühma leiavad asukoha Nee
ruti järve äärde, kandes mõlemad 
esialgselt N e e r u t i  rühma nime. 
Esimene neist, väike 10-liikmeline 
rühm on komplekteeritud TPI üli
õpilastest ja hakkab ehitama Neeru
ti kolhoosis. T e i n e ,  naaberrüh- 
mast kaks korda suurem, hakkab 
Laekvere KEK-i alluvusps ehitama 
«Sõpruse» kolhoosile lauta 200 vei
se jaoks — monteerimine pole tea 
tavasti mitte kõige vähem tasuv 
töö. Hea töö korral on kindlustatud 
tasuta  söök ja  elamine on Neeruti 
järve kaldal. Arvestades veel seda, 
et rühma asukoht on täpselt regioo
ni keskel, on sealt väga  mugav lau- 
päeviti-pühapäeviti teistele regioo- 
nikaaslastele külla sõita.
Nendele, kes soovivad kaasa lüüa 
vabariigi komsomoli löökehitusel,

soovitame järele mõeldes ennast 
kirja panna P o r k u n i  rühma. Ko
gu vabariigi komsomoliorganisat- 
sioon on huvitatud Tamsalu Linnu
vabriku kiirest valmimisest, meie 
saaksime oma käed külge lüüa Lin- 
nuvabriku_piirdeaia ehitusel. Telli
jaks on Põdrangu sovhoos ja ehita
jaks Tapa MEK. Hea töö korral 
antakse rühma liikmetele tasuta 
söök — see on juba juhendis -sees. 
Lepingus on kirjas ka rühma liik
mete transpordiprobleemide lahen
damine. Pole vist ka mõtet arvata, 
et regiooni komandör ja insener 
lepingute sõlmimisel mõne halva 
rühma endale kaela peale võtsid, ka 
nemad olid huvitatud sellest, et 
rühmal suvel oleks loodud kõik tin 
gimused heaks tööks, teenistuseks 
ja vaba aja veetmiseks. Porkuni 
ümbrus oma looduse ja  maastiku- 
Iiste iseärasustega ei vaja vist kom
mentaare — elukohas järved, mäed 
ja Porkuni loss.
T a p a  rühm hakkab Tapa lähedal 
Tapa MEK-i alluvuses numbriobjek- 
ti laduma. Tegemist on väga heade 
teenimisvõimalustega, sellesse rüh
ma saab meilt minna kuni 10 ini
mest, sest regiooni suurimas, 35- 
liikmelises rühmas töötab 25 Novo
sibirski RÜ üliõpilast. Konkurss 
rühma tuleb tõenäoliselt üpris tu 
gev, sest ainult betoneerimistöödel 
kahe pneumaatilise segusõlmega 
tööd teha (muudest kaasaegsetest 
ehitusinstrumentidest rääkimata) ja 
oma tööst sõltuvalt kenasti teenida
— kes seda ei tahaks.
Otse Soome lahe kaldal asub M a 
ll u rühma elukoht ja  tööobjekti — 
Rakvere I Keskkooli suvila. Kui
võrd Rakvere I Keskkoolis tootmis
õpetuse erialaks on autoõpetus, siis 
rühma transport on kindlustatud 
minimaalselt 101%. Et nii tellija — 
Rakvere I Keskkool — kui ka ehi
ta ja  — Rakvere KEK — on lubanud 
positiivselt lahendada rühma liikme
tele preemia maksmise ja on teadli
kud ka sellest, et «kes sööb, see teeb 
ka tööd» ja suvila tuleb valmis te 
ha — on vist ka selle rühmaga kõik 
selge.
Arutusel on veel A r d u  rühma 
komplekteerimine, kes ehitaks Ardu 
sovhoosis ja kus hakkaks tööle Bu
dapesti Tehnikaülikooli üliõpilastest 
komplekteeritud rühm.
Mõtle ja otsusta! Oma avalduse 
Virumaa regiooni rühmadesse saad 
Sa tuua igal esmaspäeval kell 17 ja 
igal kolmapäeval kell 16 peahoone 
auditooriumisse 104.

EÜE TRÜ
ettevalmistav staap

Ametiühingu Vabariiklikul Komi
teel on 1970. a. suveperioodiks tu- 
rismituusikuid järgmistesse paika
desse:

Gruusia sõjatee, Osseetia sõjatee, 
Taga-Kaukaasia, Armeenia—G ruu
sia, Altai, Kesk-Kaukaasia, Armee
nia ja Azerbaidžaan, Kaukaasia— 
Krimm—Kaukaasia, Taga-Karpaa-

Teatavasti esitas härra A. von 
Thadden, Lääne-Saksamaa natsio- 
naaldemokraatliku partei liider, 
Julgeolekunõukogule avalduse, mil
les ta süüdistas SFV kantslerit 
W. Brandti selles, et viimane ei 
võimalda tal sõita (Ühendriikide 
sõjaväetransporti kasutades) läbi 
SDV territooriumi Lääne-Berliini 
valimiseelset (fašistlikku) propa
gandat tegema. Seda nimetas v. 
Thadden inimõiguste rikkumiseks 
ja RSR-i senaatoritest Julgeoleku
nõukogu oli sunnitud asja a ru 
tama.

Üldiselt on is tungist m ingisu
gust tervikliikku pilti üsna raske 
anda, võiks ehk püüda välja tuua 
sõlmpunkte või põhiprobleeme ning 
tu tvustada struktuurset ülesehi
tust.

Istungist võtsid osa eesistuja J. 
Sootak, ÜRO Julgeolekunõukogu 
alalised liikmed Hiina (keda NSV 
Liidu ja Prantsusm aa esindajad 
taivanSaseks või tšankaišiilaseks ni-

1. Б е к к е р ,  В. К. Библиогра
фический указатель печатных ра
бот, опубликованных в изданиях 
Ижевского Медицинского инсти
тута с 1935 по 1964 г. Вып. 1, 
Ижевск, 1968. 148 lk. 22 Bi — 299.

Bibliograafia koosneb kahest 
süstematiseeritud ja autorite re
gistriga varustatud osast. Nime
kirja on võetud ka instituudi kaas
töötajate monograafiad, õppema
terjalid ja  brošüürid, mis insti tuu
dis kasutuse!. Väljaandele on li
satud dissertatsioonide loetelu, mis 
on kaitstud insti tuudis aastatel 
1961— 1967.

2. Страны Африки. М., 1969. 
318 lk 5 T — 167.

Teatmik valgustab Aafrika riike 
ja koloniaalseid territooriume po
liitilisest ning majanduslikust kül
jest. Raamatu esimeses osas rää g i
takse kontinendi loodusest ja ini
mestest. Teine osa tutvustab Aaf
rika ajalugu, riigi- ja ühiskonna-

Turismituusikud!
did, vanad vene linnad, ümber 
Kaukaasia, Ritsa järv, laevaga 
mööda Musta merd, Asu, Pärnu, 
Võru-Kubija (süstamatk), Võru-Ku- 
bija—Kauksi, Kauksi—Kubija, Võ

ru-Kubija, Kauksi—Nelijärve, Neli
järve, Koola poolsaar.

. Täpsemaid teateid tuusikute kes
tuse, hinna ja arvu suhtes saab 
teada TRÜ a/ü komitees,' avaldused 
tuusikute saamiseks esitada s inna
samasse 18. maiks 1970. a.

Tuusikud antakse välja 30r,o-lise 
osamaksuga.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ÜRO Julgeoleku
nõukogu avalikult 

istungilt
(RSR-i teostuses)

metasid, nii et USA teda kaitsma 
oli sunnitud), NSVL, USA, Suurbri
tannia ja  Prantsusm aa, ajutis test 
liikmetest oli kohal ühe Araabia 
vürstiriigi esindaja.  Tunnistusi 
andma olid kutsutud mõlema Sak
sa riigi esindajad.

Von Thaddeni bravuursest sõna
võtust ilmnes, et tema poliitilised 
tõekspidamised võimaldavad ase
tada võrdlusmärki sotsiaaldemo
kraatide ning kommunistide vahe
le. Istungi käik näitas, et Ju lge
olekunõukogu on võrdlemisi abitu 
avaliku fašistliku propaganda vas

tu ning lugupeetud kapitalistlikei 
suurriikidel on kõigil kõige ülla
mad kavatsused, ainult et nende 
realiseerimisega on lood täbarad.

Vastuseks lääneriikide esindaja
te sepitsustele (Hiina jäi esialgu 
osavõtmatuks), natsionalistlikule 
propagandale jm. selgitas NSV 
Liidu delegaat veenvalt oma po
sitsiooni ja tegi konstruktiivse e t
tepaneku Saksamaa küsimuse lõp
likuks lahendamiseks. NSV Liidu 
resolutsiooniprojekti poolt olid 
sunnitud hääletama isegi USA ja 
Suurbritannia esindajad. Vastu 
hääletas imperialistide käsilase, 
Hiina (Taivani) esindaja. Ja sel
lest oli küllalt resolutsiooni t a g a 
silükkamiseks.

Siit aga: kelle huve kaitseb Hii
na kodanluse esindaja ÜRO-s, eri
ti Julgeolekunõukogus, kus ta or 
alaliseks liikmeks?

RSR-PRESS

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
korda, majandust ning kultuuri. 
Kolmandas osas tuuakse andmeid 
põhilistest rahvusvahelistest o rga
nisatsioonidest Aafrikas. Teatmik 
on illustreeritud.

3. Сводный указатель иностран- 
ных периодических изданий, полу

чаемых библиотекой Академии 
наук СССР. Л., 1969. 428 Ik. К I — 
168.

Koondnimestik on üles ehitatud 
süstematiseeritud ja peegeldab 
kõiki välismaa perioodilisi vä ljaan 
deid, mis on NSVL TA raam atu 
kogus ja selle filiaalides L eningra
dis ning Moskvas. Iga bibliograa
filine kirje sisaldab väljaande ni
metuse, väljaandmise koha ja pe
rioodilisuse. Nimekiri on va rus ta 
tud pealkirjade alfabeetilise loen
diga.

4. М и р о н о в ,  K. E., П р и т -  
ч и н а ,  Г. Пнниктиды редкоземель
ных металлов. Новосибирск, 1968. 
150 Ik. 19 Bi — 67.

Bibliograafia hõlmab haruldaste  
metallide kohta olemasoleva k ir
janduse aastatel 1828-1967. Väl
jaanne on varustatud autorite a l
fabeetilise loendiga, kasutatud kir
janduse ja lühendite registr iga.

TEATED + TEATED + TEATED
Tartu — 

Šušenskoje— 
Tartu

JERM AKOVSKOJE

Meie retke kõige idapoolsem  
punkt võttis meid vastu varakeva
diselt päikesepaistelise ja veeroh- 
kena. Suur rajoonikeskus 40 km  
Sušensko jest on olnud kinnipida- 
m ispaigaks paljudele sotsiaaldem o
kraatidele. 1899. a. augustis võeti 
siin 17 asum isele saadetu poolt 
vastu  «•Vene sotsiaaldem okraatide  
protest», m is oil suunatud  «ökono
m istide» vastu. S iin  viibis Lenin  
ka oma võitluskaaslase A. Vaneje- 
vi m atustel, viim ane suri tiisikusse, 
nägem ata a lustatud võitluse tu le
musi. Jerm akovsköjes elab prüegu  
ka 17 eesti perekonda. 19. sajandil 
väljarännanud ja väljasaadetud  
eestlaste viies põlv hakkab side
meid kodum aaga juba unustama.

ŠU Š E N S K O JE
K unagisest 1300 elanikuga ma

hajäänud külast on saanud 15 000- 
line linn. Šušensko je  asub Sa jaa
nide eelm äestikus, üm britsev loo
dus on haaravalt kaunis. Lenin  
saabus siia 1897. a. mais n ing vii
bis siin ligi kolm  aastat. S iin  to i
mus juulis 1898 ka ta laulatus, mis 
oli tsaarivõim ude tingim useks  
N. Krupskajale sõiduloa andmisel. 
Praegu käivad Sušensko jes ehitus
tööd. V astavalt valitsuse otsusele  
rekonstrueeritakse osa Sušenskojet 
etnograaf ilis-ajalooliseks memõ- 
riaalkom pleksiks, m is peegeldab 
vene küla  X IX  sajandi lõpu l 
K ompleks koosneb 33 m ajast, m il
ledes osas oleks ajalooline, osas 
etnograafiline ekspositsioon. K omp
leksi hulka kuuluvad ka mõlemad  
majad, kus elas Lenin. M aja-muu- 
seum id olid tne<e sealviibim isel su 
letud, seda rohkem  jäi aega tu tvu 
da üm britseva loodusega. Viibisime 
Kurgede mäel, kust Lenin arm as
tas " päikeseloojangut jä lg ida , kü 

lastasim e järve kaldal asuvat jahi- 
onni.

Sušenskojes valm is Leninil uut 
tüüpi partei loomise põhim õtteline  
kava. Sealt lahkudes siirdus ta vä
lismaale, kus hakkas seda plaani 
ellu viima.

Tänane šu šensko je  on m uutum as  
viiekordseks suurpaneel-linnaks. 
Töötavad kolm  keskkooli, põllu
m ajandustehnikum , kunstikool ja 
spordikool. Tööstusettevõtteist on 
siin piim akonservikom binaat ja 
linnuvabrik. K ahtlem ata on linna
le oma jälje jä tnud ka turistide  
vool (alates 1938. a. 2 m iljonit) 
ning lähedal rajatav Sajaano-Su- 
šenskõje hüdroelektrijaam.

LENINGRAD
Kaheksa tundi lennukisõitu la

hutab Sušensko jet Lenini linnast. 
Mõeldes sellele,, et m idagi säärast 
tundus 50 aastat tagasi vaevalt 
võim alikuna, tuleb vaid loobuda 
ennustuste tegem isest järgm ise 50 
aasta kohta. Juubeliks valm istuvas 
linnas on Leniniga seotud paiku  
231, (nagu ilm nes äsja trükist il
m unud spetsiaalselt kaardilt). Va
lisime neist vaid ühe — Sm olnõi, 
maja, kus esm akordselt ajaloos 
võtsid  riigivõim u enda kätte rahva 
kõige laiemad ja kõige õigusetu
m ad ning rõhutum ad kihid, maja, 
kus Lenini eluvõitluse eesmärgid  
hakkasid teostum a. Tsaariaegne 
aadlineidude instituudi hoone on 
olnud pealtnägija iks paljudele tor- 
m ilistele sündm ustele. 1934. a. mõr
vati siin Kirov, hiljem  kukkusid  
üsna naabrusse sakslaste kahuri- 
mürsud. Punalipulise hoone ees 
seistes tekkis tahtm atult kuju tlus  
kõnelevatest kividest. M ajad ei kõ
nele ja om eti nad jutustavad.

Ajaloo tum m ade tunnista ja te oma 
silm aga nägem ine aitab ajalugu  
parem ini mõista ning jõuda veen
dum usele, et ajaloost ja Leninist 
tohib rääkida vaid neid põhjalikult 
tundes, teadm ise n ing sooviga jä t
kata Lenini elu ja tegevuse tundm a  
õppim ist kirjanduse kaudu ja uuesti 
tem a enda teoste abil.

Saabusim egi koju.

Koduuurimise 
lektooriumis

0  Kodu-uurimise lektooriumis
toimus 6. mail selle semestri vii
mase üritusena ekskursioon Üle
jõe linnaosa kultuuriloolistesse 
paikadesse. Pikemalt peatuti Raadi 
kalmistul, kus TRU looduskaitse 
ja kodu-uurimise kabineti juhataja  
Jaan Eüart  vestles sealsetest tu n 
tumatest manalameestest . Meie 
väljapaistvate kultuuritegelaste ja 
teadusemeeste Fr. R. Faehknanni, 
J. Hurda jt. kalmudele asetati ke- 
vadlilii.

*

Orienteerujad
Eesti üliõpilaste 19Я0. a. meist

rivõistlused toimuvad 17. mail k. a. 
Vastse-Kuustes. Rong väljub Tar-- 
tust kell 10.10. Registreerimine ko
hapeal kuni 11.45. S tart kel! 12.15.

Vilistlasõhtu
kohvikus

I p E F

d  Bioloogia-Geograafia(eadiis- 4
konnas

Esmaspäeval,  11. mail toimus 
peahoone kohvikus bioioogiaosa- 
konna järjekordne vilistlasõhtu.
Seekord oli bioloogidel külas kuns
titeadlane Jaak Kangilaski, kelle 
huvitav vestlus kunsti osast ka a s 
aegses ühiskonnas kutsus esile ela
va mõttevahetuse.

«Romulus Suur» 
Tartus

22. mail keli 20 ja 23. 
mai! kell 15 ja kell 20 eten
dub «Romulus Suur» TRÜ  
klubis. Pääsm ete  üksik
müük algab 18. mail kell 12 
ELKNÜ TRÜ komitees.

Avaldame kaastunnet Hain
Tanklerile

i s а
surma puhul.

Kursusekaaslased j

TRÜ kunstikabinet
pöördub avalikkuse poole palvega 
kõigil, kellel on kunstnik O t t o  
R a u a  töid, tuua need kavatse
taval personaalnäitusel eksponee
rimiseks TRÜ kunstikabinetti. Näi
tus seatakse üles ülikooli kohvi
kus.

üliõpilasaeg! Noorusaeg!
Komsomolikomitee andmeil on pühapäeval, 24, mail väga ilus 

ilm. Seepärast oleks soovitav, et kõik, kes on kavatsenud just 
sel päeval omandada semestri vältel loengutelt puudutud ma
terjali, võiksid seda teha päev varem. See käib ka nende kohta, 
kellel on sel ajal kavas suurem pesupäev või ilmtingimatu koju
sõit.

Igatahes, kes Tartu jääb, see Tartu ei jää! Maikuu on aasta 
ilusaim kuu! Üliõpilasaeg on elu ilusaim aeg! Jälgige reklaami!

* .............. .....

Sophoklese
keldris

ripub alates eilsest maikuu lõpuni 
retrospektiivne p ä e v a p i l d i - 
n ä i t u s .

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юлнкооль» («Тар
туский государственный университет»; 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту 
ского государственного университета 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 2921. МВ04112.
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE. REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 18 Reedel, 22. mail 1970. a. XXIV aastakäik

Ülikoolipere!
KOG UNEM E P Ü H A P Ä E 

VAL KELL 10 TÄHTVERE  

PARKI!

Toimus ELKNÜ TRU 
komitee VI pleenum

19. mail toimus ELKNÜ TRÜ komitee VI pleenum. Pleenum arutas 
massilise sporditöö olukorda ning TRÜ üliõpilaste tervislikku seisun
dit, samuti elukondlikke tingimusi TRÜ ühiselamutes.

Ettekandega esines ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitja  J. Vil- 
ler. Sõna võtsid TRÜ Spordiklubi juhtaja  asetäitja A. Marksoo, TRÜ 
arstipunkti juhata ja  dr. Soilts, TRÜ haldusprorektori abi O. Mägi, 
EKP TRÜ komitee sekretär K. Koger, TRÜ a/ü komitee esimees
H. Kabur, ühiselamute nõukogude esimehed Ü. Luhari ja  M. Kepp 
ning komitee liikmed D. Vseviov, R. Hunt, A. Piirsoo, H. Aarma, 
J. Annus, R. Prank, M. Tamme, M. Kõli, J. Järv, A. Vaik, J. Allik ja 
L. Karu.

Pleenum võttis aru ta tava  kiisimuse kohta vastu otsuse. Muuhulgas 
otsustasid komitee liikmed ühehäälselt heaks kiita ühiselamute teadus- 
kondadevahelise jaotamise printsiibi alates 1970/71. õ.-a.

Arutati ka organisatsioonilisi küsimusi. Pleenum vabastas J. Alliku 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitja kohustest alates 1. juulist 
1970. a. ja  valis ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitjaks M. Kubo. 
Pleenum vabastas J. Villeri ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitja 
kohustest ja valis ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitjaks ja  
büroo liikmeks S. Kallase. Pleenum vabastas S. Borodina ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri asetäitja ja  büroo liikme kohustest ja  valis 
V. Mürgi ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri asetäitjaks ja büroo liikmeks.

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

12. mail s .a .  toimus ELKNÜ 
1RÜ komitee büroo järjekordne is
tung.

ф  Büroo andis soovituse NLKP 
liikmeks astumiseks Tiina Täpsile 
(keerniaosak. V k.). NLKP liikme
kandidaadiks soovitati Riina Hunt 
(ravi IV k.), Hannes Aarma (füü
sika teor. V k.), Jaan Sootak, Ülo 
Vijar ja  Rein Sillar (kõik Õigustea
duskonna IV k.).

ф  Büroo karistas Arno Adam- 
sood (ravi V k.) suulise noomitu
sega komsomolipileti pandiks jä t 
mise eest TRÜ suusabaasi. Büroo 
juhib kõigi organisatsiooni liikmete

tähelepanu sellele, et komsomoli- 
piletit enda käest ära  anda on kee
latud.

ф  Büroo arutas ideoloogilise ja 
organisatsioonilise töö olukorda 
Arstiteaduskonna raviosakonna III 
kursusel. Aruandega esines kursuse 
komsomolibüroo sekretär S. Kron- 
ström.

ф  Büroo kinnitas TRÜ Inter- 
klubi presidendiks T. Kolditsi, ase
presidentideks R. Piiskopi ja K. Mäl- 
bergi (kõik psiihholoogiaosak. II k.). 
Büroo kuulas ära  T. Kolditsi a ru
ande TRÜ Interklubi delegatsiooni 
külaskäigust Užgorodi ning arutas 
Interklubi tööd ja tulevikuplaane.

ф  Büroo otsustas kokku kutsuda 
ELKNÜ TRÜ komitee järjekordse 
pleenumi 19. mail 1970. a.

Valijate klubis
T ä n a  k e l l  19 toimub TRÜ 

valijate klubis Vanemuise tn. 46 
loeng «Inimestevahelistest suhe
test». Lektor H. Kadastik.

T e i s i p ä e v a l ,  26. m a i l  
k e l l  19 toimub samas loeng «Hi
pid ja kaasaja noorsugu». Lektor
H. Palamets.

Päras t  nimetatud loenguid de
monstreeritakse dokumentaalfilme.

TRÜ valijate klubi

Venia legendi
Venia legendi saamiseks toimub

28. mail k. 15— 16 ülikooli peahoone 
138. auditooriumis vene keele ka
teedri dotsendi kt. S e r g e i  I s - 
s a  к о  vi  loeng «Kirjanduslikust 
retseptsioonist».

ED. ' LAUGASTE, 
dekaan

EKSKURSIOON KURAMAALE

Ülikooli ALMAVÜ komitee korral
dab 29.—31. maini ekskursiooni Ku
ramaale, kohta, kus lõpetas oma 
sõjatee Eesti Laskurkorpus. Teel 
külastatakse ka teisi Suure Isa
maasõjaga seotud ning looduslikult 
kauneid paiku.

Osa võtta soovijatel registreerida 
hiljemalt 26. maiks ülikooli raam a
tupidamises sm. Vatseli juures 
(tel. 319).

A. PILT, 
ALMAVÜ komitee esimees

Üliõpilaste veistkjsfeede 
tulemused

1970. a. esitati üliõpilaste teaduslike tööde võistlusele 134 tööd, neist 
ühiskonnateaduste alal 64 (möödunud aastal 13) ja üldkonkursile 70 
tööd (möödunud aastal 56).

Allpool toome teaduskonniti andmed võistlustööde autorite, teemade 
ja auhindade kohta.

Ajaloo-Keeieteaduskond
I koha said:

MARE-ANNE LAANE (inglise 
fil. VI k.) töö eest « P r e s e n t -  
d a y  E n g l i s h  W o r d - C o m -  
b i n a t i o n s  R e n d e r e d  i n 
t o  E s t o n i a n  b y  S i n g l e  
W o r d  s».

ANNI KI  KURRIS (ajaloo-osak. 
VI k.) töö eest «Th. J e f f  e r  s o 
n i  k u j u n e m i n e  v õ i t l e 
j a k s  A m e e r i k a  i s e s e i s -  
v u s c  c c s t » .

MAEVE LEIVO (eesti filol. IV k. 
töö eest « V ä r v i d  s e t u  r a h 
v a l a u l u d e s » .

PÄRJA KELDRIMÄGI (eesti fil.
V k.) töö eest « K l u s i i l i d  s e 
t u  R a a k v a  m u r r a k u s » .

PAUL HAGU (eesti fil. V k.) töö 
eest « P e k o k u l t u s  S e t u s » .

JUTA KEEVALL1K (ajaloo-osak.
VI k.) töö eest «XVII s a j a n d i  
H o l l a n d i  j a  F l a a m i  m a a l  
T a l l i n n a  R i i k l i k u s  K u n s 
t i m u u s e u m i s » .

MARE KAARE (saksa filol. V k.) 
töö eest « S t r u k t u r e l l - s e -  
m a n t i s c h e  U n t e r s u c h u n g  
e i n i g e r  s y n o n y m i s c h e n  
R e i h e n  i m D e u t s c h » .

ALEKSANDER BELOUSSOV 
(vene fil. IV k.) töö eest « И с т о 
р и я »  и « м и ф »  в С т и х е  о 
к н и г е  Г о л у б и н о й » .

li koha said:
SIRJE KASESALU (inglise fil. 

V k .) tö ö  eest « S o m e  N o t e s  o n  
E n g l i s h  P r o v e r b s  a n d

T h e  i r P h r a s e o l o g i c a l  a n d  
S t y l i s t i c  I m p l i c a t i o n s » .

AIME PORRO (inglise fil. V k.) 
töö eest « S o m e  W a y s  o f  
R a i s i n g  t h e  E f f i c a c y  o f  
E n g l i s h  L e s s o n s » .

TOIVO PÕLDMA (ajaloo-osak.
V k.) töö eest « T h o m a s  M o r e  
j a  t e m a  « U t o o p i  a»».

KALEV KALKUN (eesti fil. II k.) 
töö eest « S õ n a -  j a  s õ n a l i i 
k i d e  s a g e d u s e d  m õ n e d e  
i l u k i r j a n d u s l i k e  t e o s t e  
p õ h j a l » .
Bioloogia-Geograafiateaduskond

I koha said:
NIKOLAI LAANETU (bioloogia

IV k.) töö eest « K o b r a s  E e s t i  
N S V “ S»

HENN ’KUKK (bioloogia V k.) 
töö eest « A n d m e i d  E N S V  
l ä ä n e s a a r t e  r a n n i k u a l a 
d e  m a k r o f ü ü t i d e s t » ,

LIA TAMM, KAIE TOOMPUU 
(geograafia V k.) töö eest « B a l 
t i m a a d e  ü l d -  j a  e h i t u s -  
k l i i m a  k ü s i m u s i » ,

HELDUR RAHUOJA (geogr. 
kaugõppe III k.) töö eest « R a p l a  
r a j o o n  (geograafiline lühiüle
vaade).»
Majandusteaduskond

I koha said:
VALDEKO EICHELMANN (ra 

handus V k.) töö eest « T ö ö t a 
j a t e  m a t e r i a a l n e  s t i m u 
l e e r i  m i n e». (järgneb)

Oma
valdkonnas
teedrajav,

DOTSENT V. PAST 
К E EMI A DOKTORIKS

12. mail kaitses edukalt Moskvas 
NSVL TA Eiektrokeemia Ins tituu
dis, maailma tunnustatuimas eiekt
rokeemia-alases uurimisasutuses, 
oma doktoritööd «Elektrilise kak
sikkihi ehituse ja vesiniku katoodse 
eraldumise uurimine mõningatel 
tahketel metallidel» TRÜ anorgaa
nilise keemia kateedri juhataja  dot
sent Vello Past. Ametlikud oponen
did prof. B. Damaskin (Moskva 
Riikiik Ülikool), keemiadoktor
D. Leikis (Eiektrokeemia Instituut), 
prof. V. Kuznetsov (Uraali Ülikoo
li rektor) andsid oma retsensiooni
des dots. V. Pasti tööle väga tu n 
nustava hinnangu, nimetades seda 
kaasaja elektrokeemias oma vald
konnas teedrajavaks. Dissertandi 
konsultant akadeemik A. Frumkin, 
kes hiljuti valiti USA Rahvusliku 
Teaduste ja Kunstide Akadeemia 
auliikmeks, märkis oma sõnavõtus, 
et kõnealune töö tahkete metallide 
mõningate elektrokeemiliste oma
duste uurimise alal ületab oma ta 
semelt märksa vastavasuunalised 
tööd välismaal ning rikastab oluli
selt kaasaja  teoreetilist elektrokee- 
miat.

Dots. V. Pasti doktoritöö on ula
tuslik uurimus tahkete metallide 
ja elektrolüüdiiahuste piirpinnal 
moodustuva elektrilise kaksikkihi 
mikrostruktuurist,  orgaaniliste mo
lekulide adsorptsioonist ning ve
siniku elektrolüütilise eraldumise 
seaduspärasustest elektroodidel. 
Elektriline kaksikkiht moodustub 
mistahes erinevate keskkondade 
kokkupuute piirpinnal ning tema 
laengute jaotuse üsnagi tingliku 
mudelina võime vaadelda füüsikas 
hästi, tuntud elektrilist plaatkonden- 
saatorit.  Kaksikkiht esineb elavates 
organismides rakumembraanidel, 
kus ta kontrollib ainevahetusprot- 
sesse, kaksikkiht stabiliseerib mik
roskoopilisi kolloidosakesi ja ta 
moodustub peaaegu alati tahkete 
kehade ning vedelike või gaaside 
kokkupuutealal. Siit on ilmne, et 
elektrilise kaksikkihi omaduste uuri
mine on teaduses universaalse täh t
susega. V. Pasti töös on leitud pal
ju uut materjali kaksikkihi mikro- 
struktuuri kohta ja on märksa 
laiendatud kaksikkihi ehituse teoo
riat rea praktiliselt oluliste metal
lide kohta.

Dots. V. Past on TRÜ keemia- 
osakonna sõjajärgsetest lõpetanu
test esim?ne, kes kaitses doktori
töö. Doktoritöö tegemise käigus lõi 
V. Pas t  ligi kahekümneliikmelise 
üleliidulise tunnustuse leidnud uuri- 
j atekol lekti i vi, tema juhendamise! 
on kaitstud või lõpetatud viis kan- 
didaadidissertatsiooni ja rida dip
lomitöid. Praegu töötavad dots. 
V. Pasti juhendatavatena kolm as- 
piranti, grupp teaduslikke tööta
jaid ja vanemlaborante. V. Pasti 
poolt juhendatava probleemi alal 
loodi 1961. a. TRÜ juurde eiektro
keemia laboratoorium, mis tema 
juhtimisel on edukalt toime tulnud 
mitme teaduslikult ja rahvam ajan
duslikult olulise uurimusega. Seal
juures on dots. V. Pas t  paralleel
selt intensiivse teadusliku tööga 
kandnud suurt õppekoormust ning 
täitnud töömahukaid ühiskondlikke 
ülesandeid. Tema sulest on ilmu
nud trükist ligi seitsekümmend tea
duslikku artiklit, üks õpik, mitmeid 
õppevahendeid ja rida populaar
teaduslikke kirjutisi. Et värskel

keemiadoktoril on eluaastaid napilt 
üle neljakümne, siis võime temalt 
tulevikus oodata suuri kordamine
kuid kõikidel kõrgema kooli elu
aladel, millele dots. V. Past oma 
käe külge paneb.

Palju  õnne tõsise meheteo puhul 
teaduses, jõudu ja jaksu edaspidi
seks õpilaste, kaastöötajate ja ko
gu keemiaosakonna nimel

U. PALM.

Kas me
kunagi
haigestume
isheemia- 
tõvesse?

KALJO VALGMA — 
MEDITSIINIDOKTOR

Sisehaiguste propedeutika kateed
ri dotsendi kt. Kaljo Valgma kait
ses edukalt 15. mail k. a. TRÜ 
Arstiteaduskonna nõukogu ees dok
toridissertatsiooni. Töö «Südame is- 
heemiatõve (stenokardia) mõnedest 
kliinilistest iseärasustest ja diag- 
nostilistest kriteeriumidest» käsitleb 
tänapäeva meditsiini kõige ak
tuaalsemat probleemi. Vaatamata 
sellele, et rinnaangiini kirjeldati 
inglise arsti Heberdeni poolt üle 
200 aasta  tagasi ja kõige efektiiv
sema antianginoosse ravimi nitro- 
giiiiseriini kasutuselevõtmisest on 
samuti möödunud 100 aastat, pole 
selle haiguse etioloogia, patoge- 
neesi, diagnostika, profülaktika ja 
ravi probleemid veel kaugeltki 
ammendatud. Südame isheemiatõbi 
on majanduslikult arenenud maa
des kõige rohkem ohvreid nõudev 
haigus, kusjuures haigestumus ja 
suremus järjest suurenevad.

K. Valgma uurimus käsitleb põ
hiliselt südame isheemiatõve etio
loogia ja diagnostika probleeme. 
Autor tegi kindlaks, et meie tingi
mustes on südame isheemiatõve 
kõige olulisemaks tekkepõhjuseks 
isiku närvisüsteemi iseärasused ja 
väiisümbruse kaudu mõjuv psühho- 
trauma-ülepinge kompleks. Alles

teises plaanis tuleb arvestada loom
setest rasvadest rikka toidu tarvi
tamist, rasvumist,  suitsetamist ja  
füüsilist inaktiivsust. Eriti ohtli
kuks osutub mitme nimetatud ohu- 
teguri kombinatsioon, nagu näiteks 
kestev vaimne ülepinge, füüsiline 
inaktiivsus ja suitsetamine. Muu
seas, selle kombinatsiooni esinda
jateks on enamus meie õppejõu
dudest ja  teaduslikest töötajatest . 
Oluliseks osaks K. Valgma uurimu
ses on südame isheemiatõve diag
nostilise kompleksi väljatöötami
ne, mis seisneb erinevate diagnos
tiliste kriteeriumide omavahelises 
korreleerimises. Nimelt hindab au
tor samaaegselt ohutegureid, vere 
lipiidide sisaldust, südame bioelekt- 
rilisi ja  südame kineetilise funkt
siooni näitajaid. Väga oluline is
heemiatõve aspektist lähtudes on 
südame kineetilise funktsiooni uuri
mine, mis eriti koormuse tingi
mustes lubab müokardi verevarus- 
tuse häireid juba üsna varakult 
kindlaks teha. Seega on K. Valgma 
uurimistulemustest lähtudes võima
lik parandada südame isheemiatõve 
diagnostikat ja luua prognostiline 
mudel, s. t. määrata, kas konkreet
ne isik üldse haigestub kunagi sü
dame isheemiatõvesse ja kui, siis 
millal see toimub.

K. Valgma on sündinud 1931. 
aastal. 1955. aastal lõpetas ta  TRÜ 
Arstiteaduskonna ja spetsialiseerus 
röntgenoloogia ja sisehaiguste eri
alale. Oma kandidaadidissertat-  
sioonis, mis valmis aspirantuuri 
väitel prof. K. Kõrge juhendamisel 
ja kaitsti 1964. aastal, käsitles ta 
reumatismi aktiivsuse probleeme. 
Alates 1963. aastast töötab K. Valg
ma sisehaiguste propedeutika ka
teedri juures alguses assistendina 
ia 1969. aasta  novembrist alates 
dotsendi kohusetäitjana. K. Valgma 
on pälvinud tunnustuse kui võime
kas pedagoog ia teaduslik töötaja. 
Mitte vähem ei tunta  K. Valgmat 
mitmete populaarteaduslike brošüü- 
ride autorina ja ametiühingu akti
vistina.

Soovime värskele meditsiinidok
torile iõudu ja jä tkuvat indu uute 
teaduslikkude probleemide lahenda
misel. J- RIIV

'fDühapäeoal 
4Jorbu se le!

Juba ammu on käes tõeline 
kevad. A rvestused on arves
tamisel, eksamitest on ena
mikul veel paar nädalat puu
du. Selleks, et mitte lasta  
suures õppimistuhinas seda  
aasta kõige kaunimat aega  
hoopis käest lipsata, kutsu
me kõiki TRÜ üliõpilasi, as
pirante ja õppejõude püha
päeval, 24. mail Vorbuse 
mäele, kus saab peetud enne
olematult suur rahvapidu. 
Saadaval ilus ilm. Lisaks 
sellele pakutakse rahata sup
pi ja raha eest õlut. Lisaks 
kõigile osavõtjaile endile 
esinevad puhkpilliorkester, 
R. Tenson, mängib m agne
tofon. Peetakse klubis algu
se saanud «Kodu ja ristik
heina» finaalvõistlused (geo
graafia  + . eesti filoloogia  +  
ravi I +  matemaatika  +  bio
loogia). Võib-olla saame nä
ha ka «Kuubi ja kera» ees
kava ning bioloogide an
sambli (endine «Rajacas») 
lahkumiskontserti. Kohal on 
muidugi ka lavakunstika
teedri diplomandid.

Kõik, kel tahtmist jätkub, 
on oodatud pühapäeval kell 10 
Tähtvere pargis Lauluvälja
ku nõlval, kust ühise rong
käiguga. algab liikumine 
Vorbuse mäe suunas.

Kohtumiseni pühapäeva  
hommikul Tähtveres!

TRÜ Komsomolikomitee



T E A D U S JA ÜLIKOOL

Arstiteaduskonna
uurimiskeskuses

Et meie ülikoolis on Arstiteadus
kond, seda teavad kõik, kuid et 
Arstiteaduskonna juures töötab 
Meditsiini Kesklaboratoorium, see 
on vist nii mõnelegi uudis.

Kesklaboratooriumi põhikirjast 
võime lugeda, et ta on põhiliseks 
eksperimentaalseks baasiks Arsti
teaduskonna õppejõududele ning 
teadusliku tööga tegelevatele üli
õpilastele. Laboratooriumi põhi
ülesanneteks on meditsiini ak tuaa l
sete probleemide kompleksne uuri
mine, uute katsemudelite ja mee
todite väljatöötamine ja juuru tam i
ne, vajalike tingimuste loomine 

^Arstiteaduskonna kateedritele eks-

. M o r f o l o o g i a  s e k t o r i  
(juhataja dotsent medits iinikan
didaat K. Põldvere) tähtsamateks 
probleemideks on olnud rakkude ja 
kudede bioloogia ning neerupealis
te uurimine. On kirjeldatud rea vi- 
rusoloogias kasutusel olevate koe- 
kultuuride rakulist koostist. J ä r 
jest suuremat tähelepanu pööratak
se praegu närvikoe bioloogiale 
ning koekultuuride rakkude pato
loogiliste seisundite modelleerimi
sele vitaalsete värvimismeetodite 
abil. On loota, et juba lähemal ajal 
saab nertde tööde tulemusi kasu ta
da praktilises virusoloogilises d iag
nostikas ja geneetika probleemide 
uurimises.

9  Noorem tead. töötaja Lembit Mehilane ja aspirant Vaino Vahing 
teostamas aju stereotaktilist operatsiooni Kesklaboratooriumi patoloo
gilise füsioloogia sektoris.

perimentaalseks uurimistööks. Sel
lele lisandub veel laboratooriumi 
oma teaduslike töötajate plaaniline 
uurimistöö.

Tartu Riikliku Ülikooli Arstitea
duskonna Meditsiini Kesklaboratoo
riumis on praegu 6 sektorit (mor
foloogia, biokeemia, patofüsioloo- 
gia, mikrobioloogia, eksperimen
taalne kirurgia, radioloogia) ja vi- 
vaarium. Kokku on laboratooriumis
20 teaduslikku töötajat (neist 4 v a 
nemat teaduslikku töötajat) ,  labo
ratooriumi töötajate üldarv ulatub 
70-ni.

Laboratooriumi juhib meditsiini
kandidaat Ants Veidi. Et laboratoo
rium on suur, siis kutsutakse m it
mesuguste laboratooriumisiseste kü
simuste lahendamiseks regulaarselt 
kokku laboratooriumi nõukogu, ku
hu kuuluvad nõukogu esimehena 
professor E. Siirde, Arstiteaduskon
na teadusala prodekaan, laboratoo
riumi juhataja, sektorite juhatajad 
ja parteigrupi sekretär. Laboratoo
riumi 14-liikmeline parteigrupp 
(grupporg A. Truupõld) on tugev 
ja  autoriteetne.

Morfoloogia sektori juures töötab 
elektronmikroskoopia kabinet.

M i k r o b i o l o o g i a  s e k t o r  
(juhataja vanem tead. töötaja me
ditsiinikandidaat H. Lenzner) tege
leb inimese miikrofloora uurimisega. 
Erilise tähelepanu osaliseks on saa 
nud laktobatsi 1 lid. Koostöös mikro
bioloogia kateedriga on välja töö
tatud laktobatsillide isoleerimise 
ning liigilise kuuluvuse määramise 
metoodika. Gorki Epidemioloogia 
ja Mikrobioloogia Teadusliku U uri
mise Instituut ning Permi Vaktsii
nide ja Seerumite Teadusliku U uri
mise Instituut võtsid kasutusele 
sektoris väljatöötatud metoodika 
laktobatsillidest laktobakteriini saa 
miseks ning rakendasid seda ka 
tootmises. Käesoleval ajal on mik
robioloogide huvi keskpunktis lak
tobatsillide liigilise koostise nihked 
inimestel, kes on olnud spetsiaalsel 
toiduratsioonil viibides pikemat 
aega hermeetiliselt suletud ruumis. 
Seda tööd tehakse koos NSV Liidu 
Tervishoiuministeeriumi Meditsiini- 
lis-bioloogiliste Probleemide Insti
tuudiga.

Mikrobioloogia sektori juures 
töötab immunoloogia grupp, kus 
tegeldakse immunoloogiliste mehha
nismide uurimisega kõhunäärme 
haiguste korral. Koostöös radioloo
gia ja  biokeemia sektoriga on kä
sil insuliini ja  antikehade radio- 
immunoloogilise määramise metoo
dika väljatöötamine.

P a t o f ü s i o l o o g i a  s e k t o -  
r i (juhataja vanem tead. töötaja 
meditsiinidoktor L. Allikmets) töö 
on seotud peamiselt närvisüsteemi 
haigustega. Uuritakse aju vereringe 
patoloogiat ja aju ainevahetust, 
emotsionaalse käitumise ja  motoo
rika häirete neurofüsioloogilisi a lu
seid, neuro- ja  psühhofarmakoloo- 
giliste ainete toimet peaaju erine
vate piirkondade funktsioonidele. 
Töö edukusest räägivad vrimase ka
he aasta jooksul avaldatud 21 tööd 
(neist 5 välismaa teaduslikes a ja 
kirjades).

R a d i o l o o g i a  s e k t o r i s  
(juhataja A. Tamm) uuritakse mao- 
sooletrakti erinevate osade funkt
sionaalset seisundit ning norm aal
sete faktorite mõju seedeorganite- 
le. Huvipakkuv on uurimistöö pea
miste toitainete ja  vitamiin B-l2 
seedetraktist imendumise kohta. 
Sektoris töötati välja praegu ka 
kliiniliselt kasutatav mikrofloora 
hindamise kaudne meetod.

B i o k e e m i a  s e k t o r i s '  ( ju 
hataja vanem tead. töötaja medit
siinikandidaat A. Kallikorm) tegel
dakse närvisüsteemi biokeemiaga, 
eriti ammoniaagi ainevahetuse 
probleemidega ajukoes, ja kilp
näärme ning neerupealsete hormoo
nide biokeemiaga. Koostöös hospi
taalkirurgia kateedri dotsendi 
A. Klümaniga on välja töötatud 
diferentsiaalne fluoromeetriiine ka- 
tehhoolainiinide määramise metoo
dika vereplasma mikrohulkades. 
Laialdast huvi teaduslike töötajate 
ja  kiinitsistide hulgas on äratanud 
kilpnäärme hormoonide määramise 
metoodika mikroelektroforeesi mee
todil koos foregrammide kvantita
tiivse hindamisega.

E k s p e r i m e n t a a l s e  k i 
r u r g i a  s e k t o r i s  (juhataja 
noorem tead. töötaja P. Roosaar) 
ollakse tihedas koostöös teaduskon
nakirurgia kateedriga. Uurimistöö 
keskpunktis on südame-veresoon- 
konna puudulikkuse diagnostika ja 
kirurgiline ravi veresoonte plasti
liste operatsioonidega. Teiseks uuri
missuunaks on laste kuse-suguelun- 
dite haiguste  ja väärarengute d iag 
nostika ja ravi probleemid.

Lisagem, et uurimistöö labora
tooriumis vastab kaasaja teaduse 
saavutuste tasemele. Sellest rääg i
vad ka järgmised arvud: laboratoo
riumi 20 teaduslikust töötajast on
4 (A. Truupõld, L. Allikmets, 
M. Mägi, R. Zupping) teaduste 
doktorid, doktoritöö on lõpetamisel 
K. Põldverel, 3 teaduslikul töötajal 
(J. Kärner, H. Lenzner, A. Kalli
korm) on tehtud juba suur osa dok
toritöö eksperimentaalsest osast. 
Selle aasta  lõpuks taotlevad kõik 
teaduslikud töötajad teaduslikku 
kraadi. Peale selle on dissertatsioo
ni materjalide kogumine lõpukor
ral ka kahel vanemlaborandil.

Meditsiini Kesklaboratooriumi 
baasil on valminud kahe viimase 
aasta jooksul 13 kandidaadi- ning 
7 doktoritööd. Kui - aga arvestada 
ka töid, milles laboratoorium on 
kaasabi osutanud, siis ainuüksi 
doktoritöid saame 36. Möödunud 
aasta jooksul Arstiteaduskonnas 
avaldatud 141 teaduslikust tööst 
valmis 73 laboratooriumi baasil.

Meditsiini Kesklaboratooriumis 
töötavad Arstiteaduskonna õppe
jõud, 13 aspiranti ja 32 üliõpilast. 
Eelmisel aastal tehti siin üliõpilas
te poolt 7 võistlus- ja 4 diplomi
tööd. Laboratooriumi metoodilist ja 
konsultatiivset abi kasutavad palju
de teiste instituutide ja uurimisasu
tuste teaduslikud töötajad nii Eesti 
NSV-st kui ka väljastpoolt vabarii
ki. Laboratooriumis on käidud uusi 
uurimismeetodeid õppimas 32 Nõu

kogude Liidu teaduslikust a su tu 
sest, sealhulgas Moskvast, Lenin
gradist,  Kisinjovist, Riiast, Jereva
nist, Vitebskist, Kali ninist, Gor- 
kist.

Meditsiini Kesklaboratooriumi 
m ateriaaltehniline baas on paari 
viimase aas taga  täienenud Fea 
kaasaegsete aparaatidega, nagu 
elektronmikroskoop, ultratsentr i-  
fuugid, mitmekanaülised elektro- 
entsefalograafid ja  paljud teised. 
Laboratooriumi töötajad koostöös 
ülikooli eksperimentaaltöökojaga 
konstrueerisid densitomeetri mikro-

eiektroforegrammide kvantitatiiv
seks hindamiseks. See oli esitatud
1969. a. üleliidulisel rahvam ajandu
se saavutuste näitusel Moskvas 
ning tõi ülikoolile 5 pronksmedalit.

Eeltoodust on näha, et Meditsii
ni Kesklaboratoorium on tõepoolest: 
Arstiteaduskonna peamiseks ekspe
rimentaalseks baasiks. Et ta  põhi
liselt komplekteeriti alles 1966, 
lõpul, siis oleme veendunud, et meie 
vana aima m ater’i noore võsu p ea 
mised tööd on alles ees.

A. KALLIKORM
A, SCHOTTER

Farmakoloogia

Van. tead. töötaja med. kand. Märt Saarma uurib depressiivsete
haigete kõrgemat närvitegevust.

Tartu Riiklikku Ülikooli võib õ igu 
s e g a  pidada eksperimentaalse far
makoloogia hälliks. Aastail 1347— 
1867 töötas siin selle teadusliku 
suuna rajaja Rudolf Buchheim, kelle 
150. sünni-aastapäeva käesoleval 
aastai tähistatakse. Ka 1892. aastal 
ilmunud Emil Kraepelini psühho- 
farmakoloogia-alane monograafia 
«Ober die Beeinflussung einfacher 
psychischer Vorgänge durch einige 
Arzneim ittel», mida peetakse esime
seks sellealaseks tööks maailmakir
janduses, on kir jutatud Tartus teh
tud uurimuste põhjal. Tartu te ad 
laste praeguse aja uurimuste tule
mused psühhofarmakoloogia alalt 
on tuntud ja kõrgelt hinnatud nii 
kodu- kui välismaal. Edasiste uuri
muste koordineerimiseks avati 1968. 
aastal psühl^farmakoloogia labo
ratoorium. Laboratooriumi põhitee
maks on depressiivsete seisundite 
neurofüsioloogiliste aluste selgita
mine ja depressioonivastaste ainete 
efektiivsuse ja toimemehhanismi 
kindlakstegemine. Et paljude psüh- 
hofarmakonide toime on seotud eel
kõige aju teatud struktuuridega, 
muutustega inediatoorsetes süstee
mides ja närvirakkude ainevahetu
ses, siis on psühhofarmakonide abil 
võimalik mõjustada mitmesuguseid 
neurofüsioloogilisi protsesse. Psüh- 
hofarmakonid, stimuleerides või 
pärssides üksikuid ajutalitluse meh
hanisme ja närviprotsesse, võimal
davad selgitada erinevate käitumis- 
reaktsioonide neurofüsioloogilisi 
aluseid ja teiselt poolt annavad 
konkreetse võimaluse psüühiliste 
kõrva lekaldumiste korrigeerimiseks 
ja koguni ärahoidmiseks. Nende 
võimaluste realiseerimiseks on la
boratooriumi teadusliku juhendaja 
prof. J. Saarma poolt välja töötatud 
kompleksne metoodika terve ja ha i
ge inimese psüühika uurimiseks. 
Ülikooli eksperimentaaltöökoda on 
valmistanud originaalse aparatuuri, 
mis võimaldab kompleksselt uurida

mitmeid vegetatiivseid ja motoor
seid reaktsioone. Igapäevases kasu
tuses on Jaapani päritoluga 16- 
kanaiiiine elektroentsefalograaf аиа- 
lüsaatori ja lisaseadmetega vegeta
tiivsete näitajate registreerimiseks. 
Väga tihe koostöö on laboratooriu
mil Vabariikliku Tartu Kliinilise 
Psühhoneuroloogiahaiglaga. KHini- 
lis-eksperimentaalse uuringu and 
meid kasutatakse nii diagnostikas 
kui ka ravi indikatsioonide täpsus
tamisel. Paljude arstide teaduslikud 
tööd on valminud laboratooriumi 
baasil ja laboratooriumi töötajad 
võtavad otseselt osa ka ravitööst. 
Viimastel aastatel on iga psühhiaat- 
riaringi liige suuremal või vähemal 
määral olnud seotud laboratooriumi 
tööga. Probleemi lahendamiseks var 
jaiikud katsed loomadega toimuvad 
Meditsiini Kesklaboratooriumi baa
sil. Põhilisteks uurimismeetoditeks, 
välja töötatud meditsiinidoktor 
L. Ailikmetsa poolt, on: a jus truk
tuuride keemiline stimulatsioon ya 
otsene ravimite manustamine erine
vatesse aju osadesse; a jus truktuu
ride elektriline stimulatsioon; üksi
kute ajuosade (tuumade) kah jus tu
sed; mitmesugused elektrifüsioloo- 
gilised meetodid jne.

Psühhofarmakoloogia laboratoo
riumis kasutatava metoodika komp
lekssust ja kõrget taset on esile tõ s 
tetud mitmete eriteadlaste poolt nii 
kodu- kui ka välismaal. Sageli on 
metoodikaga käidud tu tvumas Le
ningradist, Moskvast ja mujalt. Töö 
tulemusi on avaldatud mitmetes 
kodumaistes ja  välismaistes eria las
tes ajakirjades ja esitatud paljudel 
kongressidel. Kõrge hinnangu on 
saanud üliõpilaste laboratooriumi 
juures valminud võistlustööd. 
Neist kolmele anti' üleliidulisel üli
õpilastööde konkursil kõrgeim au 
tasu — medal. Paljud võistlustööd 
on autasustatud aukir jaga.

L MEHILANE

Õnnitleme!
15. mail 1970. a. kaitses NSVL 

TA Konkreetsete Sotsiaalsete Uurin
gute Instituudi teadusliku nõukogu 
istungil kandidaadiväitekirja TRÜ 
loogika ja psühholoogia kateedri 
õpetaja, teenekas komsomolivete- 
ran, endine ELKNÜ Tartu linnako
mitee sekretär Ülo Vooglaid. Dis
sertatsiooni teema oli «Linna- ja 
rajoonilehe lugejaskonna sotsioloo
gilise ja sotsiaal-psühholoogilise 
uurimise kogemus». Töös võetakse 
kokku autori poolt 1965. a. a lus ta
tud ajalehe «Edasi» lugejaskonna 
uurimise tulemused. Nii ametlikud

oponendid kui sõnavõtjad hindasid 
tööd väljapaistvaks saavutuseks 
nõukogude sotsioloogias. Ühegi vas
tuhääleta anti Ü. Vooglaiule filo
soofiakandidaadi teaduslik kraad 
ja soovitati uurimus publitseerida.

Õnnitleme Ü. Vooglaidu, kelle 
tulusad näpunäited ja printsipiaal
ne kriitika on juba üle aastakümne 
abistanud ka ülikooli komsomoli- 
aktiviste nende töös. Soovime talle 
jä tkuvat energiat teaduslikus ja 
ühiskondlikus tegevuses.

ELKNÜ TRÜ komitee

Uurime kehakultuuri 
Ja spordi mõju

Viis aasta t  tagasi, 14. mail 
1965. a. võttis NSV Liidu Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi 
kolleegium vastu otsuse, mille esi
mene punkt oli sõnastatud jä rgm i
selt: «Tunnistada otstarbekohaseks 
organiseerida Tartu Riikliku ü l i 
kooli juurde inimese lihastalitluse 
aluste teadusliku uurimise probleem- 
laboratoorium». Sama a^sta 25. sept. 
järgnes sellele Eesti NSV Ministri te 
Nõukogu vastava sisuga korraldus 
ning alates 1. detsembrist eraldati 
laboratooriumile esimesed kohad.

Kui nüüd teha kokkuvõttei_d möö
dunud viiest aastast, siis võiks lü

hidalt märkida koosseisu kasvu k a 
heksa inimeseni., P. Kõrge, A. V ai
nu ja M. Vaikmaa tööle asumist 
teaduslike töötajatena. 7 kandi
daadi- ja ühe doktoriväitekirja va l
mimist laboratooriumi baasil, nende 
hulgas ka teaduslike töötajate 
P. Kõrge ja A. Vainu väitekirjad, 
154 teaduslikku publikatsiooni, neist
14 välismaistes ajakirjades ja  ko
gumikes, lepingulisi töid Õmblus
vabrik «Sangariga» ja Eesti NSV 
Spordikomiteega.

(Jä rg  3. Ik.)



Uurime...
(A lgus 2 . lk.)

Põhliseks uurimisobjektiks labo
ratooriumi töös on kehakultuuri ja 
spordi tervendava mõju hormonaal
sed mehhanismid. Keskset tähele
panu pööratakse neerupealsete koo
rele. Saadud uurimistulemused on 
näidanud, et kehaline treening t a 
gab hüpofüsaar-adrenokortikaal- 
süsteemi funktsionaalsete võimete 
kasvu, millel baseerub organismi 
vastupanuvõime suurenemine välis
keskkonna mõjustusele. Väsimus- 
seisundi puhul aga neerupealsete 
koore talit lus nõrgeneb, mis toob 
endaga kaasa häired valkude, vee ja 
elektrolüütide ainevahetuses ning 
vereringe talitluses. Pole võimatu, et 
sellisel baasil võivad välja kujune
da mõned ülepingutusnähud.

Kehaliste pingutustega hormo
naalse kohanemise uurimine ei toi
mu eriti laiaulatuslikult. Nõukogude 
Liidus on vastavaid laboratooriume 
üksikuid. Nende hulgas vaadeldak
se meie laboratooriumile kui juhti
vale keskusele. Möödunud suvel 
alustas laboratoorium vastavatee- 
maliste üleliiduliste sümpoosionide 
korraldamist.

Praktil isema kallakuga on need 
tööd laboratooriumis, mis on suu
natud üliõpilaste kehalise kasvatuse 
probleemidele. Põhjaliku füsioloogi
lise uurimisega seotud pedagoogil is
te eksperimentide varal on vaja sel
gitada kehalise kasvatuse ja sport
liku treeningu käigus kasutatavate 
harjutusliikide arendusliku mõju ise
ärasusi. Paljude üliõpilaste uurimi
ne on näidanud, et kehalise kasva
tuse mõju südameveresoontele sõl
tub muidugi tundidest osavõtust. 
Kuid peale selle ilmnesid veel huvi
tavad tõsiasjad. Nimelt, mida kõr
gem on südame-veresoonte süstee
mi funktsionaalsete võimete tase, 
seda suurem peab olema kehalise 
kasvatuse maht, et seda taset säili
tada. Kahe aastaga kehalise kasva
tuse tundides saavutatud tase lan
geb kiiresti, kui kolmandal kursusel 
jäävad üliõpilased kehalisest kas
vatusest eemale. Ei saa ju tervist 
endale eluks kaasa varuda. Tervise 
eest tuleb pidevalt hoolitseda.

Laboratooriumi poolt on täpsus
tatud ja kohandatud meie oludele 
vastavaks standardid nii üliõpilaste 
kui ka õpilaste südame-veresoonte 
süsteemi funktsionaalsete võimete 
hindamiseks.

A. VIRU

Väsimatu  
rändkabine t

Mitut liiki majandusasjade kõrval 
on TRÜ rahvakontrolligrupil tu l
nud tegelda ka «üldkultuurilist» 
laadi küsimustega, mille hulgas 
üheks omapärasemaks (negatiivses 
mõttes) oli TRÜ kunstiajaloo kabi
neti saatus.

Tuleb nentida, et see kabinet on 
möödunud kahekümne viie aasta 
jooiksui muutunud omamoodi noma- 
diseeritud allüksu=e>ks meie ülikoo
lis. Ülikooli pika ajaloo kestel po
le teada ühtegi teist asutust,  mida 
oleks nii tihti ja palju (kordi ühest 
ruumist teise, ühest majast teise 
kolitud.

Veidi ajalugu. 1924— 1941 asus 
kunstiajaloo kabinet' praeguses EPA 
taimehaiguste kateedri ruumides 
Mitšurini tän. 36. 1941. a. viidi ta 
üle ülikooli peahoonesse, praegu
sele füüsikute alale, 1945. a. sealt 
Burdenko tän. 20, kus tingimused 
olid võrdlemisi halvad. 1949. a. an
ti talle head ruumid Mitšurini 
tän. 30. Järgmine kolimine toimus 

Л950. a.: kabinetile jäeti keldriruu- 
mid ja kaks väiksemat toakest sa 
mas hoones eelmiste suurte ruumi
de asemel.

1S51. a. oli kunstiajaloo kabine
tile kõige raskem, sest ta praktil i
selt likvideeriti. Varad, samuti 
mööbel, tassit i mitmele poole laiali.
1951. a. uue rektori ametisse as tu 
misega sai ta siiski eluõiguse ta 
gasi, endist eluruumi aga mitte ja 
kõik varad koondati kokku keemia
hoone keldrisse, kus juba osa neist 
ees oli. Keemiahoonesse jäi ta kuni 
1961. aastani.  See ajajärk oli kol
lektsioonidele ja muudele varadele 
tõeliseks tuleprooviks. Üks ruum 
oli äärmiselt kuiv ja kuum, ilma 
ventilatsioonita, teine seevastu 
külm ja niiske. Varade vajalik hool
damine ja korrastamine oli prakti
liselt võimatu.

1961. a. viidi ikabinet üle Klassi
kalise Muinasteaduse Muuseumi, 
kuhu ta kahte väikesesse ruumi 
kokkukuhjatuna jäi allüüriliseks ku
ni 1968. aastani.  Siis jä rgnes uus 
kolimine sihtkohaga vana anatoo- 
mikum, kus kabinet on leidnud en
dale ulualuse praeguse ajani.

Selles hoones on muidugi kõige 
näitlikumalt tõestatud üldtuntud 
ütlust — ars longa, vita brevis est, 
aga arvestades tingimusi, millistes 
kabineti varandus praegu asub, 
võib oletada, et ka raamatute  ja 
kogude vastupidavusel on piir, mil
lest üle astudes võime kergesti il
ma jääda paljustki väärtuslikust, 
mida ülikool on kohustatud säilita
ma.

1970. a. algul käis komisjon, ku
hu kuulus ka TRÜ rahvakontrolli- 
grupi esindaja, tutvumas kabineti 
varade olukorraga ja neis ruumi
des valitsevate tingimustega. Olu
korra kohta koostati akt, mis saa 
deti edasi TRÜ haldusprorektorile.

On selge, et kunstiajaloo kabineti 
praegused ruumid ei vasta raam a

tute, fotokogude ega muude varade 
säilitamiseks ettenähtud tingim us
tele, samuti pole neis ruumides 
külmal perioodil võimalik läbi viia 
õppetööd ega ka muid töid, sest 
vajalikku temperatuuri pole ruumis 
oleva vana ahju kütmise teel seni 
õnnestunud saavutada. Ka pole a n 
tud olukorras võimalik tuleohutuse 
tingimusi tagada. Kurbi kogemusi 
on aga vanal anatoomikumil ses 
suhtes üsna lähedasest minevikust!

Ruumid on mustad ja remonti
mata, mööbel äärmiselt ebaotstar
bekas ja  nõuetele mittevastav. Fo
tode ja reproduktsioonide kogud 
on õigete hoidmistingimuste puu
dusel lihtsalt topitud kappidesse 
või asuvad lahtiselt riiulitel tolmu 
ja tahma käes. Vajalik nõuetekoha
ne mööbel puudub. Tänu ebaots
tarbekale mööblile ipole ruumi või
malik ratsionaalselt kasutada. See
tõttu pole kogude korrastamist, 
süstematiseerimist ja  hooldamist 
•vajalikul tasemel ka praegu võima
lik teha.

Kabineti varadest võiks märkida 
järgmisi: raamatuid 4500, diaposi
tiive 11 570, fotonegatiive 8805, fo
tokoopiaid ja  reproduktsioone
21 317, väljakirjutusi arhiividest 
1375.

Suure väärtusega on ka mitmed 
originaalfotokogud, mis oma sisu 
unikaalsuselt võivad vabalt võis
telda Nõukogude Liidu ja välis
maa paljude fotokollektsioonidega.

Kunstiajaloo kabinet peaks olema 
ülikoolis selleks tsentriks (koos 
Klassikalise Muinasteaduse M uu
seumiga ja  kunstikabinetiga), kust 
kõige konkreetsemal ja otsesemal 
teel lähevad -laiadesse üliõpilashul- 
kadesse kunstialased teadmised. 
Praeguste tingimuste juures pole 
tagatud aga isegi mitte normaalne 
õppetöö. Esteetilisest kasvatusest , 
kunsti suurest osatähtsusest noor
soo kasvatamisel on meil ülikoolis 
palju juttu olnud. Ei saa väita, et 
ka tegusid poleks tehtud, kuid se
da enam äratab imestust seni püsi
nud hoolimatus kunstiajaloo kabi
neti kui esteetilise kasvatuse konk
reetse baasi elutingimuste ja  käe
käigu vastu, samuti kabinetis säili
tatavate kultuuriväärtuste (mis ei 
kuulu ju ainult ülikoolile, vaid ko
gu rahvale) hooldamise suhtes.

Arusaadavalt on selge, et prae
guse suure ruumikitsikuse ajajärgul 
pole uute ruumide ja  lahedamate 
tingimuste saamine reaalne. Seda 
enam tuleks aga tähelepanu pööra
ta olemasolevate ruumide korda
seadmisele, et luua minimaalseidki 
töötingimusi. See ei saa olla üle 
jõu 'käiv neile instantsidele, kellele 
niisugust laadi probleemide lahen
damine on palgaliseks ametiks, aga 
mitte ühiskondlikuks kohustuseks.

T. ILOMETS,
TRÜ rahvakontrolligrupi 

esimees

TRÜ keemiaosakonna rahvakont
rolligrupil on viimasel ajal tulnud 
suhteliselt palju tegelda keemiahoo
ne elektriseadmetega seoses olevate 
küsimustega. Kuigi keemiahoone 
ehitustööde lõppemisest ei ole möö
dunud üle 20 aasta, oli juba 
60-ndate aastate  alguseks elektri- 
ja gaasivõrk suures ulatuses vana 
nenud ega suutnud rahuldada kee
mikute vajadusi. Viimase viie aasta 
jooksul ongi toimunud keemiahoo
ne sisemiste võrkude rekonstrueeri
mine, mis seisnes kogu vana elekt
risüsteemi mahalõhkumises ja  uue 
rajamises. Gaasivõrgu rekonstru
eerimine ei ole veel lõppenud ja nii 
ongi keemiahoone juba kuu aega 
hoopis ilma gaasita, mis muidugi 
ei soodusta õppetöö kulgu.

Seoses uue elektrisüsteemi valmi
misega võiks arvata, et nüüd on 
kõik elektriga seotud mured murtud 
ja töö võib kulgeda normaalselt. 
Päris  nii see kahjuks siiski ei ole. 
Nagu mitmel pool mujalgi, on ka 
siin jäetud i-le punkt panemata. 
Uus elektrisüsteem sai küll valmis 
ja vana lõhuti ka põhiliselt maha, 
kuid siin-seal ripnevad veel lõpeta
mata või ajutised liinid, seintes ja 
lagedes on lohakalt kinnipandud

Möödunud aasta  lõpul tutvus 
TRÜ rahvakontrolli grupi poolt 
moodustatud brigaad koosseisus
H. Kuus, V. Pihl ja R. Pullerits üli
kooli õppe- ja eksperimentaaltööko- 
ja tööga. P äras t  järelkontrolli a ru 
tas TRU rahvakontrolli grupp 7. 
mail kontrollkäigu tulemusi.

Ülikooli õppe- ja eksperimentaal- 
töökoja teeneid unikaalsete teadusli
ke ja õppetööks vajalike aparaatide 
ning seadmete konstrueerimisel ja 
ehitamisel, samuti defitsiitsete, kuid 
praktikas väga vajalike seadmete 
valmistamisel on kasutanud peaae
gu kõik ülikooli kateedrid ja labo
ratooriumid. Töökojas valmistatud 
aparaadid on korduvalt saanud 
preemiaid üleliidulistel ja vabariikli
kel näitustel. Paljud töökoja mehed 
on NSV Liidu Leiutuste ja Avas
tuste Komitee poolt väljastatud 
autoritunnistuste omanikud.

Praegu moodustab uue, mitte
standardse, kohapeal konstrueeritud 
aparatuuri valmistamine telli tavate 
tööde üldmahust (1969. a. 42.000 
töötundi) umbes 60%, mitmesugu
sed remondi- ja teenindustööd 
35—40%. Rahvakontrolli grupp 
konstateeris, et töökoja töötajate 
kvalifikatsioon võimaldab eksperi
mentaalse konstrueerimistöö laien
damist ning töökoda on sisuliselt 
võimeline täitma spetsiaalse konst- 
rueerimisbüroo (SKB) ülesandeid. 
Töö huvitavus ja eksperimentaalne 
iseloom on töötajatele seni olnud 
peamiseks stiimuliks töökojas töö
tamisel. Samal ajal on viimaste a a s 
tate peamiseks raskuseks olnud kõr
ge kvalifikatsiooniga töötajate lah
kumine töölt, mis on tingitud suh
teliselt madalamatest palkadest (ja 
seetõttu ka pensionidest) kui sama 
kvalifikatsiooniga töötajail teistes 
asutustes ja ettevõtetes.

Arvestades õppe- ja eksperimen- 
taaltöökoja tähtsust nii ülikoolile 
endale kui ka teistele teaduslikele 
asutustele, kes on heameelega sõl
minud lepinguid töökojaga vajalike 
aparaatide valmistamiseks, tegi rah 
vakontrolligrupi koosolek ettepane
ku taotleda töökojale SKB õigusi ja 
palganorme. Ühtlasi otsustati p a 
luda TRU rektorit leida võimalusi 
töökoja kõrge kvalifikatsiooniga töö
taja te  palga tõstmiseks teiste sa 
malaadsete ettevõtete ja konstru- 
eerimisbüroode töötajate palga t a 
semele.

Teiseks raskuseks on olnud puu
dulik ja aeglane varustamine m it
mesuguste materjalidega (montaa-

Justnagu följeton

Ühiselamutes elab meil 
70% üliõpilastest, kuid 
ühiselamud on meie kas
vatustöö sfäärist faktili
selt väljas.

(Ühest sõnavõtust TRÜ 
parteiorganisatsiooni üld
koosolekul).

On õppejõud parimais aastates, 
ütleme dotsent, olgu ta nimi Jaan  
Raudnael. Tal on normaalne koor
mus, s. o. 850— 1000 tundi. Ta teeb 
oma tööd himuga, s. o. täiendab 
igal aastal oma loenguid, nuputab 
loengute-seminaride metoodilise kül
je üle, katsub neid igati hoida kaas
aja teaduse tasemel. Loomulikult 
juhendab ta ÜTÜ ringi (või teatud 
üliõpilasgruppi selles ringis), loo
mulikult on ta «Teaduse» liige ning 
peab oma erialal populaarteaduslik
ke loenguid. Loomulikult koostab ta 
õpikuid, sest teisiti ju ei saa. Loo-
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või hoopis kinnipanemata augud. 
Halvem on see, et mõned uued lüli- 
tuskilbid ei ole kuigi töökindlad ja 
juba on esinenud juhtumeid, kus 
laboratooriumi lülituskilbi lüliti 
rike on põhjustanud lühiühenduse 
ja suur osa keemiahoonest on jä ä 
nud lühemaks või pikemaks ajaks

Ventilats iooniga on otseselt seo
tud veel üks tõsine asi — puhta õhu 
j uurdevool laboratooriumidesse, 
ses t  ventilatsiooniga väljaimetud 
õhk tuleb asendada uuega. Seni toi
mub see isevooluliselt — akna- ja 
uksepragude kaudu. On ilmne, et 
sellisel viisil tungib ruumidesse ka

Ilma täpita i
elektrita.

Teiseks tõsiseks probleemiks on 
ventilatsioon. Et keemikute õp
pe- ja teaduslik töö on sageli seo
tud mürgiste ainetega, on väga olu
line korralik sundventilatsioon. Tu
geva tõmbe tagavad ainult pöönin
gule paigutatud võimsad venti laa
torid, mida aga ei ole piisavalt ja 
olemasolevadki ei ole eriti töökind
lad töötamiseks suhteliselt rasketes 
tingimustes (pikaajaline pidev töö, 
korrodeerivas atmosfääris). Venti
latsioonisüsteemide profülaktikale 
pole seni aga üldse tähelepanu pöö
ratud.

žijuhtmed, mähistraat, raadiodetai
lid, mõned metallimargid jt) ,  mis 
on põhjustanud tellimuse valm ista
mise tähtaegade pikenemist ja töö
koja töötajad on ise asunud varus- 
tamisülesandeid lahendama.

Töökojas tehtava töö maht on 
plaaniliselt jaotatud teaduskondade 
ja laboratooriumide vahel, kuid sel
lest limiidist pole regulaarselt kinni 
peetud ja limiit ei peegeldagi alati 
vastavate allüksuste tegelikke v a 
jadusi. Mitteküllaldaseks on osutu
nud tellimuste vastuvõtu järjekorra 
koordineerimine nii ühe teaduskon
na või muu allüksuse piires kui ka 
teaduskondadevaheliselt, mistõttu 
tegelik vajadus mõningate telli
muste täitmiseks on vahel osutu
nud küsitavaks. Samal ajal on aga

Ülikooli 
õppe- |a eks
perim entaal
töökoda on 
konstrueeri- 

misbüroo 
tasem el

tööde valmistamise tähtajad  ajuti 
veninud (kuni 1 aasta) ,  tingituna 
järjekorra pikenemisest, erakordse
te tööde vaheletulekust, tellimuse 
puudulikust vormistamisest tellija 
poolt ja eriti materjalide defitsiit- 
susest. Rahvakontrolli grupp pidas 
vajalikuks korraldada teaduskonda
dest töökojale esitatavate tellimus
te koordineerijate regulaarseid koh
tumisi, kus asjast  huvitatud isikud 
esitaksid põhjendusi suuremahuliste 
ja kiireloomuliste tellimuste v a ja 
duse kohta.

Unikaalse mittestandardse apa ra 
tuuri loomist on osaliselt tak is ta
nud töökoja poolt tehtava remont- 
ja teenindustööde mahu suurenemi
ne. Siin on üheks põhjuseks as ja 
olu, et ülikoolis puudub seni kin
del süsteem remont- ja teenindus
tööde jaotamises teenindavate a ll
asutuste vahel, mistõttu eksperi- 
mentaaltöökoja töötajaid on välja 
kutsutud isegi selleks, et kontrolli
da, kas seinakontaktis on voolu või 
mitte. Rahvakontrolli grupp tõstis 
üles küsimuse ülikooli remont- ja

Kaks utoopiat
mulikult juhendab ta aspiranti. Loo
mulikult on tal veel plaaniline te a 
duslik töö — see on ju kõigil õppe
jõududel. Sellest peab paari-kolme 
lähema aasta jooksul kasvama dok
toritöö. Loomulikult on ta teadusli
ku seltsi või klubi liige ja võtab 
osa selle tööst, sest see huvitab te
da (oletame, et ta  õnneks ei ole 
selle seltsi juhatuses). Loomulikult 
on tal üleülikooliline ühiskondlik 
ülesanne, ehkki mitte eriti suur: ta 
on mingi alalise komisjoni liige. 
Peale selle on ta teaduskonnas te 
gev — ei, mitte eriti koormatud: 
Jaan  Raudnael on vaid nõukogu 
ja redkolleegiumi liige. Ja loomu
likult — kateedri liinis tuleb ju ka 
midagi ühiskondlikku lisaks. Peale 
selle on ju loomulik, et tal on pidev 
parteiline ülesanne — ei, ärge a rv a 
ke, see pole ka eriti suur, näiteks 
kursuse hooldamine. Loomulikult on 
ta ametiühingu, ALMAVÜ ja Pu-

tolmu ja tahma, mis sageli viivad 
nullini kõik meie töötajate p ingu
tused saavutada kaasaja uurimis
tööde nõuetele vastav  puhtus. Kee
miahoonesse oleks hädasti vaja la 
boratooriumide puhta eelsoojenda- 
tud õhuga varustamise süsteemi 
See on juba vana probleem, kuid 
mõistlikku lahendust ei ole siiani 
leitud.

J. TAMM,

Füüsika-Keemiateaduskonna 
rahvakontrolligrupi aseesi

mees

teenindustöödega tegelevate allük
suste töö senisest suuremast koordi
neerimisest ja pidas vajalikuks üli
kooli kateedrite ja  laboratooriumide 
konkreetset informeerimist, missu
guse teenindava allasutuse poole 
ühe või teise remont- või teenindus
töö päras t  pöörduda. Ühtlasi m ä r
kis rahvakontrolli grupp, et on v a 
jalik koostada nimekiri TRÜ-s ole
masolevatest eriti hinnalis test kee
rulistest import- ja kodumaistest 
aparaatidest,  mis vajavad regulaar
set tehnilist hooldamist ja profü
laktilist remonti, et vältida nende 
enneaegset rivist väljalangemist.  
Selleks oleks vajalik m äära ta  kind
laks selliste aparaatide hoolduse ja  
järelvalve konkreetsed täh ta jad  
ning leida selleks tööks inimesed.

Rahvakontrolli grupi koosolek 
konstateeris, et nii eksperimentaal- 
töökojas kui ka kogu ülikoolis ei 
stimuleerita küllaldaselt leiutus- ja 
ratsionaliseerimistegevust, oluliste 
ja unikaalsete tellimiste ennetäht
aegset või õigeaegset ja oskuslikku 
täitmist. Koosolek pidas vajalikuks 
luua sellealases st imuleerimises kin
del, töötajatele teatavaks tehtud 
süsteem ja otsustas pöörduda TRU 
administratsiooni, partei- ja ameti- 
ühingubüroo poole ettepanekuga 
kaaluda leiutajate ja ratsionaliseeri
jate konkursi korraldamist ülikoo
lis 1—2 korda aastas. V äga oluli
seks pidas rahvakontrolli grupp üli
koolis Üleliidulise Leiutajate ja  
Ratsionaliseerijate Ühingu a lgorga 
nisatsiooni loomist ja selle võima
luste kasutamist eksperimentaaltöö- 
koja ja teiste allasutuste töötajate 
stimuleerimiseks. Soovitav • on ka 
aktiviseerida A. Popovi nimelise 
Raadiotehnika Ühingu tööd üli
koolis.

Rahvakontrolli grupi kontrollreid 
tegi kindlaks, et remonttöid töökoja 
uutes ruumides pole tehtud kvali
teetselt. Ei arvestatud põrandate 
tegelikku koormust, seetõttu on v a 
heseintes tekkinud suured praod ja 
põrandad vajuvad.

Ülikooli rahvakontrolli grupp on 
arvamusel, et TRÜ õppe- ja ekspe- 
rimentaaltõökoja töö kvaliteedi ja 
kvantiteedi säili tamine ja tõstmine 
on mitte ainult töökoja oma asi, 
vaid kogu ülikooli ühine probleem.

M. MÄGI,

TRU rahvakontrolli grupi 
liige, Meditsiini Kesklabora
tooriumi noorem teaduslik 

töötaja

nase Risti liige. Peale selle ehitab 
ta endale korterit, tal on naine ja 
kolm last («Edasi» õhutusel).

Ja  siis juhtub ühe) heal päeval, 
et dotsent Jaan  Raudnael avastab, 
et tal järsku jääb aega napiks: 
kolm kuud pole teatris käinud, ühte
gi uut ilukirjanduslikku teost pole 
lugenud, pool aas ta t  pole kontserti 
kuulanud . . . ,  oma laste koolipäevi- 
kuid pole vaadanud ega lastevane
mate koosolekul käinud . . . ,  teadus
liku konverentsi ettekanne ei ede
ne ega edene . . . ,  loengud tudengi
tele said tunamulluse konspekti j ä r 
gi maha loetud . . .  Mis see siis on? 
Ta pole ju ei rohkem ega vähem 
koormatud kui teised dotsendid, ta 
on ju päris tavalise koormusega 
inimene nagu kõik teised. Töövõime 
langus? Lohakus?

(Järg lk. 4)



Professori
juubeliks

Lehekuu 17. päeval sai kuue
kümneseks Õigusteaduskonna riigi 
ja  õiguse ajaloo kateedri juhataja, 
Eesti NSV teeneline jurist, profes
sor õigusteaduste doktor Paul Vi- 
halem.

Juubilari noorusaastad möödusid 
Järvamaal,  kus tema isa pidas no
tariametit.

Poliitilisest elust hakkas P. Vi- 
halem osa võtma suhteliselt noo
relt — Paide ühisgümnaasiumi päe
vil, kus ta kohaliku õpilasühingu 
esimehena organiseeris illegaalse 
marksistl iku ringi, mis etendas 
suurt osa tema maailmavaate kuju
nemisel ning andis esimese poliiti
lise karastuse.

Kõrvuti huviga klassivõitluse teo
r e e t i l i s t e  küsimuste vastu lülitus 

P. Vihalem ka aktiivsesse poliiti
lisse tegevusse. Esimeste selliste 
aktsioonidena meenutab ta vä l ja 
astumisi usuõpetuse, skautluse, 
kaitseliidu ning militarismi vastu. 
Siit edasi juba loogilise jätkuna 
taunis juubilar Akadeemilise Sot
sialistliku Ühingu esindajana fašis
mi, sotsiaaldemokraatide reetlikkust, 
sotsialismi teooria keelustamist jne. 
Seda tegi ta nii Tartu üliõpilasring
kondades kui ka mitmel pool v ä 
lismaal, kuhu ühingukaaslased ta 
läkitasid.

Olulise panuse on juubilar and
nud mitte üksnes marksistl ike idee
de levitajana, vaid ka eestikeelse 
marksistl iku kirjavara loomisel 
Eestis. Nimelt oli ta  1935. a. vä l
jaan tud  K- Marxi «Kapitali» I köi
te üheks toimetajaks.

Kõrvuti aktiivse poliitilise tege
vusega oli juubilar üliõpilasena v ä 
ga edukas nii õppe- kui ka teadus
likus töös. 1933. a. kirjutatud võist
lustöö tõi talle I auhinna, ülikooli 
lõpetas ta 1935. a. cum laude.

1935.— 1938. a. õppis P. Vihalem 
aspirantuuris, mille järel omandas 
magistrikraadi ning töötas kuni 
1940. a. maikuuni tööõiguse õppe
jõuna Tartu Ülikoolis.

P ä ras t  1940. a. juunipööret sai 
juubilarist J. Varese valitsuse sise
ministri abi ning mõnevõrra hiljem 
täidab ta ka sisekaitse ülema üles
andeid. Alates 25. aug. 1940. a. on 
P. Vihalem töörahvakomissarl I 
asetäitja, 1941 — 1946 aga rahvako
missar.

NLKP liige sai tast 1940. a. ju u 
list.

Järgneb tagasipöördumine tea- 
duslik-pedagoogilisele tööle — al
gul TPI-sse, seejärel Teaduste Aka
deemiasse. 1951. a. kaitseb juubilar 
doktoriväitekirja teemal «Kodanli
kud natsionalistid  Eesti kodanliku 
riigi tekkimise ajaloo võltsijatena».

1954. a. alates juhatab P. Viha
lem TRU-s riigi ja  õiguse ajaloo 
kateedrit,  täites ühtlasi 1961.— 
1964. a. teaduskonna dekaani üles
andeid. 1956. a. antakse talle pro
fessori kutse.

Prof. P. Vihalema teaduslike hu
vide ring on avar. Tema sulest on 
ilmunud töid töpõiguse, riigi ja  õi
guse ajaloo ja teooria ning üld- 
ajaloo alalt. Eriti silmapaistev on 
juubilari osa Eesti riigi ja  õiguse 
ajaloo uurijana, mille tulemused 
on avaldatud mitmes monograafias 
(neist kaalukam rohkem kui 700- 
leheküljeline «Eesti kodanlus im
perialistide teenistuses»),  enam kui 
70 teaduslikus ning populaartea
duslikus artiklis.

Oluline on juubilari panus mit
mete riigi ja  õiguse üldteooria kü
simuste läbitöötamisse ning uud
sesse käsitlemisse. Näiteks on hu
vitav märkida, et 1959. a. kirjuta
tud töö «Riigi mõiste» põhiseisu- 
kohtadeni jõuavad teised nõukogu
de autorid (ja neistki vaid mõned) 
alles kümme aasta t  hiljem.

Tervikuna on prof. P. Vihalema 
teaduslikule loomingule omane rik
kalik faktilise materjali kasutami
ne, põhjalik analüüs ning äärmi
selt terav silm probleemi erinevate 
külgede omavahelise seose nägemi
seks.

Märkimisväärne on prof. P. Vi
halema panus teadlaste noore põlv
konna kasvatamisel nii aspirantide 
juhendajana kui ka oponendina 
doktori- ja  kandidaaditööde kaits
misel. Selles valdkonnas on ta 
vaieldamatult kõige universaalsem 
ühiskonnateadlane meie vabariigis.

õppe- ja teadusliku töö kõrval on 
juubilar aktiivselt osa võtnud ühis
kondlikust tööst. Ta on mitme vaba
riigi ja üleliidulise teadusliku asu 
tuse nõukogu liige, korduvalt kuu
lunud EKP TRÜ komiteesse jne.

Professori tagasihoidlikkus, töö
kus ning terved eluviisid on aga 
eeskujuks meile kõigile.

Lugupeetud juubilar! Teie kollee
gide ja õpilaste nimel ütleme Teile 
suur tänu kõige tehtu ja teoksil 
oleva eest ning loodame veel palju 
aastaid Teid niisama reipa ja teotah
telisena näha meie alma m ater'is.

Kolleegid ja õpilased ehk 
õpilastest kolleegid

Tunnustus veteranidele
Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 25. aastapäeva puhul avaldas 

TRÜ rektor kiitust järgmistele endistele sõjameestele, kes on eriti 
silma paistnud oma töös meie ülikoolis:

Ü l e ü l i k o o l i l i s t e s t  k a t e e d r i t e s t  
Aleksander Blumfeldtile, Mihhail Bronsteinile. Johannes Kalitsale, 
Ervin Kivimaale, Mihhail Makarovile, Jaan Rebasele, !van Volkovile.

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  
Karl Bachmanile, Vladimir Kilgile, Leopold Kivimäele, Juri Lotmanile, 
Juhan Peeglile, Andres Pärlile, Jarosiav Raidile, Pavel Reifmanile, 
Albert Trummalile,

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  
Juri Ksenofontovile, Harri Kurmile, Robert Loogale, Valdek Ritslaidile, 
Feliks Valgele,

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  
Jüri Ristkokile, Leo Tiigile,

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t  
Tullio Ilonietsale, Paul Kardile, Viktor Palmile, Igor Sobolevile, Mar
tin Sootsile, Leonid Uibole,

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t
Peeter Hiobile, Fred Kudule, Ilmar Kuilamile, Edgar Naaritsale, Roman 
Nõvandile, Feiiks Parrele, August Tähnasele, Juhan Võrnole, Jevgenia 
Uibole,

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  
Elmar Haljastele, Ülo Kaurile, Endel Purjule,

Õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
Julius Adojaanile, Jüri Jegorovile, Endel Laasikule, Ilmar Rebasele, 
Edgar Salumaale, Ilo Sildmäele, Abner Uustalile,

S õ j a l i s e  e 1 1 e v a I m i s t u s e  k a t e e d r i s t
Vulf Baronile, Pjotr Fomenkole, Grigori Jarenkole, Dmitri Karjabkinile, 
Mihhail Karutinile, Vladimir Kotovile, Aleksander Kotsetkovile, Viktor 
Lvoyile, Grigori Muhhinile, Jakov Samodumskile, Ivan Zujevile, Kons
tantin Voinovile, Andrei Vassiltsenkole, Grigori Krjukovile, Valentina

Oma riig i 
lagunemist 

jälgides
istus viimane Lääne-Rooma kei

ser Romulus Augustus rahulikult 
troonil ja sõi keedetud mune. Šveit
si d ram aturg  F. Dürrenmatt on ko
möödias «Romulus Suur» võtnud 
vaatluse alla huvitava rollidisso- 
nantsi. Ta on asetanud suure impee
riumi etteotsa mehe, kes on jõudnud 
oma riigi kurjuse ja inimvaenu
likkuse tunnetamisele, õigemini, ta 
on lasknud sellisel seisukohal oleval 
inimesel teadlikult vallutada keisri- 
trooni, ainsa eesmärgiga kiirendada 
selle värdjaliku vägivallaaparaadi 
lagunemist. Näidendi põhialuseks 
on konflikt üksikisiku kui väärtuse ja 
riigi kui väärtuse vahel, millele a ja 
loo käigus on pakutud mitmeid la
hendusi. Romuluse seisukohaks on, 
et «isamaad peab vähem a rm asta 
ma kui inimest. Eelkõige peab oma 
isamaad umbusaldama. Keegi ei 
saa kergemini mõrvariks kui isa
maa.»

Kahtlemata on selline loosung 
ilma väljaarendam ata positiivse 
programmita abstraktselt jõuetu. 
Üldisema programmi puudumise 
ohvriks Romulus {nagu ha näiden
di autor) langebki. Nähes eesmär
gina Lääne-Rooma riigi hävitamist , 
aitab Romulus tegelikult kaasa uue 
ja  niisama verise germaanlaste rii
gi õitsengule. Näidend küll ülistab 
üksikut, humaansetel printsiipidel 
tegutsevat kangelast,  kuid oma lõ- 
puepisoodidega tõestab ühtlasi sel
lise võitluse mõttetust ja kurjuse 
igavesust. Sellele vastuolule on o t
situd ikka vastust nii kunstis kui 
ajaloos. Teoreetilise vastukaaluna 
tunneb ajalugu bolševike võimule
tulekut Venemaal 1917. a., kes esi
mestena võimulesaanuist kuuluta
sid oma eesmärgiks omaenese või
mu likvideerimise. Lenin rääkis ko
danlikust ri igist kui likvideerimisele 
kuuluvast vägivallaapraadist ja nägi 
ka sotsialistlikus riigis ja proletari
aadi diktatuuris mitte eesmärki 
omaette, vaid para tam atu t etappi, 
mis viib eesmärgi, riigi likvideeri
mise saavutamisele.

Lisaks taolisele üldsotsioloogili- 
sele probleemile on Dürrenmati nä i
dend huvitav ka isikuvastutuse sot- 
siaal-psühholoogilisest aspektist 
vaadelduna.

Ilmselt lagunemisele kalduva e t
tevõtte juhi optimaalse käitumise 
probleem pakub kahtlemata huvi, 
eriti kui juht ise on tunnetanud 
oma ettevõtte lootusetust.

Neile küsimustele erineva ja põh
jendatud vastamise võimalus tegi 
näidendi lavaletuleku oodatud sünd
museks. 24. jaanuaril 1970. a. sai 
see teoks Tallinna Riikliku Konser
vatooriumi lavakunstikateedri nel
janda lennu teise diplomilavastuse- 
na (lavastaja ENSV rahvakunstnik 
V. Panso). Etenduse käigus oli või
malus veel kord nautida Dürrenma
ti mõtte- ja tekstirikkusi, samuti ka 
rea osatäitjate, nende hulgas pea
osaliste küpset ja meeldivat näit le
mist. Kuid ometi tundub, et täieli
kust kordaminekust seekord rääki
da ei saa.

Peamine, mis kurvastab, on see, 
et ülaltoodud probleemidest on la
vastuses vaid üle libisetud, püüd
matagi neid omapoolselt analüüsi
da, seetõttu jääb mulje vaid teksti 
mahamängimisest ja sedagi mõni
kord küllalt «koolilavalikul» tase
mel. Mitmed situatsioonid ja karak
terid on kontseptuaalselt kokkusobi
matud ja ka tekstiga vastuolus, 
mistõttu jääb mulje kiirustamisest 
näidendi väljatoomisel.

Eraldi võttes rõõmustasid siiski 
mitmed osatäitmised. Tõnu Tepandi 
Romulus on tark, kaval ja kaasaeg
ne. Vähemalt tema jaoks ja tema 
tasemel on mitmedki probleemid sel
ged. Tepandi loomulik sarm ja osa- 
käsitluse meeldivus aitasid päästa 
nii mõnegi stseeni. Mõtlema paneb

Justnagu följeton

Kaks utoopiat
(A lgus 3. lk.)

Ja siis küsitakse talt koosolekul:

ehk vaid Tepandi näit le janatuurileJ  
iseloomuliku tunneteskaala terava > 
polaarsuse täieliku kasutamise ots- , 
tarbekus. J,

Seetõttu jääbki osas (tõsi k ü li l i  
vaid üksikuil kohtadel) puudu or- |i 
gaanilisest usutavusest, kaaluda 
võiks ehk puhtvälise forte kärpi-(i 
mist. |>

Ootamatute, pisut koguni karikee-|>seltsimees Raudnael, aga kas te 
ritud vahenditega lõi Malle Pärn  olete selle vastu huvi tundnud, kui- 
keisrinna Julia kuju. Ta suutis neid# das elavad teie üliõpilased ühisela- 
rakendada kogu etenduse vältel ja# m us?  Kas olete neid külastanud? 
pisut rumal ning tühiselt võ im uah-rO le te  ühiselamus nendega vestei- 
ne keisrinna muutus üheks täpse-# nud või muul viisil ühiselamus a i
maks ja läbimõeldumaks osatä itm i-#danud  loenguvälist kasvatustööd 
seks kogu lavastuses. Kuidas väi-# läbi viia?
kest osa võib suureks mängida, seda# n  ,.л„ „т„ • i. _ 1 тг г/" j 1 ■* г л 4- тт" ~ ~ . i i *" «* \  «Ei ole,» vastab Jaan  fvaiiunael
vamad ja  üldistusjõulisemad e h k # ^ ) ^ 3 südame ning häbipunaga 
ongi Romuluse stseenid kammer-#P ^
teenritega ja  seda tänu K- Kii-# Kui me nüüd ütleme, et Jaan  
veti nüansirikkale mängule ja tä p -# Raudnael hakkab süstemaatil iselt 
sele detailileidmisele. Meeldivalt#tegelema üliõpilaste kasvatustööga 
avaraks osutub V- Uibo ampluaa. # ühiselamutes, siis on see selge utoo- 
Odoakeris pole ühtki nooti ega li i-#pia. Sest dotsent Jaan  Raudnael on 
gutust Sancho Panzast , selle ase-#peale  kõige muu ka loomulikult veel 
meie on asunud intelligentne ra f i-# inimene, kes peab leidma aega ka 
neeritus. Küll toob see aga eriti es i-# niisugusteks asjadeks nagu söömi- 
le germaanlaste täieliku, afunktsio-# ne, pesemine ja magamine, 
naalsuse praeguses lavastuses. # Aga kasvatustöö ühiselamutes 

Suurimaks küsitavuseks kogu? lonkab nagu koosolekutel räägitak- 
etenduses on Aemilianuse ning s e l - ? se> ses  ̂ ülikooli pedagoogid sellest
lest tulenevalt ka keisritütre Rea 
lahendus. Raske on midagi ette 
heita L. Ulfsakile. Osa on loodud 
andekalt ja terviklikult. Aga ometi 
tundub, et siin ongi üks kogu kont
septsiooni laialivalguvuse põhjus

osa ei võta.

On teada, et paljudes maailma 
'm aades ka küllalt vaestes ja väi- 
' kestes riikides peetakse loomulikuks^

test. Näidendi järelsõnas peatub \  ühiselamud ei jää väljapoole kas- 
Dürrenmatt Aemilianuse kuju või-f  yatustoo sfiari.  Seal on ühiselamu-- 
malikel tõlgitsemistel. Ta rõ h u tab , \^ es palgalised kasvatajad parimad 
et Aemilianuse saatust tuleb v a a - J P ^ a g o o g id  Ja noortejuhid. Neil on 
data inimlikult, otsekui keisri s i l- \üh ise lam us korter, na_d elavad uli- 
madega, kes häbistatud ohv itse r iau \?P! jas^ g a n -*a  koos, õpetavad neile- 
fassaadi taga märkab võimu poolt \  käitumist ja kodukultuuri ning loo- 
«tuhat korda rüvetatud ohvrit». \  muhkult ei kai see markamatu too 
Lavastuses näemegi inimlikku Aemi-\ . us soovl^ava ideoloogia sisenda- 
lianust, kuid mitte inimliku o h v - \ misesh
rina, vaid inimliku isamaapäästjana. J  «Meil pole niisuguseid kohti ette 
Dürrenmatt märgib, et Aemilianus J nähtud. Meil tuleb see ära teha 
on Romuluse vastandkuju. R omulus\ühiskondlikus korras,» on loomulik 
on inimlikkuse päästja  isam a a fa n a - \v a s tu s .  Tulemus: loe selle loo algul 
tismi eest. Aemilianus peaks seega \  toodud ts itaati, 
olema isamaa päästjaks inimlikkusel ...... , , . .
eest. Seda isamaad, mida kujutab \  Nuud tulebki teine utoopia. Aga 
endast Romuluse lagunev ja v e r e s t \ m i s , kui r^e ,.s.1!s 1 looksime
nõretav impeerium, inimlikke t u n - \ P eed palgalised (soliidse palgaga.) 
deid omades päästa ei saa, teda võibт sya t aJэкопаcl ja valiksime sinna 
püüda päästa vaid ohvitserliku f a - f P ^ P 11!3*̂ pedagoogid? Kui igalt 
natismiga ja sellelaadne ongi A em i-\ phiselamus; elava t tudengilt votta 
lianuse tekst. Aemilianuse-taolised \  huus uuri 30—oO kop. rohkem, oleks 
on «impeeriumluse», s. t. kogu i n i m - \ see 1 kuhjaga käes. Kas seesu-
likkust unustava ja vaid ideed rõ 
hutava kasvatussüsteemi kõige kur
vemad ohvrid ja seetõttu ka kaas
tunnet väärivad — seda peaks t ä 
hendama Dürrenmatti poolt rõhuta

1 gune isemajandamine on keelatud, 
'kui seda tehakse nii suure asja ni- 
'mel nagu kasvatustöö? Ma tean, et 
' tudengitel paisub rind mässumee- 
1 lest: aina meid kasvatatakse ja käs

tud inimliku mõistmise nõue. P ra e g u \ .va^â a^se’ ^as me !̂.ls is.e 
aga näeme laval kaht sümpaatset j a \ j U Kas komsomolil pole sits jou- 
inimlikku inimest, kes m i l l e g i p ä r a s t e* uhiselamuis oleks nn nagu 
täiesti vastandlikku teksti räägivad \ °  ,I??a Peaks. Ei, keegi ei eita om a
ja kogu situatsiooni mõistatuslikuks \Y a ! , ’ _s e e  011 ka muude maade 
muudavad. Aemilianus peaks ä ra -f^h ise lam uis  (ja palju suuremas u la
tama kaastunnet kui impeeriumi \! .u.ses J?1. meil)> ^  . sus^1 ° n ha 
ebaõiglust ja langust põhjani näinud V. a ..P°hjusega. Kusimus pole tu- 
ja ometi talle truuks jäänud im p e e - \denf> . mitteusaldamises ja ala- 
riumiohver. Praegu äratab ta k a a s - \  ' n damises, vaid uhtses vastu tus
tunnet kui germaanlaste poolt rü- fvõimelises organisatsioonis oppe- 
vetatud ja alandatud ausin im ene.{joud-u l iop ilane . Kasvataja uhisela- 
Seetõttu kujunevad ka Aemilianuse \  ™u_s P ,al in^! insev nuhk, vaid 
ja Rea stseenid klassikalisest t r a - \  °.P* se. ^ ise kodu peremees voi 
göödiast laenatuks. Nad on k ü l l ^ 'naine’ akadeemiline isa voi ema. 
ilusa etüüdina välja mängitud, kuid jj Mulle tundub, et see teine u too-  
langevad välja kogu etenduse loo- (pia on palju reaalsem sellest esi- 
mulikust tragifarslikust laadist. ^m esest utoopiast, kus dotsent Jaan

Lõppkokkuvõttes jääb etendusest # Р а^ . п,ае! hakkab ühiselamus kasva- 
pisut kurb järelmaik. Ei saa öelda, # tus^°°d te g e m a . . .  
et me näeksime vähe lavastajaleide^ Kõige tõenäolisem on muidugi 
(üks toredamaid neist on Isauria (* see, et mõlemad utoopiad jäävad 
Zenoni — P. Pillak) ja tema kahe£ utoopiateks, 
kammerhärra (P. Tooma ja I. Vii-l 
ding) ansambel. Huvitav on kai 
lavakujundus, kuid terviklikku ja 
ideeselget kunstilist elamust ei teki.

Sellest hoolimata on «Romulus 
Suure» lavaletulek kaheldamatult 
rikastanud meie teatripilti ja vahest 
oleks loomulik «koolietendustele» 
läheneda veidi alandatud mõõdu
puuga. Selle võimaluse välistavad 
aga lavakunstikateedri senised dip- 
lomietendused ja muidugi kateed
rijuhataja töö, mis annaksid nagu 
õiguse oodata täielikke kunstilisi 
kordaminekuid.

J. ALLIK

PLII-ATS

Lsatsevale, Viktor Uzinile, Nikolai Romanovile, Valeri Botsenkole,

A d m i n i s t r a t i i v  - m a j a n d u s o s a k o n n a s t
Karl Baartiie, Aleksander Jekimovile, Eugen Kaitsale, Elmar Kangrole, 
Liidia Kurtukovale, Movsa Michelsonile, Osvald Mägile, Grigori Nop- 
pelile, Harles Pilterile, Karl Püssile, Evald Rauale, Erna Russakule, 
Inna Sorkinale, Raimond Tanile, Herbert Kukele, Ilmar Tikkule.

Kriminoloogia
probleem-

laboratooriumis
TRÜ kriminoloogialaboratooriumi 

järjekordne ettekandehommik toi
mub pühapäeval, 24. mail k.a. kell 
12 TRÜ peahoone aud. 307. Ette
kandega «Pisivargused toiduainete
tööstuses ja nende ärahoidmise va
henditest (Tallinna Kondiitrivabri- 
ku «Kalev» andmeil)» esineb Tal
linna Keskrajooni rahvakohtu esi
mees P. Nuuma.

I. REBANE,
TRÜ kriminoloogialaboratoo

riumi teaduslik juhendaja

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет»)5 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета!. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbrfs 
hind 2 kop. Teil. 3058. MB-04139.
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ÜLKNÜ 16. k o n g re ss . 
IWeie v a b a riig i 
k õ rg em aid  koole 
esin d ab  TRÜ ¥  k. 
ü liõpilane Ülle Rein.

Eesti filoloogia I kursuse komso- 
moligrupp on üks suuremaid Aja- 
loo-Keeleteaduskonnas. Sinna kuu
lub 36 kommunistlikku noort. Oma 
tööd alustasime siis. kui oli maha 
peetud ELKNÜ TRÜ komitee laien
datud pleenum «Töö parandamise 
abinõudest TRÜ komsomoügruppi- 
des», ilmunud sellekohased m ater
jalid ja metoodilised juhendid 
grupporgidele.

Pleenumi otsustes tehti komitee 
ideoloogiasektorile ülesandeks väl
ja anda grupporgidele seeria abi
materjale. Kahjuks pole need veel 
meieni ulatunud. Vahest seetõttu 
alustasimegi oma komsomolitege- 
vust sama ettekujutusega, mis oli 
välja kujunenud keskkoolis, kus oli 
omajagu kampaaniälikkust ja «lin
nukeste» tagaajamist. Et selline lä
henemisviis üükooii komsomolieluie 
on vastuvõetamatu, aga uue leid
mine vajab järelemõtlemist ja abi, 
siis võib-olla sellest ongi tingitud 
mõnede komsomligruppide passiiv
sus.

nestunamaks ürituseks peame vä lja 
sõitu Rija Toomkiriku orelikontser
dile. See sai teoks osakonna büroo 
liikme Anna Žigure eestvedamisel.

Enne talvist eksamisessiooni oli 
vastsetel tudengitel päevakorras 
probleem, kuidas üldse õppida. Ses
sioon õnnestus. Keskmine hinne tuli 
üle nelja. Kõrgendatud stipendiumi 
saab seitse üliõpilast. Grupikoosole- 
kute korraldamiseks oleme kasuta
nud «aknaid» ja isegi loengute vahe
aegu. 15 minutiga jõuab mõndagi 
korda saata, kui olla operatiivne ja 
konkreetne. Niiviisi oleme suutnud 
teha poliitinformatsioonegi. See 
tundub ainuõige lahendusena, sest 
pärast loenguid, mis pealegi lõpe
vad rühmadel eri aegadel, on raske 
uuesti koguneda.

Käesolev semester kulges Lenini 
100. sünni-aastapäeva tähe all. Le
ninlikku arvestusse suhtus meie 
grupp tõsiselt. 36-st noorest sooritas 
arvestuse 34.

Veebruaris kasutasime paari tore
dat talveilma ühiseks suusamat-

üliõpilaste võistlustööde tulemused
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Kursuse elust ülikooli
ellu
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Pleenumi otsuste kohaselt nõu

takse ka iga osakonna komsomoli- 
grupi tegevusplaani. Need laekuvad, 
sest nõutakse, laekuvad vormikoha
selt täidetuna ja paberil üsnagi si
sukatena.,  Tööplaani esitas ka meie 
grupp. Kavandatud üritusi arutati 
eelnevalt koosolekul. Ja  ometi said 
need võrdlemisi raske südatnega 
kirja pandud, sest ikkagi polnud 
kindel, kas õnnestub seda või teist 
üritust läbi viia või mitte. Midagi 
õnnemängu- või pimesikutaolist; 
püüad kinni või ei püüa. Tagasi 
vaadates selgub, et osa plaani pan
dud ettevõtmistest jäigi täitmata, 
osa aga sündig eksprompt korras.

Kõige enam oleme kahetsenud 
seda, et kohe õppetöö sissejuhatu
seks suurkoolis meid kolhoosi ei 
saadetud. Üksteise tundmaõppimi
seks, ühiste kavatsuste, traditsioo
nide kujundamiseks on alles kuju
nemata kollektiivil ühine töö parim 
lahendus. Et seda lünka täita, kor
raldasime kursuseõhlu. See õnnes
tus, kuigi tutvumine piirdus vaid 
nimedega. Sellises olukorras, kus 
õppetöö kulgeb rühmiti ja  kogu kur
sus puutub kokku vaid vähestel 
loengutel, oli algul tegemist, et n i
mesidki meelde jä tta. Sügisel võt
sime üksmeelselt osa aumüüriga 
seotud töödest. Siinkohal lubage 
küsida, mis on sellest a lgatusest 
edasi saanud?

Mis puutub üldse argipäevastesse 
ülesannetesse, nagu ühiskondlikult 
kasulik töö, laupäevakud, siis ei 
saa meie kursuse kommunistlikke 
noori laita. JEesti filoloogia osa- 
k'ondki on mõnikord oma arvukust 
näidanud tänu I kursuse tudengi
tele.

Sügissemestri suuremaks ja 5n-

kaks. Arvukalt võeti osa Vorbuse 
matkast.

Kõige rohkem rassimist on pisi- 
ülesannete täitmiste  ja  üritustega, 
mida pole planeeritud, kuid mida 
pea igal nädalal tuleb leha. Nende 
jaoks kommunistlikke noori o rg a 
niseerida tähendab tõsist tööd ja 
tegemist. Mis puutub informatsiooni 
liikumisse, siis tänini pole see meile 
probleemiks olnud. Enam-vähem 
kõik see, mida arutatakse komitees 
ja osakonna bürool, on jõudnud ka 
meie gruppi. Ühiskülastuste o rgan i
seerimise oleme oma kursusel j ä t 
nud ametiühingu õlgadele ja tüli 
sellest pole tulnud,.

Möödunud kuu õnnestunumaks 
ürituseks peame H. Visnapuu luule 
õhtut TRÜ klubis. Ettevalmistusi 
selleks alustasime juba veebruari lõ
pul. See ei olnud ainult kitsa r ing
konna ettevõtmine. Kuigi laval esi
nesid vaid poisid, oli neidude abi 
üsnagi tõhus (kostüümid, reklaam, 
moraalne tugi) .  «Amores» võeti 
hästi vastu ja selle õnnestumine oli 
meie grupi ühiseks rõõmuks.

Kõik 36 komnoort pole haaratud 
grupi tegevusest. Komsomol on 
vabatahtlik ja  elu selles liinis tee
vad endale huvitavaks tõesti vaid 
need, kes tema osatähtsust mõista
vad. Üksi grupis midagi ära ei tee. 
Kursusel on teatud hakkajad poisid- 
tüdrukud, kellele alati võid loota, 
nagu Silvia Baum, Ene Ansip, Anu 
Teesalu, Tõnu Kaljumäe, Jüri Loss 
jt. Selliste toredate kaaslaste selts
kond väldib üksijäämisetunnet,  mi
da loen kõige hirmsamaks saa tu
seks mitte ainult grupporgile, vaid 
üldse noorele inimesele.

REIN VEIDEMANN,
eesti filoloogia I k„ grupporg

ELKNÜ TRÜ komitee bürool

Arstiteaduskond

f koha said:
ANNE VAHIMETS (ravi VI k.) 

töö eest «Luukoe regeneratsioonist 
ia resorptsioonist».

TlFU UNIVER (ravi V k.) töö 
eest «Diskogeense fumbosakraalse 
radikuliidi diagnostikast ja  kirurgi
lise ravi tulemustest.»

JEVGENI LUŠTŠIKOV (ravi 
vene osak IV k.) töö eest «К про
лиферации лимфоидных клеток ти
муса и лимфатического узла у 
крыс в норме и при внутреннем 
облучений Се И4».

MATI TIiVEL (ravi V k.), REIN 
RANOAM (ravi V k.), RUU BEN 
RAHUMETS (ravi IV k.) ja  TIIT 
REBANE (ravi II k.) töö eest «Ko- 
ronarograafia Pauiin l meetodit 
(eksperimentaalne uurimus)».
' _ ARNO AA DA MS OO, VAL DU R 

JAMES (ravi V k.) töö eest «Dep
ressiivse sündroomiga haigete hos
pitaliseerimise struktuurist ja  dü
naamikast Tartu Vabariiklikus Klii
nilises Psühhoneuroloogiahaiglas 
1958— 1967».

ARKADI MICHELSON (ravi
VII k.) töö eest «Некоторые законо
мерности изменения ассоциативной 
деятельности при шизофрении и 
депрессивных состояниях под вли
янием лечения».

JULIA SELENINOVA (ravi V k.) 
töö eest «Причины и патоморфо- 
логия хронической почечной не
достаточности».

АНЕ MERE (ravi VI k.) töö eest 
«Perifeerse vere lümfotsüütide blast- 
transformalsioonist küpnäärmehai- 
getel».
" I NGE LOHK ja L E H IE  PÄRN 
(ravi VI k.) töö eest «Об измене
ниях кислотно-щелочного баланса 
при недостаточности почек и их 
корректуре».

EGOR TROITSK! (vene ravi
VI k.) töö eest «Антитела к де
зоксирибонуклеиновой кислоте 
(Д Н К ) у больных некоторыми 
коллагеновыми заболеваниями».

INNA SARV ja HELMI RAHU- 
METS (ravi V k.) töö eest «Hilis- 
tüüpi ülitundlikkusest krooniliste! 
sapiteede- ja  maksahaigetel».

LUDMILLA HANNULA • (ravi
V k.) töö eest «Naatriumi ja kaa
liumi kontsentratsiooni muutused 
uriinis erinevate sfress-situatsiooni- 
de järgselt».

PAUL ÜMAR (ravi VI k.) töö 
eest «Tservikaalse diskogeense müe- 
lopaatla  diagnostikast ja kirurgili
sest ravist».

 ̂ ELVIIRA HOLLO (ravi IV k.) 
töö eest «Распределение вне- и 
внутриклеточных электролитов н 
воды в миокарде крыс при пов
торном введении изопреналина».

VIVIAN ESKO (rav* IV k.) töö 
eest cMaovähk Tartu Prosektuuri 
Jahangumaterjalis 1965.— 1960, a.».

OLGA LANS KAJA ja NATALJA 
LOH BERG (ravt IV k.) töö eest 
«О саркомах матки».

SIRJE KEER (ravi VI k.), SAI
MA HALJASTE (ravi VI k.), EVE 
PÕLLU (ravi VI k.) ja  MARINA 
КUPATSEV (ravi III k.) töö eest

«Ägeda leukoosi esinemissagedu
sest ja  sümptomatoloogiast lastel 
Tartu Linna Kliinilise Lastehaigla 
andmetel aastatel 1948—1968».

SILVIA JUHANSOO (ravi VI k.) 
töö eest «Laktaadi-püruvaadi aine
vahetusest eksperimentaalse müo- 
kardi-infarkti puhul (eksperimen
taalne uurimus).

MADLI RAND (stom. IV k.) töö 
eest «Hambakaariese ja gingiviidi 
esinemisest rasedatel».

Füüsika-Keemiateaduskond
I koha said:
TOOMAS SILK (keemia V k.) töö 

eest «Nlikkelkatoodide efektrokeemi- 
iiste omaduste uurimine».

MARJU SALVE (keemia V k.) 
töö eest «Püridiini adsorptsiooni 
uurimine vismutit diferentsiaalmah- 
tuvuse mõõtmise meetodil».

URVE SEIER (füüsika V k.) töö 
eest «Изготоление тонкопленочных 
резистов повышенной стабильно
сти».

AIME OJAPERV (keemia V k.) 
töö eest «Vasega aktiveeritud lee- 
lismuldmetaUsuifiidide mõnedest lu- 
minestsentsomadustest».

II koha said:
EED PÄRNOJA (keemia V k.) 

töö eest «Vismutiga aktiveeritud 
kaltsiumfluoriidfuminofooride oma
dustest».

LJUBOV SMIRNOVA (füüsika
V k.) töö eest «Теория отрезаю
щего светофильтра с трехслойным 
полупериодом».

III koha said:
MARGUS SISASK (füüsika V k.) 

töö eest «Footonite loendamise mee
todil töötava fotomeetri piirküündi- 
vuse uurimine».

JURi  HARTŠENKO (füüsika
V k.) töö eest «Низкотемператур
ные спектры 0 £ в кристалле КВ и 
роль энгармонизма колебаний».

Kehakultuuriteaduskond
I koha said:
THU PELT (IV k.) töö eest «Mõ

ningate psühho-füsioioogiliste näi
tajate arengudünaamika erineva va
nuse ja spordimeisterlikkusega nais- 
korvpalluriteb.

MILVI UUSMAA (IV k.) töö eest 
«Vabariigi paremate väravpallurite 
tüpoloogilised iseärasused ja psüh
holoogiliste näitajate dünaamika».

EDA KOLLER (IV  k.) töö eest 
«Erineva vanusega naisvõrkpallu- 
rite tüpoloogilistest iseärasustest ja 
psühho-füsioloogilistest omadus
test».

REET KUUT (IV k.) töö eest 
«Muusika mõjust iluvõimlejate sü
dame ja veresoonkonna talitlusele 
olenevalt tüpoloogilistest iseärasus
test».

ENN MA IN LA (IV k.) töö eest 
«Puuteibast fiiberteibani».

HELLE MÖLDER (IV k.) töö eest
«Kõrgushüppajate keskendumisest ja 
tähelepanu muutustest võistlustel».

I l l  koha said:
ILME LINTS (IV k.) töö eest 

«Kergejõusfiklaste spordiga tegele
mise ja kergejõustiku eriala üliõpi
laste kehakultuuriteaduskonda astu
mise motiividest».

MART KURS (IV k.) töö eest 
«Tagajärje ja  lihasjõu sõltuvusest 
meeste 800 m jooksus».

JÜRI KORK (IV k.) töö eest 
«Keskmaajooksjate jooksutehnika 
biomehaaniiine analüüs».

Matemaatikateaduskond
I koha said:
UUNO VALLNER (arvutusma- 

tem. V k.) töö eest «Summeeruva- 
test poolrühmadest».

TI IU KIPPER (arvutusmatem.
V k.) töö eest «Kuuendat järku di- 
ferentsiaalvõrrandi rajaiilesande la
hendamine võrgurneetodib.

MARJU ŠLAPIKIENE (arvutus
matem. V k.) töö eest «Operaaotri- 
test, mis genereerivad analüütilised 
poolrühmad».

GRIGORI RUBANOVITŠ (arvu
tusmatem. vene osak. III k.) töö eest 
«Упорядоченные унарные алгеб
ры».

REET KULMET (arvutusmatem.
V k.) töö eest «Lineaarsete diofan- 
tiliste võrrandsüsteemide lahenda
mine».

II koha said:
EBU TAMM (arvutusmatem.

IV k.) töö eest «Fokaalne pseudo- 
kongruents С eukieidilises ruumis
R.t».

JÜRI BELOUSSOV (arvutusm a
tem. vene osak. Ш  k.) töö eest 
«Об абсолютной Чезаровской сум
мируемости с дефектом двойных 
рядов».

JEVGENIA NETŠAJEVA (arvu
tusmatem. vene osak. IV k.) töö eest 
«О приближении линейными мето
дами суммирования ортогональ
ных рядов».

III koha said:
SERGEI BOGDANOV (arvutusma
tem. vene osak IV k.) töö eest 
«Об инверсных полугруппах».

LIDIA VORONA (arvutusmatem. 
vene osak. IV k.) töö eest «Мно
жители абсолютной суммируе
мости для метода Р2».

Õigusteaduskond
I koha said:
HARRI LIIDEMANN (VI k.) töö 

eest «Laevade kokkupõrgetest tule
nevate kahjude hüvitamisest».

HELMUT PRITS (VI k.) töö eest 
«Kolhoosiesimeeste, spetsialistide ja 
mehhanisaatorite pensioniline kind
lustamine Eesti NSV-s».

JÜRI KRAANER ja HELDUR 
VEINBERG (III k.) töö eest «Isa
duse ja isaduse tunnistamise fakti 
tuvastamine».

JAAN SOOTAK (IV k.) töö eest 
«Muutunud tingimuste mõju rah
vusvahelise lepingu kehtivusele».

EIMAR RAHUMAA (IV k.) töö 
eest «Regionaalne kaitsesüsteem  
läänepoolkeral».

II koha sai:
INDREK KOOLMEISTER (II k.)

töö eest «Kodanliku riigi majandus- 
IHcu funktsiooni teostamine riiklik- 
monopolistfiku kapitalismi perioo
dil».

III -koha sai:
AGO RAUDSEPP (I k.) töö eest 

«Linnavolikogude valimised Tartus
1894. a.».

"20. m  a i I

©  Büroo karistas füüsika peda
googilise osakonna Ш  kursuse üli
õpilast- Toivo ■ P ungat valju noomi
tusega koos arvestuskaardile kand
misega. üliõpilasele ebaväärika käl- 
tumies eest Tartu linna tänavail.

■Ц) Büroo kinnitas personaalselt 
EÕM-70 rühmakomandöride kandi
daadid TRÜ-st.

О  Büroo andis soovituse WLKP 
liikmekandidaadiks astumiseks 
K. Lusenbergile (Õigusteaduskond
IV k.) ja  T. Järvele (Bioloogia- 
Geograafiateaduskond IIV k.), 
NLKP liikmeks astumiseks А. BacÄ- 
mannile (Majandusteaduskond
V k.).

26. m a i l
Ф  Büroo arutas TRÜ kevadpeo 

organisatsioonilist ja sisulist korda
minekut. Ettekandega esines L. Ka

ru. Büroo hindas kevadpeo üldiselt 
kordaläinuks ja  avaldas tänu peo 
organisaatoritele (L. Karu, R. Teii- 
son, J. Viiler, S. Kallas, V. Vidil, 
P. Pärn, J. Allik ja  EKP TRÜ ko
mitee liige Ü. Mallene). Tänu aval
dati ka kõigile esinejatele ning 
TRÜ puhkpilliorkestrile (dirigent 
K. Kaid).

©  Büroo arutas  komsomolivest- 
luste korraldamist sisseastujatega
1970. a. suvel. Ettekandega esines 
J. Allik. Büroo kinnitas vestluskava 
ning pani vastutuse vestluste o rga
niseerimise eest. ELKNÜ TRÜ ko
mitee liikmele M. Heidmetsale.

ф  Büroo andis soovituse NLKP 
liikmekandidaadiks astumiseks 
J. Allikule (ajafoo-osak. V k.).

Ф  Büroo võttis ÜLKNÜ ridades
se vastu arvutusmatemaatika osa
konna 1 kursuse üliõpilase Peeter 
Nurga.

4. juunil sõidavad Tartusse kok
ku Balti liiduvabariikide, Valgevene, 
Kaliningradi kõrgemate koolide 
füüsika õppejõud, et kolme päeva 
jooksul teaduslik-metoodilisel semi
naril arutada füüsika õpetamisega 
seotud probleeme.

Et ettekanded on juba laekunud, 
seminari materjalide kogumikki ro- 
taprindil välja antud, siis võib teha 
mõningaid prognoose seminari töö 
kohta.

Valdav enamik seminari p rogram 
mi lülitatud 76 tõöst peaks huvi 
pakkuma kõigile seminarist osavõt
jatele. Seetõttu pole istungite o rg a 
niseerimine paralleelselt tegutsevate 
sektsioonidena otstarbekas. Trüki
tud materjalide olemasolu võimal
dab rakendada reporterettekannete 
süsteemi.

Ülevaate töödest teemal «Õppe
protsessi organiseerimise küsimused 
ja füüsika kursuse struktuur» teeb

seminari orgniseerimiskomisjoni 
liige Minski Riikliku Ülikooli prof. 
L Nekraševitš. Tema ettekandesse 
lülitatud töödest on kahtlemata üks 
huvitavamaid Moskva pedagoogika-

Füüsikud  
vahetavad  
kogem usi

doktori prof. N. Šahmajevi artikkel 
«Füüsikaliste nähtuste tundmaõppi
mise põhietapid õppeprotsessi käi
gus».

Meie ülikooli õppejõud prof. 
P. Kard ja dots. O. Seeman annavad 
ülevaate füüsika sõlmprobleemide 
õpetamise metoodika alastest töö
dest. Nende endi poolt on seminaril 
arutamiseks esitatud huvitavad a r 

tiklid: prof. P. Kard pakub välja 
originaalse viisi SI-süsteemi kasu
tamiseks teoreetilises füüsikas, dots.
O. Seeman on koguni kolme töö au 
tor, millest kaks käsitlevad optika 
kursuse metoodika probleeme, üks
— diferentseeritud õpetamise küsb 
musi.

Uutest loengudemonstratsiooni- 
dest ja tehniliste vahendite kasuta
misest füüsika õpetamisel tuleb ju t 
tu TRÜ vanemõpetaja V. Karki re- 
porterettekandes. Ta demonstreerib 
ka seminarist osavõtjatele TRÜ-s 
valmistatud õppefiime.

Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
dotsendid J. Hendre ja H. Tammet 
annavad ülevaate praktikumi töö 
organiseerimise kogemustest, uutest 
praktikumi töödest ja vigade teoo
ria õpetamise metoodikast. Viima
ses küsimuses on H. Tammet kaht
lemata väga sobiv esineja — ta on 

(Järg  lk. 2)



Läbikäidud teest 
ülikooli
komsomoliefus

Vanad 
veerud 
jutustavad

@  ÜTÜ V k on veren tsi eel. «Gru
pid peaksid oma koosolekutel v õ t
ma vaatluse alla grupi liikmete tea 
dusliku töö küsimused, eriti pööra
ma tähelepanu oma kursuse üliõpi
laste konv-erentsiettekannete valmi
misele.» Oluliseks peeti ka teadus
liku ettekandega esinevatele üliõpi- 

« lastele muid ülesandeid mitte anda 
(«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 5,
23. veebr. 1952).

ф  Ühiselamus. 11. aprillil 1952 
avaldas ajaleht (nr. 12) ülikooii 
komsomolikomitee liikme J. Loti 
artikli «Parandada sotsialistliku 
võistluse taset ühiselamutes», millel 
tehti ettepanek viia igasse ühisela
musse Tiigi tänava ühiselamus a l 
gatatud tubade sotsialistlikule hool
dusele võtmine.

K- Randmaa artiklist (7. juunil
1952, nr. 19): «Hästi on korralda
tud vaba aja veetmine Tiigi tänava 
ühiselamus. Ühiselamu hästikorras
tatud õues on kaks palliväljakut, 
kus käib tihti kibe heitlus. Vahel
dust õppetööle pakub ka ühiselamu 
klubi. Siia tullakse raadiot kuula
ma, ajalehti lugema, vestlema jne. 
Pühapäeval on kavatsusel väljasõit 
P eips ile . . .»

Tuletaksin praegusele tudengile 
meelde — jutt käib v a n a s t  Tii
gist (!).

ф  Alma Mater 150-aastane.
Juubelipäevade kavas seisid:
1) TRÜ õpetajaskonrm ja üliõpi

laste teaduslike tööde kogumike 
väljaandmine ERK poolt;

2) teaduslik sessioon;
3) juubelinäitus (vastutav juha

taja H. M oosberg);
4) aula, rektoraadi ruumide, ko

ridoride täielik remont, oma telefo
nikeskjaama valmisehitamine, üli- 
kooliesise väljaku asfalteerimine ja 
haljastamine, võimiahoone eksplua
tatsiooni andmine;

5) kunstil ised üritused, mälestus
märkide avamine Fr. R. Kreutzwal
dile, N. Burdenkole ja N. Pirogovi- 
le, spordipidu Tamme staadionil, 
üliõpilasball ja TRÜ kunstilise ise
tegevuse ülevaatus.

Ülikooii juubeiipidustustega seo
ses viidi e s m a k o r d s e l t  läbi 
vabariiklikus ulatuses kõrgemate 
koolide spartakiaad ja kunstilise 
isetegevuse ja omaloomingu ü levaa
tus.

«Vanemuise» mängukava sep
tembri viimasel nädalal pühendati 
ülikooli juubelile, samuti Tallinna 
kõrgemate õppeasutuste vaheline 
pidulik kontsert.

®  9. mail 1952. a. teatas a ja 
leht, et komsomoliorganisatsiooni 
liikmeid on üle 700, s. о. !/з ees
rindlikest üliõpilastest. Kommunist
like noorte õppetase ületas üliõpi
laste keskmise taseme.

Kehakultuuriteaduskond võttis 
šefluse atla linna kehakultuurikol
lektiivid; Ma tema ati ka-Loodustea - 
duskonna komsofnolibüroo juhtimi
sel korraldati keskkooliõpilastele 
katsed keemias ja füüsikas.

18. okt. 1952. a. algas TRÜ kom
somoli I konverents.

Ц  Seoses V. Väljase tööleasumi
sega ELKNÜ Tartu Oblastikomi
teesse juhtisid ülikooli komsomoli- 
elu järgnevail aastail G. Rekker,
A. Käärik ning 1953/54. õppeaastal
B. Hiire.

Kui E LK ^Ü  TRÜ a lgorganisa t
siooni kuulus 1944. a. 3 kommunist
likku noort, siis 1953. a. oli neid j u 
ba 1195. Komsomoligruppide arvuks 
märgiti 91.

B. Hiire kir jutas ülikooli komso
molitööst neil aastail : «Möödunud 
tööperioodil kasvas komsomoliorga
nisatsiooni osa õppe-kasvatuslikus 
ja teaduslikus töös. Kursuste a lg 
organisatsioonides ja gruppides 
võis m ärgata  initsiatiivi kasvu ja 
mõninga! määral töövormide m it
mekesistumist. Vähe pöörati aga 
tähelepanu õppe- ja kasvatustöö 
igapäevaste küsimuste printsipiaal
sele lahendamisele, ülikooli komso
molikomitee peamiselt oma töösti i
li tõttu ei suutnud seista nende k ü 
simuste lahendamisel oma ülesan
nete kõrgusel.»

®  Kaleidoskoobi lõpuks kaks tsi
taati «Tartu Riikliku Ülikooli»
6. nov. 1953. a. 32. nr.-st («Mõnin
gaid märkmeid konverentsil t»):

«Ühiskondlik töö ei tohi kunagi 
muutuda tööks t ö ö  p ä r a s t .  Ta 
ei tohi takistada peamist — õppe
tööd, igapäevast pidevat tööd oma 
erialal. Muidu hakkab ülikool ette 
valmistama küll tublisid o rgan isaa
toreid, kuid nõrku spetsialiste.»

«Lahendamatuid küsimusi ei ole. 
Komsomolikomitee peab aga silmas 
pidama, et rektoraadi ja parteior
ganisatsiooni ees õppetöösse puutu
vate küsimuste ülestõstmine on . 
mitte ainult tema õigus, vaid ka 
kohustus.» '

L. JÄRVE

N o o r m e h e d !
EÜE rühmad on enamikus komp

lekteeritud. Töö paremaks organi

seerimiseks on vaja veel mõned 
meesüliõpi lased järgmistesse rüh
madesse:

Maardu: Hiiumaa (alles hiljuti 
moodustatud, nime suhtes polegi 
veel kokku lepitud. Ehitus- ja  maa- 
parandustööd); Narva (ehitama ha
katakse elektrijaama); Saha-Loo; 
Tuula; Kuusalu.

Peale selle on erandkorras võima
lik avaldust anda veel mõnda Lää
nemaa, Sakala ja Lõuna-Eesti regi
ooni rühma (ka ainult noormehed). 
Avaldusi võib tuua äga päev TRÜ 
komsomolikomiteesse. Avaldusi võe
takse vaid 5. j u u n i  n i. Kui rü h 
mad enne seda komplekteeritud 
saavad, siis lõpetatakse avalduste 
vastuvõtmine varem.

Kes tahab veel midagi küsida 
EÜE kohta, see astugu läbirääkimi
seks TRÜ komsomolikomitee arves- 
tussektorist läbi igal tööpäeval.

Tudeng (eriti 1 kursuselt),  mõtle 
ja  otsusta! Äga aega on vähe — 
kiirusta!

EÜE ettevalm is tav ' staap

ühel päeval aprillikuu 
keskpaiku

Füüsikud . . .
(Algus 1. lk.)

kõigile füüsika praktikumis töö ta
nud üliõpilastele tuttava «Praktilise 
metroloogia algmete» autor; peagi 
annab kir jastus «Valgus» välja 
tema sellealase raamatu.

Allakirjutanu ülesandeks on kä
sitleda üliõpilaste iseseisva töö o rg a 
niseerimist ja TTO probleeme füüsi
ka õpetamisel.

Selles probleemideringis on oma 
sõna sekka öelnud ENSV TA Füü
sika ja Astronoomia Instituudi te ad 
lane H. Käämbre, kes juhib tähele
panu vajadusele õpetada tulevastele 
uurijatele kasvõi fakultatiivselt 
teadusliku uurimistöö metodoloogia 
kursust. Ka näidisprogramm selle 
kursuse jaoks on tal välja pakkuda

Ülevaates leiavad kajastamist ka 
T R ü  füüsikute õppetöö individuali
seerimise kogemused ja õppeprot
sessi modeleerimise alal läbiviidud 
tööd.

Seminari «naelaks» kujunevad 
külalislektorite ettekanded.

Prof. M. Širokov räägib kaasaja 
füüsika põhiprobleemide käsitlemi
sest üldfüüsika kursuses, prof. 
V. Fabrikant sama kaasaegsest op 
tikast ja prof. B. Javonski aatom i
te ja molekulide ehituse tundm a
õppimisest üldfüüsika raamides. 
Prof. L. Sena Leningradist esineb

teemal «Füüsikaliste suuruste mõõt- 
misühikute süsteemide loomise 
printsiibid». Hiljuti füüsikute luge
mislauale jõudnud relatiivsusteoo
ria õpiku autoril V. Lfgarovil on 
kavas rääkida osakestest, mille kii
rus ületab valguse kiiruse.

Ka akadeemik G, Naan on andnud 
nõusoleku esineda oma erialal — ta 
käsitleb kaasaja kosmoloogia küsi
musi.

Lõpuks veidi statistikat.  Seminari 
materjalide kogumikus on V a lge 
vene esindatud 24, Eesti 23, Läti 8, 
Kaliningrad 5 ja Leedu 4 tööga. 
Tartu Ülikooli õppejõud on välja 
pakkunud 13 tööd.

Kuigi ametlikult on tegemist 
Balti liiduvabariikide, Valgevene 
NSV ja Kaliningradi oblasti õppe
jõudude seminariga, on avaldanud 
soovi seminarist osa võtta ka mit» 
med teiste õppeasutuste füüsikud.

TRÜ füüsikutele ja eriti kõrgema 
kooli pedagoogika noorele töörüh
male on seminari korraldamine tõs i
ne ülesanne. Tahaks loota, et sem i
nari töö kulgeb edukalt ja et ka 
meie osakonna üliõpilased — tu le 
vased õppejõud ja õpetajad — leia
vad võimaluse näpistada mõne t u n 
ni eksamisessiooni kallist a jas t ja 
tulla kuulama, mida õpetlikku aulas 
nendel päevadel räägitakse.

V. RUTTAS, 
seminari organiseerimiskomi

tee sekretär

algas äsja 25-aastaseks saanud  
TRU  naiskoori pikim  reis, Siberi 
matk.

Kõigepealt M oskva. Suvise lt pal
ju  päikest ja  sireleid. S iis uuesti 
rongi. Kaks päeva ratastel ei jõud
nudki väga ära tüüdata, sest va-
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gunid olid täis laulu ia akende ta
ga helevalged kased.

22. aprilli hilisõhtul jõudsim e  
esimesse sih tpunkti — pidupäeva
selt säravasse O mskisse. K olm eks  
päevaks säi see Tartust 10 korda 
suurem  linn meie peatuspaigaks. 
Selle aja jooksul andsim e 2 kon t

serti: Polütehnilises Instituudis ja  
Siberi Autoteede In s tituud is, tu tvu 
sime linna ja õppeasutustega, mille 
külalisteks olime.

Kontserdid läksid korda. Laulda  
oli algul veidi- võõras, sest oli nä
ha, et koorimuusikaga on sealne 
publik vähe kokku puutunud.

Lahkudes linnast laulsime tä n u 
täheks oma giididele, kahele Tallin
na poisile, praegustele O m ski tu 
dengitele. Nad olid meile suuresti 
abiks ja  üksnes seegi oli tore n ing  
ootamatu, et meid juba esimesel 
õhtul jaam as emakeeles tervitati. 
N üüd saadeti meid eestikeelsete  
soovidega uuesti teele.

Novosibirsk, Siberi pealinn võ t
tis meid vastu im ekauni ilmaga, 
mis pärast O m ski tuuliseid päevi 
oli eriti meeldiv.

Saabum ispäeva hom m ikul korral
dati meile linnaekskursioon, m illest 
on siiani meeldivad m älestused jää
nud. Kõige rohkem üllatas ja rõõ
m ustas m uidugi Akadeem ia linna
ke Obi mere ääres. Kui palju ruumi 
ja heledust, aina puhtus ja rõõm 
sad toonid. Im ekerged m ajad m et
sa all. Ja jälle kased! Selle m eeldi
va päeva lõpetuseks käisim e oope
riteatris <rPadaem andat» vaatamas.

Teisel päeval tu tvusim e N ovosi
birski suurim a n ing noorima õppe
asutusega  — Elektrotehnika In s ti
tuudiga. N E TI-l on oma koorika- 
pell, kuid kahjuks polnud meil või
m alust neid laulmas kuulda.

Õhtul andsim e sam as instituu 
dis kontserdi. Kava (nagu kahel 
eelneval ja järgm istel kontserti
del) koosnes põhiliselt juubelikont
serdil esitatud lauludest. Novosi- 
birskis esines ka meie solist Teo 
Maiste.

28. aprilli õhtuks jõudsim e m a t
ka lõpp-punkii, T om skisse. Olime 
väga oodanud seda päeva, sest hea 
on külla sõita, kui sind vanad tu t
tavad ees ootavad. Tom ski ülikoo
lil on küm neaastane koorikapell, 
kes 1968. a. veebruaris käis Tartus. 
Vilniuses l i l  üliõpilaslaulupeol o li

me nende kooriga jälle koos. N ing
1968. a. sügisel käis Tartu A kadee
miline Meeskoor tom skilastele meie 
koorim uusikat tu tvustam as. Nüüd  
oli meie kord.

Iga l sam m ul tundsim e siberlaste  
heatahtlikku, tähelepanu ja hoolit
sust.

Kontsert toim us vanasse kirikus
se ehitatud saalis.- A kustika  oli 
suurepärane. Seda etteastum ist oli
me kõik veidi kartnud., sest on  tea
da Tom ski asja tundlik  ja nõudlik  
publik, kapelli poolt aastate jook
su l välja õpetatud. Kontserdipiletid  
olid juba am m u enne meie tu lekut 
viim seni ära müüdud. Võib-olla' 
ju s t see ärevus ja erutus aitaski 
kaasa selleks, et rneie arvates kon t
sert kõig iti õnnestus.

Teine päev algas vastuvõtuga  
ülikooli rektori juures, jä tkus lin
naekskursiooniga. Endises kaup
meeste linnas Torni jõe ääres on 
praegu kuus kõrgem at õppeasutust 
ja iga seitsm es inim ene tudeng. 
Võib-olla just see jä tabki m ulje, et 
Tartul on Tom skiga palju  ühist. 
Tundsim e end seal linnas väga ko
duselt. M eid kui lauljaid rõõm us
tavad eelkõige kolm  kordaläinud  
kontserti, kuid meelde on jäänud  
palju m uudki toredat —  ühine lõ
bus pidu. 1. mai õhtul tudenglkok- 
vikus, imepärane seedrim ets, lilled,, 
mis toodi hom m ikuti profülaktoo- 
riumisse, kus elasime, ja loom uli
kult inim esed ise.

Nii m öödusid need päevad. Ja 
kui 2. mai õhtut lennukisse istusi
me, oli linlastele selge , et m e pol
nud ei mereväe m eedikud , ei raud
teelased, ei lastekodulapsed ega 
jalgpallurid, kelleks meid valgete  
m ütside järg i peeti, vaid lauljad: 
Lauljad, kes sõidavad koju  tagasi 
lootuses, et veel kohtutakse nende 
lauljatega, kes lennuväljale lehvi
tam a jäid.

Esim ehe ja viimane m ulje S ibe
rist: ta osutus palju lä h em a l. ole
vaks. kui oskasim e kujutada.

R. R E B A N E

Palju õnne 
ja  edu!

15. mail kaitses Moskvas NSVL 
Pedagoogikateaduste Akadeemia 
Üldise ja Polütehnilise Hariduse 
Teadusliku Uurimise Instituudis
kandidaadiväitekir ja  vene keele k a 
teedri vanemõpetaja A n t i d e a  
M e t  s a. Väitekirja teemaks oli 
«Õppetöö individualiseerimine vene 
keele õpetamisel! eesti kooli V klas
sis (rakendades programmeerimas- 
elemente)»,

Huvi õppetöö individualiseerimise 
probleemide vastu tekkis A. Metsal 
mitu aas ta t tagasi.  1964, aastal võ t
tis ta -oma soovil endale V klassi 
VIH keskkoolis. Klass osutus koos
seisult väga kirjuks: kõrvuti p rak 
tilist keelt valdavate õpilastega oti 
klassis neid, kes ei suutnud vene 
keeles isegi paari sõna õigesti õel ■ 
da.. Sellistes tingimustes tuli tahes 
tahtm ata vene keele õpetamist iri 
dividualiseerida. Järk-järgult kuju ■ 
nes selline individualiseerimine süs 
teerniks.

1964/65. õppeaastal korraldati 
Tartu koolides esimene eksperiment, 
1967/68. õppeaastal teine. Tulemuste 
kohta tehti järeldused, mis said 
laialdase tunnustuse mitte ainult 
meil, vaid ka teistes sotsialistlikes 
maades. Kõrge h innangu andsid 
väitekirjale ka ametlikud oponendid, 
pedagoogikadoktor L. Landa ja pe
dagoogikakandidaat I. Unt.

Kokkuvõttes võib öelda, et on ära  
tehtud suur töö, ülikool on juurde 
saanud veel ühe pedagoogikakandi 
daadš. Aga ees on ju uued plaanid, 
uued probleemid ja uued mured. 
Mõtleval ja rahutul inimesel jätkub 
neid alati.

Venia legendi
Teisipäeval, 2. juunil kell 17 e s i 

neb Tartu Linna Kliinilise Laste
haigla auditooriumis (Oru t. 3) ava 
liku loenguga dotsendi kutse taot 
lemiseks Arstiteaduskonna" p e d iaa t 
ria kateedri dotsendi kt. Lia Sild- 
ver teemal «Enneaegse puberteedi 
kliioilistest vormidest».

E. RAUDAM,
TRÜ Arstiteaduskonna 

dekaan

Жгде 
viivitage 1

Juba teist kuud käib Tartu Riik
liku Ülikooli töötajate profölaktili - 
ae  läbivaatus. Aprillikuu jooksu! oli 
võimalus nais töötajaü kontrollida 
tervislikku seisundit günekoloogi 
juures. Kahjuks ei osatud hinnata 
profülaktilise läbivaatuse tähtsust, 
mistõttu günekoloogi vastuvõtule 
ilmus ülikoolis töötavast ligikaudu 
800 naisest vaid 300. Günekoloogi 
Hsi haigestumisi esines 56 juhul, 
s o. 18,6%. See küllalt kõrge pro t
sent peaks tõsiselt hoiatama neid, 
kes ennast ise terveks peavad ja 
võib-olla sellepärast ei ole kon tro l
lile läinud.

Kõik naistöötajad, kes ei ole s e 
nini veel günekoloogi juures käi
nud, võivad seda :teha edaspidi T a r 
tu Naistenõuandlas vastavate  jaos
konnaarstide juures.

Maikuus on organiseeritud kõiki
de ülikooli töötajate tervise kontroll 
Tartu Kliinilise Haigla polikliini
kus. Ülikooli töötajad võivad last* 
teha vereanalüüsi . ja fluorograafi - 
list vaatlust ilma saatekirjata. P ä 
rast nimetatud protseduure on vaja 
ilmuda terapeudi vastuvõtule k ab i
netti 36 III korrusel. Arsti vastu 
võtuajad on teatatud kõikidesse ka
teedritesse. Ärge viivitage arsti 
juurde minemisega, sest ka väheste 
vaevustega või märkamatult kulge 
vat haigust on vaja õigeaegselt, 
avastada ja ravida!

Ülikooli töötajate 1969. a. ajutis te 
tqovõimetuste analüüs näitas, et. 
aasta  jooksul kaotati ajutise töövõi 
metuse tõttu 10 329 tööpäeva, töö
vigastuste  ja kutsehaiguste ta g a jä r 
jel 198 päeva. Töötajatele h a ig u s 
toetusteks kulutati suur summa — 
42 573 rbl. P ikaajalist töövõimetust, 
põhjustasid krooniliselt kulgevad 
haigused: kopsutuberkuloos, reuma- 
tlsm, mao-sooltehaigused, neeruhai- 
gused.j t .

Ilmnes, et paljudel juhtudel, oleks 
õigeaegne profülaktiline läbivaatus 
võimaldanud mitmete tõsiste haiges 
tumiste vara jas t  diagnoosi ja ravi, 
ennetades haiguse rasket kulgu, 

ILSE RAJAVEE,
TRÜ ametiühingukomitee 
tervisekõmisjoni esimees



ÜVAK teatab
Leidis aset jõudude uuenemine — 

vana juhatuse asemele valiti koos
olekul uus. Elagu esimees! Võtmed 
ja pitsat anti Õigusteaduskonna 

f kursuse üliõpilase Elmo-Silver 
J a 1 1 a i kätte. Laekur on aspirant 
Aita S u i t s m a r t ja sekretär M a
re A n n u s  Õigusteaduskonna ГП 
kursuselt.

Mida tuleks meil kõigil pea!e 
jue juhtkonna nimede meelde jätta?

I. Pikaajaline praktika on tões
tanud veenvalt, et kõige parem aeg 

'laenamiseks on mai ja juuni! Sel 
puhu l '  langeb tasumine sügiskuu^ 
desse, • sügis on aga teatavasti lõi4-.

kusaeg ja suvel koguneb üÜõpilas 
tel kergesti seda, kust annab lõigata 
iseendal ja , . . ÜVAK-il.

2. Liikmemaksukogujad! Korjake 
suvekuude maks juba ette ära — 
juunikuu stipendiumist ka juuli ja 
augusti eest.

3. Eriti sageh näeme nüüd kassa
luugi ees diplomande oma lahku- 
mislehtedele allkirju saamas. Tead
miseks: kassa on avatud juulikuu 
alguseni igal neljapäeval kell 18—20 
söökla majas, III korrus.

4. Palve ka kimpujäänud võlg
lastele: tu lge laenu pikendama, kui 

•tasumise tähtaeg on mõõdas.
ÜVAK-i juhatus

kinom ehhaanikute, R O STA kon to 
ri, adm inistratsiooni, instruktorite, 
näitlejate ja  köögi jaoks. R ong  
väljus M oskvast 12. jaanuaril 1919. 
aastal ja  läbis Läti, Leedu, Valge
vene maa ja suurema osa Ida-U k
rainast, tehes kaksküm m end viis 
peatust n ing  sõites läbi 3830 km. 
Aastail 1919 — 1920 teg i sm. Leni
ni nim eline rong veel kaks reisi.

H arilikult suunati agitrongid  äs
ja va lgekaartlastest ja interventi- 
dest vabasta tud piirkondadesse, sa
m uti kulaklikest m ässudest hõiva
tud  aladele, kus tun ti teravat puu
dust heast propagandistlikust 
tööst. N ii suunati rang xPunane

on paslik sõita sellises üleni värvi
tud rongis. M ul oli hirm, et see 
maalitud, plakatite ja loosungitega  
kaetud rong hirmutab rahvast ja  
teeb minu kui nõukogude võimu  
esindaja naeruväärseks. K uid kui 
ma sõitsin  mööda Vene N õukogu
de Vabariigi teid, siis kadusid mul 
sellised m õtted tä iesti ja  ma sain  
aru, kuidas selline rong mõjub  
massidele. Kõikjal, kus m e peatu
sime, kogunesid  rongi ümber suu
red rahvahulgad, vaatlesid  pilte  
ja  püüdsid lugeda loosungeid . Kir
jaoskajad seltsim ehed abistasid  
kirjaoskam atuid, seletades, mida  
üks või teine pilt tähendab. Ohe

raskesti on see saavutatav. A g it 
rongide kujundam ine toim us M osk
vas raudteede töökodades. Kõik. 
m aalim isega seotud tööd tehti h a 
rilikult rekordiliselt lühikese aja
ga  — kahe-kolme nädalaga. Kuid  
suur en tusiasm  ja kiindum us töö  
vastu  lubaski ka lühikese aja ja 
raskete ting im uste  juures luua m õ
juva id  ja  väljendusrikkaid k u n s ti
teoseid. Neid ronge ja  laevu võib 
tõepoolest nim etada ku nstiteo s
teks, eriti nüüd, kus kuueküm nen
datel aastatel laienenud arusaamad  
esteetilistest väärtustest lubavad 
meil seda teha

J. OLEP

Rafael Alberti
RAFAEL ALBERTI (1902), 

Lenini rahupreemia laureaat,  on 
hispaaniakeelse luule üks vä l ja 
paistvamaid esindajaid tänapäeval.  
Alberti loomingu algperiood 011 
kantud rahvaluule ja  Gõngora mõ- 
udest. Läbinud sürrealistl iku faasi, 
õuab luuletaja kodusõja karmi tõe

lisuseni. Aastatel 1931— 1934^ kü
lastab Alberti kahel korral Nõuko
gude Liitu, aidates kaasa Nõuko
gude kirjanike I kongressi e tteval
mistamisele. Hispaania kodusõja 
ijal tegutseb Alberti aktiivse anti

ja «Mono azul» peatoimetaja. P ea 
le vabariigi lüüasaamist on luule
taja sunnitud emigreerima algu! 
Prantsusmaale, hiljem Argentiinas
se, kus elab tänaseni.  Alberti täh t 
samad luulekogud on «Lubi ja 
laul» (1926— 1927),- «Inglitest» 
(1927— 1928), «13 taba ja 48 täh 
te» (1935), «Poeet tänaval» (1931 —
1936), «Hetkest hetkesse» (1932—
1937). Rikkalikud mälestused sün
nipaigast Lõuna-Hispaaniast on 
säili tanud keskse koha ka poeedi 
uusimas loomingus, ehkki lisandu-

lišislina. on demokraatliku ajakir- nud on Argentiina maastike teema.

RAFAEL ALBERTI

Kui mu hääl kord maapinnal vaibub, 
*lis puhugu rannal taas tuul, 
hääl virgugu laineteharjus.

Siis puhugu rannal taas tuul. 
häält mul kui kaptenit kandku  
sõjalaeval, mis kiirgab valgust.

Oh, mu hääl, su ehteks on antud  
meremehetnärgid, rinda pandud:

südame kohal raudne ankur 
;a ankru kohal tähepaistus 
ja tähtedes tuulehoo paitus 
ia tuulehoos puri las paisub! /

S i i n  j a  s e a l

ü n  lastel Estrem aduras 
paljad jalad.
Kellel te saapaid läks v a ja ?

Nahk veritseb kuum as ja  külm as.
Kes jä ttis  ieid särgist ilma}

Vihma sajab ■
nendel voodisse, unesid leotab.
Kes nii teie kodu teotab ?

Ei tea nad
tähtede nim esid taevas.
Kes teid säästis küll koolivaevast ?

On lastel Estrem aduras  
näod karmid.
Kellel oli te õnne tarvis?

A ga sam as, N õukogude Liidus . . .
Kihutab rõõmus troika  

mööda lum ist välja, laste lõbusa naeru saatel. 
Nende silm ad ei tunne mõrva jubedat hirmu, 
ia karjatust, m illes veri tardub, kõrvad ei kuule.

Esim estel revolutsioonijärgsetel 
aastatel tekkis ja levis üks monu- 
m entaalkunsti väga omapäraseid  
vorme — agitrongide ja -laevade 
kaunistam ine m aalingutega. Nende 
töödega oli seotud suur kunstn ike  
kollektiiv I. N ivinski juhtim isel, 
kus kõrvuti noorte maalijate, graa
fikute ja karikaturistidega töötas 
ka grupp kogenud Palehhi ikooni- 
maalijaid. Paljudele M oskva ku n st
nikele kujunes agitrongide kaun is
tam ine ainsaks erialaseks tööks  
üldse Kodusõja aastatel, sest te i
sed tellim used praktiliselt puudu
sid. N ii töötasid rongide juures 
tun tud  nõukogude kunstn ikud
S. Gerassimov, N. Kotšergin, 
V. K ostenitsõn, D. M elnikov ja pa l
jud teised. M õnedel andm etel olid 
nende töödega seotud ka vene. p la 
ka tikunsti suurm eistrid D Moor 
ja V. Detii. Kuid vaatam ata üksi
kute m eistrite individuaalsete käe
kirjade ja professionaalsete o skus
te erinevusele tekkis nii see om a
pärane lai, väga jõuline, plakatlik  
maalim isviis, m is m itte ainult ei 
kandnud vaatajateni piltide propa
gandistlikku  m õtet, vaid teg i ag it
rongid ka kunstiliselt nauditavaks. 
Suuri teeneid selles oli I N ivins- 
kil, kes andis rongide üldise ku 
junduse. \

Seni teadaolevatel andmetel 
m oodustati esimene agitrong  
1918. a. augustis. Järgnevalt a su
tati M oskvas Ülevenemaalise Kesk- 
täitevkom itee juures spetsiaalne 
agitrongide osakond, mida juha
tas J. Btirov. Loosungite tekstid  
ja piltide süzeed andis to im etus
kolleegium  V. Karpinski juhatusel. 
J. Burov on agitrongide ees seis
nud eesmärke kirjeldanud järgm i
selt: «Eredad, kunstiliselt ku jun 
datud laevad ja rongid peavad lä
bima kogu N õukogude Venemaa. 
Iga laev ja rong peab olema terve 
raam aiukogude, raam atukaupluste, 
kino ja kõnepultide süsteem. K eva
del, kui jää sulab, tuleb Volgal, 
Kaarnal ja Dnepril käim a panna  
kirjanduslik-propagandistlikud lae
vad. See kõik on tohutu, lausa fa n 
tastiline üritus.» (Veebr. 1919.)

Üks esim esi agitronge  — se lts i
mees Lenini nimeline rong  — 
koosnes viieteistküm nest vagunist, 
kõik vagunid plakatite, loosungite  
ja m aalingutega kaetud. Neli va 
gunit viieteistküm nest kujutasid  
endast raam atuladusid, üks raam a
tukauplust, kolm  vagunit oli ette  
nähtud relvasta tud  saatemeeskonna  
ja raudteelaste jaoks, siis vagunid

Kasakas» 1920. a. kevadel Doni ja 
Kubani aladele, rong «Punane 
Ida» sõitis sam al aastal Turkesta- 
nis. Üle viie aasta liikus Venemaa 
raudteedel «Oktoobrirevolutsioon», 
millega mõnda aega sõitis kaasa

sõnaga, vagunid olid nii m aalitud, 
et see lähendas m eid kohe kohali
kule rahvale.» (23. okt. 1919.)

Kõik m aalingud ja  rongide k u 
jundus tervikuna kajastasid ere
dalt Oktoobri-järgsetele aastatele

M. Kalinin. Kalinin on oma sõitu  
ja sealt saadud muljeid kirjelda
nud järgm iselt: «Ma sõitsin  spet
siaalselt ehitatud agitrongis «O k
toobrirevolutsioon». A lgu l tekkis 
mul mõte, kas riigivõim u esindajal

iseloom ulikke iooni. Šelle aja kunst 
pidi üheaegselt propagandistliku  
löövusega vastam a nii haritud 
kunstisõprade ku i ka laiade kirja
oskam atute masside maitsele. I g a 
ühele peaks olema selge, kuivõrd

Seal, nende unenägudes, maailm  on kui teater, 
kus m änguna sünnib töö ja m änguna suureks sirgub  
Maakaart, mis neil on uinudes silm e ees, sädeleb kiirtes, 
siiski heledam kõigest on punase tähe hiilgus.

Teatakse: selles säras, kaugel eernalgi selgib taevas, 
ning teistegi rahvaste südam esse tungib see soojus, 
nendegi laste põue, kes unes vaid ju lm usi näevad, 
pisaraid ema laugel, ränka tööd, piina või hukatust.

Nad on Oktoobri pojad, noored mehed põllult ja tehasest 
sotsialism is saavad tõelisuseks nende ulmad, 
jumal on vaid m õttetu ku ju tlus nende p ilgu ees. 
ja papid on võltsi valguse vanad pettepildid.

Nemad on Lenini uhkus, sirbid ja vasarad, 
nad tem a rada käivad n ing teda kalliks peavad, 
nemad on need, kes kord rahvaid-ühinem as näevad, 
nemad on need, kes meile Rahuplaneedi loovad ,

Valijate klubis

Täna kell 19 toimub TRÜ vali
jate klubis Vanemuise tn. 46 koh
kumine EKP Tartu Linnakomitee 
žsimese sekretäri Johannes Lotiga.

Teisipäeval, 2. juunil keli 19 to i 
mub samas loeng «Perekonna t e r 
viklikkuse tähtsusest meie ühiskon
nas». Lektor H. Kurm.

P äras t  nimetatud üritusi demonst
reeritakse dokumentaalfilme.

I Kogust «Poeet tänaval»)
Hispaania keelest tõlkinud  

JÜRI  TA LV E T



ätusiakab pühapäev
(Sünnib siit uus traditsioon?)

24 mail k. 10 seisis pooletuhandeline üliõpilashulk Tähtvere laulu
väljakul. M ürtsuva puhkpillim uusika saatel raporteeris paraadi andja  
T. Tepandi paraadi vastuvõtjale L. Karule, lauldi kõige uuemat eesti 
laulu — «Vorbuse hümni», mis sündis kollektiivse loom ingu korras 
alles pühapäeva hom m ikul, n ing  siis suunduti Vorbuse mäele.

Suure peo avas TRU rektor A. Koop. M iim e tunni jooksul vaheldus 
isetegevus vabas looduses ja isetegevus m ikrofonide ees. Esinesid 
«Kodu ja ristikheina» sarja üldvõitjad eesti filoloogia 1 kursus; 
ansam bel «Kuup ja kera» ja ansambel «Rajacas» (vokaalrühm ). Lõõts- 
pillikontserdi andsid N. Laanetu ja M. Laane. Suure menuga möödus 
ka T. Tepandi ja V. Uibo kiilaliskontsert. A inus, mis pidulisi segas, oli 
vilu ilm, see sundiski juba kell 16 tagasitee jalge alla võtma.

K om som olikom iteel on kavas selline kevadine lustipidu muuta tra
ditsiooniliseks.

Räägime tõlkekonkursist
Teatavasti kuulutati hiljuti üli

koolis välja üliõpilaste tõlkevõist- 
lus (vt. TRÜ nr. 35 ja 16 k. a.). 
Esitasime toimkonna liikmetele 
dots. kt. Aino Valmetile, dots. kt. 
ü rve  Lehtsalule, õp. Jaak Rähesoo- 
le ja  üliõpilastele Rein Kärnerile 
ning Trivimi Vellistele kuus küsi
must.

3. Missugune on võistluse ees
märk ja kuidas sai korraldamise 
mõte alguse?

Romaani-germaani filoloogia osa
konnas on tuntud tõde, et lõviosa 
värskeist osakonda astujaist tahab 
saada tõlkijaks. Ja usuvad, et sa a 
vadki. Samas on teada, et meil tõl
kijaid korraliselt ei koolitata, kuigi 
mõnest üksikust lõpetajast saab 
siiski vahel 'ka tõlkija.

Käesoleva võistluse eesmärgiks 
ongi anda nendele, kes mitte ainult 
ei unista tõlkijatulevikust, vaid t a 
havad tõlkimise kallal ka vaeva n ä 
ha, ergu tav  võimalus end järele 
katsuda.

Võistluse korraldamise mõte ise 
pole esmakordne. Midagi taolist on 
meil ülikoolis paaril korral toimu
nud juba 1960. aastate  algul. Tu
dengite seas näis asja järele ole
vat üha kasvav nõudmine, sellepä

rast algataski romaani-germaani fi
loloogia osakonna komsomolibüroo 
võistluse.

2. Kas üliõpilase edukas esine
mine tõlkevõistlusel võib mõjuda 
ka tema erialasele käekäigule?

Võib küll. Kui õnnestunud tõlke
ga esineb keeietudeng, kes tahab 
elukutseliseks tõlkijaks saada, siis 
käesoleval võistluse! saavutatud edu 
on talle heaks visiitkaardiks.

Üliõpilasele saab teatavasti anda 
tõlkesuunalist individuaalplaani 
vaid siis, kui kusagilt tuleb vastav 
ametlik tellimus. Kui nõudmine tu 
leb, siis on rohkem väljavaateid 
nendel, kes on endale nime teinud.

Veel enam! Kui meil käib jutt 
ilukirjanduslikust tõlkimisest, siis 
siin suudab akadeemiline kool vaid 
algteadmisi anda. Spetsialisti ku
jundab alles praktiline tõlketöö. Ja 
selles mõttes on meie võistlus üli
koolis võib-olla üsna vajalik.

3. Missugune on võistluse mate
riaalse ja moraalse ergutamise va
hekord?

Materiaalne õhutamine avaldub 
võimaluses võita küllalt suuri r a 
halisi auhindu (50 rbl. jt.).

Võitjaile korraldame vastuvõtu 
koos võistluse avaliku aruteluga.

Samuti taotleme parimate tõlgete 
tutvustamist ülikoolis ning nende 
avaldamist vabariigi a jakirjandu
ses.

4. Statuudis esines nõue tõlkida 
adekvaatselt. Kuidas seda mõista?

See on väga oluline küsimus. 
Adekvaatselt tõlkida tähendab lei
da originaalile sisuliselt ja stiilili
selt vastavad väljendusvahendid 
tõlkekeeles. Ilukirjanduses eeldab 
see eriti head vaistu ning mõlema 
keele — eriti aga selle keele, mil
lesse tõlgitakse —- peensuste tu nd 
mist. Ei tohi tõlkida liiga krampli
kult, ei tohi aga ka tõlkida liiga 
«hästi», s. o. liiga vabalt, omapool
sete täiendustega, nagu seda tee
vad kirjanikud. Kõige paremini tõl
gib ikkagi tõlkija-spetsialist, kes 
jääb märkamatuks vahendajaks.

_On vaja tunnetada võimalikult 
koiki takistusi, mis raskendavad 
mõtte kandumist ühest keelest teise 
nii, et säiliks atmosfäär, et orig i
naali omapära ja harmoonia ei kah
justuks.

Erinevatest keeltest tõlkimisel 
kerkivad üles erinevad raskused. 
Nii on inglise keele idioomid mõ
nelegi tõlkijale komistuskiviks. Sak
sa lause oma pika ja keerulise sõ
nade järjekorraga on aga muula
sele tihti nagu pime labürint. Eesti 
tõlkija võib olla hädas neegri ja 
valge mehe harimatu kõne erista
misega, sest meil pole vastavaid

sotsiaalseid dialekte.
Ent see ei tähenda, et tõlkimise

ga ei võiks üllatavalt hästi hakka
ma saada. Vastete nuputamine ja 
leidmine ongi tõlketöö võlusid.

5. Kas pote karta, et üleülikoo- 
lilisest üritusest kujuneb lihtsalt 
romaani-germaani keelte üliõpilaste 
omavaheline jõuproov?

Võib arvata, et võõrkeelte tund
mises on tugevad romaani-germaa
ni filoloogid. Kuid asjal on ka tei
ne külg, on ju vaja tunda eriti 
hästi seda keelt, millesse tõlgitak
se. Kuivõrd hästi selle osakonna 
üliõpilased eesti keelt tunnevad, se
da näitab võistlus. Kindlasti tuleb 
neil hoiduda originaali konstrukt
sioonide liialt kramplikust matki
misest.

Võiks eeldada, et eesti filoloogi
del ei teki emakeelsete vahendite 
leidmisel raskusi, võib-olla on neil 
aga raskem jõuda mõnegi võõrkeel
se konstruktsiooni mõistmiseni.

Pole võimatu, et hoopis mõne 
muu eriala tudeng löõb kõiki teisi 
oma andekuse ja taibuga. Võistlu
selt võib oodata igasuguseid ülla
tusi.

6 . Kuidas teada saada, kas ei 
asuta tõlkima eesti keeles varem 
ilmunud tööd?

Fr. R. Kreutzwaldi nimelisest 
Kirjandusmuuseumist saate sellele 
küsimusele vastuse.

Aeg puhkuse
plaane pidada!
Taas on lähenemas suvevaheaeg 

ning see toob kaasa puhkuse suure
male osale ülikooli töötajaist. P a l 
judel on kindlasti juba puhkuse
plaanid kavandatud, aga  kui seda 
pole veel tehtud, siis . . .  vaatame, 
milles saaks ametiühing aidata.

Meeldivat ja mugavat vaheldust 
pakub kindlasti paarinädalane vii
bimine mererannas või Pühajärve 
kaunis ümbruses. Suvekuude tuusi- 
kud pole veel komiteesse saabunud,- 
aga oodata on neid juunikuu esi
mesel poolel. Seni on sooviavaldusi 
laekunud paarikümne ümber, .tuusi
kuid saame III kvartalis aga 70 pii

res. Ei ole võimalik rahuldada neid 
emasid, kes soovivad tuusikuid saa 
da -puhkamiseks koos ühe või kahe 
lapsega. Selliseid soove on esitatud
8, loota võib aga vaid 1—2 tuusi
kut. Tuleb siiski arvestada seda, et 
tuusikud antakse sotsiaalkindlustuse 
summadest ning seepärast on need 
eelkõige ette nähtud neile, kes töö
tavad, ainult väga vähesel määral 
perekonnaliikmetele.

Perekonnaga puhkamiseks on meil 
eelmiste aastate  eeskujul välja pak
kuda hooajaline puhkekodu (ainult 
elamisvõimalus) Pärnu Lydia Koi
dula nimelise Keskkooli baasil (10- 
päevased vahetused 25. juunist kuni
23. augustini), kus meil osa tube on 
võimalik välja anda 4—6-liikmelis- 
tele perekondadele omaette. Samuti 
on Vellavere puhkebaas juuli-augus- 
tikuus ülikooli töötajate perekonda
de kasutada. Vee! on võimalus pe

rekondadega puhata Ametiühingu 
Vabariikliku Komitee poolt organ i
seeritavas Loksa hooajalises puhke
kodus (ka ainult elamisvõimalus) 
alates 1. juulist 10-päevastes vahe- 
tustes. Sooviavaldused tuleb esitada 
ametiühingukomiteesse hiljemalt 8. 
juuniks. Kellel aga tervis nõuab p a 
randamist, siis lisaks 27-le III kvar
talis ettenähtud sanatooriumituusi- 
kule on meile lubatud veel tä ienda
valt 10 ravipääset Pärnu  sanatoo
riumi (välja arvatud seedeorganite 
haigused) juuni-, juuli- ja august i
kuuks, mida võivad kasutada vaid 
üliõpilased ja  õppejõud. Sooviaval
dused tuleb esitada aga juba 1 . juu
niks.

Mõeldud on ka nendele, kes ju u 
nikuus ja juuji alguses pole vee! 
puhkusele saanud minna. Nii kor
raldatakse pühapäevaseid (2 1 ., 28. 
juunil ja 5. juulil) päevitama-uju-

masõite Peipsi äärde. Kes asja v as
tu huvi tunneb, registreerigu end 
hiljemalt väljasõidu pühapäevale 
eelnevaks kolmapäevaks TRÜ Spor
diklubis. Sõidud on ette nähtud 
Kauksisse, Rannapungerjasse ja 
Värskasse. Need on ühepäevased 
ning tasuta.

Tahaksin veel meelde tuletada, et 
suusahooajaks mahamärgitud püsi- 
rada Elva—Kääriku on ka suvel 
matkamiseks sobiv. Selline matk on 
jõukohane iseseisvalt ette võtta.

Vähesel määrai saame kohti ka 
Käärikule (juulikuu lõpus, augusti 
alguses).

Laste jaoks on saabunud kõikide 
vahetuste pioneerilaagri tuusikud. 
Palume need peatselt välja võtta.

Täpsustusi teid huvitavates küsi
mustes saate ametiühingukomiteest.

H. KABUR

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
1. Nõukogude Eesti tõlkekirjan

dus 1940— 1968. Tallinn, 1970. 
312 lk. 12 Bi — 179.

Raamat annab ülevaate tõlkekir
janduse väljaandmisest Eesti NSV-s 
28 aasta  jooksul, kaasa arvatud к г 
Suure Isamaasõja ajal Nõukogude 
tagalas  ilmunud eestikeelne tõlke
kirjandus. Raamat on varustatud 
nimede alfabeetilise registriga.

2. Nõukogude Eesti trükisõna 
Suure Isamaasõja aastail. Tallinn,
1970. 339 lk. Bi 3(ee) 5.

Bibliograafia hõlmab Suure Isa
maasõja ajal Nõukogude Lii‘du t a 
galas Eesti kirjastusgrupi, asutuste, 
organisatsioonide ja sõjaväeosade 
toimetusel ilmunud trükiseid. V ä lja 
anne on vajalik teatmeteos teadus 
likele asutustele, raamatukogudele, 
kõrgematele koolidele, õppejõudude
le ja üliõpilastele.

Külastage käsitöönäitust!
Tutvuge üliõpilaste käsitöödega

29. V— 1. VI kella 14— 17 kodun
duse kabinetis.

Avaldame kaastunnet 
Marje Hargile

VANAEMA 
surma puhul.

Raviosakonna
IV kursuse 4. rühm

Kallis Ene!
Tunneme Sulle kaasa 

ISA
kaotuse puhul.

Arstiteaduskonna
V k. pediaatrid

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет» I 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета 
H ans Heidem anni nim. trükikoja träkk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teü. 3232. MB-04I62

•еезтг
RAHVUSiRAÄMATUKOCSU
V   AR .
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Депш ja

kirjandus'

Selleteemaline teoreetiline 
konverents algas täna kell 10 
peahoone 1 0 2 . auditooriumis. 
Ürituse korraldaja on TRÜ Sot- 
sioloogialaboratoorium.

Kavas on 10 ettekannet.
Külalisesineja E. Tooms 

(ajaleht «Edasi») räägib lenin
like ajakirjandusprintsiipide jär
gimisest toimetuse töö praktikas, 
V. P. Talovovi (Leningradi RÜ) 
ettekanne on ajakirjanduse uuri
mise algusest Nõukogude Liidus. 
Professor J. P. Prohhorov 
(Moskva RÜ) esineb teemal 
«Leninlikud ideed ja ajakirjan
duse funktsioneerimise problee
mid».

Selline ta on, see suuline eksami

Küsimused üliõpilastele
Kumb eksamisessioon on teile meeldivam — talvine või suvi
ne? Miks?

2. Kui teil oleks võim alus valida klassikalise suulise eksami 
programmeeritud kirjaliku (test!) eksami vahel, kumba te 
valiksite? Miks?

3. Mida te tavaliselt teete eksamieelset ööl?
4. Kas õppejõu meeleolu omab määravat tähtsust eksamitule

muse suhtes? Aga kas üldse omab tähtsust?
5. Kumb eksamineerimisviis rahuldab teid enam — kiire, as ja

lik, minimaalsete lisaküsimustega, või aeglane, kus plnni- 
takse tublisti, nii et hinde eest tuleb sõna otseses mõttes või
delda?

6. Kas oleks mõttekas vähendada eksamite arvu, asendades 
need arvestuslike kontrolltöödega, mis sooritatakse süsteemä- 
kindlalt kogu sessiooni vältel?

ja õppejõududele
1. Mis on teie arvates kergem: kas kolm päeva õppida ja soo

ritada siis eksam, või istuda koirn päeva laua taga  ja vastu 
võtta -eksameid?

2. Kas eksamitulemus sõltub õppejõu meeleolust?

3. Kas eksamitulemus oleneb sellest, on’s vastaja  esimeste või 
viimaste hulgas, kui õppejõud on juba väsinud?

4. Sama, mis 6. küsimus üliõpilastele.

5. Mida te soovitate teha eksamieelsel ööl?

A. Aarelaid, ajaloo-osak. Ш k.;
1. Talvine. Suvine jääb liiga pikalt ilusasse aega ja teeb tavaliselt 

meele morniks.
2. Valiksin meelsamini esimese võimaluse, sest suulise vastuse kor

ral saab materjali ise tõlgendada ja seostada. Test näitab kuiva m ater
jali tundmist ning on humanitaarala inimeste jaoks vähem sobiv.

.3. Magan.
4. Kas jus t määrav, kuid küllalt suur tähtsus on sel kindlasti. Tei

selt poolt ei saa unustada, et oma vastusega mõjutame tavaliselt 
samuti õppejõu meeleolu.

5. Esimene küsitlusviis on meeldivam, sest see võimaldab paremini 
keskenduda. Pika pinnimise lõpus tekib tavaliselt väsimus ning hinne 
võib kergesti langeda.

6. Kõik oleneb sellest, millise õppeainega on tegemist. V äga ula
tusliku faktilise materjaliga eksamid võiks tõesti asendada rea kontroll
töödega. Vastasel juhul ei jõua neid niikuinii selgeks saada. Uks osa 
õppeaineist, mis nõuavad materjali terviklikku käsitlemist-mõistmist
7nnäit. dialekt, mater ), peaks kindlasti lõppema eksamiga.

R. Hunt, raviosak. IV k.:
1. Rasked on mõlemad, eks suvel on tahtmist vähem.
2. Meil pole testi olnud. Võib arvata, et vastata  oleks kirjalikult 

parem.
3. Magan.
4. õppejõu meeleolu omab väga suurt tähtsust. Tuttav lugu on ju 

nende peatähtsate ja kõrvaltähtsate ainetega. Enamasti ei andesta 
õppejõud kõrvalaine eksamineerijana üliõpilasele, kui märkab, et vii
mane asja tõsiselt ei võta. Eksamineerijale on see ju põhiala, tema 
töö. Ometi on meil küllalt õppejõude, kes väga  hindavad seda, kui 
peensusi ja kõrvaltähtsaid andmeid suudad kiiresti õigest teosest 
kätte saada. Siis ei peagi peas nii arutult palju olema. Siis pole ka 
eksam nii kramplik.

5. Kiire ja asjalik küsimine meeldib ikka enam. Kui hinne kõigub, 
siis küll ennem pinnimine. Eksamid on vist väga tugeva närvikavaga 
inimestele mõeldud, suurem osa väsib sessiooni lõpuks ikkagi ära. 
Muidugi erinevate õppejõudude eksamiteks valmistutakse erinevalt. 
Mõnede juurde minnakse väga meelsasti ja kes missugune eksami
neerija -on, see tehakse noortele kaaskannatajatele juba hästi 
varakult selgeks. Teatavasti töötab üliõpilaste hulgas suuline telegraaf 
laitmatult.  Enamikul otse arstiteadust õpetavatele õppejõududele pre
tensioone ei ole.

6. Eksamite arvu võiks vähendada protokolliga arvestuste arvel. 
Arvestus inimest niipalju ei murra. Tsüklite kaupa õppimise puhul 
(nagu see meie teaduskonnas esineb) tasuks see eriti.: teha arvestus 
kohe tsükli lõppedes.

Sessiooni suuremaks ajada enam ei maksaks, neli eksamit on piisav. 
Samuti ei jaksaks vist rohkem arvestusi teha, kui neid praegu on — 
keskmiselt kümme.

Üldiselt, kui Arstiteaduskonna üliõpilane semestri jooksul ikka tööd 
teha püüab, peab ta sessioonil toime tulema.

А
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Inge Unt, pedagoogikakateedri dotsent:

1. Istuda 3 päeva laua taga  ja  vastu võtta eksameid on ehk kergem, 
ent mitte meeldivam. Ma eelistaksin küll need kolm päeva õppida, 
sest eksamil kuuled (väga väheste eranditega) seda, mida sa nagunii 
tead; õppimine annab aga muidugi uut juurde. Ent eksam on õppe
jõule huvitav sellepoolest, et ta saab teada, mida oleks vaja õpetamisel 
edaspidi teisiti teha, samuti mõnevõrra seda, mida kujutab endast 
iga üliõpilane, keda ta  seni vaid rühm aga koos on kohanud, eraldi kui 
isiksus. Ja tavaliselt mõtled vaikselt sellest, missugune õpetaja sel
lest vasta jast  saab.

2. Vastupidi — õppejõu meeleolu sõltub eksami tulemusest. Võib
olla oleneb see õppejõu temperamenditüübist. Ei tea, kuidas on nen
dega, kelle meeleolu muutub aeglaselt, enda kohta võin ütelda, et 
meeleolu jääb tavaliselt eksamiruumi ukse taha, ja  meeleolu ruumi 
sees hakkavad kujundama vastused. Nõrga vastuse korral on piinavalt 
halb olla, hea ja originaalne vastus loob lausa piduliku meeleolu.

3. Põhiliselt mitte. Küll aga püüan viimaste vas taja te  puhul jõudu
mööda võidelda kahe ohuga. Esiteks, väsinuna võivad tekkida tähele
panu hajumise tõttu tajumises lüngid, eriti monotoonse jutu korral. 
Mõtled ehmatusega, et millest ta küll praegu rääkis ega söanda 
küsimusi esitada. Teiseks tuleb jälgida, et viimased vastajad  ei pää 
seks lisaküsimuste suhtes kergemini kui esimesed.

4. Leian, et põhiküsimuseks ei ole mitte eksamite arvu vähenda
mine, vaid nende paigutamine pikemale ajavahemikule. Mitmed uuri
mused, mis on tehtud ülikoolis saadud teadmiste püsivuse m ääram i
seks, näitavad siin küllalt halbu tulemusi. Oletatavasti on üheks põhju
seks see, e te k sa m ik s  õppimine toimub enamasti liiga lühikese aja kes
tel, ja et paljude eksamite sooritamine üksteise järel aitab teadmiste 
kustumisele veelgi kaasa. Olukorra parandamiseks oleks aga_vaja kül
lalt radikaalseid muudatusi . Näiteks võiks osa .teoreetilisi õppeaineid 
õpetada ajaliselt tihendatud korras ja sooritada eksam semestri keskel. 
Hulgalise faktilise materjali tundmist eeldavat eksamit võiks küll 
sooritada osade kaupa.

5. Muidugi magada, kui materjal on vähegi ära õpitud. Sest n ag u 
nii on vist paratamatu, et eksaminandil on selline tunne, et oh oleks 
veel üks päev aega, siis saaks kõik selgeks. Puhanuna on eksamil ker
gem löögivalmilt esineda. Kui osa materjali on õppimata, siis voib 
viimase ööga veel üht-teist päästa. Sellega riskitakse aga eksami ajal 
uniseks jääda — mõtlemine kaotab oma täpsuse, ei teki vajalikud assot
siatsioonid jne,

E. Loone, filosoofiakat. dotsendi k. t.:

1. Kolm päeva eksameid vastu võtta. .
2. Jah.
3. Oleneb küll (esimesed saavad kergemini läbi).
4. Oleks mõttekas, kui jäetaks ära mõned ained.
5. Magada.

(Jä rg  3. lk.)

TARTU RIIKIIKU ULIKOOtS 

PARTEIKOMITEE REKTO

RAADI, KQ1MSÖMOLIK0- 

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

. . .-------  — .замяая*. _
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Ühiskonnateaduste alal 

Teadusliku kommunismi kateeder

I koha sai
JAAK-PEETER JÄRVEKÜLG 

(Arstiteaduskonna V k.) töö eest 
«Tervishoiuvõrgu juhtimise ratsio
naalse korraldamise probleemidest 
(Tartu rajooni andmeil)»:

II koha sai
TÕNU KARU (füüsika IV k.) töö 

eest «Leninlik opetus töölisklassi 
ühtsusest ja selle tagamise teid 
kaasajal».
Filosoofia kateeder

I koha sai
PAUL KENKMAN (ajaloo VI k.) 

töö eest «Марксизм и проблема 
социализации личности (постанов
ка вопроса)»;

II koha said:
LEEVI HARK -(.Matemaatikatea

duskonna III k.) töö eest «Sotsiaal
sete süsteemide küberneetiline mo
delleerimine»,

REiN RUUTSOO (ajaloo III k.) 
töö eest «Mis on baakliaanlus?»,

KRISTA LÕHMUS (M atem aati
kateaduskonna III k.) töö eest «Mõ
ningaid tehnoloogia arengu filosoo
filisi aspekte»;

III koha said:
ALDO KALS (ajaloo III k.) töö 

eest «В. И. Ленин о понятии дик
татуры»,

VLADIMIR BUTSEV (Füiisika- 
Keemiateaduskonna III k.) töö eest 
«О замечаниях, сделанных
В. И. Лениным на книге В. Щуля- 
тикова «Оправдание капитализма 
в западноевропейской философии, 
от Декарта до Э. Маха.»,

SIRJE MÕTTE (M ajandusteadus
konna III k.) töö eest «Закон 
единства и борьбы противополож
ностей в «Капитале» К. Маркса,

LJUBOV KONDRATJEVA (M a
jandusteaduskonna III k.) töö eest 
«Закон перехода количественных 
изменений в качественные в «Ка
питале» К. Маркса»,

Tutvustam e parim ate võistlustööde
autoreid

JAAN SOOTAK, Õigust. IV k. 
EIMAR RAHUMAA, Õigust. IV k. Töö teema «Muutunud tingimuste 

Töö teema «Regionaalne kaitsesüs- mõju rahvusvahelise lepingu kehti- 
teem läänepooikeral». vusele».

üliõpilaste võistlustööde tulemused
TOIVO RÄIM (Füüsika-Keemia- 

teaduskonna III k.) töö eest «Põh
juslikkuse mõiste areng füüsikas».

NLKP ajaloo kateeder

I koha sai

TOOMAS KARJAHÄRM (ajaloo
VI k.) töö eest «Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni. välismaise 
sõjalise interventsiooni ja kodusõja 
kodanlike ajaloovaadete olemus ja 
kriitika»;

II koha said:

I NNE URM, NIKOLAI KÕIV ja 
LUKUNA TAMM (Õigusteaduskon
na II k.) töö eest «Eestimaa Le
ninliku Kommunistliku Noorsoo
ühingu organisatsioonilisest tööst 
seitseaastaku ülesannete täitmise 
kindlustamisel»,

SIRJE KIHO (bioloogia II k.) 
töö eest «Kapitalistlike riikide noor
sugu ja sõda Vietnamis 1964— 
1968»;

III koha said:

JAAN KAASIK (Matemaatika- 
tead. II k.) töö eest «Üiiõpilaslii- 
kumisest kapitalistlikes maades»,

MAT3 ILOMETS ja ANDRES 
KOPPEL (bioloogia II k.) töö eest 
«Marksism-lenänism ja 1965. a.
30. sept. sündmused Indoneesias»,

AIVO OSA (keemia II k.) töö 
eest «V. I. Lenin inimese ja kollek
tiivi osast juhtimises»,

MERIKE LUIDE (psühholoogia
II k.) töö eest «Üliõpilaslauiupidude 
traditsioonidest».

JÜRI  ANNIST ja ENN HEIN
SOO (keemia II k.) töö eest «Mõn
da Inglismaa ülikoolidest ja üliõpi- 
lastraditsioonidest»,

HELJU HANIMÄE, VIIVE JÜ- 
RISSON, KERSTI RÄMMAL ja 
TIIMAR SOKK (M ajandusteadus
konna II k.) töö eest «Tööjõu t a a s 
tootmine kapitalistlikus ja so ts ia 
listlikus ühiskonnas (Eesti mater
jalide alusel aastatel 1920—1969)»;

II koha said:

TÕNU LAAK Majandusteadus
konna II k.) töö eest «Hind ja  kva
liteet»,

K. AAMISEPP ja L. TATTER 
(M ajandusteaduskonna II k.) töö 
eest «Põllumajandusliku tootmise 
spetsialiseerimine kui tootmise efek
tiivsuse tõstmise vahend»,

AINO KABIN (M ajandusteadus
konna III k.) töö eest «Ühiskond
liku tootmise kahe alajaotuse vahe
korrast»;

III koha sai
GALINA POLJANSKAJA (М а

пл m  , , ,  jandusteadujkonna III k.) töö eest
. «Tööstusliku toodangu tõstmise rah-
let VI k. Too teema «Marksism ,a vamajandlls |ik tähtssu„ ;
isiksuse sotsialiseerimise probieem
(küsimuse püstitamine)». Referatiivsete tööde eest said

I koha:

PAVEL IVANOV (M ajandustea
duskonna II k.) töö eest «Teadus- 
lik-tehnilise revolutsiooni kaa sa eg 
sed probleemid»,

AINO KUKK (M ajandusteadus
konna II k.) töö eest «Kauba t a r 
bimisväärtus ja väärtus»,

VIKTOR VLADIMIROV (M ajan
dusteaduskonna II k.) töö eest «Di- 
ferentsiaalrent ja isemajandamine 
põllumajanduses»;

II koha:
A. LETOVALTSEV (M ajandus

teaduskonna III k.) töö eest «Töö
jõu taastootmise protsess sotsialismi 
tingimustes», ■*"

E. LUBI (Majandusteaduskonna
II k.) töö eest «V. I. Lenin ja ise
majandamine»,

ROBERT NÄRSKA (M ajandus
teaduskonna I k.) töö eest «Toot
mise kontsentratsioon tänapäeval»,

(Järg 4. lk.)

TONU LAAK (M ajandusteadus
konna II k.) töö eest «Marksistlik- 
leninlik mittekapitalistiiku arengu
tee teooria ja  tänapäev».

Kiitust avaldati
JÜRI ALLIKULE (psühholoogia 

II k.) töö eest «Tööst vaba aeg. 
Kultuurirevolutsiooni mõningaid tu 
lemusi Eesti NSV-s.»

Referatiivsete tööde eest väärisid 
kiitust:

ANDRES PORK (ajaloo III k.), 
AKSEL KIRCH (ajaloo II k.), 
MARE PURDE (ravi I k.), SIRJE 
VERNIK (ravi I k.) ja  ANDRES 
METSAPALU (ravi I k.).
Poliitilise ökonoomia kateeder

I koha said:
VELLO PEEDIMAA (M ajandus

teaduskonna II k.) töö eest «Mark- 
sistlik-Ieninlik võistluskäsitlus ja 
majanduslik võistlus sotsialistlikus 
ühiskonnas»,

Partei aruanda- ja valimiskoosolekult и

Iga noor kujutab küllalt täpselt 
ette, mida teeb õpetaja, arst, agro
noom või insener. Nendega on ta 
ise või siis vanemate kaudu juba 
küllalt kokku puutunud. Kuid on 
hulk elukutseid, millest noortel on 
väid ähmane ettekujutus. Mida teeb 
finantsist , kaubatundja, raam atupi
daja  või majandusküberneetik, seda 
ei kujuta paljud õigesti ette. Sää
raste elukutsetega spetsialiste aga 
valmistab ette Majandusteaduskond. 
Millal siis saavad noored täpsema 
ettekujutuse oma tulevasest tööst, 
kes peab neile seda eelkõige tu t 
vustama? Need ja  mitmed sellega 
seotud probleemid tõusid õige te ra 
valt päevakorrale M ajandusteadus
konna parteiorganisatsiooni a ruan
de- ja valimiskoosolekul 21. mail 
k. a.

Mingi ettekujutuse oma erialast 
saavad keskkooli lõpetajad M ajan
dusteaduskonnas õpetatavatest eri
aladest ülikooli ja teaduskonda tu t
vustavatest brošüüridest ja  muudest 
teatmeteostest. Hoopis rohkem loo
dab noor teada saada õppima asu
des. Kuid esimestel kursuste! tegele
vad nendega hoopis ühiskonnatead
lased ja teiste teaduskondade õppe
jõud. Oma eriala ainetega puutuvad

parteiorganisatsioonis: Päras t  oma
ette organisatsiooni loomist on si
demed nõrgenenud. Kahju on, et 
poliitilise ökonoomia kateedri liik
med jäävad eemale Majandustea
duskonna igapäevastest muredest ja 
probleemidest. Õpetavad ju nemad 
üht ulatuslikumat distsipliini, milles 
tuleb üliõpilastel teha ka kursuse
töö ja lõpuks sooritada riigieksam. 
Eesti Põllumajanduse Akadeemias, 
Vilniuse Riiklikus Ülikoolis ja mu
jalgi on poliitilise ökonoomia katee
der Majandusteaduskonna koossei
sus. Juba seegi asjaolu teeb vaiel
davaks ühiskonnateadlaste omaette 
parteiorganisatsiooni. Võib veel 
mainida, et viimastel aastatel pole 
ühiskonnateadlased andnud soovi
tusi parteisse astumiseks meie tea 
duskonna liikmeteie. Eks seegi näi
ta, et sidemed pole küllaldased.

Omal ajal põhjendati ühiskonna
teadlaste omaette parte iorganisat
siooni vajadusega a ru tada  mitmeid 
erialaseid ja  metoodilisi probleeme 
omavahel. Nüüd on ju selleks ole
mas ühiskonnateaduste nõukogu. 
Kas siiski me ei kasutaks oma jõu
du paremini ära. kui ühiskonna- 
teadlased-kommunistid kuuluksid 
teaduskondade parteiorganisatsioo-

materjal ja ka muud kirjandust, 
saab seal korraga töötada ainult 
10— 12 inimest. Suurem ruum ise
seisvaks tööks oleks hädavajalik, 
seda eriti ühiselamutingimuste hal
venemise tõttu.

Õppejõudude töökohtadest ei ju l
ge aga veel unistadagi. Üldse ra is
kame me õppejõudude tööaega to
hutult. Majandusteadlane kasutab 
väga sageli ettevõtete, asutuste, kol
hooside, sovhooside ja muude orga
nisatsioonide jooksvat aruandlust ja 
muid majanduslikku tegevust pee- 
geldavaid materjale. Praeguse kor
ra kohaselt käib igaüks eraldi need 
ettevõtted läbi ja kogub temale v a 
jaliku. TA Majanduse Instituudis, 
kasutades abipersonali, kogutakse 
vastav  materjal kokku ja seda saab 
siis igaüks kohapeal kasutada. Hoo
pis lihtsam oleks sel juhul ka dip
lomi- ja  kursusetööde kirjutamine. 
Ka õppetööl saaks kasutada rohkem 
värsket materjali, mis suures osas 
kirjandusse ja ajakirjandusse ei 
jõuagi. Võimaluste piirides ta l i ta 
vad meie kateedrid samuti, kuid ko
gutu on vaid murdosa vajalikust. 
Rohkemaks pole me võimelised abi- 
koosseisu piiratuse ja kateedriruu- 
mide nappuse tõttu. Praegu elame

Majandusteaduskonnas
üliõpilased kokku alles II ja  III 
kursusel. Kohe esimestel õppepäeva
del tutvustatakse I kursuse üliõpi
lastele küll õppeplaane, räägitakse 
ülikooli töökorraldusest, kuid see 
pole vee! erialaga kokkupuutumine.

Sama kurdavad ka teiste kõrge
mate õppeasutuste m ajandusteadus
konnad. Tallinna Polütehnilises 
Instituudis tahetakse hakata  vane
matel kursustel pidama 2 n äda la 
tunniga kursust kutseorientatsioo- 
nist. Ka meil tuleb selles suunas 
mõelda, kuigi see pole kergesti teos
tatav juba niigi suure loengukoor- 
muse tõttu. Teine võimalus on ti
hendada koostööd nende õppejõudu
dega, kes õpetavad teaduskonna 
noorematel kursuste!, viia üliõpila
sed kurssi teaduskonna ees seisvate 
probleemidega, majandusteaduse ja 
majanduselu ees seisvate küsimus
tega.

Varasematel aastatel tegelesid  
Majandusteaduskonna üliõpilastega 
hoopis rohkem poliitilise ökonoo
mia kateedri õppejõud, nad olid siis 
teaduskonna õppejõududega ühises

nidesse. Isiklikult ei näe ma mingit 
alust õppejõudude parteiorganisat
sioonile ilma üliõpilasteta. Kas see 
ei vii kasvatustööle üleüldse, konk
reetse vastutuse puudumisele?

Koosolekul toonitati vajadust õpe
ta tavat veelgi rohkem siduda noor
te tulevase tööga ning õpetamist 
kaasajastada. Suunda annavad sel
leks Eesti NSV kõrgemate õppeasu
tuste vahelised metoodilised konve
rentsid, mis toimuvad regulaarselt.  
Viies taoline oli käesoleva aasta  
märtsis meie ülikoolis. Need sunni
vad para tam atult tegelema ka me
toodilise tööga ja  annavad näpunäi
teid edaspidiseks tööks. Kuid veel 
pole kõik õppejõud leidnud endale 
metoodilist probleemi, kasvõi h o b i  
korras. Soovituste elluviimist takis
tab aga  tihti teaduskonna materi
aalne baas. Raske on suurendada 
isegi üliõpilaste iseseisvat tööd. 
Teaduskonnal pole vastava suuru
sega ruumi üliõpilastele iseseisvaks 
tööks. Kuigi rahanduse ja  krediidi 
kabinetis on olemas vajalik juhend

siiski optimistlikumalt, sest on suu
remad lootused ruumide juurdesaa
miseks, kuid «põrandaalusteks» jää 
me vist edaspidigi.

Mööduval õppeaastal oiid mitmel 
korral kõne all üliõpilaste ja  õppe
jõudude vahelised suhted. Sellest ei 
mindud mööda ka aruande- ja vali
miskoosolekul. Sõnadest tegudeni 
jõudmiseks tehti mitmeid väärtus
likke ettepanekuid. Loodame neid 
tuleval tööaastal ellu hakata raken
dama. Seltsimehelikumate suhete 
loomine ei tähenda muidugi nõud
likkuse alandamist.  Möödunud aas
tal oli meil läbikukkumine riigieksa
mil, tänavu esitati paar nõrka dip
lomitööd, mida ei saanud lubada 
kaitsmisele. See kõneleb lünkadest 
eelnevate! aastatel. cHeamehelik- 
kus» maksab lõpuks ikkagi kätte. 
Koosolek asus samale seisukohale ja 
nõudis kateedrite juhatajate lt  nõud
likkuse tõstmist. See loomulikult t ä 
hendab nõudlikkuse tõstmist ka õp
pejõudude suhtes, nende õpetamise 
sisu ja  esitamise suhtes.

V. KRINAL

Eksam ist 
p sü h h o lo o g i § 
pilguga §

Elu seab inimeste ette sageli ü s 
na keerukaid ja vastutusrikkaid 
ülesandeid, tuntakse erutust,  isegi 
hirmu. Sellega kaasneb füüsi
line või vaimne pinge. Üheks 
tugevat vaimset ja  emotsionaalset 
pinget tekitavaks situatsiooniks on 
eksam.

Eksameid sooritab igal aastal mil
joneid inimesi. Nad on erutatud, 
ärevil, hirmul. Teiselt poolt valdab 
eksaminandi tahe end näidata, soov 
tunnustust pälvida nii õppejõu kui 
ka õpingukaaslaste ees. Paarikümne 
minuti jooksul tuleb üliõpilasel en 
dast välja anda kontsentraat sel
lest, mis on kogutud nädalate, kuu
de, võib-olla aastatega. Maksimaal
selt on rakendatud tähelepanu, m ä 
lu, mõtlemine, fantaasia. S itua t
sioon on seda keerukam, et õppejõu 
poolt fikseeritud hinde alusel ku ju
nevad hinnangud ka eksaminandi 
kohta: ta öeldakse olevat tark või 
mittetark, andekas, andetu, hoolas 
või laisk. Eksami hinne ei sõltu ai
nult sellest, kui palju üliõpilane 
teab, vaid ka tema emotsionaalsest 
käitumisest ja  väljendusoskusest.

Olulised nihked ilmnevad nii sub
jektiivses sfääris — selles, mida 
üliõpilane elab läbi emotsioonidena, 
kui ka objektiivsetes psühhofüsio- 
loogilistes näitudes. Eksamipinge 
tõttu muutuvad üliõpilase miimika, 
žestid, kõne, hääl. Võrreldes rahu
like tingimustega fikseeriti vahe
tult enne eksamit olulisi nihkeid 
pulsi löögisageduses (tõus 18%), 
vererõhus (9%), tremoris (käte 
värisemine — 37%), reageerimis
kiiruses (tangus 28%). Need_on 
keskmised andmed paarisaja üliõpi
lase kohta. Üksi'kute! indiviididel 
on nihked veelgi suuremad. On üli
õpilasi, kellel pulsilöökide arv en
ne eksamit ulatub 160-ni minutis 
70—80 löögi vastu rahulikes_ t ing i
mustes; vererõhk on tõusnud 
180/100 mm H g sammast hariliku 
120/70 vastu. Ja need andmed on 
saadud üsna «rahuliku» eksami 
juures, kus «läbikukkujate» arv oli 
võrdlemisi väike (paar-kolm üliõpi
last 40-liikrneliselt kursuselt ) .

Mõõtmiste resultaadid kõnelevad 
ka sellest, et. tugeva emotsionaalse 
pinge mõjul, toimuvad nihk£d psüü-

hilistes protsessides: väheneb tähe
lepanu maht, häiritud on operatiiv 
mälu ja intellektuaalsed protsessid.

Kas siit peaks tegema järelduse, 
et eksamipinge on psüühikat t r a u 
meeriv seisund? Jah ja ei. Teatud 
pinge, kui see ei ole väga suur, 
soodustab tegevust. Ülemäärane 
pinge, mis läheneb stressile, tak is
tab oluliselt saavutamast häid re
sultaate vaimses tegevuses ja voib 
kahjustada ka inimese tervist. Ei 
ole ühtset retsepti, mida soovitada 
eksaminandile. Seda just individu
aalsete erijoonte tõttu psüühikas. 
Inimesi on emotsionaalselt stabiil
semaid ja labiilsemaid, enam või 
vähem häirimiskindlaid. On neid, 
kes suudavad hästi konsentreeruda, 
mõelda ja töötada komplitseeritud 
tingimustes (raadio mängib, ruu
mis käiakse, vesteldakse).  Teised 
suudavad hästi töötada ainult täies
ti rahulikus miljöös.

Uurimused on näidanud, et füü
siliselt karastatud inimesed esine
vad kindlamini ka vaimset pinget 
nõudvates si tuatsioonides. Hea füü
siline enesetunne loob julge, reipa 
põhimeeleolu. Võrreldes filoloogide, 
matemaatikute, füüsikutega v as ta 
vad eksamil palju rahulikumalt 
Kehakultuuriteaduskonna üliõpila
sed. Ka nihked füsioloogilistes 
funktsioonides on neil tunduvalt 
väiksemad. See võib olla tingitud 
kõigepealt asjaolust , et nad on f üü
siliselt karastatud, tugevama tah te
ga. rohkem harjunud pingutusi üle 
elama. On ju eksam analoogiline 
seisund spordivõistlusega.

Silmas pidades, et eksamid on 
paratamatud, on oluline teada, et 
inimese psüühika on plastiline, s. t. 
iga inimene on võimeline kohanema 
pingeliste situatsioonidega ja neist 
üle saama. Ülikooliõpingud peavad 
teadmistele lisaks andma oskuse 
end valitseda. P inge tõttu võib küll 
ununeda aastaarv, fakt, nimi, kuid 
ei saa ununeda omandatud aine- 
lõigu struktuur. Ja ükski õppejõud 
ei alahinda struktuurikindlat loogi
liselt ülesehitatud vastust.

E. PUNG

Valijate klubis
Täna kell 19. toimub TRÜ vali

jate klubis V a n e m u i s e  46 küsi- 
muste-vastuste õhtu.

Teisipäeva!, 9. juunil kell 19 toii- 
mub samas loeng «25 aas ta t  või
dust fašistliku Saksamaa üle». Lek
tor A. Uustah

Päras t demonstreeritakse doku
mentaalfilme.



KSAM ID! (Algus lk. i)

J. Tamm, ajaloo-osak. III k.:
1. Eksamisessioonidest meeldib talvine. Põhjuseks kõigepealt iimas- 

iikuolud. Talvel puuduvad õppetööst eemale tõmbavad faktorid. Samuti 
ei väsita liigne palavus. Ka ise olen värskem, sest seljataga on alles 
poole aasta koormus.

2. Valiksin programmeeritud kirjaliku eksami kasuks, sest küllal
dase ettevalmistuse korral ei ole võimalik komistada. Ei tule ilmsiks ka 
oppejõu-poolsed subjektiivsed faktorid. Nõrgemanärvilisiel on põhjusi 
vähem närveerida.

3. Eksamieelsel ööl m agan tavaliselt 7—8 tundi. Õppida sel ööl on 
mõttetus.

4. Meie a jastu  õppejõudude puhul on küllaltki suur tähtsus eksami
neerija meeleolul, see omakorda sõltub väga  mitmetest asjaoludest.

5. Kiire, asjalik, minimaalsete lisaküsimustega — parim eksaminee- 
rimisviis.

6. Minu arvates võiks kõik eksamid sessiooni sees ära jätta . Asen
dada kas pidevate kontrolltöödega,' mis võimaldavad materjali tu n 
duvalt rahulikumalt ja paremini omandada, või siis lubada eksameid 
teha kogu õppeaasta jooksul — kaoks mõttetu tormamine, mille tule
musena materjal ka kinnistuks ning säiliksid üliõpilaste niigi nõrgad 
närvid.

M. Pärn, füüsika ped. II k.:
1. Talvine sessioon on ikka parem, või kes selles kahtlekski? Suvel 

■ei taha ju õppida.
2. Programmeeritud kirjalikku testi pole mul kunagi olnud võimalust 

teha, sellepärast valida ei oska.
3. M agan  ikka korralikult.
4. M ääravat Jä h tsu s t  sel pole, aga natuke ikka. Minul ühtegi eksamit 

sellepärast ebaõnnestunud pole, küll aga arvestus.
5. Üldiselt olen esimese poolt. Kui' aga hinne üle «nelja» kisub, 

siis küll tasub võideldada, muidu mitte.
6. Jah, muidugi.

H. Kulo, eesti f. V k.:
1. Talvine sessioon on meeldivam olnud. Tundub, et hinded on siis 

paremad tulnud, ehkki kui matriklist järele vaadata, pole hinnetes eri
list erinevust. Yõib-olla on talvisel sessioonil olnud eksamid meeldiva- 
•mais ainetes: filosoofia ajalugu, loogika, psühholoogia?

Tegelik erinevus on selles, et talvel on olemas päris õppimistuju. 
Kevadel on seda vähem, mitte niivõrd ilusate ilmade pärast, kuivõrd 
suvemõtete pärast.

2. Valiksin kindlasti testi. Hinne oleks kindlasti objektiivsem. Ning, 
mis tudengile eriti tahtis, — puuduks närvipinge. Muidugi peaks test 
olema koostatud nii, et üliõpilasel pole võimalik testi petta.

3. Tavaliselt lõpetan nn. «esimest ringi».
4. Omab küll. Kas määravat, on raske öelda. M ääravat tähtsust võib 

cmada õppejõu kindlakskujunenud arvamus ühe või teise üliõpilase 
kohta, mis minu arvates on sageli ekslik ning mistõttu õppejõud ei 
hinda mitte niivõrd üliõpilase teadmisi, vaid realiseerib selle arvamuse 
hindesse. Selliseid õppejõude, kes eksamil lausa tujutseksid ning mitmele 
üliõpilasde_ järjest viisi või kolmesid paneksid, vastavalt tuju tõusu
dele ja mõõnadele, pole nagu kohanud. Arvan, et suurem osa õppe
jõude on üliõpilasi üle hinnanud (numbriliselt), hindamine peaks olema 
hoopis rangem. Isiklikult arvan, et nii mõneski aines on mind minu 
teadmistest kõrgemalt hinnatud.

5. Arvan, et tark õppejõud peaks saama selge pildi üliõpilase tead 
mistest ka kiire ning asjaliku eksami korras. Sealjuures peab ta kind
lasti omama teravat psühholoogilist vaistu. «Loomapiinamiiie» on minu 
arvates tingitudj a) õppejõu tahtest panna üliõpilasele veidi kõrgem 
hinne; b) õppejõu mõistmatust suhtumisest üliõpilasesse. On õppe
jõude, kes arvavad, et nende ainele (sageli kõrvalainele, üldainele) 
peaks üliõpHane kõige enam tähelepanu pöörama. Unustatakse, et 
üliõpilane võib olla kiindunud oma erialasse või ühiskondlikku töösse, 
ning seda tehakse ikka kõrvalainete arvel.

6. Meie eksamikorraldus on minu arvates tõepoolest vildakas. Kas 
just arvestuslikud kontrolltööd, aga tõepoolest on vaja organisats ioo
nilisi abinõusid, et üliõpilased terve semestri vältel töötaksid. Veen- 
mismeetod on siin võimatu. Peale selle tuleb pöörata äärmist tähele
panu sellele, et «rebane» juba I semestril aktiivselt eriaiaprobleemi- 
desse tõmmataks.

Kalev Koger, NLKP ajaloo kateedri vanemõpetaja:
1. Kergem on kolm päeva õppida, sest siis omandad ise teadmisi ja 

avastad sageli uut. Palju  raskem on is tuda eksamilaua taga  ja 
näha neid tudengeid, kes näevad vaeva «õpetajale õpitud teadmiste» 
äraandmisega. Tõeline nauding on eksamil olla siis, kui eksamile 
ilmub iseseisva mõtlemisega, probleemidesse tungiv ja probleeme 
lahendav üliõpilane.

2. Eksamitulemus ei tohi sõltuda õppejõu meeleolust, küll aga võib 
sõltuda üliõpilase eksamisessioonieelsest tööst. Mõnigi kord «kirju
tatakse» viimane just õppejõu meeleolu arvele.

3. Tavaliselt ei.
5. Magada. . ......

Ants Raik, füüsilise geograafia  kateedri dotsent:
1. Kolm pikka päeva jär jest eksamit vastu võtta on väga raske. 

Eksamiks kolme (öö)päevaga ette valmistuda, nagu küsimus seda ette 
näeb, on vastutustundlikul üliõpilasel ilrnseit äärmiselt raske, sest 
peale muu avaldab mõju hirm eelseisva eksami käiku mõjutavate 
juhuslike tegurite ees.

2. Jah. Erandeid sellest esineb arvatavasti  vaid niipalju, kui on vaja 
reegli kinnitamiseks.

3. Mõnevõrra küll, kuid põhiliseks ei pea õppejõu väsimust. Kuigi 
hindamine võiks toimuda n.-ö. absoluutse skaala alusel, avaldab 
sageli mõju ka antud õpperühma konkreetne tase, millest õppejõul 
eksami alguses pole piisavat ülevaadet. Sellest aspektist oleks o ts 
tarbekas, kui õppejõud fikseeriks esimesed hinded näiteks pärast 
kuuenda üliõpilase vastust.

4. Eksameid on ülemäära palju. Praegune süsteem ei anna igale 
eksamile vajalikku kaalu. Eksamiks valmistumise reaalsete tingimuste 
teadmine aheldab õppejõu nõudlikkust.

5. Magada. Vähemalt 3 tundi 35 minutit. Olles kord maganud 3 
tundi 30 minutit, tundsin end eksamil nigeiasti (1951. aastal) .

Uno Siimann, loogika ja psühholoogia  kateedri 
vanemõpetaja:

1. Meelsamini eksamineeriksin. Kuigi_ tean, et eksamite vastuvõtmine 
on kõige ebameeldivam osa õppejõu tööst, ei tahaks ise sooritada 
enam ühtki eksamit sellisel viisil, nagu seda ülikoolis tehakse. 
Kindlasti. Hindamine on ju mõõtmine, paratamatult esineb ka mõõt- 
misvigu. Õppejõu häiritud põhimeeleolu tottu moõtmisviga suure
neb.

3. Oleneb.
4. Eksamite arvu võiks vähendada, ent ei ole kerge öelda, mille arvel. 

Allakirjutanu ei kuulu kontrolltööde pooldajate hulka, ennem olgu 
nende asemel referaadid voi iseseisvad uurimuslikud tööd.

5. Eksamieelsel ööl soovitaksin teha midagi meeldivat: lugeda luule
tusi, mängida viiulit, korrastada margikogu. magada. Tean, et rida 
edukalt eksameid sooritanud üliõpilasi on kasutanud eksamieelset 
ööd ka õppimiseks.

IfleiL juba 
ielytud!

2.

Ajalehetegijad 
usutlesid veel...

Ajalehetegijad usutlesid veel üs
na mitmeid üliõpilasi -(T. Karu, 
I. Kolka, E. Komissarova, S. Kal
las jt .) . Nende arvamused lange
sid suuremalt jaolt kokku juba ees
pool avaldatud seisukohtadega.

Küsimusele «Kas õppejõu meele
olu omab määravat tähtsust eksa
mitulemuse suhtes? Aga kas üldse 
omab tähtsust?» vastas T. Karu, et 
ta ka eksamil peab lugu heast huu
morist. «Huumorimeeleta õppejõule 
eksami tegemine on mõru.»

J. Sootak Õigusteaduskonnast 
eelistab suulist eksamit testile: «Õi
gusteaduses on asju, mida ei saa 
nõelatorke või ristikesega lahenda
da. Test jäägu kontrolltöödele fak
tide tundmise kontrollimiseks. Ta 
ei poolda eksamite arvu vähenda
mist. «Sama eksamite arvu juures 
võiks rohkem olla kontrolltöid — 
seda vähem on eksam «ülesütlemi
ne» ja rohkem üliõpilasepoolne si
suline analüüs, mille õigsust õppe
jõud kontrollib. Sellisel juhul on 
üliõpilane (vastavast) materjalist 

'üle, ei rabele aga üle pea kasvava
te faktide vahel».

Kell käib kuuendat uue päeva 
tundi. Helle lõpetas üliõpilaspõlve 
suurim a kirjatöö ja tuli magama  
Tarvis ju jälle t õ u s ta . . .

Tass kohvi. Teine veel ja  kan
gem. Märkrnele'ned. Paar eksam i
eelset tu n d i . .  .

Koridoris kokkupõrge tulevase 
m atem aatikaõpetaja Marjega.

— M illal sul eksam  o li? —
— M öödunud teisipäeval. —
— Mida vast asid j kuidas lä ks? —
— Lineaarset operaatorit ja 

funktsiooni ekstreemumeid. H ästi 
läks. Kõik said läbi. M illal J a  mis 
sul ees? —

— Ära küsigi. Su l algus juba
teh tud , A jaloolasedki proovisid eile,
ainult ühel vedas viltu. M inu eksam
ilgab  tunni aja pärast. —

* * 'к
— No mis sa sellest punasest 

kleidist selga panid! Täna ei tasu 
toreeroi m ängida, kurjustas Helle 
Leiliga. {

— Ah, löödi vastuseks, käega. 
Ara sega.

— Aga m õtle ikka, kuidas sa väl
ja näed! —

— Kuidas sa ise välja näed? —
•— Mis m ina? M ul diplomitöö  

valm is ja  eksam  alles jaanipäeval, 
ei jäänud H ellegi võlgu.

Keegi teadis soovitada: ära sule
peaga kü ll kirju ta , võia see pildiga  
pastakas.

Võtsin. Läksin. Lootuses, et p ild i
ga pastapliiats kõige hirmsama ära 
hoiab.

* * *
Esim ene eksam  viimasel sessioo

nil. Kui närvid vastu peaksid: ko~ 
m isjonile vastamine. Senini on kõik 
hästi läinud. Palju pole enam jää- 
nud, kuid on jäänud tähtsaim.
10. juuni, 24. ju u n i . . .  Viimased 
tõmbed peavad olema kindlad.

Õ nnestuks täna ometi! Nad on 
õhtul jaam as vastas. Kui hea oleks 
öe l da . . .  M õtelge ise, kui hea seda 
oleks öelda, _  .

* * * ’(
M õtted . . .  ootused . ..  konspekti- 

lappamised. Ja siis tunnike pingsat 
istum ist, kolm  korda vähem  aega  
üheksa läbinägeva pilgu all. Täna 
on tastekaitsepäev . . .  Ehk . . . ,  va 
hest s i is k i . . . .  vist küll.

— Võite minna. —
* * *

Leiti läks ikka punases kleidis. 
Viie sai. M ina m itte, aga hästi h in 
nati m indki. Selle eksamipäeva ka
he viie ja kolm e vahele kirjutati 
veel kolm  nelja. B ilanss pole nuri
seda. Meie a rva te s . . .

Põhipunktid teadusliku kommu
nismi riigieksamist lastekaitse
päeval täheldas üles Tiiu.

Riigieksamid on majas...



TRU
Suvi
1970

Umbes kuu aja päras t  — juuli
kuu keskpaigas algavad üliõpilaste 
traditsioonilised suvetööd.

Suvetööd kui üks aktiivse puhku
se vorme kõigis kõrgemates kooli
des on kohustuslikud vastavalt 
NSV Liidu kõrgema hariduse mi
nistri käskkirjale. Eelkõige aga  tu 
leks suvetöid võtta igal tudengil 
kohustusena kordki oma stuudiumi- 
aja jooksul kaasa aidata oma üli
kooli kaasaegsemaks muutmisele, 
paremate õppimistingimuste loomi
sele.

Meie ülikoolis on põhimõtteliselt 
t  nii, et suvetöödel käivad tudengid 

pärast 1 kursuse lõpetamist, ja  ai
nult need, kellel on ca 8 nädala t 
õppetööst ja -praktikast vaba aega. 
Suvetöödest vabastatakse need üli
õpilased, kes töötavad suvel EÜE-s. 
Samuti vabastatakse TRÜ ars ti
punkti soovituse alusel halva ter
visliku seisukorraga üliõpilased 
ning dekaanide soovituse alusel eri
ti raske majandusliku või pere

kondliku olukorraga üliõpilased. 
Juhime siinkohal vabastust taotle
vate üliõpilaste tähelepanu sellele, 
et arstipunkti või dekaani soovitus 
vabastuse taotlemise avaldusel on 
vaid s o o v i t u s  ning teatud ju h 
tudel, arvestades mitmeid asjaolu
sid, staap vabastust ei anna.

Suvetöödest osavõtjad töötavad 
põhiliselt ehitusel. Vaid väike osa 
üliõpilastest — kelle tervislik olu
kord ei võimalda füüsilisi töid teha 
— suunatakse raamatukokku ning 
vastuvõtukomisjoni.

Tänavu ehitatakse Maarjamõisa 
kirurgiakliinikut, ülikooli uut ühis
elamut, arvestuskeskust, remondi
takse ülikooli vanu hooneid.

Ärge võtke suvetöid kurva para 
tamatusena, pidage meeles, et üli
kool vajab meid. Meil tuleb aidata 
kaasa kirurgiakliiniku ning ühis
elamu kiiremale valmimisele, nii 
nagu tänu möödunudaastastele su
vetöödest osavõtjaile me võisime 
möödunud sügisel ülikooli klubis 
tantsida uuel parkettpõrandal.

Kui keegi vajab selgitust või nõu 
seoses suvetöödega, siis palume 
pöörduda suvetööde staabi infor- 
matsioonitundide ajal komsomoli- 
komiteesse:

ESMASPÄEVITI KL. 13— 14 
NELJAPÄEVITI KL. 18— 19 

Vaidu VIDIL

Teaduskondadest 
parim  

Füüsika—Keem ia
M assispordi konkursi tulem used

On tehtud lõplikud kokkuvõtted ja seigunud parimad kursused, osa
konnad ja teaduskonnad. Erinevalt eelmistest aastatest jäi seekord 
mitmesugustel põhjustel arvestusest välja orienteerumine. Seega läks 
massispordi arvestusse sügisene jooksukross, talvised suusamatkad 
Tartu—Vorbuse, Tartu—Vellavere, Elva—Kääriku, Tartu—Kääriku ja 
kevadine jooksukross. Arvudes on pilt järgmine:

Sügisene jooksukross 
Tartu—Vorbuse suusamatk 
Tartu—Vellavere suusamatk 
Elva—Kääriku suusamatk 
Tartu— Kääriku suusamatk 
Kevadine jooksukross

osavõtjaid 
756 '

100 
161 
352 
930

Kokku 2783 osavõtjat.
Teaduskondadest oli kõige suurem/ osavõtjate arv Füüsika-Keemia- 

teaduskonnal (spordinõukogu esimehed Väino Sammelselg ja Ülo Lan
gel). Minimaalselt kaotas esikoha Ajaloo-Keeleteaduskond (Avo Luuk), 
kes möödunud aastaga võrreldes tõusis koha võrra ettepoole. Õigustea
duskond ja Matemaatikateaduskond, kes möödunud aastal olid liidri
teks, jäid sel aastal vist «loorberitele puhkama», nagu näitavad tule
mused. Sel aastal paraku viiendast ja eelviimasest kohast kõrgemale 
tõusta ei jõutud. Sellest peaks järeldused tegema spordinõukogu esi
mees Nikolai Põdramägi.

T e a d u s k o n d a d e  p a r e m u s j ä r j e s t u s

osavõtu %
1. Füüsika-Keemia 94
2. Ajaloo-Keele 93
3. Bioloogia-Geograafiia 84
4. Majandus ' 81
5. ö igu s 77
6 . Matemaatika 74
7. Arsti - , 42

K u u s  p a r e m a t  o s a k o n d a

osavõtu % 
320 
208 
138 
123 
110 
106

1. Psühholoogia
2. Defektoloogia
3. Keemia
4. Ravi I
5. Raamatupidamine
6 . Geoloogia

Tulemuste arvestamisel võeti Arstiteaduskonna raviosakonna üks 
kursus osakonnana ja ühe kursuse 1—II, III—IV jne. rühmad võistle
sid omavahel kui erinevad kursusekollektiivid.

Kursustest esines väga hästi psühholoogia II kursus (spordiorgani- 
saator A. Luuk), kes juba teist aastat järjest saab õiguse tasuta puha
ta Käärikul. Ka geoloogia II kursus (spordiorganisaator A. Haas) 
suutis oma möödunudaastast teist kohta säilitada. Väga'napilt jäi kol
mandaks bioloogia I kursus.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 .- 9 .  
7 .- 9 .  
7 .- 9 .  

10.—11. 
1 0 .-11 .

ja hea-oleks, kui seda tehtaks kollektiivselt!

p a r e m a t  k u r s u s t

osavõtu %
Psühholoogia II 591
Geoloogia II 242
Bioloogia I 237
Geoloogia I 22 2
Keemia I 2 1 2
Rahanduse I 208
Ravi I vene rühm 192
Inglise II 192'
Defektoloogia I 192
Ajaloo I 169
Eqsti I 169
m e e l d e t u l e t u s :
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kuud 

Taanis

Viibisin möödunud aasta novemb
rist kuni käesoleva aasta  märtsini 
Taanis teaduslikul komandeeringul. 
Mu teekond kulges läbi Kopenhaa
geni Aarhusesse. See on suuruselt 
teine linn Taanis n ing asetseb Jüüti 
poolsaarel. Töötasin Aarhuse üli
kooli füsioloogia instituudis. Selle 
insti tuudi juhata ja  prof. J. C. Skou 
avastas 1957. a. ühe fermendi närvi- 
koest, nn. transpart-adenosiintrifos- 
fataasi , mis on oluline närviimpuls- 
side leviku seisukohast. Käesoleval 
ajal on see instituut üks tähtsamaid 
keskusi maailmas, kus uuritakse 
ülalnimetatud fermenti.. Et TRÜ 
biokeemia kateedris, Meditsiini 
Kesklaboratooriumi biokeemia sek
toris ning sekretoorsete Protsessi
de Biokeemia Laboratooriumis on 
üheks teadusliku uurimise suunaks 
selle fermendi uurimine, siis pak
kus erilist huvi külastada Aarhuse 
ülikooli füsioloogia instituuti.

Aarhuse ülikool- asutati enne Teist 
maailmasõda. Kõik ülikooli hooned 
paiknevad koos ülikooli pargis. Üli
kooli võetakse vastu kõik soovijad, 
kes on lõpetanud gümnaasiumi ja 
sooritanud eelnevalt eksamid filo
soofias ja loogikas.

Et nõuded ülikoolieksamitel on 
küllalt suured, siis langevad pea
aegu pooled üliõpilased juba I kur
susel ülikoolist välja. Enamik üli
õpilasi ei suuda lõpetada ülikooli 
ettenähtud aja  jooksul, vaid 1—2 
aasta t  hiljem. Ülikoolis pole õppe
maksu. Osa üliõpilasi, kes on m a 
janduslikult halvemini kindlustatud, 
saavad stipendiumi. On võimalik 
õpingute ajaks ri igilt raha laenata, 
mis pärast ülikooli lõpetamist tuleb 
tagasi maksta. Osavõtt loengutest 
on vabatahtlik. Enamik õppe
materjalist tuleb üliõpilaste! 
omandada õpikutest ja kir jan

ik  VOOLAID,
TRÜ Spordiklubi instruktor

Veel kord  
R SR -i juttu
Aastaring hakkab jälle täis s a a 

ma. RSR-i senaatorid pixiutsesid 
nädala t poolteist tagasi otsade 
kokkutõmbamise rõõrnupeo!.

Natukene ikka oli seda, mida 
meenutada.

Loodeti, et sügisest peale läheb 
töö RbR-is lahti uue hooga ning 
vist veel uhkeminigi, sest endised 
RSR-lased P. Kenkmann ja R. Ruut
soo ning mõned veel ahvardasid 
päris tõemeeli tagasi tulla. Sel 
moel läheb lõplikult lõhki eelmise 
presidendi R. Ruutsoo kurikuulus 
«kolme aasta  doktriin», mille koha
selt polevat tudengi] objektiivselt 
võimalik üle kolme aasta RSR-i 
poliitikaga tegelda.

Kes vaatasid-kuulsid RSR-i vii
mast show'd  ÜRO Julgeolekunõu
kogu istungist,  neile on selged 
noorte RSR-i liikmete võimed. P re 
sident J. Sootak kuulutas nad kõik 
väärilisteks kandm a senaatori au s
tavat nimetust ning tublimatest 
tublimaid autasustas raamatuga. 
Need olid H. Aasmäe, R. Toomla, 
M. Reitel ja  T. Laak.

Nüüd ei jäägi muud üle kui ava
da järjekordselt rubriik «Kes on 
kes RSR-is» ning tu tvustada v ä rs 
keid senaatoreid. Siin nad on.

SILVER JALLAI, tulevane õigus
teadlane II kursuselt,  suvel läheb 
EÜE-sse rühmakomandöriks ning 
ÜVAK-i esimehena palub selle or
ganisatsiooni tööst lahkelt osa võt
ta  — tasuvat ära.

Mängis härra A. von Thaddenit 
ja  tema aatekaaslaseks oli TIIT 
TAMBI, samuti II kursuse jurist.

Araablane oli ARDO AASMÄE 
(geograafia I k.), osakonna komso
molibüroo ideoloogiasektori juh a ta 
ja ja teaduskonna ametiühingu esi-
IT166S,

Brandti esindaja REIN TOOM
LA (ajaloo I k.), Kohtla-Järve
I Keskkooli komsomolikomitee en
dine sekretär. Kui ülikooli tuli, pet
tus esialgu RSR-is võrdlemisi tõsi
selt, nüüd on oma arvamust juba 
optimistlikumas suunas revideeri
nud.

Julgeolekunõukogu liige HEI- 
NART PU HK IM  (ajaloo I k.) oli 
Ahja Keskkoolis komsomolikomitee 
sekretäriks.

HEIGO RITSBEK (ajaloo I k.) 
mängis ÜRO Julgeolekunõukogu 
alalist liiget Suurbritannia esinda
jat, endine kinomees, s. t. kooli ki
nostuudio «Saarefilm» direktor.

Kiesingeri osas esines II kursuse 
inglise filoloog MART REITEL.

Ja  nüüd läheb RSR auga vä lja 
teenitud suvepuhkusele ning sügi
sel esimesel esmaspäeval saame 
jälle vanas kohas kokku.

RSR-press

A jal, m il*rnõtlejad mehed aruta
s i d k a s  sport vajab oma teatrit 
(vt. «K ehakultuur», 1969, nr. 18), 
võitlesid tartlased oma sisehalli 
eest. N üüd oli kileha.ll mõnda aegü 
püsti, ristsed peetud, esim esed hal- 
lirekordid sündinud ja plussid- 
m iinused kokku loetud.

Sarnasus ja  
paralleelsus

E ks meie kilehallgi ole sam m  
teatri poole ja  näitlejatega võrrel
davaid tippsportlasi leidub Taara- 
linnaski. Teater ja  tippsport. Vii
masel ajal tõm m atakse nende va
hele paralleele. K attum isest ei saa 
rääkida. A ga  siiski! K um m ale poo
le asetada tulised jäähokilahingud, 
inim est televiisori kü lge köitev ilu
uisutam ine, m alem atš maailma ja  
N SV L-i koondiste vahel, prae
gused ja lgpalliheitlused? Etendus  
ja suurvõistlus toovad mõlemad  
täismaja. Kas tippsport ei külva  
vaatajasse rõõmu ja vaim ustust 
nagu paremad kom öödiadki; ka s  
tippsport ei paku purunenud lootu
si ja vabastavat katarsist nagu  
Shakespeare’i tragöödiadki; kas 
tippsport ei pane inim est mõtlem a  
nagu teisedki kunstiliig id ? Ei piir
du tem agi ainult em otsionaalsu
sega.

Jäähokim ängijad annavad aasta
te kogem used ja töö igasse mängu, 
luues etenduse, m illele publik aplo
deerib ikka ja jälle kui uuslavastu
sele. Kas 20 ruudulise laua valitse
ja t vabastati sellepärast mõtteloo- 
m ingust, et raal ennustas N SV L -ile  
võiduks 21,5:18,5? Ei, mehed lõhku
sid ja lam m utasid, korrigeerisid ja  
ehitasid, valitsedes nii ka ootavat 
pealtvaatajat. P unkt, pool või n u ll? 
Kas see ei ole e tendus? Väliselt 
võime tippsporti ja teatrit kergesti 
eristada  — sportlane esineb ena
m asti vaikides —, sisem ise erine
vuse leidmine on tunduvalt ras
kem. Veendugu selles pealtvaataja, 
kes külastab vaheldum isi head 
spordivõistlust ja teatrit.

U. E SLO N

Kokku tullakse 

Jõgeval
Bioloogia-osakonna vilistlaste ke

vadsemestri viimane kohtumine to i
mub pühapäeval, 7. juunil kell 11 
Jõgeva Sordiaretusjaamas R. Tam 
me iluaias.

Ф Kuulame IC. Irdil
6. juunil k. a. kell 18 on 

®  ülikooli klubis (Tähe t. 3) 
Ф  noorte valijate ohtu. Kavas 
| ü  kohtumine 1940. a. juuni- 

sündmustest osavõtnu NSVL 
jgf rahvakunstniku K. Irdiga. 
W  P ä ras t  kontsert ja tants.

dusest, mis on enamikus inglis - 
ja saksakeelne. Üllatav oli, et kõik 
üliõpilased, õppejõududest rääkim a
ta, räägjvad vabalt inglise k ee l t  
Mõned õppejõud on pärit Inglis
maalt või U S A s t  ning õppetöö to i
mub inglise keeles. Enamik üliõpi
lasi on mehed, seda ka Arstiteadus
konnas. Naisüliõpilased moodusta
vad umbes ühe kolmandiku üliõpi
laste üldarvust.

Viimasel ajal kasutatakse Taani 
ülikoolide mõnedes instituutides üli
õpilaste teadmiste kontrollimise! 
uut süsteemi. Teadmiste kontroll ei 
seisne faktilise materjali reprodut
seerimises, vaid probleemide lahen
damises, kus üliõpilane peab oska
ma rakendada omandatud teadmisi.

Paljud Taani üliõpilased on polii
tiliselt väga aktiivsed. Nende hul
gas on laialt levinud demokraatli
kud ideed. Sageli toimuvad üliõpi
laste protestidemonstratsioonid. Mõ
ned üliõpilaste nõudmised on aga 
meile harjumatud. Näiteks taotlevad 
üliõpilased esindust ülikooli nõuko
gus ning alates käesoleva aasta  sep
tembrist kuulub Taani ülikoolide 
nõukogudes üks kolmandik kohta
dest üliõpilastele.

Taanlaste teadmised tänapäeva 
Eestist on väga napid. Hästi teavad 
nad aga seda, et kunagi kuulus 
Eesti Taani kuningriigi koosseisu 
ning et legendi järgi said taanlased 
oma riigilipu Eestilt.

U. TARVE, 
biokeemia kat. dots. kt.

Võistlustööd
(A lgus 2 . lk.)

KARI TUUL (Majandusteadus
konna I k.) töö eest «Plaan ja ka
pitalism»,

ARMAND MARK (Majandustea
duskonna I k.) «Majanduse milita- 
riseerimine ja sõjamonopolid»,

TATJANA ILJINA (Majandus
teaduskonna II k.) töö eest «Ma
jandamise leninlikud printsiibid ja- 
kaasaeg»;

III koha:
RENATE JÕGISTE (Majandus

teaduskonna I k.) töö eest «Lenini 
imperialismiteooria ja kaasaeg.»,

TOIVO PLEKKSEPP (Majandus
teaduskonna I k.) töö eest «Mono
polide vormid tänapäjeval»,

ANNE VASAR (Majandusteadus
konna I k.) töö eest «Üliõpilaskond 
Läänes ja imperialisinivastane võit
lus»,

OLEG ANDLA (Majandusteadus
konna 1 k.) töö eest «Maailma m a
janduslik jaotamine ja kapitalistlik 
integratsioon»;

Kiitust väärisid:
ALBERT SAUNANEN (Majan

dusteaduskonna 1 k.), RIINA 
BLAU HUT (Õigusteaduskonna
II k.), TÕNIS JAKOB (Majandus
teaduskonna I k.) ja ENDEL TA- 
NISAAR (Majandusteaduskonna-
11 k.).

Soome pedagoogid 
Tartus

Neljapäeval, 28: mail olid TRU pe
dagoogikakateedril külas 5 Jy väs
kylä ülikooli pedagoogika õppejõu
du, nende hulgas prof. Annika Ta- 
kala. Külalised tundsid huvi peda
googikaalase uurimistöö vastu Eesti 
NSV-s, eriti TRÜ pedagoogikaka
teedris. Omalt poolt informeerisid 
nad Tartu kolleege probleemidest,, 
mille uurimine neil on käsil, ja  tu 
lemustest, mis seejuures on saavu
tatud.

Soomes on praegu käsil kooli
süsteemi põhjalik reorganiseeri
mine, mis on esile kutsunud elavu
se ka pedagoogilises uurimistöös. 
Pais tab silma, et Soome kolleegidel 
on väga avarad võimalused oma 
uurimistöö tulemuste publitseerimi
seks, nii et teadlase töö jõuab juba 

^paari kuuga tarbija lauale.
Vaba aega kasutasid külalised 

tutvumiseks linnaga. Käidi ka Tartu
V Keskkoolis ja Kuulmishäiretega 
Laste Koolis.
________ ____________ A. ELANGO

LEIDJA!
27. mat! kella  kuue paiku õhtupoolikul 

on kaduma läinud TRÜ Teadusliku Raa
m atukogu fuajees m ust ühe lukuga  
nahkportfell, m is sisa ld as m atrikli, kaks 
õpikut ja konspekte.

Leidjal palun portfell tagasi v iia  TRO 
Teadusliku Raamatukogu riidehoidja  
kätte..

* * *
MEIE AJALEHE JÄRGMINE NUMBER  

ILMUB 19. JUUNIL.

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного yHHBepcHTeTav 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Olikooü 17/19 III Ük^iknumbrl? 
hind 2 kop. Teil. 3368. MB 03971.



T ervitame 
töökaid kaug-
* õppijaid *
* sessiooni * 
alguse puhul!

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Nr. 21 Reedel, 19. juunil 1970

TARTU RIIKUKU ÜLIKOOLI 
PARTCIKOMITEE, REKTO
RAADI. KOMSOMOLIKO
MITEE JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIV aastakäik

Sõna on prorektor 
VALTER HAAMERIL:

K o n g r e s s i m õ t t e i d

Juba üle 20 aasta on lõpuaktustel 
aulas olnud ülikooli lõpetajate hul
gas noorte kõrval rohkesti ka ini
mesi, kes on juba keskeas või isegi 
üle selle. Need on ülikooli kaug
õppe teel lõpetanud. Nende arv — 
2882 — moodustab umbes ühe nel
jandiku kõigist sõjajärgsetel aas ta 
tel ülikooli lõpetanuist.

Vaadakem minevikku. M ittesta t
sionaarse õpetuse korraldamist a lus
tati 1944. a. 26. detsembril 1944 
esitas ülikool oma vastavad ette
panekud Eesti NSV Hariduse Rah
vakomissariaadile, kellele ülikool tol 
ajal allus. 16. veebruaril 1945. a. 
tunnistas ministeerium ülikooli e tte
panekud mittestatsionaarse õpetuse 
korraldamiseks vastuvõetavaks ja 
sellest peale asuti ette valmistama 
mittestatsionaarse õpetuse korral
damist Ajaloo-Keeleteaduskonnas, 
Õigusteaduskonnas ja Matemaatika- 
Loodusteaduskonna matemaatika- 
osakonnas.

Peamine töö mittestatsionaarse 
õpetuse korraldamisel tehti aga 
1945. a. sügisel. Selle töölõigu juh
tijaks ülikoolis sai professor Aleks- 
sander Pirn, kes kinnitati 1. sept. 
1945. a. õppeprorektori abiks mitte
s tatsionaarse õpetuse alal.

10. okt. 1945. a. saadeti kateedri
tele kiri, milles nõuti aruannet 
kaugõppe korraldamise võimaluste 
kohta. Kateedrite vastustest nähtub, 
et mittestatsionaarse õppetöö kor- 
raldamisse suhtuti positiivselt. Osa 
kateedreid hindas skeptiliselt ainult 
raadioloengute pidamise ots tarbe
kust. Ra-adioloengute korralda
mise idee realiseeriti siiski 1960. a.
10 aasta jooksul on helilindistatud 
ja esitatud 520 raadioloengut ja 
-konsultatsiooni ligi 700 loengu- 
tunni ulatuses.

20. oktooriks 1945 oli kaugõppe- 
alane töö juba paisunud sedavõrd 
ulatuslikuks, et kaugõppeosakonna 
asjaajamine lahutati oppeosakonna 
asjaajamisest.  Teaduskondade järgi
011 kaugõppijate arv 1945. aasta lõ
puks järgmine: Ajaloo-Keeleteadus- 
kond — 129. Õigusteaduskond — 99,

Matemaatika-Loodusteaduskonna 
matemaatikaosakond — 32. Kokku 
260 üliõpilast.

Eeltoodust nähtub, et 1970. aastal 
me võime rääkida juba veerand- 
sajandi-vanusest ülikooli kaugõppe
osakonnast.  Aeg_ on näidanud, 
-et kaugõpe on õppevormina end 
õigustanud. See võimaldab töö kõr
valt õppides omandada kõrgema h a 
riduse, tõsta erialast kvalifikatsioo
ni. Kaugõppe teel lõpetanute hul
gast võime leida mitte ainult liht
salt õpetajaid, juriste ja m ajan
dusteadlasi, vaid ka vabariigi kesk
asutuste juhtivaid töötajaid (Eesti 
NSV haridusminister F. Eisen, Ees
ti NSV kõrgema ja kesk-erihariduse 
minister E. Schmidt) ja ülikooli 
õppejõude (professori kt. I. Sild
mäe, dots. K. Muru, dots. L. Ering-

son, v.-õpet. R. Tasa, dots. kt. 
U. Lehtsalu).

Käesoleval ajal on ülikoolis üle 
2000 kaugõppija. Õppetöö toimub
6 teaduskonnas 14 erialal. Teadus
kondadest on kõige rohkem kaug- 
õppijaid endiselt Ajaloo-Keeletea
duskonnas, — 1114 ehk 52% kõi
gist ülikooli kaugõppijaist, Õigus
teaduskonnas — 380, M ajandustea
duskonnas — 373, Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonnas — 139, Keha
kultuuriteaduskonnas - 100 üliõpi
last ja ülejäänud on M atemaatika
teaduskonnas. Lähematel aastatel 
lõpetab kaugõpe tegevuse M atem aa
tika- ja Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonnas, sest geograafide v a ja 
dus meie vabariigis suudetakse tä i 
ta ka päevase õppevormi kaudu. 
Bioloogide ja matemaatikute ette
valmistamine päevases osakonnas 
on efektiivsem. Teistes eespool n i
metatud teaduskondades spetsialis
tide ettevalmistamine kaugõppe teel 
jätkub.

Õppimine kaugõppes ei ole kerge. 
Seda teavad kaugõppijad ja m õista
vad õppejõud. Töökad inimesed 
suudavad, hoolimata raskustest,  ol
gu need kodus, tööl või õppetööl, 
lõpetada ülikooli ettenähtud_ ajaga.
1969. a. oli selliseid kaugoppijaid 
kõigist selle aasta kaugõppe teel 
[õpetanuist 40^% . Paljude kaug
õppijate ja õppejõudude arvates 
võiks nende hulk tõusta 2/з-ш. Mis 
puutub aga teadmiste kvaliteedisse, 
siis riigieksamite tulemuste põhjal 
võib markida, et leidub kaugoppi
jaid, kellel teoreetilistes teadmistes 
on nõrku kohti, kuid kes praktilistes 
küsimustes on tunduvalt paremad 
päevase osakonna lõpetajatest. Mui
dugi on kaugõppes ka väga häid 
lõpetajaid nii teoreetilises kui prak
tilises osas.

Edukaks õppimiseks vajavad 
kaugõppijad rohkesti õppekir jan
dust. Rahuloluks pole põhjust, kuid 
aasta-aastalt  on olukord selles osas 
paranenud. 1969. a. anti rotaprindil 
välja 72 nimetust õppematerjale. 
Õpikuid ilmub igal aastal ka kir
jastuste kaudu. Mitmed kateedrid on 
kaugõppijatele õppekirjandust veel 
võlgu. Senisest enam tähelepanu on 
tarvis pühendada metoodiliste ju 
hendite koostamisele. Kui päevase 
osakonna üliõpilastel on alati või
malik õppejõult konsultatsiooni saa 
da, siis kaugõppijal tuleb tekkinud 
raskustest või arusaamatustest üle
saamiseks ette võtta mitmekümne 
kilomeetri pikkune sõit ja kaotada 
rohkesti aega. Hästi läbimõeldud 
metoodiline juhend oleks kaugõppi- 
jale õppimisel suureks abiks, sest 
õppejõud ju teab, mis võiks kõige 
enam raskusi valmistada ja seda ju 
hendis käsitleda. Seni koostatud 
metoodilistest juhenditest võiks ees
kujuks seada loogika ja psühholoo
gia kateedri v.-õpet. K. Toimi koos
tatud juhendit üldpsühholoogia õp-

Kongressimeeleolu algas õieti 
juba siis, kui Tallinnast Moskva 
poole hakkasime sõitma. -Igal pool 
jaamades tervitati meid li 1 lesülemi- 
tega, anti kaasa häid soove. Ka 
Moskvas, tehase «Serp i Molot» 
kommunistlike noorte ja Kalinini 
rajooni komsomolikomitee poolt 
võeti meid väga südamlikult vastu. 
Üldse näis, nagu oleks terve Mosk
va kaasa elanud Nõukogude noor
soo kõrgeimale foorumile.

Kongressipäevad olid nii vaimselt 
kui ka füüsiliselt pingelised: ühelt 
poolt suur informatsioonitulv, te i
selt poolt kongressipäevade pikkus 
ning kongressiga kaasnevad rohked 
vastuvõtud jne.

Tartu linna teine delegaat, 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee I sek
retär Leili Möldre märgib 7. juuni 
«Edasis» õigesti, et ÜLKNÜ XVI 
kongressil leidsid kajastust k õ i k  
komsomolitöö probleemid, sealhul
gas noorsoo ideoloogiline, esteetili
ne ja töökasvatus, hariduse efek
tiivsuse tõstmine, internatsionaalne 
kasvatustöö, noorte ettevalmistami
ne sõjalis-sportlikus tegevuses, kom- 
somolikaadri väljaõpetamine jne.

Meie lehe lugejaile pakub kind
lasti kõige enam huvi, kuivõrd kä
sitleti kõrgema kooliga seoses ole
vaid küsimusi. Kongressi suurel 
foorumil oli üliõpilaskonnast üldiselt 
vähe ju ttu, see-eest põhjalikumalt

muidugi kõrgemate koolide ja kesk- 
eriõppeasutuste töösektsioonis, kus 
pikema ettekandega esines NSV 
Liidu kõrgema ja kesk-erihariduse 
minister V. Jeljutin. Ta rääkis 
uutest nõuetest, mida meie haridus
süsteemi ette tõstab teaduslik-tehni- 
line revolutsioon; ta  rõhutas teoo
ria ja praktika mõjukama ühenda
mise vajalikkust noorele inimesele 
hariduse andmisel, ühiskonnatea
duste õpetamise (ja õppimise) efek
tiivsuse tõstmist; üliõpilase aja r a t 
sionaalsema kasutamise vajadust 
ning sellele eelnevalt õppeprotsessi 
teaduslikel alustel planeerimist. Li
san siia vahele, et kongressil kuul
sin huvitavast eksperimendist: mõ
ned Moskva kõrgemad koolid on 
tõepoolest proovinud luua optimaal
se õppeplaani m u d e l i t  ja näib, 
et tulu sellest polnud just väike.

Meie töösektsioonis kriipsutasid 
esinejad alla, et üliõpilase aja ra is
kamise vastu tuleb just komsomoli
organisatsioonil võidelda — leida 
võimalusi näiteks üliõpilassööklas 
ja raamatukogudes järjekordade 
vältimiseks, otsustavalt välja astu 
da mitmesuguste bürokraatlike a s 
jaajamiste vastu jne. Ministri ette
kandes oli juttu erilise tähelepanu 
osutamise vajadusest esimesele 
kursusele. Mulle isiklikult jäi mul
je, et paljudki ettevõtmised (Kää-

riku laagrid, seminarid, spetsiaal
sed loengud jne.), mida meie üli
kooli komsomolikomitee on kasuta
nud esimeste kursuste sisselülitami
seks kõrgema_ kooli ellu, on enami
kus t_ejstes kõrgemates koolides al
les võõras asi.

Mis puutub üliõpilaste teaduslik
ku töösse, siis jõuti seisukohale, et 
sellealast tegevust tuleb m i t t e  
l a i e n d a d a ,  v a i d  t õ s t a  
t e a d u s l i k u  t ö ö  k v a l i t e e t i .

Sm. V. Jeljutin kõneles ka üliõpi
laskonna eripärast teiste sotsiaal
sete gruppide hulgas ning sellega 
kaasnevalt ka ideoloogilis-poliitilise 
kasvatustöö erinevatest vormidest 
ning kõrgetasemelisemaks muutmi
se vajalikkusest. Komsomoliorgani
satsiooni üheks peaülesandeks kõr
gemas koohs peaks olema see, et 
igale üliõpilasele võimaldataks 
maksimaalselt ära kasutada kogu
tud teadmisi ning tarkusi, inimese 
isikupära kaaslaste seas.

Ministri ettekanne oli väga mõt
tetihe, probleemiderikas ning konk
reetsuse poolest sektsiooni sõna
võttudest kaugelt üle.

Ühel päeval toimus üliõpi 1 asdele- 
gaatidele vastuvõtt NSV Liidu 
Kõrgema- ja Kesk-erihariduse Mi
nisteeriumis.

Nüüd ,hiijem, olen mõelnud, et 
kontaktid NSV Liidu kõrgemate 
koolide üjiõpilaste vahel on tõesti 
nõrgad, õigemini, neid pole pea
aegu olemaski. Oleks äärmiselt h ä 
davajalik vähemalt kordki aastas 
korraldada üleliidulises- ulatuses 
üliõpilasfoorume, muidu on nii, 
et ei meie tea teistest ega vas
tupidi, rääkimata tööalastest a s ja 
likest mõttevahetustest.

Algul ma juba nimetasin, et kong
ress oli emotsionaalselt väga pinge
line. Ülielav reageerimine ettekan
netele ning sõnavõttudele — see 
võiks olla ühiseks iseloomujooneks 
Nõukogudemaa noorsoo paremiku
le, keda oli lähetatud kongressile.

Mõistan, et nii lühikese jutuga on 
võimatu edasi anda lõppenud kong
ressi iseloomu, kuid — igaühel oli 
võimalik ju põhjalikku informatsi
ooni saada ajalehtede ja raadio-te- 
levisiooni vahendusel ning mõne
võrra ise veenduda kõiges, mis 
ELKNÜ XVI kongressil toimus.

ÜLLE REIN

T oim etu selt.

Valisime toimetuse fotode hulgast 
avaldamiseks pildi, kus Ülle Rein 
esineb ELKNÜ TRÜ organisats ioo
ni XVII konverentsil 1969. a. ok
toobris.

Õ ig u stea d u sk o n n a  k au gõp p eosak on n a  diplomandid k rim in a a lõ ig u se  
ek sam i k o n su lta ts io o n il

pimiseks, poliitökonoomia kateedri
dots. V. Türgi toimetamisel ilmunud
juhendit poliitökonoomia õppimi
seks jmt.

Õppetöö tulemused sõltuvad ka 
elamistingimustest õppe-eksamises- 
siooni ajal. Majutamisega on üli
koolil veel palju raskusi. Alates 
järgmisest õppeaastast muudame 
mõnede erialade sessioonide aegu. 
See võimaldab rohkem kaugoppijaid 
paigutada päevase osakonna üliõpi
laste vabanenud kohtadele.

Kaugõppijal tuleb tublisti p ingu
tada, nii mõnestki loobuda, mida 
võivad endale lubada teised, kes ei 
õpi. Kaugõppijatega kõnelemisel sel
gub, et peaaegu koik ebaõnnestumi
sed saavad alguse kindla töösüs- 
teemi puudumisest ja võimete 
mõningasest ülehindamisest. Tihti 
on toonud äpardusi õppetöös kaasa 
ka väga ulatuslik ühiskondlike 
ülesannete koorem. Siin tahaks kü
sida, mis on ühiskonnale vajalikum, 
kas edukas üliõpilane või ebaedukas 
kaugõppija-ühiskondliku töö akti
vist?

Pole mingit kahtlust seiles, et 
hariduse omandamine on ühiskon
nale vajalikum. Ühiskondliku töö 
aktivistid võivad olla väga hästi 
need, kellel juba on kõrgem h ari
dus ja diplomiomanikest pole eri
list puudust enam peaaegu üheski 
kollektiivis. Tundub, et tihti on suu
res ühiskondliku töö koormuses süü

di kaugõppijad ise, sest et nad ei ole 
välja nõudnud seadusega ettenäh
tud soodustusi kaugõppijatele. Mui
dugi peaksid ka ühiskondlikud or
ganisatsioonid ise kaugõppijate 
edasijõudmise vastu ülikoolis huvi 
tundma

Tihti häirib kaugõppeosakonna 
tööd kaugõppijate pealiskaudne 
suhtumine ülikooli poolt esitatud 
nõudmistesse. Küllalt paljud kaug
õppijad ei tutvu korralikult kaug
õppeosakonna instruktsioonide, tea 
dete ja metoodiliste juhenditega.

Siis pole põhjust ka nuriseda, kui 
jäädakse ilma soodustustest, mille 
saamiseks ei olekski vaja olnud 
õ ig e l ajal kes teab kui palju teha.

Nii mõnigi kord paneb imestama 
mõnede statsionaarsete üliõpilaste 
ettekujutus kaugõppest. Arvatakse, 
et kui statsionaaris ei tulda õppi
misega toime, siis voib kohe üle 
tulla kaugõppesse. Kui seal aga 
nõutakse sisseastumiseksamite uues
ti tegemist, ollakse väga üllatunud. 
Et kaugõppes õppimine ei ole s ta t 
sionaaris õppimisest sugugi kerg_em, 
siis ärgu edasijõudmatuse tõttu 
sta tsionaarsest osakonnast eksmat
rikuleeritud üliõpilane imestagu, kui 
kaugõppeosakond ei ole nõus teda 
ilma sisseastumiseksamiteta vastu 
võtma. See. kes on nõus sisseastu
miseksameid uuesti sooritama, on 
tõsiselt kõrgemast haridusest huvi
tatud ja ta tuleb õppimisega ka to i
me. Sisseastumiseksamite uuestisoo- 
ri tamine on möödapääsematult va ja 

lik ka mõnele kaugõppijale, kui ka t
kenud õpingute jätkamine ta a s ta 
mise korras ei ole enam võimalik.

Lähema kahe nädala jooksul lõ
petab ülikooli kaugõppe teel jä r je 
kordne lend. Nende asemele võetak
se augustis uued üliõpilased. Tähe
lepanekud näitavad, et hoolimata 
eluaastatest on paljud töötajad eda
siõppimise otsustamisel küllalt arad. 
Neid saaksid julgustada töökaasla
sed, kes juba kaugõppes õpivad. 
Küllap need töötajad, keda suude
takse õppima veenda, on hiljem oma 
nõuandjatele väga tänulikud.

1970. a. võetakse ülikooli mitte
statsionaarsesse osakonda vastu 400 
uut üliõpilast kaubandusökonoomi
ka, rahanduse ja krediidi, õigustea
duse, kehakultuuri ja spordi, vene 
keele ja kirjanduse, eesti keele ja  
kirjanduse, romaani ja germaani 
(inglise ja  saksa) keelte ja kir jan
duse, ajaloo ning defektoloogia 
erialadele. Kõigis osakondades on 
erialal töötamine soovitav, defekto- 
loogiaosakonnas nõutav. Peale sel
le võetakse vastu kõrgema hariduse 
baasil psühholoogia osakonda pii
ratud arv töötajaid vastavalt töö
kohtade taotlustele. Sellesse osa
konda võetakse vastu eksamiteta.

Jääb soovida, et kõigi kaugõppi
jate õppejõudude ja kaugõppeosa
konna töötajate jõupingutused üli- 
kooliõpingute edukaks kulgemiseks 
kannaksid soovitud vilja. Vähem 
ebaõnnestumisi, rohkem kordamine
kuid!



Partei aruande- ja valimiskoosolekult

Keemia*
osakonnas

Käesoleva aasta mais toimus 
aruande- ja valimiskoosolek keemia- 
osakonna parteialgorganisatsioonis. 
Aruandvasse parteibüroosse kuulu
sid Ü. Haldna (sekretär), A. Talvik 
(sekretäri asetäitja, ideoloogilise 
töö sektor), V. Past (õppemetoodi
lise töö sektor) ja M. Kanter (or
ganisatsioonilise töö sektor).

Algorganisatsiooni büroo aruan
des olid kesksel kohal ideelis-polii- 
tilise kasvatustöö küsimused. Selles 
töölõigus olid aruandeperioodil 
tähtsamaiks V. I. Lenini 100. sünni
aastapäeva tähistamisega seotud 

«üritused. Pikemalt käsitles aruand
ja neist kaht: osakonna filosoofilise 
seminari tegevust V. I. Lenini idee
de propageerimisel ning leninliku 
arvestuse sooritamist osakonna kom- 
som olialgorganisatsioonis. Tunnus
tavalt märgiti ära filosoofilise se
minari (juhataja kommunist 
A. Aaviksaar) tegevust möödunud 
õppeaasta vältel. Sel perioodil toi
mus 8 filosoofilise seminari koos
olekut, neist 7 juhul olid ettekand
jateks seminari liikmed — keemikud. 
Vahetult V. I. Lenini tegevust ja 
tema töid käsitlesid kaks ettekan
net (autorid kommunistid V. Palm 
ja H. Kuus).

Parteibüroo aruandes märgiti 
ära, et osakonna komsomoliorgani- 
satsioon viis läbi leninliku arvestu
se üldiselt rahuldavalt, kuigi selle 
juures esines ka puudusi. Näiteks 
ei võtnud mõned kommunistlikud 
noored enesele leninlikuks arvestu
seks mingeid muid kohustusi peale 
nende, mida iga üliõpilane niikuinii

täitma peab.
Büroo aruandes peatuti üksikasja

liselt ka kursuste juhendajate ja 
kursuste komsomoligruppide tööl. 
Aruandeperioodil on keemiaosakon
nas parteibüroo korduvalt ära kuu
lanud küsimusi seoses kursusejuhen
dajate tööga. Seetõttu on viimasel 
õppeaastal kursuste hooldajate töö 
mõnevõrra paranenud. Aruandes 
tõsteti esile keemiaosakonna esime
se kursuse juhendajat kommunist
H. Laanperet.

Õppemetoodilist tööd käsitlevas 
osas märgiti õppeedukuse para
nemist keemiaosakonnas aruande
perioodil. Nii on edukalt õppivate 
üliõpilaste protsent 77,1, aasta ta
gasi oli see pisut madalam 
(74,1% ). Kuid soovida jätab veel 
üliõpilaste õppedistsipliin. Tänu
väärset tööd on teinud osakonna 
parteiorganisatsiooni poolt organi
seeritud ja suunatud metoodiline 
komisjon (esimees biiroo liige 
V. Past). Viimase õppeaasta vältel 
olid nimetatud komisjoni tegevuses 
kesksel kohal keemiapraktikumide 
metoodilised probleemid.

Keemiaosakonna parteiorganisat
siooni 24 liikmest võtsid aruande- 
ja valimiskoosolekul sõna 1 2  ini
mest.

Koosolek tunnistas keemiaosakon
na parteibüroo töö rahuldavaks ning 
võttis vastu otsuse, mille alusel 
osakonna uus büroo asub organi
seerima parteitööd.

Keemiaosakonna kommunistid va
lisid osakonna büroosse V. Pasti, 
(J. Haldna, H. Timotheusi ja 
M. Kanteri.

ühiskennatea* 
duste kateed
rites

Ü. HALDNA

ARUANDEGA BÜROO TÖÖST
ESINES DOTS. ÜLO VANA

ASEME

A r u a n d e s t :  büroo tegevuses 
olid peamisteks ülesanneteks idee- 
lis-poliitiline kasvatustöö, õppekas
vatustöö, kaadri- ja organisatsioo
nilised küsimused.

Käesoleva aasta ideeiis-poliitiline 
töö toimus V. I. Lenini 100. sünni
aastapäeva tähistamise ürituste et
tevalmistamise ja läbivaatamise 
tähe all. Kõik kavandatud üritused 
täideti.

Õppe-kasvatustöös oli käesoleval 
aastal pearõhk asetatud sellele, et 
suurendada ühiskonnateaduste õpe
tamise efektiivsust, pöörata senisest 
enam tähelepanu õppeprotsessis 
kaasaja aktuaalsete sise- ja välis
poliitiliste probleemide käsitlemisele, 
revisjonismi kriitikale, üliõpilaste 
kasvatamisele proletaarse internat
sionalismi ja patriotismi vaimus.

Rõõmustava faktina konstateeriti 
teaduskondade suurenevat huvi 
ühiskonnateaduste õppimise ja õpe
tamise vastu (Arsti-, Bioloogia- 
Geograafiateaduskond, keemiaosa
kond). Nendes teaduskondades on 
teataval määral paranenud ka dist
sipliin, mis üldiselt jätab soovida.

Aruandes märgiti ka ühiskonna-
В Я М Н Ш П Н Ш Ш

teaduste kateedrite õppejõudude 
märkimisväärset abi Tartu linna ja 
vabariigi parteiharidusvõrgule, loen- 
gulist tegevust, arutati õppejõudude 
liigset koormamist ii likooli väliste 
ühiskondlike ülesannetega, samal 
ajal kui ülikooli vajadused jäävad 
sageli rahuldamata.

Käesoleval aastal tuli lahendada 
küllaltki keerukaid kaadriküsimusi 
ja võtta kriitika alla mõnede kom
munistide esinemised.

Teaduslikus töös olt edasiminek, 
eriti NLKP ajaloo kateedris, kus 
kaitsti 4 kandidaadiväitekirja. Ena
mik meie ühiskonnateadlaste töid 
on lülitatud üleliidulise tähtsusega 
tööde plaani. Kriitika alla võeti 
need õppejõud, kes aastast aastasse 
täidavad teadusliku töö plaani, kuid 
kaitsmiseni ei jõua.

Parandamist vajab metoodilise 
nõukogu töö, sest liiga vähe tegel
dakse ühiskonnateaduste õpetamise 
metoodika küsimustega, esineb veel 
ikka dubleerimist.

Uudseks oli käesoleval aastal 
ühiskonnateaduste nõukogu moodus
tamine. Selle töö vajab veel korral- 
tamist. Nõukogu tegevuse tule
musel paranes käesoleval aastal 
ÜTÜ ühiskonnateaduslike ringide 
töö. Käesoleval aastal esitati tea
duslike tööde konkursile senisest 
suurem arv teaduslikke ja refera- 
tiivseid töid (26 ja 44).

Kriitika alla võeti distsiplineeri
matud kommunistid, kes sageli 
puuduvad koosolekutelt, viivitavad 
liikmemaksude tasumisega.

S õ n a v õ t t u d e s  puudutati 
järgmisi probleeme: 1 ) ideeüs-polii-

tiline kasvatustöö, meie üliõpilas
kond ja selle maailmavaate kujune
mine ning negatiivselt mõjuvad t e 
gurid (prof. M. Makarov, dots,
I. Volkov, õp. H. Õunapuu), 2) õp
pedistsipliin ja võimalused selle pa
randamiseks (prof. M. Makarov,, 
dotsendid F. Kinkar, V. Turk, 
A. Blumfeldt, õp. H. Õunapuu),
3) ühiskonnateaduste nõukogu töö 
(dots. F. Kinkar), 4) kommunistid« 
omavahelised suhted, printsipiaaJ- 
sus, kriitika ja enesekriitika (pro
fessorid L. Stolovitš, M. Bronštem, 
parteikomitee sekretär K. Koger).

O t s u s t e s t .  Büroo töö tunnis
tati rahuldavaks. Endiselt tulefo 
jätta tähelepanu keskpunkti õppe
kasvatustöö ja ideoloogiline toö( 
taotleda ühiskonnateaduslike d ist
sipliinide terviklikku mõju üliõpi
laskonna maailmavaate kujunemi
sele, pöörata rohkem tähelepanu 
noorte õppejõudude kvalifikatsioon? 
tõstmisele, tugevdada sidet teadus
kondadega ja komsomoliorganisat
siooniga, rangemalt valida kandi
daate aspirantuurikohtade täitmi
seks.

Uus büroo valiti 
F. Kinkar (sekretär),
A. Blumfeldt. 
V. Ant.

koosseisus 
E. Loone,.

I. Larin, I. Volkov ja

V. ANT

NB! Rahvakontroll Ü L I K O O I I

Kodukord puudub!

Alljärgnevalt anname väikese isegi uskuma jääda. Kuid Teadus- takse mitmetes juhtivates ringkon- 
ülevaate TRÜ rahvakontrolligrup- lik Raamatukogu kui ülikooli tsent- dades süsteemi ü l i õ p i l a n e  —
pide tööst ja  tegevusest ning prob- raalseimaid asutusi ja  vaimukul- ü h i s e l a m u  omadusi ja  eripära. t r ü  Õpetatud Nõukogu viimasel kõik dekanaadid leidsid oma töö 
leemidest,_ mis kerkisid päevakorda tuuri lätteid ei tohi ega saagi en- Püütakse jõuda selgusele, kas on istungil möödunud 1969. a. det- kõrvalt mahti aidata kaasa selSe 
1969/70. õppeaasta kevadsemestril, dale niisugust pessimismi lubada, võimalik sellest asjast aru saada, sembri lõpupäevadel võeti Eesti suure ettevõtmise õnnestumisele

K e h a  k u l t u u r i t e a d u s -  T | =— ----------- v ..i  - «  — — a -------- ...
k o n n a  rahvakontroliigrupp tege
les peamiselt Kääriku spordibaasi
kasutamise küsimustega. Kontroiii ga raamatukogusse koondatud tead- ükskord katki hammustatakse. teaduslik kui ka teenindav koosseis olid ajaloolased,
tulemuste kohta koostati kirjalik miste hulka praegusele polvkonnale Rahvakontrolli esindajatele  oli vastavalt allüksuste kaupa. Hiljem Nende inimeste arv, kes piltidelt: 
ettekanne ning tehti konkreetseid kättesaadavaks tegema ja tulevas- üheks meeldejäävamaks «ürituseks» konkretiseeriti ning kooskõlastati välja jäid, on väike, pealegi saab 
ettepanekuid esinevate puuduste tele põlvedele säilitama. Siin ei saa ülikooli mitmete ladudega tutvumi- seda veel rektoraadi ja rektor prof. edaspidi neid lünki täita. Fotogra- 
kõrvaldamiseks. juba arvestada ühe või teise ehitus- ne. Teatavasti koliti enamik ülikooli p Klementiga. Märtsikuu kulus feerida ei õnnestunud mõnede 'tea-

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a  d u s -  mehe või ülemuse subjektiivsete, ladudest Riia maantee äärde ehita- XRÜ kino-fotolaboratooriumil mit- duskondade kaitsmisnõukogusid 
k o n n a  rahvakontrolligrupis töö- naiivsete, sageli isegi kahjulike ar- tud laoruumi ja traaiaiaga piiratud mesugusteks ettevalmistavateks töö- kuid käesolev aasta  pole ju veel 
tasid energilisemalt keemikud, kes vamustega. Raamatukogu problee- maa-alale. Laoruumi omadusi ei <ieks, nagu aparatuuri ja materjali lõppenud. Fotografeerimise! saadud 
oma töös peatähelepanu pöörasid mid on üldise kultuuritaseme prob- saadud enne sissekolimist kindlaks hankimine, nende proovimine, ole- negatiivide arv on ligi paarsada 
just elektriseadmete remondile ja  leemid, nad on probleemid, mida m äärata  ja seetõttu olid laomehed masolevate aparaatide kohandamine Kogu see fotokogu kannab riime- 
ekspluatatsioonile ning keemiahoo- ei tõs tata ta  kampaania korras, vaid ühel varakevadisel hommikul väga j ne т и 1е ь märkida seda, et ülikooli tust «TRÜ 1970». Alaliseks asupaj- 
ne remondile. milledega tuleb tegelda iga päev, üllatunud, kui leidsid ,et lao seinad kino-fotolaboratooriumi materiaalne gaks saab talle TRÜ Teadusliku

Nii füüsikud kui ka keemikud pi- niikaua kuni normaalset tööd takis- lasevad vett läbi ja ka j jkses t  saali baas pole ju niisuguse suurürituse Raamatukogu fotoarhiiv. Fotokogu 
did selgitama oma osakondades tavad põhjused on kõrvaldatud! vesi sisse voolata, kui võimalust an- läbiviimiseks piisav ega ajakohane, süstematiseerimisel võetakse alu- 
aparatuuri ja  laboratooriumisead- Mis puutub Teaduslikku Raamatu- da. Selle tagajärjel riknes hulk üli- Fotod otsustati võtta niisuguse for- seks «Tartu Riikliku Ülikooli struk- 
mete kasutamiskultuuri, hooldamist kogu puudutavasse küsimusteringi koolile nii defitsiitset materjali na- maadiga tasafilmile, mis võimal- tuur ja isikuline koosseis 1970» 
ja säilitamist. Teatavasti on nendes v iim a se  kuue aasta loikes, siis on gu seda on p a b e r .  Süüdistada daks saada korralikke kontakt- ning kõik negatiivid numereeri- 
osakondades palju hinnalis t apara- see tulevastele ülikooii ajaloo uuri- pole kedagi, sest ega ülikool ei ehi- koopiaid (põhiliselt 18X24 cm ja takse sellele vastavalt . Igast 
tuuri, mille heaperemehelikust hoid- jaile huvitavaks materjaliks, mis tanud niisugust «laohoonet». Lao- suurem formaat 24X30 cm). Pildis- negatiivist valmistatakse üks ~po-

tamise kohaks valiti ülikooli aula. sitiiv vastavale kateedrile või all - 
Pärast proovivõtete tegemist saa- asutusele ja teine positiiv fotoarhii- 

di tööd alustada 1. aprillil 1970. a. vile. Arhiivi mineva foto juurde 
misest ja  kasutamisest oleneb nen- peegeldab meie mõistust ja oskusi ruumide ja laoplatsi olukorrast koos- gj fea kas 0]j päev halvasti valitud, kuulub pass, kuhu on märgitud, kes 
de töökindlus ja eluiga. Põhjaliku mingit küsimust lahendada, millegi tati vastav akt ja saadeti rektorile kuid sel päeval võetud fotode kvaii- sellel pildil on, millist teaduslikku 
töö tegid keemikud, kes konkreet- väärtust  hinnata. Ilma peata Klio Ja te is tes ,  kes niisuguste asjadega tee  ̂ ej 0]nu£j niisugune nagu oleks kraadi ta omab, mis ametit ta peab 
selt (rublades) määrasid kindlaks, remondirämpsu keskel on ju ka vä- otseselt peavad tegelema, briti nam- pidanud olema, nii et inimesed tuli Samuti märgitakse, kes fotol puo- 
kui palju on igas kateedris kasuta- ga sümboolne! mastas koiki see' et 'aos puudus pildistamiseks hiljem uuesti kokku duvad. Nii et meie ülikooli praegu-
mata või kasutamiskõlbmatut apa- A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n  - teleton! Tuleohu korral pea!) lao- kutsuda. sest koosseisust jääb tulevastele
ratuuri. Ka analüüsiti töökultuuri d u s o s a k o n n a  rahvakontro l l i- 'ho id ja  nahtavasti  minema suure ĵ uj fotografeerimise tehnilised põlvedele küllaltki põhjalik üle- 
taset igas laboratooriumis. Keemia- grupi tegevus piirdus ainult ühe maantee äärde ja kõva haalega appi probleemid olid lahendatud, tuli kä- vaade.
osakonna rahvakontrolligrupi ja  üldkoosolekuga, kus arutati tööde karjuma! s j|e võtta organisatsiooniline külg. Huvitav on märkida, et viimats
kommunistide ühisel koosolekul organiseerimise ja  reservide kasu- Aastast aastasse on rahvakont- nädala l koostati teadusliku fotografeeriti ülikooli koosseisu ne~
kuulati ära vastav  aruanne ning tamise probleeme. rolligrupil olnud tegemist remont- sekretäri I. Maaroosiga aula kasu- likiimmend aasta t  tagasi, s. o„
võeti vastu otsused puuduste kõr- TRÜ teiste rahvakontrolligruppi- töödega ja  nende planeerimise ja tamise graafik, _ seejärel teatati 1929; a. Neist fotodest on paljud 
valdamiseks. Kahjuks on füüsika- de töö oli tagasihoidlik ja gruppide kvaliteediga. Pole ju teada, millal kateedritele ja  teistele allüksustele trükis^ avaldatud. Ülikoolis on vee!5 
osakonnas tehtud töö kohta and- liikmeid kasutati mitmesuguste ühel objektil konkreetselt töö algab, võimalikud pildistamisajad, millest õppejõude, kes on neil vanadel pit- 
med liiga vähesed ja lõppkokkuvõte TRÜ rahvakontrolligrupi töö sfääri rni 11 a 1 lõpeb ja missuguse kvalitee- kollektiivid valisid välja niisugused, tide! ja  keda nüüdki pildistati, näit. 
olukorrast jääb sügissemestrile. kuuluvate ülesannete lahendamisel. diga see tehakse. Kui tõele au an- m 'l ne*l °K võimalik terves koos- prof. E. Käer-Kingissepp, prof.

T e a d u s l i k u  r a a m a t u k o -  TRÜ r a h v a k o n t r o l l i -  da^ siis üks erand on, nimelt jaa- seisus kokku tulla. K. Rammul, dots. H. Liidemaa.
g u  rahvakontroliigrupp tegi ära  g r u p p  tegeles väga mitmesu- nuarikuus tehtud keemiahoone ring- Teenindavate allüksustega oü Nüüd veel ühest praktilisest küsi- 
märkimisväärse hulga tööd ning guste nii plaaniliste kui ka jooks- auditooriumi remont. Siin olid aja- lihtne, sest need on enam-vähem musest: kas igaüks saab neid pilte 
jõudis vanale klassikalisele tulemu- vate asjadega, näiteks TRÜ ekspe- ijsed piirid siiski määratud. Klassi- tervikuna ju iga päev tööl. Raskusi ka endale tellida? Vastata saame 
sele, et paljud puudused, mis esine- rimentaaltöökoja olukorra uurimi- kaliseks näiteks remondi venimise e*te suurte teaduskondadega, esialgu ainult niipalju, et põhimõt- 
sid varemail aastail , on ka praegu sega. veeuputusega keemiahoones, kohta on kurikuulus keemiahoone, nagu Arstiteaduskond ja _ Ajaloo- teliselt on see võimalik, ag a  kuidas 
raamatukogu normaalset tööd ta- See viimane küsimus on huvitav j uba aastaid on sõna otseses mõt- Keeleteaduskonni, kus on väga pai- seda praktiliselt lahendada, see sel- 
kistavaiks tegureiks. Näit. ventilat- selle poolest, et ülikoolis puudub tes kakeldud alumise korruse fuajee Ju kateedreid. Sobivate aegade leid- gub nähtavasti järgmise semestri 
sioon ei rahulda paljudes fondides niisugune instants, kes siin korra j a teise korruse koridori pärast.  m ’ne sageli nagu ristsõnamõista- alguseks. Kõigepealt tuleb fotokogu 
ja tööruumides, ruumide mikroklii- m ajja  seaks. Keegi ei pea seda Mõnedele on tekkinud seetõttu ise- tuse lahendamine. Põhiliselt toetuti nõuetekohaselt korda seada, 
ma on mitmel pool halb, remont- enese tegevussfääri kuuluvaks. Kus gi eluaegseid vihamehi. On ju see dekanaatidele ja tuleb märkida, et T. ILOMETS, ED. SAKK
tööd kulgevad aeglaselt ja  plaani- asuvad ühe või teise veesüsteemi hoone ülikooli üks kõige enam k a - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tult. Haruldaste  raam atu te  hoolda- sulgurkraanid, kuidas saab sulgeda sutatavaid. Ligi 75%  üliõpilas- Vist peaenergeetik. Aga võib-olla kvartal.  Mida mõeldakse plaani all 
misel esineb_ seisukohti, mis vajak- vett laboratooriumides, kui tekib test teeb siin ühel voi teisel kujul pole see tema asi? Kui kaua ripu- — kas seda, et kolm päeva tehakse 
sid kiiret kõrvaldamist.  Muidugi, avarii, kuidas saab sektsioonide õppetööd. Siin toimuvad suured vad esimese ja  teise korruse kori- objektil tööd ja  neli päeva või nä- 
sageli tundub, et ühtede ja  samade viisi majas vett sulgeda — seda koosolekud, konverentsid, käivad dorides telefoniliinid nagu  vanad da! aega töö seisab, või mõnedes 
asjade aas tas t  aastasse  korrutami- saab teada ainult proovimiste teel paljud ekskursioonid, vastuvõtu- pesunöörid? Kes parandab ära kee- muudes ajalis tes kombinatsiooni- 
ne näib mõttetuna ja mõnikord ise- ja  kuulujuttude alusel — mingit ,  eksamid! Ja vaatam ata  sellele on miahoone katuse — kas seda üldse des?
gi kaotatakse lootus, et midagi pa- skeemi voi plaani selle kohta kee*-' siin valitsenud mustus ja räpasus. «meie oludes ka praeguseis tingi- Kes määrab, millise kvaliteediga 
raneda võiks. Hakatakse harjuma miahoones ei ole. Õnneks jõuti nüüd niikaugele, et mustes» parandada saab? Ja üldse peab ühes või teises ruumis tööd
olukorraga, sellega, et «meie olu- Tegeldi ka ühiselamule olukorra- alumine fuajee on enam-vähem kor- katused! Teiseks näiteks planeerija- teostama? Millised on need hooned 
des» paremini polegi võimalik mi- ga, kuid erilisi tulemusi ei saadud, r as. Aga teise korruse koridor — te ja ehitusmeeste võimekusest on ja ruumid, mis kuuluvad n.-ö. esin- 
dagi teha (ülikooli ehitustegelaste või jõuti ainult teadmisele, et tu- mjs 5ааЬ 5ецезр  i^as keemiahoone Teadusliku Raamatukogu juba rah- dusruumide hulka? Planeerijail ja 
armastatud ütlus). Võib-olla mõnes deng ei vastu ta  konkreetselt mille- , . ,  ' 1 , . . , , vusvahelise kuulsuse om andanud ehitusjuhtidel on ükskõik, millise
allasutuses võidakse saatusele , s. o. gi eest. Fikseeriti olukord ning vas- elektrisüsteemid on valmis, kas naa «\yc-stroi». Ehitusega alustati kvaliteediga üks või teine objekt 
ülikooli remondi- ja  ehitusjuhtide tavad instantsid koostasid üksikas- on vastu võetud? Kes peab seda veebruaris ja lõppu pole veel näha. valmis tehakse — seda on nad ise 
ideoloogiale alla vanduda või neid jalise tegevusplaani ja praegu uuri- teadma ja selle asjaga tegelema? Plaanis seisvat — töö kestus: I— II (Järg  lk. 4)
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Kõige suurem  
kaugõppijate pere

Ajaloo-Keeleteaduskonna kaug
õppes töötavad järgmised osakon
nad: eesti keel ja kirjandus, vene 
keel ja kirjandus, ,romaani-germaa- 
ni keeled (inglise ja saksa), a ja lu 
gu ja alates 1966. aastast psühho
loogia. Psühholoogiaosakonna võe
takse ainult kõrgema haridusega 
inimesi. Sisseastumiseksameid ei 
ole. Õppust alustatakse III kursu
selt. Vastuvõtmisel on määravad 
töökoha iseloomustus-soovitus, v a 
jadus vastava spetsialisti järele jne.

Kuuendal kursusel lubatakse oma 
eriala põhjalikult tundvatel ja kõr
ge õppeedukusega üliõpilastel kir
jutada diplomitöö. Peale diplomitöö- 
kaitsmise tuleb eesti keele ja kir
janduse ning vene keele ja k ir jan
duse osakonna lõpetajatel teha veel 
riigieksam teaduslikust kommunis
mist, võõrkeelte osakonnas lisaks ka 
metoodika eksam. Ajaloolastel, kes 
kirjutavad diplomitöö, tuleb astuda 
NLKP ajaloo ja eriala eksami ko
misjoni ette. Psühholoogid lõpeta
vad kõik diplomitööga.

Ülejäänud lõpetajad sooritavad 
osakonnast olenevalt 3—4 riigiek
samit.

Teaduskonna paremad jõud on 
rakendatud kaugüliõpilaste teenis
tusse. Nimetagem siinkohal profes
soreid P. Aristet, P. Alvret, A. K as
ke, V. Vaga, V. Alttoad, H. Moos- 
nergi, K. Siilivaske, J. Konksu.

Meie teaduskonna üliõpilased s a a 
vad lisaks teaduslikule ja õpperaa
matukogule kasutada veel oma tea- 
dusttonna raamatukogu, mis asub 
oeahoone kolmandal korrusel.

Mõistagi pole mõtet kaugõppijale 
selgitada, kui raske on töö kõrvalt

õppida. Kiili aga peaksid sellele

mõtlema need, kellele kõrgem kool 
on alles tulevik. Isegi psühholoogia
osakonna lõpetab ettenähtud nelja 
aastaga  tänavu vaid 18 tootmis- 
psühholoogi 36-st ja 2 kohtupsüh- 
holoogi 17-st. Seitse 1966. aastal 
sisseastunud psühholoogi õpib prae
gu veel noorematel kursustel. Tei
selt poolt olgu aga lisatud, et ükski 
kurat pole nii must, kui teda maali
takse. Meie teaduskonnas on õppi
nud ja  õpib praegugi väga palju 
edukaid üliõpilasi. Märgime siin
kohal mõned nimed nende hulgast,  
kes praegu riigieksamite tules: 
T. Ots, V. Berelkovski, H. Väärsi, 
J. Saarpuu, I. Gurvitš, M. Ruus, 
T. Ojanurme, I. Rjabko jt.

Kokku lubati tänavu riigieksami
tele ja diplomitööd kaitsma 120 
üliõpilast. Nii suur pole see arv veel 
kunagi olnud.

Esimesel tänavusel riigieksamil 
(teaduslik kommunism) paistsid 
kõige enam silma inglise filoloogia 
eriala üliõpilased, kellest viie lõpe
taja teadmised väärisid maksimaal
se hinde ja kolm said «hea». Soovi
me niisamasugust edu kõigile lõpe
tajatele järgmisteks katsumusteks.

Diplomitööde kaitsmine on edu
kalt kulgenud kõigis osakondades.

Sügisel ootab Ajaloo-Keeleteadus
kond (kaugõpe) endale täiendust 
50 eesti, 50 vene ja 50 romaani- 
germaani filoloogi, 50 ajaloolase 
ning esmakordselt 25 defektoloogi 
näol. Jä tkatakse ka psühholoogide 
vastuvõttu. Defektoloogia erialale 
võetakse vastu ainult neid, kes 
töötavad nimetatud erialal.

Tere tulemast!
J. SQONTAK, 

kaugõppe prodekaan

Meie filiaal 
Tallinnas...
Tartu Riikliku Ülikooli kaugoppi- 

jaist elab ja töötab Tallinnas või 
selle läheduses üle 800 üliõpilase. 
Nende õppetöö korraldamiseks on 
ülikoolil Tallinnas konsultatsiooni- 
punkt. Tallinna konsultatsiooni
punktis korraldatakse üliõpilastele 
loenguid ja konsultatsioone, retsen
seeritakse kontrolltöid, juhendatakse 
kursusetöid, võetakse vastu eksa
meid ja arvestusi. Suur töö toimub 
Tallinnas I, II ja III kursuse üli: 
opilastega: neil kursustel on veel 
palju aineid, mis on erinevatel te a 
duskondadel ühised. Möödunud õp
peaastal peeti Tallinnas esimese ja 
teise kursuse üliõpilastele loenguid 
NLKP ajaloost ja  poliitilisest öko
noomiast. Filosoofiast peeti loen
guid kolmanda ja neljanda kursuse 
üliõpilastele, vanemate kursuste üli
õpilastele loenguid teadusliku kom
munismi alustest. Pidev õppetöö oli 
korraldatud ladina keele õppimiseks, 
mida on vaja nii keeleteadlastel 
kui ka juristide!. Konsultatsiooni
punktis töötasid ka pedagoogika, 
inglise keele, saksa keele ja vene 
keele õppejõud. Kokku andsid Tal
linna konsultatsioonipunkti õppejõud 
mööduval õppeaastal ligi 450 kon
sultatsiooni, retsenseerisid üle 700 
kontrolltöö, võtsid vastu rohkem kui 
950 arvestust ja eksamit. Konsultat
sioonipunktis juhendati üle 50 kur
susetöö.

Tallinna konsultatsioonipunktis 
annavad konsultatsiooni ja  võtavad 
vastu eksameid ka õppejõud, kes 
üliõpilaste vastava kutse alusel sõi
davad Tartust selleks kohale. Lõp
peval õppeaastal käis selleks Tal
linnas 59 õppejõudu, kes võtsid v as
tu üle 700 üliõpilase.

Selline oleks n.-ö. kontakt üliõpi
lase ja õppejõu vahel.

Tallinna konsultatsioonipunktis on 
oma raamatukogu — ligi 8000 r a a 
matut — TRÜ väljaannet üliõpilas
tele laenutamiseks ja osaliselt m üü
giks. Konsultatsioonipunktis on või
malik kasutada magnetofone keelte 
õppimiseks või endale vajaliku m a 
terjali lindistamiseks. Uuest õppe
aastast hakatakse laialdasemalt k a 
sutama helilinti ka loengute kuula

miseks, peamiselt raadioloengute 
osas. Konsultatsioonipunktis on s a a 
daval koik üliõpilastele vajalikud 
õppeplaanid, programmid ja metoo
dilised juhendid.

Tallinnas elaval kaugõppijal on 
seega hea võimalus pärast päeva
tööd ' vajalikku abi ja konsultatsi
ooni saada.

Konsultatsioonipunkt jälgib ka 
üliõpilaste tööd õppeplaani täitmisel 
ja akadeemiliste võlgnevuste likvi
deerimisel. Vajaduse korral pöördub 
konsultatsioonipunkt vastava ette
võtte või asutuse poole neis tööta
vatele kaugõppijatele vajalike sood
sate õppimis- ja töötingimuste loo
miseks või ka üleminekuks tööle 
vastavalt õpitavale erialale. Kon
sultatsioonipunkt annab konsultat
siooni ülikooli astujaile. Punkti ju u 
res töötavad õhtused ettevalmistus
kursused tulevastele üliõpilastele, nii 
kaugõppijaile kui ka s ta ts ionaar
setele.

E. PIRN,
TRÜ Tallinna konsultatsiooni

punkti juhataja

...ja Pärnus
Pärnu  konsultatsioonipunkt on a l 

les noor asutus, tema põhiliseks 
ülesandeks on organiseerida õppe
tööd sessioonidevahelisel perioodil 
selliselt, et üliõpilased saaksid lik
videerida akadeemilised võlgnevu
sed. Nii pole neil takistusi eksami
sessiooniks. Muidugi on siin võima
lik sooritada ka eksameid-arvestusi 
ette, et vähendada sessiooni pinget.

Pärnu konsultatsioonipunkti om a
päraks on see. et tema ümbruses 
töötavad nii Tartu Riikliku Ülikooli, 
Tallinna Polütehnilise Instituudi, 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi 
kui ka Eesti Põllumajanduse Aka
deemia üliõpilased. Töö toimub põ
hiliselt I, II, III kursuse üliõpilaste
ga ja peamiselt üldainetes. Koha
peal töötavad pidevalt NLKP a ja 
loo, saksa, inglise ja vene keele 
grupid. Regulaarselt üks kord kuus 
toimub kõrgema matemaatika kon
sultatsioon. ü le jäänud  õppeainete 
puhul kutsutakse õppejõud kohale 
üliõpilastelt laekunud avalduste a lu 
sel, tingimusel, et grupi suurus on

vähemalt 10 üliõpilast. Väljasõite on 
toimunud järgmistes õppeainetes: 
poliitiline ökonoomia, dialektiline ja 
ajalooline materialism, ladina keel, 
geomeetria, õppeainete õpetamise 
metoodika jne. Käesoleval õppeaas
tal on kohapeal sooritatud eksameid- 
arvestusi ligi 400, kontrolltöid a r 
vestatud 150.

Kuigi kaugõppe põhiliseks töö
vormiks on iseseisev töö, on alati 
teretulnud õppejõudude väljasõidud 
ja konsultatsioonid. Häid tulemusi 
on andnud pidev töö võõrkeeltega, 
sest paljud kaugõppijad on õppe
tööst kaua eemal olnud ja iseseisev 
võõrkeele õppimine kujuneks ras1- 
keks. On ju kaugõppijate kanda ik
kagi kahekordne koormus — põhi
töö ning õppimine kõrgemas koolis.

Konsultatsioonipunkti kaasabil 
muutub kaugõppijate töö pidevaks 
ja süstemaatiliseks, väikese täh tsu 
sega ei ole ka moraalne abi m ah a
jääjate ergutamisel.

A. PAJU,
Pärnu konsultatsioonipunkti 

juhataja

K äe so le va  semestri 

viim ane aja lehenum ber  

ilmub 3 . juulil

Võimalused  
on soodsad

Ülikooli K e h a k u l t u u r i t e a 
d u s k o n n a  kaugõppeosakonnas 
õpib praegu 91 üliõpilast.

Tänavu sügisel ootame esimesele 
kursusele 25 üliõpilast, nagu see 
arv üldse viimastel aastate l on pü
siv olnud. Eelistatud on need, kes 
kehakultuuri alal juba ka töötavad, 
sest kaugõpe on sisuliselt tööalase 
kvalifikatsiooni tõstmise moodus. 
Kui ka mõni sisseastuja töötab võõ
ral erialal, püsib ikkagi tingimus, 
et ta  õppetöö vältel siirduks töö ta
ma kehakultuuri alal.

Kaugõppijatel on õppeaeg Keha
kultuuriteaduskonnas 5 aastat. 
Töö kergendamiseks toimub igal 
aastal kaks õppesessiooni — a as ta 
vahetusel ja kevadel mais-juunis. 
Sessioonidel kuulavad üliõpilased 
loenguid, sooritavad arvestusi ja 
eksameid n ing treenivad praktilistes 
ainetes, saades ka metoodilisi ju 
hendeid nende ainete õpetamiseks. 
Talispbrdialasid õpivad üliõpilased 
märtsis talvelaagris Käärikul. K aug 
õppijad kasutavad ka kõiki teisi te a 
duskonna spordibaase.

Kehakultuuriteaduskonnas on või
malik õppida: 1) ühiskonnateadus
test — NLKP ajalugu, poliitilist 
ökonoomiat, marksistlik-leninlikku 
filosoofiat ja teaduslikku ateismi, 
teadusliku kommunismi aluseid; 
2 ) meditsiiniiis-bioloogilistest õppe
ainetest — anatoomiat ja biomeh-

haanikat,  füsioloogiat ja spordifü
sioloogiat, hügieeni, arstlikku kont
rolli ja ravikehakultuuri, biokeemiat; 
3) pedagoogilis test ainetest — pe
dagoogikat ja pedagoogika ajalugu, 
psühholoogiat ja  spordipsühholoo- 
giat, kehakultuuri ajalugu ja o rga
nisatsiooni, kehalise kasvatuse teoo
riat ja metoodikat; 4) spordiala
dest — kergejõustikku, võimlemist, 
suusatamist, uisutamist, spordimän- 
ge, ujumist, raskejõustikku, turismi 
ja sportlikku orienteerumist; 5) keel
test — vene keelt ja  võõrkeelt.

Praktiliste ainete puhul õpitakse 
nende alade tehnikat,  õpetamise 
metoodikat, nende ainete kohta loe
takse ka teooriat.

Ü liõ p ila n e  va lib  en d a le  er ia lak s  
ühe p ra k tilise  a la , m ille s  omandab 
sü g a v a m a id  tea d m isi. L õp etam ise  
puhul tu leb  o m an d ad a  v ä h em a lt II 
spordi järk  ja kohtun iku  k u tse  kahel 
sp o rd ia la l.

Sisseastumiseksamid toimuvad 
augustis: kehalised katsed, eesti 
keel, keemia ja füüsika. Kehalised 
katsed tuleb teha ujumises, kerge
jõustikus, spordimängudes ja võim
lemises.

Kehakultuuriteaduskonna lõpeta
misel, s. o. riigieksamite eduka soo
ritamise järel saab lõpetanu keha
lise kasvatuse ja spordi õpetaja dip
lomi.

J. LAIDVERE

Kuigi kõigi õppimine ülikoolis 
tähendab iseseisvat tööd, on selle 
osatähtsus kaugõppijatel siiski tu n 
duvalt suurem kui statsionaarsetel 
üliõpilastel. Et omadega õigeaeg
selt toime tulla, on vaja pidevat 
tööd, loobumist paljustki, eesmärgi
kindlust. Ja seda jätkub. Nii on M a
jandusteaduskonna mittestatsionaar
ses korras lõpetanud sadu noori ja 
kümneid keskikka jõudnud inimesi. 
Teaduskonna kaugõppe edukamatest 
lõpetajatest võiks märkida praegust 
Eesti NSV kaubandusministr i ase 
tä i t ja t  A. Rebast, Elva Tarbija
te Kooperatiivi pearaamatupidajat 
I. Treialit, Tartu Kaubandusvalit-  
suse ühiskondliku toitlustamise osa
konna juha ta ja t  A. Urvat,  Tartu 
Kaubandusvalitsuse juhata ja t  I. Le- 
lovit, Tartu Õlletehase direktorit 
A. Lutsu ja paljusid teisi. Eriti t u 
leb õppimises esile tõsta meie 
1967. a. lõpetanud E. Randoja, kes 
töötades juhtivatel kohtadel ehitus
organisatsioonides, lõpetas 5-aastase 
kursuse edukalt 4 aastaga.

Tänavu kevadel asus kaugõppija- 
test meil diplomitööd kaitsma ja 
ja  riigieksamit sooritama 54 ini
mest. Mõnel kahjuks küll finiš eba
õnnestus, kuid valdav osa saab 
juba mõne päeva pärast kätte diplo
mid majandusteadlase kõrgema kva
lifikatsiooni kohta. Edukamate fini- 
šeerijatena tahaks esile tuua Rõngu 
Elektromehaanikatehase pearaam a
tupidajat. V. Eichelmanni, Tartu 
Tarbijate Kooperatiivi esimeest 
J. Pihlapit , Tartu Kaubamaja direk
torit H. Lindret, NSVL Riigipanga 
Jõgeva osakonna krediidiinspektorit 
M. Kastanit (lõpetab samuti 4 a a s 
taga) .

Praegu  õpib teaduskonnas 380 
mittestatsionaarset üliõpilast, neist 
162 rahandust ja krediiti, 157 kau- 
bandusökonoomikat ja  61 kauba
tundmist.  Tuleb tunnistada, et ker
ge neil pole. Seda tõendavad kasvõi 
eksamite tulemused: kaugõppijatel 
on läbikukkumiste protsent alati 
suurem kui statsionaarsetel.  Samuti 
väike on nende arv, kes suudavad 
stuudiumi lõpetada normaalajaga.

Mida siis teha? Teaduskond on 
püüdnud aeg-ajalt ikka rohkem väl
ja  anda õppevahendeid, rohkem on 
muretsetud õpikuid, paranenud on 
metoodiliste materjalide kvaliteet. 
Kuid ka selles osas pole veel kõik 
tehtud. Omal ajal anti meie teadus
konnale üle Üleliidulise Kaugõppe- 
Finantsinstituudi Tallinna grupp. Et

Iseõppijate
raiad
siledamaks!
koik õppijad asusid Tallinnas, siis 
oli võimalik neile loenguid korral
dada kogu õppeaasta jooksul. Sel 
viisil sa, ära kasutada kõik õppe
plaanis ettenähtud tunnid ja õppe
jõudude nõusoleku korral rohkemgi. 
Neil kujunes eksamisessioon n o r
maalseks — tehti ainult eksameid ja 
korraldati konsultatsioone. Ka tule
mused olid paremad. Et praegu 
meie kaugõppijad on laiali üle kogu 
Eesti NSV, siis kõigil säärast moo
dust kasutad? pole võimalik. Kaalu
da võiks seda siiski Tartu ja Tal
linna osas.

Teiseks. võimalikuks variandiks 
oleks korraldada sessioone sageda
mini, kasvõi neli korda aastas, kuid 
endise päevade arvu juures. Sel pu 
hul osa ajast võiks olla isegi ainult 
loengute, seminaride ja praktikumi
de pidamiseks, osa ajnult eksamite 
andmiseks. On veel võimalikke vari
ante. Kogemused tõestavad, et en 
ne lähenevat eksamit käiakse hal
vasti teiste distsipliinide loengutel. 
Tunniplaani tegemisel peab seda 
arvestama, kuid alati pole see ka 
võimalik.

Oleme püüdnud osa distsipliine 
ette lugeda, s. t. näiteks kevadel 
ettenähtud eksamiainetes peetakse 
kõik loengud ära juba talvel. Sel 
juhul tuleks alustada I kursusel ja  
kohe päras t  sisseastumiseksameid. 
Takistab aga asjaolu, et kaugõppes- 
se võetakse vastu üliõpilasi kauem

kui statsionaarsesse osakonda ja 
sissejuhataval sessioonil ei viibi 
kaugeltki kõik I kursuse kaugõppi
jad. Osa ei luba ka töökohad. Olu
korra parandamiseks võiks siiski 
veel mõtteid vahetada, kasvõi selle 
üle, et Eesti NSV-s ei tarvitseks 
pikendada sisseastumiseksamite ses
siooni kaugõppijatele.

. Eeltoodu ei taha kaugõppijaid 
siiski «patust» päris puhtaks pesta. 
Esineb nende hulgaski distsiplineeri
matuid, «kauplejaid» eksamitel ja 
lihtsalt ka loodreid. Tavaliselt v a 
bandatakse tööde venimist või te
gemata jä tmist töö rohkusega, ko
duste põhjustega. See kõik on õige. 
Vastuväitena võiks aga tuua rah an 
duse ja  krediidi eriala 1969. a. lõpe
tanud R. Puntso, kes töötas, hooli t
ses kahe väikse lapse eest ning lõ
petas tähtajaliselt stuudiumi. Vii
masel kursusel esitas veel auhinna- 
töögi. Selliseid on teisigi. Edu ta g a 
tiseks on olnud süstemaatil ine töö.

Kõige ebameeldivam mulje jääb 
üliõpilastest-«kauplejatest», kes a r 
vavad, et nende teadmisi on õppe
jõud alahinnanud. Mitterahuldava 
saamisel mangutakse veel lisaküsi- 
musi ja nii edasi. Usaldage siiski 
õppejõude ja jääge nende otsusega 
rahule — nad tunnevad ainet pare
mini. Ei ole ilus ka, kui eksamil või 
dekanaadis ikka meenutatakse oma 
juhtivat töökohta. Kui vaja, siis 
teame oma üliõpilaste töökohti 
alati.

Loodame, et üheskoos raskusi 
kõrvaldades suudame teha sileda
maks kaugõppijate tee kõrgemale 
haridusele ning nende elu kergeneb 
ja tulemused paranevad.

V. KR IN AL

TUNNUSTUS
TRÜ ALMAVÜ organisatsioon on saanud neli aastat jär jest Tartu 

linnas esikoha ning EKP Tartu Linnakomitee ja Tartu Linna TSN 
Täitevkomitee rändpunalipu. Seoses sellega avaldas ülikooli rektor 
kiitust järgmistele ALMAVÜ aktivistidele:

Ilja Kalale (Bioloogia-Geograafiat. ALMAVÜ büroo esimees), Henno 
Kaidrole (Ajaloo-Keelet. ALMAVÜ büroo esim ees), Raimond Aronile 
(Õigust. ALMAVÜ büroo esimees), Richard Lullaie (TRÜ ALMAVÜ 
komitee faekur-kassapidaja), Johannes Võrnole (TRÜ ALMAVÜ komi
tee laskesektsiooni esim ees), Viie Utsalile (keemiaosakonna ALMAVÜ 
volinik), Ell Adusoole (Matemaatikat. ALMAVÜ büroo esimees) ja 
Henn Voolaidale (Füiisika-Keemiat. ALMAVÜ büroo esimees).



NB! Rahvakontroll
(algus 2. lk.) 

pidevalt korranud. Nende poolt ju 
mingit töö sisulist kontrolli pole, 
peaasi et saab kaelast ära. Iseasi, 
kui mõni spetsiaaltöö tuleb teha, 
siis otsitakse välja tööline, kel on 
oskusi ja  ka südametunnistust. Mil
line on tööde kompleks, mis tuleb 
planeerida üht või teist liiki tööd 
tehes? Kui elektrimehed teevad oma 
montaaži ära, kes parandab augud 
ja  värvib, mis vaja, millal seda 
tehakse, kas kahe päeva või kahe 
kuu või aasta päras t  — see mingi
sugustest «plaanidest» ei selgu. 
Üldse tundub, et ülikooli planeeri
jad ja ehitusjuhid on andnud sõna
le «plaan» hoopis isesuguse tähen
duse — õieti muutnud ta sisutuks. 
Üheks näiteks peaenergeetiku ja 
ehitusmeeste tegevuse vahelisest 
koordineerimisest on biofüüsika la
boratooriumi ventilatsiooni sisse
seadmine — seda koordineeritakse 
juba viis aastat.  Sama lugu on kee
miahoone ventilatsiooni ja  selle 
profülaktikaga. Kui meil oleks kõik 
koordineeritud ja  plaanipärane, kui 
kõik planeerijad, töid telliv ja töid 
teostav instants ning paljud ülemu
sed,' kes millegi jaoks on ametisse 
võetud, töötaksid nii nagu seda üli
kooli kui tervikliku asutuse huvid 
nõuavad, siis meil poleks ei 
«WC-stroisid», ei keemiahoone rä 
paseid koridore ega muid selliseid 
asju, milledega peavad tegelema 
inimesed, kellel on ülikoolis hoopis 
muud ülesanded täita kui nende

tööd takistavate põhjuste väljasel
gitamine, nendega võitlemine ja 
paljudele meestele iseenesest mõis
tetavate asjade selgeks tegemine.

Meil puudub see, mis ülikooli 
abisüsteemid seoks üheks funktsio
naalseks tervikuks, s.o .  o r g a n i 
s a t s i o o n  sõna tõsises mõttes. 
Samuti puudub see, mis seda süs
teemi hoiaks pidevalt selles töös, 
mis ülikooli jaoks on vajalik, ja 
töötempos, millega suudetaks m ida
gi ära teha, — p u u d u b  j u h t i -  
m i n e. Nende kahe faktori puudu
mine ei võimalda loomulikult ka 
mingisuguseid reaalseid tegusid tu 
leviku jaoks ette näha.

Pole ju midagi imestada, et asi 
nii on, sest meil puuduvad ju ena
masti konkreetsed nn. töökoha kir
jeldused. Ülikoolil puudub ju ikkagi 
veel «kodukord». Otsuseid selles 
suhtes on vastu võetud, aga jälle 
ilmub vana küsimus — k e s  p e a b  
t e g e m a ?  Kes peab midagi tege
ma, millised on ta kohused, õigu
sed, mille eest ta  vastutab? Kui 
neile küsimustele ei saa konkreetset 
vastust anda — ja praegu väga 
suures ulatuses on vastuse andmi
ne võimatu või on vastus ebamää
rane — on kogu meie tegevus väga 
paljudes ülikooli elusfäärides nagu 
tuuleveskitega võitlemine ja muud 
midagi!

T. ILOMETS,
TRÜ rahvakontrolligrupi esimees

Variatsioone viiistlasteemadel

Üht väsima
tut töömeest 
meenutades

K evadsem estril sai a lgu se  uus 
traditsioon bioloogiaosakonnas. Kord 
kuus kohtusid osakonna v ilistlased , 
et arutada ühist huvi pakkuvaid 
probleem e, täiendada oma teadm isi 
alma m ater’i aja loost n ing meie 
kultuuriloost. Sem estri viim ane  
kohtum ine toim us n.-ö. «väljasõidu
istungina» Jõgeval, sea lse  sordi- 
aretusjaam a kauaaegse töötaja Ru
dolf Tamme ilu a ias. Teemaks oli 
seekord kuulsa San gaste  rukki are
taja Friedrich Bergi elu ja töö. 
Teatavasti m öödus k. a. 16. veeb
ruaril 125 aastat selle  väsim atu  
põllum ajanduse edendaja sünnist, 
m istõttu poleks ülearune paari rea
gagi märkida mõnda fakti Fr. Ber
gi elutööst, m illest m eile nii köit
valt oma isiklike m älestuste  põhjal 
ju tu stas R. Tamm.

Friedrich Georg M agnus von Berg 
sündis 16. veebr. 1845. a. Tartus. 
Aastail 1863—64 õppis ta Pariisis 
Sorbonne’i ülikoolis ja College de 
France’is ning 1865—66. a. Inglis
maal. Põllutöö praktikal Šotimaal 
tekkis tal mõte hakata tegelema ruk
ki sortide parandamisega.

Sangaste  rukki sünniaastaks pee
takse 1875. a. Valiku teel aretatud 
uue rukkisordi aluseks oli Vana- 
Kuuste mõisast saadud nn. Probstei 
rukis. Sangaste  rukis on saagikin- 
del, suure teraga, pikapealine ja pi- 
kakõrreline rukkisort. Ta kuulub 
veel tänapäevalgi meie rajoonitud 
rukkisortide hulka. Fr. Berg töötas 
Sangaste  rukki aretamisel ja säili-

(Qi ts la id
<50

Nõudlik ja kohusetundlik õppe
jõud, energiline ja töökas inimene, 
tervislike eluviiside kui inimese

poolse töökaitse faktori propagee
rija. Selliselt võiks lühidalt iseloo
mustada TRÜ Arstiteaduskonna 
farmaatsiakateedri dotsenti V. Rits- 
laidi, kes 20. juunil k. a. saab 60- 
aastaseks.

Huvi tehnika vastu  v iis  juubilari Tar
tu teh n ilisse  güm naasium i ja hiljem  
Tartu Ülikooli põllum ajanduse tead u s
konna m etsam Jusosakonda. Pärast diplo
m itöö kaitsm ist 1939. a. järgnesid  m etsa- 
töötlem ise instruktori, m etsatöötlem ise  
sektori juhataja jt. töökohad. Sõja v ii
m astel aastatel tege les  V. Ritsfaid ENSV 
m etsam ajanduse ja m etsatööstuse orga
niseerim ise küsim ustega, o lles  ju htiva
tel töökohtadel.

1945. aastast töötab ta õppejõuna, 
algul kateedri juhatajana ja dekaa
nina TRÜ-s, seejärel dotsendina 
TRÜ-s ja EPA-s. Pedagoogilisel tööl 
õppeasutustes luges metsatehnilisi 
distsipliine ja ohutus- ning tule
ohutuse tehnikat.

1955. a. alates õpetab juubilar 
TRÜ-s töökaitset (millele hiljem lii
tus koolitervishoid) kõigis TRU 
teaduskondades, välja arvatud
1958. a. alates Arstiteaduskond.

Teadusliku tööga hakkas juubilar 
tegelema 1937. aastast,  uurides 
metsatöötlemise instrumente ja teh
noloogiat. Ilmunud on metsatehni
lised eesti-vene ja vene-eesti sõnas
tikud, teaduslikud uurimused aero
ionisatsiooni ja gutapertši-sisalduse 
kohta. Produktiivselt on ta töö ta
nud õppemetoodiliste materjalide

koostamisel. Rotaprindil on ilmunud 
töökaitsealased õppevahendid. Ro- 
taprindjl kirjastatakse ka kogu töö
kaitse õppeainet haarav  õppevahend 
«Охрана труда». Käsikirjas on val
minud «Töökaitse juhendmaterjali
de nimestik» ja mahukas monograa
fia töökaitsest.

Ühiskondlikust tööst nii ülikooli
siseselt kui ka väljaspool ülikooli 
võtab, dotsent V. Ritslaid aktiivselt 
osa: on aktiivne ametiühingu liige.
1956.— 1962. a. oli ta TRÜ a/ü 
komitee liige, kolmel aastal komitee 
aseesimees ja kogu sellel ajal a/ü 
komitee töökaitse komisjoni esimees

Aktiivselt võtab ta osa teaduste 
populariseerimisest ühingu «Tea
dus» liikmena.

Dots. V. Ritslaidi tööd ühingus 
«Teadus» ja rahvaülikoolis on h in
natud mitme temale antud tän u 
kirjaga.

Juubilari kaasabil on töökaitse 
olukord TRÜ-s tunduvalt parane
nud. Tehtud töö eest on talle kor
duvalt rektori käskkirjaga kiitusi 
avaldatud. Oma töökaitsealase tege
vusega on ta tuntuks saanud ka 
väljaspool meie vabariiki.

Soovime dots. Ritslaidile patju 
edukaid töö- ja teguderohkeid a a s 
taid.

Töökaaslased

tamisel üle 65 aasta. Teadaolevail 
andmeil on see maailmas ainulaad
ne juhtum, kus sordi autor nii kaua 
on sorti ise aretanud ja säilitanud.

Üks paljudest Fr. Bergi tegevus
aladest oli dendroloogia. Tema 
poolt tehtud uurimused ja metsade 
kirjeldused Venemaal on tuntud ka 
tänapäeva metsameeste hulgas. Ar
vukalt tõi Fr. Berg võõramaiseid 
puid oma parki Sangastesse, nende 
liigirohkust võib imetleda veel t ä 
napäevalgi.

Inglismaalt saadud teadm ;ste a lu
sel asus Fr. Berg esimesena Eestis 
kasvatama juurvilja loomatoiduna. 
Ta tegeles ka hobusekasvatusega. 
Tori hobusekasvatuse loomisel oste
ti Sangastest täkk «Hetman», kes 
sai Tori tõugu hobuse üheks eel
käijaks.

Fr. Berg on teedrajavalt töötanud 
ka maaparanduse, heina- ja k a la 
kasvatuse alal.

1893. a. sai ta Chicago näitusel 
auhinnad enda leiutatud viljasortija- 
tsentrifuugi ja Sangaste  rukki eest. 
Fr. Bergile kuulub ka üks neljast 
kuldaurahast, mis Tsaari-Venemaal 
maaparanduse alal välja anti. 
1929. a. hindas Tartu Ülikool 
Fr. Bergi teaduslikke ja kultuuri
alaseid teeneid temale audoktori (dr. 
agr. h. с..) tiitli andmise näol.

Fr. Berg suri 22. märtsil 1938. a. 
ja on maetud Sangaste  kalmistule. 
Tema hauale on püstitatud prof. 
A. Starkopfi loodud imposantne, 
ent tagasihoidlik monument. Ainsa 
taimeriigi esindajana kasvab haua 
platsil Sangaste  rukis.

T. PILVIK

jy iihkel ^Danilovitš 60
Selle aasta juunikuu 14. päeval 

viskab kalendaarium  välja oma 
järjekordse vembu. Sedapuhku aja
ham mas näksab kuueküm nendat 
korda ülikooli varustusosakonna ju 
hataja elulõnga. M ainitud daatum il
— jaanikuu päikeseleilis ja õitetul- 
vas, lindude hõiskeajal tuli Riia 
linnas ilmale poisslaps, kelle isa, 
rahvuselt poolakas, ja ema, saks
lanna, ei võinud aimatagi, et nende 
võsust kujuneb kunagi päris pesu
ehtne tartlane.

Trobikond aastaid Taaralinnas 
koolipinke hõõrunud, pidi M ihkel 
D anilovitš üsna varakult omal käel

toime tulema ja aitama lesestunud  
emal ülalpidam ist hankida. Vasta
valt oma rahutule ja liikuvale na
tuurile n ing nobedale ju tu le valis 
nooruk enesele elukutseks proovi
reisija töö, et kogu aeg oleks jalge  
all rännuteed, ees uued näod ja 
m uljed. H iljem  — 21 aastat tagasi
— ülikooli tööle asunud, siirdus ta 
mõne lühiajalise töökoha järel töö
le varustusosakonda, kus ta on ju 
ba pikem at aega paigal varustus
osakonna juhatajana.

Esim ene m om ent mul je tekib, kui 
silm itseda teda töölaua taga, vir
nade viisi pabereid ümberringi,

kulm  kortsus, võimsa ninaga nägu  
asjalikult tõsine, ilme kurjavõitugi
— «morgan mees», ütleksid võõrad 
«mõnus kaaslane», kostaks tu tta 
vate suust. Tõepoolest avaldubki 
M. D anilovitši isiksuses kaks eri
nevat palet. Töö juures ettevõtlik  
hoogsa energiaga, kuid sam as 
ikkagi distsiplineeritud ja korrekt
ne. Ei ole ta iialgi m änginud veni
villem it, põdenud töötundidel koh
vikus istum ise tõbe ega ajalehe lu
gem ise maaniat, mida paljude m ee
lest peetakse iseendast m õisteta
vaks, vaid on rabanud tööd tel.. 
ihu ja hingega. Õ igupoolest р о к  
varustusosakonnas aja surnuks löö
m iseks m ahtigi, sest jooksvate va
jaduste  maht ja soovide nom enkla
tuur on liiga avar, klientide külas
tusi palju, telefonikõnesid lakka
matult. Üha kergem aks m uutuvat 
ja hallis egusem at juustepuhm ast 
ja sügavaid  murekurde on küll suu
resti põhjustanud see kolmepealine 
im eelukas — lim iit-fond-ressurss
— m is teeb rohkesti meelehärmi 
isegi nii tarm ukate varustajale kui 
M. Danilovitš. Ja ku i palju leebet 
kannatlikkust n ing tak ti peab ole
ma, et teha selgeks sageli isegi 
erudeeritumaile, et rahalüüse ej 
avata sugugi iga meie käeviipe 
peale ja fonde n ing lim iite ei ja 
gata avakäsi!

A japikku  kärsik tempo, tööupu- 
tus, võhiklikud norimised raspelda- 
vad närve ja rikuvad tervist ja  
a m m u s oligi, kui meie juubilar 
elas üle ohtliku haiguse. M. Dani
lovitši kaliibriga mees aga sai sel
lest õnnelikult üle taile omase vi
taalsusega. Tema sõbralikkus, suu
repärane «kinder stub е», huumor 
vestlustalent, žestid , pisikesed nal
jakad vääratused eesti keeles — ik
kagi sündinud poola pan! — tee
vad teda m õnusaks töökaaslaseks

Kuigi praegustes aastates ei kää
ri tem a veres enam nooruse pärm  
om eti pole ta m ingi askeetlik тип- 
gahing, vaid üpris tundlik kaunite 
muusade suhtes ja võim eline ro
m antilisteks im pulssideks.

Et aeg on ju tu  otsi hakata kokku  
tõmbama, siis jääb vaid juubilarile  
edaspidiseks soovida niisam asugust 
reipust ja bravuuri, m illega ta on 
jõudnud pooltosina küm neliseni!

H. PÕ LTSAM AA

VEEL MÕNED PÄEVAD JA VÕIB RANGID KAELAST VISATA.

Vabandage, ainult 
üks küsimus...

ф  Miks Toomel, Baeri selja taga, 
kipuvad kuused ära kuivama?

V i k t o r  M a s i n g ,  b i o l o o 
g i a d o k t o r :  «Okaspuu ei taha 
linnatingimustes üldse hästi kasva
da. Kunagi nad istutati sinna sel
leks, et nad moodustaksid ausam 
bale fooni. Nüüd on kuused juba 
ammu kõrgeks kasvanud, vaja olekš 
nad asendada noorte kuuskedega. 
Kõige mõistlikum oleks muidugi is
tu tada asemele elupuud. Nad on 
hoopis kindlamad ja vastupidava
mad. Võib-olla noored bioloogid või 
looduskaitseringi liikmed võtavad 
selle asja sügisel käsile?»

1. Книга о книгах. Т. 1—2. М., 
1969 — 408 Ik. 15 Bi-146.

Bibliograafia hõlmab parimaid 
kodumaa ja välismaa teadlaste töid, 
mis on ilmunud viimase 10— 15 aa s 
ta jooksul. Nimetatud on ka üksi
kuid varasemaid väljaandeid, mis ei 
ole kaotanud aktuaalsust. Väljaanne 
on 3-köiteline: 1. Marksism-Ieni-

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
nism. Üldajalugu. 2. Tänapäeva tea- 
duslik-tehniline progress. Loodus
teaduse ja tehnika ajalugu. 3. E s 
teetika. Kirjandusteadus. Kunstitea
dus. Raamatukokku saabus 1. köide.

2. Голенищева-Кутузова, И. В., 
Гуткнна, А. М. Ленин и литерату
роведение. М., 1969. 112 lk. I Bi-5.

Sellesse väljaandesse on koonda
tud nõukogude kir jandusteadlaste 
töö ajavahemikust 1917— 1968. Kir
janduslike tööde kõrval on esitatud 
väljaandeid veel järgmistelt a la 
delt: filosoofiast, ajaloost, kõne

kunstist jne. Raamat on varustatut 
nimede alfabeetilise registriga.

3. Die deutsche Sprache. Kleine 
Enzyklopädie. Bd. 1—2. Leipzig, 
1969. 11 E-l.

Käesolev entsüklopeedia annab 
teadmisi saksa keele, grammatika, 
sõnavara, stiili jne. alalt. V äljaan
ne on süstematiseeritud ja va ru s ta 
tud märksõnalise registriga. R aamat 
peaks huvi pakkuma kõigile, kes te 
gelevad saksa keelega.

N B !

ÜLIKOOL KORRALDAB VÕÕRKEELTE 
OSAKONNA LÕPETANUTE KOKKUTU
LEKU. SEE TOIMUB TARTUS 27. JA
28. JUUNIL K. A. REGISTREERIDA  
VÕÕRKEELTE KATEEDRIS.

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет?; 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Haris Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Olikooli 17/19. III. Üksiknumbri:,, 
hind 2 kop. Teil. 3709.
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Õppejõudude filosoofilistest 
seminaridest

Käesoleva õppeaasta vältel on 
TRÜ parteikomitees korduvalt k ä 
sitletud õppejõudude ideelis-poliitili- 
se täiendamisega seoses oievaid 
probleeme. Teatavasti on filosoofi
line seminar olnud õppejõududele 
aastaid peamine ideelis-poliitilise 
enesetäiendamise vorm. On tõs ta 
tatud küsimus, kas kaasajal selline 
seminar on küllaldane aktuaalsete 
filosoofiliste probleemide, marksist- 
lik-leninliku teooria tundmaõppimi
seks? Kas need seminarid on selli
selt organiseeritud, et iga osavõtja 
saab maksimaalselt uusi vajalikke 
teadmisi?

Filosoofilistest seminaridest osa
võtjaile, nagu üldiselt teada, esita
takse kindlad nõuded. Nii peab se- 
ininari teema igale osavõtjale olema 
aegsasti teada, samuti kirjandus, 
mis on vaja eelnevalt läbi töötada, 
et oleks võimalik seminarist aktiiv
selt osa võtta. Iga seminarist o sa
võtja peaks vähemalt kord aastas 
esinema ettekandega. Kui neid nõu
deid silmas ei peeta, on seminaride 
kasutegur minimaalne.

Esitame mõningad statistilised 
andmed. Filosoofilisi seminare on 
ülikoolis 18. kus ennast täiendavad 
675 õppejõudu. Filosoofiliste semi
naride juhendaja on õppejõud sa 
mast teaduskonnast,  kus seminar on 
organiseeritud. Prevaleerivad suure 
liikmete arvuga seminarid. Ainult 4 
seminaris ei küüni liikmete arv 20- 
ni, 8 seminaris ületab see arv 30 ja 
ühes sem in a r is  on üle 60 o sa v õ tja . 
Seminarid toimuvad õppeaasta vä l
tel kord kuus. Käsitletakse esm a
joones filosoofilisi probleeme, mida 
tihedalt soestatakse erialaga. Käes
oleval aastal korraldati kõigis tea 
duskondades konverentsid, mis olid 
pühendatud Lenini 100. sünni-aasta- 
päevale.

Lähemalt tutvudes filosoofiliste 
seminaride temaatikaga selgub, et 
valdaval enamusel seminari teemal 
puudub seos nii eelmise kui jä rgm i
se seminari teemaga. Küsimuse kä
sitlemisega piirdutakse ühe! semina
ril. Para tam atu lt  kerkib küsimus, 
kas ei laskuta ülemäära erialastesse 
probleemidesse, kas filosoofilised ja 
poliitilised küsimused ei nihku 
tagaplaanile?

Loomulikult ei saa õigeks pidada 
seminari liikmete arvu üle 20. Kui 
tihti sellisel juhul iga seminari liige 
esineb ettekandega?

Käesoleva aasta mais toimunud 
filosoofiliste seminaride juhendajate

nõupidamisel ülikooli parteikomitees 
jäi kõlama mõte, et selline ideelis- 
poliitiline täiendamise vorm, nagu 
seda on filosoofiline seminar, õi
gustab end, kuid sellega paralleel
selt peaksid saama alguse ka uued 
vormid^ Kuid milliseid uuendusi 
peaks õppejõudude ideelis-poliitilise 
täiendamise alal ette võtma, sellele 
küsimusele esialgu vastust ei leitud. 
Puudusena märgiti suurearvulisi 
seminarirühmi. Leiti, et on vaja t i 
hedamat koostööd filosoofia ka
teedri õppejõududega, sest siin on 
kontakt viimastel aastatel nõrge
nenud. See aga toob para tam atult 
kaasa puudujääke kaasaja ak tuaa l
sete filosoofiliste probleemide lahti
mõtestamises ja nende esitamises. 
Tõsteti üles küsimus, mis ka j ä r g 
nenud arutlusel leidis tähelepanu: 
on vaja leida võimalust paremate 
seminariettekannete rotaprindil 
avaldamiseks, see peaks end ig a 
külgselt õigustama.

Käesoleva aasta juunikuus esita
sid parteikomitees aruande filosoo
filiste seminaride tööst M atem aati
ka-, Kehakultuuriteaduskonna ja 
Ajaloo-Keeleteaduskonna vene kee
le osakonna parteiorganisatsiooni 
sekretärid. Koosolekust võtsid osa 
ühiskonnateaduste kate_edrite liik
med. Päevakorras oli õppejõudude 
ideelis-poliitiline täiendamine. Ka 
sellel koosolekul märgiti mitmeid 
puudusi, mida võib täheldada va l
davas enamikus seminarides: semi
narist osavõtjate aktiivsus nii se
minariks valmistumise kui ka a ru
telu osas on sageli madal, puuduja
te arv kõrge. Temaatika osas kipu
vad prevaleerima erialased, mitte 
filosoofilised probleemid. Seminari- 
rühmad on ülemäära suured. Semi
nari juhendajate, samuti ettekandja
te side filosoofia kateedri õppejõu
dudega on nõrk. Arvestades filo
soofia kiiret arengut on teise eriala 
spetsialistil raske orienteeruda ise
seisvalt filosoofia probleemides ja 
jõuda lahendusele, mis oleks tõeli
selt kaasaegne. Ei peetud põhjen
datuks temaatika killustatust. Ker
kis üksimus, kas ei oleks õigem ühe 
ja sama filosoofilise probleemi kä
sitlemine mitmel seminaril. Õnnes
tunuks peeti teaduskonnas to imu
vaid konverentse (kui neid nii võib 
nimetada), kus ühe ürituse raames 
kuulatakse mitu ettekannet, mis on 
pühendatud ühele filosoofilisele 
probleemile. Sellist teadmiste täien- 

(Järg 2. lk.) V. VID JLI foto.

Õppeaasta lõpul heidame põgusa 
ülevaate lõppenud komsomoliaasta- 
le, kuigi aruandeperiood pole veel 
läbi ja lõppjäreldusi on vara teha.

Käesoleva õppeaasta algul vahe
tus ülikooli komsomolikomitee sek
retariaat ning paiknes ümber ka töö 
raskuspunkt.

Mida siis uus komitee ja büroo 
püüdsid saavutada, millised olid 
eesmärgid ja mida õnnestus teha?

Meie eesmärk oli leida ülikoolist 
enesest probleemid ja nende reaal
sed lahendusteed. On ju selge, et 
kui me ise endi probleeme tõsimeel
selt ja arukalt ei suuda lahendada, 
muutub ka meie muu tegevus ker
gekaaluliseks, kas me seda tahame 
või ei. Poliitiline eesmärk oli ja on 
ka edaspidi anda üliõpilastele prak
tiline võimalus proovida ja tunda 
iseennast erinevates olukordades, et 
osata ise o m a  tegevusele poliitilist 
hinnangut anda. Kõige raskem 
psühholoogiliselt ongi just oma 
kaaslasi ja iseend kriitiliselt ja 
printsipiaalselt hinnata, kuid praegu 
ilma selleta läbi ei tule. Enesekrii
tika puudumine toob paratamatult 
kaasa teod, mis ei anna kuulsust ei 
üliõpilastele, ülikoolile ega Tartu 
linnale. Kui enamik üliõpilasi tun
neb vastutust alma m ater’i ees, 
teab, milleks ta õpib, mida elust 
tahab saada ja mida ühiskonnale 
anda, siis üksikutel on see tihtipea

le ebaselge ja läbi mõtlemata, nen
de tegevus paistab välja just halvas 
mõttes, kuid nende järgi otsusta
takse sageli kogu üliõpilaskonna üle. 
Rõõmustav on märkida, et osakon
dade komsomolibürood on suhtunud 
väga tõsiselt ja printsipiaalselt sel
listesse küsimustesse.

Samal ajal oleme vastu ka selle
le, et esimese, võib-olla juhusliku 
eksimuse pärast võtta inimeselt

laspäevad. Otsustasime need korral
dada akadeemilises vormis. Sel vii
sil tähistasime rahvusvahelist noor- 
soopäeva ja teadlaste erinevate 
põlvkondade ühtsust ning panime 
nurgakivi tulevasele teadlaste au- 
müürile. Kuigi üliõpilaspäevade pu
hul esines kohati ülekindlustamise 
tendentse Tartu IV üliõpilaspäeva
del esinenud poliitiliste mööda
laskmiste ja eksimuste tõttu, kuju-

Pärast ülikooli n õ u t a k s e  meilt 
seda ja uppumisohus on hilja ha
kata ujumist õppima (kuigi see 
vahel väljagi tuleb). Ülikool on õi
ge koht ja aeg arendada endas 
omadusi, mida hiljem vaja läheb. 
Teadmine, et kunagi kauges tulevi
kus mingeid oskusi vaja läheb, ei 
ole selline stiimul, mis sunniks tõ
siselt enda kallal tööd tegema. Sel
leks peab olema reaalne olukord,

KOMSOMOLIAASTA 1969/70
võimalus edaspidise tegevusega 
tõestada oma väärilisust olla üli
õpilane.

V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäeva 
tähistasime leninliku arvestusega. 
See kujunes meie üliõpilaste — 
kommunistlike noorte ja õppejõudu
de partei liikmete ühiseks ürituseks, 
millesse suhtuti suure tähelepanu 
ja hoolega. Meie pingutusi märkis 
ÜLKNÜ KK mälestusvimpel. Oleme 
seisukohal, mida kinnitasid oma aru
annetes ka kõik teaduskondade 
komisjonid, et edaspidi tuleb jätka
ta iga-aastast üliõpilaste atesteeri
mist, s. t. iga üliõpilase personaal
set aruandmist oma ühiskondlikust, 
õppe- ja teaduslikust tööst.

Sügisel toimusid Tartu V üliõpi

nesid V üliõpilaspäevad käesoleva 
õppeaasta suursündmuseks. Pärast 
üliõpilaspäevi autasustasime palju
sid üliõpilasi hea organiseerimistöö 
eest selle ürituse organiseerimisel.

Läbi aastate on proovimisel ja 
arutlusel olnud üliõpilaste omava
litsus, s. t. on püütud anda üliõpi
lastele võimalus osa võtta üliõpilas
elu probleemide lahendamisest, 
arendades sellega nende otsustus
võimet ja vastutustunnet. Oleme ju 
pärast ülikooli lõpetamist kõik suu
remad või väiksemad juhid — koo
lidirektorid, looduskaitse inspekto
rid, arstid, prokurörid jne. jne. Meilt 
nõutakse oskust inimestega suhelda, 
oskust näha probleeme ja leida neile 
arukas lahendus.

kus on võimalik ja ka kohustuslik 
arendada endas oskust arukalt ja 
printsipiaalselt o t s u s t a d a .

Komsomolikomitee sekretariaat 
üldistas möödunud aastate koge
mused, võttis arvesse esinenud möö
dalaskmised ning esitas TRÜ rek
toraadile, parteikomiteele ning 
ametiühingukomiteele oma ettepa
nekud, mis annaksid üliõpilastele 
suuremaid õigusi oma ühiselamu, 
õppetöö- ja stipendiumiküsimuste 
otsustamisel, preemiate ja ka karis
tuste määramisel.

Pärast nõupidamisi ülikooli juht
konnaga fikseeritakse need õigused 
rektori käskkirjas. Nende rakenda
mise kord tuleb konkretiseerida igas 
teaduskonnas vastavalt selle spetsii

fikale. Tuleb välja töötada süsteem, 
mis võimaldaks üliõpilastel opti
maalsemalt osa võtta ülikooli elu 
korraldamisest. Selleks on vaja 
kannatlikkust, soovi vastastikuseks 
mõistmiseks ja ühiseks tööks.

Võtsime s.uuna sellele, et igas tea
duskonnas, osakonnas, kursusel 
oleks töö selline, mis vastaks iga lüli 
huvidele, vajadustele ja võimalus
tele. Tänavu on tugevnenud koos
töö teaduskondade komsomolibüroo- 
de, parteibüroode ja dekanaatide 
vahel. Ühiselt on hästi organisee
ritud leninlikku arvestust, linna 
ühiskondliku korra kaitset, lahenda
tud pakilisi probleeme jne. Hea on 
olnud kontakt ülikooli parteikomitee 
ja rektoraadiga. See on võimalda
nud paljusid asju lahendada opera
tiivselt.

Kõigist probleemidest ja edusam
mudest ei võimalda rääkida ajalehe 
piiratud ruum, pealegi tuleb neist 
sügisel juttu aruande- ja valimis- 
konverentsil. Jääb veel edukalt läbi 
viia töö EÜE-s ja EÕM-is ja suve
töödel. Selleks kõigile palju indu.

Tahaksin siinkohal tänada kõiki 
üliõpilasi, õppejõude ja teenistujaid, 
kes on komsomolitööle kaasa aida
nud ja kaasa elanud.

ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär 
LAÜR KARU

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RHKUKU ÜLIKOOII 
PARTEIKOMITEE, REKTO
RAADI, KOMSOMOLIKO
MITEE JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDJA



Harald-Heino Peep 
filoloogiadoktoriks

Dotsent 
Robert Looga 

meditsiinidoktoriks
12 juunil 1970. a. kaitses Lenin

gradis Lenini ordenit kandva Ars
tide Täiendusinstituudi Nõukogu 
ees edukalt oma doktoriväitekirja 
teemal «Kopsude mahu ja väikese 
ringe verevoolu muutuste toime 
süsteemsele vereringele ja h in ga 
misele» ülikooli teaduskonna sise
haiguste ja patoloogilise füsioloogia 
kateedri dotsent R. L o o g a .  M ai
nitud uurimus on täielikult valmi
nud ülikooli samas kateedris. Töö 
autor on tuntud väljapaistva tead 
lasena vereringe regulatsiooni meh
hanismide uurimise alal nii normis 
kui patoloogias. Oma doktoritöös 
jä tkas R. Looga neid tradiisioone 
ja uurimissuundi, miiiele pani a lu 
se omaaegne Tartu Ülikooli Füsio
loogia Instituudi juhataja  professor 
Alfred Fleisch alates 1928. aastast.

Päras t  gümnaasiumi lõpetamist 
võttis R. Looga osa Suurest Isa 
maasõjast (1941 — 194'). ülikoolis 
õppis aastatel 1945— 1951. medltsii- 
nikandidaadi kraadi kaitses 1954. 
aastal. Alates 1955. aastast  on do t
sent R. Looga olnud pjdevalt pa to
loogilise füsioloogia kursuse õppe
jõud. Soovime meditsiinidoktorile 
uusi võite teaduslikus, pedagoogili
ses ja ühiskondlikus töös.

L. ALLIKMETS

Dekaan 
Eduard Laugaste 

filoloogiadoktoriks
TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna de

kaan. eesti kirjanduse ja rahvaluu
le kateedri dotsent Eduard Laugaste 
kaitses 19. juunil 1970 ülikooli aulas 
doktoriväitekirja teemai «Sõnaalgu
line ja sisealliteratsioon eesti rah 
valauludes. Eesti rahvalaulu s truk
tuur ja kujundid I».

Väitekiri on 1969. a. ilmunud 
TRÜ toimetistes «Töid eesti filoloo
gia alalt III». See on mahukas uuri
mus (356 lk.) eesti regivärsilise 
rahvalaulu hääiikukordustest . Au
tori põhiülesandeks on olnud allite
ratsiooni olemuse, tunnuste ja tüpo
loogia selgitamine, mis juhatab 
sisse pikema uurimisseeria eesti re
givärsi vormi- ja struktuuriküsi- 
muste igakülgseks käsitlemiseks.

Uurimismaterjali tutvustamisele 
(12 000 värssi kümnest eri vaa tlus
punktist) ja ülevaatele häälikukor- 
duste uurimise ajaloost järgneb töö 
põhiosa «Eesti alliteratsioon», mis 
jaguneb 23 peatükiks. Töö lõpul 
paikneb 90 leheküljel alliteratsiooni-

panuse spordibiokeemiale, .spordi
füsioloogiale ja paljudele kliinilise 
meditsiini distsipliinidele. Ainult 
kiitvaid hinnangud sisaldasid ka 
arvukad retsensioonid paljudelt 
meie maa nimekatelt meedikutelt, 
füsioloogidelt, biokeemikutelt jt.

A. Viru lõpetas Kehakultuuritea
duskonna 1955. a. Alates 1956. a a s 
tas t  kuni 1958. a. oli dissertant as
pirantuuris prof. E. Käer-Kingissepa 
juhendamisel. Kandidaadiväitekirja 
kaitses 1963. a.

A. Viru initsiatiivi! ja otsesel 
organiseerimisel loodi 1965. a. Ke
hakultuuriteaduskonna juurde Lihas- 
talit luse Laboratoorium. Laboratoo
riumi põhisuunaks sai organismis 
toimuvate talitluslike muutuste jä l 
gimine kehaliste koormuste tingi
mustes. Lühikese ajaga koondus 
dissertandi ümber arvukas tead
laste kollektiiv. Alates 1967. a. töö

tab A. Viru spordimeditsiini kateed
ri juhatajana.

Teadusliku tööga hakkas A. Vir« 
tegelema üliõpilasena. Esimesed 
uurimused valmisid füsioloogia ka
teedris prof. E. Käer-Kingissepa ju 
hendamisel.

Kandidaadiväitekirjas käsitles 
dissertant stardieelse seisundi küsi
musi. Viimasel ajal on dots. A. Viru 
pühendunud põhiliselt neerupealiste 
koore talitluse uurimisele kehalisel 
tööl. Dissertant on esinenud palju
del teaduslikel konverentsidel nii 
meil kui välismaal. Ilmunud publi
katsioonide arv ületab 180.

Teaduskonnas on A. Viru h inna
tud pedagoog ja hea organisaator, 
kes kunagi ei keeldu abistamast hea
поига.

J. PÄRNAT

Väitekiri eesti 
keele semantikast 

Haldur Oimult

19. juunil kaitses TRÜ Ajaloo- 
Keeleteaduskonna nõukogu ees kan
didaadiväitekirja eesti keele kateed
ri endine aspirant H a l d u r  Õ i m. 
Tema dissertatsioonis «Isiku mõis
tega seotud sõnarühmade sem anti
line struktuur eesti keeles» analüü
sitakse nüüdislingvistika ühe suu
na — generatiivse semantika mee
todite varal kolme sõnarühma 
(emotsioonisõnu, eesmärgilise tege
vusega seotud sõnu ja param eeter- 
sõnu) tänapäeva eesti keeles ja te 
hakse selle põhjal uusi teoreetilisi 
järeldusi generatiivse semantika 
kontseptsioonide edasiarendamiseks. 
Ametlikud oponendid filoloogia- 
doktor P. Alvre ja filoloogiakandi
daat J. Tuldava olid ühel arvam u
sel, et H. Õimu väitekiri on kõigiti 
õnnestunud uurimus, millel on sil
mapaistev teoreetiline väärtus. Aja- 
loo-Keeleteaduskonna nõukogu o t
sustas anda Haldur Oimule filoloo- 
giakandidaadi kraadi.

Värske filoloogiakandidaat on õp
pinud ülikoolis strukturaalse t ja 
m atemaatilist lingvistikat indivi-

tuupide ja -variantide loete!.: koos 
sümbolite ja kodeeritud numbritega, 
et järgnevatel uurijatel ei tarvitseks 
enam variante kirjeldada Eesti al- 
li teratsioonitüüpide õnnestunud fik
seerimine ongi üks väitekirja põhi- 
saavutusi.

Uurimismeetodina on rakendatud 
statisti list menetlust, kusjuures ula
tuslik materjal on 64 tabelis ia joo
nises läbi töötatud kõigist võima
likest aspektidest, arvestades g ra a 
filisi. žanrilisi jm. erinevusi. S ta 
tistilist uurimisviisi rakendades on 
töö autor tunginud rahvalaulu vor- 
misuhete pisimate detailideni, a n 
des ühtlasi ülevaatliku ning usu ta
va piidi regivärsi vormikategooriate 
omavahelistest seostest. Selline 
ammendav ja igakülgne käsitlus 
on meie folkloristikas esmakordne.

E. Laugaste uurimus viib mitte 
ainult rahvalaulu, vaid ka eesti 
regivärsilise kunstluule uurimist 
suure! sammul edasi. Kirjandus
teadlastele on näiteks oluline jä re l
dus, et G, Suitsu värsistruktuur on4 
algriimi seisukohalt rahvalaulule li
gemal kui «Kalevipoja» koostaja 
Fr. R. Kreutzwaldi oma. Töös lei
dub arvestamisvaärset ka lingvisti
dele, eriti peatükis «Alliteratsioon 
ja  keele sõnavara- .

Ametlikud oponendid P. Ariste, 
V. Alttoa ja P Alvre andsid väite
kirjale kõrge hinnangu. Tunnusta
vaid arvamusi väitekirja kohta saa 
bus mitmetelt teadlastelt ka vä ljas t
poolt meie vabariiki.

_TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna 
nõukogu otsustas üksmeelselt anda 
Eduard Laugastele kui sügavalt 
erudeeritud uurijale töömahuka 
väitekirja eest filoloogiadoktori 
kraadi.

PAUL ALVRE

duaalplaani alusel ja  kogu aeg ak
tiivselt osa võtnud eesti keele ka
teedri juures töötava generatiivse 
gram matika grupi tööst. P raegu  on 
Haldur Õim TRÜ Kriminoloogia 
Lajboratooriumi vanem teaduslik 
töötaja ja võtab osa juriidilise in
formatsiooni automaatse otsimise 
süsteemi väljatöötamisest.

Tänavune kevadsemester osutus 
haruldaselt'  andvaks teadlaste järel
kasvus filoloogia alal. Teaduste 
Akadeemias ja ülikoolis kaitsti pä 
rast paljusid tühje aastaid kokku 
neli doktoritööd. Selline küllus on 
seda rõõmustavam, et seni on kõr
gema astmega filolooge, eriti kir
janduse alal, vaid üksikuid ja 
needki on selja taha jätnud igasu
guseid juubeliaastaid. Nüüd on aga 
arvukat täiendust tulnud peamiselt 
keskikka kuuluvate teadlaste näol, 
mis tagab, et lähemateks kümnen
diteks on filoloogiliste teaduste vil
jelemine heades kätes, kompetentse
mates kui kunagi varem. Viimasena 
sellest teadlaste plejaadist kaitses 
väitekirja 19. Juunil  Ajaloo-Keele
teaduskonna nõukogu ees eesti kir
janduse kateedri juhataja  dotsent 
Heino-Harald Peep, kelle d isserta t
siooni teemaks oli «Eesti lüürika 
arengujooni 1917.— 1929. aastail». 
Oma uurimuses ei saanud väitleja 
toetuda varasematele töödele, vaid 
ta! tuli fikseerida esmase, läbitöö
tam ata  materjali alusel tolle vas tu 
olude rikka ajalõigu raames ühe 
žanri arengusuunad, avastada üksik
teoste alusel selle kujunemiskäigu 
sisemised seaduspärasused ja uuri
da nii ideelist kui kujunduslikku 
evolutsiooni. Uurimuses käsitletak
se siis esinenud kir janduslike rüh
mituste csa ning antakse sügavalt 
analüüsitud portreid üksikutest kir
janikest. Need on paikapidavad 
ning pakuvad mõndagi uut. Tuleb 
tunnustada väitekir jas rakendatud 
uurimismeetodi ammendavat põh
jalikkust ja au ton  head orienteeri
tust ajastus ning suurt eruditsiooni 
vastava! alal. Teoses on omistatud 
vajalikku tähelepanu ka tolleaegsele 
kriitikale, mida on vaadeldud sa 
masuguse süvenemisega nagu lüü- 
rikatki ja märgitud selles kriitika- 
sõnas esinevaid paikapidavaid sei
sukohti.

Väitlejale oponeerisid professorid 
‘V. Alttoa, P. Ariste ja A. Kask. kes 
üksmeelselt tunnustasid töö kõrget 
teaduslikku taset. Nõukogu otsustas 
ühel häälel esitada H. Peep kinni
tamiseks doktoriastmes.

V. ALTTOA

Atko Viru —  
esimene teaduste 

doktor Kehakultuuri
teaduskonnas

Filosoofilistest seminaridest
(algus 1. leheküljel) 

damise moodust tuleks laiemalt po
pulariseerida. Selliste konverentsi 
kujul organiseeritud seminaride ja 
üldse filosoofiliste seminaride pu
hul tekib auditooriumi küsimus. Kui 
ühelt poolt on väike seminarirühm 
põhjendatud, siis teiselt poolt on 
täiesti põhjendamatu, et põhjalikku 
ja huvitavat ettekannet kuulab a i
nult paarkümmend õppejõudu. Tea
tavate ettekannete kuulamiseks on 
ilmselt vaja organiseerida suurem 
kuulajaskond, kuhu kuuluksid ka 
üliõpilased, kes selle ettekande ja 
järgneva diskussiooni vastu huvi 
tunnevad.

Kas ei oleks otstarbekohane, et 
ühiskonnateaduste kateedrite liik
med esitaksid loenguid, kus kajas
tuksid kõige aktuaalsemad problee
mid0 Need loengud toimuksid juba 
suurele auditooriumile ja oleksid 
selleks uueks, mida tahame näha 
filosoofiliste seminaride kõrval. Dis
kussioon selles küsimuses oli elav. 
Kahtlemata oskame hinnata selliste

loengute väärtust. Kuid kas ühis
konnateaduste kateedrite liikmed 
suudavad sellist lisakoormust v õ t
ta? Põhimõtteliselt vastati küsimu
sele jaatavalt.  Lahtiseks jäi nen^e- 
loengute täpsem organisatsioon ja 
temaatika. Nendele küsimustele lu 
bati anda vastus lähemas tulevikus. 
Võib loota, et selliste kõrgetaseme
liste loengute tsükkel, mis am m en
davalt käsitleb teatud aktuaalseid 
filosoofilisi ja poliitilisi probleeme, 
on oluliseks täienduseks meie seni
sele õppejõudude ideelis-poliitilisele 
täiendamisele.

Uute vormide sissetoomine p õ r 
kab alati organisatsioonilistele ra s 
kustele, kuid raskused ei tohiks 
antud juhul olla ületamatud. K aas
aeg nõuab igalt õppejõult nii üldis
te kui oma erialas kajastuvate filo
soofiliste probleemide tundmist. On 
saabunud aeg tuua nii sisulisi kui. 
vormilisi korrektiive õppejõudude 
ideelis-poliitilisse täiendamisse.

KADRI GROSS

I. V. Veski päev
27. juuni pärastlõunal oli peahoone 
339. auditoorium Emakeele Seltsi 
päralt: traditsioonilise piduliku et
tekandekoosolekuga mälestati Seltsi 
kauaaegset esimeest akadeemik Jo
hannes Voldemar Veskit tema sün- 
ni-aastapäeva puhul. Ülevaatega 
j .  V. Veski memuaarilisest päran 
dist esines August Palm. On teoksil 
memuaaride trükkitoimetamine, ko
gumiku ilmumine on kavas 
j .  V. Veski 100. sünni-aastapäevaks. 
Tiiu Erelt Keele ja Kirjanduse Ins
tituudi sõnaraamatute sektorist pea
tus oma ettekandes «Lus õigekeel

sussõnaraam at ja  eesti morfoloogia» 
paralleelvormide probleemil, polemi
seerides praeguse ÕS-iga ja esita
des kaalukaid uudseid põhimõtteid. 
Kolmas ettekanne oli KK! siintaksi- 
grupi töömailt: Lehte Rannut rääkis 
viisimääruslausest eesti tänapäeva 
kirjakeeles.

Päras t koosolekut mindi Raadi 
kalmistule. Oma õpetaja kalmule 
tõid lilli ning laususid tänusõnu 
Emakeele Seltsi esindajad, TRÜ 
eesti keele kateedri ja soome-ugri 
keelte kateedri ning TA Keele ja 
Kirjanduse Instituudi töötajad.

Diplom ületab riig ip iire

25. juunil k. a. kaitses edukalt 
doktoriväitekirja spordimeditsiini 
kateedri juhataja  dotsent Atko Viru. 
Dissertatsioonis puudutati neeru
pealiste koore funktsionaalset ak
tiivsust kehalise koormuse t ingi
mustes.

Oponentide professorite N. N. J a 
kovlevi, K. Kõrge ja R. Silla järgi 
osutab A. Viru väitekiri h indamatu

Tänapäeval ei üllata kedagi, ei 
paljud. üliõpilased unistavad välis
maale õppima sõitm isest, et tu leva
ne insener sõidab oma välisnaabri 
juurde praktikale ja  toob sealt 
kaasa . . .  naise. Naisel on oma elu
kutse. Ta tahaks töötada mehe ko
dum aal, kuid kaadriosakonnas ku t
sub tem a diplom  esile rea vastu 
väiteid. Lõppude lõpuks töö m ui
dugi leitakse (elu nõuab oma, ise
g i kui seda ei näe ette seadus). 
Selliste  arusaam atuste vältim iseks 
praktiseeritakse m aailm as juba  
am m u kahepoolsete (näit. praegu 
peetakse Prantsuse-Poola läbirää
k im isi) või m itm epoolsete lepingu
te sõ lm im ist lõputunnistuste ja 
diplom ite vastastikuse tunnustam i
se kohta.

Kuni Euroopa sotsialism im aade  
vaheline spetsialistide m igratsioon  
oli tähtsusetu, otsustas kõik kaine 
m õistus, nüüd aga, mil sellised ju 
hud pole enam erandid, on vajalik  
antud probleemi juriidiline regulee
rimine. A lga ta jaks selles küsim u
ses oli Poola. Poola tegi ettepane
ku sõlmida leping, m ille põhjal 
võib tunnistada tunn istusi ja d ip
lomeid kõrgem ate koolide ja tea
duslike asutuste tasapinnal. On 
toim unud ekspertide kohtum ised, 
mis lubavad loota, et käesoleval 
aastal leping kir ju ta takse alla.

Esim esel pilgul tundub kõik liht
sana, alles sügavam al analüüsil 
ilm nevad raskused, üheks vaidlus
aluseks küsim useks on, kuidas suh
tuda küpsustunnistusesse. Kuivõrd  
õppeaeg keskkoolides on 11— 13 
aastat, ei saa võtta  aluseks koolis 
käidud aastaid. Seetõ ttu  o tsusta ti 
lugeda ekvivalentseks tunnistused, 
m is annavad õiguse astuda kõrge
m asse õppeasutusse, hoolimata õp

peajast keskkoolis. Poolas on ühe
väärsed keskkooli küpsustunnistus, 
tehnikum i- või pedagoogilise lü t
seum i lõpudiplom jne., N S V  Liidus 
küpsustunnistus, tehnikum idiplom  
jne.

Omades vastavat tunn istust võib 
poolakas jä tkata  õppim ist B ulgaa
ria, Rumeenia või Ungari kõrge
m ates koolides ja nende maade ko
danikud võivad sõita õppima Poo
lasse.

M itte vähem vaieldavaks osutus 
kõrgem a hariduse mõiste määra
mine, kuivõrd kõrgem atel koolidel 
on igas riigis oma spetsiifika, õ p 
peaeg on põhiliselt ühesugune, kes
tusega 4— 6 aastat. Kõikjal on voe
tud vastu ainult kaks teaduslikku  
kraadi: kandidaat ja teaduste dok
tor. Kokkulepe annab diplomi, tea
dusliku nim etuse ja teadusliku  
kraadi määrangu. Vastavalt lepin
gule loetakse kõrgem a kooli diplo
m iks dokum enti sellise õppeasutuse 
lõpetam isest, m ille antud maa si
sem ine seadusandlus tunnistab  
kõrgem aks õppeasutuseks. Selline  
diplom annab õiguse jä tkata  õppe
tööd teadusliku kraadi saamiseks. 
Kraad om istatakse isikutele, kelle 
arvel on teaduslikke saavutusi. 
Teaduslik nim etus antakse end tea
duslikus uurim istöös ja pedagoogi
lises töös avaldanud isikutele. Le
pingu allakirjutam ise puhul võib 
näiteks Poolas kandidaadikraadi 
saanud spetsialist jätkata dokto
rantuuri kas N S V Liidus või 
SD V-s.

Töö l ep ingupro jek t iga  kestab. 
Selle käigus kerkis rida problee
me, mis näitavad koostöö jä tka
mise vajadust sel alal.
(Ajakirjast «Польское обозрение») 

Tõlkinud L. J ÄRVE



Vaade uutele ühiselamutele Leningradi maanteelt.

Kui ülikool; hoonete ehitamine 
nüüdsest peale tõesti hoogsamaks 
läheb, siis peame uue ühiselamu ehi
tamist lugema uue etapi alguseks 
TRU materiaalse baasi a jakohasta
misel.

Teatavasti näeb RPI «Eesti P ro 
jekti» Tartu osakonnas koostatud 
projekt (autorid Helmi Sakkov ja 
Raul Kivi: konstruktor Vello Küm
nik; projekti peainsener U!o Tölp) 
ette kolme ühesugust ühiselamut, 
kus saavad eiuaseme kokku 1620 
(3X540) üliõpilast. Toad on g ru 
peeritud neljakaupa kümne inimese 
elamislülideks. Sinna juurde kuuiub 
ka puhkerõdu toa ees, küs saab rii
deid tuulutada, ja katuseterrass, 
kus saab õppida, päevitada, pesu 
kuivatada. Kohvik-söökla ja juuksu
rite töökojad on projekteeritud sa 
masse hoonesse. Seega kujuneb 
Emajõe-äärse haljasala kõrvale üli-

Kolm uut 

Uheksa- 

korruselist 

ühiselamut
õpilaste peamine ühiseiamugrupp.

Individuaalelamute territoorium 
ida pool ühiselamuid on kaugemas 
perspektiivis reserv üliõpilaste elu
tsoonile. Tartu linna uues liiklus
skeemis ei esine Leningradi tänav 
enam magistraaltänavana, mis

1 PROJEKTEERITUD 
ELAMU

2 PERSPEKTIIVNE 
ELAMU

3 OLEMASOLEV 5-KORRU 
SELINE ÜHISELAMU 
ÜLI KOOLI LINNAKESE 
PERSPEKTIIVNE MAA-ALA

5 EMAjÕE-ÄÄRNE PARK

#

Mikrofoniga 
Võru- ja  

Setumaal
29. m ail algas tänavu esimene 

neljapäevane eesti keele kateedri 
murdeekspeditsioon. O savõtjateks 
olid seekord õppejõud, aspirandid  
ja vanem ate kursuste üliõpilased. 
Lindistam is piirkondadeks valiti 
välja ühelt poolt H argla— Mõniste, 
teiselt poolt Setum aa.

Esimene käik toim us Mõniste 
koduloom uuseum i, mille hoolikalt 
kokkukogutud  töö- ja m ajariistad  
m eenutasid nii kunagist suitsutaret 
kui ka om aaegset mõisamajapida- 
m ist n ing olid seega sobivaks sis
sejuhatuseks murdekeelele ligias- 
tum iseks.

M õniste m urrakut jäädvusta ti 
rahvaluule kogujaile hästi tuntud
laulikult M inna Kokalt, kellelt 
kuulsim e nii uuem at kui ka vane
m at rahvalaulu. Laulu tekkest pa
ja tas ta:

Hani õks rnullõ hammõ utnmõl, 
kägu mul käe pesi, 
suvilind  suu mõsk.
Sää lt ma õks, lats, laulu sai, 
sääit ma, sõsar, sõna sai.

Edasi lü lita ti m ikrofon sisse veel 
Saru külas ja Rõuge lääneosas 
Varstus n ing Krabil. Neil mail ol
les ei jäänud vaatam ata ka Paga
namaa oma järv es ilm adega, mille 
ääres ööbikud ööl ja päeval üks
teise võidu laksutasid.

E kspeditsiooni teisel poolel tehti 
pikem  peatus Meremäe lähedal. 
Seal viis tee Palo külla Tepa Vah- 
viku juurde, kes on võrratu m uinas
ju ttude vestja. Koos Matrjona  
Keldrimäega kõlasid pulm alaulud  
kahehäälselt, sealhulgas ka mõrsja- 
itk. Tepa Vahviku ja Tatjana Liina- 
mäe suust kuulsim e aga veel lüro- 
eepilisi rahvalaule, nagu  <rTooma- 
laul», «Tütred vette» jt. Need, kes 
setu o lustikku  vähe tunnevad, ru t
tasid vaatam a vanu õuesid, mille 
ümber elum aja ja aidad-laudad  
m oodustavad nagu kindluse. Vaa
dati ka rahvarõivaid, m is on jäänud  
tänapäeval vaid pidupäevariideks.

Lõuna-Eesti idaosa sundisid, 
meid, peatum a kõrgekaldaline Veri
järv, K ütiorg ja Piusa liivakaevan- 
ause pisut salapärased saalid.

H elilindiketaste arvu üle vaada
tes võisim e seekordse saagiga ra
hule jääda, peale selle veel iga eks- 
peditsiooniliikm e isiklik kogem us 
nii m urdekeele kui olustiku  tundm a
õppimisel.

P. K E LD R I MAGI

Gerda Laugaste 

6 0

A. VA LM ET I  fotod.

Ш Setu peres kostitatakse meid 
kasemahlaga.

ф  Paganamaal Jaan Kikka juu
res.

Eesti keele kateedri vanem õpeta
ja G e r d a  L a u g a s t e  sai jaa
nipäeval kuueküm neseks.

Emakeel olevat olnud ainus d is t
sipliin, m illes ta oli oma koolipõl
ves maa ja taeva vahel hõljunud. 
Et asjad kord ühele poole saaksid, 
selleks ta emakeele valiski. Tae
vasse ta ei ihanud, maine väljavaa
de näis veetlevam : algul iseennast 
ja siis ka oma õpilased emakeeles 
kindlalt kahele jalale seisma pan
na.

Nüüd on ta juba veerand sajan
dit tam pinud eesti filoloogidele se
da kõige kuivem at, kuid ka kõige 
vajalikum at — tänapäeva eesti 
keelt. Foneetikalt ja morfoloogialt 
laienes tema diapasoon peagi eesti 
keele õpetam ise metoodikale, sealt 
edasi pedagoogilise praktika juhen
damisele.

Selles m itm ehobuserakendis sün
disid uurimused %esti keele foneeti
kast, valm isid artiklid emakeele

omalt poolt soodustab Emajõe h a l
jasala kasutamist.

Järgmiseks edasilükkamatuks 
tööks üliõpilaste elu- ja töökoha 
kordaseadmisel peaks olema audi
tooriumide juurdeehitamine. On 
väga otstarbekas seda teha üldise 
auditooriumide fondi kujul ja a su 
kohaga tingimata kuskil tudengite 
liikumise raskuspunktis, TRÜ kuju
nevas keskuses. See õppehoone 
peaks olema lihtne, plaanilt paind
lik, iseloomult universaalne — ka
sutamiseks kõikidele teaduskonda
dele. Maa-ala keemiahoone t a g a 
küljel A. Lätte tänava ääres oleks 
selle ülesande täitmiseks arhitektile 
üsna inspireeriv. Ettepanek ülikoo
lile: selles osas võiks näidata init
siatiivi konkursi korraldamisel, et 
leida parim arhitektuuriline lahen
dus uue õppehoone kavandamiseks.

Jutu lõpetuseks veel üks ette
panek: kas ei tuleks panna käsi sü
damele ja  vaadata enesekriitiliselt 
veel kord läbi TRÜ ehitusplaanid? 
Kas ei peaks pärast ühiselamute ja 
üldise auditooriumide maja käsile- 
võtmist ikkagi alustama TRU Tea
dusliku Raamatukogu hoonega, et 
alles seejärel võtta käsile üksikute 
teaduskondade ruumimured?

RAUL KIVI,
Arhitektide ü id u  Tartu 

osakonna juhatuse esimees

õpetam ise metoodika valdkonnast, 
ja  ikka igapäevase kutsetöö  — õpe
tam ise kõrvalt.

Gerda Laugaste on õpetaja selie 
sõna otseses m õttes, ta on õ p e 
t a j a t e  õ p e t a j a .  Seepärast 
on ka tema esimeseks printsiibiks 
jäänud tänaseni ranguseni ulatuv 
nõudlikkus. Tarvis on (üli)õpilased  
tööle panna. Tihe kontroll («Ega 
muidu tulem usi ei ole, kui p iitsa
ga tagant ei sunni!») paneb tema 
kasvandikud tudengipõlve kiruma, 
m õnegi mehe loobum ism õtteid heie
tama. Läbi löövad need, kes pole 
kunagi tööd kannud , ja need, kes 
alles ülikoolis on harjum uspära
sest m ugavusest suudetud välja 
tõugata ning tõsiselt tööle P A N 
NA. Seda viim ast ei saavuta kõik 
õppejõud. Gerda Laugaste õpetami
sel on aga lausa käegakatsutavad  
tulemused. Raske õppusel, kerge 
lahingus — see tõde alati ei kehti 
Gerda Laugastega on üliõpilasel 
raske nii loengul kui eksamil. A l
les ülikooli lõpetanud suudavad  
asetada väärtused õigetele kohta
dele. Tund-tunnilt, sem ester se
m estri järel — ikka põhireegel ja 
erandid, ikka süsteem  — kõiges ja 
kõikjal, olgu see siis gram m atikas  
või gram m atika õpetamises, peda
googilisel praktikal või igapäeva
ses elus.

K ohusetundlikkus ja põhjalikkus 
on viinud selleni, et tem a juhenda
tud diplomandid on enam asti ikka  
pälvinud kõrgeima hinde n ing lõi
ganud loorbereid ülikooli ja vaba
riiklikel teaduslike tööde konkurs- 
sidelgi. N iisugusest asjalikkusest 
saab alguse isiklik eeskuju. Vaiel
dam atuks autoriteediks on Gerda 
Laugaste eriti neile kursustele, kel
le ■juhendajaks ta on olnud. Eks 
ole ju osavõtlik suhtum ine kõigis
se võitnud alati inim este südameid.

Pidev ja tihe kontakt õpetajate
ga  n ing aastatepikkune kutsetöö  
on teinud juubilarist kogenud me
toodiku. M uidugi pole ta oma küü
nalt vaka all hoidnud. Energiat on 
jä tkunud väljapoole ülikooligi. Ger
da Laugaste ettekanded eesti keele 
õpetamise metoodika aktuaalsetest 
küsim ustest on olnud oodatud pal
judel õpetajate konverentsidel ja 
nõupidam istel, aga sam uti ka raa
dios ja Emakeele Seltsi koosoleku
tel. A astaid on ta olnud keskkooli
õpilaste emake elealaste olüm piaa
dide üheks eestvedajaks. .4ga kõik 
see on saanud niivõrd endastm õis
tetavaks, et teisiti Gerda Laugas
tet ette ei kujutakski.
' S iiski, ega ta kõike enda peale 
võtagi (m õne asja jätab ka teiste
le) — ikka niipalju, kuipalju jõu
du ja jaksu  on, ikka nii palju, et 
kõigega K O R R ALIK U LT valmis 
jõuda.

Kolleegid leiavad, et see, mida 
Gerda Laugaste teinud on, on ol
nud E SM A SE L T  vajalik (see on 
olnud m idagi T E ISTE  jaoks), see, 
mis ta tegem ata on jätnud (küllap  
see on m idagi ENDA jaoks), on 
toodud ohvriks kõigele, mida Ger
da Laugaste on AND N U D  eesti fi
loloogia osakonnale.

Seepärast soovim egi talle (pro 
TEMALT) ,  et kõigil Gerda Lau
gaste suurtel ja  väikestel e ttevõ t
m istel poleks veel niipea lõppu!

T. Õ UNAPUU



NIKOLAI LAANETU, Bioloogia- 
Geograafiat. IV k. Töö teema «Kob
ras Eesti NSV-s».

TIIU PELT, Kehakultuurit. IV k. 
Töö teema «Mõningate psühho-fü- 
sioloogiliste näitajate arengudünaa- 
mika erineva vanuse ja spordimeis
terlikkusega naiskorvpalluritel».

i \ /VlTILVJ/ ^ U$MAA, Kehakultuuril. TOOMAS SILK, F üüsika-K ee-
V k. « V ab ariig i p arem ate \ ä r a v -  m iatead u sk . V k. Töö teem a «Nik- 

pallurite  tiip o lo o g ilised  ise ä r is u se d  k elk atood id e e lek tro k eem iliste  oma
ja  p sü h h o -fü s io lo o g ilis te  n ä ita ja te  duste uurim ine», 
dünaam ika».

JAAK JÄRVEKÜLG, Arstit. V k. 
lö ö  teema «Tervishoiuvõrgu ra t 
sionaalse juhtimise probleemidest
(Tartu rajooni andmeil).

Tutvustame parimate võistlustööde autoreid

türkoloogiaalane konverentsNeljas
NSVL TA Idainstifuudi Leningra

di filiaali eestvõttel toimus jä r je 
korras 4. üleliiduline türkoloogia
alane teaduslik konverents, mis see
kord oli pühendatud türgi rahvaste 
vanima kirjandusliku ühismälestise, 
poeemi «Kutadgu bilig» (tõlkes: 
õnne andev teadmine) loomise 900. 
aastapäevale ja tema looja Jussuf 
Has Hadžibi (alias: Balasaguni 
Jussufi) 955. sünni-aastapäevale.

Isiklikke biograafilisi admeid Ba
lasaguni Jussufist säilinud pole. 
Need saadi kellegi võõra poolt poee
mi tarvis kirjutatud eessõnast. Nen
de järgi sündis Jussuf H as Hadžib 
Balasaguni linnas, mis asus p raegu
se Tokmaki linna lähedal Kirgiisi 
NSV-s. Poeem on loodud a javahe
mikus 1069— 1070 Kašgaris, poeedi 
54. eluaastal, ajalukku läinud sama- 
niidide õukonnas valitsenud tadžiki-

pärsia kir janduse eeskujul. See isla- 
miaegse türgikeelse kirjanduse esi
mesi säilmeid on kirjutatud karah- 
haniidide ajastule omases Ida-Tur- 
kestani kunstlikus kirjakeeles, mil
lesse eriti tugevasti on segunenud 
vana-uiguuri keele sugemeid.

Poeem «Kuadgu bilig» on esime
ne ühistürgi ulatuses loodud klas
sikaline värssteos peenelt töödeldud 
värsitehnikaga, keerulise teksti ja 
väga mitmetahulise probleemide 
kompleksiga. See on didaktiline 
poeem, sisaldades üle 6000 paaris- 
värsi, allegooriline ning peaaegu 
kõiki folkloorižanre hõlmav. K ange
laste nimed on läbinisti türgikeel
sed. Nagu nähtub, oli poeemi loo
jal kasutada islamile eelnenud pikk 
kirjanduslik traditsioon. Poeemis 
«Kutadgu bilig» antakse vestluse 
vormis näpunäiteid võimukandjatele

sellest, kuidas tuleb kohelda eri 
ühiskonnakihtidesse kuuluvaid ini
mesi. Kõnetatavaiks on prints, ve
siir, selle poeg ning sõber, kes süm
boliseerivad õiglust, õnne, mõistust 
ja rahulolu. Ehkki poeemi kunstil i
ne väärtus  pole suur, on ta ometi 
ülimalt tähtis mälestusmärk uuri
maks ühiskondlikku korda 11. sa 
jandi Kesk-Aasias. Lisaks pakub ta 
erakordset huvi türgi keelte ajaloo 
ning karahhaniidide epohhi kultuu
risuhete uurimisel. Poeem «Kutadgu 
bilig» on jõudnud meieni kolmes eri
nevas käsikirjas. Need on Viini, 
Kairo, ning Namangan-Ferganaa 
käsikiri: Viimane asub praegu U s
beki NSV TA Idainstituudis Taš- 
kendis ja on kirjutatud araabia šrif- 
tis. Poeemi «Kutadgu bilig» käsi
kirjade uurimist a lustas V. V. Rad- 
loff. Praeguseni on nimetatud alal

ära tehtud suur töö.
Huvitav, mitmekülgne ja tühjen

dav oli konverentsi töökava. See 
tehti teoks kahel plenaaristungil 
ning kahes sektsioonis, lingvisti li
ses ja kirjanduse-ajaloo sektsioonis. 
Kõnesoleva muistse värssteose v ää r 
tuse tõid kuulajateni mitmed ette
kanded: Mõni sõna Balaguni Ju s 
sufist ja tema poeemist «Katadgu 
bilig» (akadeemik A. N. Kononov); 
«Kutadgu bilig» ja tema koht türgi 
keelte ajaloos (E. N. Nadžip); 
«Kutadgu bilig» tõlkimisest vene 
keelde (G. A. A bdurahm anov); 
«Kutadgu bilig» kir jandusliku m ä 
lestusmärgina (A. A. Valitova); 
«Kutadgu bilig» avastamise ja uuri
mise ajalugu (Z. M. Nasilov); «Ku
tadgu bilig» ajastu (S. G. Kläštor- 
nõi); «Kutadgu bilig» ja «Altun 
jaruk» (E. R. Temišev); «Kutadgu

bilig» ja «Baburname» (G. F. Bla
gova); «Kutadgu bilig» poeetika 
(I. V. Stebleva).

Eelnev on mõlema plenaaristungi/ 
loetelu. Lingvistilise sektsiooni tee
maks oli «Türgi hõimude ja rahvas
te keeled 8.— 15. sajandini». Kirjan
duse ning aialoo sektsioonis käsit
leti teemat «Türgi hõimude ning 
rahvaste kir jandus ja ajalugu 8.— 15. 
sajandini». Mõlemas sektsioonis 
kuulati ära rida huvitavaid ja põh
jalikke ettekandeid nimekatelt nõu
kogude türkoloogidelt.

Konverentsiks ilmus türkoloogia- 
alase ajakirja «Советская тюрколо
гия» esimene number. See kogu- 
Nõukogude Liidu ulatuses türkoloo- 
gia alal tehtavat tööd koordineeriv 
ja  kõiki nõukogude türkolooge ühen
dav ajakiri ilmub Bakuus kuus kor
da aastas. Aadress: Баку — 5j.. 
Ул. Джапаридзе 13. «Академкни
га». — «Советская тюркология».

PENT NURMEKUND'

On juba kujunenud traditsioo
niks, et Tartu kunstn ike loom ing  
oma enam ikus ei püüa vaatajaid  
erutada ega paku ka m idagi kardi
naalselt uut. M itte, et kunstn ikud  
ei katsetaks ega püüaks maalida 
uusi vorm ikontseptsioone arvesta
des. Viga ei näi peituvat Tartu 
publiku ootustes — «Visarite» näi
tused m öödusid kü lla ltk i edukalt. 
Ilm se lt on ikkagi nii, et vanal (ka  
vananenul) on niikaua õigust oma  
kohale (ka näitusesaalis), kuni ta  
ei ole asendatud m illegi tunduvalt 
funktsionaalsem aga. A ga  vaevalt 
saab otstarbekaks pidada läbitun- 
netam ata vorm iotsinguid, mida  
Tartus nii ohtralt on esinenud. Ük
sikute kunstn ike saavutused nagu  
uppusid Tartu kunstinä ituste  eba
määraselt tuim a koloriiti.

S iisk i võib käesoleva Tartu kuns
tinäituse põhjal öelda, et ülikooli
linna kunsti kurvem ad ajad on 
möödas. M oevooluna maailma  
kunstis esilekerkinud rom antilised  
ja uusjuugendlikud tendentsid  näi
vad Tartu kunstn ikele hästi is tu 
vat — on ju Tartu linnanagi m a
hedam ja rom antilisem  võrreldes 
karge ja asjaliku Tallinnaga. Tõe
poolest — rom antiline käsitluslaad  
näib ühendavat näitusel eksponee
ritud teoste paremikku. Seda ro
m antilist näeb kõikjal — m otiivis
tikus, värvides, juugendliku lt vib 
reerivas joones ja isegi teoste for
maatides.

I. M alin, keda kunstisõbrad tund
sid kui rangelt ülesehitatud m õtte
konstruktsioonide autorit, esineb 
käesoleval näitusel tem ale uues 
laadis: endise kom positsioonikind-

Mõtteid kunstinäituselt
luse juures on toim unud ülem inek 
ebamääraselt pehm ele joonele ja  
õrnadele sum m uta tud  värvidele. 
M eeldivalt mõjub M alini töödes ka
hekordse raam ituse kasutam ine  
rõngam otiivi näol; nii on ta suu t
nud maalis «Kariok» vältida non- 
figuratiivses käsitluslaadis tih ti 
iseloom ulikku p ingestam atust. M a
lini töid võib pidada näituse maali- 
ekspositsiooni meeldivamaiks.

Tugeva maalijana tu tvustab  end  
E. Allsalu. Kui M alini juures võis 
m ärgata senisest pehm em at värvi- 
käsitlust, juugend likkust joones, 
siis A llsa lu  on läinud lausa roko
koolikuks. S ilm a torkavad õrnad 
roosad ja kollased helgid üldises 
(jä llegi õrnas) pruunis koloriidis. 
Joon on kohati rokokoolikult edvis- 
tav ja rahutu («Lilled»). Saavu tu 
seks tu leks pidada A llsalu  maale 
lillede teem adel («Alpikannid», 
«Gladioolid»). Ilm selt vähemõnnes- 
tunud on «Dr. A ld i portree» .— 
siin võib m ärgata vastuolu raske 
kom positsiooniskeem i ja õrna vär
vilahenduse vahel.

O mamoodi avastuseks kujunes  
käesoleva kirju tise autorile Paul 
Allik, kes esineb küll ainult kahe 
tööga, m is pealegi pole ka ühetu- 
gevused, kuid kunstn ik  näib om a
vat nii head vorm itaju kui ka tu 
gevat värvimeelt. P intslitöö on va
ba ja sundim atu. Kui otsida A lliku  
töödes m õjutusi, tu leks v is t peatu
da Sarjanil. Tugeva väljapaneku
ga esineb ka vanam eister M uks, 
keda rohkem kui teisi Tartu m aali

jaid näib huvitava t fraktuuriprob- 
leem. Tema tööd on m eeldivalt de
koratiivsed, kuid liiga pingevabad.

Tartu graafikas on paaril viim a
sel aastal tooni andnud Kaljo Põl
lu. Vaatamata Põllu kunsti tuge
vusele ja omanäolisusele tuli kons
tateerida, et konkurentsi puudum i
ne on avaldanud ka tem ale oma 
mõju. Seda rõõm ustavam  on, et 
käesoleval näitusel võib rääkida  
graafika (m itte  K. Põllu graafika) 
väljapanekust. Põllu on a ju tiselt 
loobunud  ready-made tehnikast, 
näitusel esitatud intiim sed, hästi 
tunnetatud loodusevorm id on teos
ta tud  kuivnõelas. Peatum ata ühelgi 
tööl üksikasjalikum alt, võib kons
tateerida tem a erilist m aailm ataju- 
m ist, m is realiseerub lihtsates ro
m antiliste, veidi plakatlikes, kuid  
suure m õttepingega estampides.

Esm akordselt esinevad Tartu 
kunstinäitusel Illim ar Paul ja Rein  
Tammik. Kuid sellise debüüdi üle 
võib ainult rõõmustada  — mõlemad  
noored kunstn ikud  kuuluvad näitu
se tugevam ate autorite hulka. L ih t
salt nauditavad on Pauli filigraan
sed sulejoonistused ja kollaažid. 
Tuleb konstateerida kunstn iku  tu 
gevat kom positsioonitunnet ja head 
(vägag i rafineeritud) m aitset, m il
lest nii m õnelgi teisel autoril näib 
puudu olevat.

S iid itrükis teostatud «Varjud» ja  
«Raekoda» näitavad, et Paul on 
kodus ka keerulistes graafika teh
nikates.

Väga om anäoline autor on Rein

E. ALLSALU 
Tammik. Tam m iku tööd on käes
oleva näituse ekspositsiooni pare
m ikust ainsad, millel puudub ro
m antilisuse maik. Tema tööd on 
julm ad, väga otsekohesed ja äär
m iselt ekspressiivsed. Võimatu on 
otsida Tam m iku laadile eesti kuns
tist paralleele — tahtm atult suun
dub m õte saksa kunstile. S iisk i on 
raske nelja näitusel eksponeeritud

töö kaudu (m is pealegi m oodusta
vad ühe seeria) kujutleda, m illi
sesse suunda kaldub Tam m iku  
looming. Kuid näib olevat kindel, 
et noort kunstn ikku  ei huvita  lil
led ega linnud, vaid m iski harva- 
tabatav inimeses.

S iin  peatuvadki m õtted Tartu- 
kunstnike näituse kohta.

J A AK OLEP

Päevast päeva
Suvi on tulnud. Ehitusjärk ei liigu. Tee, mis tahad, ei liigu. Ehitus 
seisab rohkem kui kunagi varem ja ehitajad, kui nad objektil on, is tu
vad. Istuvad ja ei lao müüri., ei betoneeri, ei kaeva vundamenti.
24. juunil 1970 a.

Rohtu on kasvanud Tartu Ehitustrusti juhataja  sm. Kondratjevi luba
dused alustada täiel rindel ülikooli 540-kohalise ühiselamu ehitamist. 
Tema viimane lubadus annab siiski alust arvata, et TET-i töölised tule
vad ehitusplatsile 15. juulil.

25. juunil oli trusti peainseneri sm. Ustavi juures nõupidamine, 
kohal olid ka ülikooli esindajad. Lepiti kokku, et 6. juulil lähevad uue 
ühiselamu juurde tööle 30 TRÜ üliõpilast (teada on, et enamik neist 
tütarlapsed, mitte kuidagi ei suudetavat noormehi suvel ülikooli heaks 
tööle rakendada).

Usume, et lubadused realiseeritakse ning ühiselamu ehitusel töö 
ometi käima hakkab.

29. juunil 1970.

Ühiselamu jao tu sest 
järgm iseks õppeaastaks

Dekaanide, ülikooli ühiskondlike organisatsioonide ja rektoraadi 
ühisel nõupidamisel, mis toimus k. a. juuni keskpaiku, otsustati jao
tada ülikooli kasutuses olevad 2610 ühiselamukohta (siia on arvatud 
ka igasugused reservkohad) järgmiselt:

Ajaioo-Keeleteadusk. — 499 (Pälsoni 14 — 476, Elvasse — 23), 
Arstiteadusk. — 799 (Leningradi 89 — 699, Kukulinna — 100), Bio- 
loogia-Geograafiat. — 226 (Tiigi 14 — 190, Kvissentali — 12, Elvasse
— 24), Füiisika-Keemiat. — 311 (Pälsoni 23 — 297, Elvasse — 14), 
Kehakultuuriteadusk. — 114 (Tiigi 78 — 108, Kvissentali — 6), Ma
jan d u s te a d u s i  — 243 (Tiigi 78 — 231, Kvissentali — 12), Matemaati- 
kateadusk. — 269 (Tiigi 14 — 210, Elvasse — 59), Õigusteadusk. — 
137 (Tiigi 78 — 130, Kvissentali — 7), väljastpoolt teaduskondi — 12 
(Leningradi 89 — 6, Pälsoni 23 — 3, Kvissentali — 3).

Teaduskonniti majutamise printsiip võimaldab otstarbekamalt ja 
paindlikumalt kasutada kätteantud iihiselamukohti (näiteks praktika! 
viibijate asemele saab ajutiselt paigutada ilma kohata jäänud teadus- 
konnakaaslasi jne.).

Uus majutamise kord pakub ka kasvatustööks tulusamaid ja selge
piirilisemaid võimalusi.

Avaldame kaastunnet Ene 
Postile

isa
surma puhul.

Rühmakaaslased

Avaldame sügavat kaas
tunnet Ülo Vooglaiule 

ema 
surma puhul.

Ajaloo-Keeüeteaduskond,
kom som olikom itee  
ajalehe toim etus

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та^ту Рийклик Юликооль» 

туский государственный университет»)/ 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного Универеите ~ 
H ans H eidem anni nim. trükikoja tru . 
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ЛМ Г:!
S u v e p u h k u se d  on p õ h ilise lt 

m öödas. Taas võ tab  a i m a  
m a t  e r  v a s tu  om a õpeta jad  
ja  õppijad-, ab iõppepersona li 
ja  te en is tu ja d , m eie  ro h k e a r 
vu lise  ü likoo lipere  liikm ed .

P a lju d e l m eie  h u lg a st oli 
m ö ö d u n u d  aastal häid  k o rd a 
m in e k u id  k ü ll tea d u s liku s  
töös, k raad ide  tao tlem ise l, k u t 
setöös, sa m u ti is ik l ik u s  elus. 
M õ n ed k i m e is t ho idsid  need  
m e e ld iv a d  sü n d m u sed  sü g i
seks, u u e k s  õppeaastaks. E si
nes ra sku si ja  e b a õ n n e s tu m i
si.

K eva d e l saa tsim e v ilis tla s te  
ridadesse kõige kü p sem a d  
ü liõp ilased . N ü ü d  aga o lem e  
v a s tu  v õ tn u d  uue , p o ten ts ia a l
se lt vee lg i lo o tu s ta n d va m a  
va h e tu se .

E elo lev tööaasta  k u ju n e b  
m eil kee ru lise k s  ja  ra skeks. 
Ta nõuab  kõ ig ilt m e ilt idee- 
k in d lu s t ja  p e rsp e k tiiv ita ju ,  
a s ja lik k u s t ja  ta sa ka a lu ku s t, 
eeldab k a in e t m õ is tu s t ja  liig 
se em otsionaa lsuse  v ä lt im is t  
h in n a n g u tes , va ja b  e e s k u ju 
l ik k u  tö ö ko rra ld u s t ja  head  
d is ts ip liin i.

M e su u d a m e  k iire s ti edasi 
m in n a  ja  tu n d a  rõõm u  sa a vu 
ta tu s t  siis, k u i m e ju b a  sep 
te m b r ik u u  e s im es te s t p ä e v a 
dest pea le  liitu m e  ü h ise k s  ü li
kooli tö ö k o lle k t iiv ik s , k u i  ü l i 
kooli m u red  ja  rõõm ud  m u u 
tu v a d  m eie  ü h is te k s  rõ õ m u 
d eks  ja  m u red eks .

So o v im e  u u e  õppeaasta  k ü n 
n ise l kõ ig ile  om a o rgan isa ts i
oonide liik m e te le  p a lju  head  
ta h e t ja  a k ti iv s e t koostööd  
m eie  ees se isva te  ü lesa n n e te  
lahendam isel.

EKP TRÜ komitee 
ELKNÜ TRÜ komitee 
TRÜ ametiühingukomitee

MEIE ÜLIKOOL UUEL

Milline on õppe- 
töökorraldus al

gaval semestril?
Õppeosakonna juhata ja  R. TANI:
Päev on pikk: kella kaheksast 

hommikul kella kümneni õhtul. 
Alustame tööd kahes vahetuses. 
Ajaloo-Keeleteaduskonna õppetöö 
on viidud õhtupoolikule. Loengute
le tullakse kella 14-ks. Reedel ja 
laupäeval algavad ka Ajaloo-Kee- 
leteaduskonnas loengud kell 8 
hommikul, sest reede õhtupoolik on 
ette nähtud partei- ja komsomoli
organisatsiooni koosolekute päe
vaks, .samuti mitmesugusteks üli- 
õp ilasüritusteks, laupäeva õhtuti 
aga sõidetakse koju.

Niisugune töökorraldus viiakse 
sisse rektoraadi ja  dekanaatide 
ühise otsuse alusel. Muidugi on 
töötamine õhtuses vahetuses ra s 
kem ja otsustamiskoosolekul oli 
vaidlus äge, (kuid ülikooli praeguse 
ruumikitsikuse juures tuli minna 
seda teed. Valik langes Ajaloo- 
Keeleteaduskonnale sellepärast, et 
selle teaduskonna käes on kõige 
enam auditooriume, ülikooli 64 
auditooriumist 22. Olukorra m uu
dab keeruliseks ka tänavu tööd 
alustav ettevalmistusosakond, mis 
vajab samuti hulga ruume. Ruume 
tuleb anda ka Kehakultuuri Kvali
fikatsiooni Tõstmise Teaduskonna
le, mis on mõeldud tä ienduskursu
sena Balti li iduvabariikide ja V al
gevene kehakultuuriõppejõududele, 
treeneritele ja  koolide võimlemis
õpetajatele. Selle tarbeks tuleb 
Ajaloo-Keeleteaduskonnalt ära võt
ta  mahukas auditoorium 204.

Praegu  tuleb kasutada kõiki ruu 
me, ka õppetööks ebasobivaid, n a 
gu peahoone keldriauditoorium nr. 
3, kuhu võib viia kõik loengud 
ühest remonditavast auditooriu
mist senikaua, kuni saab töö sel
lesse jälle tagasi viia, ja ph. 3 
saab siis uued «pagulased». V ähe
malt valgendamist vajavad küll 
kõik auditooriumid.

Muidugi nõuab uus töökorral
dus teilt, Ajaloo-Keeleteaduskonna 
üliõpilased, head distsipliini, kuid 
ühes olete tublisti eelistatud: hom
mikul, kui on aeg iseseisvalt se
minarideks ja kontrolltöödeks val
mistuda, on ühiselamu terveni teie 
päralt.

K üsitles A. Hiir

Iga uue õppeaastaga kujuneb meie alma mater'i ajalugu rikkamaks, 
töötajate pere arvukamaks, eesmärgid ja ülesanded aga  muutuvad 
keerulisemaks ja vastutusrikkamaks. Möödunud õppeaasta on seda 
veenvalt kinnitanud.

Paljud ülikooli õppejõud on kaitsnud kandidaadi- või doktoriväite
kirja, saanud professori või dotsendi austava kutse, rikastanud end 
õppemetoodiliselt. Nii mõnigi ülikooli töötajaist on meie hulgast lah
kunud teenitud puhkusele, mõned neist jäädavalt.  Me meenutame neid 
suure lugupidamise ja tunnustusega. 800 üliõpiiast said hiljuti ihalda
tud kõrgema hariduse diplomi ja  alustavad nüüd uut etappi oma elus.

Kuid ülikool on ka noorenenud. Uus täiendus on ülikooli vastu võe
tud. Ta on valmis ründama teaduse kõrgusi, et hiljem teenida oma 
kodumaad ja  rahvast.  Osaliselt on uuenenud ka õppejõudude ja teiste 
ülikooli töötajate pere. Palju õnne ja edu neile töös ja õpinguis!

Meie ülikool on tõesti aasta  võrra vanemaks saanud, kuid see on eri 
liiki vananemine, on vananemine, mis säilitab igaveseks nooruse. Just 
see asjaolu, et meile on usaldatud suur ülesanne — valmistada ette 
kõrgema kvalifikatsiooniga homseid spetsialiste — paneb meile suure 
vastutuse. Seda vastu tust mõista tähendab osata kriitilise, tõsise ja 
asjaliku pilguga vaadata  tagasi, arvestades võimalikult paljude tege
likkuse oluliste külgede seoseid ja vastastikust sõltuvust. Öeldu tähen
dab just dialektilist analüüsi, mitte aga  eklektilist saavutuste ja puu
duste nentimist.

Ülikooli pere kasvab aastast aastasse. Enam kui 4000 päevase ja 
2200 kaugõppeosakonna üliõpilast, 575 õppejõudu, 474 töölist, 401 tee
nistujat, 253 abiõppepersonali töötajat, ligikaudu 400 töötajat, kes on 
seotud probleemlaboratooriumide tegevusega — sellised on arvud. Neid 
arve võiks täiendada veel ühega: ülikooli 1970. a. eelarve moodustab 
6,2 miljonit rubla. On arusaadav, et me peame aru andma ühiskonna 
ja oma südametunnistuse ees, kui efektiivne on meie töö.

Rõõmustab, et ülikooli teaduslik potentsiaal aasta-aastalt  kasvab. 
Rõhuv enamik ülikooli õppejõududest tegeleb aktiivselt teadusliku 
tööga. Olgu märgitud, et möödunud aastal avaldasid ülikooli õppejõud 
12 monograafiat,  1158 teaduslikku artiklit, hulgaliselt populaarteadus
likke töid, õppemetoodilist laadi kir jandust jne.

Ülikooli 12 probleemlaboratooriumi on kujunenud tõsisteks teadusli
keks keskusteks, mida finantseeritakse riigi eelarvest. Kui 1965. a. eel
arves eraldati nende uurimiskeskuste finantseerimiseks 265,7 tuh. rbl., 
siis 1969. a. — 572,9 tuh. rbl., lepingulisi töid täideti 1965. a. 200 tuh. 
rbl. ulatuses, 1969. a. — 526 tuh. rbl. ulatuses. 1970. a. on reaalne 
täita lepingulisi töid 700 tuh. rbl. ulatuses.

Aasta jooksul toimus ülikoolis 24 teaduslikku konverentsi (neist 
5 üleliidulist) osavõtjate arvuga 5985.

Kui 1965. a. kaitses 3 õppejõudu doktori- ja  13 kandidaadiväite
kirja, siis 1969/70. õ.-a. vältel kaitses 16 ülikooli õppejõudu doktori- ja  
28 kandidaadiväitekir ja. Väga oluline on siin ka asjaolu, et ülikooli 
kõrgema kvalifikatsiooniga õppe-teaduslik kaader aasta-aastalt  noore- 
neb.

Kokkuvõttes võib märkida, et teaduse arengu valdkonnas on Tartu 
Riiklik Ülikool paljude oluliste näitajate poolest üks eesrindlikumaid 
NSV Liidus. See on rõõmustav, sest teaduslik-tehnilise revolutsiooni 
ajastul on kõrgema kooli, eriti ülikooli üheks peamiseks tunnuseks 
tema kõrge teaduslik potentsiaal.

Kuid teaduse arengul kõrgemas koolis on rida spetsiifilisi jooni, mi
da tuleb tingimata silmas pidada. Eelkõige on vajalik lahutamatu 
seos nn. suure teaduse ja  õppeprotsessi vahel. Seda dikteerib asjaolu, 
et tänapäeval peab kõrgema, eriti ülikooli haridusega spetsialist om a
ma peale kõrge professionaalse ettevalmistuse kitsal erialal ka tõsise 
üldteadusliku ja  ideelis-poliitilise ettevalmistuse. Just viimati nimeta
tus on ülikoolis veel vaja palju ära  teha, ületades nii objektiivseid kui 
ka subjektiivseid takistusi ja  raskusi. Sellepärast tuleb möödunud õp
peaasta tulemusi vaadelda tihedas seoses kaasaegse teaduse ja ühis
konna progressiga.

Ka edaspidi tuleb pöörata maksimaalset tähelepanu teaduse aren
gule ja õppejõudude teadusliku kvalifikatsiooni tõstmisele. Kuid siin
juures ei tohi unustada teaduse arengu seost õppeprotsessiga. Lõpli
kult tuleb ületada olukord, kus mõned kõrge kvalifikatsiooniga üli
kooli töötajad eelistavad tegelda rohkem teadusliku uurimistööga, pi
dades õppemetoodilist ning kasvatustööd teisejärguliseks. Ühtse prot
sessi kahe lahutamatu osa vastandamine või ühekülgne absolutiseeri
mine on kahjulik ja lubamatu, õppejõu kõrge teaduslik ettevalmistus-f- 
+  pedagoogiline meisterlikkus nii õppe- kui kasvatustöö alal — selline 
on eesmärk. Seda asjaolu tuleb rangelt silmas pidada õppejõudude 
atesteerimisel, nende töö iseloomustamisel ja  stimuleerimisel. ^

Ainult õppeprotsessi kõrge efektiivsus, tema lahutamatu seos kaas
aja  teaduse arenguga peab looma tingimused noorte talentide sünnile. 
Kuid kahjuks õppeprotsessi efektiivsus jätabki soovida. Võrreldes 
1968/69. õppeaastaga langes õppeedukus möödunud aastal 79,2 prot
sendilt 78,5 protsendile. Arstiteaduskonnas moodustab see 73,3 prot
senti, Bioloogia-Geograafiateaduskonnas 75,5 protsenti, Füüsika-Kee- 
miateaduskonnas aga  koguni 70 protsenti. Aasta-aastalt väheneb üli
õpilaste arv, kes õpivad ainult väga  headele hinnetele. Mõistagi ei tee 
need arvud ülikoolile au.

Et tunnetada neid keerulisi protsesse ja  seoseid, mis iseloomustavad 
õppetööd kaasaegses kõrgemas koolis, on vaja  teaduslikku lähenemist, 
teaduslike aluste väljatöötamist selle juhtimiseks ja reguleerimiseks.

ÕPPEAASTAL
*4

Rektor A. KOOP
Eeloleval aastal on kavas_ alustada nende probleemide kompleksset 

uurimist. Mõned ülikooli õppejõud (filosoofid, majandusteadlased, 
juristid, matemaatikud) lülituvad sellesse töösse. Mõndagi on korda 
saadetud kommunistliku kasvatuse laboratooriumi poolt. Head pers
pektiivid kujunevad kõrgema kooli pedagoogika probleemide uurimi
seks seoses üliõpilaste teadusliku konstrueerimisbüroo loomisega. 
Siin alustab uurimistööd ligikaudu 80 üliõpilast.

Teaduse areng ülikoolis, õppe- ja  kasvatustöö kulg, ÜTÜ tegevus jne. 
on tihedas seoses planeerimise ja  finants-majandusliku tegevusega, 
kaadri oige paigutuse ja  allüksuste funktsioonide täpse fikseerimisega. 
See on omaette terve töölõik, kus plaani-finantsosakonnal,  raam atu 
pidamisel koos Arvutuskeskuse ja  Majandusteaduskonnaga on teha 
suur töö.

Olgu märgitud, et kuigi ülikoolil on olemas oma Arvutuskeskus, mis 
käesoleval aastal sai uue elektronarvuti «Minsk-32», toimub ülikooii 
enda majanduslike näitajate läbitöötamine ikka veel arvelaua abil, 
mille tulemusel informatsioon hilineb, tööjõukulu on suur ja  ebarat
sionaalne. Sellepärast on plaani-finantsosakonnal võimatu operatiiv
selt ja  paindlikult juhtida finants-majanduslikku tegevust. Osakond 
peab aga  elektronarvutustehnikat kasutades saam a iga tööpäeva lõ
puks informatsiooni tehtud kulutustest, et võrrelda neid plaaniliste 
näitajatega. Ühtlasi on vaja  mõelda ka perspektiivsele planeerimisele, 
pidades silmas ülikooli kui ühtse terviku harmoonilist ja  proportsio
naalset arengut lähemas ja kaugemas tulevikus.

Kõige pealiskaudsemgi analüüs kaadri paigutuse kohta abiõppe-, 
õppe-, tootmis-majanduslikus ja teeninduslikus sfääris näitab, kuivõrd 
ebaproportsionaalselt ja  ebaratsionaalselt on jõud siin jaotatud.

Ühtlasi tuleks silmas pidada asjaolu, et ülikooli ees seisvate üles
annete lahendamine sõltub mitte ainult teaduslike laboratooriumide 
tööst, loengute ja seminaride läbiviimisest jne., vaid üha enam ja 
enam hakkab otsustavat rolli mängima nn. teenindussfäär. Nagu oli 
märgitud, töötab praegu ülikoolis ligikaudu 2000 töötajat, nende hul
gas ligikaudu 1300 teenindussfääris.  Tundub, et just selle suure hulga 
töötajatega, kes ei ole otseselt seotud teadusliku ja  õppetööga, tege
leme vähe, alahinnates nende töölõike. Piisab sellest, kui tutvuda ras
kustega, millega tuleb kokku põrgata  näiteks ehitus-, remondi- ja  m a
jandusliku teenindamise sfääris, et mõista ülikooli majandusmeeste 
muresid. Võib ka juhtuda, et oskame majandusmeestelt ainult nõuda, 
nende tegevust teravalt arvustada ja  isegi hukka mõista. On loomulik, 
et puudusi tuleb kritiseerida ja  kui vaja, siis ka karistada inimesi, kes 
suhtuvad lohakalt oma ülesannetesse. Kuid kriitika peab olema õigla
ne, kritiseerides ei tohi unustada tänam ast ja  kiitmast neid, kes seda 
väärivad.

Ei või jä t ta  märkimata, et rida puudusi meie töös on tingitud kogu 
juhtimissüsteemi puudustest, allasutuste funktsioonide ebaselgusest ja  
koostöö puudumisest nende vahel, mille tulemusena kannatab kogu 
süsteemi tasakaal,  tekib struktuuritus ja  funktsionaalsed häired. Kõik 
see omakorda soodustab vastutustundetust, ükskõiksust ja  «minnalask
mise» meeleolusid. On selge, e,t nn. kollektiivne vastutus tekib siis, 
kui iga õppejõud, üliõpilane, teenistuja ja  tööline täidab eeskujulikult 
oma ülesandeid, pidades eelkõige silmas ülikooli kui terviku huvisid. 
Paraku aga  sellisest vastutustundest jääb vajaka. Näiteks sageli me 
unustame, et oleme eelarveline asutus, et iga aas taga  kallineb spetsia
listide ettevalmistamine, et nelja tuhat statsionaarset üliõpilast teenin
dab kaks tuhat teenistujat ja  töölist. Nende arvude valguses torkab 
eriti silma, et igal viiendal üliõpilasel on akadeemiline võlgnevus, et 
tegemist on lohakuse ja õppedistsipliini jämeda rikkumisega. On selge, 
et nende väärnähtuste  vastu tuleb alustada leppimatut võitlust, võttes 
tarvitusele ka rangeid administratiivseid abinõusid.

Viimastel aastatel on ülikoolis loodud kõik tingimused administrat
siooni ja  üliõpilasorganisatsioonide vahelise koostöö parandamiseks 
ning üliõpilaskonnas vastutustunde kasvatamiseks kompleksse oma
valitsussüsteemi juurutamise teel. On põhjust arvata, et just käesolev 
aasta  kujuneb selles suhtes murranguliseks.

Kõigi eespool loetletud probleemide efektiivne lahendamine sõltub 
tunduval määral Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu määruse elluviimisest, mis näeb ette ülikooli 
materiaalse tehnilise baasi väljaarendamist lähema 10 aasta  vältel. 
See on keeruline ja  raskesti realiseeritav ülesanne, mis nõuab mitte 
ainult projekteerimis- ja  ehitusorganisatsioonide maksimaalseid jõu
pingutusi, vaid ka ülikooli kollektiivi initsiatiivi ja konkreetset abi 
ehitusorganisatsioondele.

Käesoleval ajal on teoksil selle ulatusliku plaani esimese lüli reali
seerimine — 540 kohaga ühiselamu ehitamine. Tuleb rahuldustundega 
konstateerida, et esialgsed raskused, mis vahepeal tundusid kujunevat 
tõsisteks ja  isegi ületamatuteks, on peagi seljataga. On koostatud 
graafik, mille täitmist garanteeritakse ka vastava tööjõu eraldamisega. 
Selle graafiku kohaselt peab ühiselamu valmima 1. septembriks 1971.a.

On alust loota, et füüsikakorpuse projekteerimine tagab selle ob
jekti ehitamise alguse 1971. a. Näib, et on otsustatud ka TRÜ Teadus
liku Raamatukogu hoone ehitamise finantseerimine 5,5 miljoni rubla 
ulatuses. Rektoraadi ning parteikomitee ühise otsusega on koostatud 
ja  kinnitatud pingerida väiksemate objektide ehitamiseks majandusli
kul teel jne.

Ülalöeldust selgub, millised tõsised ülesanded seisavad meie ees. 
Nende lahendamine ei ole kerge, see nõuab kogu kollektiivi maksimaal
seid jõupingutusi ja  vastutustunnet. Arvan, et nende ülesannete lahen
damine on täiesti reaalne ja me suudame nendega toime tulla.

Kujunegu uus õppeaasta edukaks ja  tulemusrikkaks!
Õnnitlen kogu ülikooli kollektiivi uue algava õppeaasta puhul! 

Soovin edu ja kõige paremaid kordaminekuid!

Komsomoliarvestus
korda!

Peale toredalt veedetud suve
puhkust algab jälle ka komsomoli- 
elu argipäev. Korralik peremees 
seab sügisel ree korda. Ka meie 
peame seda arvestama. Kõigepealt 
hädavajalikud näpunäited töö kor
rektseks alustamiseks.

1. L u g u p e e t u d  e s i m e s e  
k u r s u s e  ü l i õ p i l a n e  — 
k o m m u n i s t l i k  n o o r !

Et Sa üldse kuidagi ülikooli kom
somoliorganisatsioonile kasulik 
saaksid olla ja et Su tegutsemis
vabadust ei piiraks formaalsused, 
selleks tuleb Sul ülikooli komso
moliorganisatsioonis end arvele

võtta juba esimese õppenädala 
jooksul. Seega on Sul aega vaid 
1. septembrist kuni 8. septembrini. 
Arvele võtmine toimugu_ organisee
ritult! Kursusevanem (või selle esi
algne asemik) lepib kursusega 
kokku päeva ja kellaaja, mis kõi
gile sobib, ning teatab selle kohe 
ülikooli komsomolikomitee arves- 
tussektorisse. Sektor on avatud es
maspäevast reedeni kella 9— 16, 
lõunavaheaeg on kella 12— 13. Kui 
tunniplaan ei võimalda antud ajal 
tulla, tuleb saavutada kokkulepe 
erandi tegemiseks. Kursuse arvele 
võtmiseks kulub 15—20 minutit,  
kursusevanemal kulub dokumentide 
vormistamiseks kuni 1 tund. K'om- 
somolikomiteesse peavad tulema

k õ i k  kommunistlikud noored. 
Tingimata tuleb kaasa võtta kom- 
somolipilet ja arvestuskaart. Juhul, 
kui mõni teist on jäänud eelmisest 
algorganisatsioonist arvelt maha 
võtmata ja on sellepärast arves
tuskaardita, tuleb ikkagi tulla teis
tega koos komsomolikomiteesse.

Ootame Sinult asjalikku ja ope
ratiivset tegutsemist.

2. O s a k o n d a d e ,  t e a d u s 
k o n d a d e  s e k r e t ä r i d !

Peatselt algab ülikooli komso
moliorganisatsioonis arvestuse kont
rollimine ja aruande-valimisperi- 
ood. Enne seda tuleb likvideerida 
vanad võlad liikmemaksude osas ja 
kommunistlikud noored, kes on a r 

velt maha võtmata, tehku seda esi
mesel võimalusel. Kui mõnele funkt
sionäärile veel selge ei ole, kes on 
«surnud hing», siis tuleb seda kohe 
uurida komsomolikomiteest. Rõõ
mustab, et liikmemaksude osas on 
paranemine silmaga näha, aga a r 
velt maha võtmata kommunistlikke 
noori on katastroofiliselt palju. 
Usun, et ühelegi osakonna ega kur
suse sekretärile pole see kasutu 
koorem meeltmööda. Liikmemaksu
de kogujaid (nimetame neid esial
gu veel nii) ja  kursuste sekretäre 
ootan arvestussektorisse esimestest 
koolipäevadest alates kella 16— 
17-ni.

ELKNÜ TRÜ komitee 
arvestussektori juhataja
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Informatsiooni annab ettevalmistusosakonna juhata ja  A. Mitt

Ettevalmistusosakonna kuulajaid 
"võib pärast talvise arvestussessi- 
ooni ja suvise eksamisessiooni edu
kat sooritamist edasi viia ülikooli
I kursusele. Ettevalmistusosakon- 
*na lõpueksamid on ühtlasi sisse
astumiseksamiteks ülikooli. Tule
vased kuulajad ise nimetavad et- 
tevalmistusosakonda tabavalt üli
kooli O-kursuseks.

Kas vastu võetakse kõiki, kes 
tulla soovivad?

Ei. Vastu võetakse ainult kesk
haridusega töölisi ning kolhoosni
kuid, kel on vähemalt üheaastane 
tootliku töö staaž. Mitte hiljem kui 
üks aasta pärast demobiliseerimist 
võetakse vastu Nõukogude a r 
meest tulnuid, olenemata nende 
viimasest töökohast. Peale selle 
läh ta ja  möödumist võetakse neid 
vastu üldistel alustel.

Teenistujaid ettevaimistusosa- 
konda vastu ei võeta.

Millistes vormides korraldatakse 
ettevalmistusosakonna õppetöö?

Õppetöö toimub nii päevases, õh
tuses kui ka kaugõppe vormis.

S tatsionaarselt käib ettevalmis
tu s  Arsti-, Matemaatika-,  Füüsika- 
Keemia-, Bioloogia-Geograafia- ja 
Majandusteaduskonda astumiseks. 
Ka on võimalik anda ettevalmis
tust Kehakultuuriteaduskonda soo
vijaile.

Õhtuti toimub õppetöö M ajan 
dusteaduskonda ja geograafiaosa- 
konda astumiseks ettevalmistujaile.

Kaugõppevorm on kasutada Aja
loo-Keeleteaduskonna erialadele ja 
Õ igusteaduskonda astujaile.

Ettevalmistusosakonna kuula
jaid vaadeldakse ülikooli 0-kursu- 
sena, kas nende suhtes kehtivad 
üliõpilaste kohustused ja õigused?

Ongi nii! Kuulajate põhiliseks 
kohustuseks on omandada küllal
dasi eelteadmisi õppimiseks üli
koolis ning käituda üliõpjlase v ä ä 
rikusega. Mis puutub õigustesse, 
siis on need peaaegu samad mis 
üliõpilastelgi. Päevases vormis õp
pijad võivad saada stipendiumi 35 
rubla kuus, omavad õigust ühisela
mule samaväärselt üliõpilastega. 
Kehtivad samad soodustused raud
teel ja lennuliinidel nagu üliõpi
lastelgi. Et ülikool algab I kursu
sega, siis O-kursuslastel puudub 
õigus kanda üliõpilasmütsi.

Üliõpilastel on võimalus likvi
deerida akadeemilisi võlgnevusi 
1 — 2 nädala jooksul uue õppese- 
rnestri alguses. Kas ettevalmistus
osakonna kuulajail on ka see või
malus olemas?

Onneks ei ole! Mis üliõpilane 
sellest tuleb, kes valmistudes ette 
ülikooli astumiseks ilmutab oma 
võimetust või on lihtsalt looder. 
Ülikool ei vaja võimetuid ega loo- 
derdajaid. Võimetuid üliõpilasi on 
siiski väga vähe, aga  laisklejatest 
vist küll puudust ei tunta. E tte
valmistusosakonna ülesandeks ei 
ole logardite täiendav poetamine 
üliõpilaste koosseisu.

Kui talvisel arvestuste sessioonil 
jä ä b  tegemata 1— 2 arvestust, siis 
õppevaheaja lõpuks ei tohi võlgne
vusi enam olla. Kevadisele õppese- 
mestrile võlgnikke ei jäeta.

Missuguses õppevormis võib et
tevalmistusosakonna edukalt lõpe
tanu ülikoolis edasi õppida?

Nii statsionaaris kui kaugõppes, 
ainult selle väikese v_ahega, et as 
tudes statsionaari võib teda üli
kooli vastu võtta sisseastumiseksa
miteta. Kaugõppes edasi õppida 
soovija peab aga pärast lõpueksa
mite edukat sooritamist tegema ka 
sisseastumiseksamid.

Niisiis, ükskõik millises vormis 
õpitakse ettevalmistusosakonnas, 
sisseastumiseksamiteta võidakse 
astuda ainult ülikooli s ta ts ionaar
sesse osakonda.

Aga kas ei või TRÜ ettevalmis
tusosakonna lõpetanu astuda näi
teks Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi või Pedagoogilise Instituudi 
statsionaarsesse osakonda?

Võib, kuid päras t  edukat sisse
astumiseksamite sooritamist neis 
õppeasutustes!

Iga kõrgema kooli ettevalmistus- 
osakond valmistab ette tulevasi 
üliõpilasi ainult enda jaoks.

Mis eesmärgil on ettevalmistus- 
osakonnad kõrgemate koolide 
juurde rajatud?

NSV Liidus, muidugi ka meie 
vabariigis leidub veel palju kesk
haridusega noori, töölisi ja kol
hoosnikuid, kes ühel või teisel 
põhjusel pole läinud päras t kesk
kooli [õpetamist kohe kõrgemasse 
kooli õppima. Aastatega on kesk
koolis saadud teadmistest nii mõn
dagi ununenud. Paraku kehtib see 
ka armeest demobiliseeritute koh
ta. See asjaolu võib aga tõkesta
da nende püüdlusi kõrgema hari
duse poole, samuti pidurdada kõr
gemas koolis edasiminemist. E tte
valmistusosakonnas tehtav töö 
peab ühelt poolt värskendama 
ning täiendama _kuulajate teadmi
si keskkooli põhiainetes, teiselt 
poolt aga lähendama neid kõrge
ma kooli õppesüsteemile.

Mida kõrgem on rahva haridus
lik tase, seda võimsam on rahvas. 
Ettevalmistusosakondade ülesan
deks ongi kaasa aidata töölisnoor
te ja  maanoorte haridusliku tase
me tõstmisele.

Näib, nagu ei olekski noorte! 
teenistujatel mingeid võimalusi 
enese täiendamiseks enne kõrge
masse kooli astumist.

K augeltk i . mitte! Nemad võivad 
kasutada ettevalmistuskursuste abi. 
Kuid selles osas annab kompetent
semat vastust kursuste juhataja  E. 
Lepik.

Millal alustate tööd ettevalmis
tusosakonnas?

Õhtuses ja kaugõppe vormis 1. 
oktoobril, päevases vormis 1. det
sembril. Avaldusi võtame vastu 
õhtusesse j"ä kaugõppe vormi astu- 
jailt 20. septembrini, päevasesse —
20. novembrini. .

Veel viimane küsimus: kui palju 
kuulajaid võetakse vastu TRÜ ette- 
valmistusosakonda?

Päevasesse õppevormi 75, õhtu
sesse 25 ja kaugõppesse 50.

Võib-olla õnnestub neid arve ka 
ületada.

Tänasest 

päevast 

üliõpilane

_Kui juuli algul ülikooli vas tu 
võtukomisjoni ruumidesse tuli a s 
tuda, tuletas see paik meelde spor
diarsti kabinetti enne suurvõistlu- 
si. Kenad terved inimesed, kes on 
oma heas vormis ikka enam või 
vähem kindlad (milleks nad mui
du siin on?) ja ka küllalt enese
kindlad teadmisest, et komisjonil 
pole õigust ühtki avaldust vastu 
võtmata jätta . Paberitega ta l i ta 
mine, vastuvõtukomisjoni tööta ja
tega vestlemine on nagu rohkem 
formaalne asi, millele ei või liiga 
palju a_ega ega tähelepanu kuluta
da. Koik suur küpseb ju kuskil 
mujal.

Tulles samasse tuppa augusti 
lõpupäevil on pilt teistsugune. 
Nüüd sarnaneb see juba tõelise 
hospidaliga. Siin võib lõputult käia 
ja  olla, võib kohe poolte päevade 
kaupa ukse taga  istuda. Kuni il
mub seinale üks tõotatud nimekiri, 
milles on kakskümmend neli võhi
võõrast nime ja kahekümne viies 
otsustab su saatuse. Olenevalt sel
lest, kas see on sinu või jälle mõ
ni võõras nimi.

Nagu tõelist tohtri t nõuavad vas
tuvõtukomisjoni vastu tavat sekre
täri MARI-LIIS ALLSALUT küll 
telefoni kaudu, kül'1 silmsi asjaosa
lised ise, aga ka nende isad-emad 
ja sõbrad: kas sai sisse või ei? Kui 
ei, saab veel midagi ära teha? Tu
leb vastata Moskvasse ja  Lenin
gradi, Gomeli ja Taga-Karpaatias- 
se. Ja alatasa tuleb masendatud ja 
meeleheitel inimesele seletada, 
miks võrdse pallide arvu juures 
eelistati teisi. Ja, ime küll, M.-L. 
Allsalu teab peaaegu iga üksiku 
«diagnoosi» peast.

Mida siis arvestati võrdse palli
de arvu puhul?

Komisjon pidas määravaks 1) 
olümpiaadidest osavõttu, 2) kooli
tunnistuse hindeid profileerivates 
ainetes, 3) koolitunnistuse hindeid 
mitteprofileerivates ainetes, 4) ise
loomustust. Teatavail erialadel 
(bioloogilised, meditsiinilised, pe
dagoogilised) tõsteti üldsummat 
mõne palli võrra juhul, kui oli te 
gemist alaliselt maal elanud üli- 
õpilaskandidaadiga. Seda tuli te 
ha, et parandada üliõpilaskonna 
sotsiaalset koosseisu ja kindlusta
da maale tagasipöördumine peale 
ülikooli lõpetamist. Iseloomustusi 
arvestati juba eksamiloa andmisel. 
Kümmekond noort ei pääsenud sel
lepärast ülikooli.

Eriala valikut jälgides paneb 
muretsema see, et eriklasside õpi
lased ei jätka keskkoolis a lus ta
tud erialal. Näiteks eelistavad kee- 
miaõpilased Ajaloo-Keeleteadus- 
konda ja neid juhtumeid on silma
torkavalt palju. Möödunud aastal 
tuli eriklassist ülikooli keemiat 
õppima kõigest paar inimest, kuigi 
eriklass asub just Tartus. Esimes
tel eriklassiaastatel oli vastupidine 
tendents, nüüd on kõik pea peale 
pöördunud. Põhjusi uuritakse.

Populaarseim eriala oli tea tavas
ti eesti keel ja kirjandus, kuhu 25 
koha täiteks laekus 114 avaldust.

Maksimaalse pallide arvuga kan- 
dideeriti rohkesti vene õppekeele
ga ravi osakonda. Kõige enam 
just eesti päritoluga noored, kuid 
ka mujalt. Mitu kuldmedaliga lõ
petanut tuli Taga-Karpaatiast. Dip
lom kiitusega või kuldmedal sei
sab lisamärkusena nelja nime jä 

rel: Liidia Litvinova, Nikifor 
Bruntsvik, Galina Közlova, Stepan 
Senješ.

Tänavu võeti st ipendiaate esma
kordselt üldkonkursi korras, eelis
tatus oli vaid võrdse arvu pallide 
korral.

Nimetagem parimaid sisseastu
jaid:

Füüsika-Keemiateaduskonnast
1. F ü ü s i k a  o s a k o n n a s ,  

f ü ü s i k a  e r i a l a l :  Teet Uustare 
(kuldmedaliga),  Eduard Feld- 
bach, Andres Ling, Ene Mits, Ma
dis Noppel, Peeter Putk, Ants 
Soom Artur Suisalu, Kõu Timpman 
-— kõik saavutasid maksimaalse 15 
palli.

2. F ü ü s i k a  p e d a g o o g i 
l i s e l  e r i a l a l :  Riho Baumann, 
Aare Külaots, Feliks Miller, Kaljo 
Saar — kõigil 13 palli.

3. K e e m i a  o s a k o n n a s ,  
k e e m i a  e r i a l a l :  Saime Inno 
(lõputunnistus kiitusega), Tõnu 
Kesvatera, Lembit Laaniste, Mart 
Peips, Igor Sevtšuk, Jaan  Viira — 
kõigil 15 palli.

4. K e e m i a  p e d a g o o g i l i  
s e l  e r i a l a l :  Evald Markson ja 
Haimer Soosalu ja Tiit Vaher —
13 palli.

Matemaatikateaduskonnast
1. A r v u t u s m a t e m a a t i 

k a  e r i a l a l :  Aleksander Liiberg, 
Mae Konsin, Peeter Normak, Sirje** 
Saaresso, Ülo Samarüütel, Too
mas Vään — kõigil 15 palli.

2. M a t e m a a t i k a  p e d a  
g o o g i l i s e l  e r i a l a l :  Aime 
Kanarik, Edvig Laurimaa, Sirje 
Mägi, Reti Pulk — kõigil 14 palli.

Teistest teaduskondadest jä tk a 
me meie ajalehe järgmises numbris.

Aegamööda asjad käivad
Vaidlused kuhu  ja kuidas ülikooli 

väljaehitamise ümber on vaibunud. 
1969. a. mail võeti EKP Keskkomi
tee ja Eesti NSV Ministrite Nõuko
gu poolt vastu määrus «Tartu Riik
liku Ülikooli materiaal-tehnilise 
baasi arendamise perspektiividest». 
Seda tähtsat dokumenti tutvustati
1969. aasta kevadsemestril meie 
ajalehes (nr. 2 2 ). Tooksime veel 
kord ära ülikooli uute hoonete ehi
tamise ajalise plaani.

A j a v a h e m i k u s  1970— 1980 
t u l e b  e h i t a m i s e l e  f ü ü s i 
k a  k o r p u s  ( e s m a j ä r j e k o r 
r a s ) ,  A r s t i t e a d u s k o n n a  
h o o n e t e k o m p l e k s ,  m a t e -  
m a a t i k a k o r p u s ,  t e a d u s l i k  
r a a m a t u k o g u ,  s p o r d i 
k o m p l e k s ,  k l u b i - s ö ö k l a  
j a  ü h i s e l a m u  (11 t u h a t  m2).

Tundsime huvi, kuidas läheb mää
ruse täitmine, millist ehitust alus
tatud ja kui kaugele jõutud. Meie

pärimistele vastas ülikooli haldus
prorektor A. Uibokand.

Möödunud aastal oli ette nähtud 
alustada ühe 9-korruselise ühisela
mu ehitamist. Kui kaugel on ehitus- 
järk?

Siiani ei ole ühiselamu ehitusas
jad läinud kuigi ladusalt.  Ebatäp
suste pärast on tulnud tehtud tööd 
mitu korda ümber teha. Viimastel 
päevadel on töö siiski hoo sisse saa
nud. Rahvast on objektil rohkem, 
juurde, tuli 25-liikmeline brigaad. 
Hoone esimese bloki vundament on 
valatud, tehakse soklit, teise bloki 
valamine käib, kolmandas kaeva
takse kraave. 15. septembri paiku 
suunatakse ehitusele teine 25-liik
meline brigaad. Ka edaspidi saa 
dame ehitajatele appi üliõpilasi. 
Igal juhul 1970. a. planeeritud tööde 
maht 400 tuhande rubla suuruses 
summas saab täidetud.

Määrus näeb ette alustada käes

oleva! aastal ka füüsikakorpuse ehi
tamist.

Projektülesanne on antud uuri- 
mis-projekteerimisinstituudile «Sili- 
kaatbetoon», kuid tööjooniseid pole 
me veel saanud. Füüsikakorpuse 
nurgakivi loodame sel aastal maha 
panna.

Teadusliku raamatukogu ehitus
töid on planeeritud alustada 1972. a. 
Kas projekt on olemas?

Vaidlused, milline peaks olema 
hoone maht ning kuidas ja  kuhu 
'ehitada, on vaieldud. Raamatukogu 
projekteerimine käib. Seda tehakse 
RPI «Tööstusprojektis».

Kas uue klubi-söökla ehituskoht 
on teada?

See hoone tuleb Lätte tn. nõlvale.
Hiljaaegu toimus EKP Tartu 

linnakomitee büroo istung, kus a ru 
tati Tartu ehitustrusti tegevust. 
Büroo otsuses märgiti,  et Tartu 
ülikooli kompleksi loetakse tähtsai
maks ehituseks linnas. Ülikooli 
ühiselamu tuleb käiku anda 1. sept.
1971 a K üsitles E. Puusem p

Leelo Tungal
Ma näen,
kuis see suvi põleb.
Liig  palav on kätel, 
liig punane suul.
See on minu suvi, 
mis põleb.
Väikeste järvede roostik  
pragiseb üle taeva  
kui lindude mineku päev.
Võib-olla on kusagil maa, ,kus talvitab  
väikeste järvede roostik. Oma pilved  
on tal kaasas ja kajakad. Ja ikka  
keegi võõras lahkub leigest veest.
Siis läheb ka põlenud suvi.
See pole kaskede sügisepalang, 
vahtrate korduv hõõg, 
see on päevade taevas ja maa, 
õhu saam ine punaseks tuuleks.
H üvasti, hüvasti — 
mina jään sügiseks.
Ei m eist kum m astki pole süüdistajat, 
oleme süütajad mõlemad.
H einaritsikad tõusnud on maast 
ja raudrohi saanud valmis.

L U G U P E E T U D  ELKNÜ  
TRÜ KOMITEE BÜROO  
LIIKMED, T E A D U S K O N 
D A D E JA O SA K O N D A D E  
KOMSOMOLI BÜROO D E  

SEKRETÄRID!

Soovime teile kõigile palju jõu
du ja meelekindlust uuel õppeaas
tal ja ootame teid kõiki

2. s e p t e m b r i l  k e l l  17 
ülikooli komsomolikomiteesse.

ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretariaat

Millal avatakse 
ülikooli kohvik?

Haldusprorektor A. Uibokand a r 
vas, et oktoobri alguses. Praegu 
käib kohvikuruumides remont. Et 
kohvikumaj'a (ehitusstiil itaalia re
nessanss) on muinsuskaitse all, 
siis tuleb remondimeestel teadli
kult ja stiili tundega tegutseda. 
Konsultantideks on kunstiteadlane 
Õ. Utter ja kunstnik H. Hollas.
H. Hollaselt saab kaminasaal ka 
uued kardinad, nende tegemisel 
lähtutakse jällegi ruumi üldilmest.

Seni kuni kohvikuruumid korda 
seatakse, katsume ära mahtuda 
peahoone keldrikohvikusse. P raeg u 
ne mööbel vahetatakse ringi puu- 
mööbliga komplektist «Estonia». 
See on päris nägus, Valga mööb- 
litegijad on eksportinud seda 
Prantsusmaale.

Läki kursustele!
Neljapäeval, 3. septembril a lg a 

vad amatöörautojuhi kursused.
Soovijatel koguneda kell 16 V. 

Kingissepa tn. 19 auditooriumi 301 
(III korrus).

Auto-motokabineti
v juhataja
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Roamafupoiot

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

ACTA
DIURNA

1 1 . septembril toimus aulas üli
kooli partei- ja majandusaktiivi 
koosolek, kus arutati TRÜ majan
dusliku baasiga seotud küsimusi.

16. septembril alustati kaugõppi- 
jaile määratud raadioloengute ja 
-konsultatsioonide üheteistkümnen
dat aastakäiku. Saated hakkavad 
toimuma ultralühilainel igal kol
mapäeval ja reedel kell 2 2 .

Samal päeval andis ühingu «Tea
dus» vabariiklik referent E. Silk 
TRÜ ühingu organisatsioonile üle 
aukirja ja rahalise preemia seoses 
sellega, et meie organisatsioon 
saavutas V. 1. Lenini 100. sünni
aastapäevale pühendatud ühingu 
«Teadus» algorganisatsioonide va
bariiklikul ülevaatusel esikoha kõr
gemate koolide ja teaduslike asu
tuste grupis.

Rektoraadi möödunud reedel toi
munud koosolekul olid põhiküsi
mustena kõne all töö organiseeri
mine TRÜ ettevalmistusosakonnas 
ja üliõpilaste suunamine sügiseste
le viljakoristustöödele. Nagu sel
gus dots. A. Miti ettekandest, va
litseb töölisnoorte hulgas kõige 
elavam huvi kaugõppe töövormi 
vastu, et tulevikus astuda Õigus
teaduskonna või psühholoogia-osa- 
konna üliõpilasteks.

II kursuste (Arstiteaduskonnas 
III к.) üliõpilaste väljasõit kolhoo
sidesse toimub esmaspäeva, 2 1 . 
septembri hommikul kell 8 TRÜ 
peahoone ja Vanemuise t. 46 õp- 
peahoone juurest. Kaheks nädalaks 
siirdutakse appi Põlva, Tartu ja 
Viljandi rajooni majanditele.

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

9 . septembril s. a. toimus büroo 
istung.

ф  Büroo andis soovituse NLKP 
liikmekandidaadiks astumiseks vene 
filoloogia osakonna III kursuse üli
õpilasele büroo liikmele Jaak Ville- 
rile.

ф  Bürool andsid EÜE Leie rüh
ma tööst aru rühma komandörid 
Õigusteaduskonna üliõpilased
J. Raag ja I. Koolmeister.

ф  Büroo karistas EÜE Koidula 
rühma liiget Aare Petersoni (Õ igus
teaduskond) noomitusega koos ar
vestuskaardile kandmisega TRÜ 
üliõpilase nime häbistamise pärast 
EÜE ridades; Muhu rühma liiget 
Tiit Helenurme (Majandusteadus
kond) noomitusega koos hoiatusega  
poliitiliselt läbimõtlematu esinemise 
pärast maleva kokkutuleku isetege
vuse ülevaatusel.

ф  Suvistest töödest ülikooli juu
res andis aru suvetööde staap 
(U . Ehasoo, M. Salundi, P. Rost- 
feldt). Kolmetunnise analüüsi käi
gus leiti, et käesolev tööaasta eri
nes eelnenust töö mahukuse ja ise
loomu poolest. Seda suvetööde staap 
ettevalmistaval perioodil ei arvesta
nud, mistõttu esines puudusi üliõpi
laste töö organiseerimisel ja kont
rollimisel. Kokkuvõttes hindas bü
roo suvetööde staabi töö rahulda
vaks.

Seoses töömahu suurenemisega 
järgmisel suvel seisavad staabi ees 
tõsised ülesanded, mida tuleb haka
ta lahendama juba täna.

ф  Ettevalmistustest 17.—20. sept. 
Kloogal toimuvaks NSVL kõrgema
te koolide rahvaste sõpruse klubide 
kokkutulekuks rääkis T. Koldits.

ф  Soovituse Poola RV sõiduks 
said f. Kolka, R. Valing, R. Piiskop, 
A. Kivilo.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 25 Reedel, 18. septembril 1970 XXIII aastakäik

See kauaoodatud ja -loodetud hetk on nüüd 
möödas. Müürid TRÜ uue ühiselamu nurgakivi üm
ber on kerkinud juba nädalapäevad. Möödunud ree
del pandi see pidulikult paigale. Ehitusplatsil olid 
kõrgema ja kesk-erihariduse ministri asetäitja K. 
Rink, Tartu linna parteikomitee sekretär J. Lott, 
TRÜ rektor A. Koop, parteikomitee sekretär K. Ko
ger, ülikooli haldusprorektor A. Uibokand ja kom
somolikomitee esindajad.

Tseremoonia avas K. Koger. Rektor A. Koop sõ
nas:

«Nurgakivi on ehituse sümboliks. Tänane 
kivi aga ei sümboliseeri üksnes seda ehitust, 
ta on aluskivi meie teadusetempli uuestisün
nile.»

A. Koop õnnitles rektoraadi, ülikooli ühiskondlike 
organisatsioonide ja üliõpilaskonna nimel ehita
jaid, õppejõude, tudengeid, partei linnakomiteed 
ning Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi 
selle tähtsa sündmuse puhul. Seejärel asetas ta 
nurgakivisse vaskse vutlari, milles on ajalehtede 
«Edasi» ja «Tartu Riiklik Ülikool» 11. septembri 
numbrid, ehituse plaan, fassaadi pilt ning juubeli- 
münt.

J. Lott ütles, et ehituse praegune käik lubab 
loota uusi suhteid ehitaja ja tellija vahel, vahe
korda, milles mõlemad teineteist mõistavad ja toe
tavad.

TRÜ komsomolisekretär Märt Kubo andis tuden- 
gipere poolt sõna, et üliõpilased ei jää o m a  m а - 
j a juures pealtvaatajateks.

Jõudu tööle!
SALME KALA

Ühiselamule pandi nurgakivi

R. URBELI foto

Möödunud reedel kogunes üli
kooli aulasses partei- ja majandus- 
aktiiv, et ühiselt läbi arutada üli
kooli majandusliku baasi kitsasko
had, perspektiivid ja kommunistide 
ees seisvad ülesanded. Ettekannete
ga esinesid prorektor A. Uibokand 
ja EKP TRÜ Komitee liige Ü. 
Mallene. Sõna võtsid V. Kiis, L. 
Zernant, T. Hornets, L. Peep, V. 
Palm, A. Koop ja ENSV kõrgema 
ja kesk-erihariduse ministri ase
täitja K. Rink. Aktiivil viibisid sa
muti EKP Tartu Linnakomitee I 
sekretär J. Lott, Tartu Linna TSN 
TK esimees A. Karu ning EKP 
Keskkomitee instruktor E. Moik.

Ettekannetest ja sõnavõttudest 
ilmnes, et ülikooli rektoraat ja 
parteikomitee on aktiivsemalt asu
nud EKP Keskkomitee ja Eesti 
NSV Ministrite Nõukogu 30. mai 
1969. a. määruse nr. 246 «Tartu 
Riikliku Ülikooli materiaal-tehni- 
lise baasi väljaarendamise pers
pektiivide kohta» täitmisele ning 
ülikooli parteikoosolekute vastava
te otsuste elluviimisele.

Mõningaid saavutusi on TRÜ 
kapitaalehituse osakonnal ja va- 
nemtöödejuhataja jaoskonna töös. 
1969. aastal täideti kapitaalremon
tide ja majanduslikul teel ehitata
vate kapitaalehituste plaan. Tõus
nud on tööviljakus. Ülikooli 540 
kohaga ühiselamule pandi nurga
kivi. On välja töötatud hanke ja 
majanduslikul teel ehitatavate ob
jektide pingerida.

Suurt tähelepanu ja abi on käes
oleval aastal ülikooli materiaalse 
olukorra parandamiseks osutanud 
EKP Tartu Linnakomitee, TSN 
Täitevkomitee ja ministeerium. Nii 
on ülikoolile ehitatav ühiselamu 
kuulutatud linna tähtsaimaks ehi-

OLIKOOLI PARTEI- JA 
MAJANDUSAKTIIVILT

tuseks. Olulised otsused võeti vas
tu üliõpilaste ja õppejõudude maju
tamise, elamufondi üleandmise jne. 
osas. Ministeeriumi ja vabariigi 
hariduselu aspektist kujuneb eel
olev viisaastak «ülikooli viisaasta
kuks», sest ministeeriumi 1971.— 
1975. a. kapitaalmahutuste esialg
sest projektsummast — 8,76 miljo
nist rublast — on ülikooli ehitus
töödeks Tartu Ehitustrusti kaudu 
planeeritud 8 miljonit rubla.

Ühtlasi märgiti aktiivil, et suure 
ruumikitsikuse tõttu tuli alates 1 . 
septembrist minna kahe vahetusega 
õppetööle, rahule ei jäädud õppe
jõudude, teenistujate ja tööliste 
korterioludega. Lubamatult veni
vad arvutuskeskuse ehitus ja pea
raamatukogu projekteerimise tööd. 
Esineb häireid ülikooli ehitusmater
jalidega varustamisel, kapitaal- ja 
jooksva remondi planeerimisel, or
ganiseerimisel ja läbiviimisel. Soo
vida jätab tööde kvaliteet. Sihipä
raselt ei ole ehitustöödel rakenda
tud kõiki ülikoolis olemasolevaid 
sisemisi reserve. Senini ei ole üli
kooli uusehitused veel sisuliselt 
muutunud tõelisteks komsomoli 
löökehitusteks.

Ettekannetes ja sõnavõttudes esi
tatud mõtted fikseeriti o t s u s e s ,  
mille tähtsamad punktid on:
* Rektoraadil (rektor kommunist 

A. Koop) ja parteikomiteel (sek
retär K. Koger) esitada 15. ok
toobriks 1970 EKP Keskkomitee
le ja ENSV Ministrite Nõukogu
le konkreetsed ettepanekud üli

koolis valitseva õpperuumide kit
sikuse lahendamiseks lähematel 
aastatel.

* Ülikooli ehitustööde paremaks 
juhtimiseks ja läbiviimiseks luua 
ja komplekteerida esimesel või
malusel uusehituste direktsioon.

* Ülikooli haldusaparaadil seada 
1971. a. I poolel sisse täpne ar
vestus enamiku hoonete Kapitaal- 
ja jooksva remondi ning rekonst
rueerimise vajaduste kohta. Saa
dud tulemuste alusel koostada 
omakorda nii perspektiivne kui 
ka reaalne aasta remonttööde 
plaan (vastutab haldusprorektor 
kommunist A. Uibokand).

* Ülikooli sisemiste reservide pa
remaks ärakasutamiseks luua 
hiljemalt 1 . oktoobriks s. a. aas
ta ringi töötav võimekas üliõpi
laste ehitustööde staap. 1971. 
aasta suveperioodil rakendada 
üliõpilaste ehitusmalev tööle ka 
ülikooli ehitustel (vastutab kom
somolikomitee sekretär L. Karu).

* Pöörduda ülikooli kommunistide 
ja töötajate poole üleskutsega 
töötada käesoleval õppeaastal 
ülikooli ehitus- ja remondiobjek- 
tidel vähemalt 5 tundi (vastuta
vad K. Koger ja ametiühingu
komitee esimees kommunist H. 
Kabur).

* TRÜ rektoraadil (rektor A. Koop) 
rakendada koos parteikomitee ja 
vastavate allasutustega 1 . jaa
nuarist 1971 tööle teadlaste 
grupp, et kompleksselt välja töö
tada ülikooli juhtimise teadusli
kult põhjendatud alused. Paluda

Õigusteaduskonna (sekretär A. 
Kiris), Majandusteaduskonna 
(sekretär V. Luigaleht) ja Mate
maatikateaduskonna (sekretär K- 
Soonets) parteiorganisatsioone 
esitada selleks TRÜ rektoraadile 
ja parteikomiteele omapoolsed 
soovitused ning ettepanekud 1 . 
detsembriks 1970.

* Soovitada TRÜ ametiühinguko
miteel (H. Kabur) alustada k. a. 
septembrikuust süstemaatiliste 
tootmisnõupidamiste läbiviimist 
töölistele ja teenistujatele.

* Võtta teadmiseks EKP Tartu 
Linnakomitee büroo otsus — lu
geda TRÜ ühiselamu väljaehita
mine tähtsaimaks ehituseks Tar
tu linnas.

* TRÜ parteikomitee orgsektoril 
(E. Türi) asuda koos komsomoli- 
komiteega (L. Karu) juba käes
oleval semestril EKP Tartu Lin
nakomitee otsuse realiseerimise
le, mis näeb ette vähemalt 300 
üliõpilase ettevalmistamist ehi
tustöödeks suvevaheajal ülikooli 
objektidel.

* TRÜ haldusprorektoril (A. Uibo
kand) esitada 1. oktoobriks 1970 
TRÜ rektoraadile ja parteikomi
teele ettepanekud selle tehnika ja 
seadmete, materjalide, hanketöö- 
de jne. taotlemiseks vabariiklikelt 
organitelt, mis on hädavajalikud 
ülikooli ehitustel ja remondi 
normaalse töö organiseerimiseks 
ning objektide käikuandmiseks. 
TRÜ rektoril ja parteikomiteel 
esitada vastavad taotlused vaba
riiklikele organitele vähemalt 15. 
oktoobriks 1970. a.

* Paluda Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu kuulutada Tartu Riikli
ku Ülikooli kompleksi väljaehi
tamine vabariiklikuks löökehitu- 
seks.

Esimeste kursuste 
komsomoliaktiiv 

sõidab Käärikule

21.—25. sept. toimub Käärikul 
1 kursuste komsomoliaktiivi laager. 
Palume teaduskondade ja  osakon
dade sekretäridel komsomolikomi- 
teest läbi astuda. Sellega kindlus
tate oma osakonna rahva kaasa
sõitmise.

Orgkomitee

Alates tänasest 
ajalehenumbrist 

hakkame avaldama 
ülikooli kauaaegse 
töötaja ja õppejõu

dots.
ANATOLI MITI

mälestusi 

Loe lk. 3



TUNNUSTUS
EESTI NSV KÕRGEMA JA KESK ERIHARIDUSE 

MINISTRI KÄSKKIRJAGA 
on premeeritud V. I. Lenini 100. sünni-aastapäevale pühendatud 

Eesti NSV kõrgemate õppeasutuste iihiskonnateadustealaste üliõpilas
tööde konkursi võitjaid meie ülikoolist.

I preemia:
T. Karjahärm (TRÜ, juh. prof. K. Siilivask), «Suure Sotsialistliku 

Oktoobrirevolutsiooni, välismaise sõjalise interventsiooni ja 
Kodusõja Eesti kodanlik historiograafia. Kodanlike ajalookont
septsioonide kriitika»;

P. Kenkmann (TRÜ, juh. dots. R. Blum), «Marksism ja isiksuse sotsia- 
liseerumise probleem»;

H. Hanimäe, V. Jürisson, K. Rämmal ja T. Sokk (TRÜ, juh. dots.
V. Türk), «Tööjõu taastootmine kapitalistlikus ja sotsialistlikus 
ühiskonnas (Eesti materjalide alusel aastatel 1920—1969)»;

V. Peedimaa (TRÜ, juh. dots. H. Metsa ja van.-õp. K. Koger), «Mark- 
sistlik-leninlik võistluskäsitlus ja majanduslik võistlus sotsia
listlikus ühiskonnas»;

II preemia:
I. Urm, N. Kõiv ja L. Tamm (TRÜ, juh. dots. J. Kalits), «ELKNÜ or- 

t  ganisatsioonilisest tööst seitseaastaku ülesannete täitmise kind
lustamisel»;

S. Kiho (TRÜ, juh. õp. J. Ant), «Kapitalistlike riikide noorsugu ja sõ
da Vietnamis 1964— 1968»;

L. Hark (TRÜ, juh. dots. J. Rebane), «Sotsiaalsete süsteemide küber
neetiline modelleerimine»;

H. Suitso (TRÜ, juh. dots. I. Volkov), «Mittekapitalistlik arengutee»; 
T. Karu (TRÜ, juh. dots. A. Blumfeldt), «Leninlik õpetus töölisklassi 

ühtsusest ja selle tagamise teid kaasajal»;

III preemia:
J. Kaasik (TRÜ, juh. van.-õp. L. Kiik) «Üliõpilasliikumisest kapitalist

likes maades»;
M. Hornets, A. Koppel (TRÜ, juh. õp. J. Ant), «Marksism-leninism ja 

1965. a. 30. sept. sündmused Indoneesias»;
A. Otsa (TRÜ, juh. õp. S. Lepik), «V. I. Lenin inimese ja kollektiivi 

osast juhtimises»;
M. Luide (TRU, juh. õp. S. Lepik), «Üliõpilaslaulupidude traditsiooni

dest»;
T. Laak (TRÜ, juh. van.-õp. V. Ruus), «Marksistlik-leninlik mittekapi- 

talistliku arengutee teooria ja tänapäev»;
T. Laas (TRÜ, juh. dots. H. M etsa), «Hind ja kvaliteet»;
R. Ruutsoo (TRU, juh. dots. E. Loone), «Mis on baakliaanlus»;
J. Järvekülg (TRÜ, juh. dots. kt. M. Murd), «Tervishoiuvõrgu juhti

mise ratsionaalse korraldamise probleemidest (Tartu rajooni 
andmeil)»;

Referatiivsete tööde preemia:
J. Annist, E. Heinsoo (TRÜ juh. õp. S. Lepik), «Mõnda Inglismaa üli

koolidest ja üliõpilastraditsioonidest»;
A. Pork (TRÜ, juh. dots. F. Kinkar), «Ühiskonna struktuuri muutumise 

seaduspärasustest kommunismi ülesehitamise perioodil ja NLKP 
juhtiv osa selles»;

A. Kirch (TRÜ, juh. dots. F. Kinkar), «Teaduslik-tehnilisest revolut
sioonist»;

M. Purde (TRÜ, juh. V. Ant), «Kodanlikud ajaloovõltsingud NSVL 
industrialiseerimise kohta»;

S. Vernik (TRÜ, juh. V. A nt), «Marksistlik-leninlikust suhtumisest 
mineviku kultuuripärandisse»;

A. Metsapalu (TRÜ, juh. V. Ant), «Esimesed sotsialistlikud ümberkor
raldused Eestis 1940—1941»;

A. Kabin (TRÜ), «Ühiskondliku tootmise kahe alajaotuse vahekord»; 
E. Alling (TRÜ, juh. dots. M. Murd), «Linna ja maa vastandlikkuse 

ning oluliste erinevuste ületamine».
Tõsteti esile Tartu Riikliku Ülikooli ühiskonnateaduste kateedrite, 

Tallinna Polütehnilise Instituudi poliitilise ökonoomia ja NLKP aja
loo kateedri, Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi mark- 
sismi-leninismi kateedri ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi marksis- 
mi-leninismi kateedri aktiivset tegevust üliõpilaste teadusliku töö orga
niseerimisel.

Avaldati tänu eduka tegevuse eest üliõpilaste teadusliku töö or
ganiseerimisel ja juhendamisel

Tartu Riiklikust Ülikoolist
J. Andile, R. Blumile, A. Blumfeldtile, J. Kalitsale, K. Kogerile, S. 

Lepikule, E. Loonele, H. Metsale, M. Murdile, J. Rebasele, V. Ruusile, 
K. Siilivasele, V. Türgile, I. Volkovile.

Kõrgemate õppeasutuste rektoritel ja ühiskonnateaduste kateed
rite juhatajatel soovitati auhinnatud tööde materjalide ulatuslikku 
tutvustamist ja edasist kasutamist loengulises ning propagandatöös.

Peetakse vajalikuks Tartu Riikliku Ülikooli baasil anda välja kogu
mik parematest töödest.
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Kuidas taotleda

ehituskrunti
Tartu Linna TSN TK kommu

naalmajanduse osakond teatab, et 
vastavalt Tartu Linna TSN Täitev
komitee poolt kehtestatud korrale 
tuleb töötajail avaldus individu- 
aalehituskrundi saamiseks esitada 
oma töökoha administratsioonile. 
Avalduse vaatavad adm inis tra t
sioon ja ametiühingukomitee ühi
selt läbi.

Seejärel esitavad adm inis tra t
sioon ja ametiühingukomitee 10. 
oktoobriks 1970. a. täitevkomitee 
kommunaalmajanduse osakonnale 
(Nõukogude väljak 3 tuba 17) 
ühistaotluse, et neile eraldataks 
individuaalehituskruntide limiit. 
Taotluses märkida iga krundi 
taotleja kohta järgmised andmed: 
perekonna-, ees- ja  isanimi; mis 
a jas t  ja  kellena töötab; mis aa s 
tas t  alates elab Tartus; perekon
naliikmete arv; elukoht (ära mär-

Т У & Т 1 v i l i M a n e
Ammune idee on K. Põllu 

teostuses saanud meeldejääva 
kujundusega märgiks. TRÜ vi- 
listlasmärki on õigus kanda 
ülikooli statsionaarselt lõpeta
nud üliõpilastel. Märke võib 
saada ELKNÜ TRÜ komiteest.

Sellel kevadel lõpetanud on 
esimesed vilistlasmärgi kand
jad. Kavas on igal kevadel 
märki paljundada.

kida, kellele kuuluvas majas  see 
asub); elamispinna suurus; kas 
kasutab elamispinda põhi- või a ll
üürnikuna.

Et planeeritavate individuaal- 
kruntide arv on piiratud, tuleb e s 
majoones arvestada neid töö ta 
jaid, kelle elamistingimused v a ja 
vad parandamist.

Venia legendi
Dotsendikutse taotleja rahanduse 

ja krediidi kateedri dotsendi kt. 
Ü l o  К a u e r i loeng venia legendi 
saamiseks teemal «Riigi rahasüs
teem» toimub esmaspäeval, 21. 
septembril 1970. a. kell 12. V ane
muise t. 46 õppehoone aud. 129.

M. KUUSK, 
Majandusteaduskonna 

prodekaan

MEIE ÜLESANDED 
JA ÕIGUSED

TRÜ A M E T IÜ H IN G U O R G A N ISA T SIO O N IS T

Tartu Riiklikus Ülikoolis on 1949. a. peale töötajatel ja  üliõpilastel 
ühine ametiühinguorganisatsioon, mis 1970. aasta  1. jaanuari seisuga 
on kasvanud 5920-likkmeliseks (neist 4028 üliõpilast ja 1892 töötajat). 
Arvestades organisatsiooni suurust, andis ÜAÜKN meie komiteele
1969. a. rajoonikomitee õigused. See tähendab seda, et meie ameti- 
ühingubürood said kohaliku komitee õigused, millega tõusis nende 
osatähtsus oma kollektiivi liikmete elu-olu küsimuste ahendamisel. 
Nii otsustavad bürood oma liikmetele materiaalse toetuse andmise, 
kultuuri- ja kasvatustöö summade kasutamise, nõusoleku and
mise kohakaasluse taotlemiseks, koostavad lasteaeda soovijate ning 
korterisoovijate pingeread. See on komiteele aluseks lasteaiakohtade 
ja korterite jaotamisel. Komiteele tähendas aga  rajoonikomitee õigus
te andmine seda, et aruande- ja valimiskonverentse tuleb nüüd pidada 
senise iga aasta asemel üle aasta  ning komitee võib valida oma koos
seisust presiidiumi — töö operatiivsemaks juhtimiseks komitee is tun
gite vahelisel ajal.

Niisiis juhib praegu ülikooli ametiühinguorganisatsiooni 1969. a. 
oktoobrikuus XX konverentsil valitud 21-liikmeline komitee, neist on 
15 töötajad ja 6 üliõpilased. Komitee valis oma koosseisust 7-liikmeli- 
se presiidiumi (5 töötajat ja 2 üliõpilast). Komitee ülesandeks on te
gelda kogu ülikooli elu puudutavate  kesksemate küsimustega, nagu 
näiteks sõlmida administratsiooniga ohutustehnika- ja töötervishoiu- 
alaste puuduste kõrvaldamiseks lepinguid ning kontrollida nende tä i t 
mist, koostada tervistavate ürituste kompleksplaan, hoolitseda tööta
jate ja  üliõpilaste elamis- ja  töötingimuste parandamise eest, töötajate 
ja üliõpilaste tervise eest, nende vaba aja ja  puhkuse sisuka veetmise 
eest, jälgida meid teenindavate toitlusettevõtete ja einelaudade olu
korda, pakkuda töötajate lastele meelepärast tegevust vabal ajal jne. 
Ametiühingukomitee suunava kontrolli all on kogu meie ülikooli ise
tegevust juhtiv TRÜ ametiühingu klubi, kohvik-klubi, sporditööd kor
raldav TRU Spordiklubi, seltsimehelik kohus, 2 vastastikuse abis ta
mise kassat (eraldi töötajatele ja üliõpilastele) ja TRÜ arstipunkt. 
Veel on TRU ametiühingul 30-kohaline üliõpilaste profülaktoorium 
(töötab 10 kuud aastas) ja puhkebaas Vellaveres. Nende üsnagi laia
ulatuslike ja  töömahukate ülesannetega toimetulekuks on töö jao ta 
tud nii, et üliõpilasi puudutavate töölõikudega tegelevad üliõpilased, 
töötajate küsimustega töötajad, kusjuures peaaegu iga komitee, liige 
juhib mõnda komisjoni, mille liikmeiks on büroodes samade töölõikude 
eest vastu tavad inimesed ja ka vastavad spetsialistid.

Komitee üheks olulisemaks töölõiguks on büroode töö suunamine 
ning ametiühingu aktiivi väljaõpetamine. Meie ülikoolis on kõik ame- 
tiühinguliikrtied koondatud 15 büroo alla, neist 3 on ainult töötajate 
omad ning 12 teaduskondade-osakondade bürood. Teaduskond o tsus
tab valimiskonverentsil, kas nad valivad eraldi büroode koosseisud 
tööks üliõpilastega ja  töötajatega või siis tegutsevad ühises büroos. 
P raegu on eraldi bürood Arstiteaduskonnas, füüsikaosakonnas ja Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonnas. Kui Arstiteaduskonnas (büroo esimees 
üliõpilane Sirje Järvekülg) ja füüsikaosakonnas (büroo esimees üli
õpilane Urmas Uska) üliõpilaste tegutsemine omaette on end igati 
õigustanud, siis kahjuks ei saa seda öelda Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna üliõpilasbüroo kohta. Põhimõtteliselt tuleks iseseisvalt tegutse
mist muidugi toetada, aga kaadri valikusse peaksid aruande- ja vali- 
miskonverentsid küll märksa tõsisemalt suhtuma — nii vastu tavat ühis
kondlikku ametit, nagu ametiühingu büroos töötamine, ei saa inime
sele peale sundida ja  kaugeltki mitte kõigile pole see ka isiklike om a
duste tõttu jõukohane. Praegu  oleks õige aeg ametiühingurühmades 
välja selgitada võimekad kandidaadid büroode koosseisu. Ärgem unus
tagem, et büroode tööst sõltub paljuski nii elu-olu, töö kui ka vabaaja 
sisukas veetmine.

Aktiivi väljaõpe on iga valimisperioodi järel äärmiselt tähtis üles
anne. Et edukalt töötada, peab ju teadma oma ülesandeid-kohustusi ja 
õigusi-võimalusi. Selleks peavad vanad bürood oma vastvalitud aktii
vile korraldama instrueerimise vahetult pärast nende valimist. Ameti
ühingukomitee korraldab esimest korda rühmaorganisaatoriks vali tu
tele kahepäevase seminarlaagri Käärikul oktoobrikuu algupoolel (a r
vatavasti  10.— 11. okt.) n ing  büroode uutele koosseisudele pärast nende 
valimisi novembrikuu esimesel poolel. Seni tegutses meil veel aasta 
ringi oma ametiühingu aktiivi kool, kus puudutati mitmesuguseid 
ametiühingu tööga seoses olevaid küsimusi. Nüüd aga, kus Tartu lin
nas on olemas oma Ametiühingute Nõukogu, kelle üheks olulisemaks 
ülesandeks on ametiühinguaktiivi igakülgne väljaõpetamine, saame ka 
oma aktiivi suunata nendele õppustele. Büroode esimehed ja komitee 
esimees n ing aseesimehed saavad aga väljaõppe Vabariiklikult Komi
teelt.

Ametiühinguorganisatsiooni rahalised ressursid moodustuvad liik
memaksudest. TRU ametiühinguorganisatsiooni li ikmemaksude plaan 
on 1970. a. 32 000 rbl., millest Ametiühingu Vabariikliku Komitee o tsu
sega (meie ametiühinguorganisatsioon allub Haridusala, Kõrgemate 
Koolide ja  Teaduslike Asutuste Töötajate Ametiühingu Vabariiklikule 
Komiteele) võime ära kulutada 60% (UAÜKN määruse järg i läheb 
alates 1. augustist sellest 10% sanatooriumide, puhkekodude, turismi
baaside jne. tsentraalseks rajamiseks). Sellele lisandub veel dotatsioon 
Vabariiklikult Komiteelt (6000 rbl.) Rahalist toetust võime me oma 
liikmetele aastas välja maksta 5100 rubla (see on büroode otsustada) ,  
liikmemaksu plaani täitmisel on võimalik premeerida parimaid akti
viste 480 rbl. ulatuses. Ülejäänud raha on ette nähtud kultuuritööks ja

(Jä rg  4. lk.)

hommikust õhtuni 
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Möödunud nädalal töötasid uue 
ühiselamu ehitusel Ajaloo-keele- 
teaduskonna ajaloo-osakonna üli
õpilased. Väga tublidena paistsid

silma J. Uueküla (I K.) ja H. 
Roots (III k.). Ajaloo-osakonna 
komsomolibüroo kooskõlas TRÜ 
komsomolikomitee sekretariaadi ja 
komsomolikomitee juures asuva 
ehitusstaabiga otsustas karistada 
sihiliku töölt kõrvalehoidmise eest 
T. Meikarit (IV  k.) ja H. Käärikut 
(III k.) ühiselamukoha äravõtmise
ga ja tegi esildise rektorile T. Us- 
tavi (III k.) käskkirjaga karista
miseks. Üliõpilastel, keda teadus
kondade ja osakondade komsomoli- 
bürood on tööle suunanud, palume 
seda arvestada. Ühiselamut ehita
me ju endale!

ELKNÜ TRÜ komitee 
ehitusstaap

Juubelieelne
ju tt

A a sta d  lähevad , ja  k u i nad  jä r 
je ko rd se  v iien d a  võ i k ü m n e n d a 
n i jõ u a va d , saavad  in im e s te lt  
ju u b e li n im e . M een u tu sed , see  
igapäevasest te is tsu g u se m  tu n n e  
on s iin ju u re s  n iisa m a  en ese s t
m õ is te ta v  k u i rõõm us naer.

S eeko rd  on siis  . . .
«Tohoh, te il ik k a  tõ e s ti 150 aas

ta  juubel?»  p ärib  sõber kerge  
im estu sega  hääles, n in g  siis: «Ja 
vee l pole E estim aa  k iv id  te il se l
ged? T igug i jõ u d n u k s  r is ti-p õ ik i  
k õ ik  ko h a d  läb i käia!»  — «Ega 
kä im ises  k ü s im u s  ole, selle  a s ja 
ga o leks on u  S c h m id t * ü ks ig i 
h a k k a m a  saanud . E esm ä rk  on  
see, m ille  p ä ra st kä ia kse  ja  m ille  
pärast iga kä im in e  on a in u la a d 
ne. E site k s  se lg itad  va id , m is  
siin  on, siis ju b a , k u i vana , k u i  
p a lju , igasugused  m ik s ’id. A ga  
sügavusse: m is  on  selle all, vee l 
sügavam a l ■— tän a p ä eva l R u h n u  
saarel peaaegu  800 m e e tr in i  
vä lja .

S a ja  aasia  eest u u r iti  põh ilise lt 
loo m a d e-ta im ed e  k iv is tis i, n e id k i  
m akro sko o p ilise lt;  n ü ü d  ju b a  ka  
k iv im e id  end id , jä rg  kä es k iv is 
tis te  m ikro sko o p ia l.

K u i tahad , vee l ü k s  kü lg : 
ГО С Т nõuab  iga ko rra lik u  hoone  
alla eh itusgeo loog ilise lt ise loo 
m u s ta tu d  p innast.»

«Siis peab geoloogide se ltsko n d  
o lem a  õige kirev"?» — «N ii nagu  
iga te in eg i ü ld n im eg a  n im e ta tu d  
h u lk . Iga  geo loog ia -osakonna  lõ
p e ta n u  on  läbi te in u d  ü ldgeoloo-  
gia p ro g ra m m i p lu ss  rea  e r i
a ine id  — e tte v a lm is tu s , m is  lu 
bab töö le  h a ka ta  kas k iv is t is te , 
k iv im ite , m in era a lid e  võ i eh itu s te  
a lus te  alal.»

«Ja see p ro g ra m m  siis v iib k i  
tu d en g id  te r v e te  su ved e  v iis i n i i 
sam a rändam a?»  — «M iks n i i 
sam a rändam a? V ä lip ra k tika d !  
P ärast e s im es t k u r s u s t to p o 
graafia , oosid, pangad , ka r jä ä rid  
jm . selline. P ärast te is t P õ h ja -  
E estis ja  K r im m is: ku id a s  teh a  
ta sa n d iku  ja  m ägede geoloogilist 
kaarti. P ärast ko lm a n d a t k u r s u s t  
o llakse ta v a lise lt K e sk -A a s ia s  
geoloogilise ka a rd is ta m ise  r ü h 
m as. A a sta  h il je m  on ta rv is  
m a te r ja li d ip lom itöö  ja o k s  ja  p ä 
rast v iie n d a t saab tu d e n g is t noor  
spetsia list.»

«M illal te il see tä p n e  ju u b e li-  
d a a tu m  on?» — «16. sep tem b r il 
1820. a. lisa n d u s T a r tu  Ü likooli 
filo so o fia tea d u sko n d a  lo o d u s tea 
duse  ja  m inera loog ia  õppetool, 
m ille  p ro fe sso r ik s  k in n i ta t i  
M. E n g e lh a rd t **. V aa ta  v iim a s t  

E esti L oodust»  — te r v e  ka tee d ri 
e lu lu g u  kirjas.»

«Ütle veel, k u i  vanad  need  
E estim aa  k iv id  ja  liiva d  ise ka  
on?» — «P unased  liiva d  400 m il
jo n it, lu b ja k iv i 500 m iljo n it,  
rä n d k iv id  vä h e m a lt 1,8 m ilja rd it  
aastat; S oom est jääga  m e ile  tu l 
n u d  ra h n u d  aga u m b es  p a a r
k ü m m e n d  tu h a t aasta t. Jääaeg
sed on  ka  ta va lised  k ru u sa d , lii
vad , savid .

Ega k iv id e  p u h u l seda ju u b e 
lit n im e ta k s k i ,  aga in im esed  o m a 
va h e l — sü n d m u s  p õ lvko n d a d e  
tasem el.»

S eeko rd  . . .  aga sees on  ik k a  
igapäevasest te ise m  tu n n e .see

J. K IR S

* Fr. Schm idt, Eesti geoloogia  ra
jaja  (1832—1908).

* M aetud Raadi kalm istule.
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M õttes  va lm ism õ õ d e tu d  so liid 
ne sa m m  u n u n es , ü liõp ilase le  so
b ivas t a s ja liku s t ilm es t sai m u 
helus, sega tud  ko o lip o is iliku  lõ
bususe ja  m a a ilm a va llu ta ja  tä h t
susega. E i o lnud  tr ü k iv ig a  n im e 
k ir ja s , ei e k s itu d  tea te  sa a tm i
sel — k õ ik  oli õige. P ile t a n ti k ä t 
te  ja  soojad sõnad la u su ti peale.

Tagasi koha le  is tu d es  p u h u b  
kõ rva s , m is  enne  n ii a h n e lt iga  
öeldava t n im e  neelas, p is ike  
u h k u se k u ra d ik e  om a v ilep illi. 
A u la a k n a s t s issep iiluva le  p ä ik e se 
le ta h a k s  tu t ta v l ik u l t  s ilm a  p il-  
gu tada  n ing  hää lt õige p isu t tä h t
sa m a k s  teh es  öelda:

«Noh! E lam e, ja  ku id a s  veel! 
M is sest, et su ve l m õn ig i ko rd  
h inges rä n ka  k a h e v õ itlu s t tu li  p i 
dada, k u i oli va lida  s in u  ja  õ p iku  
se ltsko n n a  va h e l. Ä ra  pahanda , 
e t to o ko rd  s in u  k a su k s  ei o tsu s
tanud!»

E sim esed  p ä evad  on m öödas. 
P a lju  hä id  ja  ilu sa id  sõnu , ta r k u  
ja  õ p e tlik k e  nõ u a n d eid  on k u u l
dud . P id u lik  õ h in  annab  m aad  
a sja liku le  tööm eeleo lu le . E sia lgu  
tu n d u b  m õ n ig i asi eh k  p isu t h a r
ju m a tu n a , k u id  se llest p ea ks õige 
va rs ti ü le  saam a.

Sug u g i kerge  p ro tsed u u r  pole  
uues ä s ja sü n d in u d  k o lle k ti iv is  
kõ ik id e  ta r v il ik e  a m e tim eeste  v a 
lim ine . Ü kste is t ei tu n ta  vee l ju  
peaaegu ü ldse. M õnega oled eh k  
ek sa m ite  a ja l paar lause t v a h e 
ta n u d  ja  see on k a  kogu  tu tv u s .  
«K o h a lik  kõ rg e im  võim »  — k u r -  
su seva n em  — tu le b  aga va lida  
v õ im a lik u lt k iire s ti. K e lle le  u sa l
dada see tä h tis  am et?

Hea on, k u i kohe  a lguses k u ju 
neb  vä lja  m in g i vä ik e  a k ti iv . K u i 
see süda  lööb ko g u  aeg te is te  sü 
dam etega  ühes rü tm is , siis võib  
rü h m  ka sva d a  r u t tu  ü h is e k s  to 
red a ks p ereks , k u s  va litseb  nn . 
hea ka m b a va im , k u s  ir isem ise  
asem el tu lla k se  appi, k u s  ü h tk i  
ü lesa n n e t ei tu le  ke lle leg i peale  
suruda .

E ks n ii m õn ig i and is enesele  
m u rru n a  lubadusi, m id a  kõ ike  ta  
teg em a  h a k k a b  ja  m id a  kõ ik e  ta  
en a m  ei tee , k u i ü liko o lis  on. 
N eed  olid  k a h tle m a ta  head  lu b a 
dused  ja  loodam e, e t m e  n ende  
tä itm ise l e i ta lita  «Jaak, k u ra t,  
ja lad  põhjas!» (ja  «lü h te r  on  
lüh ter» ) p õ h im õ tte l.

V . J Ä R V A L A ,  
eesti filo loogia  I  k u rsu se lt

K eva d e l tea ta s im e  a ja lehes, 
e t ü liko o li peahoone u u e le  
k o h v ik u le  on  ta rv is  n im i  
panna .

K a h ju k s  on tu ln u d  ü liko o li 
ko m so m o liko m iteesse  ja  a ja 
lehe to im e tu sse  selle ko h ta  li i
ga vä h e  e ttep a n eku id .

N ü ü d  o lem e p ro b leem i ees, 
kas n im e ta d a  k o h v ik  S o p h o k -  
lese n im e  jä rg i võ i «Sophok-  
lese ju u res» , n a g u  ted a  k u t 
sum a  on  h a ka tu d , või on k e l 
lelgi m idag i parem at?

«Sophokles»

0 O S . . .  jP
O m a e tte p a n e k u te s t p a lu m e  

kom so m o liko m iteesse  tea ta d a
25. sep tem b r ik s  1970. a. K u i 
ka  se lleks a ja k s  keeg i eri soo
v i ei avalda, tu le b  n im i panna  
ilm a  la iem a ü ld su se  o sa võ tu ta  
ja  keeg i jääb  p reem ia s t ilm a , 
m is p a rim a  n im e  le id ja le  v ä l
ja  on p a ndud .

E L K N Ü  T R Ü  K o m itee  
sekre ta r ia a t

Tartu Riikliku Ülikooli 
rektori käskkiri

Avaldan tänu tööülesannete kohusetundliku ja eeskujuliku täitmise 
eest 1969/1970. õppeaastal järgmistele Tartu Riikliku Ülikooli tööta
jatele:

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n d  
Karl N u r s i — võimlemise kat. preparaator 
Oskar P u u s t a — suusaspordi kat.

M a j a n d u s t e a d u s k o n d

Koidu О t s a r — raamatupidamise kat. van.-laborant

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n d

Taisi M ü ü r s e p p  — matemaatika õpetamise metoodika kat. van.- 
laborant

Helmi T e r a  — arvutusmatemaatika kat. laborant 
Ludmilla P t š e l o v o d o v a  — teoreetilise mehhaanika kat. van.- 

laborant
Helju E r t m a n n  — dekanaadi sekretär

F ü i i s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n d

Hillar U i b о — üldfüüsika kat. tehnik 
Hilja I h e r — teoreetilise füüsika kat. van.-laborant 
Pauline P i i r  — analüütilise keemia kat. preparaator 
Ina S e p p a  — anorgaanilise keemia kat. van.-laborant

Õ i g u s t e a d u s k o n d

Lehte J a k o b s o o  — kaugõppe metoodik
Rudolf N i g о 1 — riigi- ja haldusõiguse kat. van.-laborant
Asta L i i v a k  — kriminaalõiguse ja -protsessi kat. van.-laborant
Erna N a a n u r i  — tsiviilõiguse ja -protsessi kat. preparaator

A. KOOP,
TRÜ rektor

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Lapsed 1945. aastal — isad, emad praegu! Neil endil on nüüd 

oma lapsed, õnnelikud, särasilmalised, punapalgelised kiikajad, kes 
avasilmi teevad esimesi tõsiseid pingutusi nende ees laiuva lõpma
tu lt  mitmekesise maailma mõistmiseks.
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Ühel päeval leidsin selle kutse oma isiklikust arhiivist. Üks kutse 
mitmesaja teise seas!

Meenüski mulle, et viibisin TRÜ varustusprorektorina (oli ku
nagi ka niisugune amet) sel laste koosviibimisel. Mäletan küll, et 
olin seal, kuigi koosviibimisel olnud lapsi muidugi enam ei m ä
leta ega tea, kes neist kus ja  kellena töötab. Aiman ainult, et neil 
on praegu just niisama armsad mudilased, nagu nad ise tollal olid.

Panin kutse lauale ning vajusin minevikku oma mälestuste 
rüppe.

K a d esta m in e  on  in im ese l halb  
om adus, k u id  m is  para ta , h a k k a 
s in  ka d esta m a  neid , ke lle  ju u re s  
kü la lisen a  v iib is in  to l pa lava l 
ju u l ik u u  päeva l paar k u u d  pärast 
sõ ja  lõppu . K a d esta s in  n ende  
p raegusi lapsi, ka d esta s in  kõ ik i  
noori, kes  iga p ä ev  ü m b ritse v a d  
m in d . K u i paha  in im en e  m a  k ü ll  
olen! K adestan ! K eda? M ida?

T u n d s in  end  ko sm o n a u d in a  
kosm ose laeva l, k e l on  a in u la a d 
ne v õ im a lu s  vaade lda  m eie  M aa
kera  ü m b e rr in g i n in g  igast k ü l 
je s t.

E m a ke  M aa! M is on sinuga  
te h tu d ?  S u  ü m b e r  on  a se ta tu d  
k a k s  ü h e su g u s t vööd: ü k s  ü le  
poo luste  m ööda  m erid ia a n i ja  
te in e  otse e k v a a to r it p id i.

K a k s  vööd  — in im s k e le ttid e s t
— iga ü k s ik u  va rb a lu u d  to e tu v a d  
te ise  k o lju le  ja  n ii edasi ja  n ii 
edasi k u n i r ing  ü m b e r  M aa on  
täis!

K a ks  in im lu u k e re d e s t vööd! 
A ga  need  p a n d i k o k k u  m in u  k a u 
g e ltk i m itte  p ik a  eluea  ke s te l

E sim ese ja  Teise m aa ilm asõ ja  
kä igus, m id a  organ iseerisid  im 
peria listid . O m a silm adega  näg in  
ja  m õ istu sega  ta ju s in , ku id a s  
naiste , laste, em ade ja  isade s il
m avee  o jad  ja  h e itle va te  m eeste  
vere  jä rv e d  m u u d e ti sam ade jõ u 
dude poo lt säravaks, lä ik iv k o lla -  
seks m e ta llik s  — k u lla k s , m id a  
need  m u s ta d  jõ u d  om a p õ h ja tu is -  
se k u k ru te sse  k o k k u  kü h v e ld a -  
sid.

K e e m ik u d  ja  fü ü s ik u d  ü tle va d , 
e t ei o leva t v õ im a lik  ku ld a  teh a  
m in g isu g u s te s t v ed e lik e s t, m is  
seda ei sisalda. N ad  eksivad ! N ad  
lih tsa lt ei tu n n e  k ü lla lt hästi 
va sta va id  su rm a la b o ra to o riu m i 
seadm eid . A ga  n ende  seadm ete  
n o m e n k la tu u r  on kaasa ja l vä g a 
gi su u r  n in g  äärm ise lt m itm e k e 
sine  — p ü ss itä ä g is t a la tes fling  
ka lifo rn iu m p o m m ig a  lõpetades, 
p isargaasist a la tes n in g  koolera- 
v ib r io o n id en i jõudes.

S ilm e  e tte  k e rk is id  p õ levad  k ü 
lad ja  om a  k o d u lin n  T a r tu  v a re 
m etes. P o m m id , k illu d , a u to m a a 

did , h a u g a ta va d  haub itsad , m ö ir 
gavad  ta n k id , u lu v a d  sööstlennu -  
k id , p a n n ko o g ik s  la ia litr iig itu d  
in im jä ä n u sed  n in g  S u u r  V ik a t i
m ees võ id u tsem a s selle h u llu 
m eelse  to h u va b o h u  ke ske l, jä in e  
ir v itu s  kõ n d is te l paledel.

K a d esta m isvä ä rn e  on  noorem  
genera tsioon , kes  pole s e k u n d itk i  
p id a n u d  v iib im a  V ik a tim e h e  pöö 
rasel ta n tsu v ä lja k u l. õ n n e l ik  
noor p õ lvko n d , kes  pole om a k o p 
sudesse h in g a n u d  kärssava  poo l
la g u n en u d  in im lih a  «aroom i», m i
da lää n eka a r te  tu u le d  ka n d sid  
T a r tu  koha le  m ä rts is  1944. aas
ta l, }m il fa š is tid  om a ro im ade  
v a r ja m ise k s  põ le tasid  ta n k i tõ r je -  
k ra a v is  paari aasta jo o ksu l k o 
g u n en u d  o hvre id .

Se lle l ju m a la le  m eelepärasel 
a lta ril * tõ s te ti  su itsu n a  ta eva  
poole 12 000 m õ rv a tu d  in im est. 
N en d e  ko n d id  ja h v a ta ti k o n d ija 
h u k s  — v ä e tisa in eks  tu leva se le  
põllusaagile!

P õ le ta ja d  ise olid e lavad  in i
m esed. N e id  oli kõ iges t ligi 30, 
k u id  nad  liik u s id  om a ju b e d a t  
te g e v u s t sooritades ahelaga ühe  
ja la  kü lg e  n e e d itu d  m ä lm k u u li-  
ga, sest siis o lid  nad  ve e l lih tsad  
va n g id  «kõrgem a rassi» isanda te  
kätes.

K u i nen d e  töö  oli lõpu le  jõ u d 
nud , p a n d i k a  n ende  su u d  iga 
ve sek s  k in n i. K eeg i ei to h tin u d  
aim ug i saada, m is  to im u s  eesti 
k u ltu u r i  h ä llilin n a  k ü lje  all m ä r t
sis 1944.

K o k k u h o iu  m õ tte s  k u u le  n e n 
dele ei ra isa tud . P ärast v iim a s t  
«tööpäeva», m il va n g id  m agasid  
neile ööb im ispa igaks o ln u d  p is i
keses saunakeses, la sti räästa  
alla len d u  p u n a n e  k u k k .  N ii h u 
ka tu d  va n g id  va ik is id  k ü ll , k u id  
tu li aeg, m il m õnel selle  « tu le 
värgi» organisaatoril tu l i  a ru  
a n d m a  h a ka ta , n ii n a g u  p raegu  
an n a va d  a ru  P ih k v a  ob la s ti v e -  
rep u lm a d e  ja  tu le v ä rk id e  ko rra l
da jad .

S iis  h a k k a s  m õ tte is  k õ ik  r in g 
lem a  n in g  pöörlem a. M een u s id  
m aan teeäärsed  te le fo n ip o stid  ja

* T eatavasti h ü lgas Jehoova jum al 
Kaini ohvriande, m is koosnes m aavil- 
jast (kapsad, kaalikad jm s.), küll aga  
võttis  lahkelt vastu  Abeli pudulojustest 
koosnenud ohvri (rasvased  oinad, so 
kud jm .), m ille  tu lem usena o levat tek
kinud vendade vahel veretflll ( l .  M oos. 
3—4). N ähtavasti on kärssava liha hais 
issan d a le  m eelepäraseks delikatessiks.

n en d e l nööri otsas k õ lk u v a d  in i
m esed , ke llega  «k a u n is ta ti» sisse
sõ id u te id  T artusse .

S ü v e n e s in  edasi m ä lestu stesse  
n ing  jä r s k u  h a k k a s in  tu n d m a  
v a s t ik u l t lääget la g u n eva  laiba  
lõhna. K as m a  tõ e s ti ju b a  sonin?

Ei! — See m ä les tu s  on jä ä n u d  
tea d vu sse  a u gusti lõpust 1944. 
M eie e lu m a ja  p iirko n n a s  E lva  
äärel oli ju b a  m itu  p äeva  tu n d a  
ju b e d a t lõhna. K u s t see tu li, ei 
tea d n u d  keeg i. O tsisim e kõ ik ja l
— ei le id n u d  m idagi. L õ p u ks  h a k 
ka sim e  tu u le  su u n a  jä rg i o ts im a  
n ing  a vasta sim e  k ra a v i ü lekä ig u  
tr u u b is t saksa  sõ javäelase laiba. 
N ä h ta va s ti sai ta  p ih ta  Tam sa  
la h in g u  kä ig u s n in g  su rm a h ir 
m u s  o tsis pääsu , room a tes  tru u b i  
sisse v a r ju . S in n a  ta  ka  jä i. T õ m 
basim e ta  la iba sea lt vä lja , kae-  
va sim e  m ee tr isü g a vu se  haua, p a 
n im e  ta  sinna  n ing  a ja s im e  haua

K u t s e

Dotsent Anatoli Miti 
mälestusi

k in n i. P ehm esse  m u ld a  to rka sim e  
lu u a va rre  — aseta sim e selle otsa  
sakslase k iiv r i. M a tja d  olid te i
n u d  om a töö.

H aua ju u r e s  avasim e m a e tu  
k ir ja ta sk u . Se lles le idus sõ ja vä e
lase tu n n is tu s :  S S -vä g ed e  O ber
sch a r fü h re r  (va n em -a llo h v itse r )  
F ranz R e u tze l B ra u n sch w e ig is t. 
S am as o lid  te m a  na ise ja  n e lja  
lapse p ild id . M u l oli te m a s t isegi 
k a h ju . K es k u ra t k ü ll oli teda  
siia a ja n u d  1000 k ilo m e e tr i k a u 
gusele  B ra u n sch w e ig is t su rem a  
m in g i tu n d m a tu  p is ikese  U hu ta  
kü la  kraavi?  V a stu s  saab olla a i
n u lt ü k s  — ju s t  n eed  tu m ed a d  
jõ u d , kes  k a  te m a  ve re s t teg id  
ve id i ku lda .

K u id  k ir ja ta sk u s  oli vee l ü k s  
p aber  — saa tm a ta  jä ä n u d  k ir i

R e u tze li sõbrale K ön igsberg is, 
k u s  m u u  hu lgas ise loom usta ti 
eestlasi: «Sa kü sid , m id a  k u ju ta 
va d  en d a st eestlased? V a sta n  su l
le m eie  o h v itse r i vä lje n d u se g a : 
sead. A ga  m in a  v õ ik s in  o m a lt 
poo lt v ee l ju u rd e  lisada: sead  
to o va d  vä h e m a lt ka su , aga e e s t
lased ei ole se lle k sk i võ im elised .»

A n d s in  k ir ja ta sk u  koos selle s i
suga ü h e  N õ u ko g u d e  väeosa s ta a 
pi. K o m m en ta a r id  sellele k ir ja le  
on ü learused . P a lju d  aaria lastest 
härrasrassi esinda jad  m õ tle s id  ju  
sa m u ti, va lm is tu d es  e tte  m õ isa 
härrade ja  m õ isa va litse ja te  e lu k s  
M aarjam aal. O li ju  «saksa  ja  E u 
roopa ra h va s te  J u h t * A d o lf H it
ler lu b a n u d  n ende  va h e l O stlandi 
m aad m õisa te  ka u p a  ära jao tada  
ja  n e id  k a  m o onaka tega  k in d lu s 
tada.

O b erm õ isn ik  K . L itzm a n n  p in 
gu tas end  selle ü lesande la h en d a 
m ise l E estis  ju b a  ü le  2,5 aasta. 
A b ilis te k s  oli ta  endale  võ tn u d  
opm an ina  E esti ra h va  ju h i n im e 
tu se  all H ja lm a r M äe (ko d a n li
k u l a ja l sai ku u lsa k s  vargusega  
T a r tu  T ähetorn is), k u p ja n a  sise- 
d ire k to r i n im e tu se  all O skar A n 
geluse ja  a id am ehena  m a ja n d u s 
d irek to r i n im e tu se  all A lfre d  
V en d ti n ing  rea  te is i su urem a id  
ja  vä ik sem a id  d irek to re id  n in g  
in sp ek to re id .

N ende  ü h ised  p in g u tu sed  k a n d 
sid  lõ p u ks  ka  v ilja . E estim aa l 
said enda le  iga veseks m aad  ligi 
75 000 p e su e h tsa t aaria last, kü ll 
S S -i, k ü ll  g renaderide  ko o sse i
sust. Sa id  m aad, ku id  m itte  m õ i
sate suuruses, va id  kõ iges t 3 ars- 
s in a tä it igaühele.

(Järg 2 nädala  p ä ra s t)

* Selleaegsete  ajalehtede veergudel 
oli Hitler Juht ja Mäe kah juht, aga  
väike$e tähega.



M/ngem ergutama ja kaasa
18.—20. sept. toimuvad Käärikul 

III B a l t i  ü l i õ p i l a s m ä n 
g u d .  Kohtuvad Leedu, Läti ja 
Eesti üliõpilaskoondised kerge
jõustikus (19. sept. kl. 15, 20. sept. 
kl. 11), korvpallis (18., 19. sept. 
kl. 17, 20. sept. kl. 13) ja võrkpal
lis (18., 19. sept. kl. 11, 20. sept. 
kl. 1 0 ).

elama!
Bussid väljuvad Käärikule maa

liinide bussijaamast kl. 12.50, 16.30 
ja 19.05. Käärikult Tartu poole 
väljub viimane buss kell 20.30.

U. VOOLAID,
TRU Spordiklubi instruktor

Uut õppekirjandust rotaprindilt
Õppematerjali, mis varsti peaks 

müügiletile jõudma, ei ole kuigi 
palju. Matemaatikute jaoks oli la
dumisele viidud dots. E. Tiidu 
«Tõenäosusteooria I» ning dots. S. 
Baroni jt. poolt vä ljaantav  «Mate
maatilise analüüsi praktikum». 
Üldfüüsika kateedrilt on ilmumas 
«Elektropraktikumide tööjuhen
did» dots. E. Kudu toimetusel.

Prof. y .  Pasti  ja assistent A. 
Kooritsa «Füüsikalis-keemilised ar
vutused» ning vene keeles vä lja 
antav  «Anorgaanilise keemia prak
tiliste tööde kogu» assistent A. 
Kooritsalt ja  dots. U. Palmilt 
aitab hädast  välja füüsikuid-kee- 
mikuid.

Loogika ja psühholoogia kateed
rilt on tulemas dots.' A. Pärli 
«Otsustusõpetus ühes sissejuhatu
sega väiteloogikasse ja formaal- 
loogilised mõtlemisseadused» ning 
«Psühholoogia lugemik II».

H uvitava väljaandega on ülla
tanud * pedagoogika kateeder: pilt- 
test «ABC ja D» on vajalik tule
vasele õpetajale.

Inglise filoloogid saavad kor- 
‘dustrükis harjutustiku väljaandele 
«Meet the Parkers» ja dots. О. 
Muti «Selections from Old Middle 
and Early Modern English».

Majandusteaduskonnale  ilmub 
«Toidu- ja tööstuskaupade kauba
tundmise metoodiline juhend. 
Kehakultuuriteaduskonnale —
Rühmkavad naisvõimlejaile» ning 
v.-õp. E. Mäepalu «Sissejuhatus 
kehalise kasvatuse teooriasse».

Ka TRÜ toimetiste trükkimine 
on nüüd rotaprindile määratud. Nii 
ilmuski mahukaim trükis ro taprin
dilt üldse — «Botaanika-alased 
tööd» vene ja inglise keeles.

S. BAUM

Kiri rektorile
L u g u p e e tu d  se lts im ees rek to r!
T ah a n  T e id  in fo rm eer id a  Teie  

k a sv a n d ik u , A rs tite a d u sk o n n a  
ü liõp ilase J ü r i R annase  ü lla st 
in im lik u s t  n in g  ku tsea la ses t k ä i
tu m is e lt .  M in u  na ine  h osp ita li-  
seer iti ra ske  haigusega  H aapsalu  
l in n a  haiglasse, k u s  sooritas 
p r a k t ik a t J. R annas. J . R annas  
tä itis  tä p se lt om a  a rv u k a id  p ra k -  
tika n d iü le sa n d e id , jäädes sageli

v a b a st a ja s t ha igevood i ju u rd e , 
e t n ii p ro tsed u u rid e  k u i e lava  
in im lik u  sõnaga leeven d a d a  h a i
ge k a n n a tu s i.

L ubage  T eie  a ja lehe  k a u d u  
ava ldada  tä n u  J ü r i R annasele . 
T eile  ja  kõ ig ile  õpp e jõ u d u d e le  
aga su u r  a itäh  tu b lid e  m e e d ik u te  
ka sva ta m ise  eest.

P ereko n d  D ozorets

MEIE ÜLESANDED...
(A lgus 2. lk.)

kultuuriinventari soetamiseks, sporditööks ja spordiinventari ostmi
seks. Ametiühing suunab ja kontrollib ka sotsiaalkindlustuse sum ma
de kasutamist,  s. t. töövõimetuslehtede järg i tasumist,  töötavatele pen
sionäridele pensioni maksmist,  sünni- ja matusetoetuse andmist, sana- 
tooriumi-, puhkekodu-, turismi-, dieettoidu- ja profülaktooriumituusi- 
kute jaotamist. Kokku on ülikooli sotsiaalkindlustuse eelarve 
193 900 rbl.

Uutele üliõpilastele olgu öeldud, et kui te peaksite juba kannatama 
seedetrakti häirete all, on teil arsti ettekirjutusel võimalik saada 
2 kuuks dieettoidu tuusikuid (maksta tuleb ühe kuu eest 8 rbl. 40 kop), 
selle eest saate 24 päevaks toidutalongid ä 1 rbl., mille eest teid toit
lustatakse sööklas «Tempo»). Kui teil aga peaks esinema muid tervi
sehäireid, mida on võimalik ravida õppetööd katkestamata ning mil
lele on soodus just hea toitlustamine, pöörduge jällegi meie a rs ti
punkti poole profülaktooriumi suunamiseks. Profülaktooriumituusik 
üheks vahetuseks (24 päeva) maksab 15 rbl. 34 kop. Nii dieettoidu- 
kui ka profülaktooriumituusikutest võib komitee 20% välja anda t a 
suta, kui selleks esitatakse nõuetekohaselt vormistatud avaldus (aval
dusest nähtugu üliõpilase majanduslik seisund ning avaldust peab 
toetama teaduskonna büroo).

Lõpetuseks veel, et igasuguste ametiühingu ja sotsiaalkindlustuse 
ressurssidest an tava te  hüvede aluseks on ametiühingurühma distsip
liin. Esmajärjekorras tähendab see ametiühingumaksu regulaarset ta su 
mist n ing dokumentide korrasolekut. Et rühma kõigi liikmete heaolu 
on siin otseses sõltuvuses rühmaorganisaatori kohusetundlikkusest, 
siis lubage veel kord soovida kaadri hoolikat valikut eelolevatel aru* 
ande- ja valimiskoosolekutel.

HELVE KABUR,
TRÜ ametiühingukomitee esimees

TEATED * TEATED

Nagu igal suvel, nii töötas ka 
1970. a. osa üliõpilasi TRU ja Tartu 
linna ehitustel. Põhiliselt võtsid 
nendest töödest osa esimeste kur
suste üliõpilased. 273 registreeru
nust tuli kohale 200. Ülejäänud puu
dusid põhiliselt tõenditega, kuid 20 
ringis jäi eemale ilma kaaluva põh
juseta.

Esmajärgulise tähtsusega objek
tiks oli uus ühiselamu, kus töötas 
kokku 64 üliõpilast, peamiselt tü d 
rukud, kuigi töö sobis rohkem noor
meestele kui neidudele.

TRÜ ehitusjaoskonnas töötas 
kokku 86 üliõpilast, rajades Tabive
re saeveskit, TRÜ ehitusmaterjali
de ladu, segusõlme, vivaariumi, 
kilpmaju Pälsoni t. 23, tenniseväl
jakut jt. Esiletõstmist väärib noor
meeste brigaad kilpmajade ehitusel 
eesotsas tubli brigadiri Villu Lar- 
miga. Ehitusjaoskonna juhtkond jäi 
meie üliõpilaste tööga rahule. Teeni
misvõimalused olid küllalt head. 
Mõningad kuutöötasud ületasid 100 
rubla piiri. Esines ka lohakat 
suhtumist töösse, mille tõttu suve
tööde staap m ääras  4 tüdrukule 
2-nädalase lisatööaja. Nakkushaigla- 
ehituse juures oli meie poiste pärast 
nurinat.

Teiseks suuremaks objektiks oli 
Maarjamõisa haigla ehitus, kuš töö
tas kokku 42 suvetöölist. Põhitööks 
esimeses vahetuses olid mullatööd,

Esperanto-• 
huvilistele

P äras t  lühikest suvevaheaega 
alustas tegevust Tartu Ametiühin
gute Kultuurihoone juures asuv es- 
perantoklubi. Klubi liikmed tulevad 
kokku igal teisipäeval kell 19. Võe
takse vastu uusi liikmeid: keele os
kajaid, kuid ka neid, kes soovivad 
alles õppima hakata. Peale klubi 
liikmete on teretulnud kõik, kes 
on huvitatud laialt levinud rahvus
vahelisest keelest esperantost . An
takse konsultatsiooni ja  juhenda- 
takse iseõppijaid, nii a lgajaid kui 
edasijõudnuid (ka neid, kes klu
bisse ei kuulu). Soovi korral saa 
detakse kohapeale, linna ja  selle 
lähemasse ümbrusse lektoreid, kes 
võivad pidada loenguid või juhen
dada keelekursusi.

Klubi raamatukogu sisaldab rik
kalikult esperantokeelset kir jan
dust, tõlgitud ja algupärast ilu
kirjandust ning õpikuid. Kohal lu
gemiseks on värskeid esperanto
keelseid ajalehti ja  ajakirju.

Kõik asjast huvitatud võivad 
pöörduda informatsiooni saam i
seks teisipäeviti kas kirjalikult või 
suusõnal Esperantoklubi poole a la 
tes kella 19-st aadressil Tartu, 
Hariduse t. 2. Teistel päevadel 
saab ühendust telefonil 52-97.

R. HAABVERE

teise vahetuse lõpuks lisandus ruu 
mide puhastamine ehitusprahist. Töö 
oli halvasti organiseeritud, sest üli
õpilased pidid ühte ja  sama ruumi 
mitu korda koristama. Vahetuse lõ
pus selgus, et teenistus jäi vähe
seks. Suhtumine suvetöölistesse sel-

т. Bubnova, M. Lepist ja brigadir 
S. Kahn.

Vellavere puhkelaagris planeeri
tud töödest jäi põhiosa tegemata, 
sest puudusid materjalid. Staabi 
initsiatiivil organiseeriti  siiski Vel- 
laverre hädavajalik  materjal ja suu-

TRÜ
suve
tööd
1970

' V , •

lel objektil jät tis  halva mulje. Alles 
suvetööde staabi otsese vahelesega
mise järel sai korda üliõpilaste toit
lustamine objektil. Lohakust oli ka 
meie tudengite poolt (põhiliselt 
seisnes see tööle mitteilmumises ja 
hilinemises). Hea tööga paistsid esi
meses vahetuses silma üliõpilased 
R. Saaremäel, M. Kõll, M. Udras,

nati tööle 2 noormeest. Poisid tegid 
oma töö hästi. Rajati piirdeaed ja 
parandati katus.

Rahule jäi töödejuhataja meie üli
õpilastega TRU ehitusmaterjalide 
ladude juures.

M. SALUNDI 

suvetööde staabist

LllcLl l U i S L

TRÜ ametiühingukomiteesse saabusid IV kvartaliks sanatooriumi"- 
ja puhkekodutuusikud.

Sanatooriumidesse:
1. Zeleznovodskisse (seedehäired) 14. 10.—8. 11. 70.
2. Pjatigorskisse (südame-vereringe-, liigese-, seedeelundite it. hai

gused) 25. 10.— 19. 11. 70.
3. «Estonia» (liigese- ja günekoloogilised haigused) 26. 11 — 

21. 12. 70.
4. «Estonia» , 23 12 70_

17. 01. 71. ,
5. «Rahu» (liigesehaigused) 28. 10.—22. 11. 70.
6. «Kaevur» (liigese- ja närvisüsteemi haigused) 8. 10—2. 11. 70
7. «Kaevur» „ 1. 11.—26. 11.70 .
8. «Soprus» (vereringehaigused) 6. 10,—31. 10. 70.
9. «Sõprus» „ 7. 11—2. 12. 70.

10. «Laine» (seedeelundite haigused) 30. 11 —25. 12. 70.
PiihlfplfOidii сер*

1. «Pühajärve» 13. 10.-24. 10. 70 (2 tuusikut).
2. «Pühajärve» 30. 11.-11. 12. 70 (2 tuusikut).
Soovijail pöörduda ametiühingukomiteesse.

H. k a b u r

Följeton

Tulge teatri 
õppekoori!

RAT «Vanemuise» õppekoor võ
tab vastu uusi lauljaid kõikidesse 
häälerühmadesse. Katsed esmaspäe
val ja  neljapäeval kell 17— 19 
proovide ajal. Tulla suure maja 
valvelauda.

Peakoormeister

Amatöörautojuhiks
ALMAVÜ Tartu Linnakomitee 

korraldab ülikooli töötajatele ama- 
töörautojuhi kursused. Osa võtta 
soovijatel tuleb lähema informatsi
ooni saamiseks tulla 2 2 . sept. кем 19 
V. Kingissepa 19, aud. 301, III kor
rusel.

Puhkpilliorkestri
proovid

toimuvad esmaspäeval ja  nelja
päeval kell 19 ülikooli klubis T ä 
he t. 3. Uusi liikmeid võetakse 
vastu enne proovi algust.

Tähelepanu!
Eesti NSV kõrgema ja kesk-eri- 

hariduse ministri käskkirjaga pre
meeritud ühiskonnateadustealaste 
üliõpilastööde konkursi võitjatel 
ilmuda preemiate järele 24. sept. 
kuni 28. septembrini ülikooli kas
sasse.

Sa v is t  oled ko d u ste  kä est ju b a  
k u u ln u d , et sa in  ü liko o li sisse. 
See on su u r  õnn , seda enam , et 
k o n k u rs s  oli suur. N ü ü d  pole  
m u u d  k u i pressi aga pea le  — v iie  
aasta pärast peab  d ip lo m  ta sku s  
olem a!

Sa ei tea , V irve , k u i p a lju  m a  
ju b a  selle ka h e  nädalaga a ren e 
n u d  olen! L ih tsa lt im e  kohe, ise 
k a h  n a g u  ei u su ks , aga n ii  see 
on. V ahe l on  päris p iin lik , k u i  
m a h a jä ä n u d  see m eie  a lev i elu  
ja  k e sk k o o l võ iva d  olla.

K õ igepea lt see p iir i tu  vabaduse  
tu n n e . K u i m a  poiss o leks in , k a s 
v a ta k s in  kohe vöön i ju u k s e d  ja  
p ik a  habem e. See on va im se  in -  
d e le k ti  tu n n u s , nagu  ü tle b  R a k su  
L e m p s  (ü ks  m in u  u u s tu t ta v , on  
ju b a  te ise l ku rsu se l, aga n iisu g u 
ne hea se ltsim ees , e t ei vaa tag i 
m eile  väga  ü la lt alla). K ä isin  ka  
ju b a  ü liko o li k lu b is  ta n tsu õ h tu l.  
H iigla  pop  oli, väga  p a lju  oli tr ü -

Ü T L E S . . .
«Ei mina tee suurt vahet m ida

gi — üks tubli hommikune tukas
tus ikka,» ütles teise vahetuse tu 
deng Villem Veni, kui talt päriti 
arvamust õppetöö uue korralduse 
kohta.

«Küll sel plikal on ilusad pikad 
juuksed, nagu poisil kohe,» ütles 
Ilmar Ilurand, kui I kursuse neiud 
temast mööda vudisid, et mitte 
loengule hiljaks jääda.

g im is t, m ü ra -kä ra , h ig ilõhna  ja  
isegi ta n ts id a  sai. V äga p a lju  v a i
m u k a id  n o orm eh i oli k o k k u  tu l 
nud , ü tle s id  ko h e  n iisu g u se id  te -

C7J ere9

ra vm ee lsu si, e t naera  p u ru k s , 
aga a ru  ei saa m itte  m idagi.

Tead , m in ise e lik u d  on ik k a  
vee l m oes. M eie ku rsu se l on  k o l
m el T a llin n a  n e iu l (ü ks  n e is t on  
ise igavene m a sa ja lg !) n ii lü h ik e 
sed, e t lü h em a d  en a m  olla ei saa

«Minu vajadused on mõistlikku
se piirides,» ütles Vidrik Viil, kui 
prodekaan päris, miks ta kahe esi
mese õppenädala jooksul on pool
telt ettelugemistelt puudunud.

— re ied  lõpevad  enne ära k u i v ä r 
v e l v a s tu  tu leb . E nda l teg in  ka  
ü h e  (tead, selle roheka) te r v e lt  
15 sen ti lü h em a ks . L em p s ü tle s  
selle peale k la ss ik u  ts itaad iga , et 
kõ ik , m is  on  m agasiin is, see olgu  
ka  v itr iin is .

M a arvan , e t m a  va lin  endale  
h u v ia la k s  k ir ja n d u se , sest m idag i 
peab in im ese l o lem a, m ille s t ta  
tea b  rä ä k id a  ja  m ille  ü le  v a ie l
da. K ir ja n d u se s  on  ko le  p a lju  
lõ h en en u d  h ingega  in im es i ja  see 
on h irm u s  põ n ev , sest m a  tu n n e n ,  
e t ka  m in u  h in g  h a k k a b  va rs ti  
lõhenem a.

N oh, tšao, V irve , k ir ju ta n  v a rs 
ti  jä lle!

A h  soo, sa va a ta  ring i, eh k  
ju h tu d  saam a ü h e v ä rv ilis t õ h u 
k e s t n a ilo n rä tti, n eed  on  p o p :lt 
m oes. S u l on ko o p era tiiv is  tu t ta ~ 
va id , e h k  saad ka  p ä r lm u tte r  
h u u le p u lk i, m a ts id  ei tea  neid  
osta.

A h  s o o . . .  k u i K ru u sa a u g u  
Ü lot ju h tu d  nägem a, siis te r v ita  
m in u  poo lt kah . K u i aega saan f 
k a ts u n  ta lle  ise k a  k ir ju ta d a .

A  rived erts i!

S in u  end ine  k lassiõde, 
n ü ü d  tu d e n g  
A N N E -M A R I

TOIMETAJA H. PALAMETS

«К игятп k u i n iifid  к я  n a i s e le  e i «Та^ тУ Рийклик Юликооль» («Тар-« iv u ra m , KUI n u u a  ка n a is e le  e i тускии государственный у н и в е р с и т е т » )
sa a , s iis  p o le  Õ igust m a a ilm a s ,»  г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту-
ü tle s  Ä rni Ä belik , kui ku u lis , e t ского государственного у н и в е р с и т е т а , ,

u u est õ p p e a a sta st  tu le v a d  se g a e lu -  Taar̂ ,  flf f i k n a m b r i
m ajad  jä lle  ta g a s i . hind 2 kop. Teil. 5402. m b -06992.
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« /Vanem uises» 
un ista takse  о op eri ha lli clest

T ööpunalipu  ordeniga 
E esti NSV Riiklikule 

Akadeemilisele Teatrile 
« V a n e m u i n e »

Lauluseltsist « Vanemui
ne» on aluse saanud paljud  
kaalukad üritused, mis aega
de jooksul on omandanud  
s ilm apais tva  tähenduse ko
gu meie rahvusliku kultuuri 
arengus. Erilise tähtsusega  
on olnud Lydia Koidula juh
timisel 1870. a. südasuvel  
toimunud teatrietendused, 
m is rajasid kindla tee täna
päeva «Vanemuise» juurde  
ja  panid aluse teatrikunsti  
la ialdasele harrastusele üle 
meie maa. « Vanemuises» a l
gab A. Wiera initsiatiivil ja 
juhtimisel meie muusikalise  
teatri arengutee. « Vanemui
ne» on olnud esimeseks ees
ti realistlikuks ansambliteat-  
riks K. Menningu oskuslikul 
juhtimisel. Arvukalt on neid

lavasta ja id  ja näitlejaid, kes 
oma loominguga « Vanemui
ses» on kujundanud erine
vaid žanre viljeleva, laia 
diapasooniga liitteatri, mida  
tuntakse hästi nii meil kui 
ka väljaspool meie kodumaa  
piire.

Juba esim estest etendus
test peale on teatri ja ülikoo
li vahel olnud tihe side, mis 
jär jepidevalt on kestnud ko
gu sajandi jooksul. Jätkuva  
ja areneva koostöö nimel ter
vitab ja õnnitleb Tartu Riik
lik Ülikool «Vanemuise» kol
lektiivi teatri auväärse 100 
aasta juubeli puhul ja soovib  
edasises töös uusi julgeid  
algatusi ja hiilgavaid  loo
mingulisi võite.

Tartu Riiklik Ülikool

Üliõpilased varasemas 
<{ Vanemuises}>

Ju b a  eesti ra h v u s lik u  l i ik u m i
se kõige varasem as jä rg u s  k u ju 
nes ju h t iv a k s  k e sk u se k s  T a rtu  
lin n , ku ig i d e m o k ra a tlik u  su u n a  
silm a p a is tva m a d  tegelased  elasid  
vä ljaspoo l T a r tu t  — Fr. R . 
K re u tz w a ld  V õrus, J . K ö ler  ja
C. R. Ja ko b so n  P e terb u r is . E n t 
1860-ndate aasta te  a lguses h a k 
ka s  om a k ir ja n d u s lik e , kee le lis te  
ja  rah va lu u lea la ste  võ im e te  poo
le s t vä lja  p a is tm a  T a r tu  ü liko o li 
k a sv a n d ik  Ja ko b  H u rt, k e lle s t  
h il je m  k u ju n e s  ju h t iv  is ik  ra h 
v u s l ik u  liik u m ise  ke sk se te s  o r
gan isa tsioon ides  — A le k sa n d r i-  
koo li p e a ko m ite e s  ja  E esti K ir 
ja m ees te  Se ltsis . T a r tu  ü likoo lis  
õppis te is ig i ees ti ra h v u se s t ü li
õpilasi, kes h a kka s id  osa võ tm a  
a lgavast ra h va liiku m ise s t, õ ig u s 
tea d u sk o n n a  ü liõp ilane  P ee ter  
P eterso n  sidus end  1864. a. a la tes  
V ilja n d im a a  ta lu ra h v a  p a lv e k ir 
ja d e  akts ioon iga , m is  tõ i ta lle  
v a n g is tu se  ja  h il je m  m a a lt v ä l
ja sa a tm ise . K u i «P ärnu  P o sti
m e h e » to im e ta ja  J. V . J a n n sen  
ta h tis  u u t a ja leh te  asu tada  ja  
o tsis  selle le  so b iva t a su ko h ta , 
s iis  va lis  ta  ju s t  T a r tu  linna , sest 
loo tis  u u e le  lehele  kaastöö lisi 
le ida  p ea m ise lt ü liõp ila ste  h u l
gast. Ta ei p e ttu n u d  om a a rv e s
tu ses: ju b a  1864. a. h a kka s  «E esti 
P ostim ehele»  a k ti iv s e lt kaastööd  
teg em a  a rs titea d u sko n n a  ü liõ p i
lane P aul B lu m b erg , k es  kä sitles

te rv ish o iu  p ro b leem id e  kõ rva l ka  
ü h is k o n d lik k e  vä ä rn ä h tu si ja  
aktu a a lse id  ra h vu sp o liiti lis i küsi~  
m usi. M itm ed  te ise d k i ü liõ p i
lased toe ta sid  a ja leh te  kaastööga  
ja  tõ s ts id  selle  s isu lis t taset.

T u n d es  ju b a  te a ta v a t in te lli-  
g e n ts irü h m itu s t om a se lja  taga, 
ju lg e s  J. V  Ja n n sen  asuda  eesti 
se lts i «V anem uine»  ra jam ise le , 
m is  sai te o k s  1865. aastal. S e lts i 
eesm ä rg iks  oli p a k k u d a  eesti 
ra h vu se s t lin n a ko d a n ike le  (neid  
oli T a r tu s  ju b a  u m b es  10 000) 
m õ is t l ik k u  m ee le la h u tu s t, vaba-  
h a r id u s lik k u  õ p e tu s t ja  e riti 
m u u s ik a t, p ea m ise lt koorilau lu  
vo rm is . K u ju n e s id  v ä lja  kõne-  
õ h tu d , k u s  p ee ti loengu id  p o p u 
la a r tea d u slike l ja  ra h v u s k u ltu u -  
rilis te l teem a d el. K õ n e le ja tek s  
k u ts u ti  p ea m ise lt ü liõp ilasi, k e l
lel oli se lleks  kõ ige ro h k e m  eel
dusi. K õ n e ld i p ra k til is te s t e lu -  
korra ldam ise , m a ja n d u s lik e s t, 
a rs ti-  ja  lo o d u s tea d u slikes t jm .  
kü s im u s te s t. K õ n e le ja ten a  esin e
sid J. H u rt, ü liõp ilased  H. R o zen -  
th a l (pärastine  arst ja  J. V. Ja n n -  
sen i vä im ees), Joh . M ielberg  (h il
je m  T b ilis is  m eteoro loog ia -obser-  
v a to o r iu m i d irek to r) ja  te ised . 
P. B lu m b erg  jä tk a s  om a te g e 
v u s t ka  «V a n em u ise s» kõ n ep id a -  
jana; e t ta  kä s itle s  ü m b e rra h 
vu s tu m ise  ja  m u id  va lu sa id  p ä e 
v a k ü s im u s i, siis te k ita s  see su u r t  

(Järg  2. lk .)

(Lisaks juttu ka varasügisesest 
«Vanemuisest» ja  tagasivaateid 

ajaloole)

Seda lugu. ajendas kirja panema 
üks. jutuajamine augustikuu lõpus. 
Kaarel Irdil juhtus imekombel ole
ma natuke vaba aega. Õigemini, Ird 
võttis vastu ja  tellis kaugekõnesid 
Moskvasse ning Tallinna, kõnede 
vaheajal aga soostus lahkelt andma 
seletusi sündmuste kohta, mis «Va
nemuises» jus t täna  algam as on.

«Vanemuise» sajas juubel ja  koos 
sellega eesti rahvusliku teatri sün
ni tähistamine sundisid Kaarel Irdi 
tänavusel suvel puhkuseta olema 
(kui see mees üldse kunagi ristiini
mese kombel puhanud ongi). V aa
tamata sellele on Ird vähemasti 
pealtnäha nagu Ird ikka: nakatavalt 
optimistlik (ja kindla realiteeditun
dega), selge tulevikupilguga (ja 
aruka minevikumõistmisega), eht- 
irdilikult sarkastiline (ka iseenda 
vastu),  tuiskab ringi teatrimaja ja 
Tallinna vahet, teeb proove, tõ 
releb . . .  Nagu alati. Kahtlustan, 
muide, et Ird elab rningisugustes 
eraldi ajakombinatsioonides, kuidas 
ta muidu jõuaks teatrit teha, vaata  
et meie produktiivseim publitsist 
olla ja kõigele lisaks veel pidevalt 
maailma parandada.

Töölaud Irdi kabinetis on kohuta
valt segamini ja kuhjaga täis, ko
gu selle segaduse keskel ta üht a r 
tiklit lõpetab ning teist alustab, 
mingisuguste paberite kallal õien
dab, ema- ja võõrkeelset kirjandust 
läbi töötab. Ilmselt on tolles tohu
vabohus mingi kummaline, ainult 
peremehele mõistetav süsteem, mil
lele võõras ligilähedalegi ei pääse.

Olin just värskelt lugenud Karl 
Menningu («Vanemuise» näitejuht 
1906— 1914) valimikku «Kunstiviha 
on niisama püha nagu vaimustuski» 
ning Irdi tol hilissuve päeval kuu
lates ei saanud lahti mõttest, et 
need mehed peavad paljuski sa rna
sed olema. Ja  kui tark Menning, 
eesti realistliku teatrikunsti looja, 
oma tegevusprintsiipides range, 
kompromissitu ning järjekindel ini
mene, ütles, et «meie tulevikuteater 
peab aga  rahva elu tugeva ja  püsi
va joone peal seisma ja tema jaoks 
tuleks ainult seda positiivset jõudu, 
mis uus ärkamisaeg endaga kaasa 
tõi ja mis end kainemas mõtlemis
viisis, suuremas sihikindluses jne. 
ilmutab, liikuma panna, kui ka selle 
juures mõnegi maksva vooluga vas
tamisi tuleb minna», siis ma näen 
selle taga  Menningu ja Irdi sõna
tut käepigistust.

Ja veel. Hilissuvises ju tuajamises 
rääkis Kaarel Ird palju noortest ja 
sellest, kuivõrd ja kuidas tahaks te 
ma näha noori «Vanemuise» edasi
viijatena uuel teatrisajandil.  Irdist 
kaks ja pool korda noorema inime
sena ei saa ma kuidagi jä t ta  egoist

likult märkimata üht Irdi köitva
mat joont — näha noortes mitte tü 
likalt pretensioonikat ja  vanadele 
pealepressivat põlvkonda, vaid en
dale järgnejaid, oma elutöö jä tka 
jaid.

. . .  Et aga pealkirjas olev infor
matsioon tõene on, selle kinnitu
seks tsiteerin Kaarel Irdi ennast. 
Ju t t  käis nimelt «Vanemuise» uuest 
kontserdisaalist ning sellest, mida 
kõike seal tegema hakatakse peale 
kõiksugu kontsertide, teatrietendus
te ja teaduslike konverentside . . .

«Lõpuks pole võimatu, et me hak
kame maailma suurte ooperiteatri
te, Viini ja Pariisi eeskujul korral
dama o o p e r i b a l l e .  Ja kuna 
need ballid kõikjal maailmas on 
ainult valitud publikule, teeme ka 
meie nii, jät tes valiku Tartu töös
tuste, asutuste ja  koolide ameti
ühingu- ja komsomolikomiteede- 
l e . . . »

Et kord juba jutt  on läinud iga
sugustele võrdlustele ning assotsia t
sioonidele, siis sedapuhku tuli meel
de imepärane kass Peemot, kes 
ainsa käpalöögiga võlus välja to
hutu särava saali, vaimustusest 
püüdliku orkestri ja valsiviisis 
keerlevad mustvalges paarid. Ai
nult et Irdil tuleb ooperiballide 
väljavõlumisega vist tsutike tõsise
malt vaeva näha . . .

Täna algav «Vanemuise» sa jan
dat hooaega tähistav juubelidekaad 
toob meieni Lydia Koidula «Säära
se mulgi» K- Irdi lavastuses (kunst
nik M. Säre), 26. septembril esi
etendub S. Prokofjevi ooper «Õnne- 
mängija» (lavastaja I Urbel, kunst
nik G. Sander) , dekaadi jooksul on 
võimalik vaadata  «Vanemuise» 
möödunud hooaegade paremaid la
vastusi.

Pole ehk ülearune m eenutada, et 
«Säärane m ulk ehk Sada vakka tan gu 
soola» oli tegeliku lt a lles  kolm andaks 
Koidula näidendiks ja  lavastuseks «Va
nem u ises» . Kodulinna teatri saja-aasta-  
se  tegevu se  a lga tas  24. juunil 1870. a. 
aga «Saarem aa onupoeg» (L. Ko'dula 
eestista s Th. Körneri värsskotnööd'a  
«Der Vetter von Brem en»). Ka kolm  
kuud hiljem , 1870. a. septem bris «Vane- 
m !ses» etendunud L. Koidu'a näidendis  
«K osjakased ehk Maret ja Mirna» oli 
sü žee  laenatud (saksa k'rianiku W. O. 
Horni teose järgi k'rjutatud J. V. Jann- 
seni «Naabre tü tard est»). «Säärane  
mulk» on aga tä ielikult algupärane ning  
teadupärast Ko'dula d a r i m n ä ’dend. 
A jaloolise ta g a s ’vaat°n a tunnistam e  
k'ndlasti kö'ki n°id ko'm e Ko’dula nä i
dendit «V anem uisele» ja  eesti rahvusli
kule teatrile a lu se  panijatena.

Kaarel Ird ütles jutu sekka nagu 
muuseas:

«Ma arvan, et järgmiste üliõpi
laspäevade puhul kulub see 850 ko
haga  saal väga ära, arvestades eel
mistel üliõpilaspäevadel ilmnenud 
ruumikitsikust, milles mul oli või
malus oma silmaga veenduda.»

. . .  Taas viivad mõtterajad mine
vikku. Mäletagem seda, et mõlema 
kultuuriasutuse, «Vanemuise» ja 
Tartu Ülikooli kontaktid on aegade 
vältel küllalt tihedad olnud ning 
mitmesuguseid koostöövorme hõl
manud. Pruugiks meenutada mõnin
gaid fakte, mis peaksid näitama, et 
mitmel arenguetapil on ülikool «Va
nemuise» saatust lausa oluliselt mõ
justanud.

Eks olnud sajand tagasi eesti 
rahvusliku teatri loomise mõtte mit
med õhutajad ning kandjad Tartu 
Ülikooli kasvandikud.

Aastaid e d a s i . . .  Karl Menningu 
tulekuga «Vanemuise» näitejuhiks 
1906.a. toimus selle maja repertu
aaris oluline muutus: ühiskonna
kriitiline repertuaar vahetab välja 
sajandivahetusel domineerinud tril- 
le-tralle-tükid. Menningu ajal ei 
piirdunud teatri kasvatuslik funkt
sioon mitte üksnes etendustega, 
vaid Menning hoolitses ka publiku 
üldise teatrialase informeerituse ja 
teatri teooria tutvustamise eest, or
ganiseerides näitem ängu seletam ise  
õhtuid. Sellega kaasnevalt hakkas 
«Vanemuise» ümber taas  koonduma 
eelkõige Tartu õppiv noorsugu — 
üliõpilased ning kooliõpilased, 
haritlaskond ja töölised. Ka laval 
lõid üliõpilased kaasa.

Ilmselt oli Menningul üldse tolle
aegse ülikoolinoorusega hea läbi
saamine, oli ta ju isegi enne välis
maale teatrikunsti õppima minekut 
Tartu ülikoolis studeerinud.

Kui pärast Menningu sunnitud 
lahkumist «Vanemuisest» 1914. a. 
psühholoogilise realismi printsiip, 
tema sihipärane loominguline tege
vus asendub juhusliku repertuaari
valikuga ja taas  on ülekaal kerge
tel jantmängudel, kutsub selline 
olukord esile terava vastukaja eel
kõige üliõpilaste ja Tartu kooliõpi
laste hulgas. Nad esinevad «Tallin
na Teataja» veergudel kir jaga 
«Üleskutse noorsoole ja  kõigile, kel 
«Vanemuise» teatri saatus kallis», 
milles protestivad madala näite
lava kultuuri vastu.

Meenutagem sedagi, kuis 1934. a. 
sündis Tartu Draamateatri Selt
si Teatrikunsti Stuudio, mille 
organiseerisid ja kus esinesid 
suuremalt jaolt Tartu Ülikooli 
õppejõud (G. Suits, A. Annist, 
J. Semper, A. Aspel, A. Koort jt .).  
Selle stuudio lõpetajate hulka kuu
luvad sellised tunnustust leidnud 
teatriinimesed, nagu K. Ird, E. Käi
du, A. Sats, E. Toona, B. Mikkal 
jt. Eks õpi praeguseski, ligi kümme 
aas ta t  tagasi loodud «Vanemuise» 
lavakunstistuudios üliõpilasi mõle
mast Tartu suurkoolist, ning sot
siaalsetest rühmadest on teatri kü- 
lastamissagedus kõige kõrgem üli
õp ilaste l— 5,1 etendust aastas, kus
juures tänase «Vanemuise» külasta- 
jaskonnast moodustab üliöpilasnoor- 
sugu 31,2%. *

. . .  Uuel teatrisajandil RAT 
«Vanemuine» loodetavasti jä tkab 
ning arendab loovalt edasi neid 
eesti rahvusliku kultuuri paremaid 
traditsioone, mida ta  lõppenud sa
jandil kalliks on pidanud.

S. ENDRE

«Vanemuise» 
aktiivsem liik
meskond, selle 
hulgas rohkesti 
üliõpilasi.

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
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Kõrgemate 
koolide 
õpikuid

Läinud aasta lõpul kinnitati Kõr
gema ja Kesk-erihariduse Ministee
riumi poolt õppekirjanduse plaan 
kõrgematele koolidele aastateks 
1971— 1975. Selle aasta  mais ülikoo
lis toimunud autorite koosolekul 
anti juhtnööre vajaliku dokumendi 
koostamiseks. Praegu  sõlmitakse le
pinguid. Käsikirjade mitte tähtaeg
se iaekumise tõttu mõnelt autoril t 
ei suudetud eelmise viie aasta  p laa
ni täita. Neile taotleti p ikendusija  
nii kandus mitme õpiku ilmumine 
järgmisse viisaastakusse, pannes 
seal trükipoognad kinni.

Õppekirjanduse jaoks era ldatak
se kõrgematele ja kesk-eriõppeasu- 
tustele vabariigis aastaks ligikaudu 
750 tp. Pool sellest on mõeldud 
kõrgematele koolidele. Et mitte las
ta poognail kaotsi minna, tuleb au 
toritel rangelt kinni pidada käsikir
jade esitamise tähtaegadest

RIIKLIKUL KIRJASTUSEL 
«VALGUS» on järgnevaks viieks 
aastaks planeeritud 44 nimetust, 
s, o. 8—9 õpikut aastas.

Enam-vähem kõik teaduskonnad 
saavad oma hädalisemad vajadused 
rahuldatud. Valikuliselt olgu mõned

siin nimetatud.
Ajaloo-Keeleteaduskonnale on

teoksil algupärane õpik — 3-keelne 
«Studium Latinum» (1971), mille 
sõnastik annab eraldi nii eesti- kui 
venekeelsed vasted, tekstid on ühi
sed. Autoreiks on v.-õp. L. Gross, 
dots. R. Kleis ja õp. Ü. Torpats. 
Neilt tuleb ka «Lingua Latina in 
medicina» (1970). Eesti keele ka
teedrilt ilmub ammuoodatud «Учеб
ник эстонского языка» (1971) vene 
rahvusest üliõpilastele. Nimetada 
võib v.-õp. F. Kibbermanni saksa 
keele õpikut edasijõudnutele (1971), 
dots. E. Laugaste «Eesti rahvaluule 
õpikut» (1971), dots. A. Elango 
«Pedagoogika ajaloo põhijooned» 
(1973), v.-õp. U. Siimani «Töö- 
psühholoogiat» (1974). Kollektiiv 
prof. K. Siilivase juhtimisel koos
tab uue ENSV ajaloo õpiku.

Teiste teaduskondade õppejõudu
delt ilmuvad järgmised õpikud:

Majandusteaduskonnale dots. H. 
Müüri «Rahvamajanduse planeeri
mine» (1970), dots. S. Nõmmiku 
«ENSV majandusgeograafia»
(1973), prof. R. Hagelbergi «Ra
handuse õpik» (1975);

Bioloogia-Geograafiafeaduskon- 
nale dots. J. Ristkoki ja dots.
H. Rämmi «Selgrootute zooloogia» 
(1972), dots. H. Kallaku «Evolut
siooniteooria» (1974);

Arstiteaduskonnale prof. A. Rulli 
«Üldine kirurgia» (1971), dots.
H. Petlemi «Luude-liigeste kinnised

vigastused» (1973), dots. J. Riivi 
«Sisehaiguste diagnostika» (1974), 
prof. E. Raudami «Närvisüsteemi 
kliiniline uurimine» (1972);

Õigusteaduskonnale dots. J. M äl
li «Nõukogude tööõigus» (1971), 
dots. E. Salumaa «Noukogude ts i
viilprotsess» (1971), J. Ananjeva jt. 
«Tsiviilõigus II» (1973), dots.
E. Raal jt. «Nõukogude kriminaal
õigus. Eriosa.» (1972);

Füüsika-Keemiateaduskonnale 
dots. V. Tohveri «Üldine biokeemia» 
(1971), prof. V. Pasti  ja  dots. 
U. Palmi «Füüsikalise keemia alu
sed» (1972), dots. U. Palmi jt. 
«Anorgaanilise keemia praktikum»
(1974);

Matemaatikateaduskonnale prof. 
U. Lumiste «Analüütiline geomeet
ria» (1971), dots. U. Kaasiku «Ma
temaatiline planeerimine» (1971), 
dots. T. Sõrmus ja  dots. G. Vainik
ko «Diferentsiaalvõrrandid (1972).

ROTAPRINDIST

Ka siin ei täideta plaani samadel 
põhjustel mis kirjastuseski. Möödu
nud aastal suudeti täita ainult 
68%. Ka sellele aastale määratud 
kir jandusest ei näe mõnedki teosed 
trükivalgust.

Ülikooli rotaprindi toodang on 
plaanikohaselt 1971. a. 1272 autori
poognat voi 1500 trükipoognat. Lõ
viosa sellest läheb Ajaloo-Keeletea
duskonnale — 33 nimetust. Teised 
õpikud jagunevad järgmiselt: a rs ti
dele 13 nimetust, M ajandusteadus

konnale 12, Kehakultuuriteaduskon
nale 12, matemaatikutele 9, füüsi- 
kutele-keemikutele 8, juristidele 8„

Bioloogia-Geograafiateaduskon- 
nale 5 nimetust.

Bibliograafilisi ja  teaduslikke m a
terjale on plaanis 23 nimetust ning 
metoodilist kirjandust 11 nimetust. 
Palju  poognaid läheb ka jooksvaks 
tarbeks (konverentside materjalid*, 
teatmikud jne.).

Kõige rohkem kannatavad r o t a 
prindi trükiste puudumise all kaug
õppe üliõpilased. 1972.a. plaanis on 
loota nende lünkade täitmist. Aja
loo-Keeleteaduskonnale antakse väl
ja «Eesti keele grammatika» ning 
«Sissejuhatus keeleteadusesse». S a 
muti kirjandusteooria ja  üldkeele
teaduse õpikud.

Teistel teaduskondadel olulisi 
lünki ei ole. Agaralt on hakanud 
õppevahendeid soetama Arstitea
duskond.

V äljaantavad trükised on taval i
selt mõeldud 2—3 aasta peale. 
Igal aastal peaks müüma võrdse 
hulga õppekirjandust. Et ajalehes 
«Sirp ja  Vasar» avaldatakse nime
kiri ilmuvast kirjandusest,  siis va l
gub osa raamatuid ülikoolist välja. 
See on muidugi tore, et meie ro ta 
prindi vastu niisugust huvi tun tak
se, kuid meile annab see vahel v a 
lusalt tunda.

Nendest kirjastuse ja rotaprindi 
muredest ja plaanidest vestles dots, 
R. Kleisiga eesti filoloogia II kursu
se üliõpilane Silvia Baum.

Möödunud nädalavahetusel tä
histasid TRÜ geoloogid piduliku 
aktusega aulas ja endiste õppejõu
dude meenutamisega kalmistul kol
me tähtpäeva: 150 aasta möödu
mist geoloogia õpetamise algusest 
meie ülikoolis, 30 aastat Nõukogu: 
de Eesti geoloogiat ja 25 aastat 
TRÜ geoloogiaosakonna asutami
sest.

*

Teenete eest geoloogilise uuri
mistöö organiseerimisel ja geoloo
gide ettevalmistamisel ning seoses 
TRÜ geoloogia kateedri 150. aasta
päevaga autasustas Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidium Eesti 
NSV teenelist teadlast akadeemik 
Karl O r v i k u t  ja TRÜ geoloo
gia kateedri juhatajat professor 
Arvo R õ õ m u s o k s a  Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi aukir
jaga.

Täna koguneb käesoleva õppe
aasta esimesele koosolekule TRÜ 
Nõukogu. Päevakorras on professo
rikohtade täitmine konkursi kor
ras, küsimused sõjalis-patriootili- 
sest kasvatusest ülikoo.is, infor
matsioon doktoriväitekirjade valmi
misest ja Nõukogu sügissemestri 
tööplaani kinnitamine.

Nõukogu arutab ka üliõpilaste 
teaduslike tööde esitamist vaba
riiklikule konkursile.

*

14. sept. toimus TRÜ Arstitea
duskonna kursusejuhendajate nõu
pidamine. Esmakordselt moodus
tati teaduskonnas raviosakonna I 
ja II kursuse nõukogu, kuhu kuu
luvad neile kursustele lugevad õp
pejõud ja kursuste komsomoli- 
organisaatorid. Juhatusse valiti 
dots. E. Lepp ja dots. L. Tähe
põld. Nõukogu ülesandeks on õp
petöö koordineerimine ja kontrolli
mine.

*

20. sept. lõppes avalduste vastu
võtt 1KÜ ectevalmistusosakonna 
kaugõppesse soovijatele. KonKurss
— ligikaudu 4 immest konan. 
(psühhuioogidel 6, vene keele ja 
kirjanduse osakonnas 1,5).

Praegu võetakse avaldusi õhtu
sesse osakonda, statsionaarsesse 
aga alates 1. oktoobrist. Vastu 
voetakse: 75 soovijat päevasesse,
25 ontusesse ja 5U kaugõppesse. 
Ettevaim.siusosakonnal on öigus 
täita kuni 25% sisseastujate uue 
vastuvõtu arvust.

*

Ehitusjaoskonnale lubati appi 80 
üliõpnast. Seega on kahe nädala 
jooksul ühiselamuehitus abitöölis- 
tega varustatud.

Konservi- ja õlletehasesse läks 
tööle üle 100 üliõpilase.

*

Meie ülikooli Teaduslik Raamatu
kogu on esikohal Etsti NSV-s nii 
köidete arvu (üle 3 miljoni), luge
jate (ligi 9000) ja aastase laenu
tuste hulga (1969. a. 909 000) poo
lest. Raamatukogu kollekti.v loo
dab, et käesoleval aastal jõutakse 
esmakordselt ühe miljoni laenutu
seni aastas.

*

Õppetööperioodil on raamatuko
gu avatud iga päev, kaasa arvatud 
pühapäeval, ja suletud vaid riik
likel pühadel. Iga päev külastab 
raamatukogu keskmiselt 961 luge
jat, kes ' kasutavad 2600 raamatut 
ja ajakirjanumbrit. Kõige töörohke
mad päevad on nädala algul, kõi
ge vaiksemad nädala lõpul.

*

Juba 10 aastat korraldab Tea
duslik Raamatukogu kõigi teadus
kondade I ja II kursuse üliõpilaste
le bibliograafilisi õppusi, mis aita
vad orienteeruda raamatute tohu
tus hulgas. Teatavasti paiknevad
3 miljonit trükiüksust neljas raa
matukoguhoones ja 80 kateedri 
ning probleemlaboratooriumi juu
res.

Teadmised 
rahvale!

Selle loosungi all toimus hiljuti 
ühingu «Teadus» TRÜ organisa t
siooni aktiivi koosolek, kus vae
ti teadmiste levitamisega seotud 
probleeme meie ülikoolis eeloleval 
õppeaastal.

Ühingu vabariiklik referent sm.
E. Silk juhtis ülikooli lektorite t ä 
helepanu vajadusele viia lähemal 
ajal lopule uue annoteeritud te
maatika koostamine. Seejuures tu 
leb sektsioonidel hea seista põhi
mõtte eest, et uues temaatikas ka
jastuksid antud eriala kõik ak tu 
aalsed probleemid. Et ülikooli 
lektorite pere on põhiliselt juba 
aastate  eest välja kujunenud, pole 
palju nooremaid õppejõude, kõne
lemata võimekatest üliõpilastest

kaasa haaratud loengulisele tööle. 
Ometi on mitmel teemal hädasti 
vaja dublantlektoreid, kes aitaksid 
vänendada kõrge kvalifikatsiooniga 
lektorite — professorite koormust. 
Iga sektsiooni töö lahutamatuks 
koostisosaks peaks kujunema loen
gute retsenseerimine ja läbiaruta
mine, mis aitab tõsta algajate  lek
torite esinemiste taset.

Ühingu «Teadus» TRÜ organi
satsiooni juhatuse esimees P. Kask 
märkis, et samal ajal kui enamus 
ülikooli kateedreid ja õppejõude 
on õigeaegselt esitanud andmed 
uue temaatika koostamiseks, viivi
tab osa õppetoole ja õppejõude 
temaatika esitamisega, ilmselt loo
tes, et nende teemasid ei võeta 
rotaprindil paljundatavasse tem aa
tikasse, mille tulemusena ei tüli
tata neid lähematel aastatel loen
gute tellimisega. Selline hoiak on 
põhimõtteliselt väär,  sest pidurdab 
ühise töö lõpuleviimist ja  püüab 
loengulise töö raskust veeretada 
kaastöötajate kaela. Kevadel seati 
sisse lektorite individuaalsed kaar
did peetud loengute arvelevõtmi

seks, mis tunduvalt vähendas sel
les osas tehtavat kirjatööd. Kah
juks laekuvad individuaalkaardid 
ühingusse väga ebaregulaarselt,  
mistõttu on raske saada täpsemat 
ülevaadet peetud loengute hulgast 
ja  temaatikast. Sektsioonide tege
vuse sihikindlamaks muutmiseks 
on vajalik koostada eeloleva õppe
aasta  kohta 'üksikasjalised tööplaa
nid, kus oleksid ette nähtud abi
nõud temaatika pidevaks uuenda
miseks, noorte lektorite väljaõpeta
miseks ja ühingu liikmeskonna suu
rendamiseks.

Juhatuse liige H. Palamets tu t 
vustas koosviibijaid noorte lektori
te ettevalmistamiseks tarvitusele 
võetud abinõudega. On kavas jä l 
le tööle rakendada ÜET vastav eri
ala I ja II kursuse üliõpilaste ta r 
vis.

Aktiivi koosolekul anti kätte 
preemiad aktiivsematele lektoritele, 
kelle tegevus aitas kaasa vabariik
liku tunnustuse saavutamisele.

R. S INI VÄLI

ELKNÜ 
TRÜ komitee 

liikmed!
ELKNÜ TRÜ komitee VII plee

num toimub esmaspäeval, 28. sep t 
kell 17 TRÜ Nõukogu saalis.

Päevakorras: 1. Komitee aruande 
kinnitamine.

2. Uue komitee koosseisu kandi
daatide arutamine.

ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretariaat

Teaduskondade 
kom som olibüroode  
õppesektorite liikmed!

Teie esimene suurem koosistumi
ne toiniub ESMASPÄEVAL kell 17 
ELKNÜ TRÜ komitee ruumides. 
Kõigil asjaosalistel kohal olla!

ELKNÜ TRÜ komitee õppesektoi

Peaks veel kuiva!
> K a len d ri jä rg i algab süg is alles 23. sep tem b r il. 21. sep 
te m b r i  h o m m ik u l jä i ü likoo l ü h e  k u rsu se  võrra  v ä ik se m a k s  —
I te ise  (arstide l ko lm anda) aasta  ü liõ p ila ste st said m õ n eks  aj aks  
I põ llu le  m in e ja d . L õviosas  — k a r tu liv õ tu le .

Kas maatöö tarvis selga-jalga panna midagi on?
P oleva t e r iti kü ll. A g a  p ea ltn ä h a  on  ü k s  selge n a ilon jopp ide  ar- 

1 m ee. «V aene nagu  tudeng ,»  on tö ö in im este l ko m b e k s  öelda.
K eeg i ei saa öelda, e t m aa lesõ it tu l i  o o ta m a tu lt. R e k to r  tea ta s  

Ise llest esim esel ko o lip ä eva l, s. o. ko lm e  näda la  eest. J u  siis n ii-  
I su g u n e  v a ru s tu s  ongi jõ u -  ja  ko m b eko h a n e . Või kes  teab , en a m i-1 
, k u i v a h est ka  koo lirõ ivas.

Kas kodused kartulid üleval?
K u id a s  ke lle lg i. Osa tu n n is ta b  kohe  ausa lt, et se llest a ja s t peale, 

)ku i ü liko o lis  on  saanud  kä ia , ko d u sed  nen d e  abile selles töös en a m \ 
I ei looda.

K u ig i ka u a  ei olda ü liõp ilane , ku ig i ka u a  pole ka  n e id  p a rves  
I m aalesõ ite , on  seegi ü k s  m ä le s tu s t vä ä rt aeg, m is h il je m  kä ib  ju tu s t  
:läbi. S e e  o l i  s i i s ,  k u i  m e  k o l h o o s i s  o l i m e .

21. sept. sõitis kaheks nädalaks kolhoosidesse 400 üliõpilast: 
kõikide teaduskondade II kursused, arstidel kolmandad.

P ea ks vee l a in u lt k u iv a  süg ist!

... varasemas
« Vanemuises»

10 aastat tagasi
15 aasta t  tagas i alustas aima 

m ater is oma õpinguid järjekordne 
Õigusteaduskonna I kursus. Kümne 
aasta eest ulatati neile TRÜ aulas 
juristidiplomid — algas iseseisev 
töö.

Nüüd tuldi taas kokku Taaralin
na. Kümme aasta t  ei ole ju eriti 
pikk aeg, kuid seegi näitab, kuidas 
elukutse valik on õnnestunud. Tüse
datele teoreetilistele teadmistele on 
lisandunud soliidne hulk praktilise 
töö kogemusi. Selle lennu lõpeta
jaid töötab meie vabariigi paljudes 
kohtades. Tartule on truuks jäänud 
Aino Kään, kes töötab EKP Tartu 
Linnakomitee agitatsiooni- ja pro
pagandaosakonna juhatajana, Lem
bit Saarnits, kes jagab TRÜ-s oma 
teadmisi tulevastele juristidele, Vir
ve Adur töötab Tartus uurijana. 
Paljud on elu- ja töökoha leidnud 
vabariigi pealinnas: Enn Moik on 
EKP Keskkomitee instruktor, Poigo 
Nuuma Tallinna Keskrajooni Rahva

kohtu esimees; rahvakohtunikuna 
töötavad Vaike Merka ja Ingrid 
Strumbur, prokuratuuris on Lilli 
Hazak, Aime Sepp ja allakirjutanu.

Tore oli üle pika aja jälle T aara
linnas koos olla. Küsimisi-kostmisi 
tuli kuhjaga. Valdav enamik on pe- 
rekonnainimesteks saanud. Ühiselt 
leiti, et juristi elukutse on raske, 
kuid pakub see-eest täit rahuldust. 
Avaldati ka mõtteid, et väärt oleks 
korraldada kõigi TRÜ Õigusteadus
konna lõpetanute kokkutulek. Kas 
ei võiks siin omapoolset initsiatiivi 
näidata  TRÜ Õigusteaduskonna 
komsomoliorganisatsioon?

Tore, et lennu hooldusõppejõud 
J. Ananjeva leidis aega ja tahtmist 
kokkutulekust osa võtta. Aitäh! 
Viie aasta  pärast tahetakse siia jä l 
legi kokku lennata.

E. RATASSEPP,
TRÜ Õigusteaduskonna 1960. a. 

lõpetanu

(algus
p a h a m ee lt e r iti nn . ka d a ka sa ks te  
ring ko n d a d es, n ii  e t nad  kee la sid  
isegi om a te e n ija te l «V anem uise»  
e tte k a n n e te  ku u la m ise . O posit
sioon ärkas ka  k ir ik l ik e s  r in g 
kondades, sest «V anem uise»  ~selts 
lõ h es ta va t sen ise ü h tse  lu te r i 
kogudAise k a h e k s  r in d eks.

T eis ig i ü liõp ilasi ja  va n em a id  
h aritla si ko o n d u s «V a n em u ise s 
se» ja  1868. a. h a k k a s  seal li ik u 
m a  P e te rb u r i g ü m n a a siu m iõ p e 
ta ja  C. R . Jakobson , kes  p idas  
seltsis om a k o lm  «isam aa kõnet» , 
m ida  on n im e ta tu d  tu le tu n g a ld e  
v is k a m ise k s  ra h va  sekka . Ü liõp i
lasi ra k e n d a ti ka  esim esel ü ld 
lau lupeo l, pea m ise lt ro n g kä iku d e  
organ iseerija ten a  ja  ko rra ld a ja 
tena , ku ig i pea tege lased  ootasid  
n e il t  vee l su u re m a t a k tiiv su s t.

«V anem uise»  h a r itu m a d  l i ik 
m ed  p la a n itsesid  ju b a  1868. aas
ta l eestikee lse  n ä item ä n g u  e te n 
da m ist, ku id  esia lgu  ei jä tk u n u d  
se lleks  tegelasi ega repertuaari. 
A lle s  k a k s  aasta t h il je m  ju lg es  
L yd ia  K o idu la  k o n k re e tse lt k ä s i
le v õ tta  eesti te a tr im ä n g u  loom i
se ja  ta  ise k u ju n e s  selle  p e a m i
seks  teo s ta ja ks: k ir ju ta s  n ä id e n 
di «Saarem aa  onupoeg», o rgan i
seeris n ä ite tru p i ja  esines la va s
ta ja n a . E t tem a  enda  ja  te is te  
n a is te ra h va s te  e sin em in e  n ä ite 
lava l ei o lnud  ko m b eko h a n e , siis 
ko o sta ti tru p p  a in u lt  m eeste s t. 
M itm ed  T a r tu  ü liõp ilased  ja  ko o 
linoored  olid  v a re m  p e re k o n d li
k e l p id u s tu s te l e sin en u d  sa ksa 
kee lse te  n ä item ä n g u d eg a  ja  
o m a n d a n u d  tea ta va id  kogem usi, 
seepärast sai K o id u la  n e id  ka  
om a e tte v õ tm is te s  rakendada . 
E sim eses la vastu ses  m äng isid  
kaasa  ü liõp ilane  H . R o zen th a l, 
g ü m n a sis t H. Ja n n sen  (K o idu la  
vend ) ja  k a n tse le ia m e tn ik  T.

1. lk .)
P e k k ;  te ises la vastu ses  («K osja 
kased») lisandusid  vee l m õned  
güm naasium iõp ila sed ; ko lm andas  
(«Säärane m u lk» ) esinesid  ü liõ p i
lased J. K erg  ja  A . K u r r ik o f f„ 
m u u d  olid  en a m -v ä h e m  sam ad. 
N õnda  m oodusta s id  ü liõp ilased  
K o idu la  tea tr i tru p is  peaaegu  
enam use  ja  nad  m äng isid  ta rb e  
korra l ka  naisosi.

P ärast K o id u la  te a tr i te g e v u s t  
h a kka s  «V a n em u ise s» vä lja  k u ju 
n em a  om a k in d e l n ä ite tru p p , m is  
koosnes p ea m ise lt se ltsi lih tsa 
m a ist l i ik m e is t ja  n en d e  p e re 
konda  k u u lu v a is t n a is test. Ü li
õpilased jä id  se llest kõ rva le  ja  
nende  ü le sa n d eks  oli p ea m ise lt 
popu la a r tea d u slike  loengu te  k o r 
ra ldam ine . M õnel ju h u l v iis  see  
neid  edasi ra h va lik e  ta rb era a m a -  
tu te  k ir ju ta m ise n i ja  and is n õ n 
da tä ie n d u s t to lleaegsele  v ä h e 
sele k ir ja m e e s te  kaadrile .

R . P Õ L D M Ä E

Karl Morgenstern 
200

Karl Morgenstern! 200. sünni-aas- 
tapäeva tähistab TRÜ Teaduslik 
Raamatukogu juubelikonverentsiga
2. ja 3. oktoobril.

Esimese konverentsipäeva si
suks on K. Mo.rgensterni tegevus 
kirjandusteadlasena, valgustuslike 
ideede levitajana, pedagoogika 
arendajana.

@  Te'sel päeval tulevad käsitle
misele K. Morgensterni teened seo
ses Tartu Ülikooli raamatukogu ra
jamisega.

Konverents algab reedel kell Ifc 
ja laupäeval kell 10.
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22. septembril möödus 50 aastal 
meie ülikooli (varem ka Eesti Põl
lumajanduse Akadeemia) kauaaeg
se õppejõu dotsent Lev Vassiljevi 
sünnist.

Juubilar,  kes töötab füüsilise geo
graafia kateedris dotsendina, on 
enam kui 25 aasta  jooksul õpetanud 
geodeesiat ja kartograafiat.  L. V as
siljev võitis üldise tunnustuse hea 
lektorina ning noorte kasvatajana. 
Ta on oma loengutes ja praktilistes 
töödes järjekindlalt rakendanud 
uusi näitlikke õppevahendeid ning 
didaktilisi võtteid, ise tõsiselt uuri
nud kõrgema kooli metoodika küsi
musi ning on konstrueerinud ja ka
sutusele võtnud mitmed uued teh
nilised õppevahendid. Tõsist tu n 
nustust väärib L. Vassiljevi oskus 
seostada õppetööd, eriti praktikume

mitmesuguste konkreetsete praktil i
se elu ülesannete lahendamisega.

L. Vassiljevit tuntakse staažika 
teadlasena-geodeedina. Juubilar on 
edukalt töötanud ka kartograafia 
vallas. Ta on avaldanud nii kodu- 
kui välismaa perioodikas arvu
kalt artikleid fototehnikast ning 
näitlike õppevahendite valmistami
sest ja kasutamisest. Juubilar on 
suur loodusesõber, kelle juhtimisel 
ja aktiivsel osavõtul on mõõdista
tud mitmed Eesti kaitsealad ja  kes 
pidevalt teeb kaastööd ajakirjale 
«Eesti Loodus».

Soovime juubilarile tervist ja 
jõudu edasiseks viljakaks pedagoo
giliseks tööks ning veel palju saa 
vutusi teadusepõllul.

E. VAREP

M öödunud  su ve l kä is g rupp  t u 
dengeid , T a r tu  Ü liõpilaste L o o 
d u ska itse r in g i liikm e id  tr a d it
sioonilisel in s tru k to r ite  õp p ere i
sil K A R J A L A  m a a kitsu se l.

See on m aa, m ille  loodust i l 
m esta va d  tu h a n d ed  jä rved , k i ir e 
voo lu lised  kä re s tiku lised  jõed , 
pa lja d  ka lju d , m e tsam assiiv id . 
S iin se t p in n a re lje e fi ise loom us
ta va d  m õ h n a stiku d , loode-kagu -  
suuna lised  oosid n ing  n en d e v a h e 
lised  p ik l ik u d  jä rved . K o h a ti p a l
ja ,id u b  g ra n iit-a lu sko rd  otse  
m aapinnal. R o h kes ti on m a n n e r 
jää  to im e l k o h a le k a n tu d  rä n d 
rahne. K a rja  m a a k itsu s t n im e ta 
takseg i jä rved e  ja  gran iid i 
m aaks.

16. augusti h o m m ik u l v iib  rän-  
n u k irg  ka ks  buss itä it loodusesõp
ru  L en in g ra d i poole. P ea tu m e  IN -  
G E R I kõ rg u s tik u l, m öödum e k ü 
last, k u s  A lek sa n d e r  M ožaiski 
teg i enda k o n s tru ee r itu d  len n u -

Luuderohuieh©» 
keiega rinnas

V ä ike  lu u d ero h u leh te  k u ju ta v  
he lero h e lin e  r in n a m ä rk  hõbedas
te  tä h ted eg a  L K  on  tu t ta v  igale  
va n em a  k u rsu se  tu d en g ile  — see 
on  T a r tu  Ü liõp ilaste  L o o d u sk a it
sering i li ik m e  tu n n u s m ä r k . M ä r
gi o m a n iku le  m e e n u ta b  ta  to re 
d a id  m a tk u  ja  eksku rs io o n e , h u 
v ita v a id  v e s tlu s i ja  k o h tu m is i.

S a d a ko n d  tu d e n g it T R Ü -s t ja  
E P A -s t on  ko o n d u n u d  lu u d ero -  
h u le h e  v a r ju , k u s t  ha rg n eva d  
teed  looduse sa laduste  tu n d m a 
õp p im iseks.

E rin eva d  eria lad , tu le v ik u p la a 
n id , ise loom ud ,, ü h in e  a rm a stu s  
ko d u m a ise  looduse v a s tu  — see  
o n  m eie  ring ile  kõige ise lo o m u li
k u m . S iin  võ ib  ko h a ta  arsti, m e t
sa m eest, bioloogi, agronoom i, f i 
loloogi, k e e m ik u t . . .

E n a m ik  r ing i li ik m e te s t o m a n 
dab  Ü TÜ  liin is  lisaspetsiaa lsuse-  
na lo o d u sk a itse in s tru k to r i ku tse .

Töö r ing is  on  m itm e k e s in e . R e 
gu la a rse lt to im u v a te le  tö ö ko o s
o le k u te le  lisa n d u va d  m a tk a d , 
ek sku rs io o n id . K u u la m e  e tte k a n 
de id  looduska itse  p ä evaprob lee-  
m id est, m e e n u ta m e  ü h esko o s

Vastuvõtt 
ansamblisse
TRÜ naisansambel . võtab vastu 

uusi liikmeid. Komplekteeritakse uut 
kaheksaliikmelist koosseisu. Ooda
tud on eriti nooremate kursuste 
üliõpilased.

Vastuvõtt konkursi alusel 30. sept. 
kell 18 ja 2. okt. kell 20. Soovijail 
kosyuneda nimetatud kuupäevadel 
TRÜ klubisse.

Tutvustamiseks niipalju, et nais
ansambel kuulub TRÜ Rahvakunsti
ansamblid koosseisu, on viibinud 
kontsertmatkadel nii meie koduva
bariigis kui ka Armeenias, Ulja- 
novskis, Tšehhoslovakkias jm.

Ootame!

Jaapani keele 
algkursus

TRÜ orientalistikakabinet korral
dab jaapani keele kursuse a lgaja i
le. Esialgu toimuvad loengud es
maspäeviti kell 18 orientalistika- 
kabinetis, keemiahoone 224. Kellele 
see aeg ei sobi, võivad kontakti 
asuda inglise filoloogia V kursuse 
üliõpilase M art Aruga.

Orientalistikakabinet

v in u d  m ä n n im e tsa d .
H u v ita v a  ajalooga P rio z jo rsk  

(end iste  n im edega  K orela , K e k s-  
holm , K ä kisa lm i) on V iib u ri k õ r 
val te in e  su u re m  k e sk u s  K arja la  
m a a k itsu se  k irdeosas V u o ksa  ja  
Laadoga kaldal.

L ä b im e k a lju m a a s tik u , tõ u se 
m e ko rra ks  ka lju d e le , jä ta m e  h ü 
va sti jä rv e d e -k a lju d e g a  ja  s u u n 
d u m e  V iib u ri  — K a rja la  m a a k it
suse suurim asse  linna .

V iib u r i asub 130 k m  kauguse l 
L en in g ra d is t sügavale  m aasse  
lõ iku va te  lah tede  ääres poolsaar
te l ja  saartel. L in n a  a ren g u t on  
soodustanud  ü h en d u s  s isevee 
kogudega, e r iti aga 1856. a. ra ja 
tu d  Sa im a  kanal. Sõdade ajal 
m u u tu s  ka n a l k a su ta m isk õ lb m a 
tu k s , 1968. a. ava ti la eva liik lu s  
u uesti.

L äb im e S tre ltso vo  ja  p ea tu m e  
R oštšino  läh iste l L indo la  leh ise-  
pu is tu s . L e h ise p u is tu  ra ja ti
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18. saj. a lgul P ee te r  I kä su l ja  
in its ia tiiv il.

P ea tu m e  R ep inos (endine  
K uoka la ), m is  on  L en ingrad i 
ku u ro r ttso o n i tä h tsa m a id  k e s k u 
si. K ü la s ta m e  R ep in i ta lu m u u -  
seu m i «P enaadid». M uistse  R oo
m a  ko d u ko ld e ju m a la  jä rg i n i
m e ta tu d  ta lu s  elas k u n s tn ik  
1900—1930. a., sam asse on  ta  ka  
m aetud . E lu m a ja  on  e h ita tu d  
R ep in i enda  p ro je k ti  jä rg i, tem a  
k u ju n d a tu d  on  ka  p a rk  ja  p a rg i
pa v iljo n id .

V iim ase l re isipäeva l tu tv u m e  
pa ikadega  Soom e lahe lõ u n a 
ra n n iku l. T ä h tsa ks  tu r ism io b je k -  
t ik s  on  k u ju n e n u d  Lom onossov  
(k u n i 1948. a. O ranienbaum ). 
Ü m berkaudse  p iirko n n a  k in k is  
P eeter  I  om a lähem ale  kaastöö 
lisele v ü r s t M en šiko v ile . V iim ase  
kä su l ra ja ti siia p a rk , ka n a lid  ja  
eh ita ti pa lee, m is  om a m õ õ tm e
te l t  ja  lu k s u s lik k u se lt ü le ta s  ise 
gi tsaari enda  res iden ts i.

P e tro d vo re ts  (end ine  P e terh o f)  
— P ee ter  I aegne su veresid en ts , 
m is on saanud  ku u lsa ks  om a  
p u rskka evu d eg a .

V iib im e  seal p u rsk k a e v u d e  
töö lepanem ise  m o m en d il. K õ la 
vad «H üm ni suurele  linnale»  h e 
lid, aeg laselt tõuseb  veen ivoo  
S u u re  ka ska a d i p u rsk k a e v u d e s  
S u u re  P alee ja la m il, k u n i h ü m 
n i v iim a s te  helidega  p a isku b  
vee ju g a  lõv i lõugade v a h e lt 20 m  
kõrgusele . S k u lp tu u r  g rup i a u to 
r ite k s  on  F. S u b in , M ihha il K o z-  
lo vsk i, F. S tšed rin , I. M artos ja  
m itm e d  te ised  vä lja p a is tva d  k u 
ju r id .

Ju b a  oo tabki ees T artu . V iie 
päevase to reda  reisi eest peab  
tä n u sõ n u  ü tle m a  ring i v ilis tla s-  
te le  U ku  A la k iv ile  ja  H elve  
R em m elile , kes  kogu  ju h e n d a -  
m istöö  om a õlgadele võ ts id .

T. S A A R IS T

p ra k tik a p ä e v i või su v ise id  m a t
ka radu .

R in g il on 13 teg evu sa a sta  jo o k 
su l vä lja  k u ju n e n u d  om a tr a d it
sioonid: süg isene  a v a m a tk  T a e
va sk o ja s t V a lgem etsa , vana -aas-  
ta  ärasaa tm ine  T oom em äel, V ä i
kese  Illim a ri parg i ko rra sta m in e  
A h ja l, lõpu lõke  Jä rvse lja l. Igal 
aastal veed a va d  m itm e d  ring i 
li ikm ed  om a su veva h ea ja  e k sp e 
d itsioon idel (sel su ve l A lu ta g u se  
m ail), a u g u s tik u u s  aga sõ idetakse  
üheskoos n ä d a la ks-p a a rik s  v ä lja 
poole liid u va b a r iig i p iire . N ii on  
ring i õ p p ere tked  u la tu n u d  S iberi 
step p id en i ja  K u rsk i m u s tm u lla -  
aladele, K a rja la  k a lju m a a s tik e le  
ja  N eringa  liiva lu id e te le .

I  k u rsu se  ü liõ p ila n e , sin u l se i
sab ees v a lik  ü h e  Ü TÜ  rin g i k a 
suks . K u i sind  kö idab  loodus, k u i  
tahad  rä n n a ta  loodustead laste  
ju h en d a m ise l m ööda  •kodum aa  
ka u n e id  p a iku , a stu  aga ju lg e s ti 
m eie  seltsi. V õid  k in d e l olla, et 
sa po le  om a  te a d u sk o n n a s t a in u 
ke.

Loodusesõbrad
4. okt. kell 7 sõidame TRÜ pea

hoone eest ekskursioonile marsruu
dil Tartu—Paide—Kurgja—Tori 
«põrgu»— Pärnu—Tolkuse raba— 
Karksi—Tartu. Tasu 2 rbl. Osavõ
tuks registreerida Tiigi t. 14 ühis
elamus Epp Talisoo (tuba 329), 
Reet Mägi (tuba 202) või Tiiu 
Saaristi (tuba 218) juures.

11. okt. toimub looduskaitseringi 
traditsiooniline ja lgsimatk Taevas
koda—Valgemetsa. Sõidetakse kell 
10.10 väljuva rongiga Taevaskoja 
jaamani. Tagasisaabumine kell 
21.44. Kaasa võileivad!

Ootame uusi loodusehuvilisi!

Tartu 
Akadeemiline 

Meeskoor
on asutatud 1912. a. Juhan Simmi 

poolt. P raegu laulavad kooris TRÜ 
ja EPA üliõpilased ning vilistlased. 
Koor on käinud mitmetel pikematel 
kontsertmatkadel, viimastel aas ta 
tel Eestis, Siberis ja Poola Rahva
vabariigis.

Nüüd on tulnud aeg täiendada 
meeskoori ridu uute lauljatega. 
Soovijatel tulla koori harjutustele, 
mis toimuvad teisipäeviti ja reedeti 
kell 19 peahoone 204. auditooriumis.

N ädal on  m öödas, k u i v iim a ti  
S id le  k ir ju ta s in , aga e lu  läheb  
väga  r u t tu  edasi, n ii et im esta  
kohe. P ä ev  m öödub  n ii ru ttu ,  
nagu  o leks  k its  sabaga löönud  — 
siu h h  ja  läbi! See on  L em p si ü t 
lem ine , e ks  ole va im u ka s , m is?

M a o len  vahepea l jä lle  kõ va sti  
edasi a ren en u d . K õ igepea lt k a s 
va ta s L em p s  m in u  m u u s ik a lis t  
m a itse t ja  m a  Õppisin ära paar  
u u t ee s tik ee lse t p o p -la u lu , v õ ib 
olla oled  ka h  ku u ln u d : p a p -paba -  
la b a -la p -la b a -la b a -m ö k -m ö g a -  
m öga jn e . Sa  p ea ksid  nägem a, 
k u i p o p ilt L em p s n e id  laulab  — 
vä änab  p u u si n in g  vä ris ta b  h a 
bet.

T em a  ka u d u  sain  tu t ta v a k s  ka  
ü h e  m oodsa  k ir ja n d u se  noore  
esinda jaga . See on  ü le  keskea  
poiss, ju b e  p õ n ev  is iksu s . S o ts i
aalse p ro te s ti m ä rg iks  ei ole ta  
v iis  aasta t saunas kä in u d . Ta  
haiseb  n ii e ru ta va lt na g u  n a tu 
raa lne so kk , aga see pole p e a 
m in e . A ru ta s im e  tem aga  k itsa 
m as r ing is  k ir ja n d u se  kü sim u s i, 
p ea m ise lt seks i p rob leem e. Tal 
on  ju b e  orig inaalsed  se isukohad

na iste , u n iv e r su m i ja  e lu  koh ta . 
E lu  tü h isu se s t rääkis ta  n ii v e e n 
va lt, e t m a  kohe  larina l n u ts in ,  
sest m a  tu n d s in , ku id a s  m a  päris  
ilm a  a sja ta  o len  siia  m a a ilm a  
sü n d in u d , asja  ees te is t taga  
kesk k o o li lõ p e tanud  n in g  ü li
kooli sisse saanud . Ö ösel näg in  
vee l unes, e t p u h k a n  selle m õ tte 
tu  e lu  v ä s im u s t k ü lm a  haua p õ h 
ja s n ing  u ss id  jä ra va d  m in u  
ke skm ise s  to itu m u se s  ihu . Ä r k a 
sin  ka rja ta d es  ü les  — ü k s  k irp  
(in tris  le idub  n e id  m õn inga id  
isendeid) oli m in d  h a m m u sta n u d !  
M ul oli n ii hea  m eel, e t o leks in  
sellele k irb u le  p a i te in u d , k u i  
o leks in  k ä tte  saanud . U ni oli 
aga lä inud . H a kka sin  filo so fe e 
rim a  in im lik u s t  õnnest, sest o lin  
õn n e lik , et m a  m itte  hauas ei 
olnud , va id  in tr i  voodis, ja  et 
m in d  ei jä ra n u d  m itte  m õ n i v a 
gel, va id  a ka d eem ilin e  k irp . K u 
ju ta  e tte: k irp  ja  õnn! M issu g u 
ne  filo so o filin e  p ro b leem , m is su 
gune k ir ja n d u s lik  teem a! Jä rg 
m ise l k ir ja n d u s lik u l ko h tu m ise l  
kõ n e le n  se llest tin g im a ta .

M ulle  nä ib  (oled ju  sõbranna  
ja  võ in  su lle  sa ladusi usaldada), 
et m e L em psiga  te in e te ise  su h tes  
päris ü k sk õ ik se d  ei ole. Ta saatis  
m in d  ü k s  õ h tu  k o ju  ja  suud les  
in tr i t r e p i l . . .  K ü ll oli pop tu n 
ne, k u i m u  õ h e ta v  nägu  tem a  
habem esse  uppus! fiä ra st teg in  
seda tu n n e t vee l sa la ja  r iid eh a r
jaga  m itu  korda  tag a n tjä re le . 
M u lje  oli tä p se lt seesam a, k u i ei 
usu , p ro o v i kah!

K ir ju ta s id , e t andsid  te r v i tu 
sed Ülole edasi ja  et näed  teda  
viim a se l a ja l ü sn a  tih ti . N o jah , 
te r v ita  ted a  seegi kord , oli p ä 
ris ken a  poiss  — n ii ü ld ise lt v õ t
tes, aga ega ta  m in g i is ik su s  
nüüdl k ü ll ei ole. Ja  ku s  ta  saab
k i seda olla, ta l pole ju  seal m aa
ko lkas m in g e id  a ren em isvõ im a 
lusi.

A h  soo, p id in  peaaegu  ära  
unustam a . K u i sa V eera t näed, 
ka tsu  küsida , kas ta  va n a em a st
— m ä le ta d  seda m u tt i  kü ll , suri 
aasta tagasi — ei jä ä n u d  järe le  
seda su u r t, a rva ta  poo lek ilo lis t 
va n a u su lis te  va skr is ti?  N&nde 
ka n d m in e  on  n ü ü d  p o p ilt m oes, 
ka n g esti ta h a ks  n iisu g u st saada.

Ela ilu sti! Tšao!
S in u  A n n e -M a r i

Torni muusik a
ф  28. sep tem b r il T o rn im u u -  

s ikc  V I p a k u ta v a t m u u s i
k a t võ ite  k u u la ta  T R Ü  a u 
las a lates ke lla  19 võ i kella  
20.30.

^  T o rn im u u sk a  V I o n  jä lg i
ta v  ka  te lev iiso ri ekra a n ilt.

ф  T o rn im u u s ika  V I esita ta kse  
J. S ebastian  B achi k o n tse r t
4 k la ve r ile  ja  o rkes tr ile , 
W . A . M ozarti ööserenaad  
kah e le  vä ike se le  o rkes tr ile  
ja  L . va n  B ee th o ven i 11 
v iin i ta n tsu . T a rtu s  tu le 
va d  n im e ta tu d  teosed  e tte 
kande le  esm akordse lt.

P ile te id  saab osta  T R Ü  
ko m so m o liko m itees i.

K a rja la  m a a k itsu se  la h u ta m a 
tu k s  koostiso saks on  m etsad . N ad  
k a ta va d  m ä eku p le id , se lja n d ik k e ,  
ü m b r itse v a id  jä rv i. L a ia lt on  le-

Priozjorski kindluse nurgatorn, kus ligi 50 aastat hoiti vangis Je- 
meljan Pugatšovi perekonnaliikmeid.

T. Saaristi fotod.

kig a  1. a u g u stil 1882. a. esim ese  
õhusõ idu . K ra sn o je  Selos, G atši-  
nasse su u n d u v a  m aan tee  r is til 
seisab n ü ü d  le n n u k ik o n s tru k to r i  
büst.

P ea le lõuna l võ tab  m e id  v a s tu  
L en ingrad . T eem e r in g kä ig u  bo
taan ikaa ias, kü la s ta m e  sea lset 
m u u seu m i. N S V  L iid u  T A  B o ta a 
n ika a ed  ja  K o m a ro v i-n im e lin e  
B o ta a n ika  In s ti tu u t a suvad  k õ r 
v u ti  A p te e k r i  saarel. B o ta a n ika  
aedl a su ta ti ju b a  1714. a., esia lgu  
oli p õ h iü le sa n d eks  ra v im ta im ed e  
k a sva ta m in e , kaasa ja l on  ta  aga  
m u u tu n u d  tä h tsa k s  u u r im isk e s 
ku seks . Seal te h tu d  ka tsed  on  
p a lju  kaasa  a idanud  in tro d u tse e 
r itu d  ta im ed e  a k lim a tise e r im i-  
seks.

P ä ikese lo o ja n g u ks jõ u a m e  H ip-  
p o jä rve  ja  K ango lovo  jä rv e  va h e l 
pa ikn ev a sse  K angolovo  ta lispor-  
d ikesku sesse . K ango lovo  p la s t-  
m a sska tteg a  tra m p liin  võ im a ldab  
su u sa h ü p p e id  ka  südasuve l.



III Balti üliõpilas
m ä n g u d

L o o k le v  a s fa lttee  ju h t is  a u to 
bussid  L ä ti, L eed u  ja  E esti ü l i 
õp ilastega  K ä ä riku le , ku s  p ee ti
I I I  B a lti ü liõp ila sm ängud . N oore
v õ itu  võ im la  ootas k o rv -  ja  v õ r k 
pa llu re id , p u n a sed  s taad ion ira jad  
nõu d les id  ke rg e jõ u stik la s i. L ä t
lastele  ja  leedu la ste le  m eeld is  
m eie  sp o rd iko m p leks .

Mindi võistlustele, omandatut 
realiseerima, vastastelt  ja iseendalt 
mõõtu võtma. Kergejõustikus^ esin
das igat liiduvabariiki kaks võistle
jat,  punkte jagati olümpiasüsteemis. 
Meie ülikooli kergejõustiklaste p a 
nus võidukas Eestj üliõpilaskoondi
ses kujunes Käärikul järgmiseks: 
t  V igastust trotsiv Galina Pavlova 

jooksis 100 m 13,0-ga (kuues koht). 
Vastne üliõpilane Krista Arro läbis 
200 m 27,4-ga (6) ja hüppas kau
gust 5.46 (b). Linda Nõmme 400 m 
tulemus oli 59,8 (5). 800 m jooksus 
andis tubli lõpp talle ka tubli aja — 
2.18,2 (3). Suurt koormust tuli kan
da Tiina Toropil: 100 m tõkkejooks 
16,8 (6), kaugushüppes staDiiine 
5.72 (4), kõrgushüppes flopiga
1.55 (4). Neljanda aiana lisandus 
4X100 m teatejooksu esimene vahe
tus, kus Tiinal õnnestus suurepära
selt start. Leena Vorobjova tõkke
jooksu aeg oli 16,0 (5) ja kõrgus
hüppes jäi lati kõrguseks 1.50 (5). 
Reet Kivivare kuul kandus I l m  
86 cm kaugusele (6). Toreda tulemu
se saavutas viievõistleja Ludvime 
Kana. 100 m tõkkejooksu 15,4, kuu
litõuke 9,94, kõrgushüppe 1.45, k au 
gushüppe 5.38 ja 200 m jooksu 27,5 
annavad kokku 3925 punkti (2).

Meeste 200 ja 400 m jooksus pe
remehetses NSV Liidu koondise lii
ge Ennu Laasner: 22,1 ja 48,6. N a
gu m jödunud  aastal nii ka tänavu 
jõudis sügiseks heasse vormi Rein 
Tõru. Tõketeta staadioniringi läbis 
ta 49,2-ga, (2), tõketega distantsil 
oli aeg suhteliselt veelgi parem — 
53,3 (1). Võidumees oli ta ka 200 m 
tõkkejooksus, kus stopperid peatu
sid 24,7-1. Võistluste ava-ala võitja- 
loorberid kuulusid Enn Kaubile.
110 m tõkkeid 14,7. M ajandustea
duskonna üliõpilasel Tõnis Jakobil 
jäi 3000 m takistusjooksus isiklikust 
rekordist napilt puudu. Aeg 9.27,0 
andis neljanda koha. 10 km käimi
ses pidas • Mart Järviste pingsa heit
luse. Ajaks tuli 47.44,6 (2). Vladi
mir Voštšinski sai 5000 m jooksus 
aja alla 15 minuti, täpsemalt 14.58,8 
(5). Enn Paris  hüppas floppi 1.90 
(5), Urmas Eslon kolmikut 14.18 
(3). Aleksander Tammerti kuul 
m aandus 17.60-1 (3). Kaupo Metsur 
heitis ketast 50.54 (2) ja  tõukas 
kuuli 14.95 (4). Odaviskes lendas 
Are Varuski oda 67 m ja 50 cm (2), 
Mihkel Lembitule mõõdeti täpselt 
58 meetrit (4). Vasaraheites oüd 
meie mehed enam-vähem võrdsed. 
Tõnu Lehto 54.90 (3), Olev Raud
sepp 54.74 (4). Kümnevõistluse esi
mene päev võttis Heino Sildoja 
morniks, teisel päeval seevastu õn
nestusid alad üha paremini. 7000 
punktist jä i vajaka ainult 85. Esi
koht.

Ü ldvõitjaks tuli Eesti üliõpilas
koondis, kes kogus 244 punkti. Lee
dulased kaotasid meile 11 punktiga, 
lätlased, kes jäid üllatuslikult alla 
Leedule, 12 punktiga.

ÜHT-TEIST RAJA KÕRVALT

ф  Leedulaste ja kogu võistluste 
parim Rimas Plunge, kelle kuuli-

kaared Kääriku sektorisse ära ei 
mahtunud, omab imetlusväärset 
särtsakust.  19.23 on uus Leedu re
kord ja seda mõõtsid kohtunikud 
sektori tagan t murult. Kuul lendas 
Rimase käest välkkiirelt nagu kõr
vetaks see pihku, seevastu söögi
lauas hoidis mees piimaklaasi kahe 
käega ja väga hellalt.

ф  Lätlased väntavad juba terve 
suve uut spordifilmi. Filmimehed 
olid Käärikulgi kohal. Stsenaariumi 
järgi pidi nende poolt filmitav 
mees finišeeruma neljandana-viien- 
dana,1500m tempo oli aga liiga tu 
gev. Mees jäi kuuendaks. Nüüd tu 
leb muuta stsenaariumi või otsida 
uut võistlust.

ф  Meeste 3000 m takistusjooksus 
oli veetakistuses kasinalt vett. P ä 
rast kurdeti: «Hüppa nagu hundi 
kurku!»

ф  Kiireim mees staadionil oli 
lätlane Juris Silovs (100 m 10,5). 
Oma aega kuuldes oli ta üllatunud 
ja koputas jalast võetud naelikute- 
ga endale pea pihta. Naelad jäid 
pea poole . . .

ф  Kümnevõistleja vajab hea hul
ga varustust. Heino Sildoja võist
lusvormist oleks jä tkunud nelja me
he riietamiseks ja kuus meest po
leks paljajalu jäänud.

®  Üks lõunasöök hilines veidi. 
Et aega parajaks teha, asus Mart 
Liigand klaveri taha ja hakkas 
mängima. Lood olid head, kuula
jaid ja kaasaümisejaid leidus. Oli 
vaid üks kartus: äkki jäävad kõr
valruumis kokadki kuulama.

VÕRKPALL

Naistest olid paremad läti üliõpi 
lased, kes võitsid leedulasi 3:1 ja 
meid 3:2. Eestlannad jäid 3:2 või 
duga Leedu üle teiseks. Leedu võist 
kond oli küll heade eeldustega, kuid 
nende m äng oli süsteemitum vas
taste omast.

Meestest olid samuti p a r im ad ' lä t
lased, kes demonstreerisid kiiret ja 
teravat mängu. Läti— Eesti 3:1, L ä 
ti—Leedu 3:0, Eesti—Leedu 3:0.

KORVPALL

Naiste mängud andsid siingi pa
remuse lätlannadele. Läti—Eesti 
60:41, Läti—Leedu 63:61. Eesti ei 
olnud suuteline seisma vastu ka 
Leedule. Kaotati 46:69.

Meeste turniiri esimesel päeval 
kaotas Eesti suurelt Leedule 58:90. 
Anatoli Krikun vigastas neljandal 
minutil jala, Jaak  Salumets kogus 
esimesel poolajal neli viga. Priit 
Tomsoni mäng  oli tujutu, aasta 
ringi vormis olla on ääretult raske. 
Teised meie raudvara veel asenda
da ei suutnud. Leedu sai jagu ka 
Lätist — 78:60. Viimasel võistlus
päeval mängis Eesti enna_stsa!ga- 
valt lätlaste vastu. Enne lõppu oli 
korraks kriitiline seis, edu suudeti 
siiski lõpuni hoida. 62:59 ja teine 
koht turniiril

Selle lausega  te rv i ta s im e  s u 
vel j a  sep tem b r i  a lgu l ükste is tk i ,  
n ü ü d  toob t a  si lm e e t te  ek sp ed i t-  
s iooniki llukeste  v i rv a r r i ,  m illest 
neil veergu de l  va l ik u  t a h a n  anda. 
P ä r i t  on  see lugu  h e in ak u u ses t  
K ihnust ,  k u s  dots. A. V alm et i  
ju h t im ise  all avali s i lm adega  ja  
k õ rv adeg a  lippas r ing i t ro b ik on d  
p rak t ise e r iv a id  eesti  filolooge: 
Leeni R ehem a, E lfr iede  Ait, Mall 
Toim, J ü r i  Valge j a  selle sõ nu -  
m ik u  k i r ja p a n i ja ,  se i tsm en dak s
oli K a t r e  Ligi, l ä in u d  ta lv e  koo- 
l ip o is te - tü d ru k u te  e m ak ee le -a la se  
võis tluse võ it ja .

K IH N U  M U R R A K U T  on om al 
a ja l  u u r in u d  eesti su u r im a d  d ia -  
lektoloogid: A. Saares te ,  A. Kask, 
M. Must; n ü ü d  tu l i  siis selle k e e 
r u k a  j a  k idase  keelega r in d a  p is
ta  eesti p is im ate l  tollel alal. Meie 
õnn, e t  siin  elab v a n a  kooliõpe
ta j a  T heodor Saar ,  K ih n u  e r i te a d 
lane  igas asjas. (FU kongressis t  
o savõ t jad  m ä le ta v a d  ted a  kui 
v i iu l im än g i ja t  V a b a õ h u m u u se u 
mis.) T em a l t  p a lus im e kõ igepea lt  
nõu, ja  nõu  tu l i  selline, e t  pä r is  
ä r a  ehm atas .  Nii h u l lu  h ää l ik u -  
lu gu  m u ja l  Eestim aa l s u u r t  e t te  
ei tu le , T. S aa re  ku i  põlise k ih n 
lase k õ rv  er is tas  siin h ää l ik u te  
kü ll  ees-, kü ll  tagapoolse id  v a r 
junde id .  Ega meie kü ll  pä r is  t e 
m a  ta sem en i jõu dn ud k i ,  k u id  ü l 
d iselt  sa im e e n a m -v ä h e m  h a k k a 
ma. Foneeti lise  tran sk r ip ts io o n i  
j a  e tno g raa f i  a -a lased  õppused 
o lime k evad sem es tr i l  läbi te inud, 
nii e t  k u u ld u  k i r ja p a n e m in e  
s u u r t  v aev a  ei nõud nu d ,  kü ll  aga 
k o ju  k i r ju ta m in e ,  ses t ig ap äe v a 
ne k i r jav i is  oli käe  seest hoopis 
k ad un ud .

TAHAK' 
Ч А Ы А  K IH N U Kl

sed sõ rm ede  n im ed  tu le v a d  pö id
las t  pea le  jä r je s t :  esik , e m m ik ,  
tu r d u m m ik , v a rv a m m ik  j a  p is ike  
P eeter . M aism aal on  p ä r is  h ä d a  
sellega, e t  k ih n lased  ja - s õ n a  ei 
tu n ne ,  ne il ik k a  n ing , j a  siis t e i 
sed  s a av ad  n a l ja .  A ga m eid  n a e 
ris A n n a  Alas, k u i  m e  küsis im e, 
kas  s i ink an d is  k ö r t i  k a  k eede 
takse. M uidugi,  kes siis see l iku t 
sööb!

K IH N U  ise n äeb  k esk k o h a l t  
õige m aisem aa  a levi moodi vä lja ,  
n ii  e t  alles p a ra s ja g u  eem a le  li i
k udes  h a k k a d  tu n d m a ,  k u s  sa 
õieti oled. T ä n a se  K ih n u  k u j u n 
d a v a d  la g u n e v a d  p u u tu u l ik u d  ja  
nen de  e lu jõu lised  k aa saeg sem ad  
jä r e l tu l i ja d ,  len n u v ä l i  — kõige 
igap äev asem  j a  v a ja l ik u m  t r a n s 
pordisõlmi, uue laad i l i sed  m a ja d  
ja  s i ledad  k ru u sa teed ,  k u s  is tu 
vad  ükskõ iksed  ko e rad  j a  k ih u 
tav ad  m o o to r ra ta s te l  n ii  kooli
poisid ku i  m õ n ik o rd  k a  v a n a p e -  
renaised ; kõ rg ed  lagedad  m ä n n i 
k u d  ja  m u l l ik a m a r ja d  teeveertes ,  
k ak s  k o rd a  n ä d a la s  si ia  popsuv  
le iv a p aa t  ja  eh ts ad  kodus  k ü p se 
ta tu d  päts id , vasksed  su i tsu a n -  
g e r ia d  j a  m u s ta v  õlu  p e o p uh ve-  
tis. P a t i sa k s te  va s tu  on K ih n u  
sa la k a v a la l t  lahke, ne id  ootab  
k en a  v õ õ ra s tem a ja  m ä n n im e tsa  
all — rbl. 1.80 ööpäev, sööm a k u t 
sub  p u u p in k id e - la u d a d e g a  s isus
ta tu d  e h tn e  kõrts ,  laes k laas  p u l
lu d es t a rm a tu u r id ,  se inal f i rm a -  
p ääs te rõ n g as  k i r jag a  «Rock City» 
n in g  m e n ü ü  m eie «Volga» moodi 
h indadega ; s i insam as on k iv ik li -

KU U LD A!
h e in a  tegeva t;  alles a b iva lm is  pe
repoeg  tõ i m e m m e  s a u n a s t  v ä l ja ,  
k u h u  t a a t  t a  leh tep an em ise  h i r 
m u s  oli pe itnud .

K ih n la s te  u h k u s  on  to r e d a d  
r iibu lised  kö rd id , m ille  j u u r d e  
k a n ta k s e  t ih t ip ea le  k u n s t ip ä ra 
seid va lge id  su k k i  j a  pas t la idk i.  
Ega k ih n u  seelik  pole ü k s p u h a  
m ill ine  vöödiline, sed a  tu le b  osa
ta  lugeda . R a h v a m a j ja  peole  p a 
nev ad  nii n o o red  k u i  v a n a d  sel
ga o m a  rõ õ m sa im ad  n o o ru s p u n a -  
sed; h e inam aa l ,  -kar tu livao l j a  
pliidi ä ä re s  n ä eb  ro h k e m  s in is t  
j a  le inam us ta ,  sekk a  m õ n i p u n a 
sem või pä r is  sär ts .

P a l ju d e  na is te  e lu kaa s la sed  on 
j ä ä n u d  sõ t ta  ja  m erele ,  pea  igas 
m a ja s  on  o m a  v a r j u n u d  lein. 
R a n n a n a in e  on  k ad ed ak s  teg ev a lt  
sitke, t a  e lab  ü le  o m a  m ured ,  
te m a  te h a  on kõ ik  maatööd .

Meeste töö on siis m erel.  J u b a  
ü sn a  v ä ik e se n a  ollakse  tü k k  
o m ae t te  ka lam eest .  K a lu r id  sõi
d av ad  m õ n i  s i in sam as E est im aa  
vetes, te ine  on  jä l le  poole m a a 
i lm aga tu t v u s t  te inu d .  J a  ku i  
m ehes t  e n a m  sõ i t ja t  pole, j ä ä b  t a  
kodu saa re le  ankrusse :  «S ii ko d a - 
ko ldes m a  ole sü n d ü n , siia  m a  
surõ.»  (S ed ako rda  k ü ll  k ih n u  
naise, M adli  K ös tr i  sõnad.) Meri 
on k a rm , aga  he lde  to i t j a  n ing  
k ih n lased  e lav a d  jõu ka l t ,  aegade  
ja  olude p idev  la in e tu s  on nad  
h a r ja le  tõ s tnud .

TRÜ korvpallurid ja kergejõustik
lased valmistuvad nüüd traditsioo
niliseks kohtumiseks Helsingi Üli
kooliga. Tänavu kohtutakse Soomes.

U. ESLON

Noored kirjatargad pidasid 
plaani

E sm aspäeva  õ h tu l p idas T a r tu  
N o o rte  A u to r ite  K oond is u u e  
tööaasta  e s im es t ko o so leku t. J u 
h a tu se  en d in e  esim ees J o h n n y
В . Iso ta m m  p a igu ta s m ö ö d u n u d  
aasta l to im u n u  a k tiva sse  k o o n d i
se tööd p u u d u ta n u d  a n k e e tk ü -  
kü s itlu se , k o h tu m ise d -lo e n g u d  J. 
K a p lin sk i, P . T u lv is te  ja  L . M ä l
liga, L ä ti noorte  k ir ja m e e s te  
v a s tu v õ tu  T a rtu s , v a b a r iik lik u  
sem in a r i T a llinnas , lu u leõ h tu d  
T a llin n a s ja  T a rtu s , koond ise  
p oo lt k o k k u p a n d u d  «N o o ru se» 
se p te m b r ik u u  n u m b r i ja  p a ss i
vasse se lle . e t ka h e  aasta  jo o ksu l  
po le  ei ta llin la s te lt ega ta r tla s-  
te l t  i lm u n u d  ü h tk i  t r ü k i tu d  e s ik 
ra a m a tu t, m itm e d  ka v a ts e tu d  
k ir ja n d u sõ h tu d  ja  loengud  jä id  
ära, ka h eksa  koond ise  liig e t pole  
osa lenud  ü h e sk i ü r itu se s , vähe

ilm u b  noorte  au to r ite  lo o m ingu t 
trü k is . T a r tu  N A K -i ju h a tu se  
m ö ö d u n u d a a sta n e  töö h in n a ti 
ü p ris  ü k sm e e ls e lt ra h u ld a va ks .

J ä rg n en u d  a ru te lu s  te h t i  e t te 
p a n e k u id  u u e  tööaasta  s isu s ta m i
seks. T a r tu  N A K -i u u te  tä ieõ i
gu slike  li ik m e te n a  v õ ts id  se llest 
osa E d a -K a i S im m e rm a n n , A iv o  
L õ h m u s, A n d ru s  S im se l, T u u li  
K ru u s  ja  A n d re s  L a n g em ets  
(kõ ik  m eie  ü liko o li ü liõpilased).

V a liti uus ju h a tu s  koosseisus  
E vi L aido  (esinaine), R e in  S a n 
der ( tem a  p a rem  käsi, T R Ü  IV  
k u rsu se  bioloog), J o h n n y  В. Iso 
ta m m , E d a -K a i S im m e rm a n n  
(T R Ü  psühho loog ia  I  k.), A n d re s  
L a n g em e ts  (T R Ü  eesti filo loogia
I k.), S ir je  K iin  (T R Ü  eesti f i lo 
loogia IV  k.).

N . K IIS

T eem ad  jao ta t i  ä r a  nii, e t  iga 
üks sai ü h e  ü lesande  koguda  h ä ä 
likuloolis t või m orfoloogilist  m a 
te r ja l i ,  te iseks k a landuse ,  k a r 
ja n d u s e  vm. sõn av a ra  ja  lisaks 
sellele p id im e üles k i r ju t a m a  ka  
m u rd ek ee ls e t  ju t tu .  A lgul h u lg a 
kesi, siis p a a r ik a u p a  m ööda k ü la 
sid käies  k o r ja s im e  k o k k u  m õ n 
dagi om alaad il is t .  Saim e teada ,  et 
v a n a  K ih n u  Jõ n n  (ilma n - i  p ee 
nendam ise ta !)  on kõige e h ts am  
Enn, nii n a g u  K ih n u  on K jõ h n u  
ja  iste jõ ste . Isevä rk i  sõna  on 
õun, m is  tõepoolest k a r tu l i t  t ä 
h endab ,  aga  need  päris  u b in a d  
on Õmbu  (s. t. õ u n ap uu )  õõnad. 
Mull on vill, ha lb  — ram p, l u t 
se rn  — lu ts , m u d a  — lam u, m a 
ja k a s  — p u e k , p ik l ik  — p itk il i-  
ne. R ä tik u l oli n ip p  (otsaesise 
koha le  j ä ä v  m urdm isnurk)^  rä 
t ik u d  p id id  v ik s is t  (kindlalt)  
pias o lõm a, enne oVm tõ  (ei ole) 
tr iik m is t, p a nd i k in d i n ing  p ia  
alla, otsõ r iip su  järg i. L as tekee l-

b une  plaaž, k u h u  m õni k o k k u 
ho id l ikum  su v i ta j a  telgigi üles 
lööb. Proov is in  seal van n isoo ja  
ve t t  — tu l in  poolelt P ä r n u  tee l t  
tagasi,  m er i  põlvini.

K IH N L A SE D  ise on omam oodi 
a rh a i l in e  rahvas .  (Aga siiski: siin 
on m a jap id a m ise s  veel p a l ju  oma 
käega  teh tu t ,  *kuid R iiast  toodud  
põlle või r ä t ik u t  pee takse  vahel 
v a a ta  e t  t ä h t s a m a k s  ku i  k i r s tu 
tä i t  igapäevase id  k ih n u  kö rte , mis 
on igaüks  o m ae t te  varan du s .)  N a i
ne võeti ko du saa re l t ,  n ii  säilis p ä 
ris p u h ta n a  k oh a lik  ko lor i i t  nii 
keeles k u i  kom m etes .  T ä n a p ä e v a 
ni e lab tasap is i  ik k a  edasi v a n a  
rahv a la u lu t rad i t s io o n .  Kõige selle 
p ä ra s t  s a a re ra h v a s  m eid  n ii k a n 
gesti h u v i tab k i ,  ise on n ad  sel
lega p ä r is  h a r ju n u d .  K ih n las teg a  
ju tu le  saime, ku ig i  m u re ts e t i  ka, 
e t  j u t t  läh eb  raad iosse  või a j a 
lehte. T u li  aga  k a  ette ,  e t  m e  p e 
re n a is t  k o d u n t  ei le idnud ,  p e r e 
mees ü tles  t a  poole ööni põllal

N ü ü d  aga  vest lem e is ikulises 
tegumoes.

A n n a  Alas, m eie  kõige eh ts a m a  
m u r r a k u g a  keele  ju h t .

T heo do r  S aar ,  t e ad lan e  r a h v a  
hulgas t.

Ise tegevusl ikuks  j ä ä n u d  m i tm e 
kü lgne  t a le n t  P e e te r  Rooslaid, 
p ra eg u  tu n t u d  «Uku» prossi-  
m eis tr ina .

M adli K öster ,  kelle säng i h ä 
m a ru se s t  p u d enes  eh eda id  e lu 
ta rk u se  ftärle: «Meil oli v an as t i  
su i tsu k o rd  ü m b e r  n ag u  teil  
ta rk useko rd .»

V ana  h ii lgekü tt ,  to re  h a b e m ik  
J u h a n  Vesik (ja  soe ru g ilevä -  
k a n n ika s , m ille  ta  ise labõdiga
oli sõ tku n u d ).

T e m a  n a in e  T iiu  Vesik, kelle  
ha igu s  p ea aeg u  j a lu tu k s  on  te i 
n u d  — a la t i  op tim ist ,  töökas, m u 
res  te is te  päras t .

Sell ine t a  on, see K ih n u  s a a r  
om a r a h v a  j a  keelega.

H. N IIN EM Ä G I

В
ÜLIÕPILASED!

Kes soovivad õppida plakatkirja, 
võivad seda teha kunstikabinetis 
neljapäeviti alates kella 16.

Oodatud on ka kõik need, kes kunsti
kabineti teistest tundidest osa ei võta.

Kursust a lustatakse järgmisel 
neljapäeval.

Avaldame kaastunnet 
kaugõppeprorektor Valter 
Haameršle jg
surma puhul.

TRC rektoraat 
TRÜ kaugõppeosakond 
TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskond 
TRÜ pedagoogika kateeder

Kaastunne prorektor Valter 
Haamerile

ISA 
kaotuse puhul.

TRÜ ajalehe toimetus

TRÜ ÜVAK teatab,
ÜVAK on üliõpilaste vastastiku
se abistamise kassa ja et sealt 
saab laenu ning informatsiooni 
igal neljapäeval kella 18—20, 
tarvitseb vaid tulla Ülikooli t .
20 III korrusele.

____________ TRÜ ÜVAK juhatus

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Ta-рту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/1° III Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5573. MB-07019.



TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE * JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

50 aastat 
tagasi

TERVITUS TRU X V III 
KOMSOMOLIKONVERENTSI 

DELEGAATIDELE!
T äna  a lgas  aulas ELKN Ü TRÜ org an i 

satsiooni  XVIII  konverents.  Tehakse kok
kuvõt teid tehtud tööst,  kav andat ak se  uusi  
ülesandeid.  Tänasele  päevale annab pidu
liku ilme ajalool ine sündmus,  mis toimus 
täpsel t  50 a. tagas i .  V. I. Lenin esines siis 
kommunis tl ike noorte ees oma kuulsa

kõnega.  2. oktoobril  lõpeb ka leninliku 
arvestuse e t tevalmis tav  etapp.

Konverentsi l  a ru ta takse  pal jus id ül i 
koolielu olulisi probleeme: teaduskondade 
omaval i tsus t ,  üliõpilastepoolset  abi ül i 
kooli ehitusobjektidel,  õppeedukuse tõs t 
mist  jm.

XXIII aas takäik

Vilniuse ülikooli vanem vend
Vilniuse Ülikooli Teaduslik R aa

matukogu pühitses neil päevil oma 
400. aastapäeva. Selle ülimalt aus
tusväärse sündmuse puhul nime
tati raam atukogu korduvalt Vil
niuse Ülikooli vanemaks vennaks. 
Raamatukogu asutamise aasta  on 
1670, ülikool ise on tervelt 9 a a s 
ta t  noorem.

Juubeli puhul oli ülikool pidu
ehtes, sündmusele elas aktiivselt 
kaasa kogu Leedumaa. Tähtpäe
vaks valmis raamatukogule uus 
hoidla 1,5 miljoni köite m ahutam i
seks. Raamatukogu, mille fond kii
resti läheneb 2,8 miljonile köitele, 
vabaneb ruumikitsikusest. Ülikooli 
restaureeritud katedraalis avati 
suur näitus raamatukogu ajaloost. 
Korda oli seatud ja remondimeeste 
käe alt läbi käinud terve ülikooli 
kvartal.

Raamatukogu tähistas juubeli
sünnipäeva teadusliku konverentsi
ga, mille juhtmõtteks oli «Raamat 
ja progress». Enamik konverentsi 
et tekannetest käsitles Vilniuse Üli
kooli raam atukogu ajalugu, aga ka 
raamatukogunduse tänapäevaseid 
probleeme. Trükist ilmus ettekan
nete kogumik.

Juubelist ja  konverentsist võtsid 
osa mitmete Nõukogude Liidu kõr
gemate koolide raamatukogude 
esindajad, kes tõid sünnipäevalap
sele kaasa palju häid soove ja hu 
vitavaid kingitusi. Meie ülikooli 
raam atukogu esindajad viisid Vil
niusse E. Valk-Falgi kaunilt ku
jundatud nahkköites koopiad Vil
niuse Ülikooli raam atukogu direk
tori Gottfried Groddecki kirjadest 
Tartu ülikooli raam atukogu esi

mesele direktorile Karl Morgen- 
sternile. Seovad ju Tartu ja Vil
niuse ülikooli raamatukogusid 
kauaaegsed sõprussuhted. Ka on 
nende raamatukogude ajaloos ja 
fondide iseloomus paljugi kõrvu
tatavat.

Pidulikul aktusel autasustati  
sõsarraamatukogu endisi ja prae
gusi töötajaid. Nende hulgas oli 
eriti populaarne hiljuti ÜRO R aa
matukogu direktori ametikohalt 
vabanenud L. Vladimirovas — 
kauaaegne Vilniuse Ülikooli ra a 
matukogu direktor, kes praegu on 
raamatukogunduse ja  informaatika 
kateedri juhataja  samas ülikoolis.

Laine P E EP ,

TRU Teadusliku Raamatukogu 
direktor

esines V. I. Lenin Venemaa Kom
munistliku Noorsooühingu III 
kongressil kõnega «Noorsooühin
gute ülesanded», mille ideed on 
aktuaalsed tänapäevalgi.

«Me ei pea võtm a vanast koolist 
seda, kuidas noore inimese mälu 
koorm ati ääre tu  hulga teadm iste
ga, m illest üheksa kümnendikku 
oli tarbetu  ja  üks kümnendik oli 
m oonutatud, kuid see ei tähenda, 
et me võime piirduda kom m unist
like järe ldustega  ja  pähe õppida 
ainult kommunistlikke loosungeid. 
Sellega kommunismi ei looda. 
Kommunistiks võib saada  ainult 
siis, kui rikastad  oma mälu kõigi 
vaim sete varadega, mis inimkond 
on loonud.

Meil pole tarv is tuupim ist, aga 
meil on v a ja  arendada ja  tä iu sta 
da iga õppija mälu põhifaktide 
teadm isega, sest kommunism m uu
tuks tühjuseks, m uutuks paljaks 
sildiks, kom m unist aga  ainult lih t
saks kelkijaks, kui ta  oma teadvu
ses kõiki om andatud teadm isi läbi 
ei töötaks. Te ei pea teadm isi a i
nult om andam a, vaid peate nad 
om andam a nõnda, et saaksite suh
tuda neisse kriitiliselt, et te  ei 
koormaks oma m älu selle räm psu
ga, m ida pole vaja , vaid rikastak
site teda kõigi nende faktide tead 
misega, flma m illeta ei saa  olla

tänapäeva haritud  inimest.» (V. I. 
L e n i n .  T e o s e d ,  31. kd. Ik. 
256.) « . . .  igal noorel inimesel, 
kes peab end komm unistiks ja on 
selgesti teadlik  sellest, e t Kommu
nistlikkusse N oorsooühingusse as
tudes võttis ta  endale ülesande ai
d a ta  parteil üles ehitada kommu
nismi ja  a idata  kogu noorel sugu
põlvel luua komm unistlikku ühis
konda. Ta peab m õistma, et seda 
saab ta  luua ainu lt nüüdisaegse 
hariduse alusel, et kommunism jääb 
ainu lt sooviks, kui ta  seda hari
dust ei o m a n d a ...»  (V. I. L e n i n .  
T e o s e d ,  31. kd., Ik. 258.)

«Teie ülesanne on üles ehitada,» 
jä tkab  ta, «ja te suudate selle la
hendada ainult siis, kui olete 
om andanud kõik nüüdisaegsed 
teadm ised, kui oskate m uuta kom
munismi päheõpitud valm is vale
mitest, nõuandeist, retseptidest, 
ettek irju tustest ja  program m idest 
selleks elavaks jõuks, mis ühendab 
teie o tsest tööd, kui oskate muuta 
kommunismi oma tegeliku töö 
juhendiks.» (V. I. L e n i n .  T e o 
s e d ,  31. kd., lk. 259.)

«Ilm a selle liitum iseta, ilm a selle 
tööliste ja  talupoegade teadliku 
distsip liin ita  on meie töö lootu
setu . . . » V aja on «luua ühtne ta 
he.» (V. I. L e n i n .  T e o s e d ,  31. 
kd., Ik. 257.)

Nende mõtete valgusel arutab 
oma probleeme ka tänane ELKNÜ 
TRU organisatsiooni XVIII konve
rents.

I kursuste aktiivi laager Käärikul
21.—25. septembrini k. a. toi- Puhkeõhtut sisustasid teadus-

mus traditsiooniks saanud semi- kondadevahelised näitemängu-
narlaager, millest oli palutud osa võistlused n ing ansambel «Kont-
võtma I kursuste  aktiiv. rastid».

I vahetuse rahvaga vestlesid 
ülikoolisisestest ja  -välistest prob
leemidest T. Sutt filosoofia ka
teedrist, P. Vihalemm Sotsioloo- 
gialaboratooriumist ja  ajaloo V 
kursuse üliõpilane R- Ruutsoo, 
parteikomitee sekretär K. Koger ja 
komsomolikomitee sekretärid L. 
Karu n ing M. Kubo, ametiühingu
komitee esimees H. Kabur, M ajan
dusteaduskonna II k. üliõpilane 
P. Rostfeldt. V äga huvitava üle
vaatega ülikooli minevikust ja  te 
ma kuulsatest kasvandikest ning 
professoritest esines J. Eilart.

Loengute ja vestluste vaheajal 
tegeldi ka kehakarastamisega. 
Toimus matk-jooks ümber K ääri
ku järve, samuti leidis aset välk- 
turniir korvpallis.

Paremad nii spordis kui näite
mängus said väärilised preemiad.

II vahetus jäi natuke nõrge
maks nii esinejate kui ka osavõt
jate poolest. Neile jagasid  tead
misi ja kogemusi komsomoHkomi- 
tee sekretäri asetäitja S. Kallas, 
Sotsioloogialaboratooriumi juh a 
ta ja  M. Lauristin ja  ajaloo-osa
konna üliõpilane J, Tamm.

Komsomolikomitee ja osavõt
jad jõudsid üksmeelsele otsusele, 
et kasu oli mõlemapoolne. Looda
me, et omandatud teadmisi ei 
hoita vaka all, vaid et need leia
vad kohe aktiivset rakendamist.

J. TAMM

Tartu Riikliku 
Ülikooli 
rektori 

KÄSKKIRI
Ülikooli raam atukogu esimese 

direktori Karl M orgensterni 
200. sünni-aastapäeva tähistam ise
ga seoses avaldan tänu  raam atu 
kogu kauaaegsetele töö tajatele

Elsa Kudule, Ida Noppelile, Kaja 
Noodlale, Eduard Nuginile, Ruth 
Parm asele, Frieda Porilale, Tiina 
Sepale ja  Linda Visbergile;

raam atukogu nõukogu liikmetele 
dotsentidele Richard Kleisile ja  
Leo Tiigile, pensionäridele Linda 
Laole, M arta Liblikule, Hella Rat- 
tasepale, Haldi Tederile, H erta 
Veidemannile ja  Valli Haldrele.

Läkitus õpeta jate 
päevaks

Tervi tame kogu ülikooli pedagoogil i st  kollektiivi! 
Soovime teile edasist  jõudu ja  edu ül iõpilaste ka sv a 
tamisel  ja  õpetamisel!

Meie ülikoolist  on saa nud  õpetajakutse  v äg a  pal 
jud vabar i ig i  koolide pedagoogid.  Soovime neile 
t ä n ase  p idupäeva puhul  pal ju head tahet,  k a n n a t 
likkust ja  edas is t  entusiasmi  ülikoolile uue j ä re l 
kasvu õpetamisel.

Loodame,  et teil ei unune vana alm a m ater.
Olete alati  teretulnud!

ELK N U TRÜ komitee 
Ajalehe «TRÜ» toimetus

Tunnustus
Seoses suure tööga noorsoo kom m unistlikul kasvatam isel ja 

eduka osavõtu eest V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva täh ista 
misele pühendatud muuseumide ü levaatusest hinnati NSV Liidu 
kõrgem a- ja  kesk-erihariduse m inistri aukirja vääriliseks 5 kõr
gem a kooli muuseumi seas ka Tartu Riikliku Ülikooli K lassika
lise M uinasteaduse Muuseum.

Kõigi maade proletaarlased, ühinegef
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TRÜ Nõukogu koosolekul 
25. septembril anti kätte professori- 
tunnistus filosoofiadoktorile Mih
hail Makarovile. Doktoridiplomid 
said patoloogilise anatoomia ka
teedri õppejõud Leo Pokk ja tea- 
duskonnasisehaiguste ja patoloogi
lise füsioloogia kateedri õppejõud 
Vello Salupere.

Konkursi korras valiti tsiviil
õiguse ja -protsessi kateedri ju ha 
taja  professori kohale meie ülikooli 
esimene naisdoktor õigusteaduste 
valdkonnas Viima Kelder. Teadus- 
konnasisehaiguste ja patoloogilise 
füsioloogia kateedri professoriks 
valiti Vello Salupere, patoloogilise 
anatoomia kateedri professori ko
hale Leo Pokk, otorinolarüngoloo- 
gia ja oftalmoloogia kateedri pro
fessoriks Viktor Särgava, teoreeti
lise füüsika kateedri professoriks 
Vladimir Riives, poliitilise ökonoo
mia kateedri professoriks (poole 
kohaga) Arno Köörna. Kõik TRÜ 
Nõukogu poolt valitud on teaduste 
doktorid.

Teisipäeval, 22. sept. toimus 
Arstiteaduskonna nõukogu ja  par- 
tei-algorganisatsiooni ühine koos
olek.

* Arutati õppetöö ja  menetlus
praktika küsimusi. Hea õppedist- 
sipliin on stomatoloogia- ja far 
maatsiaosakonnas, kus osakonna 
tööd juhivad spetsiaalsed kateed
rid. Seevastu spordimeditsiini osa 
konnas takistavad organisatoor 
sed lüngad plaanipärast kasvatus
tööd.

* I— III kursusel on üliõpilaste 
keskmised hinded võrdlemisi m a 
dalad. IV kursusel tõuseb õppe
edukus märgatavalt.

* Ehitusmalevasse lubatakse 
arsti kohale ainult I— III kursuse 
üliõpilasi, kellel on õe või velskri 
kutse. IV ja V kursuse üliõpilasi 
ehitusmalevasse ei lubata, sest 
neil on samal ajal menetlusprakti
ka haiglas.

Eelmisel nädalal olid Tartus 
õppeekskursioonil 30 Turu Ülikoo
li Arstiteaduskonna IV—V kursu 
se üliõpilast prof. V iinad  juhti
misel. Tutvustava ülevaate teadus
konna tegevusest ja  õppepro
grammidest andis teaduskonna de
kaan E. Raudam. Külalised tu tvu
sid neuroloogia, neurokirurgia ja 
kirurgia kateedritega. Lõpubanke
til peahoone kohvikus kinkisid 
külalised meie meedikutele baro
meetri, soovides, et see kahele 
naaberrahvale ainult head ilma 
näitaks.

Kuu aega on olnud pedagoogili
sel praktikal tulevased reaalainete 
õpetajad. 30. septembril siirdusid 
praktikale 91 Ajaloo-Keeleteadus
konna üliõpilast.

Alates käesolevast õppeaastast 
on TRÜ pedagoogilise praktika 
üldjuhendajaks Kanni Indre peda
googika ja metoodika kateedrist. 
Ajaloo-Keeleteaduskonna ulatuses 
juhib praktikat vene keele kateedri 
õppejõud Antidea Metsa.

Tartu ülikooli looduskaitse ja 
kodu-uurimise kabinetti külastas 
Helsingi Ülikooli professor ja  rii
gi looduskaitseameti peainspekto
ri asetäitja L. Haapanen, soovides 
samalaadset keskust ra jada  ka 
oma koduülikooli juures. Loodus
kaitse üldkursust hakati õpetama 
naabrite  ülikoolis 1968. a. (meil 
1957).

Kui me sõidame 
teise riiki,

milline peab olema meie etteval
mistus, kuidas komplekteerida üli
õpilaste välisvahetuse rühmi 
(praktika-, ehitus- ja aktivistide 
gruppe), kuidas vastu võtta küla
lisi teistest liiduvabariikidest ja 
välismaalt , kuidas valmistada e t
te giide, kuidas organiseerida vä- 
lisrühmadele kultuuriprogramme, 
kuidas lepinguid sõlmida, neist 
kinni pidada ja seda ka teistelt 
nõuda — kõiki neid probleeme 
prooviti teoreetiliselt lahendada 
pika nimega (Eesti kõrgem ate 
koolide komsomolikomiteede v ä 
lissuhete sektorite ja  interklubide) 
sem inarlaagris Kloogal, TPI spor
dibaasis. Kutsutud olid ka välis- 
suhetega tegelevad üliõpilasfunkt- 
sionäärid Vilniuse RU-st, K auna
se Meditsiiniinstituudist, Riia Po- 
lütehnilisest Instituudist,  Läti 
RÜ-st, Moskva Energeetikainsti- 
tuudist, Aserbaidžaani RÜ-st ja 
Jerevani RÜ-st. Tänu sellele möö
dusid seminaritunnid suuremas 
osas kogemuste vahetamise tähe 
all.

Kõige suurem välisvahetus oli 
Moskva Energeetikainstituudil.  
Seal õpib praegu 1200 välismaa 
üliõpilast, eelmisel aastal vaheta
sid nad valuutavabalt üliõpilas
rühm! Soome j-a 5 sotsialismimaa
ga, kokku üle 200 inimese. Nende 
hulgas oli nii ehitusrühmi, an 
sambleid, praktika- ja aktivistide 
gruppe, lisaks toimub pidev üli- 
õpilasgruppide vastuvõtt teistest 
liiduvabariikidest. Et sellise m a 
huka tööga edukalt toime tulla, 
on moskvalastel oma instituudi- 
sisene noorsoo-organisatsioonide 
nõukogu. Selle funktsioonidest 
rääkis lähemalt nõukogu president 
Nurali Mussajev. Võib-olla annab 
meilgi nende eeskujul mõndagi 
koordineeritumalt korraldada.
Energeetikainstituudi noorsoo-or- 
ganisatsioonide nõukogu tegutseb 
sektorite kaupa.

Ideoloogilise ettevalm istuse sek
to r organiseerib loenguid neile, 
kes sõidavad välismaale või tege
levad välisgruppide vastuvõtuga, 
eriiditööga ims. Loengutsüklid al
gavad aorillis, mil välismaale 
sõitvad rühmad on komplekteeri
tud. Algul on nende temaatika 
üldpoliitiline, esinevad oma insti
tuudi vastava ala õppeiõud, lekto
rid Rahvusvaheliste Suhete Ins ti
tuudist, raadio- ja televisiooni - 
kommentaatorid jne. Edasi jä tku 
vad loengud vastavate  riikide 
kaupa. Siia hulka kuulub ka ele
mentaarne keeleline ettevalmistus, 
2—3 tunni vältel õpitakse selgeks 
hädavajalik  tarbesõnavara.

V astuvõtu sektor tegutseb kahes 
osas: sotsialismimaade ja kapita
listlike maade üliõpilaste ia noor- 
soodelegatsioonide vastuvõtu, kul
tuuriprogrammide, kohtumiste ja 
ekskursioonide organiseerimisega. 
Selles sektoris tegutsevate üliõoi- 
laste ettevalmistus on eriti oluli
ne, neil tuleb sageli väga kiiresti 
v^^tata mitut laadi küsimustele nii 
välis- kui ka sisepoliitika kohta.

Dokumentide vorm istam ise sek
to r on raskustes pika ja keeruka 
40—45 päeva kestva protseduu
riga.

Oluline on töö Moskvas õppiva
te välismaa üliõpilastega, samuti 
liiduvabariikidest tulnutega. Neid 
tuleb kurssi viia instituudi. Unna 
ia maa aialoo, kultuuri ia tä n a 
päevaga. kasutada neid ära klu
bides, diskussiooni- jms. õhtutel.

Eriettevalmistust tehakse ko
mandöridele, enamasti on need 
aspirandid. nooremad õppeiõud, 
komsomolijuhid, vahel ka üliõpila
sed.

Järgnenud diskussioonides r ä ä 
kisid teisedki välisrühmade vahe
tusest. Enamik kõrgemaid koole 
teeb seda alles esimesi aastaid, 
kogemusi on vähe, töö ei ole nii 
koordineeritud nagu moskvalas
tel. Meil endilgi on ju olnud nuri
semist välisrühmade programmide 
üle, lepingutest mittekinnipida
mise üle jne. Et aga kohal polnud 
otsustava hääleõigusega organite 
esindajaid, ka mitte kõrgemate 
koolide komsomoliiuhte, jäigi ju tt 
en?masti «nii tuleks teha»-tase- 
mele.

(Jä rg  4. lk.)

1802. a. kutsuti Tartu Ülikooli 
elokventsi ja klassikalise filoloo
gia, esteetika ning kirjanduse- ja 
kunstiajaloo professoriks Karl M or
genstern. Ühtlasi määrati ta üli
kooli raamatukogu direktoriks. 
Magdeburgi arsti poeg ja Halle 
ülikooli kasvandik tuli Tartusse 
Danzigi athenaeum ’i (kõrgem 
gümnaasium) professori kohalt.

Tartus luges Morgenstern 
34 aasta kestel (iga nädal 10— 16 
tundi) 48 kursust. Teda kuulati 
huviga, eriti tema esteetikaloen- 
guid, mis sisaldasid uudset m ater
jali ja uusi seisukohti. Morgen- 
sterni auditooriumis istusid filo
loogidega kõrvuti arstiteaduse üli
õpilased (K. E. v. Baer, F. R. 
Faehlmann, F. R. Kreutzwald), 
teoloogid (J. H. Rosenplänter, 
A. H. Neus, K. J. Peterson) ja  ju 
ristid (J. J. Nocks), kellest said 
pärast nimekad teaduse- ja  kirja
mehed.

Elokventsiprofessori ülesandeks 
polnud aga mitte kõnekunsti õpe
tamine, vaid ülikooli esindamine 
kõnes ja kirjas. Ülikooli aastapäe
vadel (12. dets.) rääkis M orgen
stern aulas klassikalise hariduse 
tähtsusest või mõnest oma lemmik
autorist (Klopstock, Klinger, 
Goethe jt.),  tõstes esile inimese 
vaimset ilu. Iga semestri jaoks 
koostas elokventsiprofessor ladina
keelse loengute kava ja  toimetas 
selle trükki, lisades mingi teadus
liku artikli. Ta jälgis range jär je
kindlusega, et väitekirjade koosta
mine ja  nende kaitsmine toimuks

korrektses ladina keeles. Kõige 
enam oli pahandusi Arstiteadus
konnaga.

Esimesel 15 Tartu aastal võttis 
Morgenstern agaras ti  osa ülikooli 
töö organiseerimisest ja  suunami
sest koos teiste vabameelsete pro
fessoritega (G. F. Parrot, G. B. 
Jäsche, J. W. Krause).  Morgen- 
sterni idee oli näiteks ülikooli hoo
ned Toomemäele koondada. See oli 
Tartu Ülikooli nooruspõlv, rom an
tiline ajastu  kirjanikust kuraatori 
(F. M. KHnger) valitsuse all.

Ülikooli juurde loodud kooliko
misjoni liikmena tu tvus Morgen
stern Balti kubermangude ja  Soo
me kubermangu koolioludega, tegi 
parandusettepanekuid. Õpetajate 
instituudi ja  hiljem tema enda 
ideede kohaselt organiseeritud pe- 
dagoogilis-filoloogilise seminari 
ühe direktorina mõjustas M orgen
stern kohalike provintside kooli
õpetajate ettevalmistamist va lgus
tuslikus vaimus.

Mitmekülgse teadusemehe kesk
seks tegevusalaks kujunes ülikooli 
raamatukogu. Karl Morgenstern sai 
raamatukogu esimeseks direktoriks 
ja  esimeseks raamatukoguhoidjaks, 
kuigi raamatukogu oli asutatud 
varem. Ta jäi ka ainukeseks Tartu 
professoriks, kes pidas raam atu 
kogutööd oma põhitööks. 37 aas ta 
ga komplekteeris Morgenstern Tar
tu Ülikoolile rikkaliku ja sisult 
tervikliku raamatufondi — niisu
guse, mille väärtus  aasta tega kas
vab nagu heal veinil. Kuidas see 
tal raam atuturgudest kaugelasuvas 
Tartus õnnestus?

Elokventsi
professor ja 
raamatukogu 
esimene direktor

Vastandina varem kombeks ol
nud rariteetide kogumisele lähtus 
Morgenstern G. W. Leibnizi püsti
tatud uusaegse teadusliku tarbe- 
raamatukogu põhimõttest, mis oli 
Saksamaal juba Göttingeni üli
kooli raamatukogus rakendamist 
leidnud. Eelduseks hea kirjanduse
tundmine ja tihe kontakt õppejõu
dudega, saatis Tartu raam atukogu
hoidja tellimisi soliidsetele raam a
tukaupmeestele (kõige rohkem 
P. G. Kummerile JLeipzigis). Laial
dane agentide võrk pidas silmas- 
raamatuoksjoneid ja  -müüki. Mor- 
gensterni erakordne oskus sõpru 
soetada soodustas omakorda vahe
tust ja tõi annetusi. Hilisemate ae~ 
gade teadlastel on põhjust talle 
eriti tänulik olla perioodika või
malikult lünkadeta komplekteeri
mise eest.

Morgenstern oli peaaegu kõigi 
Tartu raamatukogude varustaja , 
sest ta tellis kir jandust ka insti
tuutidele ja  professoritele isiklikult. 
Tellis isegi kuraator Klingerile 
Peterburi.

Lugejatele tehti raamatud kii
resti kättesaadavaks, ent samavõr
ra oluliseks peeti raam atute  hoid
mist.

Algusaastatel kasutas Mörgen- 
stern üliõpilastest praktikantide, 
nn. aktsessistide abi raamatukogu 
laenutuspäevadel, kesknädalati ja 
laupäeviti 2 tundi. Praktikantidena 
töötasid paremad üliõpilased, kes 
said selle eest kõrgendatud stipen
diumi. 1812. a. kohtame praktikan
tide seas pärastis t akadeemikut ja 
Peterburi Teaduste Akadeemia 
Raamatukogu osakonnajuhatajat 
K. E. v. Baeri.

Suure kunstihuvilisena ja -kogu
jana rajas Morgenstern ülikooli 
juurde kunstimuuseumi — esimese 
muuseumi Eestis (praegune Klas
sikalise Muinasteaduse Muuseum). 
Muuseumi kogudesse hankis ta 
mitmesuguse väärtusega gravüüre, 
joonistusi, münte, medaleid, gem- 
me, kipsfiguure ja palju muudkL 
Teaduslikus Raamatukogus näida
takse ekskursioonidele Goethe, 
Herderi ja  Wielandi portreid, mis 
on möödunud sajandi kuulsa port
reemaalija F. G. v. Kügelgeni 
tööd. Morgenstern oli kunstniku 
sõber ja sai maalid osta kunsti
muuseumile 1823. a. kunstniku le
selt Küti mõisas. Kolm maailma-

('Järg lk. 4)

hommikust õhtuni
I I I

II kursuste tüdrukutel saab kol
hoosis peagi täis 2 nädala t töö
aega. Samal ajal on linnas tööl ol
nud kõik II kursuste poisid, M a
temaatikateaduskonna omad välja 
arvatud. Üle 40 Arstiteaduskonna 
poisi töötab Maarjamõisa ehitata
vas haiglas, 20 tudengit on ehitus- 
trusti käsutuses linna objektidel,
10 üliõpilast uue ühiselamu ehitu
sel. Ülejäänud sadakond noormeest 
on TRÜ vanemtöödejuhataja jaos
konna ja majandusosakonna käsu
tuses. Üliõpilased, kes vabastati 
füüsilisest tööst, töötavad konser
vitehases ja T R ü  raamatukogudes. 
Kuidas töötatakse, paistab töö
perioodi lõppedes. Kuid juba prae
gu on selgunud, et poistega, kes 
on tööl vanemtöödeiuhataja jaos
konnas Pälsoni tn. 23, ollakse v ä 
ga rahul ja eriti kiidetakse T. Ku- 
pitsat (Bioloogia-Geograafiat.) 
ning V. Veeru (Majandust.) . S ugu
gi tõsiselt ei ole võtnud oma ko
hustusi Ajaloo-Keeleteaduskonna 
tüdrukud, kes saadeti tööle õlle
tehasesse.

9. sept. pandi uuele ühiselamule 
nurgakivi. Tänaseks on tööd nii 
kaugel, et poolele esimese korpuse 
teeninduskorrusele on paigaldatud 
laepaneelid. Objektil on ehitus- 
trustist kaks müürseppade brigaa
di, kokku 35 töölist, peale nende 
TRÜ poolt aasta lõpuni vahetuste 
kaupa 10 üliõpilast. Ehitustööde 
graafikust on seni kinni peetud. 
Tuleval kevadel on E ü E  plaanis 
võtta ühiselamu ehitus oma hoole 
alla. Selleks tuleb ülikoolis ette 
valmistada 50 kvalifitseeritud kroh
vijat ja  maalrit. 20 poisil tuleb 
hakata katma põrandaid linoleumi
ga ja  abistama krohvijaid. Kõigi 
e ttevalmistava perioodi küsimuste
ga hakkab tegelema TRÜ komso
molikomitee ehitustööde staap. 
Kokkulepe saavutati EÜE kesk- 
staabi juhtivate töötajatega. EÜE 
kavatseb töödega ühiselamu ehitu
sel alustada 1. juunil; mil ehitus 
on jõudnud viimistlustööde järku. 
Et nende töödega saaks alustada 
õigeaegselt, on vajalik kõigi ehitu
sele tööle saadetud üliõpilaste ä ä r 
miselt tõsine töössesuhtumine.

P. ROSTFELDT

Ametiühingu
komitees

25. sept. oli TRÜ a.-ü. komitee 
koosolek.

* Analüüsiti esimese kontroll
reidi tulemusi ühiselamutes. Tähe
lepanu oli pööratud ühielamute 
majanduslikule olukorrale.

* Arutati büroode valimistega 
seotud probleeme. Esimest korda 
valitud rühmaorganisaatorite laa 
ger otsustati korraldada Käärikul
10.— 11. oktoobrini.

Käärikule sõitjad! Lähemat in
formatsiooni sõidu kohta saate 
oma a.-ü. büroodelt.

ELKNÜ TRÜ komitees
* 26. septembril võttis komitee 

sekretär L. Karu vastu 18-liikmeli- 
se Soome Demokraatliku Noorsoo 
Liidu delegatsiooni eesotsas o rga
nisatsiooni sekretäri Seppo Timo- 
neniga. Külalised huvitusid meie 
üliõpilaskonna ideelis-poliitilisest 
kasvatustööst,  üliõpilaste osast üli
kooli õppe- ja kasvatustöö juhti-

NÄITUS TB ILISIS
19.—25. oktoobrini k. a. toimub 

Tbilisis IX üleliidulise röntgeno- 
loogide ja radioloogide kongressi 
puhul näitus «Röntgeniradioloo- 
gias rakendatavad seadmed ja 
aparatuur».

Esperantoring
Ülikooli esperantoringi esimene 

koosolek sel õppeaasta] toimub 
reedel, 9. okt. kell 18. Kõigil espe
rantistidel ja esperanto keelt õp
pida soovijatel koguneda ph. 
aud. 116.

Päevakorras on senise töö kok
kuvõte, ringi juhatuse valimine, 
õppegruppide moodustamine,
jooksvad küsimused. Huvipakku
vaks uudiseks on see, et kaks hea 
keeleoskusega noort esperantisti 
on võimalik saata tasuta järgmise 
aasta  suvel Tšehhoslovakkiasse 
sealse esperantoliidu kutsel.-

mises, komsomoli organisatsiooni
lises töös. Saime kuulda Soome 
noorte võitlusest paremate töö- ja  
elutingimuste, vasakpoolse suuna 
eest Soome noorsooliikumises, 
Liidu kaugematest eesmärkidest.

* 28. septembril toimunud 
ELKNÜ TRÜ komitee VII pleenum 
kinnitas komitee aruande esita
jaks TRÜ komsomoliorganisatsi
ooni XVIII konverentsil komitee 
sekretäri L. Karu. Kuulati ära e t
tekande projekt, tehti täiendusi ja 
parandusi.

* 29. septembril toimus nõupi
damine komitee sekretar iaad i ja 
ehitusstaabi ning ELKNÜ KK sek
torijuhataja P. Vähi, komandöri 
T. Pangsepa ja EÜE peainseneri 
L. Linnupõllu vahel. Täpsustati 
EÜE osavõttu ülikooli vä ljaehita
misest, eriti 1971. a. suvel.



uuseumid

ja  fzirifzud 

täis rilzfius

U N E SC O  k u u lu ta s  1968. aasta  
ra h vu sva h e lisek s  m u u seu m itö ö  
aastaks. M itm e te l ko n veren ts id e l  
a ru ta ti m u u seu m itö ö  organ iseeri
m ise  ja  k u ltu u r iv a ra d e  p o p u la r i
seer im ise  kü s im u s i. M u u se u m i
töö  aasta  vä lte l pööra ti k ü lla ltk i  
su u r t tä h e lep a n u  ku ltu u r iv a ra d e ,  
er iti k u n s tie se m e te  ka itse le . Juba
1962. a. p ee ti H aagis ra h v u sv a h e 
line  k o n veren ts , m is  oli p ü h e n d a 
tu d  k u n s t i-  ja  k u ltu u r iv a ra d e  
ka itse  kü s im u s te le . Se lle  k o n v e 
ren ts i töö põ h ise isu ko h a d  ja  ü le 
vaade m u u se u m i ka itse  u u s im a is t  
m ee to d e is t a va ld a ti U NESC O  
a ja k ir ja s  «M useum » 1964. a.

K u n s tiv a rg u s te  ü h a  k a sv a v  la i
ne ka p ita lis tlik e s  m aades su n n ib  
IC O M -i ja  In terpo li*  ik k a  ro h 
k e m  selle  k ü s im u seg a  tegelem a . 
K u n s tiv a rg u s  po le  ju  u u s nä h tu s . 
Ü le 2000 aasta va ra s ta ta kse  k u n s 
tie sem e id . M in e v ik u s  ku u lu s id  
ku n s titeo sed  sõ jasaag i h u lka . 
A ja lo o st on  se llis te s t k u n stirö ö -  
v id e s t su u rem a ten a  tu n tu d  K re e 
ka  k u n s tite o s te  v ä lja v e d u  ro o m 
laste  poo lt pärast K re e k a  a lis ta 
m is t 146. a. e.m .a., R oom a r ü ü s 
ta m in e  1527. a., m is  jä i a ja lu k k u  
«Sacco di Rom a» n im e  all, k u n s 
tite o s te  h ä v ita m in e  ja  rö ö v im in e  
30-aastase sõ ja  a ja l, N apoleoni 
rü ü s te a k ts io o n  Itaa lias ja  I I  m a a 
ilm a sõ ja  a ja l L in z i m u u seu m ile  
varade k o k k u rö ö v im in e .

1911. a. M ona L isa  vargus  
L o u v re ’is t ja  1934. a. G en ti a ltari

* ICOM — UNESCO Rahvusvaheli
ne M uuuseum inoukogu.

Interpol — Rahvusvaheline Krimi- 
tiaalpolisei Komisjon

t i iv a  va rg u s tä h is ta s id  20. sa jand i 
esim ese poole k u n s t iv  arguste  
tip p e . 1959. aastaga algas k u n s ti-  
va rg u s te  u u s e ta p p  k a p ita lis t li
kes  m aades. K u n s tiv a rg u s  m u u 
tu s  n ü ü d  tä p se lt o rgan iseeritud  
k ü lm a lt ka a lu tle tu d  b ru ta a lseks  
rö ö v im isa k tik s , m ille  p õ h im o tii
v ik s  on  m a ja n d u s lik  k a su sa a m i
ne. R ö ö v im iso b je k ti v a lik u l ei 
lä h tu ta  a in u lt selle k u n s t iv ä ä r 
tu se s t, va id  esm a joones h innast. 
H inna  aga m äärab  k u n s t i tu ru l  
k o n ju n k tu u r . N ä ite k s  m aalide  
h in d a  k u n s t i tu r u l ei k u ju n d a  
m itte  a in u lt n en d e  k u n s tiv ä ä r tu s ,  
va id  ka  m oevool, n õ u d m in e  ja  
p a k k u m in e . R o h k e m  k u i ku n a g i 
va rem  on  ku n s titeo sed  k a p ita lis t
lik u s  m aa ilm as p raegu  m u u tu 
n u d  ka u b a ks . N en d e  h in n a d  tõ u 
sevad  ja  langevad  analoogiliselt 
akts ia te  ku rs i m u u tu m iseg a . 
K u n s ti tu rg  in fo rm eer ib  ta rb ija t  
esm ajoones k u n s tie se m e te  h in 
nast ja  alles siis n ende  k u n s t i
vä ä rtu sest. 1958. ja  1959. a. o k s 
jo n ite l saa vu ta sid  m õnede k u n s t
n ike  m aa lid  reko rd h in d u . Ja  otse 
m agnetitao lise  võ lu jõ u g a  tõ m b a 
sid ju s t  nen d e  k u n s tn ik e  teosed  
ligi k u n s t iv  arg aid. E t tu n d u v a lt  
kerg em  on  röövida  k u n s tik o g u  
k u i p a n k a  võ i rahakapp i, siis 
m ee lita va d  m aa lid  seda enam . 
K u n stiva rg u se  su h te lise lt tagasi
h o id lik  k a r is tu sm ä ä r ja  tu r u  so 
b iv  k o n ju n k tu u r  õ h u ta va d  te g u t
sem isele . V argusi soodustab  ka  
«m u s t ku n s titu rg » . S iia  saabuvad  
ja  lähevad  edasi sa lapäraseid  
te id  m ööda m aa lid , s k u lp tu u r id  
ja  te ised  k u n stie sem ed . A m e e r ik a  
m iljo n ä rid  p a k u v a d  im p ress io 
n is tid e  m aa lide  eest lausa m u i
n a s ju tu lis i h indu .

K u n s tiv a rg u s  on  ka p ita lis tlik e s  
m aades ü k s  o h tlik u m a id  ja  
en a m lev in u d  ku r ite g e v u se  liike . 
M itm esu g u ste s t ü h is k o n n a k ih t i
dest vargad  ja  ra h vu sva h e lised  
banded  on sp e ts ia liseeru n u d  
ku n s tiv a rg u s te le  ja  väga  t ih ti  
tö ö tavad  kä s ikä es  k u n s t ik a u p -  
m eeste , -k o g u ja te  ja  k in d lu s tu s -  
ü h ingu tega . N en d e  söödam aa u la 
tu b  L o n d o n is t L os A n g e le s ’ini, 
R oom ast S to k h o lm in i, P it ts -  
b u rg h ist P a lerm on i. K a  A a fr ik a  
ja  A asia  r iik id esse  on nad  s iru 
ta n u d  om a haarded . Iseg i so ts ia 
lis tlik e s  r iik id e s  on e s in en u d  m õ 

ned, osa liselt vä lism a is te l te l l i
m u s te l to im u n u d  ku n stirö ö v id . 
K õ ik  need  ju h u d  on aga a va sta 
tu d  ja  süüd la sed  on saanud  te e 
n itu d  karis tu se .

K U N S T IV A R G U S T E

T Õ U SU L A IN E

1959. a. veeres  en n eo lem a tu  
ula tusega  k u n s tiv a rg u s te  la ine  
ü le E uroopa ja  A m e e r ik a . M u u 
seum e, erakogusid , k u n s tik a u p -  
lusi, k ir ik u id  ja  tem p le id  tabas  
n ii p a lju  va rgusi, et rääg iti ju b a  
ts iv ilisa ts io o n i kriis is t. A r v u k a te  
k u n s tiv a rg u s te  hu lgas äratas s u u 
rem a t tä h e lep a n u  L ucas C ranach  
va n em a  «V enuse» va rg u s 8. d e t
sem bril 1959. a. M aal va ra s ta ti 
k u u lsa  S tä d e li K u n s ti in s ti tu u d i  
ga leriist F ra n k fu r d is t M aini 
äärest. G aleriile  olid e h ita tu d  
u u ed  ru u m id  ä rk liko rru se le , ku s
28. n o vem b ril oli to im u n u d  p id u 
lik  ava tserem oon ia . Ju b a  va rem  
oli p a lju  k ii tv a id  sõnu  la u su tu d  
1532. aastast p ä rin eva  C ranachi 
«V e n u se » ko h ta  ja  n ü ü d k i tu le 
ta ti ted a  jä lle  m ee lde  k u i kogu  
ü h t s ilm a p a is tva m a t teost. M aal 
oli m õ õ tm e ilt vä ike , a in u lt 
37X25 cm , m a a litu d  p u n a p ö ö k -  
p u u  ta h v lile . K u i va rgus a ja k ir 
ja n d u se , raadio  ja  te lev is ioon i 
ka u d u  te a ta v a k s  sai, h a kka s  p o 
litse ile  saabum a  tea te id . N ende  
hulgas oli v ä ä r tu s lik e m  see, e t 
varguse  p ä eva l oli ü h te  F ra n k 
fu r d i o s tu -m ü ü g i ärisse s isen e 
n u d  u m b es  40— 45 aasta va n u n e  
1,75 m  p ik k u n e  m ees ja  p a k k u 
n u d  m ü ü a  m aali, m is k ir je ld u se  
jä rg i oli tä ie s ti id en tn e  v a ra s ta 
tuga . P o litse ile  kogunes ü le  sa ja  
jä lje , k u id  la h en d u s ei lä h en e 
n u d  m ill im e e tr i võrrag i. M aal 
jä i end ise lt ka d u n u k s . L õ p u ks  
k u u lu ta s  S tä d e li K u n s ti in s ti tu u t  
vä lja  10 000 m a rk a  lunaraha  
m aali tagasiandm ise  eest. M aali 
ei p a k u tu d  tagasi.

U m bes ü h e k sa  k u u d  h iljem , 
1960. aasta se p te m b r ik u u  lõpul 
helises M ü n ch en i K esk ja a m a h o o -  
ne p o litse is  te le fo n  ja  sa lapärane  
hääl tea ta s , e t L ucas G ranachi 
m aal, m is  k u u lu b  F ra n k fu rd ile ,

asub jaam ahoones. U m bes sam al 
ajal helises te le fo n  ka  po litse i- 
p res iid iu m is, m ehehää l tea tas, e t 
jaam ahoone  ke ld r iko rru se l on 
h o iu s ta tu d  p a k k  š ifriga  nr. 978. 
E dasi ja g a ti tä p se lt ju h tn ö ö re , 
k u s t leida  v õ ti t  ja  ku id a s  m aali 
k ä tte  saada. L õ p u ks  ü tle s  m ees, 
e t ta l pole en a m  aega, ku n a  
kohe  läheb le n n u k  G ua tem aa- 
lasse. P o litse i ru tta s  le n n u v ä lja 
le, ko n tro lliti k õ ik i re isija id , ku id  
ei le itu d  m in g e id  jä lg i, m aali aga 
le id is k r im in a a lp o litse i a n tu d  j u 
h a tu se  jä rg i kohe. M aali ju u re s  
oli sedel: «Tagasi G ua tem aalast. 
M e m a a lim e  sedasam a. P a lju  tä 
n u  saksa  rahvale.»  M aal ei o l
n u d  k a h ju s ta tu d . «Venus» läks  
o m a n iku le  tagasi, ku id  vargus- 
lu g u  ei se lg ita n u d  see vä h im a lg i 
m ääral. See jä i end ise lt sa la
päraseks.

J u u rd le m ise k s  p o ln u d  m ah tig i, 
sest saabusid  u u ed  vargustea ted : 
H am burg ist, H a n n o veris t, I ta a 
liast, In d ia s t ja  m u ja lt.

16. ju u l i öösel 1961. a. p u h u s  
L õ u n a -P ra n tsu sm a a l k ü lm  v inge  
tu u l, pa isudes ko h a ti to rm ik s .  
M oodsas ku u ro rd is  S a in t T ro p ez’s 
p ee ti ju s t  sel õ h tu l su vep id u . 
K õ ik ja l oli m u u s ik a t, la u lu  ja  
lä rm i. L in n a kese  lähedal m ä n n i
salus asus vä ik e  kabe l, m id a  k a 
su ta ti m u u seu m in a , ö ö se l ke ll 
k a k s  sõ itis selle  e tte  vä ik e  veo 
auto . K o lm  m ees t avasid  u k se  ja  
va lisid  91 m u u se u m is  e k sp o n eer i
tu d  teo sest a s ja tu n d lik u lt 57 h in 
n a lisem a t m aali. N ende  hu lgas  
olid M a tisse ’i, Torillo , S ig n a c’i, 
B o n n a rd ’i j t .  teosed. A u to  laad iti 
tä is ja  m eh ed  ka d u sid  koorm aga  
to rm isesse  öhe. M u u seu m il a larm -  
seadm eid  ei o ln u d  ja  va lvu rg i oli 
tööl a in u lt päeva l. S t. T ro p ez’ 
m aalid  jä id  ka d u n u ks .

29. ju u l i l  aga to im u s U SA  s u u 
r im  ku n s tiva rg u s . R ik k a  tö ö s tu r i 
ja  ra h vu sva h e lise lt tu n tu d  k u n s 

tiko g u ja  G. D avid  T hom son i v i l 
lasse m u rd sid  sisse vargad  ja  v i i 
sid ära 18 to h u tu  väärtusega  
m aali. K u i T h o m p so n  koos a b i
kaasaga kü la skä ig u lt tagasi jõ u 
dis, võ ts id  n e id  va stu  tü h ja d  se i
nad. R a a m id est oli vä lja  reb itu d  
k u u s  P icassot, ü k s  M irõ, D u fu  
ja  ka ks  L eger’d. V illa  oli v a ru s 
ta tu d  m oodsa alarm seadeld isega , 
k u id  õ n n e tu sek s  ju s t sel õh tu l 
oli perem ees u n u s ta n u d  selle  
sisse lü lita m a ta .

S C O T L A N D  Y A R D  ON N Õ U TU

K a ks  näda la t h il je m  ilm u s id  
vargad  jä lle  P ran tsu se  R iv ie ra s-  
se. 13. au g u stil 1961. a. va ra s ta 
sid  nad  C ezanne’i sü n n ilin n a s t 
A ix -e n -P ro v e n c e ’is t 8 k u n s tn ik u  
teost. Ja  siis tu l id  tea ted  L o n d o 
n is t, e t 21. a ugusti h ilisõ h tu l k a 
dus L o ndon i N a tio n a l-g a lerie ’st 
G oya m aal «H ertsog  vo n  W e llin g 
ton». Sco tland  Y a rd  seisis m õ is
ta tu se  ees, kas on teg em is t o rga
n isee r itu d  va rg u s te  seeriaga võ i 
ü k s ik ju h tu m ig a .

K u ig i W ellin g to n i po rtree  ei ole 
G oya m eistr iteo s, äratas va rg u s  
Ing lism aa  a va likku se s  su u r t va s
tu k a ja . Oli see ju  ing lise  ra h v u s 
kangelase portree .

' ч  (Järgneb)

Ülikoolis veerand sajandit tagasi

L eh itse s in  om a a rh iiv i m ä r k 
m eid , m id a  koosta sin  E estisse  
p u u tu v a te s t  a n d m etes t. K o gusin  
n e id  k ü ll okupa ts ioon iaegsest a ja 
k ir ja n d u se s t, k ü ll  N ü rn b erg i p r o t
sessi ja  R iias to im u n u d  nn . « k in d 
ra lite  protsessi»  m a te r ja lid e s t, 
k ü ll  m u u d e s t a llika te st.

P ilk  p ea tu s  ü h e  d o k u m e n d i fo 
tokoop ia l, m is  p ä rin es a jast, m il  
B arbarossa  p laan  oli a lles v ä lja 
tö ö tam ise l. See on  S a ksa  R assi- 
p o liitik a  P ea va litsu se  ko o sta tu d  
k ir i, m is  r i ik l ik u  sa la stu sastm ega  
d o ku m e n d in a  on  alla  k ir ju ta tu d  
dr. G rossi poo lt 28. n o v e m b ril  
1940. a. — peaaegu  30 aasta t ta 
gasi. Se lle  sisu  kä sitleb  h a rid u s
p o liitik a  p la n eer im is t sakslaste  
poo lt a listam ise le  k u u lu v a s  O st-  
landis, seega k a  m aa-a lade l P e ip 
si ra n n a lt L äänem ere  ka ldan i.

M u st va lgel on  k ir ja s: «O stla n - 
dis ei to h i eksis tee rid a  m itte  m in 
g isuguse id  te is i koole pea le  n e l 
j a k l a s s i l i s e  a l g k o o l i .

A lg ko o l peab  seadm a  endale  
eesm ä rg iks  õpetada  a rvu ta m ise  
o sk u s t ü l i m a l t  500-ni ja  
o sku s t om a n im i alla k ir ju ta d a .  
S a m u ti peab  a lgkool p õ h ja lik u lt  
sisendam a  Õ pilastesse, et a llu m in e  
saks la ste le , ausus, hoolsus ja  sõ- 
n a k u u le l ik k u s  on- Ju m a la  k ä 
suks . L u g e m i s o s k u s e  
o m a n d a m i s t  e i  p e a  m i n a  
k o h u s t u s l i k u k s .

P eale a lgkooli ei pea  O stlandis  
o lem a  m itte  m in g isu g u se id  te is i 
koole. V anem ad , kes  ta h a ks id  
anda om a lastele  h a r id u st ü le  
algkooli ta sem e, n ä ite k s  kõ rg e 
m as a lgkoolis k u i ka  h il je m  
ke skko o lis , p eavad  lapse kooli 
p a n e k u l o tsekohe  pöö rd u m a  va s
ta v a  ava ldusega  S S - i  kõ rg em a te  
ju h t id e  ja  p o litse i poole.

K u i selgub, e t laps on ra ssili
se lt la itm a tu , siis saavad  v a n e 
m ad  õiguse saata  om a laps v ä lja 
õp p eks Saksam aa le  selle  t in g im u 
sega, et ta  ka  edasp id i jä ä k s  p i
k e m a k s  a ja ks  Sa ksa m a a  te r r i
to o r iu m ile .

N iisu g u ste  h  e a v  e r e l i  s t  e 
l a s t e  va n em a d  sea takse  sel tee l 
v a lik u  e tte , ka s lo ovu tada  laps  
om a p e reko n n a s t, m is  m u id u g i  
otsekohe  p id u rd a k s  Ida-a ladel 
laste t o o t m i s e ,  võ i siis ko lida  
ise ü le  S a ksam aa le  n ing  m u u tu 
da s e a l  lo ja a lse teks S a ksa  k o 
dan ikeks.»  (M inu  sõ rendused  — 
A . M.)

V õpatage, te ie , kes  te  n ü ü d  o le
te  ju b a  laste  va n em a d , seda «h a 
r id u sp o liitik a » p ro je k ti  lugedes
— see p id i ju  te ile  osaks saam a! 
Võpatage, va ade ldes om a m u d i
lasi, — ses t tea ta va s ti ra k e n d a 
sid  saksa  fa š is tid  om a p õ h im õ t
te id  su u r im a  jä r jek in d lu seg a !

T o im ik u  ka aned  on  vee l a va 
tu d . Ü ks d o k u m e n t jä rg n eb  te i 
sele, k erg ita d es v iira s tu s lik k e  m ä 
les tu si o lnust. Jä lle  on  sõrm ede  
vahel sünge m a te r ja l, m is p ä r i
neb 1946. aasta l R iias to im u n u d  
k in d ra lite  p ro tsess ilt. Se l p ro t
sessil and is ko h tu a lu n e , O stlandi 
po litse i ja  S S - i  ü le m  S S -O b er-  
g ru p p e n fü h re r  ( — k in d r a l l e i t 
nan t) F ried r ich  Jec k e ln  jä rgm ise  
seletuse: «H im m le r  ü tle s  m u lle , 
e t B a lti r iik id e  k o h ta  ko o sta tu d  
p laan i k iire m a k s  tä itm ise k s  t u 
leb va ld a v  osa B a ltik u m i e la n ik 
ko n n a st ü m b e r  a sustada  võ i v a 
b a n e d a  s e l l e s t  t e i s e l  
t e e l  n in g  a in u lt väga  vä ike se l 
osal lä tla ste l, leed u la ste l ja  e e s t
lastel, kõ ige u s ta va m a te l, neil, 
kes  on  va lm is  R e ich i h ea ks  tö ö 
tam a , võ ib  lubada  jääda  om a  
m aale. K u id  see osa peab  la h u s
tu m a  saksa  rahva  seas. Se llest, e t 
anda  neile  m in g isu g u se id  p o li it i
lisi õ igusi, ei saa ju t tu g i olla . . .  
Seda  p o li it ik a t h a k a ti e llu  v iim a  
B a ltik u m i o ku p eer im ise  esim es
te s t p ä eva d est alates.»

Jah , seda p o liitik a t h a k a ti tõ e 
poo lest es im es te s t pä eva d est e llu  
v iim a . S õ ja  o lukorras ei o lnud  
ü m b e r a s u s t a m i n e  p r a k t i
lise lt lä b iv iidav . K ü ll aga h a ka ti  
eestla ste st va b a n em a  t e i s e l  
t e e l ,  õ igem  o leks  k ü ll öelda

t e i s t e l  t e e d e l ,  sest n e id  oli 
m itu .

Ü ks tee  oli lih tne: A d o lfis t J u h t  
kä su ta s  E estisse  H ja lm a ris t ju h i  
k in d la  nõudega  anda  «E stlandi 
m õisast»  saksa  sõ javäele  p iira m a 
tu l h u lga l «Eier, S p eck  u n d  B u t
ter» . H ja lm a ris t ju h t  h a k k a s  koos  
om a ku b ja s teg a  energ ilise lt t e 
gu tsem a . L ääne poole h a kka sid  
vee rem a  va g u n id  sealihaga, ida  
poole kahurilihaga .

T e in e  tee  oli p a lju  lü h em . Seda  
m ööda a su s ta ti tõepoo lest eestlasi 
ü m b e r  — T a r tu  ta n k itõ r je k ra a v i,  
Joora m e tsa  ku u sk e d e  alla, K lo o 
ga tu le r iita d e  vahe le  ja  vee l p a l
ju d esse  te is tesse  m a ssh u k k a m is te  
pa ikadesse .

Osa eestlasi sai la h ke  võ im a luse  
ka su ta d a  k o lm a n d a t teed , m ida  
m ööda jõ u t i  nn . «töö- ja  ka sva -  
tu s laagritesse» , k u h u  s isene ti 
läbi m assiivse  vä rava , m id a  k a u 
n is ta s  k en a  loosung  «A rb e it

Kutse
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mälestusi

m a ch t fre i» , aga k u s t  vabadusse  
v ä lju ti  ta va lise lt läb i k rem a to o 
r iu m i ko rs tn a .

J u s t sel v iis il to im u s k i teg e lik  
v a b a n e m i n e  B a lti e la n ik 
ko n n a st te ise l tee l, m ille s t J ec k e l-  
n ile  kõ n e le s  H im m ler. See kä is  
üsna  lih tsa lt n ing  k ü lla ltk i  k iire s 
ti. K o lm e  okupa ts ioon iaasta  jo o k 
su l oli ü le  100 000 eestlase H im m -  
leri m ee to d il «m aha  ka n tu d » .

S u lg es in  to im ik u  kaaned . K a d e 
d u s tu n n e , m is  m in d  a lgu l haaras, 
oli h a ih tu n u d . Tõepoolest, ked a  ja  
m id a  siis kadestada?  Ega o m eti 
seda, e t p raegune  noorus, ke lle  
sa a tu st 30 aasta t tagasi B erliin is

p la n eer iti, pääses se llest va n em a  
genera tsioon i k a n n a tu s te  kaudu?  
L o o m u lik u lt m itte . M is on  ne il 
sellega tegem ist?  N ad  võ iva d  
k ü lm a  rahuga  öelda: ise k e e ts ite  
p u tru , ise ka  sõite! N eil on se l
leks  tä ie lik  õigus.

K u id  p ro b leem  on vee l lõpun i 
lahendam a ta . V eel eksis tee rib  
see ü h isk o n d lik  kord , m is  sõda  
võ im aldab . Seda  tu le b  hoo lika lt 
silm as p idada .

M eie, om aaegse tö ö ta va  noor
soo p õ h iliseks  e lu p ro b leem iks  oli 
kü s im u s , k u id a s  ära elada. K u i  
e lu  o ln u ks  o rga n iseeritu d  v a s ta 
va lt fa š is t lik u  R a ssip o liitika  P ea 
va litsu se  p laan idele , siis o leks  
isegi see k ü s im u s  ära langenud . 
In im e s te  e lu  o leks  tä p se lt o rga
n iseer itu d : «K äsen, lasen, poon  ja  
keelan»  o leks k õ ik  korras h o id 
nud . E lu  eesm ärg id  ja  ü lesanded  
olid  selles p laan is ju m a la  kä su n a  
f ik se e r itu d ;  m idag i m u u d  ei o l
n u d k i en a m  e tte  n ä h tu d . P ealegi, 
m illis te s t e lu  eesm ä rk id es t m õ tleb  
in im en e , ke lle le  lu g em iso sku s  
po le  k o h u s tu s lik  ja  ke lle  te a d m i
sed p iird u v a d  võ im ega  teostada  
n e li m a tem a a tilis t p õ h ite h e t 500 
piires?  Ü he sõnaga, e lu  p id i t e 
m a le  n iig i o lem a  w u n derschö n .  
K edag i ei o leks  v a e v a n u d  n ä ite k s  
n iisu g u n e  p ro b leem , kas tead lane  
on va id  igav, ü h e k ü lg n e  p u u h a lg  
võ i m itte?  See  m õ teg i p o leks  
pähe tu ln u d . V a eva lt, e t o leks  
tu ln u d  m õ tisk led a  n ä ite k s  a ja v ii
te m u u s ik a  ü le . «K r a ft  d urch  
F reude» poo lt k o rra ld a tu d  m õ n i 
kü la s im m a n  aastas o leks «p ä ris
m a a la ste s t» k u n s tih u v ilis i  tä ie li
k u l t  ra h u ld a n u d .

K a  p o liitik a -  ja  seksuaa lp rob -  
leem id  o leks id  väga lih tsa lt la
h en d a tu d . P o liitika , see o leks  
härrasrassi ab so lu u tn e  p riv ileeg . 
M is p u u tu b  seksu a a lkü sim u s tesse
— u u s i m oonaka id  läheb  ik k a  
ta rv is .

N iisu g u sed  p laan id  h õ lju sid  
E estim aa  koha l 30 aasta t tagasi. 
Õ nn eks m eie  kõ ik , n ii noored  k u i  
vanad , pääsesim e nen d e  tä i tu m i

se «rõõm ust». K as m e tea m e  aga, 
ku s  n u p u ta ta k se  kaasa ja l m e ie  
arve l u u s i p laane?

E riti ü k s  asjao lu  k u tsu b  v a n e 
m a t p õ lvko n d a  va lvsuse le . V ii
m aste  aasta te  jo o ksu l on  k a p ita 
lism i ideoloogia h a ka n u d  m eie  
ü h isko n n a le  ü h a  ka sva va l hu lga l 
p a k k u m a  ta su ta  (?) p a lju  «u u t», 
m ille  kü lg e  on k le e b itu d  e tik e tt  
« V  a b  a L ään em a a ilm a  ku ltu u r» . 
On ü ld tu n tu d , e t noorus o ts ib . 
u u t n in g  h u v itu b  se llest tu lise lt. 
K u id  va n em a le  p õ lvko n n a le  pole  
see «u u s», m id a  sea lt p a ku ta k se , 
p a h a tih ti ü ldse  uus, va id  ü le -  
võõ b a tu d  vana , m id a  noorem as  
põ lves  on  k ü lla lt n ä h tu d .

M u l oli võ im a lu s elada tsaari 
aja l, V eeb ru a ri- ja  O k to o b rirevo 
lu tsioon i pöörises, vo n  S e c k e n 
d o r f f i  o ku p a ts ioon i a ja l, k o d a n 
lik u  E esti perioodil, 1940. a. sü n d 
m u s te  p äev il, h itle r ism i kanna  
all ja  sõ ja järgseš nõu ko g u d e  
ü h iskonnas.

L a u lg u  vä lism a ised  raadiosiree-  
n id  om a liig u ta va id  laule ig a su 
guste  «häälte», «va b a d u s te» ja  
«la in e te» k a u d u  k u i p a lju  tahes, 
k u id  n ii vaba  ü h isko n d a  k u i see, 
m illes  m e  praegu  elam e, po le  m a  
va rem  vee l ko h a n u d .

S ü d a m ele  jä i m u re , ka s oskab  
m eie  noorus läbi näha  selle L ä ä 
nem aa ilm a  k u ltu u r i sa a vu tu s te  
p a k k u m is te s , k ü ll superm ood ide , 
k ü ll p iib lite , k ü ll ka rva s te  lõ u s ta 
de, k ü ll vabaduse  näol «raha te 
h a » võ i saada p res id en d iks , k ü ll  
N õ u kogudem aa  k iru m ise s  ja  veel 
te is teg i «u u te  ideede» v a r ju s  
va n a  k is k ja  — im p eria lism i — 
k ih v u , m is k o rd  ju b a  m eie  peade  
koha l k o k k u  laksa tasid .

O len p u is ta n u d  sü d a m e lt om a  
m u rem õ tted . Iga p ih tim in e  k e r 
gendab  h inge  n ing  om a m õ te te  
voolu  ta h a n  lõpetada  suure  tšeh h i  
pa tr iood i J u liu s  F u c iku  sõnade
ga: «In im e se d , m a  a rm astan  te id . 
Olge va lvsad!»

(Jä rg ne b )



K u n a  see näda l läheb  vee l 
«V anem uise»  ju u b e li tä h e  all, 
a jam e ve id i ju t tu  te a tr is t, ku ig i 
m itte  ju u b e li ju ttu ,  «V anem uise»  
noore la va s ta ja  ja  n ä itle ja  E vald  
H erm akü laga .
* Millised peaksid olema üliõpilas
konna ja teatri vahelised suhted?

O leks hea, k u i in im en e , kes  
kä ib  ü likoo lis , v õ ta k s  v a s tu  tu le -  
v ik u su u n a d , o ts in g u d  tea tr is  n ing  
pärast lõ p e ta m ist ja  tööle a su 
m is t v iik s  te a tr i koos k a ts e tu s 
tega  om a m õ te te s , südam es  
kaasa.
* Mille poole peaks teater püüd
lema?

A in u k e se k s  tõ e liseks  te a tr ik s  
on e ten d u s , k u s  saal ja  lava  
m ä n g iva d  koos. Seda  koostööd  
p eam e m e  k a h ju k s  liiga  en d a s t
m õ is te ta va ks  ega pööra  sellele  
su u re m a t tä h e lep a n u , k u n a  te g e 

l i k u l t  m äng ib  va a ta ja  vee l väga  
vähe kaasa. N ii ongi vä lja  k u ju 
n en u d  su u r  d is ta n ts  n ä itle ja  ja  
p e a ltv a a ta ja  va h e l, k u s ju u re s  
va a ta ja  on p ass iivne . K u id a s  se 
da ületada?  See po le  tä p se lt te a 
da, ku id  te a te r  v õ ik s  m een u ta d a  
ra h va p id u , ku s  k õ ik  ko g u  h in 
gest osa v õ ta va d  ja  k a  osa saa
vad . O lem e p ü ü d n u d  selle  eb a 
võrdsuse  vä h en d a m ise  poole, o le
m e p ü ü d n u d  v a a ta ja t rapu tada , 
ü les ära tada  se llest kauaaegsest 
ta rd u m u ses t.

T ea ter  on  ju b a  o lem u se lt k u m 
m a line . R a a m a t ja  f i lm  on  ü h t 
sed, ko m p a k tse d , te a te r  on  ka  
te r v ik ,  k u id  logisev, log isev se lle 
pärast, et te a tr i t  teeb  lava  taga  
liiga  p a lju  in im es i korraga, u n u s 
tades, e t k u n s t i  teg em in e  on sp e t
s iifilin e  ja  õrn.

Pilguheit 
1 0 1 .

hooaega

* Millistes lavastustes võiks leida 
nende püüdluste-otsingute suge
meid?

«R ä tsep  Õ hk», « K o lm ekro ss i
ooper», «K u n in g a l on  k ü lm » 3 
« K ih lu s k lo o s tr is», «P haeton», 
noorte  la va s tu s te s t võ ik s  n im e 
tada  «T u h k a tr iin u m ä n g u », «La
seb käele  su u d  anda» ja  ka  la va 
lis t ko m p o sits io o n i G. S u itsu  
lu u lest.

« P UHH»  on uus ja  huvitav m alja- ja  lõbunurk, mis tuleb teieni 
igal teisel reedel. «PUHH»  peaks olema koht, kus tudeng võiks nalja  
leida, seda ka ise teha. «PUHH»  loodab, et paljudest tem a lugejatest 
saavad tem a autorid. Selleks korraldab « PUHH»  tulevikus m itm esu
guseid erinevates žanrites võistlusi noortele veel av astam ata  anne
tele. Juba tän a  hommikul kell 6 a lgas

Karikatuurivõistlus
Igal T a r tu  R iik lik u  Ü likooli 
tu d en g il, kes  joon ista b  kas või 
Ü H E A IN S A  k a r ik a tu u r i , on  
eeldusi saada a u h in d  n ing  
selle läbi, e t ta  om a loom ingu  
m in g il v iis il Ü L IK O O L I LE H E  
T O IM E T U SSE  lä k ita b , võ ib  ta  
om a ee ldusi ü k sn e s  su u r e n 
dada, n ii e t
k u i lä k itu s  ju h tu b  ka  k ü lla lt  
hea o lem a, ongi sa a tja l A U 
H IN D  käes ja  rõõm us m ee l 
pea leka u b a , sest nagu  kohe  
selgub  —
ü k s  a u h in d  (20 rbl.) on ko p sa 
k a m  k u i te in e  (15), k o lm a n 
dast (10) rä ä k im a ta  ja
k u iv õ rd  P R I IT  P Ä R N  va h e ta s  
keva d e l võ is tlem isõ iguse  ü l i 
kooli d ip lo m i va s tu , võ ib  iga 
ü k s  kohe  p raegu  h a ka ta  m õ t
lem a  esim esele  a u h in n a le , seda  
enam , et
va s ta va  ta sem eg a  tööde o le
m a so lu  korra l see a u h in d  ka  
vä lja  a n ta kse  ja  pea le  selle  
m ees (naine!),
k ed a  ü k s k i  se n ip a k u tu d  a u 
h in d  ei rahu lda , võ ib  saada

* Kas oleks vaja  eraldi teatritükke 
üliõpilastele?

Pole ku n a g i m õ e ln u d , e t ü l i 
õp ilane e r in ek s  p õ h io lem u se lt 
te is te s t in im e s te s t (seda e r in e 
v u s t on  kõige ro h k e m  va h e s t  
keskko o lilõ p e ta ja te l). M u u  k u n s ti  
m õistm ises  on  see va h e  e h k  s u u 
re m  k u i tea tr is , k u s  kä s itle ta k se  
tu n d m u s i, p rob leem e, tu n d e id , 
ipiis p ea ks id  kõ ig ile  m õ is te ta va d  
o lem a. A in u lt  sellisel ju h u l o leks  
eri te a tr i tü k i l  ü liõp ila ste le  m õ te t, 
k u i  ü liõp ilased  seda ise teek sid . 
N ä iten a  võ ik s  tu u a  a lga tuse «Ra- 
jaca lt» .

* Mida toob Teile tulevik?

P raegu  on pooleli A n d re je v i  
«M ees, kes  saab kõ rva k iile»  la 
va stu s , k u id  ka u g em a d  p laan id  
on u d used , a rva ta va s ti osa U nga
ri k la ss ik u  Im re  M adachi « In i
m ese  tragöödias».

K in o  k o h ta  n iip a lju : n ä it le ja 
töö  k in o s on igav, su u r i osi m ä n 
g ida  ei ta h a ks , ku i, siis e h k  a in u lt  
episoodilisi. R ežissööritööga  o le k 
s in  aga kohe nõus, sest see p a 
k u b  a la ti p a lju  h u v ita v a t.

V estle s  M. K U U SB E R G

KUI ME SÕIDAME..-
(Algus 2. lk.)

Seminarist osavõtjatele esines 
ENSV kõrgema ja kesk-erihariduse 
minister E. Schmidt, kes rääkis 
meie vabariigi hariduselu perspek
tiividest lähemal 20 aastal.  Ühes
koos käidi Klooga surmalaagri 
mälestussamba juures, viidi lilli 
ja kuulati Klooga laagri endise 
vangi mälestusi. Külalistele nä i
dati Tallinna kinoklubi amatööri
de lühifilme.

Kui lahkudes mälestusesemeid 
ja taaskohtumise soove vahetati, 
siis pidanuks juurde lisama: koh
tuda uuesti märksa otsustusvõi- 
melisematena. Välisvahetus laie
neb ju iga aastaga  igas kõrgemas 
koolis, tänini ei tule me aga  nen
degi rühmade ettevalmistuse ja 
vastuvõtuga nii laitmatult toime, 
kui oleks vaja. Jällegi «tuleks 
teha . .»

SIRJE KIIN

Terves kehas terve vaim
Paljude aastate  jooksul on üli

koolis kujunenud kõige massilise
maks spordiürituseks traditsiooni
line kursuste-, osakondade- ja  tea- 
duskondadevaheline massispordi 
konkurss, mis koosneb kolmest 
etapist: sügisene murdmaajooks, 
talvised suusamatkad (Tartu—Vor
buse, Tartu—Vellavere, Elva—K ää
riku, Tartu—Kääriku) ja  kevadine 
murdmaajooks ning orienteeru
mine.

Eelkõige on see üritus aga  iga 
üliõpilase enda jaoks, tema tervise 
huvides. Vaevalt leidub üliõpilast, 
kes m õ t t e s  ei tunnista õigeks 
pealkirjas toodud tarkusetera. Kuid 
üksnes sellest ei piisa. Tuleb jõuda 
ka tegudeni. Võistlusmoment kur
suste (rühmade), osakondade ja 
teaduskondade vahel on sellesse 
üritusse lülitatud õieti seepärast, 
et murda sellega paljude üliõpi
laste inertsust enda «kehalise mi
na» harimise vastu. Kes ei tahaks, 
et konkursi võitjaks tuleb just te
ma kursus, sest võitjat ootab n äda 
lane puhkelaager Käärikul? Võt
kem siin _eeskuju konkursi kahe
kordsest võitjast psühholoogiaosa
konna III kursusest, kes peaaegu 
sajaprotsendiliselt on mõistnud ja 
osanud hinnata ürituse kasulikkust 
ning oma spordiorganisaatori Aavo 
Luugi hoolt ja töövaeva.

Meenutuseks ja meelituseks veel 
niipalju, et kõikidest üritustest osa- 
votjate vahel loositakse välja 20 
sportlikku auhinda.

Esimesed kursused ärgu unusta 
gu end vormistamast TRÜ spordi
klubi liikmeks. Vastavalt juhendile 
läheb arvesse liikmete arvu ja liik
memaksu laekumise protsent kur
suse üliõpilaste üldarvust. Samal 
põhimõttel toimub kogu konkurss, 
s. t. kursuste paremusjärjestuse 
määrab üliõpilaste osavõtu pro t
sent eespool mainitud üritustest.

M a s s i s p o r d i  k o n k u r s i  
e s i m e n e  e t a p p  — s ü g i s e 
n e  m u r d m a a j o o k s  t o i m u b  
e s m a s p ä e v a l ,  5. o k t o o b r i l  
j a  k o l m a p ä e v a l ,  7. o k t o o b 
r i l  T ä h t v e r e  p a r g i s .  K a 
v a s  o n  n a i s ü 1 i õ p i 1 a s t e 1 e 
500 m j a  m e e s ü l i õ p i l a s t e -  
1 e 1000 j a 3000 m k r o s s .  S t a r t  
a v a t u d  kl. 17— 18.

Palve kõigile osavõtjaile! O sa
võtjate kaardid, mis antakse stardi- 
paigas, tuleb täita äärmiselt täp 
selt. Oma kursuse huvides on va 
ja ära märkida osakond, kursus, 
Arstiteaduskonna puhul ka rühm.

Tere tulemast massispordi kon
kursi esimesele etapile!

U. VOOLAID,
TRÜ spordiklubi instruktor

Följeton
Jä lle  on  nädal m öödas. Oh k u i  

r u t tu  see läks!
M a o len  jä lle  n ii p a lju  edasi 

aren en u d , e t löö a iva  kä si k o k k u .  
E i tea , k u h u  m a  lõ p u ks  n iiv iis i  
v iie  aastaga vä lja  jõuan !

J ere,

XB 9 __  »

U T U

hoopis ü lla ta va  eria u h in n a , 
k u i p a r im a  tu d en g iteem a lise  
k a r ik a tu u r i au tor,

— sa m u ti k u i  see n a in e  (m ees!), 
kes  jo o n ista d a  ei oska , aga tü 
h ip a lja  idee esitab , m is  eriau -  
h in d a  vä ä rt on, ja

— lõ p u ks  on ka  aeg se lts im e h e 
lik u  o tsekohesusega  vä lja  öel
da, e t võ ib  k ü ll jo o n ista d a  ü t 
lem a ta  hästi, m õ te ld a  vä lja  
su u rep ä ra n e  m ärgusõna , k ir 
ju ta d a  see p a k u ta v a ( te )  
töö  (de) ta h a k ü lje le  ja  ü m b r i-  
k u kese le , m illesse  ju b a  v a rem  
on  p is te tu d  sed e like  au to r i 
õige n im e  ja  ku rsusega , kogu  
selle  p a b er im a te r ja li võ ib  p a n 
n a  ü h te  suurem asse  ü m b r ik u s 
se ja  isegi ü liko o lileh e  to im e 
tu sse  S A A T A -T U U A -V I IA  
L A S T A , e n t

— kes  teeb  seda h ilje m , k u i
1. N O V E M B R IL  k . a., see p ä 
rib  v a id  kauase  ku u lsu se , a u 
h in n a s t jääb  aga ilm a!

T Ä H E L E P A N E L IK U L  L U G E 
J A L  P E A K S  P O O L V Õ IT U  JU B A
K Ä E S  O LE M A !

Arstiteaduskonna ÜTÜ koosolek 
toimub 5. oktoobril 1970. a. kell 19 
Toomel haavaosakonna auditoo
riumis.

Päevakorras:
1. Aruanne 1969/70. õ.-a. tööst
2. Uue nõukogu valimine
3. Läbirääkimised
Nõukogu liikmete, ringide vane

mate ja  igast ringist kahe liikme 
kohaleilmumine kohustuslik.

MATI T I IVEL,
TRÜ Arstiteaduskonna 

UTU esimees

Elokventsiprofessor • ••
(Algus 2. lk.) 

kuulsat portreed rippusid ülikooli 
lektooriumis, kuni nad 1888. a. a n 
ti üle raamatukogule.

Morgensterni trükisõnaline pä
rand (üle 300 nimetuse) on kirju 
mosaiik trükitud kõnedest, re tsen
sioonidest, reisikirjeldustest, kir ja
de publikatsioonidest ja artiklitest 
peaaegu kõigilt humanitaar teadus
te aladelt. On isegi kodu-uurimus- 
lik ülevaade ülikooli peahoone asu 
koha ajaloost, ilmunud 1805. a.
II semestri loengute kavas.

Suure loodusearmastajana võttis 
universaalne teadlane osa Toome
mäe pargi rajamisest. Toome nõl
val, praeguse Mitšurini tänava 
ääres oli ta l suur aed, kuhu is tu
tas kaski, vahtraidL hõbepapleid 
ning teisi puid ja põõsaid. Aia kin
kis professor 1848. a. ülikoolile. 
Seal kasvab nüüd väike lõhislehe- 
line kaseke. Teaduslik Raam atu
kogu is tutas selle Karl M orgen
sterni kahesajandal sünnipäeval.

* * *
Prof. Karl M orgensterni m õtteid.

Ühele tõsiteaduslikule vaimule ei 
hakka miski rohkem vastu kui mõ
ne professori nõudmine mehhaani
liselt järg ida mingit ühtset tea 
duslikku seisukohta, pärinegu see 
siis kellelt tahes.

Et noored inimesed, näiteks üli
õpilased, alati oma õigustest rä ä 
givad, mitte ka oma kohustustest!
Oo, on suur õigus omada kohus
tusi. Kes muidu taluks sind, elu!

K. NOODLA

K õigepea lt — õ pp is in  su itse ta 
m a. L e m p s  ü tle s , e t see po le  ü ld 
segi kaasaegne, k u i noor n a is te 
ra h va s p lä ru  n ä k k u  ei löö. N oor
m eh ed  — see on  iseasi, n em a d  
v õ iva d  ka  m itte  su itse ta d a  (ja  
p a lju d  n e is t ei su itse tag i), aga tü 
ta r la ste l tä h is ta b  su itse ta m a  h a k 
k a m in e  d a a m ik s  saam ist. Igas t ü 
tarlapses o leva t daam  ju b a  n .-ö . 
em brüonaa lses  o leku s  a m m u  o le
m as, aga n ii k u i esim ese sigareti 
ära teeb  ja  selle  peale süda  p a 
h a ks  läheb , siis lööb see daam  
õitsele . V a n a sti sü n d in u d  V een u s  
m e re v a h u s t, n ü ü d  s ig a re tisu it
su st.

Tead , ega see n ii lih tn e  olegi. 
P a h v id a  on  kerge , aga a lla tõ m -  
bam ine on e s ite k s  ju b e . S ilm is t 
jo o kseb  s ir ina l v e t t  ja  k ö h im a  
ajab , n ii e t ko psud  lõ h keva d . 
A g a  õige d aam  ei to h i läkastada , 
tem a  peab  k ü lm a  rahuga  ja  p la s-  
see ru n u d  näoga tõ m b a m a  ü h e  s i
g areti te ise  jä re l, n ii m uuseas, 
nagu  m e ie  em a  m e il ko d u s  k a r 
tu le id  koorib . Ja  süda  läheb  a l
gu l p a h a ks, aga k u i paar p a k k i  
oled ära k is k u n u d  ja  para ja l 
m äära l ö ö k in u d , on  a m e t selge 
kah . N agu  m a  ü tle s in , po isid  
en a m a sti e i su itse ta , aga nad  on

ü ldse  d eg en ereeru m a s  — p ika d  
p ü k s id  o lem eg i n e il t ü le  v õ tn u d , 
v a rs ti su n n im e  n e id  v is t p its id e 
ga n iu d ep õ lli ka n d m a  n in g  nad  
m u u tu v a d  taas k a su lik k u d e k s  
ko d u lo o m a d eks, n a g u  nad  olid  
kauges m in e v ik u s  m a tr ia rh a a d i 
ajal.

V ä lja  a rva tu d  L em p s, kes  — 
nagu  sa m u  e e lm is te s t k ir ja d e s t  
m ä le ta d  — on väga  m e h e lik  om a  
õlgadeni la in e ta va tes  lo kk id e s  ja  
tä i s h a b e m e s m i l l e s t  pärast m õ 
n in g a s t o ts im is t le iad  tem a  v a i
m u k a  suu , k a k s  p u n a s t v is tr ik k u  
ja  ta rgad  s ilm akesed . T a  näeb  
v iim a se l a ja l väga  noobel vä lja , 
sest k a n n a b  u u s im a t m oerööga
tu s t:  v a k s tu s t te h tu d  p ü k se  ja  
p a h u p id i k a rv a s t vesti. Ü ks õ h tu  
v id e v ik u s , k u i ta  m in d  k o ju  saa 
tis, eh m a ta s ta  selles k o s tü ü m is  
ühe  keskea lise  m e e sk o d a n ik u  n ii 
ära, e t see enesea la lho iu  r e f le k 
sis t ju h e n d u d e s  o tsem a id  ü le  
p la n g u  vupsas, k u i  L em p si nägi! 
Oh, L em p s, L em p s, m u  a rm as  
v ä ik e  lum ebeeb i!

A h  soo, peaaegu  e t p id in  u n u s 
tam a . Sa  ju  tead , e t po is id  k a n 
n a va d  p ra eg u  k a  igasuguseid  
k ih v te  m ed a ljo n g e  kaelas. L e m p -  
sil ü k s  p is ik e  kae la raha  on, aga 
ta h a k s  ta lle  rõõm u  teh a , ta l t u 
leb  v a rs ti sü n n ip ä ev . K u i k a t 
su k s id  m e il ko d u s  ku id a g i isa  
k ä es t kü s id a  (ise m a  ei ju lge!) 
kas m e il see va n a  k u lu n u d  g o t
land i kä i v ee l alles on. K u i se l
lele to p e lt lo o m a k e tt ta h a  panna , 
saaks väga  orig inaalse  k a e la 
eh te , m id a  üh e lg i T a r tu  m o e k u til  
vee l ei ole. L em p s  o leks  selle ü le  
väga  rõõm us.

K ir ju ta s id , e t näed  Ü lot v iim a 
sel a ja l t ih t i  — noh , eks  siis te r 
v is i ka  m in u  poolt! Ik k a g i k la s s i
ven d . Ega su l seal m aa l ju  kes  
teab  m is  p o is te v a lik u t ei ole.

P a i-pa i!
S in u  A n n e -M a r i

TEATED
EÜE  KESKSTAAP TEATAB

Maleva üldkoosolek toimub 10. 
oktoobril Tallinnas J. Tombi nim. 
Noo-rsoo Kultuuripalees (Salme t. 
12). Algus kell 16.

Paevakord:
1. Aruanne EÜE-70 tegevusest
2. EÜE-71 nõukogu valimine
TRÜ KOM MUNISTL IKU 

KASVATUSE 
LAB ORATOORI UMIS

Kommunistliku Kasvatuse Labo
ratooriumi juures töötava üliõpi- 
lasringi

avakoosolek 
toimub kolmapäeval, 7. oktoobril 
kl. 18 ühiskonnateaduste majas 
aud. 211.

Kavas ülevaade eelmise aasta 
tööst ja selle aasta  plaanidest.

Kutsume osa võtma üliõpilasi, 
kes tahaksid tegelda järgmiste 
probleemide uurimisega:
* maailmavaate kujunemine,
* nõukogude ühiskonna sotsiaal

ne struktuur,
* üliõpilaskonna formeerumine.

TRÜ KLUBIS
reedel, 2. oktoobril kell 20 LADI
N AAM EERIKA RAHVALAULE.

Jälg ige kuulutusi peahoone fua
jees!

TEATED
MALETAJAD!

Tulgem 8. oktoobril kell 18 kee
miahoone biokeemia auditooriumi 
(IV korrus), et v ä l k t u r n i i -  
r i g a avada malehooaeg.

Samas kavandame TRÜ rnale- 
sektsiooni 1970/71. a. tegevus
plaani.

TRÜ SPORDIKLUBI

ÜTÜ NÕUKOGU 
KOOSOLE K

6. oktoobril 1970. a. kell 20 toi
mub TRU peahoones tuba nr. 116 
UTU nõukogu koosolek. Kõigil 
nõukogu liikmeil ja  teaduskonna- 
nõukogude esimeestel osavott ko
hustuslik.

TÄNUAVALDUS
Südamlik tänu kõigile, kes mulle 

kaasa tundsid minu isa surma 
puhul.
____________________V. HAAMER _

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета* 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk* 
Tartu, Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5727. MB-07028.

f  ----
R A H V üe^ '
v_____ .....



M Fr. R. Kreutzwaldi 
nim. ENSV Riiklik
Raamatukogu Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HA'ÄLEKANDJA

Nr. 28 Reedel, 9. oktoobril 1970. а. XXIII aas takä ik

Tartu Riikliku Ülikooli 
kollektiiv leinab ENSV 

Ülemnõukogu Presiidiumi 
e s im ees t

ALEKSEI MÜÜRISEPPA

TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
XVIII konverents

2. oktoobril toimus TRÜ aulas ELKNÜ TRÜ or
ganisatsiooni XVII I  konverents, m illest võttis osa 
212 delegaati. Konverentsi avas ELKNÜ TRÜ ko
mitee sekretär Laur Karu. Päevakorras olid:

1. ELKNÜ TRÜ komitee aruanne.
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni revisjonikom is
joni aruanne.
Leninlikust arvestusest TRÜ komsom oliorga
nisatsioonis 1970/71. õ.-a.
ELKNÜ TRÜ komitee valimised.
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni revisjonikom is
joni valimised.

Komitee aruande esitas L. Karu, revisjonikom is
joni aruande defektoloogia-osakonna III kursuse 
üliõpilane A. Lepik. E ttekandega leninlikust arves
tusest esines ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri ase
tä itja  M. Kubo. M andaatkom isjoni aruande esitas 
K. Metsmaa.

L ä b i r ä ä k i m i s t e l  võtsid sõna J. Tamm 
(ajaloo-osak. IV k.), V. Peedim aa (M ajandustea-

2.

3.

4.
5.

ELKNÜ TRÜ
komitee

aruandest
(A valdatakse tunduvalt lühen

datuna.)
Aruandeperioodil kuulus ELKNÜ 

TRÜ organisatsiooni 3712 kommu
nistlikku noort, s. o. 85% üliõpi
laste üldarvust. Oma töös lähtus 
ELKNÜ TRÜ komitee kõrgemate 
partei- ja  komsomoliorganite kong
resside ja  pleenumite otsustest 
n ing ELKNÜ TRÜ XVII konve
rentsi ja järgnenud pleenumite o t
sustest.

Komitee püüdis realiseerida põ
him õtet, et igas teaduskonnas, osa
konna (raviosakonna kursuse) ja 
rühma kollektiivis toimuks komso- 
m olitegevus vastava  kollektiivi va
jadusi ja  huvisid arvestades.

Ei tehta ju komsomolitööd sel
leks, et kellelegi paberit näidata või 
näiliselt olla aktiivne. Meil tuleb 
osata lahti mõtestada oma tegevus, 
selle eesmärgid, reaalsed problee
mid oma elus. Tuleb osata  arenda
da endas lisaks headele spetsialisti- 
oskustele oskus so tsiaalselt m õtel
da, leida probleeme ja  nende la
hendam ise teid, suhtuda täie vastu 
tustundega enese ja  oma kaaslaste 
tegevusse ja  osa ta  sellele anda po
liitiline hinnang.

Möödunud aruandekonverent- 
si õhkkond on kõigil osavõtnuil 
hästi meeles. Vastvalitud komi
teel oli muidugi vaja igati säili
tada  üliõpilaste erk ja  loov mõte 
probleemide analüüsil ja  nähtuste 
seletuse otsimisel, kuid teiselt poolt 
oli vaja tiibu kärpida anarhistlikul 
mõtteviisil, mis üliõpilaskonnas oli 
ja  on liikvel, s.o .  printsiip — mul
le on kõik lubatud, sest on demo
kraatia . Jah, on küll demokraatia, 
kuid kehtib ka distsipliin. Ja  tuleb 
harjuda mõttega, et üliõpilaste suh
tes, kes ei tunne endal mingeid ko
hustusi A LM A  M A TE R ' i ja komso
moliorganisatsiooni ees, pole erilisi 
kohustusi ka ülikoolil.

Rea aastate  vältel on ülikoolis 
proovitud mitmesuguseid töövorme, 
neid algatatud, lõpetatud, uuesti 
proovitud.

Praeguseks ajaks on peaaegu 
kõikide elualade korraldamise osas 
ülikoolis kogemused olemas ja sel
le aasta  ülesandeks seadsim e neid 
täpsustada , et vä lja  töö tada tege
vuse põhimõtted üliõpilaste om a
valitsuse süsteemi elluviimiseks. 
Elluviimine saab teoks sihikindla 
tegevuse tulemusena järgnevatel 
aastatel. Töö kõigil elualadel tuleb 
siduda uuel, kõrgemal tasemel 
kompleksseks süsteemiks.

IDE O L O O G IL IN E  TÖÖ

Ideoloogiasektor (juhataja M. Ku
bo) tegeles pidevalt ideelis-poliiti- 
liste probleemide analüüsiga. Kesk
seks probleemiks möödunud õppe
aastal oli V. I. Lenini 100. sünni
aastapäevaga seotud ürituste ette
valmistamine ja läbiviimine. Siin 
lähtus komitee eelmise komitee 
poolt väljatöötatud plaanist ja  põ
himõtetest. Kogu organisatsiooni 
haaranud keskseks ürituseks oli 
üleliiduline leninlik arvestus, mil
lest meil võttis osa 3482 kommu
nistlikku noort. Neist ei suutnud 
arvestust sooritada 75 inimest, kel
le küsimust arutati osakondade bü
roodel. Leninlik arvestus tõi kaasa 
mõndagi positiivset ülikooli kom
somolitööle. Eelkõige tugevnes 
kontakt üliõpilaskonna ja komso
moli- ning parteibüroode vahel. 
Paranes tagasiside  arvamuste näol 
komsomolitöö paremaks läbiviimi
seks ülikoolis, selgusid mitmed 
puudujäägid meie ideoloogilises 
töös. Saadi kontakt paljude inimes
tega, kes oskaksid ja  tahaksid te 
gelda komsomolitööga. Arvestuse 
sooritamisel oli side ülikooli partei- 
ja komsomolikomitee vahel väga 
tihe ja asjalik. Sõltub ju komsomo
litöö efektiivsus suurel määral 
parteilise suunamise optimaalsest 
tasemest.

Väärtuslikud on osakondade 
atesteerimiskomisjonide esimeeste 
poolt esitatud analüüsivad hinnan
gud leninlikule arvestusele. Osa 
neist märkustest ja  järeldustest po
le aga leninliku arvestuse jä tkam i
sel võimalik arvestada, sest arves
tus toimub ÜLKNÜ KK ja ELKNÜ 
KK büroo küllalt täpsete  juhendite 
alusel.

Eelmise aasta  leninliku arvestuse 
sooritamisel paistsid eriti positiiv
selt silma Õigusteaduskonna ja 
Ajaloo-Keeleteaduskonna komsomo- 
lialgorganisatsioonid. Õnnestus ka 
komsomolikomitee ja  ÜTÜ sotsio-

duskonna III k.), D. Visnapuu (Õ igusteaduskonna 
IV k.), A. Luuk (psühholoogiaosak. III k.), T. 
Kuldsepp (eesti filoloogia osak. IV k.), H. Faim an 
(füüsika pedag. osak. IV k.), S. Kallas ( ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri ase tä itja ), J. Viller (vene 
filoloogia osak. III k.), V. Mürk (füüsika teor. 
osak. V k.), T. K ändler (füüsika teor. osak. IV k.), 
T. Koldits (psühholoogiaosak. III k.).

K o n v e r e n t s i  t e r v i t a s i d  ELKNÜ TPI 
komitee sekretäri ase tä itja  M. Keek ja  ELKNÜ 
EPA komitee sekretär M. Asi.

Pikem ate s õ n a v õ t t u d e g a  esinesid konve
rentsil ELKNÜ KK sekretär A. Kullaste, EKP TRÜ 
Komitee sekretär K. Koger ja  TRÜ rektor A. Koop.

L õ p p s õ n a g a  esines L. Karu.
Konverents hindas komsomolikomitee töö aru 

andeperioodil h e a k s  ja  võttis vastu ulatusliku 
otsuse. Konverents valis 54-liikmelise uue komso
molikomitee ja  3-liikmelise revisjonikomisjoni.

loogiaringi korraldatud teoreetiline 
konverents.

Kahjuks ei suutnud komsomoli
komitee aga lõpule viia loengute 
sarja vene revolutsioonilise motte 
ajaloost. Oleme tänulikud dotsent 
Rem Blumile, kes pidas selles sa r
jas  4 loengut. Teisi lektoreid ei 
suutnud ühiskonnateaduste kateed
rite parteiorganisatsiooni büroo 
aga meile soovitada.

Edukalt läks grupi komsomoliko
mitee liikmete juubelieelne reis tu t 
vumiseks Nõukogudemaa teiste 
kõrgemate koolide komsomolitööga 
ja Leniniga seotud paikadega. Rei
simuljeid tutvustati ajakirjanduses, 
korraldati ka vastavateemaline näi
tus.

Eriti rõhutaksin, et ülikooli kom
munistlikud noored aitasid ajavahe
mikul 20. aprillist kuni 10. maini 
aktiivselt kaasa ühiskondliku korra 
kindlustam isele Tartu linnas. See 
on kohustus, mida meie organ isa t
sioon on täitnud laitmatult mitme
tel vastutusrikastel puhkudel vii
maste aasta te  jooksul., Arvamused, 
et korrarikkujateks linnas on meie 
üliõpilased, on osutunud alusetuks.

Tähtsaks tuleks lugeda õppe
edukuse ü ld ist paranem ist juubeli
aastal,  eelkõige aga huvi kasvu 
ühiskonnateaduste vastu. P aranes 
õppeedukus ühiskonnateaduslikes 
ainetes, m ärgataval t  tõusis e tte
kannete ja referaatide arv semina
rides, aktiivselt osaleti ühiskonna
teaduste konkursil (ülikooli vooru 
esitati 67 võistlustööd). Ometi on 
osavõtt ühiskonnateaduste konkur- 
sist jäänud nagu mõnede üliõpilas
te ja  õppejõudude eraasjaks. Au
hinnatud töid ei tutvustata  laie
malt, tööde läbiarutamisel ja kon
kursile suunamisel ei etenda kom- 
somoligrupp mingit osa, rida õppe
jõude, nende hulgas ka doktori- 
krajadiga mehi, pole aastaid ühtki 
üliõpilastööd ‘ juhendanud. Seda 
enam tahaks tänada õppejõude sm. 
J. Kalitsat, A. Blumfeldti, K. Koge- 
rit, S. Lepikut, H. Metsat, R. Blu- 
mi, E. Loonet, V. Türki, J. Anti, 
kes juba aastaid on olnud üliõpi
laste ühiskonnateadusealaste tööde 
peamisteks innustajateks ja abis ta
jateks ülikoolis.

Kokkuvõtteks kannan konverent
sile ette, et V. I. Lenini 100. sünni
aastapäeva tähistamiseks m öödu
nud konverentsil kavandatud plaan 
on põhijoontes edukalt täidetud. 
Seda kinnitab ka ÜLKNÜ KK juu- 
belivimpel, mille pälvisime ainsana 
vabariigi kõrgematest koolidest.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
ase tä itja

RIINA HUNT
Sündis 1948. a. T artus. Lõpetas T ar

tu V Keskkooli 1966. a. P raegu opib 
TRÜ A rstiteaduskonna raviosakonna 
V kursusel. V allaline. ÜLKNÜ |iige 
1962. a. 1969,—1970. Õ.-a. ELKNÜ TRÜ 
komitee büroo liige, 1968—1970 A rsti
teaduskonna kom som oliorganisatsioo
ni sekretär. NLKP liikm ekandidaat.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
ase tä itja

VLADIMIR MÜRK
Sündis 1949. a. Tallinnas. Lõpetas 

Tallinna 6. Keskkooli. 1966. a. asus õp
pima TRÜ füüsikaosakonda. Abielus. 
ÜLKNÜ liige alates 1963. a. 1969—70. a. — 
ELKNÜ TRÜ komitee liige. Alates 
1970. a. m aist ELKNÜ TRÜ komitee sek
retäri ase tä itja  ja  büroo liige.

Tähtsaks ja kogu üliõpilaskonda 
haaranud ideoloogilise Sisuga üri
tuseks olid TARTU V ÜLIÕPILA S
PÄEVAD möödunud aasta  novemb
ris. Üliõpilaspäevade ettevalmista
mine toimus küllalt keerulistes tin 
gimustes, mille põhjustasid mõned 
ideoloogilist laadi möödalaskmised 
1968.a. üliõpilaspäevadel. Nende 
tulemusena esines möödunud sügi
sel ettevaatlikku ja umbusaldavat 
suhtumist Tartu üliõpilaskonnasse 
ja ülikooli komsomolikomiteesse 
kui ürituse ettevalmistajasse. See

ELKNÜ TRÜ komitee sekretär

MÄRT KUBO

Sündis Viljandim aal 1944. a. Oppis 
Viljandi II Keskkoolis. Asus 1962. a. 
TRÜ-s a jalugu  õppima. Vahepeal tee
nis Noukogude arm ees ja  1970. a. ke
vadel sai ülikooli diplomi. Abielus. 
ÜLKNÜ liige 1961. a. Ajaloo-osakonna 
kom som oliorganisatsiooni sekretär
1967—1969. a. Ülikooli komsomolikomi
tee büroo liige ja  ideoloogiasekiori 
ju h a ta ja  1969—1970. a. ELKNÜ Tartu 
linnakom itee liige 1969. a. Alates 
1970. a. m aist ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretäri asetäitja . NLKP liige.

ilmnes liialdatud ettevaatusabinõu
des ja kontrollivate instantside 
rohkuses, seda nii ettevalmistustöö 
sisulises kui ka organisatoorses 
osas.

On rõõm märkida, et üliõpilas
päevadel TRÜ üliõpilaskond tões
tas sellise suhtumise mittevajalik- 
kust ja  näitas end distsiplineeritud 
ning organisatsioonikindla kollek
tiivina. Tagasivaates tuleb pidada 
põhjendatuks akadeemilist ilmet hi
lissügisel linna tsentrumis toimu
val suurüritusel. Täienduseks selle
le laadile korraldas komitee mais 
metsapeo Vorbusel koos rongkäigu
ga lauluväljakult,  mis esmase ette
võtmise kohta samuti õnnestus.

Käesoleva aasta  üliõpilaspäevad 
toim uvad plaani kohaselt 13.— 15. 
novembril deviisi all «Olgem ühis
konna ja  looduse arukad pereme
hed!»

Ülemöödunud komsomolikonve- 
rentsi otsusega seati sisse ülikooli 
komsomolikomitee kirjandusauhind. 
Möödunud konverents otsustas j ä t 
kata preemia väljaandmist ning ko
hustas uut komiteed kooskõlastama

(Järg 2. lk.)

ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
ase tä itja

SIIM KALLAS
Sündis 1948. a. Tallinnas. Lõpetas 

Tallinna 22. Keskkooli kuldm edaliga 
1967. a. Samal aastal astu s TRÜ Ma- 
jandusteaduskonda rahanduse .e r ia la 
le. Vallaline. ÜLKNÜ liige 1965. a. 
196S. aa s tast ELKNÜ TRÜ komitee lii
ge. 1969.—70. õ.-a. M ajandusteaduskon
na kom som oliorganisatsiooni sekre
tär. Alates 1970. a. m aist ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretäri ase tä itja  ja  büroo 
liige.
• • • • • • • • • • • • •

ELKNÜ TRÜ 
komitee 
pleenum

2. oktoobril toim us ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni XVII I  konverentsil 
valitud komsomolikomitee e s i 
m e n e  p l e e n u m ,  mis aru tas 
organisatsioonilisi küsimusi.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretä
riks valiti MÄRT KUBO, sekretäri 
asetäitja teks Riina HUNT, Siim 
KALLAS ja  Vladimir MÜRK.

Pleenum valis ELKNÜ TRÜ ko
mitee b ü r o o  järgm ises koossei
sus: Riina Hunt, Siim Kallas, 
M ärt Kubo, Toivo Kuldsepp, Vla
dimir Mürk, Andres Piirsoo, M artti 
Preem, Ants Reinmaa, Jaan  Tamm, 
Triinu Tikand, Donald Visnapuu.

Komitee i d e o l o o g i a s e k 
t o r  i juhata jaks kinnitati Toivo 
Kuldsepp, õ p p e s e k t o r i  juha
tajaks Ants Reinmaa, e l u - o l u  
sektori juhata jaks Jaan  Tamm, 
k u l t u u r i -  j a  s p o r d i s e k -  
t о r i juhata jaks Sirje Kiin ja 
o r g s e k t o r i  juhatajaks Rein 
Toomla.

Pleenumi tööst võtsid osa ELKNÜ 
KK sekretär A. KULLASTE ja  EKP 
TRÜ komitee sekretär K. KOGER.



ELKNÜ TRÜ 
komitee 

aruandest
(A lgus 1. lk.)

auhinna väljaandmisega seotud kü
simused vabariiklikes instantsides.

Vabariigi valitsuse otsusega sea
ti sisse vabariiklikud kirjanduspree
miad ning mõni päev enne meie 
preemia väljaandmise tähtpäeva — 
J 4. märtsi — selgus, et asutuste  ja 
organisatsioonide kir jandusauhin
nad on likvideeritud. 

t Tekkinud olukorda arutades jõud
sime arvam usele, et võiks kaaluda 
K.-J. Petersoni nimelise auhinna 
reorganiseerim ist vabariigi u latuse
ga kirjanduspreem iast ülikoolisise
seks auhinnaks, millega ülikooli 
komsomolikomitee kord aastas, 14. 
märtsil, autasustaks väärilist esin
daja t  ülikooli õppejõudude või üli
õpilaste hulgast ühiskondlik-poliiti- 
Iise ja teaduslik-kultuurilise tege
vuse eest.

Ф Ф *

Aruandeaastal on jätkunud komi
tee töö üliõpilaskonna esteetilise 
m aitse kujundam isel (luule-, kuns- 
ti- ja  muusikaõhtu üliõpilaspäevade 
ajal, ülikooli kir jandusvõistlus, 
kammerakadeemia vana-aasta  õh
tul, TRK diplomandide kontsertide 
seeria, «Tornimuusika», «Juventu- 
se» kontserdid, TRK lavakunstika
teedri IV lennu diplomietendused 
Tartus, side «Vanemuisega».) Sel
les osas tuleb positiivselt hinnata 
eesti filoloogia osakonna komso
moliorganisatsiooni tegevust (sek
retär T. Kuldsepp). Alguse said 
plaadimuusika õhtud ülikooli koh
vikus. Poolegi on ülikooli kirjan- 
dusalmanahhi koostamine.

Kurvem asi on üliõpilaste isete
gevus. Jättes kõrvale meie poolpro
fessionaalsed kunstikollektiivid, tu 
leb tunnistada, et seda praegu pea
aegu ei eksisteerigi. Neli aasta t  
menuga tegutsenud ansambli «Ra- 
jacas» kandvamad jõud on ülikooli 
lõpetanud. Järelkasvuna võiks m är
kida vaid füüsikute «Kuupi ja ke
ra». Klubis organiseeritud sari 
«Kodu ja ristikhein» ei täitnud oma 
eesmärki, esinemistes domineeris 
labasus ja igavus. Oleme jõudnud 
huumori osas «surnud seisu» nagu 
ca 10 aastat tagasi.  Üheks, kuid 
kahtlemata mitte ainsaks säärase 
olukorra esilekutsunud teguriks on 
ehk liigne ülekindlustam ine ja kül
lalt subjektiivne kriitika. Ülikooli 
tingimustes lisandub neile põhjus
tele muidugi ka ruumipuudus ig a 
suguse isetegevuse arendamiseks.

Rääkides puudustest meie ideo
loogilises töös, peab tunnistama, et 
komitee ei suutnud tööle rakenda
da aktiivi õpetam ise ja  inform eeri
mise süsteemi. Sisuliselt ei ületa
nud aktiivi laagrid eelmiste aastate  
taset. Soiiku jäi ka komitee infor- 
m atsioonibülletääni väljaandm ine. 
Mis puutub informatsioonikoosole- 
kutesse, siis komitee esialgu jätkas 
nende korraldamist, kevadel ja 
käesoleval sügisel pole aga neid 
korraldatud. Teatud taandarengut 
näitas komitee töö ka in ternatsio 
naalse kasvatuse alal ning üldse 
töö vene osakondade üliõpilastega 
komitee 1968.a. detsembripleenumi 
otsuse täitmisel. Tuleb ka tunnis
tada vene osakondade komsomoli- 
aktiivi passiivsust, seda eriti m ate
maatikute ja raviosaikonna üliõpi
laste juures.

* * *

Ideoloogilise too efektiivsuse 
üheks põhikriteeriumiks on ülikooli 
komsomolikomitee alati pidanud 
oma parimate esindajate soovita
mist NLKP ridadesse. Aruandepe
rioodil andis büroo soovitused 
NLKP liikmeks astumiseks seitsme
le ja  liikmekandidaadiks vastuvõt
miseks 27 organisatsiooni liikmele. 
See arv on suurem kui vaba
riigi teistes kõrgemates koolides. 
Sellele vaatam ata  ei võta kül
laltki suur osa noortest kommunis
tidest komsomolitööst aktiivselt 
osa. Ilmselt tuleks ka gruppides 
suhtuda küsimusse printsipiaalselt,  
nõudes noortelt kommunistidelt 
praktilisi tegusid ning anda soovi
tus parteisse astumiseks vaid ini
mestele, kes oma tegevusega seda 
on õigustanud.

Kurvastusega tuleb tunnistada, 
et viimasel aastal on sidemed v a 
bariigi kõrgemate koolide komso- 
molikomiteede vahel nõrgenenud.

Vabariigi üiiõpilasnõukogu on ku
junenud puhtformaalseks ning meie 
arvates tarbetuks asutuseks, sest 
seal pole arutamist leidnud üliõpi
laskonna olulised probleemid.

Jõudis lõpule TRU lõpetanute 
ankeetküsitlus. Veel kord leidis 
kinnitust fakt, et pärast ülikooli 
lõpetamist suunatakse kõik värs
ked lõpetanud ühiskondlikule töö
le. Küsitluse tulemusi arutati 
komsomolikomitee pleenumil. Neid 
tu tvustati ka ELKNÜ KK pleenu
mil ja  ajalehes «Noorte Hääl». Sel
gusid olulised kitsaskohad noorte 
spetsialistide töötingimustes, eriti 
varustamises elamispinnaga.

Käsil on ka TRÜ ja teaduskon
dade vilistlasnõukogude moodusta
mine, viimased võiksid edaspidi 
kaasa aidata põlvkondade paremale 
sidumisele ja võimaldaksid paremi
ni formeerida üliõpilastest spetsia
liste.

Ülikoolis töötab rida klubisid. 
Peale rahvakunstiansambli on vaes
lapse ossa jäänud muu isetegevus 
ametiühingu klubis. Rahvusvahelis
te suhete ring hakkab kõigi sümp
toomide järgi üle saama vahepeal
sest madalseisust. Bürool oli a ru t 
lusel ka Interklubi tegevus. Uus 
Interklubi juhtkond T. Kolditsiga 
eesotsas on igati teovõimeline ja 
energiline.

Hästi ja aktiivselt tegutseb ki- 
noklubi L. Blumi juhtimisel.

Side keskkoolidega oli T. Trombi 
juhtida. See töölõik ei arenenud tä 
navu edasi. Ülikooli küll tutvustati , 
kuid ilma kindla süsteemita.

Ülikooli komsomolikomitee on 
jä tkanud ajalehe «TRU» kui oma 
häälekandja kasutamist komitee 
materjalide propageerimisel, kuid 
tuleb tunnistada, et ajalehel puu
dus oma nägu  ja selge ideeline 
joon. Ajalehe tööd arutas ka EKP 
TRU komitee ja tegi tõsist kriit i
kat materjalide valiku osas.

Oleme olukorras, kus tõsiseid po
liitilisi probleemartikleid TRU a ja 
lehes peaaegu ei ilmu. Etteheide 
ülikooli komsomolikomitees, et ta 
täitis üksinda suurema osa lehe 
ruumist, pole ilmselt sisuline, sest 
keegi peab ju kir jutama ja kui meil 
materjali ja probleeme jätkub ning 
õppejõud, partei ja  ametiühinguko
mitee ning rektoraat meile ruumi 
loovutavad, miks siis mitte kirju
tada!

Probleem on ajalehe muutmises 
tõepoolest üliõpilaskonna tr ibüü
niks.

Omaette tuleb peatuda ideoloo
gilistel probleemidel seoses 
EÜE-ga. Teatavasti töötas EÜE 
rohkem kui 1500 liikme hulgas 
TRU-st 390 inimest, s. o. ligikau
du v4, sealhulgas välisrühmades 
Krakovis, Debrecenis, Budapestis, 
P rahas ligi 60 üliõpilast. Tänavu 
oli ideoloogilisi pretensioone üli
õpilaste aadressil vähe.

Sel suvel olid maleva rühmades 
komsomoligrupid, kelle ülesandeks 
oli poliitilise elu korraldus rühm a
des.

Maleva poliitkasvatuse süsteem 
töötas hästi. V äga head olid side
med maleva keskstaabi ja  ELKNÜ 
TRÜ komitee vahel, kõik problee
mid suutsim e lahendada asjalikus 
ia sõbralikus õhkkonnas. Kuid 
maleva tegevuse juures hakkavad 
silma tendentsid, mis nõuavad 
edaspidi nii EÜE keskstaabi kui 
kõrgemate koolide komsomoliko- 
miteede ühiseid arutlusi ja jõupin
gutusi.

1. K a a d e r .  Malev on paisu
nud suureks, .kuid koos maleva 
suurusega tõuseb ka juhtiva kaad
ri hulk. Tänavu oli haaratud ligi
kaudu 180 inimest. Valik oli kül
lalt raske. Kui keskstaapi, regioo
nide ja  välisrühm ade juhtkonda 
suudeti valida võimekas aktiiv, 
siis otseste juhtide — rühm a ko
m andöride ja  kom issaride valik 
käis kohati kauplem isega. Seetõttu 
ei suutnud mõned komandörid ol
la küllalt järjekindlad oma nõud
mistes ja nende printsiipide ellu
viimisel, mida esitasid keskstaap 
ning regioonide juhtkonnad.

2. I n i m e s t e v a h e l i s e d  
s u h t e d .  Tuleb arvestada kahte 
vastandlikku tendentsi: olla veel 
nõudlikum m alevas kehtivate 
printsiipide täitm isel nii iseenda 
kui oma kaaslaste suhtes. Samal 
ajal aga tuleb seda nõudlikkust 
esitada suure taktitunde ja inim 
likkusega. Tihti juhtub ju nii, et 
ollakse rühmas omavahel suu
red sõbrannad ja  sõbrad, kui kee
gi aga ei saa juhtiva tööga hakka
ma, siis sõidetakse temast vankri
ga üle, huvi tundmata,_ kas ta p ä 
rast seda jääb püsti või pikali.

3. A l k o h o l i  t a r v i t a m i -  
n e, tõsi küll, veidi vähem kui v a 
rem, aga kuivast seadusest tegi 
see vaid paroodia.

Edaspidise suhtes on mõned e t
tepanekud, mis võeti vastu  ELKNÜ

TRÜ komitee laiendatud bürool 
16. IX 1970 Käärikul.

1. Vähendada tööpaika ja nõu
ga igasuguste  joomingute organ i
seerimise lõpetamist. Ilmselt on 
malev siin kaotanud osa oma esi
algsest üliõpilaste materiaalse 
abistamise mõttest, sest paistab, 
et kohati on raha lihtsalt liiga 
laialt.

2. Õpetada keskkoolis ja  kõrge
mas koolis inimesi alkoholi tarvi
tama ja pitsi järel aru pidama, 
sest oleks ilmselt naiivne arvata, 
et sirgub põlvkond, kes ei tea, kas 
viin kasvab maas või puus, ja lu
bada rühmadel väljaspool töönäda
lat pidada pidusid rühma kom an
döri — komissari vastutusel, sest 
sellisel juhul on tõesti moraalne 
õigus kedagi rangelt vastutusele 
võtta piiri ületamisel. Seega seisab 
EÜE edasiarengul rida põhimõtte
lisi probleeme, mis tuleb lahenda
da. Neist üks on malevasse pääs, 
mille juures võiks kaaluda 2 soovi
tuse nõudmist malevas viibinult 
või komsomolitöö aktivistilt. See
juures kannab iga soovitaja mo
raalset vastutust ka oma soovita
tava tegevuse eest malevas.

3. Mis puutub välisrühmadesse, 
siis ilmselt tuleb edaspidi leida 
tulevased välisrühmade komandö
rid juba talvel ja nad tööle pa n 
na. V älisrühm ade komandöridel 
peaksid olema suuremad õigused 
rühma koosseisu -kindlaksmäära
misel. Ettevalmistav staap tegi 
oma tööd hästi ja meiepoolne m a
leva komplekteerimine lõpetati 
õigeaegselt. Edaspidi tuleb mõtel
da maleva li ikmeskonna paremale 
ettevalmistamisele, eriti nende 
rühmade osas, kes hakkavad tööle 
Eestis koos välisvahetuse rühm ade
ga. Oma maad ja rahvast tuleb 
osata tu tvustada ja  seda mitte 
köögi poolt.

Omaette probleem on ka tule
vane suvi, kus ehitusmaleva hoole 
all hakkab toimuma uue ühisela
mu ehitus, mis toob kaasa rea 
korrektiive.

k a a d r i p r o b l e e m e

Komiteesse kuulus 78 liiget, 
neist partei liikmeid ja liikmekan- 
didaate 29; osakondade-teadus- 
kondade sekretäridest oli NLKP 
liikmeid 4.

Komitee töös esines rida puudu
si, mida siinkohal peaks ära  m ai
nima. Tingituna sotsiaalsete huvi
de tasem ete erinevusest ning in
formatsioonisüsteemi mittetööta
misest ja  komsomoliaktiivi m itte
form aalsete kontaktide vähesusest 
üliõpilaskonnaga on ülikooli kom
somoliorganisatsiooni ähvardamas 
oht, et komsomolikomitee eemaldub 
aktiivist ja  komsomoliaktiiv üli- 
õpilashulkadest.

Tuleb märkida, et side komitee 
sektorite ja  osakondade vahel oli 
nõrk. Seda esmalt ebamäärasusest 
ülikooli komsomolistruktuuris, mis 
nüüd muudeti. Komitee pleenum 
k. a. veebruaris o tsustas luua tea 
duskondade bürood.

Tõsiseks probleemiks on jäänud 
huvi suurendamine komsomolitöö 
vastu reaalteaduste  osakondade 
üliõpilaste hulgas. Ülikooli reaa l
teadlaste ühiskondliku aktiivsuse 
tase jääb kahjuks tunduvalt alla 
Ajaloo-Keele- ja  Õ igusteaduskon
na omast. Ning oleme probleemi 
ees, et reaaltead lastel tuleb endil 
ise oma aktiivsusega kätte võita 
positsioon ülikooli komsomoliorga
nisatsioonis.

ÕPPETÖÖST*

Sektori ülesanneteks olid:
1) õppetöö analüüs osakonda- 

des-teaduskondades,
2) I kursuste üliõpilastele üli

kooli probleemide tutvustamine,
3) lõpukursustele nende õ igus

te ja  kohustuste täpsem tu tvusta
mine.

Õppetöö analüüsi viisime läbi 
kõigis teaduskondades, välja a r 
vatud Majandusteaduskond.

Ettepanekud tulid põhiliselt kol
me laadi.

1. Ettepanekud loengute ja  
praktikum ide vahekorra muutmi
seks või ainete omavahelise ta s a 
kaalu muutmiseks.

2. Ettepanekud ro taprin teeritud  
õppematerjali väljaandmiseks.

3. Arvamused mõnede õppejõu
dude loengute pidam ise metoodika 
ja taseme kohta — nii kiitvad kui 
ka puudujääkidele viitavad.

Kandsime kõik ettepanekud ja 
nendest tuleneva analüüsi ette 
TRU Nõukogule. Kuid ilmselt jäi 
lõppfaas paljudes osakondades 
ära, s. o. üliõpilaste inform eerim i
ne nende ettepanekute realiseeri
misest.

Ühtlasi jõudsime kindlale veen

dumusele, et selles mahus ja sü 
gavuses, nagu viimase 2—3 aasia  
jooksul on meil analüüsi tehtud, 
pole motet edasi minna. Asja 
koordineerivad instantsid on meie 
ettepanekutest informeeritud ja 
püüavad neid realiseerida, nagu 
ülikooli võimalused seda lubavad.

Vaja on edasi minna sügavam a
le analüüsile, millele hakkab and
ma järjepidevust üks teaduslikest 
laboratooriumidest.

Endiselt tekitab muret õppe- 
distsipliini nõrkus kursustel. See
tõttu tuleb eeloleval aastal kõigi 
teaduskondade ja  osakondade õp- 
pesektoritel veel enam tähelepanu 
pöörata õppedistsipliini k indlusta
misele ja  selle rikkujate mõjutami
sele kõigi komsomoli käsutuses 
olevate vahenditega.

Oluliseks lõiguks meie tegevu
ses on olnud töö esimeste ja vii
maste kursustega. Esimestele kur
sustele astujatega on ülikooli 
komsomolikomitee viimastel a a s 
tatel läbi viinud komsomoliesindaja 
individuaalse vestluse.

Tänavu vestles psühholoogiaosa
konna I ja II kursus M. Heidmetsa 
ja  N. Gorbunovi juhendamisel. 
Programm oli veidi kontsentreeri
tum. Saadud andmete alusel toimus 
aktiivi valik esimestele kursustele 
ja  esimeste kursuste Kääriku laagri 
formeerimine.

Viimaste kursuste osas o rgan i
seerisime juriidilise konsultatsioo
ni TRU komsomolikomitees ja 
TRÜ ajalehes. Samuti toimus 
viim aste kursuste laager. Esimes
te ja viimaste kursuste probleemi
de lahendamisel nagu üldse üli
õpilaskonna diferentseeritud kasva
tussüsteem i loomisel ootame tõhu
sat ja konkreetset abi Kommunist
liku Kasvatuse Probleemide U uri
mise Laboratoorium i teaduslikelt 
töötajatelt.

ELU-OLU PR O B L E E 
M ID EST

Sektori töösuunad olid:
1) om avalitsuse süsteemi välja

töötamine,
2) kaasaaitamine ülikooli uue 

ühiselamu ehitusele,
3) suvetööde staabi tööleraken

damine.
Omavalitsuse probleeme on üli

koolis analüüsitud ja katsetatud 
paljude aastate  kestel. Olukord, 
kuhu praegu oleme jõudnud, n i
melt et komsomolikomitee otsu
seid võetakse tõsiselt ja  komso
moli usaldatakse ülikooli elu kor
raldama, pole saabunud iseene
sest.

Ajapikku õppisime Reaalselt hin
dam a oma jõudu, võimeid, koge
musi. On ju üliõpilaste om avalit
sus m itte om aette organisatsioon, 
vaid viis, kuidas komsomol võtab 
osa ülikooli elu organiseerim isest, 
üliõpilased ise oma elu korralda
misest ja  probleemide o tsustam i
sest. Oleme jõudnud arusaam isele, 
et om avalitsus pole m itte niivõrd 
valitsem is-, kuivõrd enesekasvatu
se süsteem. Seega raske igapäe
vane töö, mis saab toim uda vaid 
komsomoli, partei ja  adm in is tra t
siooni ühiste jõupingutuste, ühiste 
õiguste ja  kohustuste tulem usena. 
Vaid siis tä itub  OV eesm ärk: õp
pida ise oma elu juhtim a, mitte 
aga kellegi eest või kellegi ase
mel m idagi valitsem a.

10 aaätat on ülikooli komsomoli-- 
konverentsidel heideldud segaühis- 
elam ute ja  teaduskonniti m aju ta 
mise eest. Nüüd on see saabunud. 
Me pole aga olnud optimistid, et 
arvata, nagu kõik selle rõõmuga 
vastu võtaksid.

Ja eks kohta kogu omavalitsuse 
õiguste süsteem, kuhu kuuluvad 
elu korraldus ühiselam utes, konk
reetne osavõtt stipendium ifondi jao 
tam isest, edaspidi rektori fondist 
toetuste jaotam ine, üliõpilaste pre
meerimine, o tsustam ine eksm atri
kuleerimise juures, vastuseisjaid 
osa üliõpilaste ja õppejõudude 
poolt.

Oma elu ise korraldades om an
dame ka oskuse prin tsip iaalselt 
o tsustada  nähtuste, iseenda ja 
teiste üle. P raegu on rektorilt ja 
parteikomiteelt igasuunaline toe
tus olemas, samuti on probleemid 
läbi arutatud ja heaks kiidetud 
rektoraadi nõupidamisel dekaanide 
ja teaduskondade parteibüroode 
sekretäride osavõtul.

Möödunud aastal tegeldi sekto
ris põhiliselt ühiselamu nõukogu
dega, tehti analüüs internaatide 
majandusliku olukorra kohta. Tu
leb taotleda, ' et sam a tuba jääks 
võim alikult kaua ühele kollektiivi
le, siis tekib o m a  t o a  ja kodu 
tunne ja tubade remont ning ko r
rastus läheb paremini. Möödunud 
aastal töötas kõige paremini Päl- 
soni 23 ühiselamu nõukogu (esi

mees Merike Kepp).
Juba talvel hakkasime tegelema 

uue ühiselam u probleemidega. 
Täpsem ja üksikasjalikum ülevaa
de ilmus TRÜ ajalehes J. Villeri 
sulest rubriigis «Päevast päeva».

Tõsiselt läksime alt suvetööde
ga. Enamus poistest läks EUE-sse. 
Internaadi ehitusele jäi suvel vaid 
30 inimest.

Praeguses olukorras tuleb te a 
duskondade ja  osakondade büroo
del kuni 7. detsembrini kindlusta
da ettenähtud arvu inimeste ko
halolek objektil.

K orralagedus valitses suvel ka 
M aarjam õisa objektil. Ehitajate 
poolt oli üliõpilaste kasutamine 
väga ebaökonoomne ja neisse suh
tuti kui abitöölistesse. Seetõttu ei 
jäänud ka arusaamatused tule
mata.

Suvetööde staap andis ülikooli 
bürool aru oma tegevusest, kus 
märgiti positiivse osa kõrval s ta a 
bi töös esinenud vigu ja koge
muste puudumist ning kohatist 
vastutustundetust oma ülesanne
tesse suhtumisel.

S I S E O R G A N IS A T S IO O 
N I D E S T  TÖÖST

Tuleb öelda, et oma ülesannete
ga tuli orgsektor hästi toime. 
Oleme vabariigi kõrgemate koolide 
hulgas liikmemaksude ja arvelt 
mahavõtmata kommunistlike noor
te arvu poolest heas seisus.

A lgorganisatsioonide tegevusest. 
Ülikooli komsomoliorganisatsioo
nis töötas 1969/70. õ.-a. neli tea- 
duskonnabürood, 17 osakonnabü- 
rood ja raviosakonna 6 kursuse- 
bürood. 4 teaduskonnabürood ja 
13 osakonnabürood suhtlesid v a 
hetult ELKNÜ TRÜ komiteega, 
raviosakonna kursuste ja  4 osa
konna (spordimeditsiini, fa rm aat
sia, stomatoloogia ja vene ravi) 
bürood olid aga ühinenud Arsti
teaduskonna komsomolibüroo juh
timise alla. Algorganisatsioonide 
juhtivatesse organitesse oli valitud 
üle 200 aktivisti.

Tegevuse originaalsuse ja sisu
tiheduse, aga ka suure aktiivsuse 
poolest võiks ära märkida ajaloo- 
(sekretär J. Tam m ), eesti keele ja 
kirjanduse (sekretär T. Kuldsepp) 
ning psühholoogiaosakonna (sek
retär M. Heidmets) ja Õ igustea
duskonna (sekretär E. R ahum aa), 
Arstiteaduskonna (sekretär R. 
Hunt) ning Majandusteaduskonna 
(sekretär S. Kallas) aktiivi tööd.

Algorganisatsioonide töömaid 
võiks jaotada 3 ossa.

1. Üritused, mis haarasid kogu 
üliõpilaskonda. Nendest täh tsam a
teks olid leninlik arvestus, Tartu 
V üliõpilaspäevad ja  laupäevakud.

Eespool nimetatud suurürituse 
läbiviimisel ilmutasid a lgorgani
satsioonide aktivistid kõigiti ko
husetruudust ja sotsiaalset tead 
likkust, mistõttu need ka korda 
läksid.

2. Teiseks tähtsamaks töölõi
guks olid algorganisatsioonides 
spetsiifilised üritused, mida kor
raldati erineva intensiivsusega. 
Büroode selline tegevus andis või
maluse viia üliõpilasteni oma eri
ala sotsiaalse tunnetamise mitme
suguseid aspekte.

3. Kolmandaks tegevusalaks 
algorgide büroodel olid o rgan isa t
sioonilised küsimused. Liikmemak
sud ei laekunud alati õigeaegselt, 
tööplaanide esitamine lonkas, bü
roode koosolekud jäid nii mõnigi 
kord ära. Tuleb tõsta vas tu tus
tunnet, mis hoiaks ära  takerdumi
se organisatsiooniliste  küsimuste 
taha.

Kokkuvõttes võiks teaduskonda
de ja  osakondade komsomolibüroo- 
de tegevuse kohta märkida, et see 
oli mitmeti küpsem ja töömahu
kam kui varematel aastatel . Büroo
del tuleks arvestada oma edaspi
dise töö planeerimisel järgmisi mo
mente.

1. Ideoloogilises töös peaks tä 
helepanu keskendama paarile põ
hiprobleemile, mis oleksid hästi 
läbi mõeldud ja  kus oleksid ka
vandatud reaalsed resultaadid, 
milleni aasta  jooksul püütakse 
jõuda.

2. Väga oluline on kontaktide 
tihendam ine õppejõududega. See 
annab võimaluse mitmesuguste 
õppetööga seotud probleemide 
konstruktiivseks lahendamiseks.

3. Organisatsioonilise töö olu
korra parandamiseks tuleks tea 
duskondades luua tõhus abinõude 
süsteem.

Lõpetades aruannet meie tä n a 
vuse aasta probleemidest ja  teg u 
dest, tahaksin rõhutada, et prae
gune üliõpilaste aktiiv, kes on

(Järg  lk. 3)



koondunud ülikooli komitee juurde 
j a  asunud juhtivale kohale osa- 

kondades-teaduskondades-kur- 
-sustel, on võimekas, probleeme si
suliselt analüüsiv ning vastu tus
tundeline. Soovin uuele komiteele 
aruandva komitee, selle büroo ja 
sekretariaadi poolt edu oma ka
vatsuste elluviimisel, üliõpilaste 
-maailmavaate praktilisel kujunda- 
jnisel.

VELLO PE ED IM A A

ÜTÜ peamiseks ülesandeks on 
üliõpilaste teadusliku töö suuna
mine. Aga just selles osas paistab 

m f- i  ■ л. ■ • silma üleülikooliline koordineeri-
TRÜ organisatsiooni m a tus. g r jtj on see nähtav  ühis-

REVISJONIKOMISJONI
ARUANNE

ELKNÜ
.XVII konverentsil valiti revisjoni- konnateaduste alal, sest üliõpilas- 
komisjon viieliikmeline. te ühiskonnateaduste-alaste  tööde-

Iga-aastaseks valulapseks on ol- ga tegelevad nii ÜTÜ, ühiskonna-
nuü meie organisatsioonile nii liik 
memaksude Kogumine kui ka ar

teaduste kateedrid kui ka teadus
konnad ning komsomoli- ja  partei-

velt mahavõtmata kommunistl ikud koraitee. Siin oleks juba lähemal
noored. \  limase kolme aasta  pin- a j a j vaj a s jsse seada ratsionaalne
gu tus i  on krooninud mõningane tööjaotus
edu liikmemaksude korraliku lae- ÜTÜ 'tutvustamiseks esimestele
kumise naol. Samal ajal on lausa kursustele oleks järgnevatel aasta-
lmetlusvaarse .kiirusega tekkinud t d  vajalik ÜTÜ esindaja osavõtl
■segadus arvestuse 'kusimustes. K;aa r iku laagrist. Eelmisel õppe-
о. Juunil k a °h  see kusimus aru- aas ta [ püüdsime sisse viia õige
tusel ELKNU IRU komitee bu- arvestuse UTU liikmete kohta,
rool ning seejärel ka ELKNU kuid veel praegugi esineb mitme-

a rtij linnakomitee bürool. Vasta- kordse aruandluse tõttu ülepaisu-
valt ELKNU iRU  komitee otsuse- tatud arve
le kohustati orgsektorit tarvitusele 0 sa ÜTÜ juhte on arvamusel, 
votma _ koiki abinõusid, et arvelt et komsomoliaktiiv peab eksistee- 
m ahavõtmata kommunistl ike noor- rima ÜTÜ aktiivist lahus. Ei t a 
ie arv oleks 1 sept. 1970. a. miini- haks sellega nõustuda. Tooksin 
-inumini viidud _ näiteks Majandusteaduskonna, 

y jk j n emaksude âe l<urrfls^g^ voib kus need kaks organisatsiooni on 
ELKNU TRU organisatsioonis tihedalt seotud ning töö resultaa- 
pohiliselt rahule jääda. Peamised did küllait positiivsed. 
võlgnikud _on spordimeditsiini Käesoleval aastal tegeleme ka 
•osakond (võlgnevus 41,2%) ja välisvahetuse organiseerimisega 
-matemaatika vene õppekeelega osavõtuks Poola RV üliõpilaste 
osakond (võlgnevus 85,3%, mis on teaduslikest konverentsidest, 
ühtlasi ka  ülikooli kõrgeim.) Siira
tunnustuse osaliseks peavad aga VLADIMIR MÜRK  
.saama keemikud (vastutav Inge
Suit), farmatseudid, stomatoloo- Põhiliseks vene osakonna tööd
.gid (sekretär Maret N apntson) .  takistavaks teguriks on keelebar-

Igati on ennast õigustanud liik- j aar> informatsioonisüsteemi halb
memaksude kogumise kord, mis korraldus, passiivsus ja distsiplii-
.sai alguse eelmisel aruandeperioo- n j puudumine
dil.

Igal sügisel votab ülikool vastu v a j a -
Olukorra parandamiseks oleks

suure hulga uustulnukaid, kelle
dest */s on tavaliselt kommunistl i
kud noored. Tänu siseorganisat- 
sioonilise töö sektori kogemustele 
läks käesoleval sügisel arvele võt
mine ladusamalt kui kunagi v a 
rem.

Revisjonikomisjon kontrollis ka 
tööplaane ja koosolekute protokol
le. Komitee ulatuses on need kor
ras, kuid mida allapoole, seda ha l
vem on lugu protokollidega.

ELKNÜ TRÜ komitee is tungid 
on toimunud regulaarselt kolm 
korda kuus. Büroo istungite  pro
tokollid on olemas, kuid tehniliste 
raskuste tõttu veel ümber trükki
mata. Revisjonikomisjon kontrol
lis ELKNÜ TRÜ komitee k irjava
hetust — see oli hästi korras. Kir
jade le  on vastatud õigeaegselt. 
V astavalt ELKNÜ TRÜ komitee

seostada vene osakonna kom 
somolitöö paremini kogu üli
kooli tööga. Selleks moodus
tada komsomolikomitee juu r
de komisjon, kes tegeleks ve
ne osakonda puudutavate 
probleemidega;

— parandada informatsiooni
süsteemi. Komsomolikomi- 
teel pöörata suuremat tähele
panu ülikooli ajalehe vene
keelsele leheküljele, kõiik üli
kooli komsomolikomitee m a
terjalid avaldada ,ka vene 
keeles;

— tugevdada ikomsomolidist- 
sipliini vene osakondades.

JAAN TAMM

Möödunudaastasel leninlikul ar-
büroo otsusele 5. juunist 1970. a. vestusel ajaloo-osakonnas osutusid
on olemas kir javahetuse kaust ar- mjtrned kommunistlike noorte poolt
velt mahavõtmata kommunistlike v’oetuc* 
noorte kohta.

TEATED
•  •  ___ •  •

UTU

pool
kohustused formaalseteks. 

Atesteerimisel võeti aluseks üliõpi
lase huvi oma eriala vastu, suhtu
mine ühiskondlikesse ülesanne
tesse.

Vestluse käigus selgus nii rõõ
mustavat kui ka kurvastavat. E na
mikul üliõpilastest on oma koht 
elus selge. Kuid on neidki (isegi 
diplomandide hu lgas) ,  kes pole 

16. oktoobril toimub keemiahoo- veel mõistnud oma ülesandeid nii 
ne ringauditoorium is ÜTÜ aru- õpingu ajal kui ika hilisema elu 
ande- ja  valimiskoosolek algusega ees, kes on ühiskondlikus töös pas- 
kell 18. Päevakorras aruanne, töö- siivsed ega hiilga ka õppimisel, 
suundade arutelu ja  uue nõukogu Rõõmustas, et leidsime leninli- 
valimine. ku arvestuse käigus üliõpilasi, kes

Kõikidele ÜTÜ liikmetele koos- keskkoolipäevil olid komsomoli- 
olekust osavõtt kohustuslik. tö_öd teinud, ülikoolis aga mingil

ÜTÜ NÕUKOGU põhjusel kõrvale jäänud. Seega on 
Kolmapäeval, 14. oktoobril 1970 atesteerimisel suureks plussiks in- 

kell 18 toimub Tartu Vabariikliku dividuaalne lahenemine igale kom- 
Kliinilise Psühhoneuroloogia- munistlikule noorele. See võimal-
haigla auditooriumis

TRÜ ÜTÜ PSÜHHIAATRIA- 
RI NGI  KOOSOLEK

dab tõsta ühiskondliku töö kasu
tegurit.

Tänasele konverentsile on lenin
liku arvestuse kogemustest ajen- 

Päevakord: 1. Psüühilised häi- datuna tulnud järgmised ettepane- 
red aju süfiliitilise kahjustuse kor- kud.
rai. V. Sergejev (ravi IV k.). 1. Et arvestust mitte formaal-

2. Haige dem onstratsioon. M. seks muuta, tuleks ära  jä t ta  indi-
Kiil (ravi V k.).

RI NGI  JUHATUS

A.-ü. rühma 
organisaatorid!

Kääriku sem inarlaagrisse sõi
detakse homme hommikul kell 9 
peahoone eest. R iietuda h ä s t i  . 
s o o j a l t ,  ja lg a  panna m etsas la diplomandidele, 
käimiseks sobivad jalanõud n ing q A te s te e rim isn p ri 
kaasa võtta sussid.

Ametiühingukomitee

viduaalsete kohustuste võtmine. 
Iga teaduskond, osakond, kursus 
peaks võtma konkreetse kollektiiv
se kohustuse (töötunnid ülikooli 
väljaehitamisel, loengute tsükkel 
linna töölis- või koolinoortele 
vms.).

2. Erilist tähelepanu atesteeri
misel tuleks pöörata I kursustele

3. Atesteerimisperioodi oleks 
vaja pikendada, vastasel korral 
koormame komisjoni liikmed üle 
ja võib tekkida šabloonsus h innan
gute andmisel.

„  , , .  , ,  4. Teaduskondade komsomoli-
°ktoobril kell 20 bürood peaksid aru tama leninlik- 

luüakse fuusika I kursust reba- ku arvestust mittesooritanud kom- 
seks. V aatemangule lubatud koik. munistlike noorte ULKNU ridades- 
fants. se edasijätmise küsimust.

KLUBIS « KUUP JA KERA»

TIIT KÄNDLER
Üha sagedamini on kuulda väi

det: ülikool humanitariseerub. Üli
kooli avalikku arvamust ku junda
vad humanitaaralade üliõpilased, 
komsomolitöö gruppides on parem 
vastavatel erialadel, ka komitee 
tööst ja massiüritustest võtavad 
nad aktiivsemalt osa.

Peamisteks disproportsiooni põh- 
justeks_ on õppeainetest tingitud 
eri mõttelaadid, eri huviobjektid, 
erisugused huvi rahuldamise vor
mid. Kui humanitaarlastele toob 
ühiskondlik töö kaasa tunnustuse 
oma eria la_ spetsialistidelt,  siis 
reaallastel võib energia jaotamine 
oma eriala ja ühiskondliku töö te 
gemise vahel viia vastupidiste t a 
gajärgedeni. Reaalala üliõpilasel 
on olemas vajadus ühiskondliku 
töö järele, kuid selle lülitab sageli 
välja pingeline õppeprotsess ja 
teadmine oma ideaali (saada 
heaks spetsialistiks) ja  huviobjekti 
(ühiskondlik tegevus) mittekattu- 
misest.

Kõigest hoolimata on tulevase 
töö eduikuse huvides vajalik oskus
te omandamine ühiskondliku töö 
tegemiseks.

Nendest vastuoludest ülesaami
seks tuleks esialgu luua filosoo- 
fiaringe, mis käsitleksid eri tea 
duste filosoofiat, organiseerida in- 
formatsioonirikkaid koosolemisi 
teadjate inimestega, tõmmata ko
miteesse rohkem reaalalade üliõpi
lasi.

HARRY FAIMAN
Moodustamisel olev TRÜ Komp

leksse Teadusliku Uurimistöö B ü
roo kõrgema kooli probleemidega 
tegelev grupp hakkab uurima õp
peprotsessi. Eeloleval aastal on 
ette nähtud vastava materjali ko
gumine.

Plaanis on uurida õppetöö aja- 
büdžetti. Selleks koostati indivi
duaalsed ajaarvestuskaardid, mida 
üliõpilased täidavad igal nädalal.  
Neid võrreldakse kateedritest saa 
dud oletatava ajabüdžetiga. S a a 
dud andmed võimaldavad välja 
selgitada teatud distsipliini om an
damiseks kuluvat aega, täp su s ta 
da auditoorse ja iseseisva töö suh
teid.

Saadava mahuka informatsiooni 
läbitöötamine pole büroole jõuko
hane. Osakondade õppesektorid, 
kes tegeleksid antud probleemiga, 
peaksid otsima asjast huvitatuid, 
UTU või kursusetöö raames.

AVO LU UK

Käsitleksin lühidalt probleemi 
ühiselamunõukogu osast omavalit
sussüsteemis.

Kahtlemata on nüüd õigused ja 
kohustused suuremad. Ühiselamu 
sisekorra eeskirjad ei ole veel kin
nitatud. E t õiglaselt ja  kindlakäe
liselt juhtida, peab oma võimu pii
re teadma. Olen kindel, et om a
valitsus ühiselamus lisab oma ko
ha süsteemis komandant—deka
naa t—rektoraat.

TOIVO K U L D S E P P

Ammu teame, et paljud üliõpi
lased, vähe sellest, et nad ei võta 
osa üle-ülikoolilistest üritustest, 
isegi ei tea, mida korraldab ja  
planeerib ülikooli komsomoliko
mitee.

Selle puuduse kõrvaldamiseks 
näen järgmisi teid:

* ülikooli ajalehte kasutada m it
te ainult tehtust informeeri
miseks, vaid ka probleemide 
püstitamiseks, diskussioonide 
läbiviimiseks jne.;

* informatsioonikoosolekud ja 
bülletäänid tuleksid kindlasti

, taaselustada;
* osakondade sekretärid ja 

grupporgid peaksid kasutama 
üliõpilaste informeerimiseks 
loengute vaheaegu, koosole
kuid, koosviibimisi;

* leninliku arvestuse atesteeri
misperioodi võiks tunduvalt 
pikendada. Vestelda tuleks 
koigi üliõpilastega, sest sel 
.teel saadud arvamustel on 
hindamatu väärtus  meie töö 
parandamisel.

Kommunistlikku noorsooühin
gusse vastuvõtu kvaliteeti tuleks 
tosta. Miks mitte meilgi kasutada 
katseaega, olgu see siis aasta  või 
enam, mille vältel noor tõestab, et 
ta on võimeline ja tahab kaasa 
aidata meie ees seisvate problee
mide lahendamisel.

Ka tuleks julgemini välja a rv a 
ta komsomolist need, kes pikema 
aja  vältel peaaegu kõiki ULKNU 
põhikirja punkte on ignoreerinud.

Parem vähem, ag a  paremini!
Need abinõud vähendaksid or

ganisatsiooni pisimuresid ning või
maldaksid enam tähelepanu pöö
rata  komsomoligruppidele ja  üksi
kutele komnoortele.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE U U S  KO O SS EI S
Hardo Aasmäe geograafia II
Jaak  Allik ajalugu V
Lenina Blum m ajandus III
Harry Faim an füüsika IV
Igor Gräzin õigus I
Ludmilla H rõštšova m ajandus III
Riina Hunt ravi V
Teet Jäetm a keemia IV
Ülo Kaevats füüsika IV
Aare Kahju õigus III
Siim Kallas m ajandus III
Laur Karu aspirant
Paul Kenkmann v.-insener
Sirje Kiin eesti filol. IV
Sirje Kiivit õigus 11
Andres Kork ravi II
Ruth Kruuse ravi V
M ärt Kubo ELKNÜ TRÜ Komitee
Toivo Kuldsepp eesti filol. IV
Tiit Koldits psühholoogia III
Mai Kõli õigus IV
Rein K ärner võõrfiloioogia III
Kalle Küttis geograafia III
Tõnu Laak m ajanduse III
Toomas Laaneorg KKT i i i
Mai Laas KKT III
Andres Langem ets eesti filol. I
Aare L utsar insener
Sirje M ark ravi II
Avo Meerits füüsika II
Kalle M älberg psühholoogia III
Vladimir Mürk füüsika V
Vello Peedim aa m ajanduse III
Andres Piirsoo bioloogia IV
Mare Pork psühholoogia III
M artti Preem m atem aatika IV
Andres Raa bioloogia II
A nts Reinmaa defektoloogia III
Peeter Rostfeldt m ajandus II
Valeri Rutto füüsika III

Albert Saunanen m ajandus II
Henn Sepp ravi V
V alentina Soo füüsika II
Aino Soon ravi IV
Henri Soova keemia II
Antti Talur õigus IV
Jaan  Tamm ajalugu IV
Triinu Tikand ELKNÜ TRÜ komitee
Rein Toomla ajalugu II
Maimu V ahing bibliograaf
K rista V ahter geograafia IV
Jaak  Viller vene filol. III
Donald Visnapuu õ igus IV
David Vseviov ajalugu V

ELKNÜ TRÜ ORGANISATSIOONI REV ISJON IKO M ISJON

TIIT KOLDITS

Üheks abinõuks esimeste kur
suste aktiivsuse suurendamisel 
peaks olema nende kompetentsuse 
tõstmine ühiskonnateaduste-alaste  
loengutega, neid võiks pidada näi
teks Vanemuise t. suures auditoo
riumis.

EÜE välisrühmadesse minejad 
peaksid eelnevalt ühel suvel vastu 
votma malevlasi vastavast välis
riigist. Vähevõitu on meil seni ol
nud internatsionaalseid suhteid 
Nõukogude Liidu piires. Malevlas- 
tele oleks vaja pidada ettevalmis
tavaid loenguid poliitilistel ning 
vastava maa kultuuri teemadel.

Tuleks leida võimalusi saksa fi
loloogide saatmiseks praktikale 
SDV-sse, nagu seda tehakse 
TPedl-s.

SIIM KALLAS
Lähemate aasta te  jooksul seisab 

meie ees ülesanne välja ehitada 
ülikooli materiaalne baas. See 
probleem on ühine nii administrat
siooni, partei- kui ka komsomoli
organisatsiooni jaoks. Ülikool on 
harva olnud nii üksmeelne kui 
praegu ja  seda saab ning tuleb 
ära  kasutada meie õppeasutuse ja 
organisatsiooni hüvanguks.

Meie ülikooli väljaenitamises ka
jastuvad kõik makromajanduses 
esinevad probleemid. Meie aktiiv
ne osavõtt kõigi ülikooli ees seis
vate küsimuste lahendamisest pa
neb uskuma, et me oleme võimeli
sed tegema Jka suuremaid asju, 
mis hilisemas elus ette tulevad. 
Ehitamise kampaania  annab meile 
ühtlasi ülesandeid ja  võimalusi 
kasvatustööks. Siin on reaalne tee 
peremehetunde loomiseks ja  tu 
gevdamiseks, sest kui me tunneme 
uutes hoonetes oma kätetööd, tu 
gevneb ka vastutus ülikooli ees. 
Selle peremehetunde peame me üle 
andma ka järgmistele põlvedele. 
Üliõpilaskond on juba tõsiselt 
kaasa löönud uue ühiselamu ja 
Maarjamõisa uue haigla ehitami
sel. Raskemad ja suuremad tööd 
seisavad veel ees. Ehitusel hakka
vad seinu laduma EÜE-s vä lja 
õppinud müürsepad. Kevadel pea
me ette valmistama viimistlejaid. 
Suvel aga asuvad uusi hooneid 
ehitama ka malevlased. Kui kõik 
läheb vastavalt graafikule nagu 
seni, siis võime tõepoolest loota 
uue ühiselamu valmimist tuleva 
aasta  sügiseks.

T. KÄNDLER

T. KULDSEPP

D
cc

A. LEPIK

Inge Suit 
Tiia Suuk 
Eva Vakra

keemia III 
õigus II 
stom atoloogia I

Sõnavõttude  
avaldamine jätkub



J2 ältt ume 

noone stiilist 
ja  ajastust

Juba pikemat aega toimub üli
kooli kohviku ruumides remont. 
Algul sanitaarremondina kavanda
tust kasvas välja restaureerimis
tööde esimene etapp. Teatavasti on 
hoone kaitse all ja seetõttu on re
monttööde puhul oluline ka arhi
tektuurimälestiste  kaitse organite 
seisukoht. Senised remondid on 
hoone kui terviku ilmet põhiliselt 
lõhkunud. Seetõttu oli arusaadav, 
et kaitseorganid muutusid praegu
se remondi ajal eriti valvsaks. 
Remondi käigus telliti ruumide 
sisekujundus, mille lähtealuseks on 
esmakordselt uurimuslikud andmed 
hoone kohta. On selge, et hoonele 
kui arhitektuurimälestisele tuleb 
anda ta algne terviklik ilme. Seda 
tuleb teha järk-järgult ja  võima
luste piires, sest hoone esialgne 
funktsioon (üheperekonnaelamu) 
on nüüd muutunud.

Hoone ajaloolise ilme ja  arhitek
tuuril ise ansambli selgitamisel oli 
aluseks Teadusliku Restaureerimis- 
töökoja poolt koostatud arhitektuu
rimälestise pass, millele lisandusid 
veel mõnisada lehte arhiividoku
mente ja kirjandus. Ajalehes ei 
ole võimalik valgustada kõiki hoo
ne ehitusloolisi ja stiililisi üksik
asju, seetõttu toome ainult põhili
sed andmed.

Praegune ülikooli kohviku maja 
on ehitatud nähtavasti  möödunud 
sajandi algul. 1821. a. oli juba 
mingi hoone olemas, sest sellest 
aastast pärinev ülikooli peahoonet 
kujutav A. Clara gravüür näitab 
ka Stackelbergide krundi nurka. 
Valdus on piiratud kõrge müüriga, 
millel on sees kaarjad avad. Neid 
kaunistab rustikas tehtud kaarsil- 
lus. Ka RAKA-s säilinud kruntide 
plaanidel on hoone märgitud.

19. saj. 40-ndail aastail on hoo
nel uus omanik — parun E. Nol- 
cken. Umbes sam ast a iast on ka 
hoone kujutus jällegi ülikooli pea
hoonet kujutaval gravüüril. Too
kordne hoone oli kahekorruseline, 
kõrge viilkatusega.

Alles 19. saj. 80-ndaist aasta ist 
on pärit esimesed põhjalikumad 
plaanid. Need on esitatud seoses 
mõningate ümberehitustega. Hoo
nele ehitati peale III korrus — 
nuzzanino. Nii sise- kui välisarhi
te k tu u r id e l t  sai maja stiiliühtse 
lahenduse. Neorenessanslik laad on 
küllaltki õnnestunud, sest ajaloolis
te stiilielementidega on ümber käi
dud tagasihoidlikult, hea stiili- ja 
proportsioonitundega.

Hoone peafassaad ja sissekäik 
olid vastu Jaani tänava t (praegu

ne Ülikooli t.). Ülikooli suunas 
puudusid uksed. Et maja ehitati 
üheperekonnaelamuks, tingis o ts
tarve kindla arhitektuurilise lahen
duse. Eeskujuks võeti renessansi 
linnaloss-palazzo. Teatud reservat
sioonidega võttes võiks öelda, et 
eeskujuks on olnud Firenze P a laz 
zo Strozzi.

Renessansi vormikõne avaldub 
esmajoones hoone välimuse tektoo
nikas. Joonis on rahulik, lihtne ja 
kaunis. Korrused on selgesti lahus. 
Parterit  eraldab ülemisest osast 
tugev simss ja  pseudorustikaalne 
pinnakäsitlus. Sellise lahendusega 
saavutati hoone tugeva seismise 
mulje. Akende ja  portaali kujun
dus oli lihtne, kuid ilusate proport
sioonidega.

Ka interjööri lahendus tulenes 
hoone otstarbest ja  renessanssarhi-  
tektuuri põhimõtetest.

Renessansslossil oli enam-vähem 
kindel ruumide jaotus. Kõnesolevas 
hoones on neist põhimõtetest ü ld
joontes kinni peetud. Itaalia palee
des olid ülemised korrused taval i
selt nooblid eluruumid, seetõttu oli 
treppidel ja trepikodadel oluline 
tähtsus. Ka siin moodustas pidulik 
trepikoda hoone keskse osa, asudes 
praeguse rõdusaali kohal. 1925. a. 
ehitati need ruumid ümber.

Interjööris esines vara- ja kõrg
renessansi elemente, näiteks esines 
nii peegelvõlvlagi kui ka palklagi. 
Ruumid olid võrdlemisi kõrged, 
luues illusiooni avarusest.  Muljet 
aitasid rõhutada kaherealised ak
nad ja kaminasaali suured peeglid.

Renessanssinterjööris oli tähtis 
osa ustel, mille kaunistamisele pöö
rati suurt tähelepanu. Lihtsamad 
uksed valmistati tavaliselt nulust, 
dekoratiivsemad pähklipuust või 
kastanist.* Ka antud hoones esineb 
kõikide uste kujundamisel na tu 
raalne puit. Puiduliikide osas on 
toonitatud kohalikku materjali , 
eeskätt tamme.

Et antud hoone oma sisekujun
duselt imiteerib lihtsamat renes- 
sanss-stiihs elumaja, selles pole 
kahtlust. Seinapindade kujundus 
on lihtne ja lakooniline. K am ina
saalis ja rõdusaalis li igendavad 
pindu pilastrid. Endises söögisaa
lis (puhvetiruum) ja raam atuko
gus (vahe9aal) esines puidust pa
neel. Esimeses on see hästi säili
nud, samuti keraamiline friis.

Hoone kõikide ruumide täpset 
kujundust ei õnnestunud senini 
selgitada, kuid näib, et osas ruu 
mides olid seinad kaetud heledates 
värvitoonides. Dekoorina kasutati 
võib-olla vaipu, maale või maalitud 
tekstiili.

1909. a. sai maja omanikuks p a 
run H. Nolcken. 1918. a. lahkus
H. Nolcken Eestist. 1924. a. sõlmi
ti müügi eelleping H. Nolckeni ja 
trükikoja omaniku ning kirjastaja 
V. Bergmanni vahel, kuid ostja  
maksujõuetuse tõttu läks maja 
uuesti müügile.

1925. a a s ta s t on m aja ülikooli 
valduses.

Vaade rõdusaali.

Esimeseks mureks oli uuele 
omanikule hoone remont ja senise 
üheperekonnaelamu kohandami
ne uuteks ülesanneteks — üliõpi
laskonna m ajaks. V astavalt sellele 
toimus osaline ümberehitus. Jaani 
tänava paraadsissekäik müüriti 
kinni ja  asemele tehti kaks akent. 
Senine pidulik trepikoda lõhuti ja 
ruum jagat i  vahelaega kaheks kor
ruseks. Ruumide jaotust muudeti 
vähesel määral veel esimesel kor
rusel ja  keldrikorrusel. Mainitud 
tööde käigus tekkis palju lahkar
vamusi. Tookordne ülikooli arh i
tekt P. Mielberg oli kindlalt sei
sukohal, et hoonet tuleb säili tada 
võimalikult tema endisel tervikli
kul kujul. Paljus olid tema seisu
kohad lähedased meie praegustele 
arhitektuuripärandi säili tamise ja 
restaureerimise põhimõtetele. Kuid 
Mielbergil ei õnnestunud oma 
seisukohti ellu viia. Hoone 1925. 
aasta ümberehitus ei olnud kõige 
õnnestunum lahendus. Hoonet kui 
kultuurimälestist ei suutnud üksik
isiku seisukohad kaitsta, sest ko
danlikus Eestis puudus küllalt 
efektiivne arhitektuurimälestiste 
kaitse. Kaitse ei olnud vajalikul 
määral seadusega reguleeritud ja 
tema seisukohad jäid tihti alla 
kildkondade huvidele ja eraom an
di õigustele. Meie rikkaliku ja hu 
vitava arhitektuuripärandi uurimi
sele ja  kaitsmisele oli võimalik 
asuda alles Nõukogude Eestis.

Ülikooli kohviku hoone kui arh i
tektuurimälestisega on seni võrdle
misi lohakalt ümber käidud ja toi
munud remondid on hoone, ilmet

rohkem moonutanud ja lõhkunud 
kui kaitsnud. Seetõttu on arusaadav 
Vabariikliku Arhitektuurimälestiste 
Inspektsiooni, Teadusliku Restauree- 
rimistöökoja Tartu filiaali, Tartu 
Täitevkomitee Kultuurimälestiste 
Nõukogu ja  Tartu arhitektuurimä
lestiste inspektori nõue, et rem ont 
oleks ühtlasi pidevalt jä tkuva res
taureerim istöö alguseks ja  edas
pidine kujundus oleks kooskõlas 
hoone üldise stiiliga.

Kohviku ruumide sisekujundaja 
ja tekstiilide kavandaja, kunstnik
H. Hollas oli seega võrdlemisi 
raske ülesande ees, sest hoone 
stiil nõudis värvide ja ornamenti
ka osas üsna kitsasuunalist la
hendust.

Kõige lähemale näis viivat lä- 
henemislaad, mis algas ruumi ül
dise meeleolu tabamisest.  Laius, 
pikkus, kõrgus, s. o. dimensioo
nid, millest peab tekkima esimene 
mulje, edasi järgnevad juba aken 
ja tema valgusefektid, värvide ja 
jconte mäng, lae konstruktsioon, 
tema kujundus ja üldine ornam en
tika. Igal ajastul on omad k ind
lad iluväljendid, mis vastavad 
selle ajastu tunnetele ja  nägemis- 
laadile. Antud juhul tuli luua 
nii sisekujundus kui ka tekstiil 
hoone stiilile ja  ajastule vas
tavalt. Et restaureerimine toimub 
järk-järgult ja kooskõlas hoone 
piaeguste funktsioonidega, tuli 
tihti lähtuda mitte konkreetse 
ruumi kunagisest olukorrast , vaid 
ajastu stiili üldpõhimõtetest. Nii 
näiteks ei ole võimalik korraga 
restaureerida seinapaneele, uksi ja

R. Velskeri foto

aknapalestikke, seetõttu tuli nad. 
katta neutraalset tooni värviga.

Tekstiili kavandamisel pidi sa 
muti lähtuma hoone a jas tust ja 
stiilist. Teatavasti olid rõdusaalis 
värvilised vitraažaknad. Siit tule
nes selle ruumi aknakatete vit- 
raažlik lahendus. Kaminasaali sel
line lahendus kahtlemata ei sobi. 
Aknakatteid ei olnud õige kavan
dada ka lihtsalt kardinatena, sest 
renessanss-stiil kardinaid kaas
aegses tähenduses ei kasutanud. 
Näis, et aknakatete  kujundamisel 
tuli lähtuda tekstiilist kui seina- 
dekoorist. Nii sai kaminasaali kar
dinatest kogu seina kattev ühtne 
dekoratiivne kangas, mis oma pee
ne pompeiliku ornamendiga rõhu
tab ruumi suursugusust ja av a 
rust.

Olgu need põgusad märkused 
selgituseks neile uudishimulikele, 
asjatundlikele ja asjatundmatuile 
küsimustele, mis on esitatud seo 
ses ülikooli kohviku ruumide re 
mondiga. S tiilikindlate hoonete in
terjööri kujundam ine om aaegse 
a jastu  laadis on seisukoht, mis on 
selgunud pärast pikki vaidlusi ja 
teaduslikke diskussioone, ja omaks 
võetud juba mitmed aastad tagasi 
nii Nõukogude Liidus kui ka v ä 
lismaal. Tartus on ülikooli kohvi
ku selles laadis kujundamine e s - 
m a k o r d n e  ja seetõttu temale 
osutatud tähelepanu ka kõigiti 
arusaadav

Õ. UTTER,
Tartu linna TSN TK 

kultuurimälestiste kaitse 
nõukogu esimees

Mõne päeva päras t  ootavad 
meid kohvik-klubi värskendatud 
ruumid. Mis seal salata, kes meist 
poleks neile suletud ustele mõel
des raskelt ohanud. Eriti siis, kui 
on väga vähe aega, aga niisama 
väga tahad tassi kohvi juua ja 
midagi sinna kõrvale ham m usta
da. Ja  ka siis, kui sul on tarvis 
kibekiiresti mõnd inimest leida, 
mõnd teadet edasi anda — aga 
kohvik-informaator vaikib, tema 
ruumides li iguvad vaid usinad ilu
ravi andjad. Kavandajatele, nõu
andjatele ja  tegijatele  tuleb nüüd 
suur-suur tänu öelda, sest nad on 
südamega töö juures olnud.

Kuidas me siis kavandame koh
vik-klubi kasutamist? TRÜ kohvik- 
klubi on kinnine kaubandusette- 
võte, seda võivad kasutada a inult 
meie kollektiivi liikmed (vilistla
sed kaasa arvatud) ja nende küla
lised. Seepärast on teretulnud siin 
mitmesuguste ettevõtmiste (nagu 
kohtumised tuntud teadlaste, 
kunstnike ja riigitegelastega, loo
minguliste kollektiividega, diskus
sioonid ja esteetilise kasvatuse 
valdkonda puutuvad loengud) kor
raldamine. mis pakuvad ü ld ist h u 
vi kogu meie kollektiivile. Eelmi
sel aastal leidsid tänulikku ja 
külastajaterohket vastuvõttu meie 
naiskoori kammerkoosseisu vana 
muusika õhtud, luuleõhtud ning 
kunstikabineti näitused ja  vä lja 
panekute arutelud. Need omanäoli
sed ekspositsioonid on saanud 
meie kohvik-klubi lahutamatuks 
osaks n ing neil on kindel osa üli- 
koolipere kursis hoidmisel tä n a 
päeva kunstiprobleemidega ja  v a 
na traditsioonilise kunsti tutvus-

Roomus
v a u s s !

tamisel. Näitusteta poleks kohvik 
see, millena me oleme harjunud 
teda nägema, n ing seepärast luba
ge siinkohal meie kunstikabineti 
juhatajale  Kaljo Põllule öelda 
suur aitäh ning soovida püsivust 
ja  sihikindlust oma tulevikukavat- 
suste realiseerimisel. Uudiseks on 
see, et kohvik on nüüd radiofit- 
seeritud. See võimaldab soovi kor
ral kõikides saalides kuulata ühes 
saalis ettekantavat.

Kevadel jä ime ilma orkestrita 
(muusikakooli õpilastel keelati 
mängimine), seepärast puudus ka 
tantsimisvõimalus. Nüüd on uue 
orkestri saamise lootus olemas. 
Käsil on pillide muretsemine 
(elektriorel koos vastava võimen
dusega on juba kohal, elektrikitar- 
ri hangime), mis võimaldab pak
kuda tänapäevasemat tantsum uusi
kat. Nii et laupäeviti-pühapäeviti 
ja ka kolmapäeviti hakkame jälle 
tantsima! Neid, kes kolmapäeva- 
seid küünlavalgusõhtuid taga  iga t
sevad (küünalde põletamist ei 
saa lubada värskelt valgendatud 
ruumide päras t) ,  võiks lohutada 
sellega, et nüüd on kavas nn. kuu- 
valgusõhtud. Need ei peaks olema 
vähem romantilised. Kui ju t t  läks 
juba ruumide hoidmisele, siis — 
ka suitsetam ine on nüüd lubatud 
ainult I korrusel selleks ettenäh

tud paigas. Üldse tahaksime loo
ta, et kaunid ruumid ka meid en
did distsiplineerivad. Pole vist mõ
tet rääkida iseenesestmõistetavast, 
et kohvik-klubisse õhtut veetma 
tulla ei sobi selle riietusega, mil
lega suvel lõkke ümber nii mõnus 
oli tinnat tantsida. Ette tuleb juba 
vabandada teie ees, kui te pahan
dama hakkate sildi juures RESER
VEERITUD. Kuigi me püüame 
taolisi kordi võimalikult miinimu
mini viia, anname siiski võimalu
se oma kollektiivi liikmetele nen
des ruumides teadusliku kraadi 
kaitsmist ja  märkimisväärseid ju u 
beleid tähistada. Vähemtähtsateks 
kinnisteks pidustusteks-koosviibi- 
misteks võimaldame kasutada 
söökla ruume, mis päras t  remonti 
on tükk maad hubasemad.

Niisamuti nagu meie kanna ta 
matult ootame kohvikusse pääse
mist, igatseb ka kohviku personal 
meie järele. Lubagem siis eelole
val aastal olla tänulikumad ja tä 
helepanelikumad, mitte pahandada 
neid oma pisilohakustega. Kohvi
ku personalilt soovime aga meie 
kohvik-klubi väärivat kohvi.

Meeldivat ja  kasulikku vabade 
hetkede veetmist kohvik-klubis 
soovib kogu kollektiivile

TRU ametiühingukomitee 
esimees 

HELVE KABUR

LADINA KEELE 
FAKULTATIIVNE KURSUS 

Osa võtta soovijail palume tu l
la teisipäeval, 12. oktoobril kell 12 
Lääne-Euroopa kirjanduse kateed
risse. Ootame eeskätt algkursuse 
lõpetanuid. Ü. TORPATS

Uut arstiteadus
konnast

On tuntud tõsiasi, et laia silma
ringiga spetsialistiks ei saada 
ainult ülikoolistuudiumi kuulamise 
ja eksamite sooritamisega. Enese
harimise viise on palju. Üheks 
selliseks peaks kujunema Arsti
teaduskonna poolt planeeritav tea
duslik lektoorium, kus tuntud õp- 
pejõud-teadlased meie ülikoolist ja 
mujalt hakkavad käsitlema üldbio- 
loogilis-meditsiinilisi probleeme. 
Selline loengute sari on mõeldud 
esmajoones tulevastele meedikute
le ja  bioloogidele, kuid arva tavas
ti leiavad sellest teistegi teadus
harude esindajad mõndagi kasulik
ku ja uut. On vaja vabaneda ku
jutlusest,  et inimorganism on 
ainult arstiteaduse uurimisobjekt.

E s i m e s e k s  teemaks on

«M e d i t s i i n j a  b i o l o o g i a » .  
Põhiettekande teeb dotsent Kalju 
Põldvere. Ju t tu  tuleb inimese bio
loogia endo- ja eksobioloogilistest 
aspektidest: organismi struktuurne 
organisatsioon ja  sellest tulenevad 
elutalitlused, struktuurse o rgan i
satsiooni bioloogilise determinee
rituse probleem, organismi adap- 
tatsioonivõime piirid, lähtudes ge
neetilisest determineeritusest, 
inimühiskond kui ökosüsteem, loo
muliku valiiku küsimused, inimese 
mikro- ja  makroevolutsioon, ha i
guste profülaktika seoses inimese 
bioloogiaga ning haiguste evolut
sioneerumise probleem.

Ootame koiki, kel juurdlevat 
vaimu, aktiivselt kuulama ja ju l
gelt diskuteerima!

Esimene loeng toimub 12. ok
toobril kell 18 Lutsu t. 2 (uus 
anatoom ikum ).

A. k a l l i k o r m

I ja II kursuste 
üliõpilased!

Kui teil on tah tm ist om andada 
avalikkuse ees esinemiseks v a ja 
likke teadm isi, tundm a õppida re
toorika aluseid, tu tvuda teadm iste 
levitam ise eripäraga  ajak irjandu
ses ja  raadios, et tulevikus haka
ta  ise propageerim a oma erialalisi 
teadm isi,

siis kutsum e teid osa võtm a 
Ühiskondlike Elukutsete Teadus
konna Iektor-propagandistide õp
perühm a tööst. Meie järjekordne 
kursus algab eeloleval esm aspäe
val kell 18 peahoones aud. 228.

Seal lepitakse kokku töö edasise 
korraldam ise osas.

Ühiskondlike Elukutsete Teaduskond

BIOL OOG IA -O SA KO NN A  
VILISTLASED!

Sügissem estri esimene kokkusaa
mine toimub kolm apäeval, 14. о к - 
t o o b r i l  kell 19 peahoone kohvi
kus^_______________________________

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Р ийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tel|. 5890. MB-07045



A I Fr. R. Kreutzwaldi 
nim. ENSV Riiklik 

Rcsamctukogu
Kõigi maade proletaarlased, ühinegef

TARTU RIIKLIKU UUKOQL» 

PARTEIKOMITEE. REKTO- 

RAADI. KOMSOMOIIKO- 

MITEE JA AMETIÜHINGU' 

KOMITEE HÄÄLEKAND1A

ACTA
HR. 29 REEDEL,  16. OKT OOB RIL 1970. A. XXIII aas takäik

ELKNÜ TRÜ KOMITEE 
SEKRETÄRI ASETÄITJA 

MÄRT KUBO ETTEKAN
DEST KOMSOMOLI-  

KONVE RENTSIL
ÜLKNÜ Keskkomitee otsustas 

korraldada käesoleva aasta  augus
tist kuni 1971.a. aprillini NLKP 
XXIV kongressile pühendatud le
ninliku arvestuse deviisi all «Ole
me ustavad Lenini ja  partei üri tus
tele».

ELKNÜ TRÜ komitee pidas ka 
sel aastal vajalikuks jä tkata  üli
õpilaste ühiskondlikku atesteeri
mist. Kavas on sisse seada tunnis
tused leninliku arvestuse soorita
mise kohta, kus peegelduks üliõpi
lase ühiskondlik-poliitiline töö ko
gu stuudiumi vältel. Niisuguse tun 
nistuse põhjal on hiljem kergem 
koostada üliõpilaste iseloomustusi, 
mis praegu on küllaltki ühenäoli
sed.

Ajaliselt on leninlik arvestus 
TRÜ-s jaotatud kolme ossa. E t t e 
v a l m i s t a v  e t a p p ,  kus võeti 
individuaalseid ja  kollektiivseid 
kohustusi, on lõppenud. 5. detsem b
ril, kui tähistame eesti komsomoli

Leninlikust arvestusest 
TRtl-s

50. aastapäeva, teeme esimesed 
kokkuvõtted ja arutame ettevalmis
tust eksamisessiooniks. Arvestus lõ
peb 1971. a. aprillis. Toimub kom
munistlike noortetöö  atesteerimine, 
järgneb üleliiduline komsomolikoos- 
olek (ülikoolis komitee laiendatud 
pleenum), kus raporteeritakse saa 
vutatud tulemustest.

Eeloleval aastal olgu esmaseks 
eesmärgiks eriala hea ja väga  hea 
omandamine. Paraku on ülikoolis 
küllaltki"arvukalt kolmemehi, luba
matult paljud jäävad sessioonidel 
võlglasteks. Ka õppedistsipliini pa
randamiseks on kursuste komsomo- 
ligruppidel veel palju ära teha.

Kommunistlike noorte konkreet
set abi on vaja ülikooli materiaal
se baasi väljaehitamisel. Ehitused 
(kõigepealt ühiselamu, aga ka füü- 
sikakorpus, auditooriumide komp
leks, raamatukogu abihooned) v a 
javad oskustöölisi. Krohvija- või 
maalriamet tuleb tudengitel selgeks

saada õppetöö kõrvalt, et siis pä
ras t  kevadiste eksamite sooritamist 
nimetatud objektidel tööle asuda. 
See ülesanne on vägagi vastu tus
rikas.

Viimastel aastatel on suurenenud 
üliõpilaste osavõtt ühiskonnatea- 
duste-alaste tööde konkurssidest. 
Kuid on vaja, et iga spetsialist 
lahkuks ülikoolist poliitiliselt küp
sena, suutelisena edasi viima meie 
maa teadust,  majandust, kultuuri. 
Paljude kursuste komsomoligrupid 
on võtnud kohustuse parandada 
ühiskonnateaduste õppimist ja saa 
da neis ainetes ainult häid ja v ä 
ga häid hindeid. Need kohustused 
tuleb meil täita.

Ülikoolis on väga  palju neid, kes 
on head õppijad, teevad teaduslik
ku tööd ja suudavad selle kõrval 
kursis olla ka ülikooli- ja  kornso- 
moliprobleemidega. Kuid on küllalt 
ka neid, kes nimetatud töölõikudes 
pole kunagi silma paistnud. Tööle

asumisel pole neil mingit ühiskond
liku töö praktikat, pole neist ka 
meie ideede edasiv ii ja t  Niisuguste
le noortele tuleb leninliku a rves tu
se käigus kõige enam tähelepanu 
pöörata. Nende kommunistlike 
noorte puhul aga, kes pidevalt ei 
täida oma kohustusi organisats ioo
ni, ja  ülikooli ees, tuleb tõsiselt k aa
luda nende kuulumist ULKNO-sse.

Leninliku arvestuse raames toi
muvad ka ELKNÜ 50. aastapäe
vaks kavandatud üritused. Ajalehes 
«TRÜ» kavatsetakse jä tka ta  juube
liga seotud materjalide avaldamist. 
Lõpule viia tuleb ülikooli komso
molisekretäride mälestuste kogumi
ne. Sel alal on juba palju ära tei
nud NLKP ajaloo kateedri vanem
õpetaja ELK N ü TRÜ komitee liige 
J. Ant.

Huvitavaks tõotavad kujuneda 
teaduskondades korraldatavad koh
tumised komsomoli- ja  parteivete- 
ranidega, samuti ka TRU komso- 
moliaktiivi kohtumine EKP juures 
asuva Partei Ajaloo Instituudi tea 
duslike töötajatega, kes koostavad 
ELKNÜ ajalugu.

Ürituste sari lõpeb komitee laien
datud pleenumiga 4. detsembril.

DIURNA
EKP TRÜ komitee õppe- ja kas

vatustöö sektoris arutati nädal t a 
gasi ülikooli metoodilise nõukogu 
tööd ja ühiselamu uute kollektii
vide kujunemist. Aru andsid
H. Liimets ja  teaduskondade pa r
teibüroode esindajad,

9. oktoobril toimus Ajaloo-Kee
leteaduskonna ametiühinguorga
nisatsiooni konverents. Ülevaatega 
eelmisel õppeaastal tehtud tööst 
esines teaduskonna ametiühingu 
büroo esimees M. Tänava. Nii et
tekandes kui sõnavõttudes koon
dus peamine tähelepanu õhtuses 
vahetuses töötamisega seotud 
probleemidele (üliõpilaste iseseisva 
töö organiseerimine, takistatud 
osavõtt isetegevusest) . Ka ühis
elamuga seotud küsimused paelu
sid konverentsi delegaatide tähe
lepanu. Valiti uus 16-liikmeline 
büroo ja  3-liikmeline revisjoniko
misjon.

*
Kolmapäeva õhtul kogunesid pea

hoone kohvikusse bioloogiaosakon- 
na vilistlased. Selle õppeaasta esi
mesel vilistlasõhtul kavandati tege
vusplaane sügissemestriks.

Lius ühiselam u kerkib. Seda fak
ti tunn istavad  ka kõige suurem ad 
pessim istid. A lgus oli visa tulema, 
ag a  praegu kerkivad A-korpuse kol
m anda korruse seinad. Tartu ehitus
trusti ajaloos ei olevat nii lühikese 
a ja  jooksul nii palju suudetud.

Kaks nädala t tagasi pa.us ehitus
tru sti juhtkond ülikoolilt tä ienda
vat abi. Põhjenduseks oli see, et
15. novembriks peab olema valm is 
laotud neli korrust, aga  trustil ei 
jätku müürseppi. Möödunud teisi
päeval olid lood niikaugel, et ehi
tusel tegid peale päris m üürseppade 
m üüritööd ka EÜE-s kvalifikatsioo
ni saanud 12 tudengit. 6 neist киит 
lus Õ igusteaduskonda, 6 M ajandus- 
teaduskonda. Objekti meistri sm. 
Roolahe arvates oli neid abimehi 
siiski natuke palju. Jõuti kokkulep
pele, et tööle asub 6 üliõpilast, kes 
töötavad m üürseppadena õhtuses 
vahetuses kella 13—21-ni.

Selle nädala algusest töötabki 
objektil 6 üliõpilast m üürseppadena 
ja  10 abitöölisena.

M aarjam õisa uue haig la  ehitusel 
töötas eelmisel nädalal 16 üliõpi
last: 10 A rstiteaduskonnast, 6 Ma

jan dusteaduskonnast. V äga kiideti 
M ajandusteaduskonna tudengite 
tööd. Kahjuks vedas Kehakultuuri
teaduskond selle nädala algul alt. 
Esm aspäeval tulid p laneeritutest 
tööle vaid pooled. Rahul ei saa ol
la ka psühholoogidega, kes töönä
d alat alustasid teisipäeval, mitte 
aga esm aspäeval, nagu nõutud.

50 üliõpilast läheb appi uue ühis
elamu ehitusele laupäevaku korras. 
Paistab, et siiam aani on kõik prob
leemid lahendatud, välja  arvatud 
üks.

T ä h e l e p a n u k s  k õ i g i l e  
ü l i õ p i l a s t e l e ,  kellel tulevikus 
tuleb ehitusele tööle m inna: sõjali-

hommikust õhtuni IV

i i

ne kateeder ei vabasta üliõpilasi seoses ehitusele töölem inekuga, pa- 
õppetööst. Selle peale peavad mõt- iume pöörduda ehitusstaabi poole 
lema teaduskondade sekretärid va- TRÜ komsomolikomitees i g a !
rakult, et ei tekiks ehituse abitöö- n e l j a p ä e v a l  v õ i  r e e d e l
jõuga varustam isel puudujääke. k e l l  18.

Kõigi küsim ustega, mis tekivad P. ROSTFELDT

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

7. o k t o o b r i l  1970. a.
#  Büroo andis soovituse NLKP 

liikm ekandidaadiks astum iseks kee- 
m iaosakonna IV kursuse üliõpila
sele Jaak Järvele.

ф  Büroo kustu tas raviosakonna
1 kursuse üliõpilase Erkki Kaingu 
komsomolikaristuse.

ф  A rutati füüsika vene osakon
na IV kursuse üliõpilase Sergei 
Jastrebovi personaalküsim ust. S. 
Jastrebovit karista ti valju  noom itu
sega koos arvestuskaardile kand
m isega üliõpilasele ja  kom m unistli
kule noorele ebaväärika käitum ise 
pärast.

ф  Büroo kuulas ära  R. Hundi 
aruande leninliku arvestuse käigust. 
K innitati atesteerim iskom isjonid,

13. o k t o o b r i l  1970. a.
Ф  A rvestussektori juha ta ja  T. Ti

kand valgustas mõnede kursuste 
ja  osakondade passiivsust liikme
maksude tasum ise l Büroo leidis, 
et need kursused, kel pole o rgan i
satsiooniline külg korras, ei saa 
pääsm eid üliõpilaspäevade üritus
tele. Kursuse laekuril tuleb hea 
seista, et iga  kuu 20. päevaks olek
sid maksud m akstud. Kes aga  on 
huvitatud üliõpilaspäevadest, hoid
ku laekuri! silm a peal.

®  Kuulati ä ra  ülevaade laupäe
vaku ettevalm istam isest (S . Kal
las). Laupäevaku peaorgan isaatori
teks on T. Killak (Õ. IV) ja  A. Noor
mägi (Õ. IV). Töö toimub Tartu 
ettevõtetes, Toomemäel, uue in ter
naadi objektil ja  Tähtvere pargis.

Isamaa kaitsmine on 
NSV Liidu kodaniku kohus

Selliselt on kirjas NSV Liidu 
Konstitutsioonis. Meie nõukogude 
ühiskond võim aldab õppida igal 
noorel, kuid paneb neile ka om a
poolsed kohustused. Üks selliseid 
on ENSV M inistrite Nõukogu ja 
EKP otsus, mis kohustab iga üli
õpilast osa võtm a patriootilise 
riig ikaitsealase organisatsiooni 
ALMAVÜ tööst, om andam a ülikoo
lis õppimise ajal vähem alt ühe sõ- 
jalis-tehnilise eriala ja  tä itm a 
kompleksi «Valmis kodum aa kait
seks» norm atiivid. Nõutakse, et 
iga tulevane pedagoog om andaks 
vajalikud teadm ised ja  praktilised 
kogemused m assilise riig ikaitse
alase töö organiseerim ise või sõ- 
jalis-tehnilise ringi juhtim ise alal 
koolis.

Kuidas on võimalik neid nõudeid 
täita? Esimesel kursusel on esime
seks ülesandeks astuda ülikooli 
ALMAVÜ organisatsiooni. Igal 
kursuse! tuleb valida kursuse

ALMAVÜ volinik, kes vorm istab 
oma kursuse üliõpilased liikmeks 
ja  organiseerib  kursusel ALMAVÜ 
tööd. Liikmeks astum isel registree
ru tagu ka riig ikaitse-aiastesse rin 
gidesse.

See töö tuleks ära  teha oktoobri
kuus. Et I kursusel on niigi palju 
tegem ist ülikooli sisseelamisel, siis 
teisi otseseid kohustusi ALMAVÜ 
töö osas ei ole.

II, III ja  IV kursusel tuleb aga 
om andada sõjalis-tehniline eriala 
ja  pedagoogidel sõjalis-tehnilise 
ringi juhtim ise oskus. Et ülikooli 
juures töötab sõjaline kateeder, 
siis saab suurem osa* üliõpilasi 
oskused riigikaitse alal sealt. Pea
le selle on üliõpilastel võimalik osa 
võtta riig ikaitsealaste ringide 
tööst nii ülikooli kui ka ALMAVÜ 
Tartu Linnakomitee juures. Roh
kem kui pooled üliõpilastest saa 
vad ülikoolis õppimise ajal om anda
da auto ja  m ootorratta juhtim ise

oskuse. Ka laskespordiga saab üli
koolis tegelda peaaegu iga üliõpi
lane. Linnakomitee juures aga 
töötavad langevarjuspordi-, puri- 
lennu-, mudellennu-, allveespordi-, 
veesuusa- ja  veemootorispordi-, 
auto-m oto- ja  autom udeldam is- 
ringid. Tasuliste kursuste korral 
linnakom itee juures tasub ülikooli 
ALMAVÜ komitee poole osavõtu
m aksust. Seega on igal üliõpilasel 
p raktiliselt võimalik aktiivselt lii
tuda riigikaitsealasesse töösse.

A. PILT,
TRÜ ALMAVÜ komitee 

esimees

RSR-i suur ring!
«Püha sõda» jt. keerulised toi

mingud on kolme suure religiooni 
ja m andri kokkupuutekohal — 
L ä h i s - I d a s  — viinud konflik
tile. K o n t s e p t s i o o n i d  c o n t 
r a  r e a a l n e  p o l i i t i k a .

Reedel, 16. okt. ootab RSR publi
kut ühiskonnateaduste m aja aud. 
212. Algus kell 20.

Ültõpilased- 
muusika-

sõbrad!
Tallinna Riikliku K onservatoo

riumi kasvandikud on ennegi 
mõned korrad m änginud ülikooli 
aulas meie üliõpilastele. Tänavu 
saab  aga  teoks rõõm ustav suur
sari: meie soovil ja  Konserva
toorium i ÜTÜ tah tel on tu le
m as kontserdid peaaegu iga 
kuu. Avaakord antakse

20. o k t o o b r i l  TRÜ a u l a s
k e l l  19.30

Bachi, Händeli, Hindemithi, 
Marcello, Tšõbini, Debussy jt. 
heliteoseid esitavad E n d e l  
N õ g e n e  (trom pet), I l m a r  
O l e s k  (k la rne t), K a l l e  
K a u k s i  (m etsasarv ), J a a n  
ö u n  (flöö t), R i h o  M ä g i  
(tuuba), H e i k i  K a l a u s  
(trom boon), R a i v o  P e ä s k e  
(flööt), P e e t e r  R ö ö p  (flööt).

Kutseid saab komsomolikomi- 
teest.

TZõtkevõMluöe 
tähtaega 
pikendati

Ülikooli tõlkevõistluse toimkonna 
poole on pöördutud rea küsimuste
ga võistmse tingimuste koftta. All
jä rgnev on mõeidud vastusena nei
le Küsimustele.

Veel ikka tekitab mitmetimõist- 
mist tõlketöö adekvaatsuse noue. 
Tuletame siinkohal meelde, et adek
vaatselt tõlkida tähendab leida ori
ginaalile sisult ja vormiliselt v as 
tavad väljendusvormid ja  -vahen
did tõlkekeeles. Seega tuleb püüda 
edasi anda sisu küll võimalikult 
täpselt, kuid samal ajal arvestada 
tõlkekeele omapära, selle eri stiile, 
väljakujunenud ütlemisviisi ja  la
dusust. Siinjuures ei saa rääkida 
nimisõna vastavusest nimisõnale 
või näiteks sellest, et saksa keele 
perfekti vasteks on eesti keeles tin 
g imata seesama ajavorm, kusjuures 
verb või osa sellest paikneo lause 
löpus. Missugused väljendusvahen
did tõlkija peab valima, seda m ää 
rab asjaolu, millist funktsiooni nau 
täidavad antud konteKsüs. Rõhuta
tagu, et tõlge on sealjuures tervik, 
ainult lause kaupa ütlemine voib 
viia moonutusteni.

Keda huvitavad tõlketeooria prob
leemid lähemalt, sel on soovitatav 
tutvuda eelkõige A. V. Fjodorovi teo
sega «Основы общей теории пере
вода» (М осква 1962). Hea tõlge ei 
tohi olla kramplikult o r ig inaa j  jä r 
giv ega ka liiga vaba, s. o. tõlkija 
ei tohi unustada, et ta pole mitte 
antud töö autor, vaid ainult inter
preteerija.

Meenutame, et esitatava töö pik
kus on 5—10 masinakirjalehekülge. 
Võistluses võivad osaleda kõik, kes 
29. aprillil 1970.a. (s .o. auhinna 
väljakuulutamise kuupäeval) olid 
TRÜ statsionaarsed või mittesta t
sionaarsed üliõpilased — seega ka 
käesoleva aasta kevadel lõpetanud. 
Tõlkida võis nii eraldi teost kui ka 
tervikliku sisuga katkendit mis ta 
hes germaani või romaani keelest 
XX sajandi ilukirjanduslikust proo
sast.

Ning lõpuks kõige täh tsam ast.
Arvestades tõlkevõistluse uudsust 

ja  osavõtjate soove, otsustas toim
kond pikendada tööde laekumise 
täh taega  30. novembrini 1970.a.

Võistlustööd palume läkitada 
koos originaaliga eesti keele ka
teedrisse (nüüd juba tingimata 
tähtajaks!) ja  varustada märksõna
ga «Tõlkevõistlus». Lähemad teated 
on kirjas ajalehes «Tartu Riiklik 
Ülikool» nr. 15, 16 ja 19 (1970.a.)

Tõlkevõistluse toimkond

w  TÄNA kell 17 peah. aud. 
ф  140 toimub kohtumine 
ф  J A A N  K R O S S I G A .  
а  E ttekanne teem al

«BALTHASAR RÜSSOW 
9  ja tema aeg».



Jätkame 
TRU komsomoli
organisatsiooni 

XVIII konverentsi 
materjalide 

avaldamist

Sõnavõttudest

DONALD V I S N A P U U
Eesti üliõpilaste Ehitusmaleva 

tööst võttis sel aastal osa 395 TRU 
üliõpilast. On hea meel, et ehitus
maleva probleeme käsitleti komitee 
aruandes põhjalikumalt kui möödu
nud konverentsil. Asjalikud side
med EÜE keskstaabi ja  ülikooli 
komsomolikomitee vahel leidsid 
veel kord kinnitust paar päeva en
ne konverentsi ülikooli ehitusi puu
dutanud läbirääkimistel. Otsustati , 
et tööjõupuudust ülikooli ehitustel 
peavad leevendama üliõpilased ise 
ühe EÜE rühmaga. Suvel tuleb 
uues ühiselamus teha juba viimist
lustöid, seda liiki töid on seni m a 
levas tehtud vähe. See tähendab, et 
kõik rühma liikmed peavad enne 
suveperioodi saama vastava vä l ja 
õppe. Inimeste leidmine selleks eel
dab kogu üliõpilaskonna, EÜE 
keskstaabi ja  ülikooli juhtkonna 
arusaavat suhtumist ja tihedat 
koostööd.

Negatiivsed tendentsid malevas 
olid aruandekõnes põhjalikult va l
gustatud. Aga tuleb seda mee
les pidada, et malevlased, sealhul
gas ka TRÜ üliõpilased, tegid su
ve jooksul maarahvale 2,1 miljoni 
rubla eest ehitus-montaažitöid, see
ga iga malevlane ca 1300 rubla 
eest. Võrdluseks — tootlikkus on 
vabariigis suurem vaid ühel enitus- 
organisatsioonil,  nimelt Tallinna 
Majaehituskombinaadil,

Tublid olid rünmakomandörid 
A. Kahju, P. Eesma, K. Merusk, 
A. Pork ja komsorgid H. Toomla, 
J. Paap, M. Preem, M. Metssoo. 
TRÜ üliõpilast E. Rahumaad a u ta 
sustati tubli töö eest malevas 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukirjaga.

Maievas peeti 148 loengut. Rüh
mades korraldati arvukalt üritusi. 
Paljudes rühmades kujunes tugev 
kollektiiv.

Oige on suund suurendada m ale
va tähelepanu välisrühmade v as tu 
võtmisele. Puudujääke esines Kra- 
kovi üliõpilasi vastuvõtnud Kure
maa rühmas. Maleva keskstaabis 
arvatakse, et välismaale tuleb eelis
ta tult suunata neid üliõpilasi, kes 
on aktiivselt kaasa löönud Eestis 
välismaalasi vastuvõtnud rühm a
des. Ilmselt peaks siin oma sona 
ütlema ka Interklubi.

Vaja on, et dekanaadid tunnek
sid rohkem huvi üliõpilaste suvise 
töö vastu malevas.

Loodan, et asjalikud sidemed, 
mis on tekkinud EÜE keskstaabi ja 
TRÜ vahel, arenevad edaspidigi 
vastastikuse mõistmise vaimus.

JAAK VILLER
Nagu ettekandest kuulsime, pole 

meil juba pikemat aega ei isetege
vuse ega ka ülikooli klubi töö tase 
olnud rahuldav.

Sellise olukorra üheks põhjuseks 
on kindlasti see, et ei ame.iüningu- 
komitee ega komsomolikomitee ei 
ole klubi tööd mingil määral sisu
liselt suunanud. Komsomolikomi
tees oleme arvanud, et klubi on n i
me poolest siiski ametiühingu klu
bi ja  ametiühingukomitee pole om a
poolset initsiatiivi üles näidanud. 
Möödunud aastal a/ü konverentsil 
valitud klubi nõukogu käis vaid 
paar korda koos, midagi praktil iselt 
ette võtmata. Komsomolikomitee 
büroo on jõudnud seisukohale, et 
käesoleval aastal on otstarbekas 
moodustada klubi nõukogu komso- 
moliorganina.

Pikemat aega oli klubi ilma kind
la juhita. Möödunud aastal oli klu
bi juhata ja  haige, tema kohuseid 
täitnud sm. Sokku aga  klubi ju h a 
tajaks ei kinnitatud. Uus juhataja  
sm. Kisper asus tööle juba pärast 
õppeaasta a lgust  ning töö õigeaeg
sest planeerimisest ei saa seepärast 
ka nüüd ju ttu  olla.

Väga nõrk on praegu ktubi m a 
janduslik baas. Eelmine juh t
kond ei kasutanud täielikult ära 
kultuuriinventari jaoks mõeldud 
summasid. Klubil on minimaalne 
arv orkestripille, mistõttu osa or
kestrante kasutab isiklikke pille. 
Klubi on isemajandav, kuid kõiki 
võimalusi pole kaugeltki ära  kasu
tatud. Igavene küsimus on ruumi
puudus. Suurema osa õhtutest ka
sutab klubi saali rahvakunstian- 
sambel proovideks.

Loodame, et klubi uus juhtkond 
koos nõukoguga suudab siiski olu
korda parandada.

ALLAN KULLASTE,  
ELKNÜ KESKKOMITEE  

SEKRETÄR

Rõõmustav on märkida, et kon
verents toimub asjalikus õhkkon
nas. Probleemid, mis tõstatati a ru 
andes ja  sõnavõttudes, on välja 
kasvanud emst, organisatsiooni 
praktil isest tegevusest. Väljapaku
tud lahendused on valdavalt hästi 
läbi mõeldud ning asjalikud J a  
nende elluviimine aitab kaasa kõr
gema kooli peamise eesmärgi sa a 
vutamisele — kaasaegsete Kõrge
ma haridusega spetsialistide ette
valmistamisele.

Nii aruandes kui ka sõnavõttu
des märgiti mitmeid kordamine
kuid organisatsiooni töös. Tahaks 
alla kriipsutada neist tähtsaima — 
kogu tegevuse suunamise üiikooü 
ja üliõpilaste ees seisvate praktilis
te ülesannete lahendamisele. Need 
on eeskätt õppeedukuse, ideoloogi
lise töö, üliõpilaste omavalitsuse 
probleemid.

Teise positiivse momendina tu 
leks märkida asjaolu, et komsomo
likomitee on aruandeperioodil s a a 
vutanud asjaliku koostöö kogu üli
kooli administratsiooni, parte iorga
nisatsiooni ja  teiste ühiskondlike 
organisatsioonidega, ilma milleta 
poie võimalik toepoolest tähtsate 
kardinaaisete küsimuste sisuline la
hendamine.

Peatun kahel küsimusel. Esimene 
neist puudutab siseorganisatsiooni- 
list tööd ja täpsemalt öeldes v a 
j a d u s t  v ä l j a  t ö ö t a d a

k o m s o m o l i ü l e s a n n e t e  
a n d m i s e  s ü s t e e m  n i n g  
p õ h i m õ t t e d .

Kui suudame seatud ülesande 
hästi lahendada, siis on see tõhu
saks vahendiks võitluses nn. «kesk
mise üliõpilasega», kes kipub meil 
tihtipeale aktiivsest tegevussfäärist 
välja jääm a ja kellest selle tulemu
sena saab ka elus nn. «keskpärane 
spetsialist».

Vajalik on just tõelise tegevuse 
võimaldamine noortele. Enam tuleb 
pöörata tähelepanu üliõpilase kui 
isiksuse arengule.

Miks on populaarsed sellised töö
vormid nagu EÜE üliõpilastel, 
E ö M  keskkooliõpilaste!, komsomo- 
lilöökehitused jne.?

Just sellepärast, et nad aitavad 
isiksusel areneda, kokku puutuda 
elu tõeliste raskustega, panna oma 
võimeid proovile.

Kindlasti loob selleks head või
malused ka leninlik arvestus konk
reetsete individuaalsete ning kol
lektiivsete kohustuste vastuvõtmise 
näol ning üliõpilaste läbimõeldud 
üniskondnk-poliitilise atesteerimise 
kaudu kevadel.

Kahjuks tundub aga praegu, et 
leninliku arvestuse korraldamisel 
kipub läbi lööma jällegi näilise te
gutsemise tendents. Materja li v ä 
hesuse tõttu ei taha küll praegu ül
distusi teha, kuid mõningad tea
duskondade ja osakondade otsused 
leninliku arvestuse korraldamise 
kohta annavad selleks põhjust.

Uuel komsomolikomiteel tuleb 
väga suurt rõhku panna kohustuste 
konkretiseerimisele ja  eriti a rves tu
sest osavõtjate individuaalsete ko
hustuste vastuvõtmisele, sest v as ta 
sel korral jääb leninliku arvestuse 
korraldamine formaalseks ning 
praeguse vormi positiivne psühho
loogiline moment — teadmine, et 
arvestuse lõpus toimub ühiskondlik- 
poliitiline atesteerimine — jätab 
jällegi võimaluse «keskmisel üliõpi
lasel» mõelda nii: «Midagi ma ik
ka teen õppeaasta vältel, ega ma 
päris kõige passiivsem ka ole ja 
kuidagi ma ikka arvestuse saan.»

Kohustustes tuleks formuleerida 
konkreetne miinimumprogramm 
igale üliõpilasele, ilma milleta ta 
arvestust ei soorita. Seepärast pean 
ebaõigeks seltsimees Tamme ette
panekut, eeskätt nende sisuliste 
momentide poolest ning ka vormi
liselt.

Ja  teine küsimus, millel ma tah t
sin peatuda, on aruandes märgitud 
puudus — k õ r g e m a t e  k o o l i 
d e  к о m s о m о 1 i к о m i t e e d e 
v a h e l i s t e  s i d e m e t e  n õ r 
g e n e m i n e .

Probleem on mitmetahuline ja 
liigitaksin ta kolmeks osaks:

1) Tallinna kõrgemate koolide 
omavahelised sidemed, samuti T ar
tus;

2) vabariigi kõrgemate koolide 
vahelised sidemed — teiste sõnade
ga Tallinna ja  Tartu sidemed;

3) vabariigi kõrgemate koolide 
sidemed teiste NSV Liidu kõrgema
te koolidega.

Mida tuleks ette võtta vabariigi 
kõrgemate koolide komsomoliaktii- 
vi sidemete ja  koostöö tugevdam i
seks?

Vabastamata keskkomitee üliõpi- 
lasosakonda vastutusest, näeme 
siiski suuri võimalusi EÜN-is, ku
hu kuuluvad kõigi vabariigi kuue 
kõrgema kooli sekretärid ja see, 
milliseid, kui tähtsaid ja vajalikke 
probleeme seal arutatakse, sõltub 
eelkõige meist endist.

Ka 1971. a. märtsis toimuv vaba
riiklik üliõpilaskonverents «Tea- 
duslik-tehniline progress ja  kõrgem 
kool» ning selle konverentsi e tte
valmistamine peaksid muutma sisu
kamaks EÜN-i tegevuse ning ti
hendama kõrgemate koolide vahe
lisi sidemeid.

Tuleb paremini korraldada kõrge
mate koolide komsomoliaktiivi õpe
tamist vabariigi ulatuses.

Keskkomitee üliõpilasosakonnal 
tuleb ilmselt rohkem kasutada või
malust vahetada kogemuste tu nd 
maõppimiseks komsomoliaktiivi bri
gaade Tallinna ja Tartu kõrgemate 
koolide vahel.

Väga vajalikud on ka sidemed 
teiste NSV Liidu kõrgemate kooli
dega — on ju Nõukogude Liidu 
suurkoolides palju häid töövorme ka 
neis töölõikudes, mis meil on veel 
lapsekingades.

Lubage keskkomitee nimel soovi
da TRÜ komsomolikomiteele palju 
edu ja  jõudu selle positiivse kind
lustamisel, mis on juba saavutatud, 
ja kindlat, sihipärast, pidevat eda
siminekut oluliste probleemide la
hendamisel.

k a l e v  k o g e r , 
EKP TRÜ KOMITEE  

SEKRETÄR
Komsomolikomitee püüdis oma 

tegevuses ellu viia leninlikke prin t
siipe — muuta ülikooli komsomol 
aktiivseks noorsoo poliitiliseks o r
ganisatsiooniks: Hea on, et pöörati 
tähelepanu üliõpilaste esteetilisele, 
eriti muusikalisele kasvatusele, et 
tihenes partei- ja komsomolibüroo
de koostöö teaduskondades ja o sa 
kondades. Kiita tuleb ka distsipliini 
ja organisatsioonilist tööd EÜE-s.

Rohkem tuleks igal üliõpilasel 
meeles pidada, et ta alati ja kõikjal 
esindab rahvusvaheliselt tuntud 
Tartu Riiklikku Ülikooli ja on 
Nõukogude Liidu kodanik. Tuleb 
arvestada, et meie kui TRU üliõpi
laste käitumisele pööratakse erilist 
tähelepanu. Pole ükskõik, kuidas me 
avalikus kohas kõneleme, laulame, 
isegi sööme, kuidas esindame oma 
alma m ater'it.

Ülikoolis tuleb luua efektiivselt 
tegutsev poliitkasvatusalane süs
teem, mis haaraks kõiki üliõpilasi.

Minu arvates on õige, et põhikir
ja mittetäitvaile kommunistlikele 
noortele tuleks anda võimalus kom
somolist välja astuda, seejuures 
peaksid nad ka ilma jääma mõnin
gaist soodustustest,  mida o rgan i
satsioon kommunistlikele noortele 
pakub.

Vaba aja soliidsel sisustamisel on 
rektoraat ja parteikomitee nõus 
materiaalselt abistama. Tihedam 
koostöö komsomoli ja  ülikooli juh t
konna vahel aitaks selles osas mõn
dagi veel paremini teha.

ARNO LD  KOOP,  
TRÜ REKTOR

Ülikooli lõpetanud spetsialistile 
ei piisa eriala heast tundmisest, 
elu esitab talle ka ühiskondlik- 
poliithist laadi nõudmisi. Üliõpila
se isiksus peab arenema seoses 
õppeprotsessiga. Omavalitsus, mis 
meil on organiseerimisstaadiumist 
jõudnud tööjärku, annabki üliõpi
lasele võimalused aktiivseks tege
vuseks. Esimeste sammude as tu 
mist peame aga kõik koos abis ta
ma. Eksperimendina võiks kehtes
tada ühes ühiselamus täieliku 
omavalitsuse.

Hinnata ja soodustada tuleb 
kõrgema kooli pedagoogika uuri
jate, üliõpilaste teadusliku konst- 
rueerimisbüroo, kommunistliku 
kasvatuse laboratooriumi jt. tege
vust.

Uhiselamuprobleem peab lõpli
kult lahenema 2—3 aasta jooksul. 
Praegusele ehitusele on komsomo
likomitee leidnud väga tublisid 
entusiaste.

Kuid üliõpilaste hulgas esineb 
veel liialt palju vastutustundetust,

eelkõige õppetöösse suhtumises. 
Ülikooli komsomoliorganisatsioo
nil tuleks sellele ülitähtsale töö 
lõigule enam tähelepanu osutada. 
Rühmade ja teaduskondade kom- 
somoliorganitel tuleks põhjalikult 
analüüsida üliõpilaste eksmatriku
leerimise põhjusi, et jõuda niisu
guste olukordade likvideerimiseni 
Lõpp tuleb teha kergekäelisele 
ülikoolist lahkumisele omal soovil 
mõttega, et küll hiljem võetakse 
tagasi.

Komsomoli ülesanne oleks akti
viseerida ka üliõpilaste teaduslik
ku tööd. Edukaid teadusega tege
lejaid tuleb vääriliselt tunnustada. 
Populaarteaduslike loengute, refe
raatide, ettekannete jms. koosta
mine on jõukohane igale üliõpila
sele. Tuleb ainult käed külge lüüa!

LÕPPSÕNA
LAUR KARU:

Lahkudes sekretäri kohalt, ta 
haksin mõne sõnaga iseloomustada 
praegust olukorda ülikooli komso
moliorganisatsioonis.

Minu arvates on ülikooli komso- 
moliaktiiv võimekam kui kunagi 
varem. See on kindlasti tingitud 
ka sellest, et komsomolitöö for
maalsed ja  sisulised liidrid lange
vad ikka enam ja enam kokku. 
Operatiivne ja  mõistev suhtumine 
rektori ja  parteikomitee sekretäri 
poolt meie probleemidesse lõi ra 
huliku ja  asjaliku õhkkonna koos
tööks.

Suur tänu meeldiva ja mõistva 
koostöö eest sekretäri asetäitjatele 
Jaak Allikule, Jaak Villerile, keva
del ametisse astunud Märt Kubole 
ning Siim Kallasele, samuti kogu 
büroole ja  aktiivile.

Soovin uuele büroole ja sekre
tariaadile rahulikkust ka teravate 
probleemide analüüsimisel ja  ener
gilist tegutsemist nende lahenda
misel.

ELKNÜ TRÜ 
komsomoliorga
nisatsiooni XVIII 

konverentsi 
o t s u s :

ELKNÜ TRU organisatsiooni 
XVIII konverents, ära kuulanud 
ja  läbi arutanud ELKNU TRÜ ko
mitee aruande, leiab, et juhindu
des kõrgemate partei- ja  komso- 
moliorganite ning ELKNU TRU or
ganisatsiooni XVII konverentsi o t 
susest, on ELKNU TRU komitee 
jätkanud aruandeperioodil üliõpi
laskonna sotsiaalse aktiivsuse tõst
mist, on tõhustanud osavõttu üli
õpilaste kui tulevaste spetsialistide 
erialasest ja  ühiskondlikust etteval
mistusest. Väärikalt tähistati kogu 
meie rahva ja  komsomolielu suur
sündmust — V. I. Lenini 100. sün
ni-aastapäeva. Läbimõeldult ja t a 
gajärjekalt kulges leninlik arves
tus. Komitee on õigesti suutnud 
määra ta  komsomoliorganisatsiooni 
osa ülikooli elus. On koostatud 
konkreetsed plaanid tegutsemiseks 
komsomolielu põhisfäärides ja asu 
tud neid realiseerima.

Samal ajal märgib konverents, 
et mitte kõigis komsomolitöö lõiku
des (sealhulgas osavõtul õppetöö 
paremustamisest,  sidemete a renda
misel vabariigi teiste kõrgemate 
koolidega) pole suudetud kavanda
tut järjekindlalt ellu viia. Vähene 
on olnud edasiminek gruppide te
gevuses. Komsomoli ideoloogiline 
mõju pole veel küllalt terviklik, osa 
üliõpilaskonnast jääb endiselt selle 
moju alt välja.

ELKNU TRU organisatsiooni 
XVIII konverents o t s u s t a b :

1. Tunnistada komitee töö a ru 
andeperioodil heaks.

2. Kiita heaks komitee poolt 
koostatud ULKNU liikmete lenin
liku arvestuse plaan, samuti üri
tuste plaan, millega tähistatakse 
ELKNÜ 50. aastapäeva. Lugeda 
leninliku arvestuse edukas soorita
mine iga kommunistliku noore ja 
kogu TRU komsomoliorganisatsioo
ni tähtsaimaks ideelis-poliitiliseks 
ja organisatsiooniliseks ülesandeks 
järgmisel aruandeperioodil.

3. Komitee i d e o l o o g i a s e k -  
t o r i l  hakata süstemaatil iselt ju 
hendama osakonnabüroode ideo- 
loogiasektorite tegevust: püstitada 
nende ette konkreetsed ülesanded, 
korraldada regulaarselt õppusi. 
Ideoloogiasektorite esmaseks üles
andeks lugeda leninliku arvestuse 
läbiviimist poliitiliselt ja  o rgan isa t
siooniliselt kõrgel tasemel.

D. V I S N A P U U

J. VILLER
4. Lugeda ü l i k o o l i  v ä l j a 

e h i t a m i n e ,  konkreetselt uue 
ühiselamu ehitus TRÜ komsomoli
organisatsiooni löökobjektiks j ä r g 
misel aruandeperioodil, sellest osa
võtt on ülikooli iga kommunistliku 
noore komsomoliülesandeks. Komi
tee sekretariaadil kindlustada 
1. novembriks 1970. a. ühiselamu 
juures tööle hakkava EÜE rühma 
juhtkonna komplekteerimine ja o r 
ganiseerida ehitusel üliõpilastele 
vajalike elukutsete õpetamine.

5. Osavõtul õ p p e t ö ö  parem us
tamisest mitte piirduda sessiooni 
analüüsi tulemustega kursustel, 
vaid järjekindlalt esitada dekanaa
tidele ja kateedritele analüüsi tule
mustel põhinevaid ettepanekuid. 
Komitee õppesektoril kontrollida 
nende ja lõpetanutelt saadud ette
panekute esitamist ning üliõpilaste 
informeerimist dekanaatide ja k a 
teedrite reageeringust. Osakonna- 
büroodel arutada õppetööst halvas
ti osavõtvate ja mitte edasijõudva- 
te kommunistlike noorte personaal- 
küsimusi. Lugeda endiselt vajali
kuks eriline tähelepanu ü h i s k o n 
n a t e a d u s t e  loovale om anda
misele kõigi kommunistlike noorte 
poolt. Komitee õppesektoril, teadus
kondade ja osakondade komsomoli- 
büroodel kõigiti kaasa aidata Üli
õpilaste Teadusliku Uurimisbüroo 
tegevusele õppeprotsessi uurimisel.

6. ELKNU TRÜ komitee õppe
sektoril koos UTU nõukoguga läbi 
viia ühiseid temaatilisi konverentse, 
kohtumisi tuntud teadlastega ja 
teisi UTU tööd propageerivaid ü r i
tusi.

7. Kiita heaks komitee poolt k a 
vandatud ning rektoraadi ja deka
naatidega põhimõtteliselt kooskõ
lastatud projektid omavalitsuse 
edasiarendamiseks ühiselamute, 
stipendiumide ja rektorifondi jao ta 
misel, üliõpilaste autasustamisel ja 
karistamisel. Teaduskonnabüroodel 
konkretiseerida need projektid ning
1. detsembriks 1970. a. kooskõlas
tada  dekanaatidega nende elluvii
mine.

8. Järjekindlamalt täita ELKNÜ 
TRÜ komitee 1968. a. 18. detsembri 
pleenumil kavandatud i n t e r n a t 
s i o n a a l s e  k a s v a t u s t ö ö  
programmi. P idada vajalikuks vene 
osakondade komsomoliaktiivi seni
sest süsteemikindlamat juhenda
mist komitee sekretariaadi poolt. 
Paluda EKP TRÜ komiteed suu
nata märgitud programmi elluvii
misele kaasa aitama õppejoude- 
kommuniste. Teha ettepanek üli
kooli rektorile leida võimalus küla
lisõppejõudude sagedasemateks esi
nemisteks kõigi teaduskondade üli
õpilaste ees. Jä tka ta  püsivate side
mete arendamist sotsialismimaade 
ja teiste liiduvabariikide koolidega. 
Otsida võimalusi eriti praktikarüh- 
made vahetuse laiendamiseks.



o t s u s e s t :
(Algus 2. lk.)

9. Kultuurisektoril jä tkata  üri
tuste korraldamist üliõpilaste es- 
teetilise maitse kujundamiseks, 
tõmmata selleks kaasa vabariigi 
loomingulise intelligentsi esinda
jad. Korraldada kirjanike, kunstni
ke, lavastajate loomingu arutelusid, 
leida võimalusi noorte kunstimeist- 
rite loomingu süstemaatil iseks tu t 
vustamiseks ülikooli komsomoli- 
aktiivile. Tõmmata sellele tegevu
sele enam kaasa reaalalade üliõpi
lasi.

10. Komiteel pöörata k o m s o -  
m o l i g r u p p i d e  juhendamisel 
pearõhk grupi kui omavalitsuse 
põhi lüli väljakujunemisele. Õppe
töö ja elu-olu korraldamisel, polii
tilise silmaringi, aktiivsuse ja vas 
tutustunde arendamisel, ühiskond
liku tegevuse ja juhtimise koge
muste andmisega saavutada grup
pides võitleva ideelis-poliitilise 
õhkkonna kujunemine. Nende ees
märkideni jõudmiseks töötada ko- 
miteebürool ja teaduskonnabüroo- 
del välja konkreetsed soovitused 
gruppide töö planeerimiseks. Ala
tes oktoobrikuust hakata korralda
ma teaduskonniti grupporgide se
minare. Komitee- ja teaduskonnabü- 
roode sekretäridel pidevalt kont
rollida gruppide tööplaanide tä i t 
mist.

11. Lähtudes ELKNU Keskkomi
tee büroo otsusest koostada konk
reetne kava üliõpilastest I e k t o r -  
p r o p a g a n d i s t i d e  etteval
mistamiseks. Kasutada neid üli
koolisisesel propagandatööl, samuti 
vabariigi keskkoolides ja Tartu lin
na õppeasutustes ning ettevõtetes. 
Lektorite ettevalmistamisele tõm
mata kaasa ELKNU TRU komitee 
kiubid ja ringid. Osakonnabüroodel 
suunata üliõpilasi UET lektor-pro- 
pagandistide õpperühma ja  kont
rollida nende ettevalmistust . Kasu
tada propagandas laialdasemalt 
üliõpilaste ühiskonnateadustealase 
teadusliku uurimistöö materjale.

12. Kohustada ülikooli komsomo
liorganisatsiooni esindajaid ELKNÜ 
Keskkomitees ja EUN-is avaldama 
initsiatiivi ELKNU XV kongressi 
otsuste täitmisel, mis puudutavad 
kõrgema kooli l õ p e t a j a t e  töö
lesuunamist ja kasutamist rahva
majanduses. Koostöös ELKNÜ 
Keskkomitee üliõpilasosakonnaga 
esitada ettepanekuid TRÜ lõpeta
nud komsomoliaktivistide rakenda
miseks komsomolitööle neis linna
des ja rajoonides, kuhu nad on 
tööle suunatud. Koos teiste ülikooli 
organitega jä tkata  püsivate side
mete loomist kõigi osakondade vi- 
üstlastega, kutsuda ellu TRÜ vi- 
Hstlasnõukogu.

13. Jä tkata  senist aktiivset o sa 
võttu EÜE-st. Seoses seal ajutise 
komsomoliorganisatsiooni moodus
tamisega pöörata erilist tähelepanu 
EÜE komsomoligruppide sekre tä 
ride kandidaatide valikule ja e tte

valmistamisele. Tõhustada välis- 
rühmadesse minevate ja  neid Ees
tis vastuvõtvate TRÜ üliõpilaste 
ettevalmistust, et nad suudaksid 
väärikalt esindada meie ülikooli ja 
komsomoliorganisatsiooni. Suunata 
ka edaspidi võimekaid üliõpilasi 
rühmakomandörideks E e s t i  ül i *  
õ p i l a s m a l e v a s s e .

14. Komitee sekretariaadil pöö
rata enam tähelepanu sisulisele 
tööle EUN-is. Taas elustada aktiivi 
nõupidamisi vabariigi teiste kõrge
mate koolide komsomoliorganisat
sioonide esindajate osavõtul.

15. Vastavalt ELKNU Keskkomi
tee sekretariaadi ja  Tartu Linna
komitee büroo otsustele parandada 
tööd raskestikasvatatavate a laea
listega. Viia ellu komitee sekreta
riaadi poolt selleks kavandatud 
plaan.

16. Kiita heaks ettepanek luua 
K. J. Petersoni nimeline ülikooli
sisene komsomoliauhind. Komitee 
sekretariaadil kooskõlastada au
hinna väljaandmine 1. novembriks 
1970. a.

17. Korraldada Tartu VI üliõpi
laspäevad 13.— 15. novembrini 
1970. a. deviisi all «Olgem ühis
konna ja  looduse arukad pere
mehed». ELKNÜ TRU komiteel ja 
TRU UP orgkomiteel kindlustada 
üliõpilaspäevade läbiviimine kõrgel 
poliitilisel ja organisatsioonilisel 
tasemel.

18. Vastavalt konverentsil tehtud 
ettepanekutele kaaluda veel kord 
läbi võimalused komsomoliaktiivi 
ja üliõpilaskonna informeerimise 
süsteemi parandamiseks.

19. P laanikindlamalt sisse viia 
k o m s o m o l i a k t i i v i  diferent
seeritud juhendamine ja  õpetamine 
(kursuse, osakonna, teaduskonna, 
ülikooli tasemel). Saavutada v a ja 
lik järjepidevus alates esimeste 
kursuste esindajate laagritest.

20. O r g a n i s a t s i o o n i s i s e 
s e  t ö ö  alal pidada endiselt e s 
majärguliseks ülesandeks kõigi 
kommunistlike noorte ja praegu 
valitud aktiivi organisatsioonilise 
distsipliini saavutamine. Nõuda 
veelgi printsipiaalsemalt kõigi 
komsomolidistsipliini rikkujate per
sonaalset vastutust. Komitee bürool 
leida vahendid komsomolidistsip
liini nõuete konkreetse täitmise 
poolest kõige silmapaistvamate 
komsomoligruppide stimuleerimi
seks.

21. Jä tka ta  TRÜ komsomoliorga
nisatsiooni s t r u k t u u r i  p aran 
damist, võttes arvesse aruandeperi
oodil tehtud muudatuste tegelikke 
resultaate.

Reedel, 23. oktoobril kell 20 to i
mub kohviku rõdusaalis

EESTI KEELE RINGI 
KOOSOLEK 

Muljeid fennougristide kongres
silt ja  suvistelt ekspeditsioonidelt- 
reisidelt jagavad  V. Danilov, 
M. Joalaid, M. Leivo, T. Kuldsepp,
H. Saluveer, T. Seilenthal.

be4>8 cd
E

E<u
2
о
>

3

"rt
E

CL

а
E
’3

»cö
Ev«_3

käis eesti keele kateedri korra lda
tud murdeekspeditsioon 12.— 13. 
septembril. õppejõudude kõrval 
olid kaasas peaaegu kõik eesti kee
le eriharu üliõpilased, lisaks veel 
vanemate kursuste soomeugrilasigi. 
Kahe toreda sügispäeva jooksul 
jõudsid matkast osavõtjad näha 
ja kuulda üpris palju huvitavat.

Põhja-Tartumaal on murdekeel 
rohkem taandunud kui mõneski 
teises Eesti piirkonnas. Ometi tea
me, eelkõige sajandi teisest küm
nendist pärineva Lauri Kettuneni 
häälikuloo järgi, et Kodavere m ur
rak on olnud üks omapärasemaid 
Põhja-Eestis. Praegusel vana m ur
dematerjali jäädvustamisel tuleva
se uurimismaterjalina on teadagi 
meie rahvuskultuuri tundmaõppi
misel vaieldamatu tähtsus. Meie, 
algajate  murdeuurijate seisukohalt 
oli aga põnev — kas kuuleme veel 
mõnda vana joont nagu kollane, 
suurest m ehest ’suureks meheks’, 
täst ’täh t’ jne.

Esimesel päeval peatusime kõi
gepealt Järvel (endises Maarja- 
M agdaleenas), kus kohaliku kesk
kooli eesti keele õpetaja Olaf Paa- 
bo tu tvustas meid alevi ja  kooli 
ajalooga. Endises Maarja-M agda- 
leena kihelkonnakoolis õppis möö
dunud sajandi lõpul meie teenekas 
kirjakeele arendaja Johannes Vol
demar Veski. Praegune Järve kesk
kool meenutab uhkusega oma kuul
saks saanud kasvandikku. Kooli
maja seinal on mälestustahvel.

Järvelt läks sõit edasi keelejuhti- 
de poole. Uks toredamaid tutvusi 
oli 91-aastane Anna Karu. See nai
ne lausa üllatas oma eruditsiooni 
ja mitmekülgsete võimetega. Muu
seas oli ta  omal ajal mehe kõrval 
sepakski olnud — tema lõi suure

vasaraga. Samade sepakätega olid 
aga heegeldatud ka imeilusad p its
kraed ja -linikud, mida ta meile 
näitas ja  millest üks koguni eesti 
keele kateedrile mälestuseks kingi
ti. M aarja-M agdaleena murrak oli 
aga meie eaka keelejuhi suus kül
laltki kirjakeelelähedane. Järgmine 
peatus oli Kodaverest põhja pool 
Rannal. Miili Lepa majake asub 
päris Peipsi kaldal. Astume lau
päevaõhtuselt puhtaks küüritud 
tuppa, ju t t  hakkab laabuma — ja 
kõneleja suust kostab peaaegu 
seesama keelekuju, mis on tu t ta 
vaks saanud Juhan Liivi juttude 
«Juak» ja «Pildikene Peipsi ran 
nalt» või Anna H aava naljaluule
tuse «Või sedasi suad mehele» 
põhjal.

Miili Lepa tares elustus_ Peipsi 
kalameeste elu: «Minu isa õli jär- 
vemiis ja mina koa.» Järv  andis 
«kevade tinti, sügise ahunaid iki, 
endale süija ja rääbisseid suvel». 
Järvejuttu  jätkus päris mitmeks 
tunniks.

Edasi läks sõit mööda Peipsi 
kallast. Paljud nägid esmakordselt 
kuulsat Kauksi ja  Rannapungerja 
randa, mõned hakkajamad käisid 
isegi vett proovimas. Alles hilis
õhtul jõudsime ööbimispaika — 
Iisaku alevisse.

Teisel päeval sõitsime edasi põh
ja poole, Kuremäele. Kuremäe 
nunnaklooster on omapärane m a a 
ilmast eraldatud nurgake Alutagu
se metsade serval. Meie järgmise 
keelejuhi, 87-aastase Voldemar 
Lillemäe kodust olid kloostri kir
jud kuplid hästi näha. Voldemar 
Lillemäega rääkisime põllutöödest, 
viljast ja  viljapeksmisest. Tema 
kõnes oli omapäraseks jooneks 
vältevahelduse puudumine, mis on

iseloomulik kirde-eesti rann iku
murdele. Voldemar Lillemägi r ä ä 
kis vanas t  ajast: «Uhtki massina 
ei õld, ei õld niidumassina, ei õld 
lõikusmassina, ei õld muud kui 
suur adra ja  raudäkke ja muud ei 
õld kedagi.»

Järgmisteks keelejuhtideks va li
sime vene keele kateedri õppejõu, 
eesti-vene murrete uurija Helle 
Heiteri nõuandel Iisaku ümbrusest 
kaks vanainimest,  kes on lapsest 
peale tundnud nii eesti kui ka ve
ne keelt. Peipsi-äärsetes külades 
pole kakskeelsus ja  mõnel puhul 
ka ümberrahvustumine haru lda
sed. Kohalikes eesti murrakutes on 
see põhjustanud huvitavaid m uu
tusi, nagu b, d, g  heliliseks m uutu
mine jne. Seda võis m ärga ta  nii 
Anton Taari kui ka Karoliine 
Karbi kõnes. Esimene rääkis Vene- 
Jaapani sõjast, millest ta ise oli 
osa võtnud, teisega vestlesime v a 
nadest pulmakommetest, toitudest 
ja  jookidest. Üht-teist kuulsime ka 
Iisaku kultuurielust «Minu vendki 
veel käis Tartu laulupidu andma. 
Nii mieles on viel, kui vend sättis. 
Pidi valge rüüd olema ja valged 
pastlid ja  valged sukkad. Nii to
redasti oli, läksivad Iisaku koor 
Tartu.»

Oli juba pühapäeva hilisõhtu, 
kui Tartu tuled jälle paistma hak
kasid. Matk oli lõpule jõudnud. 
Ükski ei esitanud endale küsimust, 
kas oli ka mõtet kaasa tulla. Kes 
tulid, olid läbi elanud kaks toredat 
päeva — mõnda näinud, kuulnud 
ja õppinud. Kes ei tulnud, ei tea 
gi, millest nad ilma jäid — tükike
sest sügisesest Peipsimaast,  tema 
loodusest, tema rahvast, tema 
keelest.

A. VAHER

Ülikoolis  ̂ veerand sajandit tagasi
O m a  m ä l e s t u s e d  T a r t u  

R i i k l i k u  Ü l i k o o l i  t a a s 
s ü n n i s t  p ä r a s t  v i i m a s t  
s õ d a  p ü h e n d a n  n e i l e ,  k e s  
v a s t a v a l t  o m a s ü n n i  a a s 
t a l e  o n  s e n i  o m a  s i l m a 
d e g a  õ n n e k s  n ä i n u d  v a i d  
l u m e s õ d a .

Hüvasti, sinavad Krüüdneri- 
Maaritsa metsad. Aitäh teile, et 
võtsite lahkelt vastu Tartust põge
nenud viieliikmelise salga ja peit
site meid pruuni surma kandjate 
eest oma rüpes kindlalt ja  hellalt.

«Katjušade» tulenooled, pommi
plahvatused ja  tankiroomikute mü
ra teatasid meile rinde lähenemist, 
mis tõi kaasa pääsemise fašistlikust 
okupatsioonist.

See oli pühapäeval, 20. augustil
1944. a. kell 15.30 — seega veidi 
enam kui 26 aastat tagasi.  Nõuko
gude armee 122. korpuse 43. laskur
diviisi eelsalgad läbisid sel ajal 
Krüüdneri—Luigasti—Puugi piir
konda, liikudes edasi Lutika—Nee
ruti kõrgustike poole. Kaks päeva 
mürises lahing meist paari kilo
meetri kaugusel, et siis kanduda 
edasi. Öhtul kerkis aga läänes 
võimsa tulekahju kuma — lõõmas 
taanduvate  fašistide poolt süüda
tud Otepää. Siis saabus vaikus. 
XX sajandi motoriseeritud van daa 
lid «õgvendasid rindejoont» Väike- 
Emajõe joonele.

24. augusti hommikul hakkas 
kostma loodest tumedat kõminat, 
mis keskpäevaks m uutus kurjakuu
lutavaks lahingumüraks. Eskadrill 
eskadrilli järel vihisesid selles suu
nas punatähelised Nõukogude len

nukid. Õhtuks lahingumüra vaibus. 
Saabuvat ööpimedust lõhestasid 
vaid helgiheitjate rahutud kiirtevi- 
hud ja põhjast paistev hiigeltule- 
kahju kuma.

«Tartu on vaba!» oli meie kõigi 
esimene mõte, sest põlev linn oli 
ju oluliseks tunnuseks, et okupan
tide armee on asunud jälle «rinde
joont ogvendama».

Kuid meie esimene rõõm osutus 
enneaegseks. Päevane lahingumüra 
tähendas vaid fašistide meeleheit
likku katset päästa Tartu all veel, 
mis päästa annab. Sel eesmärgil 
paisati Riia alt Elvasse nn. Strach- 
witzi võitlusgrupp, kuhu kuulus üle 
200 soomusmasina. See raudne löö- 
girusikas suunati Elvast ü leTam sa 
küla Nõukogude 67. armee taga las
se, et nurja ajada meie vägede 
pealetungioperatsioon Tartu vabas
tamiseks. Pealegi polnud Tamsa 
küla rajoonis meie vägedel tanke 
fašistide rünnaku tagasilöömiseks. 
Kuid selle eest oli nõukogude sõ
duritel külluses vaprust ja võitlus
tahet soomusega rinnutsi kokku 
minemiseks. Kaks tankitõrjesuur- 
tükkide polku tõkestasid sakslaste 
soomusmasinate tee, kaks jalaväe- 
polku võtsid samal ajal positsioo
nid sisse tiibadel. Samas andsid 
vaenlase tankidele õhust hävitava 
löögi nõukogude lendurid. Puhkes 
erakordselt äge  lahing, mille käi
gus langes kangelasena 189. las
kurdiviisi komandör kindralmajor 
P. Potapov. Tema diviis pidas aga 
vapralt vastu ja kui ligi pooled 
vaenlase tankidest olid purustatud, 
pöörasid ülejäänud otsad  ringi ja

tõmbusid tagasi Väike-Emajõe ta 
ha.

Järgmise päeva varahommikul 
muutus horisont meist põhja ja 
loode pool jälle rahutuks. Kogu 
taevakaar kõmises, mürises, metsa
de kohal seisi4 sünged suitsupilved, 
kuhu kadusfd lennukid ja jälle len-

^ l^ a ša d u se

Izoidilzul
D otsent Anatoli Miti 

mälestusi

nukid. Kui ei ole mingit sidet vä
lismaailmaga, eks katsu siis mõis
tatada, mis toimub paarikümne ki
lomeetri kaugusel rindel.

Kui side puudub, tuleb see luua!
Uks kohalikest elanikest teadis, 

kuhu on peidetud patareiraadio. 
Leidsime selle üles, ka mingisuguse 
anoodpatarei,  kuid akumulaatorit 
ei olnud. Õnneks avastasime v igas
tatud auto, millel oli täiesti korras 
akumulaator. Leidsime ka traati 
antenni tarvis ja õhtuks oli side 
laia maailmaga loodud.

Kolm aas ta t  kuulasin Moskva 
raadio saateid ainult peatelefoni 
abil. öeldakse, et minöör võib oma 
töös kogu elu jooksul vaid üks kord 
eksida. Fašistliku okupatsiooni tin 

gimustes Nõukogude raadiosaadete 
kuulaja võis samuti vaid üks kord 
«vahele jääda». Et teist korda va
helejäämist ei juhtuks, selle eest 
hoolitses juba gestapo.

Ja  nüüd, 25. augustil kella 21 
paiku töötas meie raadio täie võim
susega Moskva lainel. Kuulasime 
muusikat, teateid rinnetelt, kuni 
ootamatult kostis diktor Levitani 
pidulik hääl. Levitan alustas aeg 
laselt: «K õrgema Ü lemjuhataja  
käskkiri B alti 3. rinde vägede ju 
hatajale arm eekindral M aslenniko- 
vile, rinde staabiülemale Vaškevit- 
šile.

B alti 3. rinde väed, jä tkates pea
letungi, vabastasid täna, 25. augus
til torm ijooksuga Tartu linna, suu
re teedesõlme, m is katab teid Kesk- 
Eestisse.

Tartu linna pärast peetud võ it
lustes paistsid  silm a kindral-lejt- 
nant Rotnanovski * ja k in d ra lle it
nant Zahvatajevi ** väed.

Täna, 25. augustil kell 22 salu
teerib meie Kodumaa pealinn M osk
va 3. B alti rinde vapratele vägede
le, kes vabastasid Tartu linna, ka
heküm ne kogupauguga 224 suurtü
kist.

Eeskujuliku  lahingutegevuse eest 
avaldan tänu Teie poolt juhitavaile  
vägedele, kes võtsid  osa Tartu va
bastam isel peetud võitlusest.

Igavene au kangelastele, kes lan
gesid  võitluses meie Kodumaa va
baduse ja sõltum atuse eest!

Surm  saksa röövvallutajaile!

* V. S. Romanovski juhtis 67. ar
meed, mis vabastas Tartu linna.

** N. D. Zahvatajevi 1. IWgiarmee 
kattis 67. armee vasakut tiiba, arenda
des pealetungi Pühajärvest lõunas Val
ga suunas.

Kõrgem  Ülemjuhataja N õukogu
de Liidu m arssal J. S t a l i n . »

Niisiis — ülikoolilinn Tartu on 
lõpuks ometi vaba. P äras t  täpselt 
37 kuud kestnud sünget fašismiööd 
tõusis vabaduse koidik Taftu koha
le. Tõusis, vaatamata sellele, et 
eestlastest SS-lased läksid Tartu 
all lahingusse nõukogude sõjamees
te vastu esimest korda oma seni
ses ajaloos eelnevalt õnnistatuna 
«Isa, poja ja püha vaimu nimel». 
Seda õnnistust jagas SS-vägede 
ainuke pastor eestlane O. Puhm.* 
Oma eksiilis ilmunud mälestustes 
rõhutab ta, et «õnnistatud» SS-la
sed olevat näidanud ennast kõige 
paremast küljest ning «Führer» ise 
andnud neile Tartu lahingu eest 44 
raudristi (puuristidest härra pastor 
millegipärast vaikib).

Arvamused on ikka ja alati ob 
nud erinevad. Nii ka antud juhui, 
kus Tartu all Saksa vägesid juhti* 
nud kindral Wagner iseloomustas 
pärast lüüasaamist samu SS-mehi 
üheainsa ebatsensuurse sõnaga.

Raadiost aga kõlas võimas või- 
dusaluut. Meile tundus, nagu sepis- 
taksid need kogupaugud võimsate 
haamrilöökidena nõukogude rahva 
uusi, veelgi suuremaid võite. See 
oli nagu hiigelmetronoomi mürisev 
tiksumine, mis halastam atu jä r je 
kindlusega loendas fašismi nappe 
elupäevi. Kuid kui palju inimesi 
peab nende päevade jooksul veel 
oma elu jätma, enne kui see metro
noom lööb oma viimse tiksu?

*  SS-vägedes puudusid üldse sS- 
javäevaimulikud.



I Liia Vorobjova | | Elmar Raal |

10. oktoobril lahkus ootamatult 
meie keskelt meile kõigile armas 
töökaaslane Liia Vorobjova. Liia 
Poska-Vorobjova oli Tartu Riikliku 
Ülikooli kasvandik. 1952. aasta

sügisel astus ta  õppima vene keelt 
ja  (kirjandust ning lõpetas ülikooli
1959. aastal.  Pä ras t  seda töötas 
Liia Tartu Linna Gogoli-nim. R aa
matukogus, kust ta 11. mail 1965 
tuli tööle Tartu Riikliku Ülikooli 
Teaduslikku Raamatukokku. V aa
tam ata oma väga halvale tervisele
oli Liia elurõõmus, reibas ja  alati 
valmis kaasa tundma teiste mure
dele ja  õnnetustele.

Kurb on kaotada sõpra, suurt 
optimisti, inimest täis elujaatust, 
kes iialgi ei mõelnud Suurele Vi
katimehele. Aga aeg tegi oma töö 
ja keset sügisest päikesekulda 
elas Liia oma viimseid minuteid. 
Mälestus temast kui heast ja sõb
ralikust inimesest jääb.

TÖÖKAASLASED

Kinoklubi pakub lausa
m a iu s p a lu

Jälle näeb aeg-ajalt lõbusaid ki- 
eoklubisse kutsuvaid kuulutusi pea
hoones. TRU kinoklubi a lustab oma 
teist hooaega.

Esimesel üritusel kohtus üliõpi
lastega tuntud filminäitleja ja  -la- 
vastaja  Rolan Bokov, munga osa 
täitja «Viimses reliikvias».

M illised on kinoklubi edasised 
plaanid?

Sügissemestril näidatakse kahte 
tsüklisse «Film läbi aegade» ja 
«Suurmeistrid» ühendatud filme. 
Kokku tullakse 6 korda, kokku li
nastatakse 11 filmi, kõik pärit a r 
hiividest. Filmid toob kaasa ja 
kommenteerib ENSV Kinematogra
fistide Liidu sekretär I. Kosenkra- 
nius.

Film iõhtute tem aatika on järgm i
ne: 1) «Populaarne žanr — detek- 
tiivfilmid»; 2) «Prantsuse poeetiline 
realism»; 3) «Neorealism».

Kõiki ülalmainitud tsüklitesse 
kuuluvaid filme saavad vaatama

tulla ainult TRÜ kinoklubi liikmed, 
filmid on kinnistes auditooriumides 
näitamiseks. Sissepääs nendele fil
miõhtutele toimub abonementida 
alusel. Abonemente hakatakse m üü
ma ainult kinoklubi liikmepileti esi
tamisel.

Ülejäänud filme, nagu ikka — 
väikese sissejuhatuse ja informat
siooniga, hakkame linastama laie
male vaatajaskonnale. Meenutame 
ka liikmeks astumise tingimusi. 
Õigus kinoklubi liikmeks saada on 
igal meie kollektiivi liikmel, kes hu 
vitub kinoprobleemidest ja  kes re
gistreerima tulles kohe aastase liik
memaksu (1.50) ette tasub.

Uusi liikmeid võtame vastu 25. 
oktoobrini komsomolikomitees es
maspäeviti kl. 12— 13 ja neljapäe
viti kl. 12— 14.

Ehk kohtume teiega juba jä rg 
misel üritusel?

L. BLUM,
TRU kinoklubi president

7. oktoobril 1970 suri TRÜ kri
minaalõiguse ja -protsessi kateed
ri juhataja , õigusteaduse kandidaat 
dotsent Elmar Raal.

E. Raali kogu teadlik elu oli 
pühendatud õigusteadusele ja  ju 
ristide ettevalmistusele. Sündinud
1. novembril 1927 väiketalupidaja 
perekonnas, astus ta  päras t  Tõrva 
Keskkooli lõpetamist TRÜ õ ig u s 
teaduskonda. Veel enne ülikooli 
lõpetamist 1952. aastal siirdus ta 
praktilisele erialasele tööle. Alates
1951. aastast  oli E. Raal Elva r a 
jooni prokuratuuris uurija, see
järel uurimisosakonna ülema ase
täitja  Tartu oblasti prokuratuuris.
1952. a. oktoobris, prokuratuuris 
töötamise ajal, alustas ta  peda

googitööd TRU õ igus teaduskon
nas. 1953— 1956 õppis E, Raal 
aspirantuuris. Kandidaadidisser- 
tatsiooni «Kuriteoga puutumus 
Nõukogude kriminaalõiguse järgi» 
kaitses ta aastal 1957. Seejärel 
töötas E. Raal kuni 1961. aastani 
kriminaalõiguse ja  -protsessi k a 
teedri vanemõpetajana, edasi sa 
ma kateedri dotsendina. 27. det
sembril 1968. a. valiti E. Raa! kri
minaalõiguse ja -protsessi kateedri 
juhatajaks.

E. Raal õpetas Nõukogude kri
minaalõigust, sõjakriminaalõigust,  
kohtu ja p rok u ra tuu r i , o rgan isa t
siooni ning muid distsipliine. E l
mar Raali lühike elu oli kõigis oma 
tahkudes teaduse ausa ja kohuse
tundliku teenimise näidis. Juba a s 
pirandina püstitas ta julgelt uusi 
probleeme ja töötas nende lahen
damise kallal. K u n a g i  e i  t e i 
n u d  t a  t ö ö d  e n d a l e  k e r 
g e k s .

Eriti pingelise tööga olid täide
tud Elmar Raali elu viimased aas 
tad. Veel käesoleval kevadel, ha ig 
las ravil viibides, trotsides füüsi
lisi kannatusi,  jä tkas ta töötamist . 
Ja isegi mõned päevad enne ter
vise lõplikku kokkuvarisemist olid 
tema mõtted pööratud oma kavat
suste teoks tegemisele ja  uute ette
võtmiste kavandamisele.

Elmar Raal oli suure hingega 
inimene. Ta arm astas  oma tööd, 
kolleege ja  üliõpilasi, kes vastasid 
temale samaga. Sõbralik ja lahke, 
hoolitsev ja abivalmis kõigi vastu, 
seejuures printsipiaalne ja nõudlik 
ka enda vastu, tegi ta  väga palju 
terve, tööka ja reipa atmosfääri 
loomiseks teaduskonnas ja  kateed
ris. Tal oli haruldane oskus liita 
inimesi ühtseks kollektiiviks. Isegi

väga komplitseeritud küsiarassed 
lahenesid E. Raali osavõtul lihtsalt 
ja  loomulikult.

E lmar Raal oli viljakas teadla
ne. Tema sulest on ilmunud 6 mo
nograafiat ja normatiivaktide kom
mentaare, hulgaliselt teaduslikke 
töid. E. Raali seisukohad paljudes 
teaduslikes küsimustes on leidnud 
üldist tunnustamist ja kajastamist 
vabariigi seadusandluses ja kohtu
praktikas. Ta oli aktiivsemaid 
«Eesti NSV kriminaalkoodeksi» 
ettevalmistajaid ja hiljemgi aitas 
suuresti kaasa meie seadusandluse 
täiustamisele ja  sotsialistliku sea
duslikkuse kindlustamisele.

Elmar Raali loengud olid kõrge! 
pedagoogilisel ja  teaduslikul tase 
mel, millega ta  võitis juba esi
mestest õpetamise aastates t lugu
pidamise kogu ülikoolis.

Ei saa ka unustada E.. Raali 
tööd Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi juriidilise osakonna 
ühiskondliku konsultandina, Tartu 
Linna TSN Täitevkomitee juures 
asuva järelevalvekomisjoni liik
mena, Tartu Rahvaülikooli Õ igus
teaduskonna Nõukogu esimehena 
ja lektorina, «Eesti NSV krimi- 
naalkomisjoni» redaktsioonikomis- 
joni liikmena, samuti TRÜ Nõu
kogu liikmena ja  muude ühis
kondlike ülesannete eeskujuliku 
asetäitjana.

Elmar Raali haual kinnitasid 
tema kolleegid, et tema üllas ees
kuju, töökas elu n ing  teaduse ko
husetundlik ja  aus teenimine ei 
saa nende mälestuses tuhmuda, 
tema isiklikku võlu ja  suurt inim
likku soojust ei suuda kustutada 
aeg, tema töö jääb elama ja  seda 
jätkavad tema kolleegid ja  õ p i 
lased.

Elmar Raali eeskuju ja tema 
kolleegide lootuste sümbolina a n 
dis professor Ilmar Rebane haua 
ääres Elmar Raali pojale üle isa 
tudengimütsi.

KOLLEEGiD

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
1. Alvre, P. jt. Soome-ugri keel

te kateedri ja  eesti keele kateedri 
tööd 1947—1969. Tartu, 1970. 
166 lk. 11 Bi-55.

Käesolevas bibliograafias reg is t
reeritakse nimetatud kateedrite 
tööd, mis on kirjutatud aastatel 
1947— 1969. Materjal on esitatud 
kateedrite kaupa. Kõigepealt on 
TRÜ-s kaitstud väitekirjad, see
järel aspirandireferaadid, diplomi-, 
kursuse- ja  võistlustööd. Biblio
graafia kasutamist hõlbustavad n i
mede registr id ja  aineloend.

2. Советское литературоведение 
и критика. М., 1970. 180 lk. 12 
Bi-142.

V äljaanne hõlmab monograa
fiaid, artiklite kogumikke, art ik
leid, retsensioone, memuaare, ette

kannete teese jne., mis on ilmunud 
ajavahemikus 1963— 1967. Raamat 
on järjeks 1966. a. ilmunud sam a
nimelisele kirjandusloetelule. Lõ
puks nimede alfabeetiline register.

3. Щукина, В. И. и др. Вопросы 
романтизма в советском литера
туроведении. Казань, 1970. 172 lk.
12 Bi-182.

Bibliograafia on koostatud ro
mantismi küsimusi käsitlevate ra a 
matute, ajakirjade, artiklite kogu
mike jne. põhjal, mis on ilmunud 
meie maal (vene keeles) a javahe
mikus 1956— 1968. Nimestik on 
osaliselt annoteeritud ja varus ta 
tud registritega.

4. Гринберг, А. П., Гусенко- 
ва, Е. И. Библиография но уско
рителям. М., 1970. 402 lk. 18 Bi-47.

Süstematiseeritud kiirendajate- 
alane bibliograafiline teatmik-käsi- 
raamat, mis annab ülevaate eri
alastest kirjandusallikatest 1930.—
1967. a. Peale raamatute  ja a jakir
jade artiklite on bibliograafiasse 
võetud preprindid, dissertatsiooni
de autoreferaadid ning patendi- 
alane kirjandus.

5. Библиография отечественной 
литературы по туберкулезу костей 
и суставов за  50 лет. Л ., 1970. 
511 lk. 22 Bi-304.

Luu- ja liigesetuberkuloosialase 
venekeelse kirjanduse loetelu 
1917.— 1967. a. On mõeldud mitte 
ainult antud ala spetsialistile, vaid 
ka ortopeedile ja kirurgile. Biblio
graafia lõpus on registrid.

21. septembril sõitis 19 eesti fi
loloogi Tartu rajooni Uula sovhoo
si kartuleid võtm a. Tööd tehti 12 
päeva. Teenistus: 2 rub last 47 rub
lani.

Kust selline vahe? Lihtne a r i t
meetika: juba kolmandal päeval 
hakkas tüdrukuid, vähemaks jääma. 
Poid praakis välja kõik, kelle te r
vises mõni vana mõra või kellel 
maatöö tarvis lihtsalt jõudu napiks 
jäi.

Enamik viimase päevani vastu- 
pidanutest olid maalapsed. Kaks 
nädala t sovhoosis oli neile nende 
endi sõnade järgi väga  meeldinud 
ja oli kahjugi, et see aeg nii lühi
ke oli.

Mis seal imestada. Maast-mada- 
last on nad kokku kasvanud põllu
ga ja teavad, mis hinda maksab 
seal iga kätepaar. Nemad on põllul 
kodus, linnalapsed aga  külas. Kui 
harjumatu n ing  mõistetamatu on 
linlasele maa vaim! Maalaps teab, 
et kõigil on ühtviisi korvid rasked, 
vihm märg, tuul lõikav. Linnalaps 
aga tunneb, et jus t tem al on kõige

halvem. Ja  kaua sa, hing, sellise 
niru tundega vastu paned?

Kergete killast see töö teadagi 
pole. Nõuab jõudu, veel enam v as
tupidavust külmale, porile, puhke
päevadeta töötamisele, lihastevalu- 
le, väsimusele. Nõuab seda ühtvii-

muret tegema. -Nimelt meie suhted 
sovhoosi juhtkonnaga. On ju avalik 
saladus, et üliõpilasi peetakse maal 
odavaks tööjõuks. Aga kuidas on 
lugu linnarahvaga, keda bussid 
igal hommikul maale tööle sõidu
tavad? Tudengil pole nende raoodi

Kartulimaadelt
si nii vilunuimalt põllutööliselt kui 
tudengilt . Aga tudengil pole isegi 
sobivaid riideid, millest taevavesi 
läbi ei pääseks, kummisäärikuid, 
villaseid sokke jm. Tudeng tuleb 
hommikul tööle tihtilugu märgades 
rõivastes, sest neid pole kuskil 
k u iv a tad a . . .

Ometigi oli ainult paar päeva, 
kus väsimus elurõõmu- ja na l ja 
sooned kinni surus ja  meid kibe
kähku põhkudesse sundis. Sest lõp
pude lõpuks oli meie peavari suh te
liselt korralik ja toit maitsev. Aitü
ma kokkadele, nii häid kõhutäisi 
mäletame ainult kodust!

Üksainus asi jä i tagantjärele

Följeton

c rJ  eref 
^ V irve  !

Korvpallurid võitsid 
ja kergejõustik
lased kaotasid

TRÜ Spordiklubi kergejõustikla
sed ja korvpallurid võistlesid Hel
singis sealse ülikooli võistkondade
ga. Kergejõustiklased kaotasid 
139:156. Korvpallurid mängisid 
kolm mängu. Kergejõustiklasi või
deti 46:31 (poolaeg 17:18, mängiti 
10+10 minutit)  ja põhimängus 
Helsingi Ülikooli 97:76 (46:32).

U. ESLON

Naismaletajad!
Teil on võim alus osa võ tta  Tartu 

linna 1970. a. m eistrivõistlustest: 
R egistreeruda TRÜ Spordiklubis 
tel. 31-64 20. oktoobriks.

E NSV  
T E A D U S L IK -T E H N IL I S E  

JA PR O P A G A N D A  
IN ST IT UU T

t e a t a b ,  e t  20. o k t o o b r i l  
a l g u s e g a  k e l l  11 t o i m u b  
K u l t u u r i h o o n e  v ä i k e s e s  
s a a l i s ,  H a r i d u s e  t. 2 s e m i 
n a r  t e e m a l  «E 1 e k t  г о g г а а - 
f i  l i s t e  k o p e e r a p a r a a t i d e  
k a s u t a m i n e » .

Kodu- ja  välism aa kopeerimis-pal- 
jundusaparatuuris t, uutest mudeli
test, töötingim ustest ja  ohutustehni
kast, tasapinnalise ja  rotatsioonilise 
elektrograafilise aparatuuri teenin
dam ise iseärasustest, sam uti elekt- 
rog raafilis test valgustundlikest kih
tidest ja  ilm utuspreparaatidest. kuu
lete Vilniuse E lektrograafia Tea
dusliku Uurimise Instituudi teadus
like töö ta ja te  osakonna juhata ja  
V. Tšepenko, tehnikakandidaat
G. Miceviciuse ja  J. Šileikene e tte
kannetes. Praktilisi töövõtteid tu t
vustab instituudi vanem insener 
R. Daraciunas.

M a olen m öödunud nädalaga nii 
arenenud, et pean Su lle  jälle kir
jutama. M uidu arvad, et uudist po
legi ja aeg läheb niisam a mööda. 
Oh ei!

M a olen nüüd ühiskondlikult 
mõtlem a hakanud. A lgas see nii, et 
kui Lem psilt ükskord küsisin , et 
kas ta täna loengule läheb, siis ta  
vastas: «Ei, täna m agan ma ko 
dus» ( tneil on õhtupoolikul loen
gud). See oli ju s t niisam a, kui va
nasti eit oli pühapäeval vanam e
helt küsinud, et kas ta ka kiriku  
läheb. Vastus oli täpselt sam asu
gune, nagu Lem psi oma minu kü 
sim use peale.

S iis hakkasin m ina ka ühiskond
likult mõtlem a, et õige jah, m iks 
peabki siis nii hoolega loengutel 
käima. Seda aega võib ju oma 
vaim se indellekti arendam iseks 
palju kasu likum alt pruukida. Võiks 
teha iseseisvat teaduslikku tööd 
või arutada ühiskondlikke problee
me. S iis  ma ütlesin  Lem psile, et 
mina kah loengutele ei lähe. E n
dal süda küll vatutas, aga tegin  
enese kõvaks n ing läksim e koos

Lem psiga hoopis kohvikusse. Seal 
oli ees juba üks ü lituntud noor 
luuletaja, kellega m eil arenes vä
ga huvitav vestlus. Tegim e suitsu, 
jõime kohvi ja  pudeli veini kah.

Ju tt läks vägisi selle peale, kui 
arm etult õiguseta on üks tudeng. 
Ei saa ta ise otsustada, mida õp
pida, m ida m itte. On ju  m itu  
ainet, m ida nagu ei tahaks õppida. 
Ei saa ta valida ka õppejõude — 
ole aga rahul sellega, kes parajas
ti m ääratud on. M õni aga on nii
sugune, et kohe sunnib õppima, 
teine on nii häbem atu, et kee.ab 
ülikooli akende peal istum ise ja  
koridorides käratsem ise ära. Üks — 
nime ma ei nim eta  — oli m inu  
vastu jube häbematu. Tegi m ärku
se, kui ma auditoorium is su itseta
sin, K ujuta ette! Ma olen ju  tä is
kasvanud inimene! Noh, ma olin  
just eelm isel päeval kõvasti rips
m eid ja  silm aaluseid värvinud, 
vaatasin siis vanam eheköbile nii 
läikivate laternatega otsa, et jäi 
kohe pahviks.

E ksam ite tegem isega polevat ka 
m ingit vabadust, m uudkui lase 
plaani järgi. Sam u ti leidsin, et 
paljud loengud peaksid hoopis s i
sukam ad olema ja kohe kõige uue
ma ja  suurem a teaduse saavutusi 
tu tvustam a. S tipendium  võiks olla 
kapitaalsem , vastava lt isiklikele  
vajadustele, sest üliõpilane on ju 
tähtsa vaim se töö tegija.

N ii me arutasim e ja leidsime, et 
meil on vaja kõvasti võidelda  
om avalitsuse laiendam ise eest, 
om a täieliku vabaduse eest. Üli

valimis- ja  vaidlemisvõimaiust, tu 
leb leppida igasuguste  tingimuste
ga. Sest kui ta  ei nõustu näiteks 
pühapäeval töötama, võib teda ka
ristada. See kordub aastast  aas ta s 
se ja sellega ollakse harjunud. Aga 
küllap kordub mõtegi tudengist 
kartulivõtja peas — miks see nõn
da peab olema? Milleks niisugune 
peitusemäng — just nagu oleks 
täisväärtuslik  tööinimene, aga  ome
ti ei ole. Parem siis juba selge 
pilt, kas söögi eest või raha eest. 
Vahepealne võimalus alandab mõ
lemaid pooli.

SALME KALA.
eesti fil. II k.

kool on ju  lõppude lõpuks ikka 
meie jaoks, m itte  m ingisuguste  
õppeplaanide ja õppejõudude 
jaoks! Im elik  küll, kuidas vane
m ad inim esed sellest aru ei saa. 
Nagu näiteks hiljuti, kui me osa
konna kom som oli üldkoosolekut e t
te valm istasim e. Ü tlesime m itm ele  
õppejõule, et kindlustage om eti 
kom noorte osavõtt sellest täh tsast 
üritusest, aga need vastasid, et see 
olevat meie oma asi! K ujuta ette! 
O rganiseeri siis niimoodi om avalit
sust! N ii et raskusi on, pole see 
tudengi elu nii m uretu midagi.

Paistab, et sul on selle Üloga 
nagu m idagi rohkem at kui ainult 
koolivenna-õe suhted, m is? M iks 
sa teda m uidu nii kaitaed, et tubli 
poiss, teenib kolhoosis hästi ja  ka
vatseb m ittestatsionaarselt edasi 
õppida. M is seal ikka  — igal potil 
oma kaas!

Pakaa!
Anne-Mari.
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J O O K S U K R O S S
toirm'b veel 20. oktoobril kl. 
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TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та<рту Рийклик Юлнкооль» («Тар

туский государственный университет*i 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
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Hans Heidemanni nim. trükikoja truk». 
Tartu. Olikooli 17/19 III ПкмкпишЬи 
hind 2 kop. Tell. 6003. MB-C7Q68,



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
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S e d a k e x d a

t u i e v a d

( k u u e n d a d !
13.—15. novembrini 1970 toim u

vad järjekordsed Tartu üliõpilas
päevad, sedakorda kuuendad. Et 
on juba selge, mida, kus ja millal 
tehakse, oleks aeg sellest ka a ja 
lehe veergudel ju ttu  teha.

Tänavused üliõpilaspäevad viiak
se läbi looduskaitse, meie oma elu 
ja  selle keskkonna vastu  perem ehe
tunde kasvatam ise deviisi all. Nii 
tähistam e rahvusvahelisel loodus- 
kaitseaastal üliõpilaspäeva.

Seoses üliõpilaspäevadega to i
mus hoogtööpäevak Toomel ja  is tu 
ta ti 6 tam m e Tähtvere lau luvälja
kule.

Ametlikult avatakse üliõpilaspäe
vad reedel, 13. novembril RAT «Va
nemuise» uues kontserdisaalis kell
19. A vatervituse lausub ELK N ü 
Tartu Linnakom itee sekretär 
L. M öldre; rääg itakse üliõpilaspäe
vade suunitlusest, ajaloost ja tä n a 
vusest sisust. Saadam e läkituse 
RÜL-ile. On võimalik osa saada 
heast estraadikontserdist.

Sam al päeval kel! 20 on TRU 
aulas Tallinna Riikliku Konserva
toorium i ÜTÜ õhtu. Võib arvata, et 
seal tehakse tasem ega m uusikat. 
Keli 21 algab TRÜ kohvikus k irjan
duse, kunsti ja  teaduse õhtu, mille 
o rganiseerivad vene õppekeelega 
osakondade üliõpilased, kutsutud 
on aga kõik soovijad, kui nad a i
nult m ahuvad.

Reedeste ürituste hea kordam ine
ku eest vastu tavad  RAT «V ane
muises» A. Talur Õ igusteaduskon
nast, TRÜ aulas S. Kiin eesti filo
loogia osakonnast, kohvikus 
V. Mürk füüsikaosakonnast (üli
kooli komsomolikomitee sekretäri 
ase tä itja ) ja  S. Gerassimov vene 
filoloogia osakonnast.

Laupäeval, 14. novembril on ü li
õpilaspäevad haripunktis.

Hommikupoolne aeg jääks tea- 
duskonniti kogunemiseks. O m alt 
poolt soovitaksime pidada teadus- 
konniti (kui võimalik, siis koos v i
listlastega) loenguid või süm poo
sioni tüüpi vestlusi teem al «Eriala 
— ühiskond — loodus». Kas vasta- 
vatasem eline põhiettekanne leitakse 
om a teaduskonnast, filosoofide või 
bioloogide hu lgast või kusagilt m u
ja lt, jääb  teaduskondade komso
moli- ja  parteibüroode ülesandeks, 
sam uti ruum ide ja  m ajutam ispaika- 
de m uretsem ine.

Seejuures teadm iseks, et iga te a 
duskond m ajutab  vilistlased oma 
jõududega. Ülikooli praeguse ruu 
m ipuuduse juures annab kõige pa
rem at efekti printsiip «kes ees . . .» .  
Seetõttu tuleks kõige lähem al ajal 
p laanid läbi mõelda ja ruum id kin
ni panna, kui seda veel tehtud pole.

Õ htune osa algab kell 18 m iitin

guga EPA peahoone ees (täpsema 
rivistusplaani avaldame järgmises 
lehes). Teaduskondadel võtta kaa
sa oma embleemid, paluda kõiki 
õppejõude, üliõpilasi ja  vilistlasi 
tulla teklites ning koguneda oma 
rivistumispaika. Kogunemispaigas 
(hiljemalt kell 17.50 tuleb olla EPA 
juures) seatagu kolonn rännaku- 
ja rivikorda (et tal oleks algus ja 
lõpp ja teaduskond ei ilmuks EPA 
ette iga nurga taha takerdudes 
nagu Andromeeda udukogu).

Oleks väga tore, kui teaduskon
dade juhtkonnad ja_auväärsed õppe
jõud austaksid üliõpilaspäevi oma 
isikliku osavõtuga. Et üliõpilas
päevad kuuluvad kahtlemata linna 
suurürituste hulka ja ülikool esi
neb seal tervikuna, peab iga teadus
kond olema väärikas ja organisee
ritud nii hästi nagu alati ja  veel 
pareminigi. Ilmselt pole vaja h a 
kata teaduskondadele kogunemis- 
kohta sõrmega kätte näitama ega 
rääkima, kuidas kolonn_välja peaks 
nägema. Küll tahaks rõhutada aga 
seda, et iga teaduskond vastu tab  
üliõpilaspäevade, eriti rongkäigu 
ajal enese eest.

Ka tänavu on meie rongkäik ü ld
joonelt akadeemiline ja ei tarvitse 
end seejuures tunda millestki ilma
jäetuna. Kui me oleme juba kord 
kõrgemat haridust omandamas, pea
me oskama seda ka välja näidata.

Ilmselt jõuab trükki väikene üli
õpilaspäevade laulik. Loodame, et 
sellega tutvutakse enne rongkäiku, 
sest tikuvalgel on raske veerida ja 
viis hakkab venima . . .

Loosungitest. Meil ei sobi ilmuda 
tänavatele igasuguste  «plagudega», 
mis tudengkonnale annavad põh
jendamatult kerglase väljanägemi
se. Seetõttu on palve, et teaduskon
nad esitaksid loosungitekstid koos 
vastava kunstilise kavandiga üli
õpilaspäevade staapi TRU komso- 
molikomiteesse 5. novembriks kel
la 14-ks.

M iiting EPA peahoone ees algab 
kell 18, seal esinevad EPA rektor 
A. Rüütel, ENSV kõrgema ja kesk
erihariduse ministri asetäitja 
H. Peremees ja üliõpilaspäevade 
TRÜ orgkomisjoni esimees.

Tänavu vastutab valgustuse, või
menduse ja tõrvikute eest EPA, ja 
loodame, et kõik kukub välja pare
mini kui varem.

P äras t  miitingut liigub rongkäik 
hobuste ja juhttõrvikute aueskordi 
saatel Riia mäest alla. TRÜ teadus
kondadele järgnevad külalised, Tar
tu koolid ja  EPA. Puhkpillimuusi
kat jätkub. Esimese tõrviku süütab 
H. Peremees, kes annab tule juht- 
tõrvikutele. Rongkäigu m arsruut:

EPA peahoone — Riia mägi — 
21. Juuni tänav — Nõukogude väl
jak — 21. Juuni tänav  — Pirogovi 
tänav — TRÜ peahoone — Kingis
sepa tänav — Komsomoli tänav ja  
Kassitoome org^ Kassitoome orus 
peetakse suur tõrvikute põletamine. 
Hoidku igaüks oma tõrvikut hoole
ga, sest väga kehv on lõkke juurde 
minna tühjade kätega. (Tõrvikuid 
saab EPA peahoone juurest ja  
kaupluse «Tartu» hoovist.) P ä ras t  
lõkkesüütamist toimub m i i t i n g ,  
kus esinevad TRU rektor A. Koop ja 
üliõpilaspäevade EPA orgkomisjoni 
esimees. Sellele järgneb lühike üli
õpilaskooride kontsert. Kui «Gau
deamus» lauldud, minnakse kella 
20 Tartu klubidesse. Külalisansamb- 
lid esinevad õhtu jooksul mitmes 
kohas. Ülikooli poolt on ansamblite 
dispetšer ja  Toomeoru miitingu 
juht Kalle M älberg (psühholoogia 
III k.).

Rongkäigu liikumise eest EPA 
peahoone esisel väljakul ja Toome- 
orus vastutavad R. Saarm a (Õi
gust.) ja  P. Rostfeldt (Majandust.)  
Üldjuht on J. Viller.

Laupäeval klubides: M ajandus
teaduskond vastutab TRÜ k l u b i s  
Jtorra eest ja kontrollib pääsmeid, 
“samuti teenindab riidehoius; EPA 
a u l a s  on peremeheks EPA kom
somolikomitee; T a r t u  l i n n a  
k u l t u u r i h o o n e s  — Füüsika- 
Keemiateaduskond; T a r t u  r a 
j o o n i  k u l t u u r i m a j a s  — 
Kehakultuuriteaduskond; p e d a 
g o o g i l i s e s  k o o l i s  — Aja- 
loo-Keeleteaduskond (v. a. eesti fi
loloogia); T a r t u  k o o p e r a t i i 
v i  s a a l i s  — Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskond; R a u d t e e k l u b i s  
— TRÜ vene osakondade komso- 
moliaktiiv. Igal teaduskonnal tuleb 
juba varem oma klubiga kokku lep
pida.

Laupäeval, 14. novembril kell 21
toimub ülikooli kohvikus eesti filo
loogide korraldusel kunsti—kirjan
duse—teaduse õhtu, mille eest vas 
tutab T. Kuldsepp.

Pühapäeval, 15. novembril kell 11 
toimub EPA aulas üliõpilasansam b- 
lite koondkontsert ja kell 14 kordus- 
kontsert (kas RAT «Vanemuise» 
kontsertsaalis või EPA aulas). 
Kella 12—14 toimub rektoraadis 
külaliste vastuvõtt. Kella 16— 18 
toimub EPA aulas või TRÜ klubis 
teoreetiline konverents loodus
kaitse ja bioloogilise elu sotsiaal
setest aspektidest, selle eest vas tu 
tab T. Sutt. Kell 20 algavad ta n t
suõhtud Tartu klubides.

Kell 19.30 toimub TRÜ aulas üli- 
õpilas-isetegevuslaste kontsert T ar
tu linna asutuste ja ettevõtete töö
tajatele, vastu tav  M. Preem M ate
maatikateaduskonnast.

Kutseid saab TRÜ komsomoliko
miteesi, igale teaduskonnale on 
neid iga ürituse jaoks ette nähtud 
kindel arv. Kutseid jagavad teadus
kondade komsomoiibürood. Nagu 
varemgi on võimalik saada mõnin
gaid lisakutseid nendel, kes üliõpi
laspäevade ettevalmistamiseks hästi 
kaasa aitavad.

Head tuju üliõpilaspäevadel!
Tartu VI üliõpilaspäevade o rg 

komitee nimel
L. KARU

ELKNÜ 
TRÜ komitees
ÜLKNÜ KK ülesandel tutvus 

kuue päeva jooksul meie komso- 
molieluga Saraatovi Ülikooli kom
somolikomitee esimene sekretär 
V. Vsemirov. Olgu tähendatud, et 
Vsemirov on ajalookandidaat ja  
töötab ka õppejõuna.

V. Vsemirov kohtus 50 komso- 
m oliaktivistiga, uuris komitee ja  
komsomoligruppide dokum entat
siooni, käis ühiselam us.

Üldkokkuvõttes jäi ta  meie kom
somolikomitee töösuundade ja  ak
tiiviga rahule. Ära on m ärgitud  
häid tulemusi õppetöö analüüsim i
sel gruppides, tööd esimeste ja  vii
m aste kursustega, vilistlasankeedi 
läbiviimist ja  üldse tihedat sidet 
lõpetanutega, ÜTÜ ja  EÜE tööd 
jm.

Kriitilisi m ärkusi tehti töö koh
ta  keskkoolide õpilastega. Eriti tu 
leb tähelepanu osu tada pedagoogi
liste harude propageerim isele kesk
kooliõpilaste hulgas. Vähe teevad 
komsomoligrupid tööd õppetöö tu 
lem uste parandam isel. Soovitati 
korraldada enam gruppidevahelisi 
konkursse, võistlusi, süstem aatili
selt kontrollida üliõpilaste osavõt
tu õppetööst. Etteheiteid tehti ühis- 
konnateadustealaste üliõpilastööde 
konkursi vähesele propageerim i
sele komsomolikomitee poolt. Veel 
pole läbi mõeldud poliitilise ja 
ideoloogilise kasvatustöö süsteem. 
Ülikoolis on palju organiseerim ata 
noori, keda tuleb sam uti kaasa 
haara ta  üritustesse. Näitlik ag ita t
sioon puudub.

Rahule jääd i meie tööplaanidega 
ja  suundadega, soovitati leida mõ
juvad organisatsioonilised abi
nõud kõigi ettevõtm iste elluviimi- 
seks.

ÜLKNÜ KK kontrollbrigaadid 
viibisid ka teistes vabariigi kõrge
m ates koolides.

Reedel, 16. oktoobril toimus de
kaanide nõupidamine. Põhiküsi
museks oli ülikooli metoodilise töö 
ümberkorraldamine uue, kõrge
malt poolt väljatöötatud näidis
põhimääruse järgi. Kõigil teadus
kondadel tuleb esitada ettepanekud 
teaduskondade metoodiliste komis
jonide ja üleülikoolilise metoodili
se nõukogu komplekteerimise 
kohta.

*
10. ja  11. oktoobril toimus K ää

rikul ametiühingu aktiivi laager 
I kursustele. Osavõtjaid regis t
reerus 70. Ametiühingu tööga tu t 
vustasid kohalolijaid T. Kollo ja 
R. Blauhut.

*
TRU Botaanikaaias lõppes 30. 

septembril hooaeg. 1. jaanuaris t 
on siin külastajaid käinud 
25 371, turismituusikutega 701. 
«öökuningannat»  imetles kahel 
ööl, 20. ja 21. juunil 1918 ini
mest. Botaanikaaed avatakse jälle 
1. mail, seni toimub ainult lillede 
müük.

*
15-, 16. ja 17. oktoobril toimus 

üliõpilaste hoogtööpäevak. Et töö
tati päras t  loenguid, oli osavõt
jaid vähem kui mõnikord varem. 
Üle 120 EPA ja TRÜ Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna üliõpilase 
korrastas Toomemäge. Ülejäänud 
laupäevakust osavõtjad olid 10 ku
ni 50-liikmeliste gruppidena saade
tud Tartu tööstusettevõtetesse. 
Tartu VI üliõpilaspäevade täh is ta
miseks istutasid ülikooli ja  EPA 
komsomoliaktivistid Tähtvere lau
luväljaku nõlvale kuus tamme.

Töö jätkub.
*

Möödunud reedel alustas teist 
tegevusaastat kodu-uurimise lektoo
rium ülikooli looduskaitse ja  kodu
uurimise kabineti juures. Lektoo
riumi eesmärgiks on luua tä ienda
vaid võimalusi üliõpilastele ja  vi- 
üstlastele oma üldkultuurilise sil
maringi laiendamiseks meie ajaloo, 
kultuuriloo ja teaduse ajaloo alal. 
Sügissemestri avaloengu pidas kir
janik Jaan Kross teemal «Bal
thasar Rüssow ja tema aeg».

Kuidas töö, nõnda palk!
puudub võimalus orelimuusika n au
timiseks, siis ei pea tudengid kau
geks sõitu lõunanaabrite juurde.

Tutvumisel vanalinnaga oli abiks 
sealse meditsiini-instituudi inter- 
klubi esindaja. Sügiseses Meža p a r 
gis vaadati Läti NSV Rahvama
janduse Saavutuste Näitust.

Ülikooli ametiühingukomitee kor
raldatud kahepäevane ekskursioon 
oli preemiaks töö eest ning stiimu
liks äsjavalitud uutele aktivistidele. 
Kahe päeva vältel tehti tu tvust Riia 
linna ning selle ümbrusega. Tore
da muusikalise elamuse andis Mins
ki organisti Oleg Jantšenko ning 
kammeransambli kontsert Toom- 
kontserdisaalis. Et Emajõe linnas V. NEUMANN

ÜET lektorid!
Lektorite eriala järjekordne õp

pus toimub esm aspäeval, 26. ok
toobril. EPA dotsent H. Riikoja 
annab ülevaate loengu e ttevalm ista
m isest ja  esitam isest.

Koguneda kell 18.15 EPA pea
hoone fuajeesse.

Teaduskondade par te ibüroode 
ja  komsomolibüroode 

sekretäridele!

28. oktoobril a lgusega kell 17.00 
toimub ELKNÜ TRÜ komitee ruu 
mes nõupidam ine üliõpilaspäevade 

asjus.

MÕTTEID JA ARUTLUSI MÖÖDUNUST UUE KÜNNISEL
Oktoobrikuus on peetud uue õp

peaasta  kõik täh tsam ad  koosolekud.
18. kuupäeval jõudis jä rg  Üli
õpilaste Teadusliku Ühingu aas
takoosolekuni. TRÜ ÜTÜ nõukogu 
esimehel T o o m a s  S u l l i n g u l  
tuli kokkutulnuile heast lõikusest 
rääkida. K i i d u s õ n u  lausus nõu
kogu esimees Füüsika-Keem iatea- 
duskonna aadressil, kus üliõpilaste 
teaduslik töö on aasta  jooksul tub 
listi edenenud, seda tunnistavad 
organisatsiooni tugevnem ine ja te a 
duskonna konverentsi (peeti koos 
M atem aatikateaduskonnaga) edukas 
läbiviimine. Võrdlemisi hästi töö
ta ti ka Arsti-, Õigus-, M ajandus- 
ja  K ehakultuuriteaduskonnas. Ü k
sikutest ringidest vääris  tunnus
tu s t sotsioloogiaring.

A ruandes peatus T. Sulling ü 1 e- 
i i i d u l i s t e l e  j a v a b a r i i k l i 
k e l e  ü l i õ p i l a s t ö ö d e  k o n 

k u r s s i d e l e  s a a d e t u d  t ö ö 
d e l .  Neid oli m ärga tava l t  rohkem 
kui eelmistel aastatel. Tähelepanda
va osa moodustasid NLKP ajaloo 
kateedri ja filosoofia kateedri õppe
jõudude juhendatud tööd. Üldiselt 
jaotus mitmesugustele  konkursside
le saadetud tööde arv proportsio
naalselt kõigi teaduskondade vahel.

Möödunud õppeaastal toimusid 
esimest korda t e a d u s k o n n a -  
k o n v e r e n t s i d .  See samm õi
gustas end igati. Nüüd oleks vaja 
saavutatud taset veelgi tosta ja 
muuta konverents k o g u  t e a d u s 
k o n d a  haaravaks üliõpilaste tea 
dusliku tegevuse analüüsiks.

ÜTÜ nõukogu tuli oma ülesanne
tega toime. Õppeaasta jooksul kor
raldati kaks suurt v a b a r i i к 1 i- 
k u tähtsusega üritust: ÜTÜ v ab a
riiklike laureaatide autasustamine

Tartus ja seminar Käärikul. Mõle
mad küllaltki heal tasemel.

Muutused ÜTÜ põhikirjas näe
vad ette teaduskonnanõukogude 
esimeeste arvamise ÜTÜ nõukogu 
täieõiguslikeks liikmeteks. Uue nõu
kogu ja Üliõpilaste Teadusliku 
Uurimistööde Laboratooriumi pea
ülesandeks jääb sel aastal välis
vahetuse lõplik vormistamine ja 
teaduskonnanõukogudele moraalse 
n ing materiaalse abi andmine.

Järgnesid  sõnavõtud.
A. NOORMÄGI (IV k.): Õ igus

teaduskonnas praktiseeriti prob- 
leemgruppide koondamist eriala 
õppejõudude käe alla. See. vorm õi
gustas end.

K. HALLER (IV k.): Arvestades 
kaasaja  teaduse jär jest  suurenevat 
diferentseeritust, väheneb kitsast 
probleemist huvitatud inimeste

hulk. Pole vaja  konverentsidel tui
malt is tujaid-vaatajaid.

E r i a l a k o n v e r e n t s i d e  
probleem on laiemat kõlapinda 
leidnud ka teistes Nõukogude Liidu 
kõrgemates koolides. Selle üle t a 
suks mõelda. Esmakordselt arves
tati möödunud konverentsil (füüsi
kud, keemikud, matemaatikud) ette
kande hindamisel ka esineja o raa
torlikke võimeid ja oskusi materjali 
mõistetavaks teha.

M. LAANE (V k.): Oluline on 
siiski sisu, kuna väljenduslik m o
ment jääb tagaplaanile. Konverent
sil esinemist ei saa mõõta kõne- 
ringi mõõdupuuga!

Ü h i s t e  p r o b l e e m i d e  l e i d 
m i s e s t  e r i n e v a t e  s p e t s  i- 
a a l s u s t e g a  ü l i õ p i l a s t e  
v a h e l :  Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonnas oli selleks looduskaitse

ja üks osa sellest — vete kaitsmine 
reostumise eest.

M. USTAV (V k.) juhtis koosoli
jate tähelepanu tööde tasemele. 
Konverents ei tohi m i n g i l  j u -  
h u 1 kujuneda haigutamise ja  jutu- 
rääkimise kohaks. Esitatav ettekan
ne haarab aga eelkõige oma meto
doloogiliselt õige ülesehitusega. 
Seetõttu tuleks just kursustele, kus 
alustame UTU propagandat, kutsu
da esinema kompetentseid tead
lasi, kes annaksid näpunäiteid tea
dusliku töö metodoloogiast.

S. KIIN (IV k.) rääkis sotsio- 
loogiaringist. Tööde publitseerimine 
muutub aasta-aasta lt  keerulise
maks. Kogumik sotsioloogia-alas- 
test töödest, kus on muu hulgas ka 
eelmise konverentsi parimad tööd, 
on takerduma jäänud. Küllalt m a
hukat sotsioloogia-alast programmi 
omandavad meie üliõpilased puh
tast huvist asja vastu, sest erialana 
ei ole TRÜ-s sotsioloogiat.

(Järg 3. lk.)



Lõpetanu,
õppeprotsess,
tuleviku
spetsialistid

TRU Majandusteaduskonna on 
sõjajärgsel perioodil (alates 1955. 
aastast) lõpetanud üle 1100 spetsia
listi rahanduse ja krediidi, kau- 
bandusökonoomika, kaubatundmise 
ning väiksemal arvul ka mõninga
tel teistel erialadel. Öppetõõ kor
raldamine kaasaja tasemel nõuab 
pidevat kursisolekut spetsialistide 
kasutamisega praktikas. Sel eesmär- 

#gil toimus Majandusteaduskonna 
lõpetanute hulgas ankeetvaatlus. 
Alljärgnevalt esitame mõningad 
kokkuvõtted rahanduse ja  krediidi 
eriala lõpetanute ankeetidest.

Ankeedile vastas 40% rahanduse 
ja krediidi eriala lõpetanutest, seal
hulgas 64% statsionaarselt ja 30% 
mittestatsionaarselt lõpetanutest. 
Soolise koostise poolest oli nende 
hulgas kaks kolmandikku naisi ja 
üks kolmandik mehi, kusjuures m it
testatsionaarselt lõpetanute hulgas 
oli meeste osatähtsus mõnevõrra 
suurem (statsionaarseid 26%, mitte
statsionaarseid 39%). Momendil on 
seega tegemist domineerivalt õrne
ma soo erialaga. Kuid on ette näha 
meespere osatähtsuse mõningat 
tõusu, sest viimaste aasta te  v as tu 
võttudes on noormeeste osatähtsus 
kasvanud ligikaudu 40%-ni. Ea 
poolest oli ligi 60% statsionaarselt 
lõpetanutest alla 30 aasta, üle 70% 
mittestatsionaarselt lõpetanutest 
aga üle 30 aasta vanad. Edaspidi 
toimub koosseisu mõningane noore
nemine ning seda eeskätt s ta ts io
naarselt lõpetajate osatähtsuse tu n 
duva kasvu arvel.

74% statsionaarselt lõpetanutest 
tuli õppima vahetult koolipingist, 
üle 90% mittestatsionaarselt  lõpe
tanuist tegi seda aga omades vas
tavat (enamasti erialalist) töökoh
ta. öppetöö tulemused TRÜ-s (hin
nete järgi) olid mõnevõrra paremad 
statsionaarselt lõpetanutel. Nende 
hulgas oli keskmine hinne üle nelja 
90%-il, mittestatsionaarselt lõpeta
nuil oli vastav näitaja 81%. Silma 
torkab statsionaarselt lõpetanute tu 
gevam teoreetiline ettevalmistus, 
mis teaduse ja tehnika arengu pers
pektiive silmas pidades kinnitab 
statsionaarselt õppijate osatähtsuse 
tõstmise vajadust.

õppimine kõrgemas koolis aren
dab tulevast spetsialisti põhiliselt 
kolmes suunas: üldteaduslikult (üld
hariduslikult), ülderialaliselt ja  r a 
kenduslikult. Selle huvides on õppe
plaanidesse lülitatud üldained, ühis
konnateadused, matemaatilis-statis- 
tilised ained, üldmajandusteadusli- 
kud ained, rakenduslikud ained.

Rahanduse ja krediidi eriala lõpe
tanute ankeetide töötlemine näitab, 
et kõige suuremat kasu on andnud 
üldmajandusteaduslikud ained (po
sitiivne vastus 64%-ilt s ta ts ionaar
selt ja 70%-ilt mittestatsionaarselt 
lõpetanutest). See ainetetsükkel on 
ai ianud kõige rohkem kaasa spet
sialistile vajaliku peamise omaduse
— erialase mõtlemise oskuse kujun
damisele. Teisel kohal on rakendus
likud ained (vastavalt 69% ja 
51%) ning kolmandal kohal mate- 
maatil is-statisti lised ained (32%, 
31%). Ühiskonnateaduste koht on 
üsna tagasihoidlik (8%, 20% ), ku
na .üldained leiavad väga vähe po
sitiivset äramärkimist (2%, 4% ).

Toodud andmed annavad alust 
õppeplaanide kujundamisel (põhi
liselt NSV Liidu Kõrgema ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi kompe
tents) ja õppeprotsessi korraldami
sel üsnagi tõsiste järelduste tege
miseks. Peamiseks pretensiooniks 
ü h i s k o n n a t e a d u s t e l e  on 
informatsiooni vastastikune kattu 
mine koos sellega kaasneva suure 
ajakuluga, millele psühholoogilise 
reageeringuga toimub tähelepanu ja 
huvi nõrgenemine nende, spetsialisti 
ideeliseks karastamiseks vägagi v a 
jalike ainete vastu. Toodud järel
dust kinnitab ka mittesta ts ionaar
selt lõpetanute poolt ühiskonnatea
dustele antud kõrgem hinnang. 
Üheks teguriks on siin ilmselt 
väiksemast ajafondist tingitud 
kompaktsem probleemikäsitlus.

Eriti kriitiliselt tuleb läbi v a a 
data ü l d a i n e d  nii nende valiku 
kui ka õpetamise seisukohalt. Eraldi 
on nende hulgas kõige rohkem ära 
nimetatud tehnoloogiat, keeli, töö
kaitset ning ohutustehnikat. Esi
mest nendest on vaja senisest tu ge 
vamini seostada rahanduse ja kre
diidi spetsialisti funktsioonide ja 
vabariigi eripäraga. Keelte osas ol
lakse arvamusel, et antud kujul ei 
arenda nad nimetamisväärselt õp
pija keeleoskust. Töökaitse ja  ohu
tustehnika õpetamine on rahanduse 
ja krediidi erialal s tandardprogram 
mi järgi üldse väga küsitav, sest 
seal saadavast informatsioonist 
leiab praktikas kasutamist ainult 
murdosa.

Muret tekitab r a k e n d u s l i k e  
a i n e t e  hinnang. Kasuteguri 
poolest ei ole see madal, kuid 
suur hulk lõpetanuid (24% s ta t 
sionaarsetest, 16% mittestatsio
naarsetest) toob esile lünki õpeta
mise protsessis. Paljud kriitilised 
märkused taanduvad lünkadele 
õpetamise materiaalses ja  tehnilises 
baasis, need tingivad suurt ajakulu. 
Õpitud oskusi arvutustehnikas ei 
saa kasutada eriainetes, sest v a s 
tavaid kabinette ja masinaid ei ole 
piisavalt. Praktil ised tööd võtavad 
selle tõttu palju aega ja õpitud 
arvutustehnika-alased oskused ei 
leia vajalikku kinnitamist. Rohkesti 
kulub aega praktikumide etteval
mistamisele, sest puuduvad m ater
jalide operatiivset paljundamist

võimaldavad paljundusagregaadid. 
Teiselt poolt on rakenduslike (ja 
mitte ainult rakenduslike) ainete 
õpetamisel vaja panna tunduvalt 
rohkem rõhku reaalse tegelikkuse 
imiteerimisele (majanduslikud m än 
gud, situatsioonimeetod jt.) , sest 
see arendab majandusteadlasele 
väga vajalikku õige reageerimise ja 
otsustamise oskust. Seda kinnitavad 
ka ankeedi andmed, kus õppeprot
sessis omandatud oskuste h inda
misel on töö ja  juhtimise organi
seerimine väga tagasihoidlikul ko
hal (positiivsed vastused vaid 4%-lt 
statsionaarselt ja 15% mittestatsio
naarselt  lõpetanult).  õpetamise 
lünkade hulgas on aga nimetatud 
oskuste lünklikkust kindlalt ära 
märgitud esimesena (vastavalt 
41% ja 37%).

Vajakajäämistest õppeprotsessis 
annavad hea ülevaate lõpetanute 
esimese tööaasta põhjal tehtud t ä 
helepanekud. Ankeedist selgub, et 
32% statsionaarselt lõpetanuist 
omandas vajaliku tööoskuse vähem 
kui 6 kuu jooksul, 40%-il kulus sel
leks 6— 12 kuud, ülejäänuil üle 
aasta. Selle aja jooksul tuli kõige 
rohkem iseseisvalt õppida kontrol
limise tehnikat (57%), otsuste te 
gemist ja küsimuste põhimõttelisi 
lahendusi (56%), juhenditega töö
tamist (49%), aktide vormistamist 
(35%). Need momendid vajavad 
edaspidi arvestamist. Kuid teiselt 
poolt vajab kriitilist hindamist ka 
spetsialistide kasutamine praktikas. 
Kõrgem kool töötab tuleviku huvi
des ning ei tohi selle tõttu omaks 
võtta seda, mis praktikas on hal
vasti.

Finantsisti elukutse tüüpiliseks 
puuduseks on töö madal kasutegur, 
mida tingis peaasjalikult nn. tehni
lise töö suur osatähtsus (43%) ja 
liiga vähene iseseisvus ning loo- 
minguvõimaluste piiratus (38%). 
Siit järeldub, et spetsialistide ette
valmistamise ja kasutamise komp
leksses protsessis on juba praegu 
vaja võtta päevakorda:

1) vastava eriala poolt spetsia
listile esitatavate nõuete piiritlemi
ne, pidades silmas teaduse ja teh
nika progressi (eriala mudel funkt
sionaalses ja objektilises läbilõi
kes) ;

2) spetsialistile vajalike oma
duste kindlaksmääramine, lähtudes 
eriala mudelist (spetsialisti mudel 
tegevussfääride ja funktsionaalses 
läbilõikes);

3) õppeplaanide ja  õppeprotsessi 
täiustamine spetsialistile vajalike 
omaduste kujundamise suunitlust 
rangelt silmas pidades.

Paljudki ümberkorraldused ei 
sõltu meist, kuid vajalikku selgust 
selles väga tähtsas töölõigus ajastu 
tasemele vastavate nõuete, n.-ö. 
spetsialisti parameetrite kindlaks
määramisel — saavad tu.ua üksnes 
need, kes tunnevad põhjalikult spet
sialistide kasutamise ja ettevalmis
tamise terviklikku protsessi.

R. HAGELBERG

Mida see lühend tähistab? Põline 
TRU tudeng teab seda. Aga olgu 
ka uustulnukaile öeldud, et UET on 
ühiskondlike Erialade Teaduskond. 
Seejuures mitte tavaline, kuigi oma 
struktuurilt sarnaneb ta üldjoontes 
teiste teaduskondadega. Peami
seks erinevuseks on siin ühiskond
likkuse printsiip. Õpperühmad 
komplekteeritakse vabatahtlikkuse

Veel üks reis vadjalaste ja isurite maale
25.—27. septem brini toim us 

eesti keele ja  soom e-ugri keel
te ringi aktiivi õppeekskursi
oon N arva jõe taha nendesse 
küladesse, kus veel kõneldakse 
vad ja  ja isuri keelt.

Oi siä m ato maah-alainõ, tširja- 
va kulon-alainõ, purõ m uuta, purõ  
maata, purõ soota, sam m altõ, elä 
ihm ize ihoa (oi sa m adu maa-alu- 
ne, kirju  kulualune, pure puud, pu 
re maad, pure sood, sam m alt, ära 
inimese ihu). Selle  loitsuga on 
ОТО (Jevdokia) F I G UROVA ter
veks ravinud m itm eid  ussiham - 
m ustusi. K aheksaküm neaastane  
Oto F igurova e ’ab Vaipoofes Rajo  
külas. (Vaipooleks n im etatakse  
Lauga jõe suus asuvaid vadja ja 
isuri külasid.) Vestlesim e endis- 
aegseist vadja pulm adest ja  m it
m etest uskum ustest. Saim e teada, 
et kui oled m etsa eksinud, tuleb  
särk seljast võ tta  ja  uuesti selga  
panna pahem pidi — siis laseb 
m etshaldjas su m etsast välja. Kui 
aga kari m etsa eksib, tuleb muld, 
m illel on eksinud looma jä 'g , la
bidale võtta  ja kodu poole keerata. 
Oto oma hobune oli seepeale
17 km  kauguse 't K ukkusi külast 
kätte saadud. O. F igurovat sellis
tes t asjadest rääkim as kuuldes te
kib poolehoid selle vana kühm us- 
seljalise naise vastu, kes tunneb  
veel nii elavalt kauge m ineviku  
tõekspidam isi ja tavasid.

KOSTJA LEO NT J E V I m aja Liiv- 
tšü läs upub lilledesse. Peremees ise 
ütleb, et ainuüksi gladioole on tal

sada eri sorti, jorjeneid neliküm 
mend. Uute sortide seem neid-isti- 
kuid saab ta vahetuse teel, seegi 
kord tõime talle prof. A riste Tartu 
aiast m itm esuguseid  istikuid. Prof. 
Ariste ise on käinud aastaküm neid  
igal suvel vadjalasi uurimas, meie 
ekskursiooni juh iks ta aga kahjuks  
olla ei saanud. K ostja  Leontjevi 
kogu suur aed õitseb suve läbi ise
oma iluks, peremees ei m üü ühtegi 
lille. Vaevalt, et põhjuseks on ai
nult turgude kaugus.

põhimõttel, kusjuures õppetöö toi
mub rööbiti õpitava pomerialaga. 
Ka õppetööd juhitakse ühiskondli
kel aiustel.

M i l l e k s  s i i s  n i i s u g u n e  
ü h i s k o n d l i k  t e a d u s k o n d ?

Kaasaja teaduslik-tehnilise revo
lutsiooni tingimustes saab oma eri
ala sügavalt  valdav asjatundja  
kujuneda vaid sotsialistliku tege
likkuse mitmekülgsuse taustal. 
Teiste sõnadega — kooperatsiooni 
printsiip, mis üha ulatuslikumalt 
haarab sotsialistliku tegelikkuse 
kõiki külgi, eeldab ka inimeselt 
ühiskondlikkuse ja  teadmiste-os- 
kuste uut astet.

Meie teaduskond pakubki mõnin
gaid võimalusi niisuguse mitme
külgse spetsialisti kujunemiseks.

Et osata vabalt oma erialal 
omandatud teadmisi edasi anda, 
neid populariseerida, pakume või
malust õppida l e k t o r - p r o p a -  
g a n d i s t i d e  osakonnas. Õppe
töö haarab siin kõnekunsti aluseid, 
loengu, ettekande, referaadi koosta
mise metoodikat, aga ka vastavate  
praktiliste kogemuste omandamist.  
Parematele lõpetajatele antakse 
soovitus ühingusse «Teadus» astu
miseks, kus loengute pidamisega 
on võimalik stipendiumile veidi 
lisa teenida.

Kes aga  peab lugu, meid ümbrit
sevast looduslikust keskkonnast ja  
tunneb muret tema parema sääs t
mise eest, võib oma teadmisi tä ien
dada TRU l o o d u s k a i t s e r i n 
g i  juures töötavas osakonnas. TRU 
bioloogide ja geograafide käe all 
õpite tunnetama meid ümbritsevat 
loodust nende paljunägevate sil
madega. Osakonnas tehakse õppe
tööd nii auditoorselt kui ka vabas 
looduses matkade ja muude üri tus
te näol.

Õppetöö lõpuks omandate loo
duskaitse instruktori või matka- 
instruktori eriala, et hiljem uutele 
loodusesõpradele teadmisi ja  koge
musi edasi anda.

UET k o d u -  u u r i m i s e  sekt
sioon õpetab teid detailsemalt tun d 
ma oma sünnimaa sotsiaalset ja  
looduslikku sfääri. Kaasajal on sa-

meiega selle sõidu kaasa tegi, ütles 
hiljem, et tem a m eeiest m oodustas 
laulude valik ja  järgnevus täieliku  
kontsertprogram m i.

K avatsesim e järgm isel päeval 
Katoi juurde tagasi tulla, sattusim e  
aga M etsküllä , kuhu meid viis 
JEVD O KIA A N IS S IM O V A . Ta lau
lis koos A N N A  B A R A N O V  AGA  
hulga vanu regivärsilisi rahvalau
le: «Loom islaulu» («P ääsköilintu, 
p ä ivö ilin tu . . .» ) ,  cSõjasõtium id» 
jpt. «Sõjasõnum ida on tun tud  ka 
eestlaste, isurite, soom laste, liiv 
laste, lätlaste, leedulaste, m ordva
laste, venelaste, ukrainlaste, poola
kate, tšehhide, slovakkide ja bul- 
gaarlaste hulgas.

M õlemad laulikud kurtsid , et meil 
on liiga vähe aega, nem ad meie tu 
lekust ei teadnud, aga korraga ei 
tule kõik laulud ju  meelde.

R eisi plaanis oli jõuda veel m it
me keeleoskaja juurde, aga needki, 
kelle juures käisim e, andsid roh
kem , kui me selle lühikese ajaga  
tallele panna jõudsim e. PaisJis, et 
vanad keeleoskajad tunnevad ise, 
et nendega koos kaob üks m õtte
m aailm  ja  asem ele tuleb teine. K ül
lap seepärast olidki nad nii valm is 
meile, võõrastele, laulma ja ju tu s 
tam a. T. S.

geli vaja meie külalistele või ise 
külas olles tutvustada meie kodu
maa aja- ja  kultuurilugu. Kuid nii 
mõnigi kord ollakse sellega hädas. 
Ja  ega’s üldkultuurilise si lmaringi 
laiendamine kellelegi mööda külgi 
maha jookse, eriti kui oma tead
misi on nõustunud lahkelt pakkuma 
selle ala parimad spetsialistid.

Töö toimub loengute, seminaride 
ja ekskursioonide vormis, õppetöö 
lõpul antakse koduuurimise ins t
ruktori tunnistus.

Real erialadel on võimalik õppi
da T R ü  klubi isetegevusringide 
baasil, kus valmistatakse ette r a h 
v a t a n t s u r i n g i  j u h t e ,  p e o -  
t a n t s u r i n g i  j u h t e ,  n ä i t e 
r i n g i  j u h t e ,  k o o r i j u h t e  ja 
s õ n a k u n s t i r i n g i  j u h t e .

Kui oskate oma aega vähegi r a t 
sionaalselt planeerida, ärge hoidke 
oma andeid vaka all!

Terve, tugev ja füüsiliselt hästr 
arenenud tahaks olla igaüks. Tõsi 
küll — tudengieas sellele alati just 
teadlikult ei orienteeruta. Kuid kes 
spordipisikust juba nakata tud, võib 
oma spordialal omandada ka osku
sed kohtuniku ja s p o r d i i n s t 
r u k t o r i  tööks, õp in gu d  toimu
vad TRU Spordiklubi sektsioonide 
kaudu.

Armastust kunsti vastu saate väl
jendada ka loomingulise tegevuse 
kaudu TRU kunstikabineti juures. 
Siin õpitakse tundm a mitmesugu
seid graafika tehnikaid, maali ja 
tarbekunsti erialasid.

Kui jätkub ju lgust  oma ande  
arendamiseks, saate  к u n s t n ik - 
d e k o r a a t o r i k s !

Pole vist liialdus, kui väita, et 
kõik tudengieas noored tahavad 
kaunilt, maitsekalt ja  moodsalt rõi- 
vastuda, elada, töötada ja õppida 
kaasaegselt ja  hubaselt sisustatud 
ruumides ning üldse püüda esteeti
lise täiuslikkuse poole. Ometi ei 
sõltu see kõik üksnes välistest te
guritest. Seda m ääravad suuresti 
isikupärasus ja meie oma esteeti
line tase. Nimetatud alal võite end 
tä iendada kodunduse kabineti juu 
res. Tõsi — need võimalused on 
suhteliselt piiratud (õppida saab 
ca 50 üliõpilast),  kuid seda enam 
on vaja  omandada k o d u k u l t u u 
r i g a  seotud teadmisi ja vastavat 
tegevust süvendada nii meie üli
õpilaskonnas kui ka väljaspool se
da. Töö toimub nii teoreetilises kui 
ka praktilises vormis. Osa võtta 
võivad nii mees- kui naisüliõpilased.

Kui olete jõudnud otsustuse v a s 
tava eriala õppimise kasuks lange
tada, registreerige end TRÜ kom 
somolikomitees.

Head pealehakkamist!
S. LEPIK,

ÜET prodekaan
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UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS

Soikola poolsaarel otsisim e lau
likuid m itm etes isuri külades. Pika 
juhatam ise peale jõudsim e Voloitsa 
külla K ATO I (Jekaterina) A L E K 
SA N D R O V A  juurde. Laupäevaõh
tune saun oli küdem as, perenaine 
kurtis ka halba tervist, m is ei luba
vat laulda, seepärast algul paistis, 
et peame leppima mõne üksiku lau
luviisiga. Üsna ruttu  aga jõudsim e  
sellise üksteisem õistm iseni, m is pa
ni Katoi laulma ligi kaksküm m end  
laulu järjest. Veljo Tormis, kes

27. oktoobril kell 17 esineb 
L. Peep Teaduslikus R aam atukogus 
loenguga «Teadusliku loomingu 
psühholoogiast».

On korraldatud teem akohase kir
janduse näitus.

С о к о л о в ,  В. А. С и м в о л ы  го
сударственного суверенитета. Са
ратов, 1969. 309 lk. 5Т — 170.

Raamatus selgitatakse 144 riigi 
nimede teket, lippude värvide ja 
vappide kujutis te sümboolset tähen
dust. Teatmik on illustreeritud ja 
varustatud teatmelise osaga.

Библиография no вопросам 
политической экономии. М., 1969. 
552 Ik. 5 Bi — 198.

Väljaanne on koostatud М. V. Lo
monossovi nim. Moskva Riikliku 
Ülikooli poliitilise ökonoomia ka
teedri poolt ja on esimene katse 
süstematiseerida sel alal aastatel 
1917— 1966 ilmunud venekeelseid 
teoseid. Bibliograafia on üles ehi
tatud alfabeetilis-süstemaatiliselt ja 
on varustatud nimede alfabeetilise 
ning lühendite registriga.

Овруцкий, H. О. Крылатые 
латинские выражения в литерату
ре. М., 1969. 352 Ik. 12 Т — 23.

Raamatusse on kogutud arvukalt 
näiteid ladinakeelsete lendsõnade 
kasutamise kohta marksismi-leni- 
nismi klassikute, tuntud kirjanike ja 
ühiskonnategelaste poolt. R aam atu 
ga tutvumisel selgub, kui palju a k 
tuaalset on ladina aforismides ka 
meie päevil ja kuidas aforismide esi
algne mõte on muutunud sõltuvalt 
kontekstist ja ideelisest suunitlusest. 
Väljaanne peaks huvi pakkuma õp
pejõududele, üliõpilastele, k ir jandus
teadlastele. kunstiteadlastele, ju r is 
tidele jne.
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Мероприятия, связанные с про
ведением студенческих дней, фак
тически уже начались субботником
17 октября. Однако сами празд
нества приходятся лишь на сере
дину следующего месяца. В отли
чие от предыдущих лет, уже в 
пятницу, 13 ноября, в недавно от
крывшемся концертном зале ГАТ 
«Ванемуйне» соберутся сотни сту
дентов из ТГУ и ЭСХА, предста
вители других вузов респуб
лики, гости, чтобы присутствовать 
на торжественном открытии СД-70, 
проходящих в этом году под де
визом «За разумные формы со
циальной и биологической жизни». 
Здесь же будет принято послание 
Международному союзу студен
тов по случаю приближающегося 
Международного дня студентов 
(17 ноября). В заключительной 
части вечера будет дан концерт 
силами студенческих художест
венных организаций и коллективов 
гостей. Начало в 19 часов.

В тот же день, но немного по.?- 
же (в 21 час), студенты русских 
потоков смогут принять участие в 
очень интересном вечере, посвя
щённом литературе, искусству и 
науке, который состоится в поме
щении студенческого кафе.

В субботу, 14 ноября, пофакуль- 
тетно будет прочитан курс спе
циализированных лекций по теме 
«Специальность, общество, приро
да». Будет затронут круг вопросов, 
с которыми каждому студенту 
(будущему специалисту) рано или 
поздно придется столкнуться.

Долгожданное факельное шест

вие, как и обычно, начнётся ми
тингом перед зданием ЭСХА в
18 часов, откуда колонны участни
ков с зажжёнными факелами и 
песнями двинутся по традицион
ному маршруту к главному зда
нию ТГУ. Здесь полтора часа 
спустя намечена небольшая оста
новка, во время которой с привет
ственными речами выступят рек
тор университета и представители 
факультетов. Конечным пунктом 
шествия будет котлован Тооме- 
орг, откуда собравшиеся разой
дутся по клубам предприятий и 
организаций города, где в 20 часов 
начнутся балы.

Ожидается, что в воскресенье 
больше всего публики привлекут 
два концерта (в 11 и 14 часов) в 
зале ЭСХА. О программе концер
тов будет сообщено дополнительно.

Впервые в этом году ансамбля
ми ТГУ и ЭСХА будет дан кон
церт для рабочих и служащих 
предприятий Тарту. Выступят ак а 
демический мужской хор ТГУ, 
ансамбль народного танца универ
ситета, мужской хор ЭСХА и дру
гие коллективы. Начало — в 8 ча
сов вечера.

В этом году заказана партия 
(правда, небольшая) интересных 
значков СД-70, изготовление ко
торых обещано к 25 октября. Знач
ки можно будет приобрести в ко
митете комсомола ТГУ.

- Судя по ведущимся приготовле
ниям, можно предполагать, что по 
актуальности содержания и раз
маху СД-70 превзойдут аналогич
ные мероприятия предыдущих лет.

ВЕРНЕМСЯ К ТЕБЕ, 
БУДАПЕШТ!

Больш е месяца провел в Венгерской Народной республике наш  
студенческий строительный отряд. Работа в совхозе, отдых на берегу 
Балатона в молодежном лагере, поездки по стране, встречи, всегда 
неожиданные, каждый день открытия — люди, города, дороги. Так 
быстро ставшая привычной венгерская речь, приветливость людей, 
грусть при расст аваниях... Калейдоскоп событий, мозаика из воз
духа, воды, зелени гор и равнин, лица людей, звуки их голосов — все 
ставшее знакомым, своим.

Д ва  дня провели в Дебрецене, удивительно зеленом и тихом горо
де. Дебрецен чем-то напоминает Тарту: неторопливостью прохожих, 
прячущимися за зеленью огромных дубов домиками. Университетский 
городок, расположенный в центре большого старинного парка, по д у 
ху  тоже наш, тартуский.

Пробыли три дня в Будапеште. Что эта за город? Чем он является 
для Венгрии? Трудно найти другую  столицу, чье значение для стра
ны. было бы столь огромно. Будапешт — это сердце Венгрии, это 
венгерская история, это современная индустрия, это прогресс Венгрии, 
ее культура, наука. В Будапеште живет одна пятая часть всего насе
ления Венгрии  — более двух  миллионов человек.

Всем хорошо известно, что некогда два самостоятельных города: 
Б уда и Пешт, разделенные Дунаем, в середине прошлого века обра
зовали единый город  — столицу Венгрии. Между Будой и Пештом 
через Д унай  переброшено семь мостов; самые красивые из них  — в 
центре города: «Пётефи», «Сабадшаг», «Эржебет», «Ланцхид». Д у 
най разрывает город надвое как раз посередине, и большая часть 
наиболее замечательных памятников архитектуры расположена по 
берегам реки: Парламент, церковь св. Матьяша, Будайская крепость, 
Цитадель и др. Символ сегодняшней Венгрии — монумент Свободы, 
воздвигнутый на вершине горы Геллерт, исторически самом важном 
месте венгерской столицы. Лучш е однажды увидать . . . ,  чем сто 
раз об этом рассказывать. Заглянем  в Будапешт лета 1970 года, ка
ким его запечатлел объектив фотокамеры.

Резолюция
XVIII конференции комсомольской 

организации ЛКСМЭ ТГУ
Прослушав и обсудив отчёт ко

митета ЛКСМЭ ТГУ, 18 конфе
ренция находит, что за отчётныК 
период комитет ЛКСМЭ ТГУ, ру
ководствуясь решениями выше
стоящих партийных и комсомоль
ских органов, а такж е 17 конфе
ренции комсомольской организа
ции ЛКСМЭ ТГУ, продолжал со
действовать повышению социаль
ной активности студенчества, спо
собствовал профессиональной и об
щественной подготовке будущих 
специалистов. Достойно отметили 
большое событие в жизни комсо
мола и всего нашего народа — 
столетний юбилей В. И. Ленина. 
Продуманно и с пользой прошёл 
Ленинский зачет. Комитет смог 
правильно оценить роль комсо
мольской организации в жизни 
университета. Составлены конкрет
ные планы действий в основных 
сферах комсомольской жизни, про
деланы шаги к их реализации.

В то же время конференция от
мечает, что не во всех областях 
комсомольской работы (в том чис
ле участие в улучшении учебной 
работы, развитие связей с другими 
ВУЗами республики) задуманное 
было последовательно претворено 
в жизнь. Небольшим был сдвиг в 
работе групп. Идеологическое 
влияние комсомола недостаточно, 
часть студенчества остаётся по- 
прежнему вне этого влияния.

18 конференция комсомольской 
организации ЛКСМЭ ТГУ поста
новляет:

1. Оценить работу комитета за 
отчётный период как хорошую.

2. Одобрить составленный ко
митетом план Ленинского зачёта, 
а такж е план мероприятий, кото
рыми будет отмечено 50-летие 
ЛКСМЭ. Считать удачную сдачу 
Ленинского зачёта важнейшей ор
ганизационной и идейно-полити
ческой задачей в следующем от
чётном году для каждого комсо
мольца и всей организации ТГУ.

3. Идеологическому сектору ко
митета более систематически ру
ководить деятельностью идеологи
ческих секторов бюро отделений: 
ставить передними конкретные за 
дачи, проводить учебу актива. 
Важнейшей задачей идеологи
ческого сектора считать проведе
ние Ленинского зачёта на высоком 
политическом и организационном 
уровне.

4. Считать строительство уни
верситета, конкретнее — строитель
ство нового общежития, ударной 
стройкой комсомольской организа
ции ТГУ на следующий отчётный 
период, участие в которой является 
комсомольским заданием каж 
дого комсомольца университета. 
Секретариату комитета обеспечить 
к 1 ноября 1970 г. укомплектова
ние руководства группы ЭССД, ко
торая будет работать на строи
тельстве общежития, и организо
вать на строительстве обучение 
студентов необходимым профес
сиям.

5. Участие в улучшении учебной 
работы не ограничивать анализом 
сессии на курсах, а последователь
но представлять деканатам и ка
федрам предложения, основанные 
на результатах анализа. Учебному 
сектору комитета проверять пред
ставление этих предложений, а 
также предложений полученных от 
выпускников, и информацию сту
дентов о реакции на них декана
тов и кафедр. Бюро отделений об
суж дать персональные дела неус
певающих и плохо посещающих за 
нятия комсомольцев. Считать как 
и прежде необходимым уделение 
особого внимания творческому ус
воению общественных наук всеми 
комсомольцами. Учебному секто
ру, бюро факультетов и отделений 
всячески помогать деятельности 
Студенческого научно-исследова
тельского бюро в исследовании 
учебного процесса.

6. Учебному сектору комитета 
ЛКСМЭ ТГУ совместно с советом 
СНО проводить тематические кон
ференции, встречи с известными

учеными и другие мероприятия, 
пропагандирующие СНО.

7. Одобрить составленные ко
митетом и в принципе согласован
ные с ректоратом и деканатами 
проекты распространения само
управления на распределение об
щежитий, стипендий и ректорского 
фонда, на поощрение и наказание 
студентов. Бюро факультетов конк
ретизировать эти проекты и к 
1 декабря 1970 г. согласовать с 
деканатами их осуществление.

8. Последовательно выполнять 
выработанную на пленуме комите
та ЛКСМЭ ТГУ 18 декабря 1968 г. 
программу интернациональной вос
питательной работы. Считать необ
ходимым более систематическое 
руководство активом русских от
делений со стороны секретариата 
комитета. Просить комитет КПЭ 
ТГУ направить в помощь для про
ведения этой программы препода- 
вателей-коммунистов. Предложить 
ректору найти возможность чаще 
приглашать преподавателей для 
чтения лекций студентам всех фа
культетов. Продолжать укрепле
ние постоянных связей с ВУЗами 
союзных республик и стран социа
лизма. Искать возможности для 
расширения обмена группами прак
тики.

9. Сектору культуры продол
ж ать проведение мероприятий 
для выработки эстетического вку
са, привлечь к этому представи
телей творческой интеллигенции 
республики. Проводить обсужде
ния творчества писателей, худож 
ников, режиссёров, найти возмож
ность для систематического озна
комления комсомольского актива с 
творчеством молодых авторов. 
Привлечь к этому больше студен
тов естественнонаучных специаль
ностей.

10. В руководстве комсомоль
ской организацией комитету ком
сомола следует обратить особое 
внимание на группу, как основное 
звено самоуправления. При орга
низации учебной работы и быта, 
развитии политического кругозора, 
активности и ответственности в 
общественной деятельности и по
лучении опыта руководства ею до
биться появления в группе бое
вой идейно-политической атмос
феры. Д ля достижения этих целей 
бюро комитета и факультетов вы
работать конкретные указания для 
планирования работы в группах. 
Начиная с октября проводить по- 
факультетпо семинары группоргов. 
Секретарям комитета и бюро фа
культетов постоянно контролиро
вать выполнение планов работы 
групп.

1!. Исходя из решения бюро ЦК 
ЛКСМЭ составить конкретную 
программу подготовки лекторов- 
пропагандистов из числа студен
тов. Использовать их во внутри- 
университетской пропагандистской 
работе, а также в школах республи
ки, учебных заведениях и предприя
тиях Тарту. При подготовке лекто
ров привлечь кружки и клубы ко
митета ЛКСМЭ ТГУ. Бюро отде
лений направлять студентов в учеб
ные группы лекторов-пропаган- 
днстов ФОК и проверять их под
готовку. Шире использовать в про
паганде материалы научно-иссле

довательской работы студентов в 
области общественных наук.

12. Обязать представителей ком
сомольской организации универси
тета в ЦК ЛКСМЭ и ЭСС актив
нее участвовать в выполнении ре
шений 15 съезда ЛКСМЭ относи
тельно распределения и использо
вания в народном хозяйстве вы
пускников высшей школы. В со
трудничестве со студенческим от
делом ЦК ЛКСМЭ представлять 
предложения об использовании 
на комсомольской работе окон
чивших ТГУ комсомольских акти
вистов в тех городах и райо
нах, куда они направлены на ра
боту. Совместно с другими орга
нами университета продолжать 
налаживание постоянных связей с 
выпускниками всех отделений, со
здать совет выпускников ТГУ.

13. Продолжать активно участ
вовать в ЭССД. В связи с орга
низацией там временных комсо
мольских организаций обратить 
особое внимание на выбор и под
готовку кандидатов в секретари 
комсомольских групп ЭССД. Обес
печить подготовку студентов ТГУ, 
участвующих в зарубежных груп
пах с тем, чтобы они могли до
стойно представлять наш универ
ситет и комсомольскую организа
цию. Посылать и в дальнейшем 
способных студентов командирами 
отрядов ЭССД.

14. Секретариату комитета об
ратить больше внимания на рабо
ту в ЭСС. Возродить совещания 
актива с участием представителей 
других ВУЗов.

15. В соответствии с решением 
секретариата ЦК ЛКСМЭ и бюро 
Тартуского горкома наладить ра
боту с трудновоспитуемыми под
ростками. Претворить в жизнь вы
работанный для этого секретариа
том комитета план.

16. Одобрить предложение о со
здании внутриуниверситетской ком
сомольской премии им. К. Я. Пе
терсона. Секретариату комитета 
согласовать выдачу премии к 
I ноября 1970 г.

17. Провести Тартуские ti сту
денческие дни 13—15 ноябри 1970 г. 
под девизом «Будем разумными 
хозяевами общества и природы».,. 
Комитету ЛКСМЭ ТГУ и оргко
митету СД ТГУ обеспечить прове
дение студенческих дней на вы-, 
соком политическом и организа
ционном уровне.

18. В соответствии со сделан
ными на конференции предложе* 
ниями взвесить ещё раз возмож
ности улучшения системы инфор
мации комсомольского актива и 
студенчества.

19. Планомернее вводить диф
ференцированное руководство и 
обучение комсомольского актива 
(на уровнях курса, отделения, ф а
культета, университета). Добиться 
необходимой последовательности 
в этом.

20. В области внутриорганиза- 
ционной работы считать, как и 
прежде, первоочередной задачей 
укрепление организационной дис
циплины всех комсомольцев и ныне 
избранного актива.

21. Продолжать улучшение 
структуры комсомольской органи
зации ТГУ.

Полными надежд начали мы свой первый учебный год 
в университете. Часть из них исполнилась, часть н е т . . .  
Часть по нашей вине, часть не по н а ш е й . . .  Очень много 
м ы  слыхали от старшекурсников о в е ч е р е  п о с в я 
щ е н и я  (и, надо прямо сказать,  это были интересные 
рассказы) ,  т о л ь к о . . .  только слышит ухо, да  зуб неймет. 
И не потому, что высоко, не потому, что далеко,  а что 
вообще нет. Ну, просто нет — и весь сказ. Одно время 
прокатилась волна слухов, что, мол, в конце октября.  
Потом, естественно, штиль, затишье. Конец, так сказать.  
И слухам, и (к ажется)  октябрю. А ведь хо ч ет ся . . .  Доро
гие филологи IV курса! Снизойдите, смилостивьтесь, по
могите. Ведь в ваших руках судьба вечера и более нам 
не на кого надеяться.

Филологи первого курса



Вернемся к тебе, Будапешт!
Кто бывал в Киеве, тот, конечно, помнит Владимирскую  горки и 

памятник В ладим иру  — Крестителю, при котором Киевская Русь 
приняла христианство. Свой креститель был и у венгров. По пре
даниям, обратил в христианство племена мадьяр святой Геллерт. 
Язычники сбросили его с высокой скалы, но вера осталась, и теперь 
скала носит имя святого, а на том месте, откуда его столкнули вниз, 
стоит памятник. (Фотография на обороте).

Здание парламента находится на самом берегу Д уная , но фото
графировал я его со стороны площ ади, так что Д унай закрыт огром
ным фасадом. Это одно из самых крупных парламентских сооруже
ний в Европе (полностью на кадре парламент не уместился). Н е
смотря на свои архаические формы, здание это построено сравни
тельно недавно  — в начале XX столетия (в 1908 г.) Это, если так 
можно выразиться, классический образец псевдоклассицизма.

Тихий уголок Буды: реформатская церковь опрокинута в спокой
ную  гладь пруда, дома, укутанные зеленью, убегают в город.

Один из самых красивых мостов Будапешта — мост Эржебет. Во 
время войны все мосты через Д унай были уничтожены. Теперь семь 
крепких стальных рук соединили обе части города: Б уду и Пешт.

Е. ГО ЛИКОВ

ЧТО НОВОГО В КИНОНЛУБЕ?
1) «Популярный жанр — детек-

Воспоминания доцента 
П. М. КВИРКЕЛИЯ

(продолжение, начало в № 6 за 1970 г.)

Встречей с режиссером и акте
ром Роланом Быковым начался 
второй сезон в киноклубе ТГУ. В 
своей беседе Р. Быков затронул 
очень интересные проблемы, свя
занные с работой актера и про
фессией режиссера. Присутствую
щим была показана работа Р. Б ы 
кова — «Айболит-66». Зрители 
тепло поблагодарили Ролана Ан
тоновича за чудесный вечер.

Каковы планы киноклуба?
В осеннем семестре наши засе

дания будут проходить два раза в 
месяц. Запланировано два цикла: 
«Фильм сквозь время» и «Мастера 
кино», состоящие из 9 фильмов.
6 из них (по два фильма на каж 
дом заседании) вместе с лекцией 
клуб получит из Бюро пропаганды 
киноискусства, которое проводит 
закрытые просмотры (вход только 
членам киноклуба!) архивных 
фильмов. Тематика этих заседа
ний:

тивные фильмы» 29 октября.
2) «Французский поэтический 

реализм» 26 ноября.
3) «Неореализм». Лекцию чи

тает кинокритик Ивар Козенкра- 
ниус. Заседания состоятся в Боль
шой аудитории на Ванемуйзе, на
чало в 16 часов. Вход — по або
нементам, стоимость которых 
1 руб. 80 коп.

Оставшиеся 3 фильма мы полу
чим из Тартуской конторы прока
та, с которой ведутся сейчас пере
говоры. Клуб продолжает прием 
новых членов. Регистрация прово
дится в понедельник с 12.00— 13.00, 
в среду с 14.00— 15.00, в четверг с 
12.00— 14.00. Информацию можно 
получить там же. До встречи в 
киноклубе!

СЛЕДИ ТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ!

Л. Блюм.

Там на собраниях присутство
вали обычно чины полиции — при
став или помощник пристава. В 
Юрьеве мы чувствовали себя не
сравненно вольготнее. Мы ухитря
лись иметь свое помещение, сво
бодно собирались и обсуждали 
свои вопросы. Правда, и нас пре
следовали и арестовывали. Был 
случай, когда нас всех арестовали 
в землячестве на собрании, посвя
щенном толстовским дням. Но все- 
таки в Юрьеве студенты чувство
вали себя легче.

Какие вопросы ставились на 
собраниях студенческих организа
ций?

Общество русских студентов, 
передовое, сильное и самое много
численное в ту пору, по существу 
интернациональное, включавшее в 
свой состав людей самых разных 
национальностей, всех передовых 
профессоров и студентов, напри
мер, обсуждало такие вопросы:

Как-то стало известно, что ра
бочие, не помню, Петербурга или 
Москвы — кажется, Петербурга — 
подарили М. Горькому одну из 
книг Леонида Андреева. Это из
вестие вызвало переполох в Об
ществе. Что случилось? Как могло 
произойти, что рабочие вдруг даряг 
Горькому книгу Андреева, очень 
далекого от марксизма и от пере
довых общественных идей? Этот 
случай долго дебатировался на 
ряде заседаний. Боялись, не при
тупилось ли классовое сознание 
рабочих. Если так, то что мы 
должны делать? Быть может, и мы 
в чем-то виноваты, быть может, 
эта тенденция характерна и для 
нас? И отсюда делался вывод — 
надо быть бдительными, заострять 
внимание на подобного рода вопро
сах. Конечно, официально нам ни
кто не разрешил бы обсуждать 
такой вопрос. Мы это делали без 
официального разрешения.

Обсуждали мы вопросы, кото
рые ставила жизнь, общественная 
обстановка. А ведь общественная 
жизнь той поры прямо-таки кипе
ла! Мы старались как можно ско
рее реагировать на вопросы, по
ставленные жизнью.

Вспыхнула война 1914 года. Н а 
до сказать, что ео время мировой 
войны мы плохо знали выступле
ния В И, Ленина, его требование
о перерастании мировой войны в 
гражданскую. Для некоторой части 
студентов, пожалуй, приемлемой 
считалась точка зрения Плеханова 
на войну — она довлела над не
которыми студентами. И вот в 
Обществе русских студентов был 
поставлен доклад студента Соль
ца, очень талантливого человека,
о национальном вопросе и войне. 
Стояла проблема — какое место 
должен занять национальный воп
рос п годы войны?

Обсуждение доклада Сольца 
вызвало бурные прения в нашем 
студенческом «парламенте». Сольц 
умел выдгупать, доклад его был 
интересным, положения — обосно
ванными. Но здесь получилось сле
дующее. В Польше в это время 
обострились еврейско-польские 
отношения. Сольц затронул этот 
вопрос в своем выступлении. Поль
ские студенты, очень многочис
ленные и объединенные в сильную 
корпорацию, решили использовать 
данное собрание для защиты поля
ков от нападения, для чего деле
гировали на собрание в Обществе 
русских студентов своих лучших 
ораторов. И вот на двух заседа
ниях подряд поляки выступают 
один за другим.

Я тоже «болел» национальным 
вопросом, тоже остро переживал, 
как представитель маленького на
рода, национальное угнетение. Мы, 
грузины, считали, что мы имеем 
право требовать для себя нацио
нальной свободы, право обсуждать 
национальный вопрос. Я попросил 
нескольких моих товарищей — 
трех-четырех (в их числе и фило
софа Сургуладзе, учившегося на 
юридическом факультете, позже- 
профессора в Грузии) пойти со 
мной на собрание в Общество рус
ских студентов. Я считал необхо
димым выступить на собрании по
тому, что был председателем Гру
зинского землячества и должен 
был изложить точку зрения земля
чества на этот вопрос. Получи
лось нечто странное. Выступают 
почти одни только поляки. Идет 
обсуждение польско-еврейских 
отношении. Я попросил слова. 
Начал я с вопроса: Что происхо
дит? Где мы? Мы собираемся уже 
несколько раз, но до сих пор не 
решили, в какой плоскости надо 
ставить вопрос. Неужели мы соб
рались сюда только для того, что

бы обсуждать польско-еврей
ские отношения? Мы должны об
судить основную, кардинальную 
проблему -— война и националь
ный вопрос. А если так, то не пора 
ли перенести центр тяжести на 
вопрос: имеем ли мы право ожи
дать чего-то от идущей войны в 
смысле разрешения и националь
ного вопроса?

Как известно, по национальному 
вопросу и в ту пору существовали 
разные точки зрения, имели место 
разные тенденции: точка зрения 
австро-венгерской социал-демо
кратии, точка зрения грузинских 
социал-демократов, большинство 
которых утверждало, что вначале 
надо разрешить социальный воп
рос, а уж потом национальный. Но 
Грузию даж е в Государственной 
думе чаще всего представляли лю
ди (Чхеидзе, Жордания и др.)., 
затушевывавшие национальный 
вопрос и относившиеся к нему ни
гилистически.

На собрании и столкнулись раз
ные точки зрения по националь
ному вопросу, остро выступали 
против нигилистических взглядов. 
В результате этого постановлено 
было организовать в Обществе сек
цию по изучению национального 
вопроса, куда и я был включен.

Но на своих собраниях мы об
суждали не только такого рода 
общественные и политические проб
лемы, ставились и вопросы эти
ческие, даже бытовые. Помню, как 
в Обществе русских студентов 
как-то горячо дискутировался воп
рос о наказуемости аборта. Здесь 
опять столкнулось несколько точек 
зрения. Не забуду выступление 
одной курсистки крепкого тело
сложения. Она громко вопрошала: 
«Что я — родильная машина, что 
ли»?

В 1913 году правительством 
пышно отмечалось 300-летие цар
ствования дома Романовых. Евреи 
в это время не имели права жить 
в Юрьеве. И вот во время празд
нования 300-летия дома Романо
вых три еврея — слушатели рос- 
товцевских курсов — подали про
шение на высочайшее имя разре
шить им проживать в Юрьеве. В 
Обществе русских студентов из
вестие это вызвало целую бата
лию. Студенты-евреи осознали 
уже, что нельзя было обращаться 
на высочайшее имя в связи с трех
сотлетием. но отступать было 
поздно. Они понимали, что пре
бывание в Обществе несовместимо 
с актом подачи прошения. И вот 
они стали просить: Не исключайте 
нас, а освободите согласно наше
му заявлению, и на этом поставьте 
точку. Им ответил Лодыженский, 
человек во многих отношениях за 
мечательный, лично знавший Пле
ханова и Ленина (он любил бро
сать в выступлениях такого рода 
фразы: «В Швейцарии Георгий 
Валентинович Плеханов как-то го
ворил об этом», «Ленин сказал 
так»). Общество приняло решение: 
«Не освободить, а исключить их». 
Второй пересмотр вопроса ничего 
не изменил. Но в третий раз одна 
группа, несогласная с постановле
нием (во главе ее стоял уже срав
нительно пожилой грузинский сту
дент — юрист К. Нинидзе, потом 
весьма известная у нас, в Грузии, 
личность), вновь подняла этот 
вопрос. Однако собрание Общест
ва оставило в силе первоначаль
ное решение.

Еще один случай, тоже относя
щийся, кажется, к 1913 году. В 
Обществе студентов — юристов 
обсуждался вопрос о человеке, ко
торый нанес повреждение знаме
нитой картине И. Репина «Иван 
Грозный убивает своего сына». 
Шел горячий спор: преступник ли 
он? Если да, то как квалифициро
вать преступление и как наказать 
его? Ставился вопрос в такой 
плоскости: не был ли он проница
тельным человеком, который как 
бы чувствовал, что наступает эпо
ха, когда будет литься кровь. И 
вот перед ним картина — Иван 
убивает сына. Что взволновало 
этого человека? Ему представля
лось, что он не просто видит кар
тину, а он «переживает» её как 
реально происходящий факт и 
ж аждет наказать убийцу, чтобы 
не лилась больше кровь. Крича: 
«Довольно крови», он режет в при
падке картину. Картина вывела

человека из равновесия.
Известны и другие подобные 

случаи в истории. Напомню убий
ство на сцене Отелло одним зри
телем.

Как наказать этого человека и 
за что? Вот вопрос, который выз
вал оживленную дискуссию. Очень 
горячо и со свойственным ему па
фосом выступал студент — юрист 
Гр. Робакидзе, рядом с которым 
сидел также студент-юрист Ро
зенберг, в будущем правая рука 
Гитлера, который впоследствии 
запятнал имя самого Робакидзе.

Вставал в Обществе русских 
студентов — юристов и вопрос о 
деле Бейлиса и т. д.

Теперь о нашем грузинском зем
лячестве. Я возглавлял эту орга
низацию последние четыре года — 
с 1914 года, но одновременно со
стоял и членом Общества русских 
студентов. (В это Общество при
нимали только марксистов. Я 
марксистом не был, я был социал- 
федералистом, но меня приняли в 
Общество в виде исключения. Ме
ня знали по моим выступлениям 
как человека левых убеждений, 
чьи политические воззрения близ
ки к убеждениям членов Общества 
русских студентов). По мере своих 
сил я особенно старался сблизить 
две организации — Общество рус
ских студентов и Грузинское зем
лячество.

Помимо официальных студенче
ских обществ существовали и не
легальные студенческие организа
ции. Наше землячество, Общество 
русских студентов и другие кол
лективы получили предложение 
объединиться в единую нелегаль
ную революционную организацию. 
Я от землячества был делегирован 
в тайную организацию.

Относительно деятельности зем
лячества вновь хочется сказать, 
что нас никто не контролировал, 
отчетов от нас никто не требовал. 
По политическим воззрениям 
своих членов наше землячество 
было довольно разношерстным 
объединением, в него входили 
представители разных партий. 
Больше единства было в Общест
ве кавказских студентов, стояв
шем на марксистских позициях, 
все члены которого входили и в 
Общество русских студентов — у 
них были общие руководители 
(Хирселн и многие другие).

Мы ж аждали  объединить всех 
студентов — грузин, т. е. стояли 
за объединение преимущественно 
по национальному признаку, стре
мясь выработать и некую общую 
программу, свою «политику», где 
разрешение социальных вопросов 
должно было быть связано с раз
решением вопроса национального.

Мы имели свою солидную чи
тальню., библиотеку, проводили 
собрания. Внутри землячества су
ществовали еще свои научные 
кружки — организации по изуче
нию литературы и истории и т. д. 
Во главе кружка по изучению ли
тературы стоял Давид Жгенти.

На заседаниях кружков обсуж
дались разнообразные вопросы 
например, как правильнее пере
вести на русский язык название 
великой поэмы Шота Руставели 
«Вепкис Ткаосани». Здесь возни
кают особые трудности с перево
дом слова «ткаосани», которое 
по-грузински буквально означает 
«кожа». Но мы решили, что целе
сообразнее все же будет его пере
вести на русский язык как «шку^, 
ра». Но это мелочь, часто там ос 
суждались серьезные проблемы 
грузинской литературы и искусст
ва.

Функционировал при землячест
ве и научный кружок имени 
А. Дж ордж адзе  (умер в 1913 го
ду, тогда кружок и был организо
в ан). Председателем этого кружка 
был выбран я.

Ответственный редактор — 
П. С. Сигалов. 

Редколлегия:  Г. Загоскина,  
В. Маричева,  
Е. Голиков.
А. Тоотс
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KÄESOLEVA AASTA 4. MAI 
PÄRASTLÕUNAL avas kuberner 
Jam es Rodsi käsul Ohio osariigi 
Kersti ülikooli territoorium ile too
dud rahvuskaart tule üliõpilaste 
pihta, surm ates neist 4 ja  haavates
15. See sündm us täh istas kvalita
tiivset m uutust USA üliõpilaslitku- 
mises, ä ra tades suurt tähelepanu nii 
Ühendriikides kui kogu m aailm as.

Üliõpilasrahutused Kenti ülikoolis 
algasid juba varem, seoses palju 
kära teinud kohtuprotsessiga o rgan i
satsiooni «Mustad pantrid» 9 liikme 
üle. Uue hoo rahutustele andis aga 
president Nixoni otsus viia USA 
väed Kambodža territooriumile, mis 
tähendas kuulutamata sõja edasist 
laiendamist Kagu-Aasias. Protestiks 
selle agressiivse sammu vastu kor
raldasid Kenti üliõpilased 3. mail 
sõjavastase meeleavalduse, mis 
järgmisel päeval muutus veriseks 
tragöödiaks.

Kohe pärast üliõpilaste tu lis ta
mist seati sisse erakorraline seisu
kord ja alustati ulatuslikku juurd
lust. Nüüd on saanud teatavaks 
juurdluse tulemused, mille kohaselt 
nelja üliõpilase tapmine olevat toi
munud nii ilma käsuta kui ka o tse
se vajaduseta. Rahvuskaardi õigus
tused, et neid olevat tulis tanud 
snaiperid ülikooli peahoone katu
selt, üliõpilased olevat neid pildu- 
nud kividega, kusjuures pisargaasi-

pommid vastutegevuseks olid lõppe
nud, osutusid valedeks. P isargaasi 
jätkus, ei olnud ei snaipereid ega 
kividega pildumist. Oli vaid koha
like võimude range käsk üliõpilaste 
meeleavaldus maha suruda ja  rah 
v u sk aas la s te  nõrgad närvid, mis ei 
pannud kujunenud psüühilisele pin
gele vastu. Ja siis lajatasidki la 
sud . . .

ÜLIÕPILASTE TULISTAMINE 
KENTIS SUNDIS PALJUSID 
AMEERIKLASI põhjalikult revidee
rima oma seniseid vaateid üliõpilas- 
rahutustele ja USA tegelikkusele. 
Kuni viimase ajani ei olnud vas tu 
olud ühiskonna ja üliõpüaste m en
taliteedi vahel just põhimõttelist 
laadi. Valitsevad klassid suhtusid 
ülikoolidesse ikkagi kui oma klassi 
järelkasvu taimelavadesse, kusjuu
res vaadati läbi sõrmede poliitiliselt 
ekstremistlikele avaldustele ja veid
rustele riietuse või soengute osas. 
Nüüd aga ilmnes, et üliõpilaste po
liitilisel protestil on õige sügavad 
juured, mis ühendavad neid kogu 
maad haaranud rahutuste lainega.

USA Ülemkohtu liige William
O. Douglas loetleb oma raam atus 
«Points of Rebellion» järgmisi põ
hilisi ühiskondliku protesti erijooni 
USA ülikoolides:

О  rahutused toimusid mitte m a 
jandusliku depressiooni, vaid m a
jandusliku tõusu tingimustes;

Ф  rahutustel pole selget ideoloo
gilist suunda ja nad väljenduvad 
peamiselt tegevuses;

Ф  rahutusi juhtivate noorte ees
märgiks on muuta USA industriaal
ühiskond inimlikumaks, saavutades, 
et masinad teeniksid inimesi, mitte 
aga inimesed masinaid.

Seejuures ei mõista kodanluse va
nem põlvkond suures osas üliõpi
laste taotlusi, sest nad on vastu 
kõigele sellele, mis võiks purustada 
elutingimusi, milles on elatud vii
mastel aastakümnetel.  Nad on rahul 
konformistliku ellusuhtumisega, mis 
välistab igasuguse kriitika kehtiva 
kapitalistliku süsteemi aadressil. 
Edu tähendab neile dollareid. Dol
larid on saanud kõige elus esineva 
mõõdupuuks. Pealegi kinnitavad 
sellist ellusuhtumist USA raadio, 
televisioon ja ajakirjandus, kinnitab 
kodanlik ia väikekodanlik ühiskond
lik arvamus.

ÜLIKOOLIDE LAIALDANE LÜ
LITUMINE ÜHISKONDLIKKU 
PROTESTI teeb eriti muret USA 
juhtidele. On ju Ameerika kõrgem 
haridus seni küllalt hästi teeninud 
kodanlikku süsteemi. Ülikoole fi
nantseeritakse heldelt, seda viima
sel ajal jus t sõjaväe poolt. Nii on 
Pentagonil ulatuslikud lepingud 48 
ülikooliga sõjaliste uurimistööde 
sooritamiseks. Ülikoolid on h aa ra 
tud ka kosmose uurimise programmi

dest. Aktuaalsete teaduslike prob
leemidega tegelevatele õppejõudu
dele on loodud väga head tingimu
sed tööks. Seega kujutasid ülikoo
lid endast otsekui süsteemi sümbo
leid, mis pealegi mängisid esimest 
viiulit oma piirkonnas. Nüüd on 
aga korraga senine stabiilsus ja 
rahu murtud. Noored, aga ka nende 
õpetajad hakkavad ikka enam huvi
tuma poliitilistest probleemidest, 
USA sise- ja välisolukorrast, hak
kavad kritiseerima valitsuse, Penta- 
goni ja  kohalike tööstusmagnaatide 
tegevust või tegevusetust . Lootusetu 
sõda Indo-Hiinas on avanud ikka 
enamate inimeste silmad USA vali t
suse väära poliitilise kursi suhtes.

Selles osas on iseloomulik presi
dendi üliõpilasküsimuste-alase eri
abi poolt kirjutatud spetsiaalne 
ettekanne, milles väidetakse, et osa 
üliõpilasi eelistab end pigem lasta 
tappa Ühendriikides, kui Vietnami 
džunglites peetava sõja käigus.

«Nähtavasti lähtuvad president 
ja osa üliõpilasi erinevatest eeldus
test. President räägib rahvuslikust 
aust, mõeldes selle all midagi, mida 
tuleb relvaga kaitsta, üliõpilased 
mõistavad rahvusliku au all mida
gi, mis tuleb veel kätte võita. Nad 
on veendunud, et Vietnami sõda ei 
teeni nende kontseptsiooni eesmär
ke.»

KRIIS ÜLIKOOLIDES P E E 

GELDAB ÜHTAEGU KRIISI VA
LITSEVAS KLASSIS. Õpivad ju 
USA ülikoolides peamiselt valitse
vate klasside ja sotsiaalsete rü hm a
de järeltulijad. «Kui valitsev klass 
hakkab mütoloogilise Kronosena 
õgima oma lapsi, siis tähendab see 
lõpu algust.  Ta ei või neile enam 
usaldada teadmiste lätet, kartes, et 
selle abiga hakkavad idanema 
kahtluste, seejärel protesti m ürg i
sed seemned», kirjutas USA üliõpi
lasrahutuste kohta nõukogude a ja 
kirjanik M. Sturua, kes viibib prae
gu «Izvestija» korrespondendina 
Ühendriikides.

Iseloomulik on, et viimase paari 
aasta vältel on hulgaliselt läinud 
erru ülikoolide presidente, mijlist 
ametikohta peeti seni üheks kõige 
auväärsemaks USA sotsiaalses süs
teemis.

Kenti ülikoolis põrkasid traag il i
selt kokku kaks erinevat mentali
teeti — üks, mis püüab Ameerika 
dollariühiskonda muuta paremaks 
ja humaansemaks, teine, mis püüab 
praegust elukorraldust iga hinna 
eest säilitada. Ühel pool akadeemi
line noorus, teisel pool relvastatud 
väikekodanlus, kes ei kõhelnud rel
va kasutamast relvitute vastu. «Sõ
jaline võit» jäi rahvuskaardile, m o
raalne aga üliõpilastele, keda toe
tab kogu progressiivne Ameerika.

SIIM KALLAS

Mõttevahetuse korras

KOHVIKUST, ÜEST/UÜKESHMfSiST 
№ CUUSI

On tore, et lõpuks me oleme h a 
kanud hindama 19. sajandi histo
ristlikke stiile. Veel kümmekond 
aas ta t  tagasi valitses selge seisu
koht — neogootika ja  -renessanss, 
eklektika ning muu sarnane on 
arhitektuur ilma igasuguse kunsti
väärtuseta.

On tore, et ülikooli kohvik re 
monditi.

Tehtud töödest ja  edaspidistest 
kavadest kirjutas lehe ühes eelne
vas numbris kunstitegelane Ö. U t
ter Alljärgnevalt tahaks kõnelda 
mõnest probleemist igapäevase koh- 
vikukasutaja seisukohast, julgedes 
puudutada ka kunstiküsimusi.

Restaureerimise üheks põhiprint
siibiks on arhitektuurimälestise 
maksimaalne kohandamine hoone 
kaasaegsetele funktsioonidele — 
muidugi nii, et muinsus ise ei kan
nataks. Et üliõpilaskohvik jääb  kõi
gi eelduste kohaselt veel kauaks 
praegustesse ruumidesse, siis tuleks 
alustada kohviku spetsiifikast. Kõi
gepealt — siin ei käida mitte ainult 
söömas, vaid tehakse ka tööd. Siin 
annab  õppejõud individuaalkonsul- 
tatsioone (peamiselt rõdusaalis). 
Kahe loengu vahel saab pilku kons
pekti heita või ajalehte lugeda. 
Kuid — rõdusaalis on juba päras t
lõunal hämar. Jääb  kaks lahen
dust - -  süüdata  ruumis varakult 
tuled, mis selle ilule küll kasuks ei

tule (muide, kui suureks kujunevad 
siis kohviku elektriarved?) või — 
saeme maha kohviku ees kasvava 
laiavõralise vahtra! Jääb  küll loota, 
et viimane ettepanek poolehoidjaid 
ei leia.

TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
aruannetes kui ka mujal on ikka 
positiivselt mainitud kohvikus kor
raldatud luuleõhtuid ja  kunstinäi
tusi. Luule lugemist sisekujundus 
ei sega, küll aga  näitusi. Renes- 
sanssinterjöör ei ole kunsti võõris
tav, hoopis vastupidi. Ka ei taha 
uskuda, et stiilne neorenessanss ja  
meie sajandi seitsmekümnendate 
aasta te  kunst teineteisele liiga hak
kaksid tegema. Ent tekib kahtlus, 
kas isegi Düreri graafika koopiad 2 
(ometi p ä r i s  renessanss) tunnek
sid praeguses ümbruses end m uga
valt. Rääkimata hilisematest mees
test.

Kuidas on lugu aga kohvikuskäi- 
jate endiga? Ruumid on ju tõesti 
kenad n ing kui kujutleda daame 
pikkades tualettides ja mehi õhtu
ülikondades kaminasaali ülla hele- 
sinise-valge taustal, on pilt väga 
tore. Aga kui hallis kampsunis a lla
kir jutanu läks sinna tassi kohvi 
jooma, siis tundis ta  end selles 
pretsiöösses ümbruses küll pagana 
sandisti.

Nüüd veel kohviku stiilist. On 
imelik, et hoone renessansselemente

ei ole püütud remondi käigus välja 
tuua, neid on isegi rohkem va r ja 
tud kui kunagi varem. Rõdusaaii 
puulagi (küsimus spetsialistidele: 
kas see oli algselt na turaa lne  puit 
voi aaderdatud?) on banaalselt  va l
geks võõbatud; enne remonti oli ta 
vähemalt puitu meenutavalt pruun. 
Rõdusaali akende ülaosas on säi
linud vitraažide sõõrjad raamid. 
Tekib küsimus, kas kasutada olnud 
summadest (kuuldavasti olevat ees
riided vägagi palju maksma läi
nud) ei oleks saanud tellida uued 
värvilised aknad — mitte ersats- 
kaubana sirkliga klaasist lõigatu
na, vaid klaasipiibuga ükshaaval 
tehtud ketastena, nagu see tehnika 
kunagi oli. Kujutagem endale ette 
sellist ruumi! Siis ei oleks ka min- 
git_ kartust tekkinud, et küünlaval- 
geohtutel võib kardinatega õnnetus 
juhtuda või v a ’ge lagi ära tahmu- 
da. Vahest oleks saanud siis isegi 
suitsetamisest rääkida.

Rõdusaali kõrval on ka kam ina
saali akende raamistik väga  stiilne; 
kuuldavasti varjatakse ka need lä
hemal ajal eesriietega.

Ei taha nõustuda ühe kunstihuvi
lise kommentaariga rõdusaali koh
ta: «See on nagu popil ik3 irvitus 
renessansi üle.» Ent ikkagi jääb 
arusaamatuks, miks restaureerimi- 
se-remondi käigus kujunes stiilsest 
uusrenessansist eklektilise maiguga

interjöör (antiikmotiivid ja -skulp
tuur kaminasaalis, natuke renes
sanssi ja  Jacob van Ruysdaeli — 
niisiis barokk — «Soo» koopia.)

Tagantjärele  võime kiita ja  kiru
da, nautida kohvikut või tunda end 
seal ebamugavalt — see ei aita 
enam midagi. On aga kahju, et 
kohviku ümberkujundamisest ei 
räägitud  e n n e  remonti. Siis oleks 
kohvikukülastaja vähemalt oma a r 
vamuse saanud öelda (oh ei, ma ei 
mõtle nõuandmist) ning nii mit
medki meelepahad oleksid ammu 
unustatud — kui neid oleks üldse 
tekkinudki. KAUR ALTTOA

1 Ö. U t t e r ,  Lähtume hoone stiilist 
ja a jas tu st. TRÜ, 9. okt. 1970.

2 Selline näitus korraldati kohvikus 
1953. aastal.

3 mõeldud on pop-kunsti m aneeri.

Noorte 
kunstnike 

näitus
Laupäeval, 24. okt. kl. 12 

avatakse Tartu Kunstnike Ma
jas  (V anem uise tn. 26) vaba
riiklik noorte kunstnike näitus.

EÜE keskstaap  
teatab ,

et maleva üldkoosolek toimub 24. 
oktoobril Tallinnas J. Tombi nime
lises Noorsoo Kultuuripalees (Sal
me t. 12). Algus kell 16.

Päevakord: 1. Aruanne EÜF-70 
tegevusest. 2. EÜE-71 nõukogu v a 
limine.

P äras t  üldkoosolekut kontsert. 
Kaasa võtta maleva Hikmepilet,

MÕTTEID JA 
ARUTLUSI . . .

(A lgus 1. lk.)
Tihe kontakt on ringil ELKNÜ 

TRU komiteega, kellega koos o rga
niseeriti V. I. Lenini 100. sünni
aastapäeva puhul teoreetiline kon
verents.

K ü s i m u s t e l e  v a s t a s  ja 
tehtud tööle andis hinnangu ÜTÜ 
Vabariikliku Nõukogu esimees, 
TRÜ t e a d u s a l a  p r o r e k t o r  
J. T a m m e o r g .

Koosolek hindas TRU ÜTÜ töö 
1969/70. õppeaastal rahuldavaks 
(2-pallises süsteemis).

Uude nõukogusse valiti: Toomas 
Sulling, meditsiini kandidaat; Rein 
Saarm a, Õ igust. IV k.; VeHo Peedi
maa, M ajandust. IV k.; Hille Ok, 
eesti fil. IV k.

R. VALING

•  * ___ w m

UTU
Sotsioloogiaring

kutsub selle õppeaasta esimesele 
koosolekule kõiki praegusi liikmeid, 
eriplaaniga sotsioloogiat õppivaid 
üliõpilasi ja, mis peaasi — u u s i  
a s j a h u v i l i s i  n o o r e m a t e l t  
ning miks ka mitte vanematelt 
k u r s u s t e l t .

Tuleme kokku t ä n a ,
23. o k t o o b r i l  kl. 18 ph. aud. 140.

Hakatuseks vestleme teemal «Mis 
on sotsioloogia?», siis teeme plaane 
edaspidiseks ja valime ringile ju 
hatuse.
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Aeg nõuab,
Ma tean, et SUL on väga vähe 

aega, seepärast ei rääg i ma pi
kalt. SA kuuled tihti 20. sajandi 
kurioosum ist — liikum isvaegusest 
ja  tead, et in telligent mõtleb roh
kem teadm istele kui oma tervise
le, eelistab ravituusikuid tervise
spordile. Rühivigadest ja  igave
sest istum isest kössivajunud mõt- 
lejatüüp on saam as lausa moeks. 
SA tahad vaim selt tem a sarnane 
olla, masendud aga  surm akuulutu- 
tusi lugedes. On see hea või halb, 
et A rstiteaduskond on ülikoolis 
suurim teaduskond?

SA otsid liikumist. Lärmaka or
kestriga puhke- ja  tantsuõhtud üli
kooli klubis ei rahulda SU liiku
m isvajadust.

Sellepärast hakkab meie ajaleht 
edaspidi tu tvustam a tervisespordi 
küsimusi, on see ju harrasta tav  
igal aastaa ja l ja  eriliste baasideta.

SA kahtled põhjendatult: aja- 
nappus! Proovides veendud, kas 
ajavarud suurenevad, vähenevad 
või jäävad  sam aks. Meeleolu pa
raneb kindlasti.

Lõpetuseks sajanditevanune lugu 
kahest noorest koerast.

a g a  mina ise...
(PROOVIDA VÕI MITTE 

PROOVIDA?)
Nad kasvatati üles koos, mõle

male anti ühte ja sama piima. 
Üks neist kasvas ja rasvus köö
gis, teine seevastu jooksis ringi 
vabas looduses. Lõpuks viidi mõ
lemad kutsikad lagedale väljale, 
nende vahele pandi leemepott ja 
jänes. Üks sööstis viivitamatult 
leeme kallale, teine hakkas taga 
ajama jänest.

S. t. küsimus on harjum ises ja  
harjum uses. Mõju ja  kasulikkuse 
üle o tsustad  SI NA ISE.

U. ESLON

Tagasivaade
orienteerumisaastale

r

Leidub meil veel igasuguseid. 
N äiteks Tõnis Schlagbaum . Tema, 
kujutage ette, mõtleb, et seab en
nast m ugavalt sisse. Paneb piima- 
pudeli ja võileiva valm is, hom m i
kul hea võtta.

Kell heliseb. Schlagbaum  ärkab. 
Hüppab püksid  jalga. Haarab pii- 
m apudeli ja  võileiva. Voodi tege
mata. Jookseb tram m i peale.

Sööb võileiba. Tram m  sõidab 
Pärnu m aanteel. Joob piima. 
Tram m  peatub Viru väljakul. Vis
kab pudeli aknast välja. Tramm  
seisab K eskturus. Süütab sigareti. 
Tramm keerab Lasnamäele.

Kod. Schlagbaum  mõtleb, et 
nüüd on ta  pääsenud. A ga  ei, kor
ravalvurid ei maga: Pae peatuses 
on kontroll platsis. Hea mees. Juba 
hoburaudteel teeninud. A utasud.

«Noorm ees, te v ist ei tunne «Ko
danike poolt tram m i kasutam ise  
eeskirju»?»

«No-noh!»
«Õieti peaks teid trahvima!»
«No-noh!»
Järgm ine hom mik, sam a lugu. 

Kod. Schlagbaum  sööb, tram m  sõi
dab. Joob, tram m  peatub. Viskab 
pudeli, tram m  seisab. Süütab siga
reti, tram m  keerab. M õtleb, aga ei!

Pae peatuses küsib kontroll:
«Jälle teie?»
«No-noh . . .  Palju ma õieti võlg- 

nengi?»
«Kümm e rubla.»
«Palun! Tagasi pole vaja!»
Kolm as hom m ik, aga sam a lugu. 

Kod. Schlagbaum  võtab einet, 
tram m  kurseerib liinil nr. 4.

«Jälle . . .»
«N o-noh . . .  S iin , muide, on kaks

küm m end rubla, üleeile jäi kah na
gu  maksmata.»

Kontrolör küllap solvus, kaotas 
tea d vu se . . .

A sutuses, kus Tõnis Schlagbaum  
töötab, arutati k irjeldatud juhtu
mit. M õistagi — om ajagu süüd la
sub ka kodanik Schlagbaum il en
dal, m istõ ttu  viibibki praegu ko l
lektiivi käendusel. A ga  kaasreisi
jad'.? Kas siis tõesti keegi ei m ärga
nud, et kod. Schlagbaum  ei lunas
tanud sõidupile tit?

A. NO ОТ A M  A A

Eesti meistrivõistlustel märke- 
orienteerum issuusatam ises saavutas 
Riina Võhma 4. koha (1:42.50) ja 
Arvo Kivikas 3. koha (2:05.00). P a 
remini käis meie orienteerujate kä
si teateorienteerum issuusatam ises. 
Naiskondadest kuulus esikoht TRÜ 
I naiskonnale koosseisus R. Võh
ma, M. Pajuste  ja S. Kallasmaa. 
Nende võiduaeg oli 1:47.26 ja nad 
edestasid teiseks tulnud Läti na is
konda rohkem kui 20 minutiga. Ka 
meeskondadest kuulus esikoht TRÜ
I m eeskonnale koosseisus A. Kivi
kas, J. Salusmäe ja A. Kivistik 
(2:14.53).

Talvehooajal oli edukaim nais- 
orienteeruja S. Kallasmaa. Ta sai 
veel meistritiitli «Kalevi» meistri
võistlustel orienteerumises ja  üle
liidulistel võistlustel pronksmedali.

Kevadhooajal kujunesid suure
mateks võistlusteks meie ülikooli 
orienteerujatele TRÜ meistrivõist
lused suundorienteerumises ja Eesti 
kõrgemate koolide meistrivõistlu
sed.

Ülikooli m eistritiitli saavutasid 
naistest Riina Võhma (1:12.35, 
6,5 km — 6 KP) ja  meestest Arvo

Kivikas (1:23.55, 11,5 km — 10 KP).
K õrgemate koolide m eistrivõist

lustel jätkus meie naisorienteerujate 
edu. Sealt saabus TRÜ-le kolmik- 
võit:
1. S. Kallasmaa 1:07.46 (6,8 km —

7 KP).
2. R. Võhma 1:15.07
3. A. Karu, 1:17.50.

Meestest kuulus paremus Tallin
na Polütehnilise Instituudi mees
konnale. Tartu Ülikooli parima 
esindajana oli A. Kivikas viies 
a jaga  1:20.20 (11,9 km — 12 KP).

Suve suuremaks jõuprooviks lõu
nanaabritega oli Balti turnee, mis 
kestis mitu nädala t.  Kokku tehti 
turneel 12 starti. Leedus olid edu
kad meie vabariigi esindajad. 3 
päeva kokkuvõttes kuulus Leedu 
etapil esikoht A. Kivistikule ja 
naistest 3. koht S. Kallasmaale. 
Läti etapilt saabusid TRU mehed 
küll meeskondliku esikohaga, kuid 
individuaaldistantsil kuulus pare
mus lõunanaabritele. Ka Eesti ja 
Leningradi etapp ei toonud pööret. 
Leningradis võis olla ebaedu põh
juseks teistsugune maastik  kui

meil Eestis. Seal oli rabamännik 
paljude suurte ja  väikeste m ägede
ga. Puudusid meie maastikule om a
sed lagendikud ja talud.

Jõuame käesolevasse sügisesse. 
Hiljutistelt Eesti m eistrivõistlus
telt suundorienteerum ises tõid kol
mikvõidu Tartusse meie ülikooli 
naisorienteerujad:
1. Riina Võhma 1:38.03 (9,6 km

13 KP).
2. Riina Post 1:44.25.
3. Sirje Kallasmaa 1:47.41.

Ka orienteerum ises sai meistri
tiitli TRU naiskond koosseisus 
Võhma, Kallasmaa, Pärnik. Riina 
Võhmale oli see kolm andaks m eist
ritiitliks sel hooajal. Mehed pidid 
individuaalrajal tunnistama tallin
laste paremust. Teateorienteerumi- 
ses kuulus TRÜ meeskonnale 3. koht 
(Kivistik, Salumäe, Kivikas).

«Kuldse sügise» auhinnavõistlus
tel Pangodis pälvis naistest esiko 
ha S. Kallasmaa (0/55.28, 6,2 km —
12 KP), meestest olid paremad jä l 
legi tallinlased.

Otepääl toimunud TRÜ auhinna
võistlustel kuulus Mati Ojandule 
teine koht 1:06.30 (9,4 km — 19 
KP) ja  naistest Riina Võhmale s a 
muti teine koht 0:56.05 (5,5. km.
11 KP). Mati Ojandu tuli möödu
nud aastal üleliidulistel võistluste! 
noortemeistriks, õpib praegu TRÜ 
Kehakultuuriteaduskonna I kursu
sel.

Järgmisel nädala l toimuvatel üle
liidulistel võistlustel suundorientee
rum ises kaitsevad vabariigi au pal
jud meie ülikooli orienteerujad.

TRÜ orienteerum islaager toimub 
23.—25. okt. Käärikul. Buss väl
jub V. K ingissepa 19 võimla £est 
23. okt. kell 15. Võistlused: 
laupäeval kell 15.30 (üh issta rt) ja 
pühapäeval kell 10 (eraldi s ta rt) .

A. JUUST

T aevaskoda . . .  See paik Ahja  
jõel on oma nim e saanud otse jõest 
tõusvatest punastest liivakivikalju- 
dest, mida siinkandis kutsu takse  
«taevakodadeks» ja m is annavad  
Ahja jõele tem a ilu ja omapära. 
Teaduslikus m õttes pakuvad kaljud  
huvi kui geoloogilise ajalooraam a
tu leheküljed. Taevaskoja maasti-

heitsime pilgu Paide linna pano
raamile. Voorte vahele jäävaid soo- 
tasandikke nim etatakse siinpool 
soosildadeks. Reeglina on voorte 
põhjapoolsem ad otsad kõrgem ad, 
järsem ad, lõunanõlvad aga m ada
lad ja  laugjad. Kõige kõrgem al 
voorel — Käomäel — peetakse 
m otokrosse.

Edasine teekond ku lges piki Pär
nu jõge. Tegim e kõrvalepõike Kurg- 
jale C. R. Jakobsoni perekonnakal
m istule ja  m ajam uuseumi. Peatu
sime Särghaual, E. Särgava pere
konna põlistalus, m ille lähem  ümb-

Taevaskojast alustame 
igal sügisel

KÕIGILE,

eriti aga  neile, kellel karvam üts 
alles ostm ata või kellel 15 rubla 
võlgu või kes on juba kihla veda
nud, et tem a saab III auhinna —

KARI KAT UURI V Õ IS TL US

kestab veel tervelt 9 PÄEVA ai
nult.

kuline kaitseala hõlmab A hja  jõe 
keskjooksu ligikaudu 18 km  ulatu
ses.

E sm akordselt peatus looduskait
seringi rahvas nende kaljude all
1959. a. m ärtsi algul. Ja juba sa
ma aasta sügisel o tsusta ti muuta  
T aevaskojas-käik traditsiooniliseks 
õppeaasta avam atkaks.

Sel sügisel oli m atkaplaan veidi 
erinevam. Nädal varem külastasi
me koos TRU kunstikabineti rahva
ga Edela-Eestit. Käisime Türri-Kir- 
na väikevoorestikus, peatusim e  
Sohlum äel ehk Sohlum e mäel, m il
lest viib üle Paide— Türi maantee,

mm ышчш еше& m,mn
Pidu algas nagu peod klubis ik 

ka. M uusika m ängib, rahvas kuu 
lab, kohe tantsim a ei hakata. S iis  
teevad mõned algust. Tants aga  
eriti hoogu ei saanudki. Oodati ju  
külalist! Ja siis ta tuligi. H etkega  
oli saal kihinat-kahinat täis. E ga  
m idagi — tool kaenlasse ja lähe
male! Ei näe ju  iga päev meid  
kõiki huvitava TR Noorsooteatri 
lavastajat.

Jaak Viller alustas vestlust: 
Mida uut on noorsooteatrilt 
oodata?

Lavale on tulem as M ikiveri en
da lavasta tud  «Proovireisija  
surm» n ing Kaarel K ilveti «Ma 
pole E ijfeli torn». M õlem ad käsit
levad noorte probleeme.

M. M ikiveri arvates tu leks m uu
ta teatri deviis «hällist hauani» 
«18—30-ks, sest eks see ju  ole 
siiski rohkem  noorte teater, esial
gu  ainuke N õukogude Liidus. S a 
m alaadseid ka tsetusi on tehtud ka 
Riias.»

Veel on teatril kavas kaks las- 
teetendust: «Tuline jäätis» ja  
«Karlsson katuselt» I I I  n ing  küla
lislavastaja K rom anovi «Kuritöö 
ja karistus».

Kas M. Mikiveri ennast veel 
laval näha saame? Jah, aga ikka  
vähem  ja vähem. «M etspart», «Ke
vade», «Inimene ja revolutsioon». 
Televisioonis on peagi valm im as 
film  «Lindpriid». K ahjuks kõik. 
N äitleja t on ku tsu tud  ka «Mosfil- 
mi», kus hakatakse tegem a «Hal
li hunti». Töö oleks huvitav, kuid  
tingiks aastase eemale jääm ise 
Noorsooteatrist ja M. M ikiver lük
kas ettepaneku tagasi.

10. oktoobril lõppesid Tartus 
noorsooteatri külalisetendused. 
Kuidas meeldis Tartu publik?

Hästi. Tartu publik on tähele
panelikum , ühtsem  kui pealinna 
oma, ja  et saali vastuvõ tt sageli 
tingib  näitlejate m ängu, arvas 
M ikiver, et võib-olla on siin antud

etendused isegi kvaliteetsem ad kui 
Tallinnas.

M älestuseks sellest kohtum isest 
kirju tas ta paar rida klubi kü la 
lisraam atusse.

Aitäh Mikk Mikiverile meeldiva 
õhtu eest! Jääm e ootam a uusi la
vastusi.

K. E H A V  EE R

rus on noorkarjakopliks muudetud. 
Käisime L. Koidula sünnipaigas 
Vändra lähistel, püüdsim e tungida  
Tori Põrgu sarvikute valdustesse. 
Endise Urumarja karjam õisa ko 
hale Pärnu jõkke olevat rahvasuu  
järgi kukkunud  K alevipoja kivi, nn. 
Võnnukivi ( m õõtm ed 9 x 6 x 5 ,5  m ), 
millega K alevipoeg tahtnud Võn- 
nut (praegune Cesis) ära hävitada.

Vana-Pärnu surnuaial, ringi au
liikm e A u g u st Sanga  kalm ul kuula
sime A ugust Sanga  enda kirju ta
tud ja tem ale pühendatud luuletu
si, korrastasim e kalmu.

Õhtu eel jõudsim e Rannam etsa  
luidetele ja Tolkuse rabasse. Kõr
gete luidete tõ ttu  on siin võim alik  
raba vaadata ülalt. M öödunud nä
dalavahetusel ootas m eid Taevas
koda oma kuldses sügisrüüs. S iin 

kandis diplom ipraktikal viibivalt 
ringi liikm elt V. H urdalt (geögr.
V k.). ja J. E ilartilt kuulsim e uh: 
kui teist huvitavat. P idasim e maha 
oma traditsioonilise käbiheitevõist- 
luse Suur-Taevaskoja kaljult. Siin. 
Suur-Täevaskoja kaljude all anti 
ringi vastuvõetuile kätte helerohe
line luuderohulehe-kujuline rinna
märk. Saim e tu ttavaks meie värske 
täiendusega  — liikm ekandidaatide
ga. Kahe viimase m atkaga on neid 
kogunenud 37. Seekord on n im ekir
jas füüsikuid, m atem aatikuid, m a
jandusküberneetikaid, arste, defek
tolooge, filolooge, agronoome, m aa
korraldajaid  . . .  Ei puudu muidugi 
bioloogid-geograafid, ühtekokku  
iile tosina. On nii «rebaseid» kui 
diplomande.

M atkates piki A hja  jõe kallast 
m öödusim e Väike-T aevaskojast, 
Saesaare veehoidlast, Naaritsa- 
m äest, Kinda päkam äest. Tegime, 
põike Kiid järvele ja  m õisaparki, 
pöördusim e tagasi A hja  jõe kaldale 
ja olime peagi Valgem etsas V. Ju- 
hansoo m aja juures. 1932. a. rajas 
kunstn ik  V. Juhansoo siia esim ese
na oma suvila. Selle omapärase 
maja aeda püüdis ta leida huvita 
vaid puuvorm e, paigaldas neid so
bivalt kivide vahele ja  ilm estas 
värviga. Viimastel aastatel oti aed 
korratuks m uutunud  — puudub 
hoolitsev käsi, kes kõike siinset 
vähem alt endises ilus suudaks hoi
da.

Viimased õhtutunnid  veetsim e 
Valgem etsa lähistel lõkketule ääres.

T. S A A R IS T

•  •  ___ •  *
UTU

TRÜ ÜTÜ psühhiaatriaringi 
koosolek toimub kolm apäeval, 28. 
oktoobril kell 18 Tartu Vabariik
likus Kliinilises Psühhoneuroloogia
haiglas.

Päevakord: 1. Skisofreenia etio
loogia ja  patogenees (E. Kuusk, 
ravi IV k.).
2. Haige dem onstreerim ine (L. Ent- 
sik, ravi IV k.).

Ringi juhatus

«KUIDAS SINA K Ü L A L E .. .»
— nõnda on pealkirjastatud 28. 

okt. kell 19.30 peahoone keldri- 
kohvikus toimuv pedagoogikaringi 
ettevõtmine, mis teenib sam aaeg
selt ka uute kaasalööjate värbamise 
eesmärki. Ju ttu  tuleb möödunud 
suvest pioneerilaagrites, EÜE-s ja 
mujal. Ühendavaks teemaks on suh
ted laste ja kasvatajate, ülemate ja 
alamate ning seisundilt võrdsete 
vahel.

Pedagoogikaringi juhatus

Kallis Sirje!
Tunneme Sulle süda
m est kaasa Sinu leinas 
ISA
kaotuse üle.

Saksa fil. I kursus ja 
kursusejuhendaja

Mooforrattajuhi 
kursused

Teisipäeval, 27. oktoobril kell 16 
algavad mootorrattajuhi kursused. 
Soovijatel tulla V. Kingissepa 19 
aud. 301 (III korrus)._______ '

Meie südam lik kaas
tunne Katrinile vanaem a 

AADE OJAVERE 
surm a puhul.

A rstiteaduskonna 
raviosakonna
III kursus

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та^эту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет*) 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган "Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. 111 Пк«ИкпитЬг£- 
hind 2 kop. Teil. 6146. MB-09504.
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Nr. 31 Reedel, 30. oktoobril XXIII aas takä ik

1970. a. sügisel möödub 25 aas
ta t m ittesta tsionaarse osakonna 
loomisest ülikoolis. Selle osakonna 
kaudu on veerandsajandi jooksul 
om andanud kõrgem a hariduse 3102 
töötajat. See on oluline panus kõr
gem a haridusega spetsialistide 
kaadri ettevalm istam isse meie va
bariigis. M ittestatsionaarse osa
konna avam ine ülikooli juures on 
andnud paljudele töötajatele või
maluse om andada kõrgem haridus, 
tõsta  oma kvalifikatsiooni, põhi
tööd katkestam ata. Nende hulgas 
on nii keskasutuste juhatajaid  (n a 
gu Eesti NSV kõrgem a ja  kesk
erihariduse m inister E. Schmidt, 
m inistri a se tä itja  K. Rink, Ees
ti NSV prokurör V. Raudsalu 
jm t.), meie õppejõude (nagu  prof. 
Ürt. I. Sildmäe, dotsent L. Ering- 
son, dotsent K. Muru jm t.) ja roh
kesti teisi väga  m itm esugustel eri
aladel töötajaid .

Eesti NSV hariduse rahvakom issari miseks vajalik m ateriaalne baas. 
poolt kinnitatud juhendi järg i Aja- M ittestatsionaarse osakonna tööd 
loo-Keeleteaduskonnas, Õ igustea- juhib kuni 1948. a. prof. A. Pint. 
duskonnas ja  M atem aatika-Loodus- Tema asemele tuleb õppejõud E. Er- 
teaduskonna m atem aatikaosakon- tis (praegu Eesti NSV TA Fr. R. 
nas. Kreutzwaldi nim. K irjandusm uu-

1945. a. oktoobris nõuti vastava- seumi direktor), kes juhib osakonda 
telt kateedritelt, et nad kiiresti aru- 1954. aastani. 1954,—1966. a. süü
taksid läbi nab m ittesta tsionaarset õppetööd 

@  milliseid õppevahendeid ja  ülikoolis J. A dojaan (praegu üli- 
õpetam isvõtteid peetakse soo- kooli krim inaalõiguse ja  -protsessi 
v ita tavaks ja  rakendatavaks kateedri dots. kt.) ja  1966.—1969. a. 
m ittestatsionaarses õppetöös; L. K angur (praegu ülikooli rahan- 

Ц  mis ajaks saadakse õppeva- duse ja  krediidi kateedri vanemõpe- 
hendeid m uretseda ja neid ra- ta ja ) .
kendada; _ _ _ O lulisimad m uutused m ittestat-

ф  kes õppejõududest võtaks õp- sionaarse osakonna töös toimusid 
pevahendite muretsem ise või 1950-ndate aasta te  lõpul, mil kas- 
korraldam ise enda peale. Vas jä rsu lt kaugõppijate arv, seoses

Nagu vastustest nähtub, suhtuti vajadusega võim aldada õpetajate 
üritusse tõsiselt. Kohe asuti ka üli- instituudi lõpetanuil om andada 
õpilastele iseseisvaks tööks vajalike kõrgem haridus pedagoogiliste ins- 
juhendite koostamisele. 1945. a. no- tituutide õppeplaanide järg i. Selle

tulem usena tõusis kaugõppijate arv 
1339-lt (1957. a.) 2808-le (1963. a.). 
Sellest a jast on üliõpilaste arv pi
devalt langenud. 1. okt. 1970. a. 
oli m ittestatsionaarseid  üliõpilasi 
2089.

Kuni 1961. a. juhtis m ittesta tsio 
naarse osakonna tööd tsen tralisee
ritu lt kaugõppeosakond, sellest 
ajast mindi üle praegusele juhtim i- 

mise tulem usena paraneb ka oppi- se struktuurile, kus tööülesanded 
vembris tehti Hariduse Rahvako- 0n jagatud  teaduskondade dekanaa- 

ettepanek trükkida tide ja  kaugõppeosakonna vahel.

jäi võlgnevusi, kursust kordam a 
jäeti 4,4% ja  eksm atrikuleeriti 44 
üliõpilast, kes olid saanud kolmes 
või enam as aines m itterahuldava 
hinde. 234 üliõpilasel oli võlgne
vus arvestustes eksamisessiooni 
alguseks. Nad lubati erandkorras 
eksam itele kohustusega õiendada 
arvestused eksam isessiooni lõpuks. 
87 üliõpilast ei tulnud sellega ka 
siis toime. Kas on veel selgem at 
signaali selle kohta, et paljudele 
on süstem aatiline, pidev töö kogu 
sem estri vältel veel võõras.

Eespool toodud andmete taga  on 
muidugi erinevad töötulemused 
teaduskondades, kursustel, osakon-

Veerand
sajandit
kaugõpet

V. HAAMER, 
Kaugõppeprorektor

m issariaadile 
«lähemal ajal» m itm esuguseid õpi
kuid 186,5 trpg. ulatuses.

20. okt. 1945. a. eraldati m itte
sta tsionaarse te  üliõpilaste toimikud 
sta tsionaarse te  üliõpilaste toim iku
test ja  anti üle kaugõppeosakonna 
kantseleile.

Kiiresti koostati õppeplaanid ja
M ittestatsionaarse osakonna ava- saadeti kinnitam iseks Eesti NSV

Hariduse Rahvakom issariaadile.

(kolm apäeviti) loenguid.
Esimene õppe-eksamisessioon toi

mus 3.— 13. jaan . 1946. a. Selle et
tevalm istam ine tolleaegsetes k it
sastes m ajanduslikes tingim ustes 
nõudis ülikooli töö ta ja ilt palju

misele ülikoolis mõeldi juba 
1940. a. ja  asuti selleks etteval- 
m istusigi tegem a. Fašistliku Sak
sam aa kallaletung meie m aale ei 
võim aldanud aga  kavandatu reali
seerimist.

M ittestatsionaarse osakonna ava
mine kerkis päevakorda kohe pä
ras t fašistide väljakihutam ist, kui 
TRO 1944. a. novembris uuesti 
tööd alustas. Juba 1944. a. det
sembrikuu viim astel päevadel pöör
dus ülikooli rektor Eesti NSV Ha
riduse R ahvakom issariaadi (kellele 
ülikool siis a llus) poole ettepane
kuga lubada 1945. a. kevadel 
a lustada ettevalm istusi m ittesta t
sionaarse osakonna avamiseks.
Nõusolek anti ja  töö pandi käima.

Oige hoo sai m ittestatsionaarse s i l  o n  m e i e  o l u d e s  
osakonna rajam ine 1945. a. sügisel, t a r v i l i k . ,  
kui prof. A. P int m äärati õppepro
rektori abiks m ittesta tsionaarse töö

On meeldiv m ärkida, et kaugõp
peosakonna põhikaader koosneb 
suurte kogem ustega tublidest ini
mestest, kes töötavad oma alal juba 
pikka aega. Nii on metoodik H 
Lipp meil 1949. a., metoodik E. 
Kaldemäe 1956. a., m asinakirju taja 
J. Milk 1955. a., metoodik L. Ja- 
kobsoo 1958. a., sekretär A. J uur soo 
1957. a. alates. Ka rõhuv enamik

Tartus ja  Tallinnas hakati korral- õppejõude suhtub kaugõppetöösse 
dama üliõpilastele kord . nadalas f£je vastu tustunde ja  hoolega (dots.

A. Pärl, dots. R. Kleis, prof. R. Ha- 
gelberg, dots. H. S iigur jt.) . Suurt 
tööd teevad kaugõppijate huvides 
ka k irjastusgrupp  eesotsas G. Nop- 
peliga ja  ro taprin t eesotsas J. Tem- 
moga, raadiostuudiost E. Kiis ja

aial. M ittestatsionaarset õppetööd osakonna töö ta ja te  ja  õppejõudude 
hakati korraldam a 1945. a. juulis töökogemused. Järjekindla tegutse-

hoolt ja  vaeva 259-st üliõpilasest ,ju ^  |jud  teised
ilmus sessioonile 145 üliõpilast ehk c ,
56%. Osavõtt tööst aga oli innukas. S.uur tanu k»'8.lle' kes k.augoppe-

Hoolimata kõigist raskustest lõ- °?akonna muresid on mõistnud ja
лплс/ла ;;iii™«ii aidanud neist ule saada. Tugev kae-

Ä t a Ä r s ^ S n i a S Ä  k6ie ‘"= t6ökaile k»“ Ze W '-mittestatsionaarse osakonna wo jaJ|e> пЦ nej|e kes k0.k. raskusi 
aastast koKKuvotei trotsides Qn stuudium j edukalt lõ

petanud, kui ka neile, kes veel 
praegu õpivad.

Lõpliku hinnangu meie tööle an 
nab aga rahvas, hinnates meie kas
vandike tööd. Jääb soovida, et meie 
ülikool võiks m ittesta tsionaarselt 
lõpetanute üle uhkust tunda.

(Jä rg  Mc. 2)

ta  j at.
tehes m ärgitakse, et m ittesta tsio 
naarse osakonna « t e g e v u s  
k i n d l a l  m a t e r i a a l s e l  b a a -

v ä g a

Järgnevatel aastatel kasvab pi
devalt üliõpilaste arv, kasvavad ka

Terve koorem häid soove
M äletan, et ku i esimesele kaug 

õppe suvisele eksam isessioonile  
sõitsin, oli naine parajasti haiglas 
ja pidi sealt õige pea koos tü treke
sega välja tulema. N üüd käib see
sama vääksuja kaheksandas k las
sis. N ii et juba selle järgi võib o t
sustada, kui palju aastaid on va
hepeal ajamerre voolanud. Aga  
kaugõppeosakond Tartu R iikliku  
Ülikooli juures oli siis juba ise 
küm neaastane jõm psikas.

Ühest kü ljest on pisut nukker, et 
aastad meie eas nõnda kiirelt m öö
da lähevad, teisalt aga — pikem a

uuesti koolipoisi osasse sisse pidid  
elama. Läks see aga üsna ladusalt, 
sest m is kunagi sisse juurdunud, 
ega see niipea kao.

Läks kuidas siis kellelgi läks, 
aga augusti lõpuks oli m eist 60 
Õ igusteaduskonna tudengit välja  
sõelutud. 1961. a. juunikuuni, m il
lal meile aulas plaanikohaselt 
tušši pidi m ängitam a, jäi aga kuus  
aastat. E tte  rutates olgu mainitud, 
et neist 60-st täitis plaani õigeaeg
selt 12 ehk 20% , mis näitab, et õp
pim ine kõrges vanuses pole sugugi 
naljaasi. See grupp kujunes välja

ajalise d istan tsi pealt on hõlpsam  juba 3.—4. kursusel, igaühel то
muljeid selekteerida ja  hinnanguid  
anda. Ütleb ju  rahvasõnagiy et — 
tagantjärel tarku palju.

Kui nüüd 1955. a.' augustikuu  
peale mõelda, m illal kaunis suur 
hulk kaugõppe üliõpilaskandidaate 
sisseastum iseksam eid tegi, siis ar
van, et praegused kandidaadid on 
vist kü ll hoopiski enesekindlam ad  
ш teadjam ad kui meie on\al aja!. 
Mida. aga meil rohkem  oli, seda 
võiks nim etada elukogem usteks või 
-tarkuseks. K oolipingi nühkim isest 
oli pea kõigil üsna m itu aastat 
möödas ja elu oma suurt lihvim is- 
pinki õige tükk  aega meie kallal 
kasutanud. A ga  õige im elik tunne  
oli küll, kui 25- või 30-aastasena

toks: kuidas m ina ei saa, kui tei
sed saavad. Kontroll- ja kursuse
tööd, eksam isessioon, kontroll- ja 
kursusetööd, eksam isessioon  — 
nõnda see läks aasta-aastalt, kellel 
rohkem, kellel vähem ladusalt.

Ühte pean kü ll kindlasti ütlema: 
terve see kaugõppe rahvas ( ma 
m õtlen neid, kes kaugõppe-osakoti- 
nas töötasid) oli meie vastu äär-

dest osa saada. Paari sessiooni jä 
rel tundsid  nad kõiki nägu- ja ni
mepidi. E t jäägitu lt ausaks jääda, 
siis — hiljem  hakkas see kuidagi 
kohustam a. Piinlik oli tagasi viia 
eksam ilehte, m illel võlgnevused. 
Palju etem  oli ise m inna särava 
näoga ja nem adki särama panna. 
M a ei hakka siin kedagi nim epidi 
üles lugem a  — kõik nad olid väga  
hoolitsevad ja tähelepanelikud. 
Rõõm uga kuulen, et see on ka 
praegu niimoodi.

Need ülikooliaastad andsid meile 
kõigile väga palju, arendasid, õpe
tasid ü ld istusi tegem a, kärpisid või 
tõstsid  enesekindlust. Kõike seda  
oli vaja. M äletan, et kui tulin  esi
m esele talvisele eksam isessioonile, 
siis oli niisugune mõte: kui ma 
m uud m idagi ära ei tee, siis partei 
ajaloo arvestuse kindlasti. Lugesin  
sam a ainet ise rajooni partei õhtu- 
ülikoolis. Tookordne vanem õpetaja  
A. B lum feld t pani aga asjad õi
gesse paika. Ta küsis, kas olen lu

m iselt hoolitsev. Vahel jäi kohe nii- genud Ü K (b)P  K eskkom itee o tsust 
sugune tunne, et m itterahuldava partei ajaloo tundm aõppim ise koh-
hitide pärast eksam ilehel olid ne
mad rohkem kurvad kui uljas 
(teh tu lt) läbikukkuja ise. N iisugu
ne am etnikuhinge puudum ine neis 
lõi esialgu tum m aks. Tõepoolest — 
kuidas jõuavad nad sadade m ure

ta. Kõhklesin küll, aga ausus või
tis. Eitasin. S iis saatis ta m ind ka 
teedri raam atukokku. Lühike ja lih t
ne otsus oli ja nõnda sain ikka

( J ä rg  lk. 2)

Tehtust ja kavatsetavast 
õppetöö alal

statsionaarses osakonnas]

K. PÜSS. Õppeprorektor:

1969/1970. õppeaasta õppe- ja 
kasvatustöö tulemuste analüüs hak
kab jõudma lõpule. Õppeosakonda 
on laekunud 531 lk. aruandemater- 
jale dekanaatidelt , üleülikoolilis- 
te lt kateedritelt, metoodikakomis
jonidelt, metoodikanõukogu sekt
sioonidelt ja gruppidelt ning ri igi
eksamite komisjonidelt jt. Kümneid 
tunde on kulunud tulemuste vaag i
miseks kateedrites, komisjonides, 
teaduskondade nõukogudes. Täna 
tehakse lõppkokkuvõte ülikooli 
nõukogus. Mida see ulatuslik m a
terjal näitab, mis jääb järele möö
dunud õppeaastast head, mis häi
rib, kurvastab? Mida tuleb teha, 
et käesolev õppeaasta kujuneks 
edukamaks möödunust?

Ülikooli õppe- ja kasvatustöö tu 
lemuste põhinäitajaks on, kuidas 
me täidame diplomisaajate plaani 
ja milline on lõpetajate etteval

mistatuse tase. Möödunud õppe
aastal lõpetas ülikooli päevastes 
osakondades 566 üliõpilast, s. o. 
35 võrra rohkem kui 1968/1969. 
õppeaastal. Kuid ikkagi jäime me 
volgu. 35 lõpetajat ei tulnud toi
me riigieksamitega. Mitmel erialal 
oli väljalangemine õpingute kestel 
vägagi suur. Nii lõpetas füüsika 
pedagoogilise osakonna vaid 42% 
omal ajal vastuvõetutest,  keemia

dades, erialadel ja ka üksikuis 
distsipliinides. Õppeedukuse üld- 
näitaja kõigub teaduskonniti 70,4— 
90,9%-ni. Kui teaduskonnad selle 
näitaja järgi reastada, kujuneb 
pilt järgmiseks: K ehakultuuritea
duskond — 90,9%; Ajaloo-Keele- 
teaduskond — 88,1%; Õ igustea
duskond — 83,2%; M ajandustea
duskond — 83,1%; M atem aatika
teaduskond — 75,9%; Bioloogia- 
G eograafiateaduskond — 75,5%; 
A rstiteaduskond — 73,4% ja  Füü- 
sika-K eem iateaduskond — 70,4%. 
Kuid mõningate teiste näitajate j ä r 
gi see järjestus muutub. Näiteks 
«väga heade» ja  «headega» edasi- 
jõudvate protsent on kõige kõrgem 
Ajaloo-Keeleteaduskonnas (54,1%), 
rahuldavaid hindeid saanuid on 
aga kõige enam Kehakultuuritea
duskonnas (48,3%). Viimases on 
ka kõige suurem nende üliõpilaste 
protsent (32,4%), kel jäi eksami
sessiooni alguseks arvestusi soori
tamata.

Üliõpilaste ebaedukuse põhjused 
on erialade kaupa vägagi erine
vad. Neid on üksipulgi analüüsi
tud ka teaduskondades. Seda on 
vaja teha edaspidi veelgi põhjali
kumalt. Ainult siis võime leida 
efektiivsemaid vahendeid õppe
edukuse parandamiseks^ Kuid on 
tegureid, millel on põhimõtteline 
tähendus ja nendest mõnel tahak
singi peatuda.

Üks selliseid asjaolusid on üliõpi
laste hulgas süvenev tendents õp 
pida vaid niivõrd, et oleks võima
lik saada eksamil kuidagi «kolm» 
kätte. Seepärast siis nähakse suu
remat vaeva selleks, et saada pilti 
õppejõu küsitlemismeetodist, eksa- 
mipileti küsimustest jne., vähem 
aga selleks, et omandada teadmi
si. Balansseerimine «rahuldava» 
piiril toob aga  sageli kaasa v ää ra 
tusi, millest siis ka halvad hinded.

Peaaegu kõigi teaduskondade 
aruannetest nähtub, et alati pole 
leitud õppetöö küsimustes õiget 
kontakti õppejõudude ja üliõpilas
te, teaduskondade (kateedrite) 
ning komsomoliorganisatsiooni va-

pedagoogidest 56%, bioloogidest hel._ Nii _ margib Õigusteaduskond 
60%, farmaatsia-osakonna üliõpi- et oppejoud on puudnud aktivisee- 
lastest 64% jne. See tähendab komsomoliorganisatsiooni te-
aga, et meilt oodatud kõrgema h a 
ridusega kaadrist jäi tunduv osa 
saamata. Lõpetanute taset peegel
davad teatud määral riigieksamite

gevust õppetöö alal, pöörates eri
list tähelepanu õppetöösse õige 
suhtumise kasvatamisele. Kuid 
kahjuks ei ühti alati õppejõudude

tulemused. Siingi pole põhjust j® üliõpilaste _ arusaamad õppe
eriti rõõmustada. Peale nende 35 
läbikukkunu oli 230 rahuldavate 
hinnete saajat. Ka riigieksamiko
misjonide aruannetes on kriitilisi 
märkusi lõpetajate teadmiste koh
ta. Mõnede komisjonide esimehed 
on avaldanud kahtlust isegi mõ
nede diplomi saanute  suhtes — 
kas nad suudavad toime tulla oma 
tulevase tööga? Ja  kas saabki

distsipliinist, õppetöö tähtsusest,  
iseseisvast tööst jne. Komsomoliak
tiivi arvates ei võimaldavat õppe
plaanid nõutaval tasemel õppida. 
Õppeplaani puuduste tõttu polevat 
mõeldav kõigist loengutest o sa
võtt, sest see olevat a jara iska
mine jne.

Võib-olla on siin mõnda asja te
gelikkusest süngemalt nähtud, kuid

vastu vaielda etteheidetele, et me õppejõudude kibestumises on pai-
п а  о с 1111Tn 11 n ii m n i  ooi o i io rnm  о о т« 1 1 J _ ipole suutnud üliõpilasi süs tem aati
liselt tööle panna või pole õige
aegselt eksmatrikuleerinud neid, 
kellest ei saa oma eriala häid spet
sialiste, sest neil pole kas võimeid 
või soovi tõsiselt töötada. Meie 
jooksva töö analüüs paraku kin
nitab neid etteheiteid. Selle tõesta
miseks mõned andmed möödunud 
õppeaasta kevadise eksamisessioo
ni tulemuste kohta. Võrdluseks on 
sulgudes antud 1968/1969. õ.-a. 
vastavad andmed.

Eksameid sooritam a kohustatu
test ilmus kõigile eksam itele 
88,5% (89,5). Kõik eksam id õien
das 78,6% (79,2). Vaid «viitele» 
sooritas eksamid 7%  (8), väga 
headele ja  headele hinnetele aga 
37,1% (37,0). Hästi õppivate üli
õpilaste arv on seega tublisti alla 
50% ja  võrreldes eelmise õppeaas
tag a  1% võrra langenud. 34,5% 
(34,2) üliõpilastest sai eksamitel 
rahuldavaid hindeid. 14,5%-1 (15,3)

jugi õigust. Seda kinnitavad fak
tid. Real juhtudel sooritatakse ek
samid võõraste konspektide alusel. 
Iseseisvaks tööks loodud võima
lusi kasutatakse intensiivselt vaid 
eksamisessiooni eel ja  ajal. L au
päev on muutumas enamikule üli
õpilastele teiseks puhkepäevaks. 
Loengutel käiakse «graafiku» ko
haselt, et alati oleks osa üliõpilasi 
kohal, sest muidu võib tulla p a 
handus. Ka praktilistes töödes on 
kindel tööjaotus, et mitte kõik ei 
peaks materjali läbi töötama. Ek
samitel püütakse kasutada keela
tud abimaterjale ja nähakse suurt 
vaeva sprikrite koostamiseks. Kõik
võimalikud asjatoimetused püü
takse ära teha õppetöölt puudumi
se hinnaga, olgu siis loaga või 
loata. Kas saab siis imestada, et 
teadmised pole sügavad ega püsi
vad.-

(Jä rg  lk. 2)



25 AASTAT
к -Л

ENDLA KALDEMAE
töötab kaugõppeosakonnas metoo
dikuna alates 1956. a. Oma tööüles
annete täitmisse suhtub ta väga 
kohusetruult. V aatam ata halvale 
tervislikule olukorrale on ta alati 
eeskätt tööle mõelnud, isiklikud 
huvid ja nende rahuldamine on 
tihti jäänud teisejärguliseks. E. 
Kaldemäe on hinnatud oma täp su 
se, printsipiaalsuse ja objektiivsu
se poolest nii kaastöötajate kui ka 
üliõpilaste hulgas.

statsionaarses osakonnas

HILJA LIPP

töötab kaugõppeosakonna metoodi
kuna alates 1949. a. Oma töös on 
väga täpne ja kohusetruu. Kuigi 
tervis pole kõige parem, on ta a la 
ti tasakaalukas ja  ei unusta oma 
tööd. Inimeses oskab näha eelkõi
ge tema positiivseid omadusi. 
Nõudlik nii enda kui teiste vastu. 
Temale omane optimism ergutab 
kaastöötajaid n 'iig ka kaugõppi- 
jaid. Hea organisaatori ja a s ja 
tundjana on ta paij-- teinud ülikoo
li kaugõppeosakonna väljaarenda
miseks.

Щ Иtm

LEHTE JAKOBSOO
töötab kaugõppeosakonna metoodi
kuna 1958. a. alates. Sellel kohal 
on ta näidanud end võimeka ja 
kohusetundliku töötajana. Tema 
head organiseerimisvõimed ilmne
sid eriti TRÜ Kaugõppe Pedagoo
gilise Instituudi rajamisel ja tööle
rakendamisel ning selle juhtimisel. 
Oma sõbraliku ja tagasihoidliku 
iseloomuga on ta võitnud nii üli
õpilaste kui ka kaastöötajate lugu
pidamise.

JELENA MILK

töötab kaugõppeosakonnas sekre
tärina 1955. a. alates. Oma töö
ülesandeid, mille hulka kuulub pea
le venekeelse kirjavahetuse ja tõl
kimise ka õppe-metoodilise m ater
jali vahapaberile kirjutamine eesti, 
vene, inglise, saksa ja ladina kee
les, täidab ta laitmatult, täpselt ja 
tähtajaliselt . On suur kirjanduse 
sõber ja vajadusel meisterdab ka

AINO JUURSOO
töötab sekretäri kohal 1957. a. a la 
tes. V aatam ata  suurele töökoormu
sele nii tööl kui kodus tuleb ta 
oma tööülesannetega eeskujulikult 
toime. Tema tööd iseloomustab tõ
sine suhtumine oma ülesannetesse 
ja kohusetunne. Iseloomult tagas i
hoidlik, tasakaalukas ja distsipli
neeritud, kollektiiviga läbisaamine 
hea. On pikemat aega töötanud 
TRÜ Teenistujate Vastastikuse 
Abistamise Kassa laekurina. Kassa 
asjaajamises on ära teinud nime
tamisväärse töö, mis on märkimist 
leidnud ka revisjoniaktides.

häid soove
(Algus lk. 1) 

oma elu esimese arvestuse m atrik
lisse.

Kuue aasta jooksul pidi sinnasa
m asse väikesesse raam atukesse ko 
gunem a aga üle 60 allkirja. M eel
de on jäänud alati sõbralik ja sü 
dam lik dots. H. Gorov, meelde on 
jäänud ka kadunud dots. E. Raal, 
kes rõõm salt kuulutas: «Nüüd ma 
näen, et ka m ittejuristid  võivad  
edukalt krim inaalõigust õppida» ja 
kirjutas m atriklisse «viie». D otsent 
Su ling  surus kaugõppeüliõpilase 
kä tt siis, kui oli talle vähem alt ra
huldava hinde pannud ( sta tsid  p i
did käepigistuse osaliseks saama  
alles «hea» puhul). Professor Viha- 
lema näost ei lugenud kunagi vä l
ja, kuhu kanti sa oma ju tuga  sõ i
dad, prof. Ilus oli sam al ajal aga  
nagu tõe ja  vale peegel. Kolhoosi- 
Õiguse eksam il va im ustusim e koos 
praeguse prof. Keldriga Hiina R V

kom m uunidest ( vaa t’ m is tähendab  
ebaõige inform atsioon või infor- 
m atsioonivaegus!). Kohtum editsiini 
praktikum is lubati meil suitsetada, 
sest see, m is inim esest pärast sur
ma järele jääb, ei lõhna ju s t kõige 
paremini. M eenutada oleks veel 
paljugi. Kasvõi seda, et igal ku ju 
nes välja oma kindel õppim ise ja  
eksam ite andm ise manner. Mina 
näiteks ei söönud kunagi enne, kui 
eksam  tehtud, olgu see siis või kell
8 õhtul (näljane leiab alati välja
pääsu!). Eksatniküsim usi ei tah t
nud ma sam uti varem teada (hirm  
tuli peale, kui rum al võib üks 
inim laps olla!). Eksam i ee'päeval 
läksin peaaegu alati kell I I  m a
gam a ja  lugesin enne ju turaam atut 
(se lgest peast leiad ikka m idagi 
üles, segasest ajad veel rohkem se
gam ini) jne.

Kuue kaugõppe aasta jooksul 
leidis kinn itust vareni kuuldud,

(Algus _lk. I)
Õppeedukuse tõstmise ülesanne 

nõuab meilt ranget võitlust sellise 
töössesuhtumise vastu. Nõukogude 
ühiskond ei vaja poolikute tead 
mistega hädaspetsialiste. On v a 
ja, et õppetöö-alane koostöö kom
somoliorganisatsiooniga kindlus
taks ühtsete arusaamade loomise 
õppedistsipliinist ja iseseisvast 
tööst. Selleks, et saavutada m ur
rang, tuleb kasutada kõiki hooba
sid.

Samal ajal on tarvis julgelt ka t
setada mitmesuguseid õppetöö ra t 
sionaalsemaks ja sisukamaks muut
mise võtteid. Sellealased üleskut
sed pole seni andnud nimetamis
väärseid tulemusi, teaduskonnad 
ning kateedrid suhtuvad reservee
ritult igasugustesse katsetustesse.

Õppeedukusega on vahetult seo
tud väljalangevuse probleem. Möö
dunud õppeaastal vähenes vä l ja 
langevus mõnevõrra, moodustades 
9,39r üliõpilaste arvust (1968/1969 

10,5%). Teaduskondadest oli 
see näitaja kõige kõrgem M ate
maatikateaduskonnas — 19,2% ja

Bioloogia-Geograafiateaduskon- 
nas — 13,1%. Väljalangemise 
peamine põhjus on nõrk õppeedu
kus — 5,7% ehk 235 üliõpilast. 
Järgmisel kohal on omal soovil 
lahkumine (91 üliõpilast), mida mõ
nikord põhjustab samuti arusaam i
ne, et järgmine eksamisessioon 
murrab kaela. Kõik ülejäänud 
põhjused on tunduvalt väiksema 
osatähtsusega, kuigi ka vääritu 
käitumise ja õppedistsipliini rikku
mise tõttu tuli eksmatrikuleerida 
29 üliõpilast.

Mõnikord on avaldatud a rv a 
must, nagu peaksime võitlema väl
jalangemise vastu üldse. Ma ei 
pea õigeks, sest siis tuleks läbi üli
kooli vedada ka neid, kes seda ei 
vääri. Kuid probleemiga on tarvis 
tegelda, et hoida ära nende üliõpi
laste väljalangemine, kellel on 
eeldusi ja tahet saada heaks spet
sialistiks, kuid kellel on tekkinud 
ajutisi raskusi õppetöös või elu
korralduses. See aga tähendab, et 
me peame oma üliõpilasi igakülg
selt tundma õppima. Vaid siis

võime öelda, kas tal on eeldusi 
oma töö parandamiseks või mitte. 
Õige töökorralduse juures peaksi
me juba kahe esimese aasta jook
sul olema suutelised välja lülita
ma neid, kellest antud eriala spet
sialisti ei saa.

Väljalangemine vanematelt kur
sustelt peaks olema äärmiselt 
erandlik nähtus. Möödunud õppe
aastal tuli meil aga eksmatrikulee
rida III kursuselt 80 ja IV-lt 36 
üliõpilast. Inimesele eriala valikul 
tehtud vea õigeaegne kättenäita- 
mine on ka tema enda suhtes h u 
maansem kui tema ellusaatmine 
hädaspetsialistina. Väga hoolikalt 
on tarvis kaaluda aga üliõpilaseks 
taastamist. Praegu on seda tehtud 
veel kergekäeliselt.

On veel palju teisigi probleeme, 
mis kerkivad aastast tööd analüü
sides. Arvukalt on pretensioone ja 
ettepanekuid rektoraadile õppe
protsessi paremaks korraldami
seks. Rektoraat püüab neid jõudu
mööda lahendada. Alljärgnevalt 
lühidalt mõnedest probleemidest. 
Ш Käesoleval õppeaastal püüame 

lahendada üliõpilaste va ru s ta 
mist programmidega selliselt, et 
igal üliõpilasel oleks võimalik 
programmi kasutada iseseisvas 
töös.

ф  Jälgime järjekindlamalt, et õp
petöö ajal, eriti eksamisessiooni 
eel ja ajal ei toimuks selliseid 
üritusi, mis tömbav.ad üliõpila
si õppetöölt ära. 

ф  Püüame tugevdada õppetöö m a
ter iaa l tehn ilis t  baasi, luua 
nõuetele vastava keelte õpeta
mise ja arvutusmasinate kabi
neti. Vastavalt juurdesaadavai- 
le ruumidele püüame jär jekind
lalt välja arendada metoodiliste 
kabinettide süsteemi pedagoogi
de pare/naks ettevalmistami
seks. Õppeosakond koostab 
perspektiivplaani auditooriumi
de remondiks ja nende varus ta 
miseks kaasaegse sisustusega. 
Püüame luua ka võimalusi teh
niliste vahendite ulatusliku
maks kasutamiseks õppetöös. 

ф  Tõsist tähelepanu tuleb pöörata

. . . j a  kaugõppes:
Igal aastal saame õppetöö tule

muste kohta ülikoolis teatud hulga 
mitmesuguseid andmeid. Mõistagi 
ei oma nad õppetöö tulemuste h in 
damise seisukohalt kõik ühesugust 
kaalu. Seepärast on väga tähtis 
lähtuda õppetöö tulemuste ana lüü
simisel kõige olulisematest andme
test.

Pole  vist kahtlust, et kõige oluli
semaks meie töös on see, kui palju 
üliõpilasi suudab ülikooli lõpetada 
õppeplaanis ettenähtud tähta jaga  
ja et lõpetajate teadmised oleksid 
võimalikult sügavad ning nad os
kaksid omandatut rakendada.

Kui sellest lähtudes hinnata m it
testatsionaarse osakonna töötule
musi, siis on meeldiv märkida, et 
1969/70. õ.-a. tulemused paranesid 
tublisti, võrreldes eelmiste a a s ta 
tega. Kui 1969. a. lõpetas ülikooli 
mittestatsionaarse osakonna õppe
plaanis ettenähtud täh ta jaga  41,7% 
lõpetajatest, siis 1970, a. lõpetajate 
hulgas oli neid juba 59,9%. Oleks 
hea, kui ka Ajaloo-Keeleteaduskond 
suuda-ks seda näitajat — 40% —

kuid uskum atuna tundunud mõte: 
inim laps on kõige targem  siis, kui 
ta lõpetab algkooli; pärast keskha
ridust jääb tal tunne, et nüüd veel 
pisut ja siis . . . ;  kõrgem a kooli jä 
rel tunneb ta alles, kui rum al ta on 
ja  kui vähe ta teab.

A ga  kas see ei olegi üks kõrge
ma kooli ülesandeid  — näidata  
kä tte  otsad, ku st siis igaüks vasta
valt kalduvustele ja võimetele eda
si läheb.

Selle eest suurkoolile ja kaug 
õppeosakonnale suur aitäh. Ja osa
konna veerandsajanda juubeli pu 
hul terve koorem õnnesoove kõigile 
kokku n ing veel eraldi igaühele 
neist, kes n iisuguse «raske rahva
ga» tegem ist peavad tegem a, nagu 
seda on kaugõppijad.

E. VAH EM ETS,

I960, a. TRÜ  Õ igusteadus
konna kaugõppeosakonna lõ
petanu, k irjastuse «Perioo

dikas> Tartu osakonna  
direktor

tõsta, teised teaduskonnad saavu ta 
tud tase t vähemalt säilitada. Ü ld
se andis mittestatsionaarne osakond
1970. a. 232 lõpetajat.

Mis puutub mittestatsionaarsete 
üliõpilaste teadmiste sügavusse, 
siis riigieksamikomisjonide esi
meeste aruannetest võib järeldada, 
et, välja arvatud üksikud erandid, 
olid mittestatsionaarselt lõpetajate 
teadmised vajalikul tasemel, mõnes 
osas isegi paremad (näit. M a jan 
dusteaduskonna kaubandusharus) 
statsionaarse lt  lõpetajate teadm is
test.

Tähtaegne ülikooli lõpetamine on 
otseses, sõltuvuses üliõpilaste edasi
jõudmisest õpingute jooksul. Keva
dise õppe-eksamisessiooni tulemu
sed näitavad, et m ittesta tsionaar
sete üliõpilaste edasijõudmise osas 
olulisi nihkeid ei toimunud. Jä rgm i
sele kursusele üleviidute arv kas
vas vaid 0,2%. Kursust kordama 
jäetute arv vähenes 7,1%. Kuid s a 
mal ajal suurenes 7,1% võrra üli
õpilaste arv, kes viidi järgmisele 
kursusele üle akadeemiliste võlgne
vustega tingimisi. On hea, kui koik 
võlgnevused likvideeritakse, kui 
mitte, šiis paratamatult välja lange
vus (mis oli küll 0,2% väiksem eel
misest aastast) suureneb tunduvalt.

Mittestatsionaarsete üliõpilaste 
edasijõudmine sõltub paljudest te 
guritest. Tähtsaim on üliõpilaste 
iseseisva töö oskus ja õppedistsip- 
Hin. Nende üle saab otsustada and
mete järgi, mis näitavad osavõttu 
õppe-eksamisessioonidest ja  akadee
miliste võlgnevuste likvideerimise 
kiirusest. Kuigi talvisest õppe-eksa- 
misessioonist osavõtt paranes 2% 
võrra, jä i siiski 316 ehk 15% üli
õpilastest sessioonile tulemata. Ke
vadisest õppe-eksamisessioonist 
eemale jääjaid oli veelgi rohkem — 
336 ehk 19%. Võrreldes eelmise 
aas taga  jäi olukord selles osas sa 
maks. Kõige rohkem üliõpilasi jäi 
sessioonile ilmumata Kehakultuuri
teaduskonnast — ca Уз! Vähene 
osavõtt õppe-eksamisessioonidest 
kajastub ka selle teaduskonna üli
õpilaste edasijõudmises — võlgne
vusteta viidi järgmisele kursusele 
vaid 10,6% üliõpilastest ning välja
langevus oii teaduskondadest suu
rim — 21,2%.

Väga aeglaselt likvideeritakse 
tekkinud akadeemilisi võlgnevusi 
kõigis teaduskondades. On selge, et 
ilma pingsama t ö ö t a j a  õppe-eksa
misessioonidest osavotuta õppetöö 
tulemused mittestatsionaarses osa-
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linnas asuvate Kehakultuuri
teaduskonna spordibaaside a ja 
kohastamisele, sest need ei v a s 
ta enam kaasaja nõuetele.

%  Arvestades ülikooli teaduslik- 
metoodilise nõukogu aadressil 
tehtud kriitikat, oleme asunud 
reorganiseerima kogu õppe-me 
toodilise töö juhtimise struktuu
ri ja loodame, et juba käesole
val õppeaastal aitab see õppe
metoodilist tööd õigetele roo
bastele seada, 

ф  On kavatsusel luua õppejõudu
de vestlusringe (üliõpilaste ja 
vil is tlaste kaasatõmbamisega), 
kus käsitletaks mitmesuguseid 
ülikooli elu aktuaalseid küsimu
si, nende hulgas ka õppetöö r a t 
sionaliseerimist, 

ф  Kavas on ellu rakendada Arsti
teaduskonna ettepanek moo
dustada vähemalt noorematel 
kursustel nõukogud, eesotsas 
kursuse juhendava õppejõuga, 
mille liikmeteks oleksid nii a n 
tud kursusega töötavad õppe
jõud kui ka üliõpilaste esinda
jad. Selline õppenõukogu peaks 
operatiivselt lahendama üliõpi
laste koormuse küsimused, t a 
gama õppetöö rütmilisuse, v ä l 
ja selgitama mahajäävad üli
õpilased ja nende mahajäävuse 
põhjused, kujundama õiglase 
suhtumise mahajääjatesse ja  l a 
hendama teisigi kursuse õppe
töösse puutuvaid küsimusi. S a a 
davate kogemuste alusel tööta
me välja õppenõukogu põhimää
ruse.

Paljugi võiks veel üles lugeda 
lahendust ootavaid küsimusi. Osa 
on raskemini, osa kergemini lahen
datavad, kuid lahendamatuid cr
ole.

Kui eelnevalt oli eeskätt juttu 
vajakajäämistest ja  hoopis napilt 
kordaminekutest, siis mitte selle
pärast,  et viimaseid oleks vähe, 
vaid sellepärast, et tulevase töö 
huvides on tarvis kõrvaldada pu u 
dused. Ja selleks on meil kõik või
malused.

konnas ei parane. Tähelepanekud 
näitavad, et paljude võlgnevuste 
tekkimise põhjused ei ole kaugeltki 
paratamatud olnud.

Mittestatsionaarsete üliõpilaste 
õppedistsipliini tugevdamise huvi
des on vaja üht-teist ette võtta ka 
dekanaatide ja kaugõppeosakonna 
töökorralduses. On tarvis saada  
võimalikult kiiresti ja rohkem infor
matsiooni õppetöö käigust. See või
maldaks konkreetsemalt ja sageda
mini esineda keskasutuste juhtkon
dade ja ühiskondlike organisats ioo
nide ees, et tagada  võimalikult 
soodsate õppimistingimuste loomi
ne või siis ka aegsasti meelde tule
tada võlgnevuste likvideerimise 
tähtaegu.

Töötulemused mittestatsionaarses 
osakonnas oleksid kindlasti pare
mad ka siis, kui meie üliõpilased 
oleksid varustatud sisukate metoo
diliste juhendite ja õppekir jandu
sega. See on meie ülesanne. Kah
juks ei suhtu sellesse ülesandesse 
"kõik kateedrid sugugi ühesuguse 
vastutustundega. Õppematerjalide 
väljaandmisse rotaprindil on suhtu
nud tõsiselt õigusteaduskond, tä i 
tes vastava plaani 100%-liselt. Ka 
Ajaloo-Keeleteaduakonnas on
1970. a. tehtud sellel alal h inna ta 
vat tööd. Bioloogia-Geograafiatea- 
duskond suutis aga plaanis olnud 
9 nimetusest esitada vaid 3 töö k ä 
sikirjad. Mittestatsionaarsete üli
õpilaste edasijõudmine selles tea
duskonnas on aga halb.

Õppetöö tulemusi mittestatsio
naarses osakonnas mõjutavad juba 
aastaid ka üliõpilaste halvad e la 
mistingimused õppe-eksamisessioo- 
nide ajal. Selles osas käesoleval 
õppeaastal olukorra paranemist ette 
näha veel ei ole. Uue ühiselamu 
valmimine peaks ka mittestatsio
naarsete üliõpilaste majutamise o lu
korda sessioonide ajal mõningal 
määral parandama.

Tahaks loota, et teaduskonnad, 
eeskätt aga kateedrid ja  mittestat
sionaarsete üliõpilastega töötavad 
õppejõud on möödunud aasta töö
tulemused oma töölõigus juba a n a 
lüüsinud, õiged järeldused teinud 
ja asunud neid ka ellu viima. Kui 
töötada täie vastutustundega ja 
pingsalt , siis võib edaspidi loota ka 
suuremaid kordaminekuid m ittes ta t
sionaarses õppetöös.

Kaugõppeprorektor V. HAAMER



lk. nr. 3
H ertsog W ellington oli om anda

nud võiduga Napoleoni üle W ater
loo lahingus ja  sissem arssim isega  
Pariisi lausa legendaarse kuulsuse. 
M aal aga sündis p isu t varem. 
1Q. augustil 1812. a. jä tsid  prants
lased M adridi maha, kaks päeva  
hiljem  astus linna hertsog W el
lington oma vägedega. R ahvas ter
vitas teda kui vabastajat. Talle 
ruttas vastu ka Goya. W ellingtoni 
oli la joonistanud pärast Arapile- 
si lahingut ja selle joonistuse jä r
gi maalis ta hiljem  rat sapor tr ee 
n ing  poolfiguur portree. Viimane 
käis läbi paljudest kätest ja lõ
puks jäi püsim a hertsog Leedsi 
kogusse.

1961. a. m ais teatas Londoni 
nksjonifirm a Sotheby & Co, et 14. 
juunil toimub silm apaistvate m aa
lide m üük, m illised pärinevad hert
sog Leedsi, film itäh t Elizabeth  
Taylori ja iluuisutaja Sonja  Henie 
kogudest. Teiste maalide hulgas 
oli ka «H ertsog von W ellington».

O ksjonipäeval m uutus firm a m a
ja New Bond Slreetil rahvusvahe
liseks kunstikeskuseks. 124 m üü
dud maali tõid sisse 6,5 m iljonit 
marka. A inuüksi Goya «Hertsog  
von W ellington» m aksis 1,54 m il
jonit marka. Sellise sum m a pakkus 
.maali eest Am eerika m iljonär ja 
kunstikoguja  Charles B. W rights- 
man. Goya maali m üümine A m ee
rika õlim agnaadile solvas ing las
te rahvustunnet. A jakirjandusele ja  
valitsusele saabus protestikirjade  
laviin. Uus om anik teatas lõpuks, 
et ta on nõus maali m üüm a N  а - 
t i o n a l g a l e r i  e’le. M uuseum i 
eelarve oli maali ostm iseks aga  
liiga väike. O lukorrast väljapääsu  
lõi Isaac W olf soni pärandus. A la
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liiri fui (l täis rififzUSl
tes 3. augustist 1961. a. eksponee
riti «H ertsog von W ellingtoni»  
galeriis aukohal. Umbes 5000 kü 
lastajat käis iga päev m aali vaa
tamas.

21. augustil viibis m uuseum is 
5690 külastajat. Kell kuus pärast 
lõunat galerii suleti. Hoonesse jäi 
ainult seitseteist töötajat, peam i
selt koristajad ja elektrikud. E t 
tööd m itte häirida võim aliku vale- 
alarmiga, lü lita ti esm aklassilised  
kaitseseadm ed sisse alles kell 
21.00. Kell 19.40 kontrollis üks 
m uuseum itöötaja kõiki ruum e ja  
kõik oli korras. Kolm  tundi hiljem  
leiti maal kadununa. M uuseum i 
direktsioon teatas juh tunust kohe 
Scotland Yardi. Parimad spetsia
listid  ru ttasid  sündm uskohale. 
Kohe inform eeriti kunstikaupm ehi, 
piirivalvet ja tolliam etnikke. Len
nuväljadel ja sadam ates seati vii
vitam atult sisse kontroll.

A lles hiljem  avastati, et varas
о ii hoonest lahkunud tualettruum i 
akna kaudu hoone tagaküljelt. Jäl
gi polnud m itte m ingisuguseid. 
Kust o ts ida?

Peagi hakkas politsei saama  
anonüüm kirju, kus lubati teatada  
maali asukoht suure rahasumm a  
eest. Pärast kirja saam ist valvas  
Scotland Yard kõiki postiasutusi, 
kuid asjata. Lõpuks lubas politsei 
55 000 marka varga tabam ise ja 
maali tagasisaam ise eest. Varas 
jäi tabamai с

Umbes aasta pärast ilm usid jä l
le kirjad. 4. juu lil 1962. a. teatati, 
et hertsogi portree on heades kä 
tes ja  sobivas temperatuuris. Te
ma tagasisaaitiise eest on tarvis 
m aksta pool m iljonit. Peagi jä rg 
nes veel kaks kirja, neist viimane 
juba ähvardusega. K irjade analüüs 
ei avanud uusi jälgi.

Londonit aga vapustas uus kuns- 
tirööv. 11. juu lil 1962. a. m urti 
sisse Jacques O’Hana kunsiikogus- 
se-kauplusse ja  rööviti 35 maali 
koguväärtusega 4,5 m iljonit mar
ka. SD V  Scotland Yardile jäi 
m õistatuseks, kuidas saadi toime 
panna selline kuritegu rahvaroh
kel tänaval suure hotelli lähedu
ses, kus ka öösel liikus rohkesti 
inimesi.

1963. a. novem bris sai N  a t  i о - 
n a i  g a l e r i e  direktsioon kirja, 
et kuu vältel on tarvis saavutada  
kom promiss, m uidu Goya maal 
hävitatakse. , Kuu m öödudes sai 
N a t i o n a l g a l e r i e  nõukogu  
esimees lord Robbins uue kirja, 
kus oli öeldud, et tähtaeg on m öö
das ja nüüd ei peeta enam võim a
likuks maali tagasiandm ist. Lord  
Robbins apelleerib asja tu lt raadio 
ja televisiooni kaudu varga poo
le, et see vabatahtlikult loovutaks 
maali. Varas vastas sellele uus
aasta ööl 1963/64. Peagi pärast 
seda andis hästirõivastatud noor
mees Londoni Victoria jaam ahoo
ne pakihoiuruutni pappkartongi ja

informeeris sellest jaam a polit
seid. teatades, et kartongis on 
Goya maali tuhk.

Kui politsei kartongi avas, oli 
seal tõepoolest tuhk. Pärast hooli
kat ja  keerulist analüüsi tuvastati, 
et tegem ist pole siiski maali tu 
haga.

1965. a. m ärtsis sai telegraafi- 
teadeteagentuur kirja ettepaneku
ga  eksponeerida m aali üks kuu  
N a t i o n a l g a l e r i e ’s 5-šillin- 
gise piletihinna eest, laekuv sum 
ma aga määrata heategevaks o ts
tarbeks. «Daily Mirror» oli nõus 
selle ettepaneku täideviijaks  
olema.

Kaks kuud hiljem , 22. mail 
1965. a. leiti Goya maal B irm ing
hami raudteejaam ast. «Daily M ir
ror» sai kirja, et maal on jaam a  
pakihoiuruum is, juurde oli lisatud  
ka kviitung. Pakk oli hoiule antud  
juba 5. mail. H oiustaja oli 20— 
25-aastane intelligentse välim u
sega noormees, kes oli nim eks öel
nud tnr. Bloxham , nimi, m is oli 
võetud Oscar Wilde ju tustusest.

M aal oli nüüd õnnelikult tagasi, 
kuid selgust ei toonud see loosse 
vähim algi määral. O letati küll 
üht, küll teist, tõendeid ei olnud  
piisavalt ühegi versiooni kasuks.

1965. a. augustis selgus kõik. 
Goya maali oli varastanud keegi 
vanem  mees, kelle õ ig lustunnet oli 
solvatud. 61-aastane töötu veo
autojuht Kem pton B unton pidas 
seda ebaõiglaseks, et vaesed in i
mesed peavad aastas m aksma  
45 marka m aksu televisiooni BBC  
kanalil edasiantava programm i 
eest. Ta laskis oma televiisorist 
selle kanali välja m onteerida n ing  
ei m aksnud maksu. Selle eest aga  
pidi kokku 10 nädalat vanglas is 
tuma. Bunton vandus kättem aksu  
ja varastas W ellingtoni portree.

Ta ronis üle müüri, tuli tua lett
ruum i aknast sisse, võ ttis maali 
ja lahkus peaukse kaudu. Kõik 
toim us nii osavalt, et keegi ei 
m ärganud m idagi ja kuhugi ei 
jäänud m ingeid jälgi. Se l ajal, kui 
kogu Scotland Yard oli jalul ja 
otsis maali, oli see rahulikult Bun- 
toni pesukapis. E t kõik nii lihtne
oli, seda ei tahetudki esialgu us
kuda. B unton  selgitas, et ta ei 
soovinud m idagi endale, vaid tah
tis luua fondi, m illest m akstaks  
edaspidi vanade ja vaeste televi- 
sioonim aksud.

Nii jäi W ellingtoni portree var- 
guslugu om alaadseks erandiks 
teiste hulgas. Seda ajendas kä tte 
maksu- ja õiglustunne, see oli 
om amoodi sotsiaalne protest kapi
talistliku  m aksusüsteem i ja ku n sti
turu vastu.

M AD O NNA JA LU NARAH A
Väike linnake Volkach asub Ge- 

rolzhobeni maakonnas, kõrval 
suurtest liiklusm agistraalidest. Juba 
1100. a. kuulus linnake Fulda 
kloostrile, 1520. a. läks aga Würz- 
burgi feodaali valdusse. L innas on 
palju keskaegseid ehitusm älestisi. 
Veidi eemal, viinamarjaaedade ja 
põldude keskel asub kirik, ehitatud  
aastail 1450— 1520, arhitektuurilt 
lihtne ja suurejooneline, rikas oma 
kunstivaradelt. Kuulsaim  kiriku  
aare oli Tilman R iem enschneideri. 
«M adonna roosipärjas». Riemen- 
schneideri loom ingu kohta kirjutas 
professor M ax von Freeden: «Tema 
loom inguga lõpeb keskaeg, tema  
kunst on hilisgootika lopsakalt 
kasvava puu viim ane hinnaline õis. 
Selle lõhn on m agus, aga sam a
aegselt närb. Arm astusväärne  
eemalolek ja  raskepärane kurbus 
üm britsevad Riem enschneideri vor
m itäiuslikke pühakuid.»

(Järgneb)

hommikust õhtuni V
Uue ühiselamu nurgakivi pane

kust on möödunud poolteist kuud. 
Selle aja jooksul on objektil tööta
nud ligi 70 üliõpilast ja  kui juur
de arvata need, kes käisid tööl 
laupäevaku korras, saame juba 
kolmekohalise arvu. Objekti meist
ri sm. Roolahe arvates on abist 
olnud suur kasu. Tänase päevani 
on kõik läinud plaanikohaselt.  
Vaadates tööde graafikut, selgub 
isegi järgmine fakt: töödega on 
jõutud poole korruse võrra graaf i
kust ette. Mis saab edasi? Siiani 
on olnud ju müüritööd. Olemas
olevad kraanad jäävad nädala  p ä 
rast lühikeseks. Kraanade vahe ta 
mine võtab aega üle nädala. P rob
leem tekib sellest, et kõrgeid 
kraanasid on Tartus ainult kaks. 
Neist on üks vaba ja  see pannakse 
üles meie objektile. Teine aga ehi
tab lihakombinaadi külmhoonet ja 
vabaneb alles aasta pärast.  Kui 
nüüd ühiselamu juurde teist k raa 
nat üles ei panda, jääb tööta ka 
teine brigaad müürseppi. See t ä 
hendaks ehituse venimist poole 
aasta võrra. Teine kraana tuleb j ä 
relikult leida kusagilt mujalt. Siin 
tuleb komsomolikomitee ehitus- 
staabil ja teistel vastavatel o rg a 
nitel tõsiselt tegutseda. Graafiku

järgi tuleb müüritööd lõpetada
1. maiks 1971. a. Uks kaugem t a 
kistus, mida juba ette näha võib, 
on liftid. Neid ei ole veel tellitud. 
Lifte läheb vaja juba aprilli lõ
pus. Alates 7. detsembrist kuni 
veebruari alguseni jääb ära üliõpi
laste abi.

Väga häid sõnu öeldi möödunud 
nädalal töötanud poiste kohta 
(H. Viks, K. Kull, R. Tint, T. 
Noorits, A. Keerukoff). Koik nime
tatud on Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonna üliõpilased. Selle nädala 
esimestel päevadel aga ei täitnud

Bioloogia-Geograafiateaduskond 
oma kohustust. Esmaspäeval oli 
kuuest üliõpilasest tööl ainult 
kolm ja teisipäeval neli üliõpilast.

Maarjamõisa uue haigla ehitu
sel on olukord enam-vähem nor
maalne. Üliõpilastega on jäädud 
rahule. Puudumiste suhtes nurinat 
ei ole. Käesoleva ajani nõuti 
ainult poisse. Nüüd võivad tööle 
minna ka tüdrukud — algab aken
de pesemine.

iEes seisab nõupidamine EÜE 
uue juhtkonna ja TRÜ ehitusstaabi 
vahei. Arutusele tulevad küsimu
sed, mis puudutavad eeloleva suve 
ehitusasju Tartu linnas.

P. ROSTFELDT

Esmaspäevane «õhtuülikooli» de
fektoloogia osakonnale peetud 
loeng oli lõppenud. Haarasin k a 
teedrist spordikotiu et kella poole 
üheksaks jõuda Sahva rühma tree
ningule. Peahoones tuli vastu Ur-

hun puid ja kaevan maad?1 Teen 
seda koike selleks, et elaksin veel 
mitu aastat ja saaksin avaldada 
veel mitusada lehekülge vadja kee
le, soome-ugri keelte ja mustlaste 
kohta. Mul on püsimatu iseloom. 
Ma ei saa is tuda raamatute  ja  käsi-

M e t f & L n - t e t i v i u u .

mas Eslon, kelle veenva näo ja kõ
ne eest on raske ära pääseda. Ta 
ütles enesekindlalt, et istugu ma 
kirjutusmasina taha ja kirjutagu 
kiiresti sellest, mida sport ja võim
lemine on andnud vanale inimesele, 
kes on juba ametlikultki pensioni
ealine. Tulin võimlemast, olin sau 
nas ja nüüd istungi laua taga  ja 
kirjutan, sest asemele heitmiseni 
on veel veidi aega. Noort žurnalisti 
ei või petta, sest on kindel, et oma 
elu jooksul saab ta küllalt täitmata 
lubadusi.

Esitatud küsimus on intiimne. 
Et aga ajakirjanikud metsasta- 
vad sageli just intiimsusi, siis kir
jutan paberile intervjuu sellisena, 
nagu ma seda tahaksin hiljem lu
geda, ilma et ajakirjanik oleks 
omalt poolt lisanud kauneid tä ien
dusi.

Miks võimlen, jooksen, matkan, 
käin metsas pikki retki seenil, lõ

kirjade juures päevade kaupa. V a
jan vahepealset lõdvendust. S a a 
maks seda võiksin minna kõrtsi, 
kuid see maksab raha. Võiksin 
mängida kaarte, kuid seda ma ei 
oska. Võiksin istuda pooli päevi 
kohvikus, kuid sellekski pole püsi
vust. Olen liiga ebamusikaalne, et 
kuulata raadiot. Üle kahe krimi
nulli aasta  jooksul lugeda ei taha. 
Millegagi peab ometigi tegelema, 
kui ei olda ka ühiskonnategelane 
ega sotsioloog. Järjekindlaks h a r 
rastuseks on siis saanud kehakas- 
vatus (see on tegelikult halb sõna, 
soome sõna l i i k u  n t a  on palju 
parem).

Mida on mulle andnud see keha- 
kasvatus? Mu keha pole ta juurde 
kasvatanud. Olen enam kui kümne 
aasta jooksul püsinud 71—72 kilo 
piirides. Välismail olles olen ihnsu
sest vähem söönud ja siis on küll 
paar kilo vähemaks jäänud, kuid

mõne kuuga on endine kehakaal 
taastunud. Mulle ei tee veel raskusi 
Jakobsoni tänavalt joosta laulu
lavani, sealt Emajõe äärde ja  möö
da vana remmelgaalleed tagasi 
Tähtvere pargi kaudu Kreutzwaldi 
tänavale. Ma ei jookse siiski vaid 
edevusest. Käin suviti koos üliõpi
lastega uurimisretkedel, kus peab 
päeva jooksul maha käima kümneid 
kilomeetreid. Selleks on vaja jalgu 
ja para ja t kehakaalu. Ma ei joo 
viina ega söö liigselt, kuid mul on 
podagra ehk vanarahva nimetusega 
luuvalu. Kui jalgades on vahel v a 
lu, siis pärast paarikilomeetrist 
jooksu on varbad painduvad ja 
põlved kerged. Kahe ja laga hüpata 
ma siiski enam ei saa.

Kui inimene on enam-vähem 
66-aastane, siis tekib tal mitmesu
guseid luule enese võimetuse ja 
saamatuse kohta. Vananev inimene 
tunnetab, et ta ei saa enam noor
tele vastu (seda ka vaimsel alal).  
Kui aga vananev inimene kogeb, et 
ta suudab veel seda suuri jooni 
kaasa teha, mida nõutakse noortelt, 
siis kasvab enesekindlus. Kui vas
tane, kes on ehk vaid 30- või 40- 
aastane, on surutud vastu seina või 
ta  pole suutnud sind ennast vastu 
seina suruda, eks siis ole niisugu
ne magus tunne, et ega mind veel 
niipea seeki ei panda. Kui vananev

(Järg lk. 4)

Tartu on vaba!
See teadmine pani jalad kihele- 

ma. Kuid enne, kui asuda teele ko 
dulinna poole, tuli rutata E lvasse  
Uhuta külla, kuhu juba m ärtsikuul 
olime viinud oma vanem ad pakku  
läheneva sõja eest. Paraku juhtus  
aga nii, et ju s t nem ad jäid sõja
vankrile jalgu, meie aga tulim e  
olukorrast puhtalt välja. M is vane
m atest oli vahepeal saanud, seda 
me m uidugi ei teadnud.

Jätsim e oma põgenikupam bud meid 
toitnud ja varjanud Varikute lahke 
pere hooleks ja hakkasim e pühapäe
val, 27. augustil sam m um a Elva  
suunas. N üüd võisim e ju lgelt m öö
da m aanteed kõndida, m itte  aga 
hiilida põldude ja võsa vahel, nagu  
see toim us rettu minnes. S iisk i tuli 
silm ad hoolega lahti hoida, et m itte  
astuda kõikjal vedelevatele lõhke
kehadele.

Keskhom m ikul läbisime Lutika  
läheduses to im unud lahingu piir
konna, kus nüüd oli kõik juba ra
hulik. Tühjad kaitsekraavid, haigu
tavad m ürsulehtrid , minem a pillu
tud konservikarbid, m ahapudenenud  
laskemoon, puruks lastud puud  — 
see oli kõik, mida nägime. Ei ühte
gi inim est ümbruses.

Lõunaks jõudsim e Tamsa piir
konda. S iin  laius juba tõeline suu
re sõja tallermaa, kuhu m itu tundi 
kestnud tuleorkaan oli sügaöad jä l
jed uuristanud. Vakamaade kaupa  
kõrbenud rohukam arat (ka tjuušade

kogupaugu tabam ispiirkond). Kõik
jal vedeles purusta tud relvi. Siin  
tabamuse saanud nõukogude suur
tükk, veidi edasi room ikuteta saksa  
«Panter», haigutav auk küljel, 
kum m uli paisatud kuulipildujad, 
püssid, autom aadid, kõik kuidagi 
kõveraks väänatud ja  muserdatud. 
Kuid kõige rohkem  oli fašistide  
tanke ja soom ustransportööre, mida 
loendasim e üle poolesaja. Siin-seal 
kiiruga kaevatud madalad hauad. 
Eem al lahingu ja lgu  jäänud leh
made korjused.

Peagi hakkas paistm a Uhuta 
küla. Kuhu silm  ka ei küündinud  — 
kõikjal purusta tud majad, m usta
vad tulekahjuasem ed taeva poole 
küünitavale kortsnatega.

Üks maja M ahlamäel koos kõr
valhoonetega on nagu imekombel 
jäänud puutum ata. See oli maja. 
kust lahkusim e oma ohtlikule tee
konnale, m innes vastu Nõukogude  
armeele, kaasas ema õnnistus.

Maja oli terve. K uid in im esed? 
Jalad hakkasid nagu iseenesest k ii
rem ini astum a ja peagi kohtasim e- 
gi neid, kes olid meile kõige ka lli
mad  — om a vanemaid. Kohtasime  
tervetena ja rõõm satena meie saa
bumise puhul. Ka tuleorkaani ajal 
juhtub imesid!

Kuid kodulinna Tartu kohal lõõ
mas öösiti endiselt taevas. Päeval 
aga kerkisid  kõrgustesse laisalt ve 
nivad tum ehallid suitsusam bad. Ja 
jälle  piinavad küsim used: m is on

saanud meie töökohtadest? M is on 
järele jäänud meie kodudest?

Oma silm  olevat kuningas, ühe  
oma endise töökaaslase ja  tolle
aegse saatusekaaslasega võtsime

ClCmct
r n a l e r i
iavet

D otsent Anatoli Miti 
mälestusi

nõuks Tartus ära käia, et näha, kui
das on elukord linnas.

29. augusti varahommikul hakka
sime astuma piki Elva— Tartu 
maanteed. Ümberringi tavaline sõ
javankri üleveeremise pilt. S iin
seal üksikud põlenud hooned, mõni 
puruks lastud soomusmasin, maha
jäetud laskepesad saksa uudisrel- 
vade — tankirusikatega, allatulis
tatud lennuki rusud. Üldiselt ei ol
nud purustused just suured.

Nõo kohal võttis meid peale sõ- 
jaoäeauto ja viis Tartu piirini. Sealt 
lätkasime teekonda juba jalgsi.

Esim ene vaade, mis sundis seisa
tama, oli v iltuvajunud teraviljaele- 
vaator. Fašistid  olid keldrisse pai
gu tanud  küll tugeva laengu, kuid  
see suutis võim sat hoonet vaid  
kallutada. N üüd seisis ta umbes 
70°-se nurga all nagu hiiglaslik  
m itm e toruga miiniheitja. Ühtaegu 
võimas ja võigas pilt.

Raudteesilda üle Riia tänava ei 
olnud enam. Selle olid taanduvad  
fašistid  jõudnud õhkida. Keerasime 
Vaksali tänavasse ja olime peagi 
jaam ahoone juures. See oli im ekom 
bel terve!, kuig i juba jaanipäeva  
paiku asetati perroonVe tehtud sü 
venditesse 6 veerandtonnilist len- 
nukipotnmi — seega 1500 kilo lõh
keainet kü lla ltk i väikese hoone tar
vis. Sam as vedeles maas suur silt 
Tartu okupatsiooniaegse n im etuse
ga «Dorpat».

Nagu hiljem selgus, päästis raud
teejaama, õlletehase ja mitu teist 
suuremat mineeritud hoonet Nõu
kogude vägede ootamatu läbimurre 
Uliiasse, mille tulemusena saksla
sed lasksid Ulila jõujaama juba 23. 
augusti keskpäeval õhku. Tartus 
olevate miinide ja pommide deto
naatorid jäid aga seetõttu vooluta 
ega plahvatanud õigeaegselt.

Minu kodu Näituse (praegu
O. Lutsu) tänav nr. 11 paistis ole
vat terve. Küll oli tubades lagedest 
krohv alla varisenud, ahjukivid 
lahti põrunud ja kõik klaasid aken

del purunenud. Kuid siiski läks kü l
lalt hästi!

N üüd ruttasim e üle Toome üli
kooli poole. Uus anatoom ikum  —  
terve. Toome varem ed ja ülikooli 
pearaam atukogu  — püsti. Ülikooli 
kliinikud — alles. Parem at kä tt 
paistab puude vahelt tähetorn, nagu  
oodates rahulikum aid aegu, mil 
saaks jälle teleskoobi tähtedele  
suunata.

Ja juba paistabki peahoone. Meie 
väikese rahva uhkus, sõjamürinas 
uinum a jäänud vaim uhiiglane, meie 
kultuuri ja teaduse häll. M ustenda
vad aknaavad, miLlede ees pole üh
teg i klaasi. Kuus sam m ast va lva 
vad sissekäiku, ise täis miirsukil- 
dudest saadud haavasid.

Mööda graniit paneele * lähenesin 
peahoonele kohviku poolt. Kogu 
hoone näis olevat välja surnud. 
O tsustasin sisse astuda. Tegin sam 
mu, t e i s e . . .  juba seisin  aima ma- 
ter'i lävel, kui järsku kostis sam 
m aste tagant vali hääl: «Стой! 
Куда прёшь?»

Ühe sam ba varjust astus välja  
jässakas sõdur, autom aat käes. Jäin 
soolasam bana seisma, sest linnas, 
kus alatasa lõhkesid veel vaenlase 
m ürsud , polnud tunnim eestega  
nalja.

* ülikooli esine asfalteeriti 1952. 
aastal.
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(Algus 3. lk.)
inimene suudab rippseinal jalgu 
üle pea heita või kukerpalli lasta, 
tekib tal hea usk, et ega ta vana 
olegi. Inimene elab ju edasi usust 
ja  lootusest. Vananev inimene loo
dab sedagi, et kollektiiv ei märka 
tema järk järgu lis t  välist m uutu
mist, vaid võtab peamiselt seda a r 
vesse, mida ta veel suudab, olgu 
see füüsiliselt või vaimselt.

Kirjutatakse ja räägitakse terve
test inimestest, tervetest noortest. 
Ma kardan, et mõnegi asjaomase 
artikli kirjutaja pole ehk küllalda
selt näinud terveid inimesi. S ta a 
dionil ja  spordihallis võib näha 
terveid inimesi, kel on ka terve 
vaim, kes ei taha tingimata karva 
minna ega istuda suitsus, kes n au
divad sauna ega unista soomlastel 
enestel olematust šašlõki ja  konja
kiga soome saunast.  37 aasta t  on 
mu ees istunud üliõpilasi. Silm on 
harjunud ja võib peaaegu eksima
tult öelda, kes harrastab  mingit 
spordiala või võimleb. Soome-ugri 
keeleteadus on kaugel spordist. Mu

parimate õpilaste hulgas on aga ol
nud naisüliõpilasi-meistersportlasi, 
võistlustest osavõtnud poisse ja 
tüdrukuid ja neidki, kes on saanud 
kõrvalelukutsena treenereiks. Kord 
ütles üks kolleeg, et sport tak is ta
vat tema eriala üliõpilaste edukat 
stuudiumi. Küsisin tollelt kolleegilt, 
kas ta on ise kunagi sportinud ja 
kas ta on käinud spordivõistlustel. 
Ta polnud kumbagi kunagi teinud. 
Kotis oleva põrsa üle on siiski ra s 
ke otsustada, kas ta on hea voi 
halb.

Mul on võimlemiskaaslasi, kes on 
kunagi koos võimelnud minu po ja
ga, kes on must 30 aasta t  noorem. 
Kas see lihtne tõik ei räägi selle 
poolt, et meie aja inimene ei v an a 
ne enam nii kiiresti, nagu  kunagi 
varem, kui inimene ise ei taha v a 
naneda ja velmab üha oma hääbu
vaid võimeid?

Loodan, et Urmas Eslon on mu 
intervjuuga rahul, kuigi ta  oleks 
ise ehk teistsuguse kirjutanud.

Paul ARISTE

Ühel hommikul
(perekonnapilt)

H.-J. R. suri ära. Terve mees n a 
gu ta  oli ja  vanustki alles paras 
jagu. Aga järsku, nagu öeldud, suri
H.-J. R. ära.

Tema naisele tuli meelde, kuidas
H.-J. R. oli eile käratanud, et seda, 
kas homme osta viiekümnekopikalist 
või rubla seitsmekümnelist m aksa
vorsti, tulevat tal ilma temata o t
sustada.

«Võib-olla tundis ära, et surm ei 
ole kaugel,» mõtles naine n ing puh
kes nutma.

Nende tütrele tuli meelde, kuidas
H.-J. R. oli eile kahelnud, kas tema 
silmad seda näevadki, millal prügi- 
nõud hoovis ükskord tühjaks te
hakse.

«Aga mis siis, kui ta tundis, et 
surma ei anna enam kaua oodata,» 
mõtles tü tar  ning puhkes samuti 
nutma.

Ainult H.-J. R. ämmale ei tulnud 
midagi meelde. Tema mõtles hoo
pis, et jah, sihuke see inimese elu 
on — rähkle ja rassi ja näe vaeva, 
aga korraga, ilma et teaksid a im a
tagi, on sul lõpp ja valmis. Mõtles 
ja  istus ajalehte lugema. Aga lehes 
oli kirjutatud nii:__________________

INIMENE JA BIOSFÄÄR
T O I M E T U S E L T :

Inimkonna ees seisvate paljude olu
liste küsim uste hu lgast nihkub üha enam 
esiplaanile probleem «Inimene ja  bio
sfäär» . Kuidas sä ilitada inimesele nor
m aalne looduslik elukeskkond — see kü
sim us puudutab igaühte m eist. « O l g e m  
l o o d u s e  a r u k a d  p e r e m e h e d ! »
— nii on sõnastatud  Tartu VI üliõpilas
päevade üks põhimõtteid. Kuidas olla? 
Selle keeruka küsim use üle m õttevahe
tuse algatuseks avaldam e kaks üsnagi 
erinevat m õtteavaldust a jalehest «Lite
ra tu rn a ja  Gazeta» (lühendatud kujul).

I. Sinjagin,  VASHNIL-i  
akadeemik

Viimasel ajal räägitakse ja kir
jutatakse väga palju looduskait
sest. Nii mõndagi on tehtud. Näi
teks Moskva oblastis on lühikese 
aja jooksul ettevõtteis käiku lastud 
üle 450 seadeldise, mis kõrvalda
vad tolmu ja  gaasi, m ärgataval t  
on paranenud Moskva, Okaa, 
Kljazma jt. jõgede sanitaarne olu
kord, on rikastunud Moskva-lähis- 
te metsade loomariik. Muidugi 
mõista on see alles tähtsa asja a l
g u s^

Moned eriti temperamentsed loo- 
dusekaitsjad on läinud niikaugele, 
et nõuavad «looduse normaalse 
seisundi taastamist» või et «inime
ne peab alama oma loomuliku-s 
keskkonnas». Meie arvates tuleb 
neid arvamusi pidada mitte üks
nes täielikult eluvõõraks, vaid ka 
sügavalt reaktsiooniliseks, kuigi 
võib-olla, et nende arvamuste auto
rid on juhindunud kõige parem a
test kavatsustest.  Meie arvates kõ
lavad võrdlemisi rumalalt ka a ru t
lused looduslike biotsönooside 
(komplekside) rikkumise lubama
tusest, sest selline tegevus toovat 
loodusele «parandamatut» kahju.

Looduslike tsönooside rikkumise 
kõige olulisemaks põhjuseks on eel
kõige kõikide kontinentide elanik
konna kiire kasv. ÜRO dem ograa
filise aastaraam atu  andmeil on 
meie planeedil elanikkond juba 
praegu 3,6 miljardit inimest. Vii

mase 5 aasta  jooksul kasvas see 
300 miljoni inimese võrra. Sellise 
kasvutempo juures kahekordistub 
M aa elanikkond iga 39 aasta  t a 
gant ja XXI sajandi algul ületab
7 miljardi piiri. Millisest looduse 
normaalse oleku taastamisest võib 
niisugustes tingimustes rääkida? 
Kui selliste ettepanekute autorid 
oleksid oma ettepanekud korrali
kult läbi mõelnud, oleksid nad pi
danud ka soovitama inimeste arvu 
vähendamist 15—20 korda. Selli
seid ettepanekuid muide teevadki 
mõned välismaised neomaltusiaa-

Ei ole mingit 
hädaohtu

nid, kes näevad aatomipommides 
vahendit elanikkonna arvukuse ja 
kapitalismi tingimustes piiratud 
toiduvarude «tasakaalustamiseks».

Inimkond peab aktiivselt ja  tea 
duslikul alusel korraldam a oma 
elukeskkonda. Ent peamine ei seis
ne selles, et säili tada olemasolevat 
või taas tada  varem olemas olnud 
looduslikku situatsiooni. Peam i
seks ülesandeks, nagu meile näib, 
peab olema eesm ärgipärane loodu
se ümbertegem ine vastavalt kasva
va elanikkonna vajadustele. See
juures tuleb kasutada kõike head, 
mis on meid ümbritsevas looduses, 
ja  mitte karta kätt tõsta selle vas 
tu, mis on inimestele kasutu ja 
kahjulik —, ka siis, kui see lõhuks 
«looduslikke biotsönoose». Biotsö- 
noosid peavad olema sellised, nagu 
nad on vajalikud inimestele, mitte 
aga sellised, nagu nad on stiihilise 
evolutsiooni käigus välja kujune
nud.

Mõningate kahjulike helmintide 
liikide täielik hävitamine, mida 
pooldab näiteks akad. K. I. Skrja-

bin, on hädavajalik, ükskõik milli
sed nihked biotsönoosides sellega 
kaasneksid. Ülimaks kriteeriumiks 
ei saa siin olla abstraktsed a ru t lu 
sed looduse ühtsusest , vaid antud 
liigi otsene kahjulikkus või kasu
likkus inimesele.

Tuleviku inimkonda ei kujuta me 
ette mitte ürgmetsades ega veetu- 
tes steppides ja  kõrbetes, vaid kul- 
tuurmaastikel — aedades ja m etsa
parkides, kõrge produktiivsusega 
põldude ja aasade keskel. Kultuur
maastikud hakkavad olema lõpma
ta mitmekesised, võimalik koguni, 
et veel mitmekesisemad kui loo
duslikud maastikud . . .

«Kultuurlooduse» loomine kogu 
planeedi territooriumil on käesole
val ajal võimatu. Aga see aeg s a a 
bub, see on kommunismi ajastu. 
Kuid ka arenenud sotsialistliku 
ühiskonna tingimustes võime juba 

.praegu paljugi ära teha, et teadu
se saavutuste alusel ette valmista 
da meie maa looduse ümberkujun
damist. Muidugi, seda ei tee ära 
ühe või terve rea aastakümnete 
jooksul, ent alustada tuleb juba 
praegu. Kas ei olegi juba saabu
nud aeg, et välja töötada prognoo
sid sotsialistliku ühiskonna töö ta
jate «elukeskkonna» — looduse 
ümberkujundamiseks? Selle üle on 
ilmselt vaja tõsiselt mõelda NSVL 
Plaanikomiteel, NSVL Teaduste 
Akadeemial, VASHNIL-il, Medit- 
siiniteaduste Akadeemial ja teistei 
teaduslikel ja  plaaniorganite!. Se
da plaan-prognoosi ei tohi teha 
lahus tööstuse, transpordi, põllu
majanduse arendamise plaanidest

Meie ettepanekud ei ole mõistagi 
mitte mingis suhtes vastuolus loo
duskaitse jooksvate ülesannetega.

«Tartu  Riiklik Ülikool» nr. 31
Reedel, 30. oktoobril 1970.
lk. nr. 4

Tunnen kaasa lesele, tütrele 
ja  ämmale nende armsa

H.-J. R.
3. IV 1907

21. VIII 1970 
ootamatu surma puhul.

H.-J. R.

«Vaata aga  vaata ,» mõtles ämm 
ja talle tuli meelde, et täna  ei ol
nud ta veel tolmu pühkinudki.

H.-H. HARJULA
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I. Zabelin,  geograaf ia-  
doktor, Moskva ülikooli 

professor
Diskussioonides biosfääri säili

tamise probleemide üle püüab mu 
kõrv üsna sageli kinni disharmoo- 
nilisi noote. Ma pean silmas nn. 
«looduse ümberkujundajaid», kes 
tahtmatult elustavad mälestusi 
kaugetest ja  võiks arvata, et juba 
unustatud «looduseaustamise» ae
gadest, mil räägiti triumfist vallu
tatud ja  alistatud looduse üle.

Seda laadi esinemiste olemuse 
määravad kolm järgm ist  teesi. Esi
teks — kuulutatakse, et üleskutsed 
looduse loomuliku seisundi ta a s 
tamiseks on sügavalt reaktsioonili
sed. Mispärast siis? Sellepärast, et 
näiteks Euroopa looduse loomuli
kuks olekuks peetakse jääaegseid 
maastikke. Tavaline võte: viida
takse asjaoludele 40 000 aastat t a 
gasi, selle asemel et rääkida vii
mase kahekümne aasta  sündm us
test.

Teine vastuväide: pole mingit 
vajadust hoida kogu loodust, sest 
ta on vastuoluline. Ütleme näiteks, 
et lepatriinud on meile kasulikud, 
helmindid aga kahjulikud. Järe li
kult — hoidkem lepatriinusid ja 
hävitagem helminte, nagu soovitab 
akadeemik Skrjabin.

Kolmandaks: on aeg mitte «loo
dust päästa», vaid luua kultuur- 
elukeskkond tulevase kommunistli
ku ühiskonna tulevastele elanikele. 
Millist elukeskkonda tahavad tule
viku elanikud, see on «ümberku
jundajatele» täiesti selge juba 
täna.

Ma ei imesta sugugi, kui pärast 
selle artikli avaldamist saan kuul
saks reaktsionäärina. «Reaktsio
näär» esialgses tähenduses on 
«vastutegutseja» ja antud juhul 
loen ennast meeleldi nende kilda, 
sest siin on vastutegutsemine h ä 
davajalik.

Ei saa ju hakata tõsise näoga 
veenma mõnda tuntud teadlast, et 
linnade saas tatud  atmosfääri, ke
mikaalidega mürgita tud  jõgede, 
naftaga  üleujutatud mererandade 
ja erosiooni all kannatavate  maade 
loomuliku seisundi taastamine on 
esmajärgulise tähtsusega ühis

kondlik vajadus. Hakkad seda 
tõestama ja lugeja arvab, et tema 
kulul tehakse nalja, sest niigi on 
see kõik ju päevselge.

Inimese suhtumine loodusse ava l
dub tegudes ja saavutatud «edu
sammud» on kõigile teada: mitte 
juhuslikult ei võeta paljudes riiki
des vastu seadusi looduse kaitseks. 
Muide, neid üksnes nimetatakse 
nii — «looduskaitse seadused». 
Tegelikult on nende eesmärgiks 
kaitsta meid, inimesi, inimeste en
di halbade tegude eest, kaitsta j ä 
reltulevaid põlvkondi.

Hädaohtlik 
eksitus

Järeltulevate põlvede saatuse p ä 
rast ei muretse üksnes aktiivsed 
loodusekaitsjad. Selle üle arutle
vad meeleldi ka need, kes on loo
duse suhtes ükskõiksed või kogu
ni hävitavad teda: ka nemad soo
vivad järglastele kõikvõimalikke 
hüvesid ja  soovitavad juba praegu 
asuda looma «kultuurloodust», mis 
oleks jä rglaste  vääriline. Ja kõike 
seda tahetakse luua ilma õhu, vee, 
pinnase loomulikku seisundit ta a s 
tamata?! Mulle tundub, et peale 
üliharvade erandite kujutavad 
«ümberkujundajad» elusat loodust 
ette millegi ülearusena meie p la
needil.

On kuidagi • sündsusetu hakata 
seletama õpetatud meestele, et biot
sönoosides eksisteerivad toitumis- 
ahelad ja «kasulikud» organismid 
võivad «kahjulike» hävitamisel 
hukkuda; et meie ettekujutused 
«kasulikest» ja «kahjulikest» elus
olendeist muutuvad pidevalt; et 
kahjulike röövlindude ja kalade 
hävitamine on juba viinud kurba
de tagajärgedeni — «kasulike» 
hukkumiseni.

Iseendastki mõista, et elusolen
dite tervete liikide ja perekondade 
hävitamine peab «ümberkujunda
jate» arvates toimuma teaduslikul 
alusel! Tõepoolest, kuidas siis XX

sajandil saab läbi ilma teaduslike 
alusteta! Soovitatakse eelnevalt 
hinnata iga liigi tähtsust — keda 
hävitada, keda mitte . . .  Paraku 
on see ainult sõnade rittaseadmi- 
ne, sest eksisteerib poolteist miijo- 
nit loomaliiki ja  pool miljonit ta i
meliiki . . .

Aleie planeedi ajaloo vältel on 
korduvalt toimunud floora ja  fau
na muutusi — hävinesid ühed, tu 
lid asemele teised. Ei ole igavesi 
liike, nende asendumine teiste lii
kidega on seaduspärane protsess. 
Kogu planeedi asustamine inimese 
poolt, inimkonna üha kasvav a rv u 
kus, kasvavad vajadused, tehniline 
võimsus, linnaehitus jne. põhjus ta
vad muutusi looduslikes ja kunst
likes biotsönoosides, mis võib viia 
teatud taime- ja  loomaliikide hä 
vitamiseni. Seda stiihilist protses
si täielikult peatada on ilmselt 
võimatu.

Kuid seda protsessi on võimalik 
viia jäikadesse raamidesse, võtta 
maksimaalse kontrolli alla. Objek
tiivselt on inimene täiesti võimeli
ne säilitama meie planeedil kõik 
põhilised looduslikud maastikud ja 
valdava enamiku taime- ja looma
liike. See on vajalik, sest inimene 
on miljonite nähtam atute  evolutsi- 
ooniliste, füüsikaliste ja psühholoo
giliste niitidega seotud oma loo
dusliku ümbrusega: neid niite lõh
kuda ja  hävitada — see tähendab 
läbi raiuda omaenda ja meie j ä 
reltulijate elujuured. See on lõpuks 
eluliselt hädavajalik, sest loodus
liku taimestiku hävitamine, m etsa
de asendamine parkidega võib põh
justada hapnikuvaegust kogu p la
needil. Juba praegu kulutavad are
nenud tööstusriigid, kus parke on 
külluses, tunduvalt rohkem hapnik
ku, kui seda toodab taimestik nen
de riikide territooriumil, elavad 
teiste territooriumide arvel. Loo
duskaitsealad ei ole naiivsete «mar- 
dikakogujate» ja esteetide narrus, 
nad on meie planeedil hädavaja li
kud . . .

Kuidas saavutatakse olukord, et 
inimene para tam atu lt  ei hävitaks 
looduslikke biotsönoose ja elus
olendeid, selle üle otsustada on 
praegu raske. Kuid ilmne on üks 
asi: ei maksa kiirustada käe tõs t
misega Elu vastu.

Toomas KALL.

T E A T E D
ELKNÜ TRÜ KOMITEE 

LIIKMED!
Teisipäeval, 3. novembril kell 18 

toimub TRÜ õpeta tu d  Nõukogu 
saalis ELKNÜ TRÜ komitee II 
pleenum.

AMATÖÖRAUTOJUHI 
KURSUSTE II R Ü H M . 

alustab tööd 3. novembril 1970. 
Osa võtta soovijatel koguneda 
kell 15 V. Kingissepa 19, aud. 301. 

;V Auto-motoklubi juhataja  ■

T E A T E D
Punase Risti Seltsis

Esmaspäeval,  2. nov. 1970 kell Г6 
toimub uue anatoomikumi r ingaudi
tooriumis (Lutsu t. 2) TRÜ P u 
nase Risti Seltsi a lgorganisa tsioo
ni aruandlus- ja  valimiskoosolek.

Delegaatide ilmumine on kohus
tuslik.

TRÜ PRS KOMITEE

в понедельник, 2 ноября в 16 в v id hakkavad toimuma kolmapäe- 
круглой аудитории Нового анатомику- . . .  ^npfaia In 19 (Tartu Kiriani
ма (ул. О. Лутса 2) состоится отчетно- У J т,  , ,  '  i n  m
выборное собрание первичной органи- ke Alajas;. Kohtume 4. nov. keil и
зации Общества Красного Креста ТГУ. --------

Явка делегатов обязательна. KOORI JUHATUS

LAULUSÕBRAD!

Heliloojate Liidu Tartu osakon
na juures alustab tegevust KAM
MERKOOR. Oodatud on sopranid 
ja  aldid, tenorid ja bassid (soovi
tav  noodist laulmise oskus). Proo-

TOiMETAJA H. PALAMETS
«Та>рту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет»} 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета* 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tel!. 6324. MB-09529.
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OK TGO BRi TER VIT US!

TERVITAME TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI KOLLEK
TIIVI S U U R E  SOTSIA LIS TLI KU OK TO OB RIREV OLU T
SIOONI 53. AAST AP ÄEVA PU H U L .  SOOVIME NÕUKO
G U D E  LIIDU KO MMU NIS TLI KU  PARTEI LÄHENEVA  
XXIV KONGRESS I  EEL KÕIGILE Õ P P E J Õ U D U D E L E ,  
ÜLIÕ PILASTELE,  TEE NIS TU JA TE L E JA TÖÖLISTELE  
VEELGI S U U R E M A T  EDU NENDE  EES SEISVATE  
ÜLE SAN NET E LAHE NDAMISE L.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI  
REKTORAAT JA Ü H I S K O N D L I K U D  
O R G A N IS A T S IO O N ID

Tartu 6. üliõpilaspäevaks
Kahe nädala  jooksul p äras t Laur 

Karu artikli ilm um ist on aeg tei- 
-nud mitmeidki korrektiive üliõpi
laspäevade suhtes. Tudengipäevad 
jõuavad sedavõrd lähedale, et iga 
väiksem gi küsimus (a la tes elekt- 
rom egafonidest ja  lõpetades tem pli
värviga) m uutub kurvaks reaalsu 
seks, kohe lahendam ist nõudvaks 
töõks.

Seoses sellega on üles kerkinud 
mõndagi, mis vajab äram ärkim ist 
ja  tähelepanu.

Täpsemalt 
lähenevast
peost

ф  Tänases numbris on ära  too
dud rivistum ise ja  paiknemise 
skeemid EPA peahoone ees ja  Too- 
meorus. Meie kõigi hooleks on 
rangelt kinni pidada rivistusskee- 
mist, sest ainult nii saam e sä ilita 
da eelkõige iseenda hea tuju ja  te 
ha veidi kergem aks ülesrivista- 
jate töö. Omaette probleemiks on 
kujunenud tõrvikud. Orgkomiteel 
on palve kõigile rongkäigust osa
võtjatele: suutke ka põlenud tõ r
vikuid kaasas kanda Toomeoruni, 
kus saaks nii põlevad kui ka kus

tunud tung lad  asetada ühisesse 
lõkkesse (v t. Toomeorus paiknem i
se skeem i). Lahkumine orust möö
da m ahavisatud tõrvikuid oleks vä
ga ebameeldiv.

ф  Käesoleval aasta l on palutud 
ülikooli sam m aste eest mööduvat 
üliõpilaspäevade rongkäiku terv ita
ma mõlema suurkooli professorid. 
Meie aukohus on oma külalisi ja 
alma mater’i auväärt hoonet vää
rikalt terv itada, h innates sellega 
meie heaks nii palju teinud ini
meste teeneid.

Lugupeetud aukülalised — ta 
haksime teada Teie soove üliõpi
laspäevade ü ritustest osavõtu koh
ta — loodame, et leiate võimaluse 
astuda kontakti ülikooli komso- 
molikomiteega.

ф Loetleksin ka mõned ansam b
lid, kes on andnud nõusoleku üli
õpilaspäevadel esineda: Tallinnast 
«Toomapojad», M ängudem aja an 
sambel, V iljandist «Ugala», T artust 
«FEX», «Kuup ja  kera», «Ainores», 
geograafide ansam bel ja  veel m it
med teisedki. Kutsed on saadetud 
ka kolmele vennasvabariigi kõrge
ma kooli ansam blile — vanale tu t
tavale «Juventusele» Užgorodist, 
Jerevani ja  Tbilisi ülikooli ansam b
litele.

Ansamblite suhtes võib veel mõn
dagi m uutuda, kuid loodame, et 
iga klubi saab mitmekesise kava.

(Järg  4. lk.)

ф  ELKNÜ TRÜ komitee esitas 
ELKNÜ Keskkomiteele järgm ised 
kandidaadid ELKNÜ 1970. a. kir
jandus- ja kunstia laste  preem iate 
saam iseks.

1. T e a t r i k u n s t i  a l a l
P. Kuusbergi rom aani «Süda

suvel» instseneeringu «Südasuvi 
1941» eest RAT «Vanemuises»:

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

M. ü n t  — dram aturg ,
E. Herm aküla — lavastaja,
J. Kiho — kommunistliku noore 

Olev Sookase osatäitja .
2. I l u k i r j a n d u s e  j a  p u b 

l i t s i s t i k a  a l a l :
J. Kross — «Neli monoloogi Pü

ha Jüri asjus» (««Loomingu Raa
m atukogu 1970, nr. 15), ro
maani «Kolme katku vahel» («Loo
ming» 1970, nr.-d 5, 6. 7), luule
kogu «Vihm teeb toredaid asju», 
ooperilibreto «B arbara von Tiesen- 
husen», I. Madachi värssdraam a 
«Inimese tragöödia» tõlke eest;

ajalehe «Sirp ja  Vasar» toim e
tus — kasvatusteem alise m õtteva
hetuse algatam ise ja  läbiviimise 
eest 1969.—1970. a.

3. K u j u t a v a  k u n s t i a l a l :
I. Malin — viim aste aasta te  loo

mingu, eriti V. I. Lenini, akadee
mik H. Habermanni ja NSVL Ülem
nõukogu saadiku A. Möldri port
reede eest.

4. F i l m i k u n s t i  a l a l
E*\sti Telefilmi kunstilise filmi 
«Mina ise» eest:
V. KoDoel — režissöör,
M. Põldre — operaator,
R. Karemäe — reporter.
5. M u u s i k a  a l a l
ETV Noortestuudio sarja  «Torni- 

muusika» eest:
A. Valdma, H. Valdma — auto

rid.
N. Järvi — dirigent,
T. M ä^i — režissöör.
Щ Büroo istungil 27. nov. 1970. a. 

anti soovitus NLKP liikmekan
didaadiks astum iseks A rstiteadus
konna raviosakonna V kursuse üli
õpilasele S irie Järveküljele.

(Järg lk. 2)
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NLKP ajaloo 
kateeder

Tartu Riiklik Ülikool. Õppe
hoone nr. 4. Tagasihoidlik silt 
ja  tagasihoidlik  kahekorruseline 
m aja. Igale sinise tekli kandjale 
peaksid olema tu ttavad  nii hoo
ne fassaad  kui ka osaliselt see,

Kateedri juhataja dots. J. Kalits 
saabus äsja Ameerika Ühendriiki
dest ja polnud veel jõudnud reisi
väsimusest lahti saada, kuid nõustus 
siiski rääkima üht-teist kateedri aja
loost, uurimistööst, ühiskondlik-po
liitilisest ja õppe-kasvatuslikust te
gevusest.

Kateeder loodi 1946. a. mais ja  
kandis tollal nimetust marksismi
leninismi kateeder. Hiljem anti ta l
le praegune nimetus. Muidugi õpe
tati TRÜ-s ka enne 1946. aas ta t  
ühiskonnateadusi, kuid siis polnud 
iga distsipliini jaoks veel eraldi 
kateedrit.

P raegu töötab kateedris 11 õppe
jõudu, neist kaheksa teaduste kan
didaati. Lähemal ajal peaks see 
arv ümmarguseks muutuma, sest 
v.-õpet. E. Kivimaa kaitseb oma 
väitekir ja veel sellel kuul, S. Lepiku 
töö kaitsmine on planeeritud käes
oleva .õppeaasta raamidesse. Kol
mel õppejõul on dotsendi kutse, 
kolm on valitud dotsendi kt. koha
le. Kateedri õppejõudude hulka 
kuulub ülikooli rektor A. Koop, ka
teedris töötab poole koormusega ka 
ПКР Ajaloo Instituudi direktor

m illega siin m ajas tegeldakse. 
Aga kui püüaksime seda natuke 
lähem alt tundm a õppida?

Raske välisuks, paarküm mend 
astet treppi ja  ongi pikk kitsa
võitu koridor, mis eksam isessi
oonide ajal muutub veel kitsa
maks. sest ü h i s k o n n a t e a 
d u s t e  e k s a m i d  toimuvad 
tavaliselt selles m ajas. S i i n  
n a d  a s u v a d k i  r e a s  — 
k a t e e d r i d ,  m i l l e  j ä r g i  
m a j a  o n  o m a  n i m e  s a a 
n u d .

ajaloodoktor professor A. Pankse- 
jev. Enamikul õppejõududest on
10— 15-aastane tööstaaž. Kateedris 
ön viis aspiranti . Mittesta tsionaar
sete aspirantide hulgas on mit
meid vabariigi juhtivaid ideoloogia- 
ala töötajaid (EKP Tallinna Lin
nakomitee sekretär V. Välja?, 
«Eesti Kommunisti» osakonnajuha
taja V. Lillemäe jt .).

Teadusliku uurimistöö objektiks 
on EKP tegevus. Igal aastal on 
kateeder andnud välja teadusliku 
töö kogumiku, mõnel aasta l isegi 
kaks. Toimetajaks on olnud vii
mastel aastatel dots. F. Kinkar. 
Enamik uurimisteemadest on seo
tud kaasaja  probleemidega ja oma
vad praktil ist täh tsust partei juhti- 
mistegevuse täiustamisel.  Tulevikus 
on kavatsus uurimistööd senisest 
suuremas ulatuses suunata  kõrge
ma kooli pedagoogika ja parteitöö 
praktika piirimaile. Arvestades õp
pejõudude pedagoogilisi ja  partei
töö kogemusi, peaks see suund ku
junema küllaltki viljakaks. On ju 
v.-õpet. E. Kivimaa töötanud EKP 
Tartu Linnakomitee seVretärina.

(Järg  3. lk.)
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Veerand sajandit kaugõpet 

Kaugõppest metoodiku pilguga
Hiljuti sai täis 25 a a s 

ta t kaugõppeosakonna asutamisest . 
Veerandsada pole just pikk aeg, 
kuid võimaldab siiski teha mõnin
gaid tähelepanekuid möödunust.

1945. a. a lustas kaugõppeosakond 
tööd 238 üliõpilasega. Õppetöö to i
mus 3 teaduskonnas — Ajaloo- 
Keele-, Öigus- ja Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonnas — 7 erialal. Käes

oleval ajal töötab kaugõppes 5 te a 
duskonda 2089 üliõpilasega 15 eri
alal, teaduskondadele on lisandu
nud Kehakultuuri- ja M ajandustea
duskond.

Alljärgnev tabel näitab, mis
sugustel erialadel on õppetöö to i
munud ja  kui palju on vastaval 
erialal ülikooli lõpetanuid.

Uut hoogu kõrgema kooli 
pedagoogikale

Щ

tuoo
£ J5CS t/v 
>  CS 
«  ra

Ю ’P 
>  С 3  я  .
to 1u *■? 
> £  « OI

1. Eesti keel ja  kir jandus 1945 231
2. Vene keel ja  kirjandus 1945 162
3. Inglise keel ja kir jandus 1945 103
4. Saksa keel ja kir jandus 1945 44
5. Ajalugu 1945 385
6. Õigusteadus 1945 623
7.
8.

Matemaatika
Agronoomia

1945
1949

1966 32

9. Zootehnika 1949 1951. a. viidi üle EPA-sse
10. Geograafia 1950 1952 32
11. Kaubandusökonoomia 1954 215
12. Rahandus ja  krediit 1954 377
13. Raamatukogundus ja bibliogr. 1954 1966 122
14. Kehakultuur ja sport 1955 165 

1115. Tööstusökonoomia 1957 1958
16. Stomatoloogia 1961 1964

lõpetavad 
stats. osak.

17. Tööstus- ja toidukaubad 1961 46
18. Bioloogia 1962 1966 6
19. Geograafia 1962 1969 21
20. Farmaatsia 1962 1965 27
21.
22.

Psühholoogia
Defektoloogia
TRU Kaugõppe Pedagoogiline 

Instituut

1966
1970

20

23. Eesti keel ja  kir jandus 1958 1965 120
24. Vene keel ja kirjandus 1958 1965 42
25. Ajalugu 1958 1965 125
26. Matemaatika 1958 1965 53
27. Bioloogia-keemia 1958 1965 31
28.
29.

Geograafia 
Teised erialad

1958 1965 75
34

Kokku 3102
25 aasta jooksul on lõpetanud 

ülikooli_ kaugõppe teel 3102 üliõpi
last. Kõrgema hariduse omandam i
ne töö kõrvalt ei ole kerge. Väga 
paljud, kes on tulnud kaugõppe 
teel õppima, on pidanud lahkuma 
eesmärki saavutamata.. Inimene, kes 
on endale eesmärgiks seadnud kõr
gema hariduse omandamise kaug 
õppe teel, peab omama tahtejõudu, 
järjekindlust ja oskust iseseisvalt 
töötada. Oluline on isegi see, m is
sugune meeleolu kursusel hakkab 
maad võtma: kas loidus, ükskõik
sus või asjalik töömeeleolu, kui tihe 
on kontakt õppejõududega. Näiteks 
võiks tuua viiekümnendate aastate  
algul vastuvõetud geograafid. On 
väidetud, et mõnede erialade õpe
tamine kaugõppe teel ei õigusta

ennast, nende hulgas ka geograafia. 
Kui ksutada üliõpilaste keelt «ker
gete» ja «raskete» erialade kohta, 
siis ei kuuluvat geograafia «ker
gete» hulka. Ometi on kaugõppes 
just geograafid saavutanud kõige 
paremaid tuimusi. Näit. 1950. a. 
vastuvõetud geograafidest lõpetas 
ülikooli 1956. a. 92% viimase kur
suse üliõpilastest, neist kõik nor
m aala jaga  ja 36% isegi ■ kiitusega. 
Need tulemused saavutati siis, kui 
ei olnud veel rotaprinti,  raadioloen
guid, konsultatsioonipunkte, õhtusi 
loenguid (akadeemilised rühmad) 
ja ka õpikute saamine raam atu 
kogust oli raskem. Üliõpilased ise 
olid aktiivsed, õppejõud suhtusid 
kaugõppetöösse täie tõsidusega, eri
ti geograafia  kateeder, kus anti 
paljundamiseks isegi õppejõudude

loengukonspekte. Ka hiljem on ol
nud heade tagajärgedega töötavaid 
kursusi. Näiteks lõpetasid 1969/70. 
õ.-a. psühholoogiaosakonna 90% 
viimase kursuse üliõpilastest, kõik 
norm aalajaga (välja arvatud üks, 
Aino Kureniit, kes lõpetas aasta  
enne normaalaega ja  kii tusega), 
neist 20% kiitusega. Ka sellel kur- 
süsel valitses üksmeel ja töömeele
olu, aidati üksteist, eriti tubli oli 
kursusevanem. Tõhusat abi psüh
holoogiaosakonna kaugõppijatele 
osutasid loogika ja psühholoogia, 
füsioloogia ja matemaatika õpeta
mise metoodika kateedri õppejõud. 
Ka farmaatsia eriala üliõpilased on 
oma õpingud kaugõppes edukalt 
lõpule viinud. Kahjuks ei ole filo
loogid ja ajaloolased selliste näi
tajateni veel jõudnud.

Üldine õppeedukus on näidanud 
aastate  jooksul tõusutendentsi.  Kui 
1959/60. õ.-a. viidi järgmisele ku r
susele 56% kaugõppijatest ja  lõpe
tas 53% viimase kursuse üliõpilas
test, siis 1969/70. õ.-a. olid need 
arvud 58% ja 81%.

P äras t  sõda õppisid kaugõppes 
peamiselt need, kes olid sõjateed 
tallanud või kellel mõnel muul põh
jusel oli kõrgema hariduse om anda
mine pooleli 'jäänud. 1945. a. oli 
kaugõppes neid, kes kohe pärast 
keskkooli lõpetamist jätkasid õpin
guid kaugõppe teel, 4%. A asta
aastalt  on see arv suurenenud ja 
käesoleval õppeaastal moodustas 
see juba 24% I kursusele vas tu 
võetute arvust. Kuigi kaugõppijate 
pnUBpiBU UO Si3SSOO>f 0Ul|3SnUBA 
pidevat noorenemistendentsi, õpib 
siin praegu ka külla it eaka
maid inimesi. Kõige vanem kaug- 
oppija on praegu 66-aastane, ta 
tuleb oma õppetööga hästi toime.

Naiste arv kaugõppijate seas 
on pidevalt tõusnud. 1945/46. õ.-a. 
õppis kaugõppes mehi 48% ja naisi 
52%, 1969/70. õ.-a. oli mehi 33% 
ja naisi 67%.

Kõige lühema a jaga — kahe a a s 
taga — on lõpetanud õ ig u s teadu s
konna Gerš Kon. kusjuures hinded 
olid ainult «head» ja «väga head».

Kaugõppijate majutamine õppe- 
eksamisessioonide aial on endist 
viisi viletsal järjel. Ikka paigu ta
takse koolimajades 15—20 inimest 
ühte ruumi. Kaugõpe ei saa õppe- 
eksamisessioone korraldada sellel 
ajal, mil see õppetöö seisukohalt 
on otstarbekas, vaid siis, kui kooli
majad on vabad.

Tahaks loota, et kõik kaugõppijad 
viivad oma töö ülikoolis eduka lõ
puni. Jä tkugu õppejõududel jõudu 
nende abistamiseks, et kaasa aidata 
meie rahva haridustaseme tõstm i

s e le .  H. Lipp,
kaugõppemetoodik,

T R Ü  N õ u k o g u  i s j a s e l  
k o o s o l e k u l  oli üheks põhikü
simuseks kõrgema kooli pedagoo
gika alane uurimistöö meie ülikoo
lis. Teadusala prorektor J.  Tamme
org  märkis oma aruandes, et k aa s 
ajal on kõrgema kooli õppetöö or
ganiseerimise ja  metoodika küsi
mused tõusnud kogu maailmas te
ravalt päevakorda. Seoses jä r jest  
suureneva teadusliku informatsioo
ni tu lvaga tuleb õppida ülikoolides 
ratsionaalsemalt ja  efektiivsemalt 
õpetama, TRÜ-s ön nende küsi
mustega tegeldud ligi 10 aastat,  
kuid paraku ilma suuremate tule
musteta. Saavutusi on peamiselt 
Majandusteaduskonnal, Õ igustea
duskonnal ja  füüsikaosakonnal, 
kus jooksva metoodilise töö korras 
uuriti lõpetanute ettevalmistuse t a 
set n ing  üliõpilaste teadmiste pü
sivust. Elu nõuab aga  nii nende 
kui ka teiste probleemide käsitle
mist põhjaliku teadusliku uurimis
töö tasemel.

Vastavateemaliste uurimistööde 
arv 1971. a. plaanis on küllalt vä i
ke — vaid 22 teemat kogu ülikoo
li kohta. On tarvis, et juba lähe
mal ajal loodaks igas teaduskon
nas uurimisgrupid, kes hakkaksid 
koordineeritult tegelema nende kü
simustega.

K aasaruandja  V. Ruttas toonitas, 
et kõrgema kooli pedagoogikasse 
suhtumise osas on m ärg a ta  õppe
jõudude teadvuses murrangut.  
Enamik õppejõude tunnetab uuri
mistöö vajalikkust,  kuid vähe on 
neid, kes on valmis kasvõi ajuti- 
seltki loobuma oma erialastest tee
madest metoodiliste teemade k a 
suks. Selleks, et asi tõepoolest hak
kaks liikuma, on tarvis luua uuri
misgrupid, kuhu haarataks ka üli
õpilasi. Nii saame juurde noori 
uurijaid, aga ühtlasi avaneb või
malus hankida uuritava objekti 
kohta informatsiooni objektilt en 
dalt. Senise deduktiivse lähenemise 
asemel tuleb hoopis enarii kasutada 
induktiivset meetodit, mis võimal

dab saada  hoopis usaldatavamaid 
resultaate.

Vastuvõetud otsuses märgitakse, 
et praegune olukord kõrgema kooli 
pedagoogika uurimise alal TRÜ-s 
ei rahulda. Selle peamiseks põhju
seks on asjaolu, et pole suudetud 
luua optimaalset organisatsioonilist 
süsteemi ega leida isikuid, kes olek
sid valmis koondama teatud ajaks 
kogu oma tähelepanu neile küsi
mustele. Ka olid senised teemad 
ebamäärased, mis ei stimuleerinud 
õppejõude uurimistööle.

Peeti vajalikuks täiendada TRÜ
1971. a. teadusliku töö plaani v a s 
tavate teemadega, kusjuures p ea 
misteks uurimissuundadeks T Rü-s 
kujuneksid:
ф  kõrgemasse kooli astujate kon

tingent ja selle seaduspärasuste 
uurimine;

#  tulevase spetsialisti kujunemine 
õppe- ja  kasvatusprotsessis ja 
seda mõjutavad tegurid; 

ф  lõpetanute ettevalmistuse ja t e 
geliku tööga toimetuleku ta s e 
me uurimine.

Uurimistöö koondatakse labora
tooriumide juurde, kus nimetatud 
probleemid on juba praegu põhi
suundadeks, või kateedrite juurde, 
kus hakatakse töid juhendama. 
Töö paremaks organiseerimiseks 
luuakse probleemgrupid, mille sta 
tuudi kinnitab rektor. Probleem - 
gruppide juhatajatest ,  rektoraadi ja  
ühiskondlike organisatsioonide 
esindajatest moodustatakse TRÜ 
pedagoogikanõukogu, - mis hakkab 
edaspidi koordineerima kõrgema 
kooli pedagoogika alast uurimis
tööd.

Sihid on selged, otsus ön ole
mas. Jääb ainult loota, et seda
puhku viiakse kavandatud plaanid 
ka 100-protsendiliselt ellu. Sellest 
tõotab tulla tulu nii üliõpilastele 
kui ka õpetatud meestele endile, 
kaugemas plaanis aga kogu meie 
majandusele ja kultuurile.

R. SINIVÄLI

ELKNÜ TRÜ komitee 
bürool

(Algus Ik. 1)

@ Bürool arutati mitmeid perso
naalküsim ust Majandusteaduskon
na II kursuse üliõpilane Tiit Hei- 
lenurm koos kaaslasega varastas 
ülikooli garaažis t sõiduauto, mille 
eest ta võetakse kohtulikule vastu
tusele. T. Hellenurm oli eelnevalt 
tarvitanud alkoholi. Biiroo heitis 
T. Hellenurme ÜLKNÜ ridadest 
välja.

Alkoholi liigtarvitamine tõi bü
roole ka Raul Mälgu, Enn Sepa ja 
Ivar Reigo. Neist esimest karistas 
büroo noomitusega arvestuskaardile 
kandmisega ja teisi valju noomitu
sega arvestuskaardile kandmisega 
üliõpilasele ebaväärika. käitumise 
pärast, fct R. Mälk ta rv itas 'a lkoho
li tudengiks löömise õhtul, siis 
hoiatati suuliselt ka kursuse kom 
sorgi Väino Khirüüti.

Büroo märgib, et käesoleval sü
gisel oo sagenenud alkoholijoobes 
viibivate üliõpilaste mittesobiv kä i
tumine avalikes kohtades ja milllt- 
saorganite teadete arv. Teadmiseks 
üliõpilastele: komsomoliorganisat
sioonid karistavad kõiki joofenmf 
olekus ebaväärikalt käitunud üli
õpilasi täie karmusega.

irCuidas see tzõitz oligi . . .
(Vestlus 26 a a s ta t  tagasi hukkunud vennaga)

Võimatu on meenutada detaili
deni, kuidas see kõik o l ig i . . .  lu s t 
Sinusse kirjutas elu siis tulise  
rauaga nendest aegadest sügava  
k ir ja . . .  Aga nüüd on nii, et kui 
üks m eist kahest, õde või m ina , 
neid aegu ei meenuta, siis jääd S a  
ainult nim eks ülikooli seinale ja  
m arm ortahvlile, võib-olla veelgi vä 
hem  —  ainult perekonnanim eks. 
S e s t sellel eelm isel tahvlil, m is ü li
koolis seinal oli ja  koos pea
hoonega põles, ei olnud Su  eesni- 
megi. Oli <r,..  Tohver, langenud  
(941. aasta l.» Ja selles k ir ju tises, 
m illega «Edasi» palus andm eid  
nende kohta, kes võitu ei näinud, 
oli Su  perekonnanim e järel hoopis 
teine teaduskond. S ina  aga õppisid  
agronoom iat. Ja kui Sa  oleksid a g 
ronoom iks saanud, ei oleks Sa  se l
lega leppinud; S u l oli kindel ka va t
su s lõpetada veel ka M ajandustea
duskond

N ii e t olid vahepeal eesnim eta ja 
Õige teaduskonnata  . . .  Kas ma ei 
oleks süüdi, kui jääksidki veretuks 
ja  lihatuks perekonnanim eks, kuig i 
m älestustes oled elav, . . .  olgugi et 
m õnele üksikule. M a ei k irju tanud  
S in u s t kaua, sest m öödunud ajad 
tundusid  liiga keerulistena, in im e
sed  liiga vastuolulistena; tundus, 
e t a jast ja  in im estest õige pildi 
m aalim iseks oleks vaja osavam at 
su lge  kui m inu cima. Ei kirjutanud  
m a ka sellepärast, et m älestused  
võivad m eeii-m õtteid liigselt va llu 
tada ja  kui neist k irju tam a hakata, 
võib m õni hädavajalikum  lugu jä ä 
da loomata. A g a  aeg läheb., aega  
on läinud 26 a a s ta t: , ,

Seda, m is S inust dokum entides 
on, on vähe. Kõige dokum entaal- 
sem as dokum endis seisab järgm ist:

Arhiiviteatis
. . .  Tohver, Artur Kustavi p., 

sünd. 7. okt. 1919, elukoht Tori 
vald — oli Saksa okupatsiooni 
ajal 13. veebruaril 1942 pa igu ta 
tud- Tall inna töö- ja  kasvatus- 
laagrisse.

21. veebr. 1942. a. viidi ta 
P ärnu  vanglasse.

22. okt. 1942. a. andmeil oli ta 
vahialune Tartu vangimajas . O l
nud kinnipeetav Peaväliosakon-

na Poliitilise Politsei Referen- 
tuuri referendi järele. Tema kin
nipidamine. lõppenud 10. juulil 
1944. a.

1. aug. 1944. a. andmeil olnud 
ta vahialune Tallinna töö- ja 
kasvatuslaagris . Viibinud samas 
laagris vahi all veel 18. aug. 
1944. a. . . . »

Trükis o len  S inu  nim e näinud 
pärast sõda Tartu ajalehtedes v is t 
kolm  korda. A asta t 18— 20 tagasi 
kir ju ta ti ülikooli ajalehes ülikooli 
kornsomoliajaloost, et Tohver esines 
ühes vallas kõnega ja teda lasti 
püssist.

Teine kord  — paar aastat taga
si — oli ju ttu  hoopis rõõm sam ast: 
E. I M ikkelsaar kirju tas esim esest 
Tartu— Tallinn suusam atkast
1940/41. a. talvel ja  osavõtjate hul
g as m ärkis ka Sind.

Ja kolm as kord  — selles ü leskut
ses saada teated nendest, kes või
tu ei näinud.

A ga kuidas see kõik algas, see 
S inu  lu g u ?

M inu varase lapsepõlve selgete ja 
helgete m älestuste hulka  — olin 
S inust ju 9 aastat noorem  — kuu lu 
sid laupäevaõhtused eeskojast 
kostnud suusaklõbinad. «Poisid tu 
lid!» Koolinädal Vändras oli läbi, 
kaksküm m end kilom eetrit koduteed  
suuskadel jäi seljataha. Pühapäeval

lõuna paiku seljako tt selga ja ta 
gasi. Im etlesin  S u  suuski ja  üldse 
suuri vendi. S u v iti olite tööm e
hed . . .  ta lul kulud suured . . .  ko lm  
last keskkoolis, üks algkoolis. Va
nem ad alustasid  mahapõlenud ela
m uga ja lagunenud kõrvalhoonete
ga ta lu s t . . .  S a  hakkasid varakult 
elu analüüsim a, S u l tekkisid  om a  
seisukohad. M äletan, ühel hom m i
kul kõneles kontrollassistent Paul 
Kristal, kellega koos olite lakas 
m aganud, et kü ll sellel poisil on 
huvitav ja  arukas ju tt. A ga  V änd
ra M ajandusgüm naasium i tunn is
tusel olid ka mõned kolm ed, vist 
küll ainult noorem ates klassides. 
M äletan veel, et olid saanud esi
koha lõkke süütam ise eest. K õne
võistlustel jäid teiseks. A ga  üle
riiklikel suusavõistlustel konkuree
risid  korduvalt oma vennaga. Va
hel võitsid, vahel m itte. Igatahes 
Lahtisse taliolümpiaadile_ pääses 
tem a, m itte  Sina. Veel mõni aasta  
ja rong viis S ind  esim est korda 
Tartusse. See oli vist 1938. aastal. 
Laupäevaõhtused suusakolinad jäid  
ära. A ga  selgesti m äletan üht ta l
vist pühapäevahom m ikul. Tulid  
suuskadel om a pika sam m uga üle 
välja Tartust koju, 150 kilomeetrit. 
Olid siis 20 aastat vana. Ema tegi 
Sulle asem e põrandale, sest teised  
toad olid kütm ata. Mina, 11-aast a-

ne tüdruk , vaatasin  m agavat ven 
da. Need õlavarrem usklid, õige  
suured ja  ümarad, on veel praegugi 
silm ade ees. K ülatüdrukud a ru ta 
sid: «Ilus poiss, tõm m u nahk ja. 
hästi valged h a m b a d . . .  Ei tea> 
kum b neist poistest kenam  on, kas 
tum edapäine vanem  või heledapäi
ne noorem ?» Olid nende tähelepa
nust veidi m eelitatud, aga peapöö
ritu st ei saanud. S u  tegudele jäi 
S u  omapära. M eenub, tu lid  linnast, 
m õniküm m end senti oli vaba raha 
olnud, tõid selle eest emale arve- 
laua, teinekord kartulipudrumasina. 
Jäin tookord mõtlem a, et meie te i
sed ei oleks sellele tulnud, et n ii
sugused pisiasjad emale vajalikud  
on; keegi polnud S ind  selleks pa
lunud.

M is siiski põhjustas seda pea
m ist, m is S u  elutee lõpule nii tu 
geva pitseri pa n i? K odutalu hekta  
rite arvu järgi oleksid Sina, vanem  
poeg, pidanud endale hoopis te is t
sugused eesm ärgid üles seadma. 
Olen ennast ikka ja jälle  leidnud  
selle küsim use ees seisvat. Kas oli 
see kodune va im ? Ei, o tsest suun it
lust kom m unism ile see küll ei and
nud. Em as oti tunda eelm ise sa jan
di lõpu järelärkam isaja vaim u: va 
naisa oli selle aja püüdlustest ihu  
ja hingega osa võtnud. Meie isa 
aga, annam e tõele au, tundis v in 
tis  peaga vapsidele kaasa ja kirus 
«Pätsu valitsust». N ii et see, m is 
S ind  juba esim estel ülikooliaasta
tel sundis m arksistlikust ringist 
osa võtm a, ei olnud küll kodune 
mõju. (M a pole sellest ringist k u 
sagilt m ujalt kuulnud ega lugenud,



Oktoobrikuu tõi kõigile meie üli
õpilastele kaasa ühe küllaltki tü l i
ka lisakohustuse — iganädalase 
õppetööalase ajabüdžeti kaardi 
läitmise. «Peasüüdlaseks» selles on 
TRÜ Uliõpilašte Kompleksse Tea- 
Jusliku Uurimistöö Büroo õppe
protsessi uurimise grupp.

Nüüd, kus esimesed kaardid on 
uba laekunud ja esimesed «avali

ku arvamuse» (võimas umbisikuli
ne jõud, mis ka kõige paremad 
ilaanid ühel hoobil võib nulliks 
teha) reageeringud üle elatud, 
:iäib olevat paras aeg tõhustada 
agitatsiooni selle massiürituse ka
guks. Teiste sõnadega — milleks 
ne seda. tööd teeme ja kuidas teda 

Deaks tegema.
MILLEKS?
Vanemad tudengid mäletavad, et 

uba aastaid on komsomolikomitee 
püüdnud üliõpilaskonda kaasa h a a 
rata õppeprotsessi paremale kor
raldamisele meie ülikoolis.

Pole ju mingi saladus, et alates 
tunniplaanist ja  lõpetades õppe
programmidega on olukord seni 
kaugel ideaalsest. Ja  jääbki selli
seks, kui meil puuduvad laialdaselt 
;äbiviidud eksperimentaalsed uuri
mused sellest, kuidas me tegelikult 
töötame. Paljudes meie maa tehni- 
.istes kõrgemates koolides, eelkõi
ge Kiievi Ehitusinseneride Ins ti
tuudis on juba aastaid sel alal töö
tatud, ja kasuga.

Üliõpilaste ajabüdžeti uurimise 
alusel on loodud õppeprotsessi sta- 
istiiine mudel, mis annab võima-

om mm

use
hinnata summaarset reaalset 
ajakulu kogu stuudiumi jook
su! semestrite ja erinevate 
distsipliinide lõikes, 
välja selgitada auditoorse ja 
iseseisva töö vahekorda, 
teha kindlaks «tippkoormuse» 
perioodid stuudiumi vältel ja 
semestri jooksul, 
leida keskmiselt vajalikud 
ajakulud konkreetsete distsip

liinide omandamiseks,
— leida üliõpilaste jaotuskõve

rad õppetööle kulutatava aja 
ja  töö edukuse järgi,  s. t. 
hinnata tudengi töö kasute
gurit
jne. jne.

Praktil ised järeldused sellise uuri
mise tulemustest on s i lm nähta
vad. Ei tea ju. seni meie ise ega 
õppejõud, milline on meie e lutem
po ja kui kõrgeks on seda võima
lik kruvida, ilma et see hoopis 
vastupidiste tulemusteni viiks. 
Meenutame jutte  iseseisva töö o sa 
tähtsuse kasvust (Mille arvel? 
Kui suureks võib teda «kasvata
da»? jne.).

Või kasvõi selline puhtpraktiline 
küsimus: millistele kursustele ja 
millisel ajal oleks kõige o ts tarbe
kam ja vajalikum korraldada K ää
rikul või Vellaveres puhkelaager, 
et vältida üleväsimust? Ja  muidu
gi — viia õppeplaanide ja tunni
plaanide koostamine teaduslikele 
alustele ehk, nagu öeldakse, õppe
protsessi optimaalseks muuta on 
võimalik ainult nimetatud lähte
andmete baasil.

KUIDAS?
ON VAJA, et
— kaardid laekuksid kõigilt üli

õpilastelt õigeaegselt.
— andmed oleksid objektiivsed. 

On rumal üliõpilase tasemel 
(teadlik, täiskasvanud ja nii 
või teisiti teadusega kokku- 
puutev isik) kahtlustada, et 
uurimistulemusi kasutavad 
õppejõud konkreetse üliõpila

se kohta «spionaažiandmete* 
hankimiseks. Matrikli numbri 
märkimine on vajalik selleks, 
et saada sta tistilisi andmeid 
üliõpilaskonna jagunemise 
kohta võimete järg i (alus di
ferentseeritud õpetam iseks). 
Seega üliõpilane kui Isiksus, 
m itte kui keskmine üliõpilane. 
Kaardid olgu täidetud kir ja
oskajalikult, s. t. nii, nagu 
kord ette näeb.
Kui on küsitud ajakulu as tro 
noomilistes tundides, siis kir
jutada see täisarvudena (a r
vestades, et auditooriumis ku
lunud 45 m inu ti t+ 15  minutit 
vaheaega moodustab ühe a s t 
ronoomilise tunni).
Kui täidate distsipliinide n i
mekirja, siis täitke see kogu 
kursuse jaoks ühtemoodi. 
Elektronarvuti ei ole õppe
jõud, kes on harjunud teie 
kontrolltööde dešifreerimi- 
sega!

Loodame, et meie koostöö edas
pidi paraneb (eks iga uus asi taha 
harjumist) ja kevadel leninlik a r 
vestus, mille üheks komponendiks 
on meie ühine uurimistöö, lõpeb 
kõigile kursustele edukalt.

Samuti loodame, et iga osakond 
leiab entusiaste, kes on nõus meid 
abistama sisulisel analüüsimisel, 
mille tulemusena õppetöö korral
dus meie ülikoolis paraneb.

ÜKTUB õppeprotsessi 

uurimise grupp

TRO rektori 
KASKKIRI

Seoses 25 aasta möödumisega 
kaugõppeosakonna asutamisest Tar
tu Riiklikus Ülikoolis tänan  kõiki 
ülikooli töötajaid, kes oma tööga 
on kaasa aidanud kaugõppeosakon
na tegevusele, mille tulemusena on 
seife aja jooksul omandanud kõr
gema hariduse 3t02 töötajat.

Eeskujuliku töö eest kaugõppijate 
õpetamisel ja kaugõppetöö korral
damisel avaldan kiitust dotsent 
Jenny Ananjevale, dotsent Richard 
Kleislle, dotsent Andres Pärlile, 
van.-õpetaja Heli Ruussaarele, van.- 
õpetaja Viima Jürismale, metoodik 
Endla Kaldemäeie, metoodik Lehte 
Jakobsoole, sekretär-masinakir juta- 
ja Jelena MÜgile, sekretär-masina- 
kir jutaja Aino Juursoole, laborant 
Endla Kolbergile, laborant Lud- 
inHfa Kokinile, laborant Renate 
Laatsitile.

Venia legendi
12. novembril 1970 kell 18 esineb 

ph. 232. aud. dotsendi kutse ta o t
lemiseks TRÜ eksperimentaalfüü
sika kateedri dotsendi kt. Aksel 
HAAV avaliku loenguga teemal 
«Röntgenikiirte kasutamisest kris
tallide struktuuri uurimisel».

J. LEMBRA. 
Füüsika-Keemiateaduskonna 

dekaan

Võlglasi on palju
K ursuste spordiorganisaatorid! P a lju 

del TRÜ Spordiklubi liikmetel on tänavu 
m aksm ata liikmemaks. 10. oktoobri sei
suga  oli võlglasi
AJALOO-KEELETEADUSKONNAS:

ajaloo-osakonna II kursus — 9, III — 
18, IV — 23, V — 38; eesti fil. II — 
26, IV -  15, V — 13; vene fil II — 
1, III — 7, IV — 27, V — 18; ir.g- 
iise fil. II — 20, IV -  13, V — 14; 
saksa fil. I II  — 1, V — 11; psühho
loogia 51 — 1; defektoloogia III — 17; 

B5QLÖOGIA-GEOGRAAFIATEADUS- 
KONNAS:

bioloogia II — 1, III  — 7, IV — 7, 
V — 5; geograafia IV — 3, V — 15; 
geoloogia II — 3, III — 1, V — 8; 

MATEMAATIKATEADUSKONNAS:
matem. teor. II — (4, III — 13; ma-

tem. pcd. II — 15, III  -  9, IV — 16,
V — 6; matem. (vene) II — 2. III  — 
8, IV — 5, V — 12;

MAJANDUSTEADUSKONNAS;
rahanduse II — 14, IV — 8; rah an 
duse (vene) III  — 16; kaubanduse
III — 12, IV — 1; m ajandusköb»rt!. 
I? — 11. I l l  - -  7, IV — 3; raam afu- 
O'dam. II — 16, III — 4;

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONNAS: 
W m 'a  II — 1, I II  — 29, IV — 1; 
füüsika II — 16- III -  10, IV --  1,
V — 4; füfls’ka (ven»1 II — 2, III  — 
1, IV -  9, V — 2; füüsika oed. II — 
12, III  — 9, IV — 5. V — 6; füüsika 
p«d. fvene) II — 3. Ш  -  2, LV -  1;

ARSTITEADUSKONNAS:
ravi II — 50, III — 3, IV — 25,
V — 5; ped iaatria  II — 14, I II  — 2,
IV — 7, V — 3; stom atoloogia II — 
10, IV — 3; fa rm aa tsia  IV — 17,
V — 23; spordimed. II — 6, III — 2, 
IV — 9 V — 7: ravi (v -ne) II — 4.

ÕIGUSTEADUSKONNAS võlglasi ei ole. 
S pordiorgarrsaatorld , astuge  kiiresti läbi 
TRÜ Spordiklubist!

TRÜ Spordiklubi

NLKP ajaloo 
kateeder

(Algus ik. 1) 
õppejõud L. Raid, J. Kalits ja  V.
Ruus aga TRU parteikomitee sek
retäridena. Ka praegune sekretär 
dots. kt. K- Koger on NLKP a ja 
loo kateedri õppejõud. Olgu m ärg i
tud, et vaa tam ata  suurele töökoor
musele kaitses ta  edukalt kandi
daadiväitekirja, milles analüüsis 
võistluse küsimusi nii teoreetilisest 
kui ka praktil isest aspektist. Selles 
valdkonnas juhendab K. Koger ka 
lepingulisi töid.

Mitmed' kateedri õppejõud (dots.
F. Kinkar, dots. V. Ruus, dots. kt.
L. Raid) kirjutavad doktoridisser
tatsiooni. ■

Kateedri teadusliku töö lisaks on 
üliõpilaste teaduslik töö. Kuigi 
NLKP ajaloo ringi raames teevad 
teaduslikku tööd I ja II kursuse 
üliõpilased, on viimaste aastate  
vältel saavutatud teaduslike tööde 
konkursil nii ülikooli kui ka vaba 
riigi ulatuses rida auhinnalisi koh
ti. Nii esitati ainult möödunud õp
peaastal konkursile 8 teaduslikku 
ja 18 referati ivset tööd. Neist pä l
visid 2 tööd II ja  4 tööd III au 
hinna.

Kateedri ühiskondlik-poliitilme 
tegevus on väga laiaulatuslik. Kõik 
õppejõud on seotud mitmesuguste 
ühiskondlike ülesannetega. Ühis
kondlik töö on tihedalt seotud ideo
loogilise tööga vabariigis. Pole 
vist ühtki rajooni, kus poleks igal 
aastal esinenud loenguga moni ka
teedri õppejõududest. Ilma nende 
osavõtuta ei toimu Tallinnas ühtki 
vastava eriala propagandistide se
minari. Eriti aktiviseerub loenguli- 
ne tegevus seoses EKP 50. a a s ta 
päeva- ja  eelseisva NLKP XXIV 
kongressiga.

Eesti keele ringis
Eesti keele ring  tuli kokku ree- vuti uusimate Ungari filmidega

del, 23. oktoobril, teemaks ikka Keele õppimisel kasutati , vastupidi-
veel aktuaalne s o o m e - u g r i  selt Lappeenranna kursustele, ak-
k o n g r e s s .  Lisaks kuulsime tiivset meetodit — vestlust.

Sissejuhtavad sõnad FU-70 mee
nutamisele ütles Jüri Valge. Oluli
sim on fennougristika laienemine

on.v- _______ __  nii kvantitatiivselt kui kvaHtatiüv-
ra ldatavais t soome keele kursustest selt. Kongressist võttis osa 435 de-
osa kolm meie üliõpilast. Tänavu legaati 16 maalt,
võimaldati sõita ühel. Kursused Kirjanduse sektsioonis toimunust
toimusid Lappeenrannas. Meetodi- rääkis Hille Ok. Suurima, läane-
tega, mis tunduvalt erinevad meil meresoome keelte sektsiooni tööst
kasutusel olevaist, antakse seal tegi kokkuvõtte Marje Joalaid
paari nädala  jooksul arvestatavad Sektsioonis esitati ettekandeid kõS-
teadmised ka nulltasemelt alusta- gi läänemeresoome keelte koht»,
jaile. Keele õppimisel rakendatakse peale isuri ja  vepsa keele. Uldkee-
passiivset meetodit. Abiks on mag- leteaduse sektsioonis aga feidssd
netofon. Keelekursustele lisaks pee- needki keeled kajastamist,
takse loenguid soome rahvaluulest,  Eesti keele kohta esitatud« e tte-
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Suurt  tähelepanu osutatakse õp 
pemetoodilisele tööle. Oktoobris toi 
munud kateedri koosolekul analüü 
siti näiteks seminarigruppide tööd 
Selgus, et paremate hulka kuulu 
vad juristid. On ju  NLKP ajalugu 
nende jaoks rohkem eri- kui üld 
aine. Kuid miite alati ei aita spet 
siaalsuse lähedus õppetöö edukuse 
le kaasa. Laideti ajaloolasi, kellei 
tuleb puudu nii töötahtest kui ka 
distsipliinist. Dots. L. Raid andis 
hea hinnangu defektoloogide rü h 
male. Bioloogide-geograafide töö on 
viimasel ajal samuti paranenud 
Arstid on varematel aastatel ikka 
tublid olnud, kuid sel aastal jäävad 
tagaplaanile. Matemaatikapeda 
googide hindamisel oldi kiitvate 
sõnadega samuti kitsid. Loengutest 
osavõtt on mõnevõrra halvem te i 
sel kursusel.

õppetöö tõhustamiseks valmistab 
kateeder dots. V. Ruusi toimetami: 
sel ette õppeabimaterjalide kogu 
mikku. Õppetöö parandamisega te
geleb ka ühiskonnateaduste partei 
organisatsioon, kus sekretäriks ön 
NLKP ajaloo õppejõud F. Kinkar

NLKP ajaloo kateeder on ainuke 
ühiskonnateaduste kateeder TRÜ-s, 
kus on võimalik (senini ajaloo-osa- 
konna, aga edaspidi tõenäoliselt ka 
mõnede teiste erialade baasil:) 
spetsialiseerumine NLKP ajaloo 
erialal. Seni on spetsialiseerujate 
töö juhtimine olnud peamiselt 
K. Kogre käes.

Õppeedukuse tõstmiseks peab ka
teeder vajalikuks koostöö tugevda
mist ülikooli komsomolikomiteega 
Nüüd peaks see eriti soodus o le 
ma, sest ülikooli komsomolikomitee 
sekretär M. Kubo on kateedri õp 
petööga vahetult seotud, viies läbi 
seminare kahes õpperühmas.

Dots. J. Kalitsaga vestles

R. JOAMETS

Toivo Kuldsepalt reisimuljeid Soo
mest ja  Maeve Leivo rääkis U n
gari matkast.

Mullu suvei võtsid Soomes kor-

TRÜ U T ü  psühhiaatriaringi koos
olek toimub kolmapäeval, 11. nov. 
kell 18 Tartu Vabariiklikus Kliini
lises Psühhoneuroloogiahaiglas. 

Päevakord
1. Skisofreenia sümptomatoloo- 

gia — E. Käiss (ravi IV).
2. Haige demonstratsioon — 

M. Tuksam (ravi V).

arhiivindusest, kirjandusest,  muusi 
kast

kandeid analüüsis Helle Saluveer. 
Üheks huvipakkuvam aks oli kong-

Keeleõppimise ja  loengute kõr- ressil meie keeleteaduse ia keele-
valt jäi aega ka Soomemaa ja ini 
meste eluga tutvumiseks.

Ungaris  Debreceni ülikooli juu-

arenduse suurkuju J. Aaviku ette
kanne, mille luges ette prof. 
A, Kask. Käsitleti ka keeleajaloo ja

res korraldatud kursused olid kuu- sem antika küs!musi. Mitmes ette-
ajalised, suunitlus rohkem kultuuri- kandes rakendati # generatiivse
loolist laadi. Toimusid loengud gram m atika meetodeid.
kirjandusest,  teatrist,  kinost. Tut- flä r g  lk. 4)

(iga S u  ju tu  järgi pidi ta  olem as 
olema, oli S u l ju  1940,- a, juun i
pöördeks «Kapital» läbi tö ö ta tud .)  
O tsest kodust mõju, aga hoopis 
vastupidist, said varsti tunda. Kui 
isa 1940. a. sügisel Tai tu. lehest lu
ges, et oled valitud  ülikooli am eti
ühingukom iteesse, sai ta  õige viha
seks: <?Kas selleks on kooliraha  
m akstud, e t ' poliitikaga tegeleb! 
Ä rgu toogu oma ja lga m u majja!» 
Kõige suurem a äikese ajal aga olid  
kaugel, see vaibus ja  ku i olid m õ
ned korrad isaga koos olnud, siis 
jä i järele ainult vahelduv p ilvitus. 
E m a jä lg is seda ilm astikku  vaiki
des. S a  ei kuulnud tem alt ühtki hal
ba sõna, ei te inud  ta  ka ka tse t 
Sirid m õjutada. A ga  kui S a  juba  
vanglas olid, läks tem a mure nii 
suureks, et sõi ära kogu  elujõu  „ , 
Selline oli kodune mõju. M äletan, 
vend, ükskord tah tsin  m inagi, et 
Sa  sellele m õjule alluksid. Olin siis 
vist 14-aastane. Õ mblesin Su lle  
vanglasse saatm iseks trussikuid. 
Need olid väga karedad, em a ked
ratud ja  kootud linasest. V&rvli 
vahele panin sedelikese: « Vend. ära 
enam  poliitikaga tegele, ema, on  
m urest m urtud ja  isa halliks täi
nud.» O tseselt kodu S in u  vaateid  
niisugusena, nagu nad olid, ei 
kasvatanud, ku id  vastav kaudne  
mõju, ku i järele m õtelda , võis ise
g i päris tugev olla: tappev töö la s 
tele hariduse andm iseks (eriti ta lu
naisel) ja m uidugi noorte väga  
ebavõrdsed ting im used  ülikoolis 
õppimisel. Ja ü ’dse  — elu, soov 
teda parem ini näka.

Mida. ma. tean S u  vaadetest 
6940„ a asta l? Seda  pole palju. 
Teant et olid  jõudnud  järeldusele, 
e t eraom andus maale ja tehastele  
tuleb kaotada, tuleb läbi viia m aa
reform  (m uide, isatalu kah juks) ja  
kindlustada noorte tasuta haridus, 
haigetele ta su ta  arstiabi. Üks S inu  
kir ju tist kõneleb maareformi va ja
dusest. M aad peab saam a harida 
igaüks, kes seda tahab. P ärast se l
lesisulist kõnet v isa ti Su lle  naaber
külas lava taga külm a vett. See  
oli ssõbralik kriitika» võrreldes 
püssist tu listam isega ühes Tartu
maa vallas.

K as olid S u  vaated küpsed, selli
sed, nagu nad on meil tänapäe
v a l? — A ga seda ei saagi ju 
nõuda.

K uidas arenes lugu  edasi? A lgas 
sõda, Tartus form eeriti hävitus pa
taljon, kuhu S ina  loom ulikult kuu 
lusid. M is vahetult pärast seda 
to im us, ma ei tea. Varsti aga tuli 
koju teade S u  langem isest. N äh ta 
vasti jõudis sam a sõnum  ka üli
kooli, sest sellel tahvlil seal ü li
kooli seinal ju  seisis S u  perekonna
nim e järel d a n g enud 1941. aastal». 
Em a valu oli suur, kuid  m ingi usk  
või lootus ikkagi elas edasi. Ja siis 
tuli see m uinasjutuline päev. N aab
rimees tu li teisest vallast oma va l
g e t hobust toom ast —- see oli v a 
hepeal «mobiliseeritud» olnud —  ja  
selle hobuse seljas istus ei keegi 
muu. kui langenuks peetud poeg ja  
vend. O tid haavata saanud, haav 
oli paranenud. A ga ema rõõm oli ■ 
üürike ja * mure pikk. Kui ema 4

aastat hiljem  1945. a. m ärtsis suri, 
ei teadnud ta ei S inust, ei noore
m ast pojast midagi. S inust oli ta 
viimased teated saanud vanglast, 
noorem .poeg oli 1943. a. sügisel 
põgenenud Soome.

S ina aga ei tundnud siis, 1941. a. 
suvel, veel ohu suurust. S a  ei osa
nud karta. Koduküla oli ikka kodu
küla. see harjutas Su  julgeks. Sa  
ci teadnud oma «süü» suurust. Su  
m ärkm etest lugesin: «Oma püssist 
ma lasksin kaks pauku, ükskord  
proovisin korstna pihta, et proovi
da, kuidas kuul jookseb, teise pau
gu tegin, et hirmutada üht kolla - 
nokka, kes m ajadesse riisuma kip
pus.» Ohtu m õistm ata ja «süüd» 
tundm ata  istusid ühel sügispäeval 
jalgrattale, et «vaja vaadata, ku i
das Tartus olukord on». Paljapäi, 
õhukese särgi väel. A sja ta  ootasi
me S in d  k o ju . . .  — Niipea, kui 
Tartu tänavatele jõudsid, kohtasid  
m eest, kes üllatus: «Ah sina oled 
veel elus ja vabaduseski!» Ja olidki 
arreteeritud.

A lgas töölaagrite ja vanglate pe
riood. 1942. a. kevadel said korraks 
Pärnu vanglast välja. Kõhn, ko l
tunud. Ise ütlesid: «N üüd on see 
õige ülikool seljataga.» K odus po
liitikast ei kõnelnud. Kosusid kii
resti ja varsti harjutasid jälle õuel 
käte peal käim ist. Ja siis tegid ka  
oma viim ase praktilise elutöö, nagu  
ma seda vahel m õttes nim etan. R a
kendasid hobuse ree ette, sõitsid  
mööda rohtunud teed metsa, korja
sid ree iioori kuuski täis ja is tu ta 
sid, selle kuuseheki, m is nüüdset

«Säde» sovhoosi Tohera brigaadi 
keskust ühest kü ljest piirab. Ja ra 
jasid selle muru, m is elam u ja  
vana ke ld r i, vahel on.

S iis  su lgusid  S u  järel uuesti 
vanglauksed, nüüd juba, jäädavalt.

Oma m ärkm etest loen:
Pühapäev, 16 VII 1944 

« A n gu s . . .  Ei suuda seda h a 
ju tada  päikesepaisteline pilvitu 
suveiim . . .  Ema silmade üle on 
n u tu r ä h k . . .  Vennas ja inime
sed, miks . on teiega nii? . . .  
Vend, miks muutub Su elu j ä r 
jest rängemaks! Oled seal lä- 
patanud kongis, kus on kokku 
surutud 100 inimolendit, kus 
tüüfus inimesi teise ilma s a a 
dab, kus on parasiidid ja  kär- 
natõbi, nagu vanglas t  vä lja saa 
detud U. P. pesu tõendab. Ja  
kõige raskem on see, et meie 
lootused Sind näha saada nii 
põhjalikult purunesid. Teadsi
me, et oled üle viidud Tallinna 
Kalda 2 . . .  Mõtlesime, et seal 
ehk on paremad tingimused. 
Aga täna  hommikul I. P. kõne
les, missugune kole koht see on.

Tülgastus . . .  Tunnen, et mu 
tahtejõud on k a d u m a s . . .  Ei 
taha ega saa midagi teha . . .  
Kui jalgki oleks terve! Teeksin 
tugevasti tööd, juurviljaaidad 
oleksid korras ja isa ehk te ist
sugune . . .

Tuleks ometi uni, ärgates ehk 
oleks kergem . . . »

M issugune oli Su  võitluste ja 
vaevade lõpp, vend, seda ma ei 
tea. K uulduste järgi oli see Elbin-

g i vangilaagris. Keegi sealt pääsnu  
ju tustanud  välism aal elavale ven
nale,. et sellenimeline isik surnud  
1944. a. detsem bris tuberkuloosi. 
Olid siis 25-aastane.

M armorisse raiutakse kangelaste  
nim ed. Kas S ina  olid kangelane? 
K angelased surevad lahingus. S ina  
jäid siis elama, said terveks. K an
gelased võitlevad viim se k u u lin i . . .  
Ja mis lahing see oli, ku i Sina  
oma püssist inim ese pihta pole 
paukugi lasknud . . .  A ga  — ;jätame 
selle, m illest ei tea.

Ei olegi oluline, kui kõrge oli 
S inus kangelaslikkuse aste. O luli
ne on, et ainult ideede pärast in i
m ene surnuks piinati.

Sinu ajal, s. o. m inu lapsepõlves 
ja  S inu  noorpõlves, m is terveks Su  
eluks kujunes, oli m õnikord raske 
tõde leida. Hea ja  kuri olid õige 
segam ini. Tõena pakuti mõne aas
ta jooksul kolm e, aga võib-olla ka 
rohkem väga erinevat kontsep tsi
ooni. S ina  valisid, S ina  leidsid oma 
tõe.

K angelased tavaliselt ei kahtle. 
(Võib-olla oh need küll skem aatili
sed kangelased?) S inu  sam m u  
aeglustas m õnikord ka kahtlus. 
M äletan, ükskord ütlesid heitu
nult: «Kes võis arvata, et nii palju  
tühje sõnu tehakse!» Ütlesid, pea
tusid viivuks, m õtlesid, siis läksid  
edasi ja tegid  om alt poolt kõik, et 
sõnad ei jääks tühjadeks sõnadeks.

Ja kui Sa  oma nim e sellel m ar
m ortahvlil näeksid, s i i s . . .  Sa  vist 
ei. usuks, et see on tegelikkus.

LEID A LEPAJÕ E
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ACTA
DIURNA

Suure Sotsialistliku O ktoobrire
volutsiooni 53. aastapäeva puhul 
avaldas rektor käskkirjaga tunnus
tu s t suurele grupile meie kollektiivi 
liikmeile, Rektori käskkirja ava lda
me ajalehe järgm ises numbris.

*
29, oktoobri! toim us EKP TRÜ

* komitee koosolek, kus a ru ta ti Suu
re S otsialistliku  O ktoobrirevolutsi
ooni 53. aastapäeva täh istam ist 
TRÜ-s, parte iorganisatsiooni aru- 
andlus-vaiim iskoosoleku ettevalm is
tam ist, k innitati parteigrupid  ja  
kuulati inform atsiooni TRÜ m ajan 
dusaktiivi otsuse n ing ülikooli a ja 
lehe tööd suunava otsuse täitm ise 
kohta.

*
5. novembril toim us ülikooli au 

las EKP 50. aastapäevale  pühen
datud teoreetiline konverents. TRÜ 
a ja loo lastest esines konverentsil 
ajaloodoktor Karl S iilivask e tte 
kandega «Eesti kom m unistide esi
mesed kogemused».

*
TRÜ Nõukogu o tsustas taotleda 

K õrgemalt A testatsioonikom isjonilt 
professori kutset ülikooli õppejõu
dudele m editsiinidoktor Ülo Aren- 
dile, bioloogiadoktor H ans Trassile 
ja  bioloogiadoktor Viktor M asin
gule.

Nõukogu vabastas TRÜ õppejõu 
kohalt poliitilise ökonoomia kateed
ri vanemõpetaja Boris Maiste, kes 
teaduslike tööde lepingute sõlmimi
sel ja  täitmisel oli jäm edalt eksi
nud teadlase kutse-eetika vastu.

*
3. novembril tähistati piduliku 

koosviibimisega ülikooli kohvikus 
kaugõppeosakonna 25. aastapäeva. 
Päevakohase sõnavõtuga esines 
kaugõppe prorektor V. Haamer. E n 
dised kaugõppe prorektorid E. Er- 
tis, J. Adojaan, L. Kangur ja  kaug
õppega seotud õppejõud n ing tööta
jad meenutasid kaugõppe algaegu 
ja arengut veerandsaja aasta jook
sul.

❖
Esmaspäeval, 26. oktoobril toi

mus Fiiüsika-Keemiateaduskonna 
partei- ja komsomoliorganisatsiooni 
nõupidamine. Arutati ehitustööst 
osavõttu novembrikuu jooksul, a l
gavate üliõpilaspäevade teadus- 
konälikke üritusi, õppedistsipliini 
ja komsomoliorganisatsiooni s truk
tuuri teaduskonnas.

16. oktoobril tuli RSR-i senat 
peale suv ist vaheaega jä lle  kokku, 
et võtta aru tusele  olukord Lähis- 
Idas niflg anda oma seisukoht eda
si ka hulgale as ja s t huvitatud  tu 
dengitele. K äsitleti: 1) sündm uste 
a jaloolist tagapõhja — teema, m il
lega debüteeris 2. aasta  senaator 
Olavi Pesti; 2) araabia m aade üht-

Olukord 
Lähis-ldas

suse küsim ust — 2. aas ta  senaator 
H ardo Aasmäe; 3) viim aseid sünd
m usi Jo rdaan ias — 1. aasta  senaa
tor Heikki Talving. Kokkuvõtte te 
gi 3. aasta  senaator Tõnu Laak. 
Lühidalt sellest, mis sisaldus sõna
võttudes. Juudid asusid endale Pa- 
lestiinas kodum aad rajam a esimest 
korda juba XV—XIV saj. e.m.a. 
Sajandeid hiljem? päras t Rooma 
ülemvõimu vastu  suunatud ülestõu
sude (66.—70. ja  132.— 135. a.) pu
rustam ist, aeti juudid P alestiinast 
välja — neil tuli asuda teiste rah 
vaste hulka elam a. 2000-aastane 
kannatuste  ajalugu  tekitas sionist- 
liku liikumise, mis elavnes eriti 
seoses fašistlike genotsiidide raken
dam isega paljudes Euroopa m aa
des. Ja  nüüd on m aailm  juba teist 
korda seatud fakti ette, et juudid 
on asunud endale kodum aad ra ja 
ma. Oleme mõnes m õttes harjunud 
kolooniate tekkimise ja  kadum ise
ga; kodum aa aga, kui ta  on loodud, 
ei kao — hoopis vastupidi: äsja 
loodud, ilmneb tal tendents laie
neda. Loomulikult ei suuda aga  sel 
territoorium il elunevad teised rah 
vad aru  saada, miks peaksid nem ad 
loovutama territoorium e, hüvitades 
sellega juutidele eurooplaste poolt 
tekitatud kahju. O lukorra teeb m o
mendil eriti keerukaks veel a s ja 
olu, et religioosse momendi kõrvale 
on astunud veel rahvusliku vabas
tusliikumise n ing sellele vastu tegut- 
sevate jõudude vaheline konflikt. 
Seoses kolme viimase sõ jaga Lä- 
his-Idas on tekkinud mitmeid õige 
teravaid ja  keerukaid probleeme:
1) Palestiina põgenike elutingimu
sed — aetuna välja oma polistelt 
aladelt, moodustavad nad näit. 
Jordaania elanikkonnast arvuliselt 
enam kui poole — vajavad p a ran 
damist, eelkõige sel teel, et nad 
asuvad tagasi Palestiinasse; 2) Iis
raeli relvastatud jõudude okupeeri
tud aladelt tagasitõmbamine, mida 
näeb ette ka ÜRO Julgeolekunõu
kogu resolutsioon 22. novembrist 
1967 ning mida tunnustavad nii
hästi AOV kui ka formaalselt Iis
rael.

P idanud ligi 2 tünni jooksul läbi
rääkimisi nende kahe põhiprobleemi 
ja arvukate alaprobleemide üle, lei
dis RSR-i senat, et olukord vajab 
kõige kiireloomulisemat reguleeri
mist, kuid samal ajal oldi sunnitud 
tunnistama oma võimetust olukorda 
otseselt parandada. RSR — press
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Täpsem alt...
(A lgus 1. lk.)

Kena oleks ka, kui orgkom itee liik
m etele jääks väike tegevusvabadus, 
e t neid kutsete palum ise ja  päri- 
m istega, kes kuskil esineb, m asen
davalt ä ra  ei tüüdataks. Samuti 
oleksid kõik orgkom itee ja  orgko- 
m isjoni liikmed üsnagi m eelitatud, 
kui praegu, enne tudengipäevi tek
kinud sõbrad jääksid  sõpradeks ka 
edaspidi.

ф  L a u p ä e v a  õ h t u l  esine
vad rajooni kultuurim ajas teatri 
«Ugala» noored — põhiliselt lava
kunstikateedri m öödunudaastasest 
lennust koos lavasta ja  T. Kalmeti- 
ga, nad kannavad ette ühe itaalia 
lavatüki. Niisiis need, kes tahavad 
saada  osa ka heast na ljast, katsu
ge hankida pääsm eid rajooni kul
tuurim ajja.

Dešifreerime siinkohal templite 
tähenduse kutsete tagaküljel. TRÜ 
ja  EPA peaksid olem a niigi selged 
(TRÜ klubi ja  EPA au la). LKH — 
AÜN Tartu Kultuurihoone, RTK — 
Raudteeklubi Heidemanni tänavas, 
RKM — rajooni kultuurim aja, 
PED — Pedagoogilise Kooli saal, 
KOP — Tartu Tarbijate Kooperatii
vi saal restorani «Tarvas» peal.

§  R e e d e l ,  13. n o v e m b r i l  
k. a. kell 19 ei saa  suurem osa 
m eist osa võtta üliõpilaspäevade 
avam isest «Vanemuise» kontserdi
saalis. On aga teinegi avaüritus 
sam al õhtul kell 20 TRÜ aulas — 
Tallinna Riikliku K onservatooriu
mi ÜTÜ klassikalise m uusika kont
sert (pileteid saab ülikooli komso
m olikom iteesi).

ф  Tänavu taham e ka pühapäeval 
pakkuda tagasihoidlikke program 
me, seda eeskätt ülikooli klubis, kus 
meid ootab klubi perem eeste ja  Ma
jandusteaduskonna poolt dekoreeri
tud saal — K A R N E V A L !  
K A R N E V A L !  K A R N E V A L !  
Tuleme siis dekoraatorite tööd tun 
nistam a ainult kostüm eeritult.

&  Teistes klubides pühapäeva 
õhtul: EPA — oma isetegevus ( tä 
navu tõepoolest huvitav, 2 show 'd), 
LKH — bioloogidest etlejad. Üli
kooli isetegevuslased esinevad kell 
19.30 TRÜ aulas linna noortele — 
nim etage siis om a sõpradele, et ka 
nemad saavad osa üliõpilaspäeva
dest — selle kontserdi pileteid le
vitab komsomoli linnakomitee.

$$> ELKNÜ TRÜ komiteesse saa
busid Tartu Vi üliõpilaspäevade 
m ärgid. O sta saab neid komsomoli
kom iteesi iga oäev keüa 14—20-ni. 
K iirustage, m ärke on ainult 2500!

Kui nüüd veel m idagi ütlemata 
iäi, siis saab see öeldud järgm ises 
lehes.

A ustusega ja  lootusega üliõpilas
päevade orgkom isjoni nimel

J. ViLLER

Ainult 2 päeva
Aasta lõpu lähenedes muutub töö 

varustusosakonnas üha pingelise
maks.

Saabus ENSV Kõrgema ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi nõue ühe 
nädala jooksul esitada 1972. aa s 
taks rahalise limiidi taotlus import- 
mõõduriistade ja laboratooriumi- 
seadmete tellimiseks sotsialismi
maadest.

Tuska ja nördimust tekitab aga 
see, et vaa tam ata  varustusosakon
na nobedale asjaajamisele kateedri
tele ja  probleemlaboratooriumide- 
le teatamisel pole senini mitte üks
ki neist vaevunud varustusosakon
na ilmuma prospektidega tutvuma 
ja tellimusi vormistama. Esitami
seks on aega jäänud ainult
2 päeva!

Tahes-tahtmata läheb «untsu» nii 
mõnigi viimasel hetkel uisapäisa 
tehtud tellimus: see lihtsalt p raa 
gitakse kõrgemates instantsides 
välja. Hilinenult esitatud telli
muste tõttu tuleb varustusosakon
nal niigi suurele töökoormusele 
võtta lisa ületundidest või kuulda 
etteheiteid ministeeriumi tööta ja
telt.

Piisavalt on aga hiljem hasarti 
ja energiat nurisemiseks saamata 
jäänud importaparatuuri pärast.

Paraku pole varustusosakonnal 
kuidagi võimalik anda kuuajalisi 
või veel pikemaid tähtaegu telli
muste esitamiseks, sest need m ä ä 
ratakse kindlaks kõrgemalt poolt.

Muidugi tekitavad sellised «üle 
öö» ja «paugupealt» nõuded meele
härmi esmajoones varustusosakon
nale endale. Kas või see hiljutine 
juhtum: lausa rekordilist kiirust on 
hakanud viimasel ajal arendama 
meie ministeeriumi varustusosa- 
kond, kust 30. okt. anti edasi tele- 
fonogramm kolme tunni jooksul 
teatada ülikooli vajpdus 1971. aa s 
taks 600 rubla väärtuses kodu
maiste ja 2800 rubla eest import-
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m asinate varuosade kohta. Sellise 
tuhina juures muidugi ei ole ju ttu 
gi läbimõeldud või kvaliteetsest 
tellimusest.

Tõsi küll, murede kõrval on sü 
damel heam eeltki — neljanda 
kvartali algus tõi ülikoolile rõõ
m ustavalt rohkesti mööblit. Ig a 
üks, kes ei olnud laisk soovima, 
võis saada vajaliku kirjutuslaua, 
kapi või tooli. Kui vaid transpord i
ga oleks lihtsam  ja hangitud 
mööbli jõuaks kiiremini ära  ve
dada! ‘ VARUSTUSOSAKOND

Eesti keele ringis
(A lgus 3. lk.)

Volga ja  permi keelte sektsiooni 
tööst rääkis Viktor Danilov. Tõnu 
Seilentha! andis ülevaate ugri 
keelte sektsioonist, kus eriti ak tu
aalsed olid kakskeelsuse ja  sõnade 
laenam isega seotud küsimused. 
Maeve Leivo tegi kokkuvõtvalt 
ju ttu  üldkeeleteaduse sektsioonist.

Lõpuks jälgisim e filmi kongressi 
täh tsam atest sündm ustest. Filmi 
operaator oli eesti keele kateedri 
asp iran t Valve Kingisepp.

Neile, kes reedesel keeleringi 
koosolekul polnud, kongressist aga  
siiski huvitatud on: kongressi tee- 
sidevihikud on kõigile kä ttesaada
vad. sam uti ilmub ajak irjas «Keel 
ja  K irjandus» alates oktoobrinumb- 
rist põhjalik ülevaade kongressist.

HILLE OK, JÜRI  VALGE

õ n n itlem e:
TRU Arstiteaduskonna anatoo

mia ja  histoloogia kateedri prepa
raatorit A rnold  Kreisi 30 aasta töö- 
juubeli puhul Tartu R iiklikus Üli
koolis ja soovim e jä tkuva t energia; 
ning  head tervist edaspidiseks/

Tartu R iikliku Ülikooli 
A rstiteaduskond

Ü E T  lektorid!
Oppus teemal «Auditooriumi psüh
holoogiast» toimub esmaspäeva». 
9 novembril kell 18 TRÜ peahoone 
aud. 228.

Avaldame sügavat kaas
tunnet Olli Mehikule 

ISA
kaotuse puhul.

KKT 111 kursus
ja  kursusejuhendaja

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk 
Tartti. Ülikooli 17/1° III Okcikn-jrnbrl 
hind 2 kop. Teil. 6550. MB-09552.
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TARTU RIIKUKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLIKO

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIII aas takäik

m E » M £ W J \D
Täna õhtul kell 18 algavad RAT «Vanemuise» kontserdisaalis Tartu 

VI üliõpilaspäevad.
Pool aasta t ettevalm istusi, neist kaks viim ast kuud hästi pingelisi, 

on selja taga. Ü liõpilaspäevad on Tartus saanud traditsiooniks, on

om andanud koha üliõpilaste ja  linnarahva elus. Üliõpilaspäevi ooda
takse, hinnas on kõik üritused. Pääsm ete omanikud on õnnelikud. T ra
ditsiooniks on kujunenud üliõpilaste tõrvikrongkäik, peod, koondkont- 
serdid, kunstiõhtu. Sellel aastal on üliõpilaspäevade raam es peaaegu 
15 erinevat üritust, mis jaotuvad kolmele päevale. N iisugune suur pidu 
nõuab head organiseerim ist ja  sellega on komitee liikmed eesotsas Laur 
Karu ja Jaak  Villeriga hästi toime tulnud. Üliõpilaspäevade ettevalm is
tam ine on keerukas ülesanne. Kuni viimase päevani ei või ette teada, 
kas T allinnast sõidavad kohale kõik esineda lubanud ansam blid, kas 
ilm ataat lubab lund või. päikest, k a s . . .  jne. Aga kui kõik tudengid 
oma päevadel i s e täie innu ja  vaim uerksusega kaasa löövad, siis ei 
tohiks niisugused pisiasjad tuju alla viia.

Me oleme sellel aastal valinud üliõpilaspäevade deviisiks tõsise 
mõtte, mille mõistmiseks ja  elluviimiseks on tarv is i g a üliõpilase nii 
teoreetilist kui ka praktilist tegevust. Paraku on meis perem eest veel 
vähe, kasvõi sellise ühisrikkuse hoidmisel, nagu seda on loodus. Vahel 
kirume neid tootm isjuhte, kes on hoolim atult ümber käinud looduse 
iluga. Aga kas me oleme p äras t ülikooli küllalt küpsed, e t ka ise m itte 
m uutuda niisam asuguseks? Sõnades küll, aga tegudes v ist veel m itte. 
A lgavatel üliõpilaspäevadel väljendavad Tartu üliõpilased oma tahet 
seista hea nii ühiskonna kui looduse aruka juhtim ise ja  kasutam ise eest. 
Väljendame ka solidaarsust kogu m aailm a progressiivse üliõpilaskon
naga, kes võitleb oma õiguste ja  hum aansem a ühiskonnakorra eest. 
Üliõpilaspäevadega on meil hea võimalus täh istada  ülikooli taasav a 
mist vähem kui 3 kuud pärast Tartu vabastam ist — 17. novembril 1944.

Pidu on oodatud, peoks on valm istatud. Peame siis pidu p e r e 
m e h e t u n d e g a .  Tartu Riiklikule Ülikoolile, Tartu üliõpilastele, 
Tartu linnale. Selleks komsomolikomitee nimel kõigile head tuju!

м .  k u b o

TRÜ rektori käskkiri
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 53. aastapäeva puhul õnnitlen ü li

kooli kollektiivi ja  soovin igaie kollektiivi liikmele edu ning jõudu edaspidisteks 
saavu tusteks tem a poolt valitud  erialal n ing  ühiskondlikus töös. Seniste töö
tulem uste n ing  ühiskondlike ü lesannete täitm ise eest tõstan  esile järgm isi se lt
simehi

FOTO ASETAMISEGA AUTAHVLILE: 

ü l e ü l i k o o l i l i s t e s t  k a t e e d r i t e s t

vanem õpetajad Rein VIHALEMM ja  Pjotr FOMENKO, laborant Valentina 
USSATŠOVA.

A j a l o o - k e e l e t e a d u s k o n n a s t

vanem õpetaja Olaf KLAASSEN ja  õpetaja Helie HEITER, ü l i õ p i l a s e d  
Avo LUUK, Rein VEIDEMANN, Tiit ROSENBERG.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t

kateedrijuhataja  professor Kuno KÕRGE, kateed rijuhata ja  professor Ants 
RULLI, professori kt. Albert KLIIMAN ja  Vootele MEIPALU, dotsent Kadri 
GROSS, kateed rijuhata ja  professor Endel TÜNDER, vanem preparaator Arnold 
KREIS, assistendid Ain KAASIK ja  Lea HERING, ü l i õ p i l a s e d  Rein 
KAARET, Maile VÄÄRT, Raivo UIBO, Olev LONDSO, Riho LAI, Anne VÄRTE, 
Kaja MÜÜR, V aaija KROON.

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t

dotsent Heigo MIIDLA.

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t

vanem teaduslik  töötaja Rein PULLER ITS, üliõpilane la a k  JÄRV.

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t

kateedrijuhataja  dotsent Atko VIRU, vanem õpetaja Helga SILDMÄB, kvali
fitseeritud tööline Uno KÄARIK.

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t

vanem õpetaja Elmar SAKKOV, ü l i õ p i l a s e d  Tõnu KOLLO, Rein PRANK, 
Tiit LEPMANN.

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t

üliõpilane Heldur VEINBERG.

A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a s t

au to juh t Heinard KASE, keskküttekiitja A ugust SAVI, toru lukksepp Endel 
fRUMVOLT, restau raato r E1H KOOL, metoodik Hilja LIPP.

AVALDADA KIITUST: 

ü l e ü l i k o o l i l i s t e s t  k a t e e d r i t e s t

kateedrijuhatajale  Konstantin VOINOVILE, vanem õpetaja Jevgeni MALIKO- 
V1LE, õpetaja Aleksei TARAKANOV1LE, õppem eistritele Grigori KRJUKOVIIE 
|a  Andrei VASSILTŠENKOLE, vanem laborant Inge PAUSKALE,

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t

dotsentidele Sergei 1SSAKOV1LE, Eduard LAUGASTELE, Jaroslav  RAIDILE, 
Pavel SIGALOVILE, Karl MURULE, vanem õpetajatele Amanda KRIIDILE, 
Valeri BEZZUBOVILE, Heino LIIVILE, õpetaja Tiiu VESKILE, nooremale tea 
duslikule töötajale  Pikkar JOANDILE, vanpm laborantidele Ann MALTSALE, 
Meeli REINVELTILE, dispetšer Leida FRANKELE, üliõpilastele Evi LIIVATILE. 
Rein KÄRNERILE, Ellen TUULINGULE. Jüri TALVETILE. M art ARULE, Jüri 
VALGELE, Niina KUKSALE, Roza PÕDERILE, Tiina KOHVERtLE, Urve SÕME
RALE. Tiiu PUIKILE, Salli VAINOLALE, Maie RAATMALE Aldo KÄISILE, 
Mati RUBINILE.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t

dotsentidele Heinrich PETLEMILE, Anton KIVIKULE, Leonid VAINERILE, 
assistentidele Arved JENTSILE, tlm ar KRUSELE, Dagmar KULDEVALE, Raul 
TALVIKULE, vanem iaborantidele Hilma PU ISILE, Aasa RAUDSEPALE. Silvi 
MÄNNISTELE, Tiina VINNILE, T am ara ETTILE, laborantidele Anne KELULE, 
Endla ANNILE, vanem preparaatoritele M’ralda ODENILE. E4a VÄÄRSILE, 
Elfriede AMBOLE, üliõpilastele Mati TIIVELILE, Rein RANDAMILE. LudmiPa 
HANNULALE, Valeri SMETANINILE. Mait KARLISELE N atalja JAAZÖKOVALE, 
Ilja  LAPIDUSELE, Sirje KRÖNSTROMILE, Jaan  KÖ1VIKULE, Jaak  KUÜSELE,

Sirje MARGILE, Elle PEETSILE, Tiiu TAMM ERA IDILE, Urve MÕISTUSELE, 
Mare RAAMATULE. Ene KÄGOLE.

B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t

professor Juhan AULILE, dotsent Asta ORASPÕLLULE, vanem iaborantidele 
Vivian HEEGIl.E ja  Juho KIRSILE, laborantidele Luule OHALE, Evi PAALILE, 
Tiiu TALVILE, peavarahoidja Ingrid HEIDEMAALE, töölistele Aino VÄIDELE, 
Lilli REMSUJEVILE, aednik EHen TELLILE, preparaator Salme PENDERILE, 
üliõpilastele Kalev AUNILE, Toomas KUP1TSALE, Reino VEIELAINENILE, 
Rita KÄÄRILE, Helle VIKSILE, Ene VÕRGULE, Kalle TÜRG1LE, A ndrus RIST- 
KOKILE, Arvo MIILMETSALE, Siiri RENKELE.

F ü ü s i k a - K e e m i a t e a d u s k o n n a s t

vanem õpetajatele Aarne TÖLDSEPALE ja  Jaak  SALMILE, assisten t Mall 
HÕRAKULE, nooremale teaduslikule töö tajale  Aime LUSTILE, vanem insene
ridele Lennart NEIMANNILE ja  Boris LAUMETSALE, vanem laborant Ebba 
LOODMAALE, laborant Leida SOSSILE, asp iran t Toomas TENNOLE, üliõpi
lastele Helle KÕRKUSELE, Valentina SOOLE, Peep ADAMSONILE. Aleksei 
TREŠTŠ ALO VILE, Aarne PRUKSILE, Jaak KIKASELE, Harri FAIMANILE, 
Aare LAHELE, Indrek KOLKALE, Vladimir MÜRGILE, Merike KEPPILE.

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t

dotsent Heino SIIGURILE, vanem õpetaja Aavo OTSARILE, assisten t Priit 
PEETSILE, vanem laborant Anne HUSSARILE, laborant Silvia KEERILE, d is
petšer T am ara NEIDERILE, aso iran t Peeter VIIRESELE, üliõpilastele Lia 
TATTERILE, Toivo PLEKKSEPALE, M arje SAARELE, Malle ARULE, Evi 
KEEMANILE, Lidia RAPPILE, T atjana TŠERKUNOVALE, Mall SEPALE, Helle 
LINDERILE, Mare PIKKERILE, Mare KUURALE, Tiia TIIGILE, Tiiu PERNALE, 
Ülle MARTOJALE.

K e h a k u l t u  u r i t e a d u s k o n n a s t

vanem õpetajatele Evald MÄEPALULE, Heino AUNINILE, Osvald ALLIKA- 
SELE ja  Evi KRASSILE, õpetaja P äria  TIIDOLE, laborantidele Vaike KURELE. 
Tam ara TOOMELE, ÕILME VANAMÖLDRILE, nooremale teaduslikule töötajale 
Leo HUMALALE, töölistele Ida VANAMÕISALE ja  Leida VAIGALE, valvur 
Ailis PÄRNALE, koristaja Anna KOOLILE, üliõpilastele Tiit SIIGURILE, Maie 
LAASILE.

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t

professori kt. Gennadi VAINIKKOLE, dotsent Ene TIIDULE, vanem õpetaja
tele Heino TÜRNPULE, Tõnu MÕISILE, laborantidele Evi PAABUTILE, Helmi 
TERALE, dispetšer Eili ROOSTILE, üiõpilastele Kalle KAARLILE, Grigori 
RUBAKOVITŠILE. Vladimir FLJAIŠERILE, Leevi HARGILE, Krista LÕHMU
SELE, Ivo VANALE, Toivo LEIGERILE. Peeter KREUTZBERGILE, Lea TAL
LILE, Riina VÕHMALE, Leevi SELLIOVILE.

Ö i g u s t e a d u s k o n n a s t

dotsent Jenny ANANJEVALE, üliõpilastele Mai KÕLILE, Feliks LL'IKSAA- 
RELE, Aare RAIGI LE. Urve KURRIKULE, Kalle MERUSK1LE, Anti TALURILE, 
Mare ANNUSELE, Hulda SAUKSILE, Jaan  SOOTAKILE.

A d n i i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a s t

koristajatele Maria TRANŽIROVALE, Õle TAMMU RILE, Toini AKKONENILE, 
Elsa KUUSELE ja  Salme VOOLAIDILE, kü t|a  Elisabet SÄRJELE, lukksepp- 
santehnik Karl KÄPPALE, dispetšer M arta KlKASELE. autoiuhtldele Heldur 
PEETSILE, Andrei MARTIKAINENILE ja  Robert VÕNGERFELD1LE. transpord i
tö ö lis te  Salme MÕRULE, van.-inspektori aj. kt. Helve VI LJ AS AAR ELE, m asina
k irju ta ja  M aria SAMANOVALE.

K i r j a s t u s g r u p i s t

toim etaja Virve TOODELE, paberilõikaja Jaan MARGILE, trükki Ja Jüri 
LIIVILE.

V a n e m t ö ö d e j u h a t a j a  j a o s k o n n a s t

puuseppadele Ants KREEGILE, Arnold KESKPALULE ja  Elmar MORGILE, 
m aalrite le  Hugo KELDRILE ja  August VOLMERILE, elektrikutele Saveli 
SVINKOVILE ja  Olavi ORINILE, plekksepp Teet LEEGOLE, krohvija Vladimir 
LAŠKOVILE, torulukksepp Eduard VASSILALE, m eister Raivo ŠARETÄLILE, 
insener Albert AVAKIVILE.

T e a d u s l i k u s t  R a a m a t u k o g u s t

vanem redaktor Heljo KONTSALE, vanem bibliograafidele Elfriede JÄÄRILE 
ja  Viiu JüRKENILE, bibliograaf Aino SORGSEPALE, raam atukoguhoidja Elsa 
PÕVVATILE. Rektor A. KOOP

T ÄHE LE PAN U,  
KOMMUNISTID!

EKP TRÜ ORGANI-  l
i  SATSIO ONI ARUA N- !
I DE- JA VALIMIS-  f
I KOOSOLEK TOIMUB }
l  REEDEL,  20. NO- !
: VEMBRIL  A L G U S E G A  \
I KELL 15 TRÜ AULAS.  \

EKP TRÜ KOMITEE j

lyltiõpilad-
päevade
ieoreeiiUne
konverents
VI ÜLIÕPILASPÄEVADE TEO 

REETILINE KONVERENTS püüab 
üliõpilaspäevade juhtmõtet «Olgem 
looduse arukad peremehed» teoreeti
liselt lahti mõtestada ja anda ka 
mõningaid konstruktiivseid ideid 
selle põhimõtte realiseerimiseks, läh
tudes seejuures üliõpilaste kui tule
vaste kõrgema haridusega spetsia
listide ees seisvate ülesannete eri
pärast.

Konverentsi põhiettekande peab 
dr. biol. T. Frey, kes käsitleb b i o 
s f ä ä r i  u u r i m i s e  j a  k a i t s e  
p õ h i p r o b l e e m e .  Looduskaitse 
Seltsi aseesimees J. Eilart räägib 
l o o d u s k a i t s e a l a s e  t ö ö  a r 
g i p ä e v a s t  meie vabariigis. 
E e s t i  v e e r e s s u r s s i d e
к a i t s e 1 e on pühendatud M. Aruja 
ettekanne. EPA üliõpilased T. Leito 
ja H. Relve valgustavad T a r t u  
ü l i õ p i l a s t e  l o o d u s k a i t s e 
r i n g i  t e g e v u s t .

Organiseerijad loodavad, et kon
verentsist võtavad rohkearvuliselt 
osa ka humanitaaralade tudengid, 
sest probleem «Inimene — bio
sfäär — inimkonna tulevik» on la 
kanud olemast üksnes loodustead
lasi haarav, vaid puudutab meist 
igaüht.

Konverents algab p ü h a p ä e 
v a l ,  15. n o v e m b r i l  k e l l  1G 
E P A  a u l a s .

Tulipunktis 
on õppe- 
distsipliin

Ühe osa meie kom som oliorgani
satsiooni kesksest tööst on m oodus
tanud ja  m oodustab tegelemine õp
peprotsessiga. On ju üliõpilase üles
andeks number üks sihipärane sü
gavate  teadm iste om andam ine nii 
oma valitud  erialal kui ka laiemas 
sfääris. Selle protsessi norm aalse 
kulu tagam ine peab haaram a meid 
kõiki.

Käesoleval õppeaastal on komso
molikomitee õppesektor seitsm eliik
meline. Koosseis on uus, põhiüles
anded, mille lahendam ist alustatud, 
aga  üsnagi vanad. Kui iga-aasta- 
sele tööle esimeste ja  viim aste kur
sustega võib vaadata  kui loomuli
kule kordumisele, siis kuidagi ei ta 
haks seaduspäraseks lugeda alalist 
m aadlem ist õppedistsipliiniga. Et 
õppedistsipliini ja  õppeedukuse 
mõisted on kõige tihedam as korre
latsioonis, on esimese parem usta- 
mine kindlaks tagatiseks meie suh
teliselt m adala (78,6% ) õppeeduku
se tõstm isel.

Ehkki igal sügisel täienevad 
meie read inim estega, kel puudu
vad ülikoolis õppimiseks vajalikud 
kogemused ja  väljakujunenud a ru 
saam ad, ei ole see õigustuseks, et 
jälle  tuleb alustada katseid dist
sipliini osas kord jalule saada. 
M itte I kursused pole need, kes 
laostavad meie õppedistsipliini. Ise
loomulik on, e t stuudium i neljast 
kursusest on distsipliin kõige pa
rem I kursustel, seda aga  ainult 
esimesel sem estril. Etteheited a lg a
vad teisest sem estrist, mil m ärga
tav a lt suureneb õppetöölt põhjuseta 
puudumine ja  võib täheldada lan
gust jooksva töö tulem ustes, õppe
distsipliini ulatuslikum  rikkumine 
leiab aset vanem atel kursustel.

(Järg  4. lk.)

QZete tuiema&t <htartu V I  üCiopiCa&paevadeCe!
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Mis selles 
majas tehakse?
Kommunistliku 
kasvatuse 
laboratoorium

on üks nooremaid laboratooriume 
ülikoolis — ta loodi alles möödu
nud- aastal. Teaduslikuks juhenda
jaks nimetati dotsent J. Kalits, ase
täitjaks vanemõpetaja M. Titma. 
Nemad juhivad laboratooriumi kol
lektiivi, mis koosneb 3 teaduslikust 
töötajast,  ühest tehnikust, lepingu
liste töödega seotud mittekoosseisu- 
listest uurijatest ja laboratooriumi 
juhendamisel tegutsevast 24 üliõpi
lasest.

P raegu on laboratooriumil neli 
põhilist uurimissuunda:

ф  maailmavaate sisu uurimine 
(M. Titma); 

ф  üliõpilaskontingendi formeeru
mine (H. Dsiss); 

ф  üliõpilaskond kui etapp intelli
gentsi kujunemisel (I. Aim- 
re ja A. Blumfeldt);

#  maailmavaate kujunemine 
ja sotsialiseerumisprotsess 
(J. Kalits ja P. Kenkmann). 

Põhilise materjali uurimistööks 
annavad ankeedid, mida on korral
datud kolm. 1966. a. tegi M. Titma 
keskkoolilõpetajaile ankeedi kutse
valiku küsimustes ja kordas sam a
de isikute küsitlust 1969. a., et jõu
da selgusele, kuidas vastab kujune
nud olukord kutsevaliku esialgsele 
hinnangule. Möödunud aastal h a a 
rati ulatusliku ankeediga ENSV 
kõigi kõrgemate koolide üliõpilas
kandidaadid. Ankeedi analüüsi abil 
püütakse jälile saada, millised on 
erinevused vastuvõetute ja ukse 
taha jäänute  vahel, mille poolest 
erinevad ühe õppeasutuse üliõpilas
kandidaadid teiste õppeasutuste  
omadest.

J. K alits ja A. Blum feldt uurivad 
TRU m itm ete kursuste üliõpilasi, et 
selgusele jõuda, kuidas neil ku ju

nevad arvamused maailma nähtuste 
kohta.

Ühiskond ootab kõrgemalt koo
lilt kindlate erialaste teadmiste ja 
maailmavaatega spetsialisti e tteval
mistamist. Kuidas selline spetsialist 
aga  kujuneb? Üliõpilased erinevad 
ju oma seniselt elukäigult, vanu
selt, huvide ja teadmiste poolest. 
Lähendades üliõpilast tulevasele 
ideaalile tuleb arvestada üliõpilaste 
eripära, s. t. uurida tuleb küllaltki 
diferentseeritult.

Mitmed probleemid on seotud 
maailmavaate kujunemise uurimise
ga. Sageli segatakse maailmavaade 
maailmapildiga, kusjuures hoopis 
unustatakse maailmavaate regu la
tiivne funktsioon. Maailmavaate all 
mõistetakse suhtumist loodusesse 
ja ühiskonnasse, kuid selle mõiste 
alla mahuvad ilmselt ka need tõeks
pidamised, mis määravad inimese 
käitumise tegelikkuse suhtes. Näi
teks võib inimene õppida sõna-sõ- 
nalt pähe kommunismiehitaja mo
raalikoodeksi, kuid kui ta ei käitu 
vastavalt kommunistliku moraali 
nõuetele, ei saa kuidagi kinnitada, 
et tal on kommunistlik maailm a
vaade.

Laboratooriumi uurimused püüa
v ad ,a id a ta  neid, kes on seatud tu 
levast spetsialisti kujundama. Nii 
ühendatakse laiem teoreetiline a n a 
lüüs konkreetsete praktiliste prob
leemidega, mille õige lahendamine 
võimaldab paremini suunata õppe- 
ja kasvatustööd.

Tehakse ka lepingulisi töid, mis 
võimaldavad uurida analoogilisi 
protsesse töötajate kollektiivides, et 
võrrelda saadud tulemusi üliõpilas
konna uurimisel saadutega. Lepin
gulised tööd on laboratooriumile 
materiaalselt kasulikud, kuid jäävad 
siiski kõrvaltöödeks.

Uurimistöö esimesi tulemusi tu t 
vustatakse laiemale avalikkusele 
peagi ilmuva teaduslike tööde ko
gumiku vahendusel. Kavas on kõi
kide vabariigi kõrgemate koolide 
osavõtul pidada teaduslik-prakti- 
line seminar, kus arutatakse üliõpi
laskonna kujunemise ja m aailm a
vaate formeerumisega seotud prob
leeme.

P. Kenkmanni ja  M. Titmaga 
vestles K. KELLO

СО* warn

т з

о
Q l
СО
О
со

’>
V-
<D 

■+-* 

0  

Е 
5 ):cd :cd

O f

J ^ a is-  
üliõpilane, 
kui sa 
tänaval käid

N A I S Ü L I Õ P I L A N E ,  k u i  
S / l  t ä n a v a l  k ä i d ,  võrdled  
5Л tah tm atu lt oma ja kaaslaste  
rühti. Sa  tead, et paljud naised ja 
noored neiud kaotavad lohaka ke
hahoiaku ja hooletu kõnnaku pä
rast osa oma ilust. Oled S<4 enese
kriitiline, mida tahaksid kaaslaste  
rühist üle võ tta ?

Kontrolli korraks oma kõnnakut 
ja kehahoidu suure peegli ees (joo
nis 1) ja lase seda kodustel või 
sõbrataridel hinnata. N üüd va li
takse kõikja l miss-70, võib-olla 
oleks m õttekas internaaditoas vali
da salam isi oma m iss RÜHT.

Miguel Hernändez
Hiijuti möödus Miguel H ernändez’i 60. sünnipäev. Suur h is 

paania luuletaja ei saa seda sündm ust täh istada koos meiega: 1942. a a s 
ta  kevadel saabus surm — lõppvaatus tem a lühikesele, vaeva- ja  tun- 
neterikkale elule.

Ometi jõudis M. Hernandez oma nime jäädava lt k irju tada hispaania 
luule kaunitele lehekülgedele. Tema sulest ilmusid kogud «Kuude tu n d 
ja» (1933), «Kiir, mis ei katke» (1936), «Inimene kuulab pealt» ( 1937— 
1939). M. H ernändez’i looming on mitmeski olnud allu tatud Garcilaso 
de la Vega, Gongora ja  Jüan Ramõn Jim enez'i mõjudele, jäädes aga 
siiski alati sügavalt om apäraseks. Sam a käib ka tem a näidendite kohta, 
m illest paljud, sealhulgas «Väikemees», on koondatud kogumikku «Sõjii 
teater» (1937).

Peale vabariigi hukku m ääras frankistlik kohus luuletajale su rm a
nuhtluse, mis hiljem asendati 30-aastase vangistusega. Siin k irju tas 
M. Hernändez oma viim ased luuletused. Need avaldati kogus «Äraole
kute laulud ja rom ansid». Rasked elutingim used ja  tuberkuloos m urd 
sid poeedi juba teisel vangla-aastal.

) h i f i em ees
Ainuke pilt

E m a  (siseneb erutatu lt): Poeg! 
Kuhu sa küll kadunud o led? 
Pooo-eeg! Pooo-eegl

P o e g :  A la ti kuulen su lt ikka 
iiht ja sama, ema: poeg, poeg. Ma 
pole nii väike, et võiksin nagu  
m ingi nõel kaotsi m inna, ja sina  
muud ei teegi, kui käid m u järel.

E m a: Jälle pom m itavad need 
m õrtsukad. Kas sa ei kuule kolme- 
mootoriliste ja pom m ide hääli? 
Aga mis siis, kui need meile pähe 
kukuvad, sinu pähe, poeg?

P o e g :  Enne kukkus naaberaeda 
granaat, aga ei lõhkenud. Ümber
ringi luusivad spioonid ja pole 
kahtlust, et nad on fašistidele juba  
ette vilistanud, et meil on siin väe
osa. M ulle meeldiks, kui m ul oleks 
palju silm i ja kõrvu, et reetureid  
ära tunda ja neid kividega kosti
tada.

E tn a: Kus olid sina, kui kukkus  
granaa t?

P o e g :  Käisin ringi mööda õue 
ja panin kõrva vastu maad, et 
kuulata kahurite mürinat.

E m a: E i taha mõeldagi sellele, 
m is sinuga oleks võinud juhtuda. 
Kui m itu korda pean ma sulle rää
kim a, et sa ei läheks kusagile ilma  
m inu ta?

P o e g :  Ema, m ind on ära tüüda
nud sinu sabas jooksmine. Ma ei 
ole mõni poisike.

E m a: M õtle om eti ise, sa oled 
viisteist aastat vana ja sõjas on nii 
palju ohte!

P o e g :  M ul on häbi silm a vaa
data oma sõpradele, kes kõik töö
tavad nagu suudavad R ahva
armees. M ul on piinlik näha end 
iilpnem as naiste seas: tassida pii
ma, leiba, läätsi ja m itte  kanda  
püssi või vähem alt trum tni kaevi
kutes. Kuidas ihkaksin näha sur
nud vaenlast, tuld sülitava t tanki 
ja suitsupilves kahurit! Ma näin 
plikana ja lõpuks olengi ju  plika, 
kui sa m uudkui käid ja ajad, et ma 
su seelikust lahti ei laseks.

E m a: S inu  isa ei taha, et sa 
õpiksid püssiga ümber käima. Igas  
om a kirjas räägib ta sellest.

P o e g :  Sellega ümber käia ma 
juba oskan.

E m a :  K uidas? M illa l?
P o e  g: Olen m itm el õhtul käi

nud talupoegade väeosas, et saada 
väljaõpet ja püssilukku lõgistada. 
Kui sa teaksid, ema, m issugune  
rõõm on hoida käes püssi! Lausa  
nutm a ajab . . .  M ind viib m eele
heitele, et ma ei saa võidu saavu
tam isele kaasa aidata.

E tn a: Vaiki om eti! Oled väga  
väike, poeg. Su  liikm ed on veel 
liiga nõrgad, et kanda sõja raskust.

P o e g :  Usun, et olen väike mees, 
ema. M ul tärkavad juba vurrud. 
Luba mul minna.

E t n a :  Ma  ei või jääda ilma si
nuta.

P o e g :  Pole m ingit kahtlust: si
na ja isa olete nahahoidjad. Ma 
lähen.

E m a: Oled meie elus ainuke 
rõõm. Me ei taha sind kaotada. 
M ine õue, poeg, ja  unusta sõda, 
m is ei ole sinu jaoks. Rohi levkoi
sid. Ära räägi mulle, et rohimine 
on naiste töö. Kärbi läätspuud, mis 
veel püsti seisab: ülejäänud neli 
on juba tuhk. Sõja  tunne on haka
nud ka puudesse. M õned seltsi
mehed on puiesteel m ändidega nii
sam uti ümber käinud nagu fašism  
meiega. Mine, poeg, rohima ja kär- 
pimaJ mis on m eeste töö nagu võit- 
luski.

P o e g :  Ma ei või, etna, ei või. 
Kuulen pom m iplahvatusi ja kogu  
veri mu südam es seguneb vihaga. 
M iks ei peaks võitlem a mina, kui 
olen kuueteistaastane . ..

E  m a: Viieteist, a inult viieteist
küm nene!

P o e g :  . . .  nii väga tahaksin  
päästa H ispaan ia t. .  . Kas siis a ja 
lehed ei räägi, et me kaotam e, kui 
kõik mehed käivad, käed risti rin
na l?

E m a :  S ina pole mees.
P o e g :  Tahan olla! Kas nad siis 

ei räägi, et kui M adriidi tulevad  
sakslased, on nälg suurem kui ku 
nagi varem  ja et oleme siis kõik  
nagu vasikad? N ad on Madriidi 
lähedal, lähedal, ja kui nad m arsi
vad sisse, ei ole mu emal enam  
tööd, ja  siis ei rõõm ustaks ei sina  
ega mina. M a lähen! Ma lähen!

E m a :  Ara ole hull! Ära tee mulle 
seda valu, poeg!

P o e g :  Kui nad tulevad M adrii
di, teevad nad meid pihuks ja põr
muks. Tapan neid nii kaua, kui 
mul on püss, ja kui m ul ei ole püs
si, siis ragulkaga, ja kui mul ei 
ole ragulkat, siis ham m astega, ja 
kui m ul ei ole hambaid, siis sülitan  
nende peale nii kaua, kuni m ul jä t
kub sülge.

E m a: Kas poleks parem, kui sa 
m ulle õpetaksid, kuidas fašisti 
kom bel tervitada, ja ku i nad tu le
vad, teeme seda kahekesi, et näha, 
mis meiega siis ju h tu b ? Tule, näita 
mulle.

P o e g :  See käib nii, ema!
E m a: Sa  petad mind, poeg. See 

on kom m unisti tervitus.
P o e g :  Seni, kui m ulle siin elus 

on jäänud rohkem  kui üks hinge
tõmme, on m inu tervitus selline.

E tn a: Kas sind ei kohuta surm ?
P o e g :  Ma ei tunne teda, ja ta 

haksin näha, ehk kohkub tetna minu  
ees. Ma lähen. N üüdsam a lähen, 
ema!

E m a: Kuhu sa lähed, poeg? 
Ara liigu mu kõrvalt. Tule siia, mu 
poiss. Ohte on palju. Rohi levkoi
sid , kärbi akaatsiat, sa ei lähe

Is tuv  eluviis ohustab ala
tasa SU  selgroogu. Seljalihased  
väsivad, selgroog vajub kokku, 
raskusi valm istab üm arselgsus (se 
pik seljas!), kopsudele jääb kasi
nalt ruumi. Mida pakkuda vastu 
kaa luks? O bligatoorsetest kehalise 
kasvatuse tundidest jääb napiks, ai
tam a peaksid m itm esugused keha
lised harjutused ja liikum ine (hea 
seegi, et ülikooli ees autobussipea- 
tu s t ei ole). Viimasel ajal eelista
takse staatilisi poose, m is annavad  
lihastele ja luustikule vastupidise  
pinge, võrreldes päevasega, ü£s  
võim alus on SU L õhtul enne m a
gam am inekut mõnda aega kušetil 
või vaibal olla (internaadivoodi on 
liiga pehtne ja ebastabiilne), toe
tudes küünarnukkidele, põlved kõ
verdatud (joonis 2). S e lg  saab nii 
päevasele vastupidise pinge, ka ja- 
lapöiad on sirutatud. Rätsepaiste  
parandab vaagna- ja seljalihaste  
verevarustust ja annab neile taas
tava pinge. S e lg  tuleb SU L siis

hästi sirge hoida. M agam iseks so 
bib parem ini kõva voodipõhi. Osa 
poisse on seda juba proovinud  — 
panid voodite väljaveninud traat- 
sõrestikule lauad alla!

M itte ainult esteetilistel põhjus
tel, vaid ka haiguste ärahoidm ist eks 
peaksid  5Л oma kehahoiakule tähe
lepanu pöörama. Teiselt poolt — 
ainult heast kehahoiakust tuleb 
ilus kõnnak.

A jakirjast «Für Dich» 
m ugandanud U. E SLO N

enam läätsede järele, uinutan sind  
oma k ä te l . . .

P o e g :  A eg ei ole uinum iseks. 
H omm e kirjutab sulle mu isa, ei 
olen koos temaga. H üvasti, etna! 
(Läheb.)

E m a: Poeg! Pooo-eeegl Ma ei 
või sind kaotada! Tule, sest ilma. 
sinuta jään ma nii üksi! Oh, kui 
üksi ma jään! (Seisatab nuuksudes 
ukselävel.)

P o e e d i  h ä ä l  ( seest):

— Nüüd, emad, kaevikuile andke 
te pojad oma kõhust, 
ja pühalt selle eest hoolt kandke, 
et vaen me maad ei rõhuks.
Ja endas sundi ärge toitke, 
mis suuremeelseid hingi 
viib teele: neid vaid hoidke, 
kes m idagi ei kingi.
Te sünnitage, naised, looge 
me maale hiigeltnehi, 
nii võ idukuulsust, sära tooge, 
Hispaaniat m is ehiks.
Ma ütlen, emad, nad ei sure: 
jah, nad ei hinge heida 
ka langedes, see pole mure — 
välk endasse nad peidab!

E tn a: Poeg: see hääl, mida ei 
tea kust kuulen ja m is näib, et sün 
nib m inust enesest, võtab sinu ke
ha ja jätab mulle üksinduse ja pii
na. Tunnen ära valguse, m is tä n a 
sest peale sind lummab, ja  annan  
järele sinu tunnete suuremeelsetele  
puhangutele. Neis kasvades on sinu 
viieteistküm nest saanud kaksküm 
mend viis, sinu süda on suurem  
kui enne. Kui sa langed, ei võta 
sind surm, sest sa hüppad tem ast 
üle. S a  jääd elama, jääd elama, 
oled alati m inuga ja kõnnid sädele
des mööda kõiki H ispaania m äge
sid. Vaadake, emad, vaadake: m inu  
poeg kerkib m aast nagu vili, et 
saada leivaks kõigile poegadele, 
kes emaihus idanem a hakkavad!

Raevunud huuled
Raevunud huuled.

S ilm ades veri.
U lguvad penid.
Penid ja penid.
N ärtsinud kõik.
A sja tu lt veniv.

Kehi ja välju, 
kehi ja kehi.
Vilets on tee, 
tuhk mida ehib!

Südam es sul on 
hellusehelin!

(K ogust «Äraolekute lau
lud ja  rom ansid») 

Hispaania keelest tõ lkinud JÜ RI 
TA L V  ET.

Venia legendi
1-9. novembril kel! 15 esineb pea

hoone aud. 230 dotsendi kutse ta o t
lemiseks TRU krim inaalõiguse ja 
-protsessi kateedri dotsendi k t  
J u l i u s  A d o  j a a n  avaliku loen
guga «Süüdistatav  nõukogude k ri
m inaalprotsessis».

E. SALUMAA, 
Õ igusteaduskonna dekaan

TUNNUSTUS
TRÜ am etiühingukom itee premee

ris järgm isi üliõpilasi — ühiskond
liku töö aktiviste:

Sirje Järvekülge, Helmut Septe- 
rit, Pai Forgonit, ö .  Tanvelit, 
Neeme Randrüüt!, Urve Sõmerat, 
Avo Luuki, Raivo Lijurit, Kaie Ka- 
tušin it, Ele Süvaleppa, U rm as Us- 
kat, Tõnu Kollot, Riina Võhmat, 
Jaan  Antsovi, K ärt Hendriksonl, 
Mare Kuurat, Riina Blauhuti.

Preem ia saab kätte am etiühingu
komiteest.

Jõudu edaspidiseks!

H. KABUR



Septembri lõpupäevil suri Šveit
sis 72-aastane saksa kirjanik Erich 
Maria Remarque (Remark), kes oli 
meie sajandi enimalt loetud Euroo
pa kirjanik: tema romaanid on le
vinud enam_ kui 13 miljonis ek
semplaris tõlgituna rohkem kui 
kolmekümnesse keelde. Remarque 
oli neid kirjanikke, kes tulevad, 
näevad ja võidavad. Vaevalt kahek- 
sateistkümne-aastasena Esimesse 
maailmasõtta mobiliseeritud, sai ta 
kogeda sõja lõpuaastate raskusi ja 
pettumusi. Mälestustena neist ela
mustest avaldas 1929. aastal sõja- 
romaani « L ä ä n e r i n d e l  m u u 
t u s e t a »  (e. k. 1929; sõnastus p ä 
rineb ajalehis ilmunud peakorteri 
rindeteateist) ja  sai hoobilt m aa
ilmakuulsaks. Sõjast oli möödunud 
juba kümme aastat,  selle vältel oli 
ilmunud arvukalt sõjaromaane, kus 
tauniti koletut verelaskmist, mille 
thvriks rahvad olid sattunud. Aga 
loorel autoril oli lausuda ka mi- 
iagi omapärast ning uut. Remar- 
jue’i romaan pakkus miljonitele 
kannatanud inimestele reportaaži 
'õja argipäevast, olles võimsaks 
süüdistuskõneks. See oli mõistetav 
;õigis mais ja  see tagas teosele 
ilemaailmse menu, aga põhjustas 
ка vihaseid kallaletunge autorile. 
Saksa šovinistlikud ja .militaristli
kud ringkonnad süüdistasid kir- 
anikku saksa sõduri kangelaslikku

se ja sõjalis-patriootilise ülevuse 
mahakiskumises. Nii oli alust ühel 
saksa kirjandusloolasel iseloomus
tada Remarque’i kui oma aja kõige 
nenukamat, enimalt ülistatud ja 

enimalt rünnatud autorit. Remar
que ise küll väitis, et ta pole tah t
nud anda ei süüdistuskõnet ega 
oihtimust, vaid ju tustada sugupõl
vest, kes hävitati sõjas, ka siis, kui 
nad pääsesid mürskude käest. Ja 
vahest peitubki teose mõjukus tol
les erapooletuna tunduvas tõikade 
.utustamises, mille kõne avab sõja 
argipäeva mõttetu koletislikkuse 
loopiski veenvamalt ning reljeef
semalt kui paatosest nõretavad või 
autori suunavate kommentaaridega 
küllastatud sõjajutud, mida me 
vahel oleme lugenud.

Kunstimuuseumi töötajate uutest 
ettevõtmistest on ülikooliperele v a 
les t  kõige huvitavam peatselt m uu
seumi lektooriumis a lgav uus loen
gusari «Vennasvabariikide kaas
aegne kunst». Vastupidiselt tavali
sele on lektoriteks külalised, kunsti
teadlased vennasvabariikidest. See 
tagab loengute põhjalikkuse ja  a s 
jatundlikkuse.

Loengutes käsitletakse vennasva
bariikide kunsti kõige aktuaalse
maid probleeme, seda osa kunstis, 
mille kohta ajakirjandusestki and-

Erich Maria Remarque’i mälestuseks
Saksa «kadunud sugupõlvest» 

kõnelevad veel romaanid «T e e 
t a g a s i »  (1931) ja « K o l m  
k a m r a a d i »  (1937). Neist esi
mene on «Läänerindel muutuseta» 
orgaaniliseks jätkuks, milles näida
takse, et ka rindepõrgust naasnud 
noorukid ei olnud enam suutelised 
leidma teed tagasi ellu, vaid huk
kusid ühel või teisel viisil. Teine 
jutustab kolmest kunagisest rinde- 
võitlejast, kes sõjajärgse m a jan 
dusliku ja  poliitilise kriisi aastail 
end kuidagi-kuidagi vee peal püüa
vad hoida, ilma väljavaadeteta 
mingisse sisukasse ellu pääsemi
seks. Viimane romaan on kirjutatud 
juba paguluses. Remarque siirdus 
1931. aastal Šveitsi, sealt 1939 
USA-sse. 1933. aastal põletasid hit- 
lerlased autori teosed ja talt võeti 
Saksa kodakondsus. Aastast 1947 
kuulus Remarque USA kodakond
susse. Ta püsivaiks asupaikadeks 
olid luksusvilla Porto Roncos Šveit
sis ja New York.

Remarque’i teoste sagedaseks 
teemaks pärast kodumaalt lahku
mist on pagulaste  saatus. Sellis
test romaanidest olgu märgitud 
« A r m a s t a  o m a  1 i g e m i s t» 
(1940), «V õ i d u k а а г» (1946) ja 
« L i s s a b o n i  ö ö »  (1963, e. k. 
1964). Neist esimene käsitleb polii
tiliste emigrantide saatust,  keda 
seob omavahel «illegaalsuse kam- 
raadlus — peaaegu nagu kurjategi
jaid». Selleteemaliste romaanide 
keeles ilmunud «Võidukaar», mis 
kõrgsaavutuseks on aga inglise 
sai Ameerikas bestselleriks ning 
mis pani autori nime taas  kõlama 
ülemaailmses ulatuses. Romaani 
sündmustik haarab 1938/39. aastail 
Pariisis asuvate poliitiliste emi
grantide elu täis vintsutusi, a lan 
dusi ja püsivat ohtu. Samalaadne 
on ka «Lissaboni öö» süžee, milles 
pagulastest tegelased ühest ohust 
teise visklevad, visalt oma olemas
olu eest rabelevad, kuid ir rutatuna 
oma normaalsest keskkonnast, tü h 
jusele vastu lähevad. Nimetatud ro

maanides on pagulaselu taustal ku
jutatud üksikisikute saatust,  mis on 
tavaliselt traagiline või vähemalt 
tühja jooksev.

Romaani «Armasta oma ligemist» 
peategelane Steiner pöördub tagasi 
Saksamaale, et viibida oma a rm as
tatud naise surivoodil, kuigi teab, 
et ta sel puhul ei pääse gestapo 
küüsist. Ta lõpetab elu endamõrva- 
ga, hukutades seejuures ka oma de- 
nutsiandi.

«Võidukaare» keskne tegelane 
saksa günekoloog teeb naeruväärse 
tasu eest raskeid operatsioone, tu n 
netades pessimistlikult sääraste  
päästeaktsioonide mõttetust, sest ta 
patsiendid surevad kord niikuinii. 
Ja  kui ta tapab juhuslikult koha
tud SS-lase, kes teda oli koondus
laagris piinanud, siis on ta jä rgm i
seks mõtteks, et üksiku hukkamine 
on absurdne, sest see ei muuda 
süsteemis midagi. Remarque’i anti- 
fašistid on passiivsed kannatajad, 
nende hulgas ei leidu ühtki võitle
jat. Nad ei mõtle sotsiaalselt, kuigi 
nad vihkavad kõigest hingest nats- 
lust, selle inimvaenulikkust ning 
elajalikku toorust. Kollektiivi tunne 
puudub neil täiesti — ja kui seda 
on, siis ainult saatuseühtsuse pii
res. Nad on abivalmid kaaskanna
tajate vastu, kuid neile ei tule mõt
tessegi luua mingisugust o rgan i
satsiooni, mis võiks nii palju pahet 
tekitanud võimu vastu astuda. Re
marque’i poliitilised põgenikud on 
kõik apoliitilised.

Lähemalt või kaudsemalt on Tei
se maailmasõjaga seostatud rom aa
nid «Elusädemed» (1952) ja  «Aeg 
antud elada, aeg antud surra» 
(1954, e. k. 1959). Muidugi võib 
siia lugeda ka «Lissaboni ööd». 
Esimene on pilt üleinimlikest kan
natustest, mida peavad taluma ühe 
koonduslaagri vangid hitlerismi 
agooniapäevil Teise maailmasõja 
lõpukuudel. «Aeg antud elada, aeg 
antud surra» on aga vahetult sõja- 
romaan. Selle süžeeks on sõjakole

duste taustal puhkev põgus armu- 
õnn, mis saab osaks paljuvintsuta- 
tud sõdurile lühiajalise puhkuse 
vältel — enne peatset hukkumist 
kokkuvariseval rindel. Romaani 
kaalukama osa moodustab aga sõja
lise kokkuvarisemise kirjeldus, n äh 
tuna reameeste silmaga ja  vastuste  
otsimine küsimustele, miks ja mille 
päras t hukkub kõik ja millega lu
nastada süüd, mida paratamatult 
on endale kuhjanud inimesed, kes
— ka vastu tahtmist või endale 
aru andmata — on osalised hirm
sates kuritegudes, mida põhjustas 
sõda.

Teemalt erinev on romaan «Must 
obelisk» (1956), mis käsitleb olus
tikku Saksamaal 1923. aastal,  «mil 
veel lootus lipuna meie kohal hõl
jus ja  meie veel sellistesse kahtlas
tesse asjadesse nagu inimlikkus, 
õiglus ja sallivus uskusime — ja 

, ka sellesse, et ühest maailmasõjast 
peaks piisama ühe sugupõlve õpe
tamiseks». Pettumusi pakkuv rabe
lemine algelise eksistentsi eest, m i
da tegelased on sunnitud läbi tege
ma, pärineb ilmselt autori enda ko
gemustest noil aastail.

Remarque’i loomingus on väga 
tugevaid kriitilisi jooni. Ta vihkab 
militarismi, fašismi ja kõiki jõude, 
mis ahistavad inimesi. Kuid tal 
puudub usk paremasse tulevikku. 
Taunides inimvaenulikke jõude, 
jääb ta nagu väljapoole heitlust. 
Kirjanik tunnustab inimlike suhe
te — armastuse, sõpruse ja õilsuse 
väärtust, kuid ei näita kedagi, kes 
kaitseks neid voorusi roimarlike 
jõudude eest. Remarque ei propa 
geeri mingeid õpetusi, vaid jutus 
tab üksikinimeste saatusest meie 
ajastu olustikus. Ent objektiivselt 
pakuvad ta teosed ometi seisuko
havõtte, otse süüdistusakte antide- 
mokraatlike jõudude vastu. See on 
väärtus, mis annab kadunud kir
janiku loomingule hinnatava sot
siaalse kaalu.

V. ALTTOA
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Lektoorium Tartu Kunstimuuseumis
meid ei saa.

Loengusarja alustab lektor Aser- 
baidžaanist R. Mustafajevi nim. 
Riiklikust Kunstimuuseumist,  tema 
esinemine on 19. novembril kell 18. 
Nädala pärast,  26. novembril koh
tume Valgevene kunstiteadlasega. 
L.äti kunstiga on meil küll sidemed 
tihedamad, kuid huvitav oleks tea 
da, mida räägivad oma maa kunsti
probleemidest lätlased ise. Selleks

avaneb meil võimalus 10. detsemb
ril, mil on oodata lektorit Läti NSV 
Riiklikust Kunstimuuseumist. Gruu
sia kunstiga oleme tutvunud vaid 
metallikunstniku I. Otšiauri tööde 
vahendusel. Selle vana kultuurimaa 
kunstisse aitab meil pilku heita lek
tor Gruusia Kunstiajaloo Instituu
dist, kes esineb 17. detsembril.
1971. a. jaanuaris  lubas meile külla 
soita lektor Vilniuse Riiklikust

A. J. 
Krusenstern 
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Neljapäeval, 19. novembril k. a. 

kell 16 tähistatakse ülikooli aulas 
piduliku koosolekuga meresõitja ja 
maadeuurija admiral Adam Johann 
Krusensterni 200. sünni-aastapäeva.

Avasõna on Endel Varepilt, e t te
kanded Ago Marksoolt ja  Jaan 
Eilartilt.

ÜET lektorid!
Esmaspäeval, 23. novembril a lgu 

sega kell 18 toimub ajaleht «Edasi» 
toimetuses järjekordne õppus tee
mal «Ajaleht ja  teadmiste levita
mine». Koguneme TRÜ peahoone 
fuajees kella alla.

Bioloogia-osakonna
vilistlased!

Järjekordsel kohtumisõhtul es
maspäeval, 16. n o v e m b r i l  pea
hoone kohvikus algusega kell 19 
esineb vilistlane Tõnu Soidla (Le
ningradi RÜ) teemal «Molekulaar
bioloogia: analüüsilt sünteesile üle
mineku vaevad».

17. NOV. KELL 18 TOIMUB 
ÜLIKOOLI KLUBIS TRÜ SPO R 
DIKLUBI KONVERENTS. OOTA
ME ARVUKAT OSAVÕTTU!

Kunstimuuseumist. Viimase loengu
ga 1971. a. veebruaris jõuab esine- 
misjärg Armeeniani.

Kõiki loenguid illustreeritakse.
Nagu eelnevast selgub, ei ole 

kunstimuuseumis ruumipuudusel 
alalist ekspositsiooni. Igal aastal 
toimuva 14— 16 näituse koostamisel 
on eesti kunsti kõrval püütud tu t 
vustada ka vennasvabariikide ja 
rahvademokraatiamaade kunsti.

Alpinistid!
16. nov. kell 19 toimub ühiskon

nateaduste m aja 215. aud. alpinis- 
misektsiooni aruandlus- ja  valim is
koosolek. Teretulnud on kõik alpi- 
nismihuvilised. Sektsiooni liikmetel 
kaasa võtta alpinisti raam at!

Kunstipublik mäletab kindlasti mol
daavia maalikunstniku M. Greku ja 
gruusia metallikunstniku I. Otšiauri 
näitusi. Rahvademokraatiamaade 
kunstist on meil paari viimase aasta 
jooksul eksponeeritud slovaki m aa 
lija J. Nemšiki, SDV skulptori W. 
Eckardti töid ja ungari kaasaegset 
tarbekunsti. Rõõmustav oli hiljutine 
kokkupuude soomlase Simo Hannu- 
la graafikaga.

Tartu Riiklik Kunstimuuseum 
asub Vallikraavi t. 14.

K. PIIRIMÄE

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
(«TRÜ» nr. 25, 27, 29, 31.)

Sõdur uudistas m ind ja lisas siis 
hoopis sõbralikum alt: «Гляди!», ise 
noogutades peaga kõrvale. Peahoo
ne uksel rippus vineeritahvel väga  
lakoonilise, kuid  arusaadava teks ti
ga: «Заминировано». Ka m ujal oli 
'telliseid hoiatussilte näha. Tekkis 
mulje, nagu võiks see kõik iga hetk  
iaeva poole lennata. Tänasin sõdu
rit ja  katsusin , et ohutum asse pa i
ka sain.

A asta id  hiljem  sain teada, et 
Tartu vabastam islahingute käigus 
võttis arm eenlasest kindralm ajor
S. J. Karapet j  an ülikooli n.-ö. oma  
šefluse alla. Tema juhitav 146. las
kur diviis tungis Tartusse läänest, 
Vitjandi maanteed mööda. Kindral 
Karapetjan organiseeris erilise löö- 
gisalga, m is pidi läbi m urdma üli
kooli piirkonda, et võtta Toome 
raam atukogu n ing peahoone oma 
kaitse alla. Ülesanne täideti edu
kalt ja  vabastatud hoonete juurde 
paigutati relvasta tud valve. Seda, 
kas peahoone oli tõepoolest fa š is
tide poolt m ineeritud või m itte, ma 
ei tea, kuid  hoiatavad sildid hoid
sid soovim atuid külastajaid-soom u- 
setegijaid peahoonest kindlalt 
eemal. Olgu see detail väikeseks 
täienduseks Arm eenia ja Tartu üli
kooli vahelistesse sõprussidemetes- 
se, m illele teatavasti pandi kindel 
alus juba H atšatur A bovjani aega
dest peale.

Edasi viis meie tee M itšurini tä- 
xavale, kus paiknes minu kaaslase 
endine töökoht — telefoni kesk
jaam. Ka tem a nägu lõi rõõm ust 
õhetama, kui ta nägi oma töökodu  
päris tervena. Kuid ka siin ilutses 
silt «Заминировано» ja uksel seisis 
püssimees. Me ei teinud ka tsetki 
pääseda keskjaam a ja  alles hiljem  
saime teada, et juba sel ajal töötas 
nendes ruum ides m inu kaaslase 
ennesõjaaegne ülem us A. Kahru, 
kes oli saabunud Tartusse koos 
Nõukogude armeega. M illise rõõ
m uga oleks ta mu sõbra kui hea

spetsialisti kohe töösse rakenda
nud! Kuid uksel seisis raidkujuna  
püssim ees ja  siin-seal linnas lõhke
sid fašistide kaugelaskesuurtükkide  
m ü rsu d . . .  K eskjaam a kõrval, 
R üütli ja Laia (praegu 21. Juuni ja  
M itšurin i) tänava nurgal suitsesid  
laisalt endise Ülikooli apteegi va
remed.

Seadsim e sam m ud Kroonuaia 
( K om som oli) tänavasse, kus oli mu 
sõbra korter. M aja oli terve. Tema 
astus sisse, m ina jäin lävele konu
tama.

Piki tänavat sam m us patrull — 
ohvitser kahe automaaturiga. 
U udistasid teraselt mu karvadesse 
kasvanud nägu (seep puudus tol 
ajal hoopis!), heitsid p ilgu ja lga
dele ja  astusid  edasi. S iis aga kuul
sin repliiki: «А сапоги то военные.»

M ul olid tõepoolest jalas Saksa  
sõjaväe saapad, mida 1944. a. a lgu
ses jagati raudteetöölistele, kelle 
hulka m inagi siis kuulusin. Patrull 
pöördus ümber ja peatus otse mu 
ees. «Kes te olete ja m ida siin tee
te }» Vastasin, et olen Tartu Üli
kooli õppejõud ja tulin  pärast m et
sas varjum ist oma kodulinna vaa
tama.

«Kas elate siin?»
«Ei, siin elab mu raudteelasest 

töökaaslane, kes astus sisse oma. 
korterit vaatama.»

Lugu tundus patrullile ilm selt 
kahtlasena  — karvakasvanud näoga 
m obilisatsiooniealine mees, jalas 
Saksa sõjaväe «tankid», peas na
hast soni m üts, ise nimetab ennast 
ülikooli õppejõuks, aga sam al ajal 
ka raudteelaseks. M ehed ootasid  
rahulikult kuni mu sõber tagasi 
tuli, ja siis anti lakooniline käsk
lus: «Пошли!».

A stusim e keset tänavat, meie ees. 
laskevalm is autom aatidega patrull 
kannul. Sam as läheduses lõhkes 
hirmsa kärgatusega m ürsk, nii et 
killud  vihisesid üle pea. Keegi 
m eist ei pööranud sellele erilist 
tähelepanu. Sõdurid vastavalt oma

elukutsele, meie aga teadm ises, et 
ees on kü ll illusoorne paradiis, selja  
taga aga reaalsed autom aaturid. 
N ii jõudsim e M arja tänava nurgal 
asuva m ajani, kus meid viidi te i
sele korrusele ning käsutati sõbra
ga eri tubadesse.

M ind hakkas üle kuulam a keegi 
vanem leitnant. Ta päris üksikasja
liselt, kes ma olen, mida tegin oku-

f£inde~ 
lähedased  

teed on 
о/г halised
D otsent Anatoli Miti 

mälestusi

patsiooni ajal, kust tulen niivõrd  
karvasena, aga peam iselt — m is 
ülesannetega tn i n d  j  ä e t  i N õu
kogude armee tagalasse (!?). Vas
tasin ta küsim ustele rahulikult na
gu õige mees kunagi. Selle peale 
juh tis  ülekuulaja m u tähelepanu  
asjaolule, et tegem ist pole m itte  
m iilitsaga, kus algul uuritakse p i
ka lt ja laialt n ing seejärel määra
takse vastavalt krim inaalkoodeksile  
kinniistum ise aeg. S iin  m ajas keh
tivad rindeseadused ja  siit võib 
väljuda kas vaba mehena koju . . .  
või hoopis seina äärde.

Ma ei teadnud siis veel, et viibin  
vägagi tõsises olukorras asutuses, 
mida sõja ajal n im etati «Смерш»

(lühend sõnadest «смерть шпио
нам») ehk teiste sõnadega  — olin  
sõjaväe vastuluures.

E t ülekuulaja kõigile oma küsi
m ustele vastuseid ei saanud, m uu
tus ta ajapikku karm im aks. Tund
sin, et mu pea kohale hakkavad ko
gunem a kõuepilved. Pealegi m uu
tus kanonaad väljas järjest tuge
vamaks. Nii et foon oli olukorrale 
täiesti vastav.

P inge lahenes aga ootam atult. 
Kõrvaltoast, kus kuulati üle mu 
kaaslast, väljus ohvitser ja sosistas 
m inu ülekuulajale m idagi kõrva. 
N üüd m uutus vanem leitnant hoopis 
lahkem aks. Ta vabandas kinnipida
mise pärast ja palus linnast v iiv ita 
m atu lt lahkuda, sest fašistid  olevat 
end tõsisem alt liigutam a hakanud . 
E t Riia maantee piirkond oli in ten
siivse kahuritule all, soovitas ta 
meil m inna piki Võru maanteed.

Peagi selgus kogu lugu. M u sõ
ber ei osanud vene keelt ja  teda  
kuulati üle tõlgi abil. Tõlgiks osu
tus aga tema . . .  kaasvang Tartu 
koonduslaagrist. Loom ulikult m uu
tus ülekuulam ine nüüd sõbralikuks 
ju tuajam iseks ja alles tüki aja pä
rast tuli meestele meelde, et kõrval
toas higistab veel üks mees, kes 
peab selgeks tegem a, et ta ei ole 
süüdi asjades, m illele ta isegi ei ole 
mõelnud. Lahkusim e vastuluurest 
kerge südam ega, taskus liikum is- 
luba terveks ööpäevaks.

N ii läksim e läbi kahuritule all 
oleva Tartu 29. augusti õhtul kella
19. paiku. E t tolleaegne kitsuke Riia  
tänav oli m ajarusude tõ ttu  pooleldi 
um m istunud, jä tkasim e teekonda  
K alevi—Tähe— Võru tänava kaudu, 
et läbi Pauluse (Ropka-Tam m e) 
kalm istu  pääseda lõpuks Tartu— 
E lva maanteele.

Sam m usim e läbi kalm istu, kui 
järsku tardusim e p a ig a le . . .  Suure  
raudristi ühe haru küljes pendeldas 
tuules edasi-tagasi poodud halli
päine vanaeideke, hüübinud vere 
nire suuservas. Olime näinud la
hinguväljade õudusi, ku id  see pilt 
vapustas m eid rohkem kui m iski 
varem nähtust.

Kes ta o li? M iks ta hukkus? Ei 
saa neile küsim ustele konkreetselt 
vastata, kuid tean, et ta oli üks 
nendest 54 m iljonist I I  m aailm a
sõja ohvrist, kelle elu hinnaga im 
perialism  tegi om a verist äri.

Riia m aanteele jõudsim e Ropka  
rahvam aja juures. Päike oli am m u
g i loojas. Tartu kohal seisis tu le
kahjude sünge kuma. L igi keskööd  
saabusime Tõravere sillale, mida 
kiiruga ehitasid sapöörid. H om m i
ku l oli lubatud meid vabalt piki sil- 
lapalke üle, nüüd aga ei lastud ise
g i «propuskiga» läbi. Soovita ti k u 
sagil talus ööbida, et hom m ikuval
ges teekonda jätkata.

Leidsim e veidi eemal sam m aldu
nud õlgkatusega m ajakese ja sead
sime end seal puhkama. Kuid puh
kus jäi sedapuhku ainult un istu 
seks. Poole tunni ■' pärast hakkas 
kostm a tüü tu t lennukim ootori unda
m ist ja paar m inutit h iljem  kuu lsi
me langevate pom mide vastikut 
vihinat. N üüd läks lahti põrgutants. 
Uks Saksa lennuk teise järel püü
dis tabada ehitatavat silda. O tsus
tades selle järgi, kuidas kõikus ja 
võbises meie eluase, võis aimata  
pom mide soliidset kaalu.

Esim ene mõte oli kuhugi varju 
pageda, aga kuhu ? Kes teab, kus 
ööpimeduses meid pom m id võivad  
tabada. Seepärast jäim e kohale ja  
tegim e suitsu. M idagi parem at ei 
osanud lih tsa lt ette võtta.

Kuid kõigel, m illel on algus, peab 
olema ka lõpp. Paar tundi kestnud  
m ürgli järel saabus vaikus. Unest 
ei tu lnud küll enam  m idagi välja. 
Koos tõusva päikesega nägim e, 
m is öösel meie üm bruses oli to im u
nud. See oli tõeline kuum aastik  — 
pom m itrehter pom m itrehtri kõrval, 
välja arvatud silla lähem üm b
rus . . . !

30. augusti vaiksel rahulikul va
rahom m ikul jõudsim e tagasi E lvas
se. N üüd heitsim e m agama, et teha 
tasa seda, m is eelm isel ööl oli puu
du jäänud. M etsade taga kõm ises 
aga silmapiir. Saksa  väed püüdsid  
m aksku mis maksab oma kaotatud  
Dorpatit tagasi vallutada. (Järgneb)



Угепе 
^fylaaroosil 
on juubel

On ülikoolis üks naine, kelle 
juures nõu ja abi saam as on käi
nud vist kü ll eranditult kõik üli

kooli õppejõud. See naine on väga  
täpne, väga nõudlik, väga kor
rektne. M uidu poleks ta üldse saa
nudki püsida üle veerandsajandi 
niisugusel raskel töökohal. Se l nai
sel on 16. novem bril juubelipäev.

See naine on Irene Maaroos — 
meie teaduslik sekretär.

E luloost selgub, et ta on üks tra
gi ja andekas naine. Viis aastat 
kulus algkoolile, tehnikagüm naa
sium  lõpetati kiitusega. Töölispe- 
rest pärit neiu asus raskusi tro tsi
des ülikooli juurat õppima ja  lõ
petas õ igusteaduskonna  kõikide  
olusuhete kiuste, töötades vahepeal 
kantseleiam etnikuna n ing kasva
tades oma kahte poega.

Kui ülikool 1944. a. novem bri
kuus taas om a uksed avas, tuli 
siia tööle ka juubilar, algul üli
kooli inform atsioonibüroo juha ta 
jana, siis referendina ja mõne kuu  
pärast oli ta sellel am etikohal, ku 
hu ta on jäänud siiani. Ise taga
plaanile jäädes on ta kaasa teinud  
kogu meie ülikooli sõjajärgse aja- * 
loo, m uretsenud vahest rohkem  te 
ma muresid kui mõni teine ja rõõ
m ustanud meie rahva edu üle.

See pole veel kõik. Ta puhus 
hinge sisse meie naiskoorile, on ise 
selle h ingeks jäänud siiani. A ga  
kes laulu arm astab, see ei saa 
m itte olla üks paha inimene.

N iisiis — õnnitlegem  juubeli pu 
hul. Palju tänu tehtu eest n ing  
palju rõõme edaspidiseks!
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Ulo Torpats
5 0

Ei. saa öelda, e t meil kunagi 
klassikalisi filolooge liiga palju  
olnuks. P igem  võiks öelda hoopis 
vastupidi. Võiks öelda, et neid on 
m eil vähem kui isegi hädapärast 
vaja.

K adunud Karl R eitavi õpilaste 
hulgast on sel defitsiitsel erialal 
vahest kõige aktiivsem alt töötanud
15. novem bril oma isikliku sajan
di teise poolde astuv Ülo Torpats, 
meie ülikooli Lääne-Euroopa ja  
klassikalise filoloogia kateedri va 
nemõpetaja. Ja töötada on tal tu l
nud tõepoolest m itm e mehe eest.

Sa jad  Ajaloo-K eeleteaduskonna  
lõpetanud, kes nüüd E N S V  ku ltuu 
rielule om a ilm et on andm as, on 
saanud need teadm ised ladina kee
lest, mida praegune õppekava või
maldab ja nende isiklik hool ja 
m äletam isvõim e varuda on su u t
nud, Ulo Torpatsilt. Sam uti paljud  
meedikud. M itm esse keskkoolig i on 
on ta viinud om aenda koolipõlve 
ühe õpetaja ja vist küll maailma  
kõige vaim ukam a ladina keele lu 
gem iku  autori Johannes Tiedeman- 
ni «väetähise» — N O S QUOQUE  
LA TJN U L I’ka meie oleme väike
sed ladinlased’. Kaastöö õpikuile 
ja muu õppem aterjali koostamine, 
sam uti aastatepikkune töö suure
ma ladina-eesti sõnaraamatu ühe 
ettevalm istajana kuulub kõige sel
le juurde.

Meie sügavam ate kirjandushuvi
dega  lugejad tunnevad Ülo Tor- 
pat sit kõigepealt kui Erasm use  
«Narruse kiituse» ja Schilleri «E s
teetilise kasva tuse» tõlkijat, aga 
ka € Kreeka kirjanduse antoloogia» 
paljude autorite kaastõlkijat, kaas-

toim etajat ja väga hea sisse juha tu 
se kirjutajat. «K eskaja antoloo
gias» leidub sam uti üht-teist tema  
tõ lg itu t, m uuseas selleaegset «üli- 
õpilasluulet»  — vagantide oma 
(neilt ju pärit «Gaudeamusegi» a lg 
variant). Teoksil olev «Renessansi 
antoloogia» toob lähemail aastail 
lisa, eriti aga ilm um as olev «Roo
ma kirjanduse antoloogia». Olgu 
etteva lm istava lt öeldud, et selles 
sisalduvad Ülo Tor patsi tõlgitud  
H oratiuse «Luulekunst» ja Teren- 
tiuse « Vennaksed» on vaieldam a
tud m eistriteosed meie värsitõlke- 
kunsti kõrgtasem el — ja  see pole 
sugugi m itte  m inupoolne juubeli- 
kom plim ent! K äsikirjast leiame ka 
kaks tem a järjekordset proosatõl- 
get: Tacit use «Agricola elu» ja 
põim iku P liniuse kirju. A n tiikk ir
janduse tu tvustam ise m issiooni al
la kuuluvad ka juubilari rohked 
E N E-artiklid  ja  m õnedki esinem i
sed perioodikas.

Ülo Torpats on tõlkinud aga ka  
eesti keelest ladina keelde — töö, 
mida aeg-ajalt meie teadlased, eri
ti bioloogid, vajavad ja mida pea
le juubilari vaevalt ükski meie la
tin is t on suuteline tegema. S iin  on  
abiks olnud tema rikkalikud tead
m ised bioloogiast, m ille vastu tal 
on ilm selt kustum atu  arm astus — 
ihtüoloogia osas forellipüügi-hoo- 
ajal isegi kõige käegakatsu tava
maid vilju  kandev.

Lõpuks väike osutus kõigile 
praegustele filoloogia-üliõpilaste- 
le: kas te olete m õtelnud, et ü lo  
Torpats igal aastal loeb faku lta 
tiivse kursusena valitud rooma 
autoreid. Seda tasub kuulata igal 
tulevasel filoloogil, kes oma töös 
tahab lähtuda Horatiuse m õttest, 
m ille juubilar on valanud säärases
se eesti heksam eetrisse:

«Tõelises kirjandiistöös on läh
teks ja a lguseks tarkus.»

A IN  K A A LE P

Teadjamad teavad rääkida, sa- 
lasõnumeid sosistada — esmaspäe
val oli nähtud- isevärki mehikesi 
lumetuisus tuuseldamas, linna möö
da libisemas. Käisid Tähtvere täh t
sates majades, kesklinna kuulsates 
kohtades, ise aga laulsid ukse 
taga:

Laske m ardid sisse tulla, 
mardi küüned külm etavad, 
mardi varbad valutavad, 
sõrm eotsad sügelevad!

Kus uks mardi külmanud nina ees 
suletuks jäi, kostis kurja sa ja ta 
mist ja kibedat kirumist:

Saagu, saagu, ma sajatan.
Mart viib ära karjaõnne, 
äm m am am m a marjaõnne, 
perenaise pojaõnne.
Kes mardi sisse laskis, sel ei 

tulnud kahetseda. Mart soovis pe 
reisale karja- ja viljaõnne, pere 
emale lasteõnne, peretütrele peiu 
õnne, perepojale kaunist kaasakest 
Mart tantsis, et põrand põrises

Sindermarti, 
sandermarti 
eile marti oodatie, 
täna marti tänna

t u l n u d

tantsis,  et ahi värisss. Mart küsis 
perevanemalt:

Kas teil kanad ka m unevad?
Kas lapsed lugeda oskavad? 
Peretütar peenikene pidi seepea

le raam atu  välja otsima ja luge
misoskust näitama. Paha oli lugu 
Jakobsoni tänavas. Ei seal veel 
peretütred tähti tundnudki!

Igas tares tänati marti heade 
soovide ja  meelespidamise eest. 
Kes veeretas mardi kotti ubinaid, 
kes poetas vorstirõngakese. Mart 
õpetas toanurgast:

Pereeit, sa eidekene, 
peretaat, sa taadikene, 
perepoega, paunapüksi, 
peretütar, kuldakinga!
Kepsi aga kelderisse, 
otsi mardile osada!
Kui Tähtvere ja la jä lgedest k u 

ju, jooksid mardid uuele põllule, 
ta tsusid üle Toomemäe, veeresid 
«Volga» kööki sisse.

Nähti martisid samal õhtul veel 
Raekoja platsil purskkaevu ümber 
hüplemas ja kõigile vastutulijaile 
häid pühi soovimas. Hea mee? 
martidel enestel ja muidu-mees- 
telgi.

Jäljed kadusid lõpuks ühe üli
kooli ühiselamu ukse ees.

M ardil tee on tead emata, 
mardil maa on mõõtemata.
Uks on tulla, teine m inna, 
kolm as takka kinni panna.

M A R T -SA N T

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
M aailm a m aade pealinnad. Tln.,

1970. 296 lk. 5 T — 181.
Teatmikus antakse maailma m aa

de pealinnade kohta põhilised and
med: geograafil ine asend, pindala 
ja elanike arv, ajalugu, majandus, 
p laanistus ja arhitektuur,  tervis
hoid, õppeasutused, teaduslikud ja 
kultuurhariduslikud asutused, a ja 

kirjandus, raadio jne. Raamatu k a 
sutamist hõlbustab tähestikuline re 
gister.

Шибков, А. А. Краткий библио
графический справочник русско- 
военной литературы. Л., 1970, 
192 lk. 22 Bi — 306.

Bibliograafia hõlmab 1700— 
1968. a. sõjalis-meditsiinilise ise
loomuga kirjanduse. Siin on m ono
graafiad, .käsiraamatud, õpikud, te 
maatilised teaduslike tööde kogu
mikud, juhendid jne.

Справочник по тектонической 
терминологии. М., 1970. 582 lk.
20 T — 45.

Teatmik kujutab endast kapitaal
set tektoonika terminite kogu. Si
saldab umbes 5000 terminit,  seal
hulgas palju vähetuntud oskussõnu, 
mida on kasutatud geoloogia-alases 
kirjanduses. Vajaliku termini leid
miseks ja üldse raamatu kasu tam i
se hõlbustamiseks on teatmik va rus
tatud märksõna- ja nimede regist
riga.

Tulipunktis on õppedistsipliin
(Algus lk. 1)

Selle väite kinnituseks pole m õtet 
hakata  teaduskonniti esitam a põh
juseta  puudutud tundide arve, mis 
nagunii ei peegelda (enam ikus 
päevikutes) tõelist olukorda. КПП 
ag a  oleks vaja  mõelda, miks pal
jud üliõpilased om a suhtum isega 
sillutavad teed m adalale õppe
edukusele.

V iimastel aasta te l õppesektori 
poolt korraldatud sessiooni tu le
m uste analüüsi ankeedis oli m aini
tud loengute m adala külastatavuse 
peam iste põhjustena: 1) m aterjali 
kä ttesaadavust te istest allikatest;
2) loengute m adalat ta se t (kesist 
sisu ); 3) lektori ebapopulaarsust;
4) huvi puudum ist aine om andam i
se vastu.

Sam al a ja l m ärgiti ca 85% an
keetidest, kus vaadeldi m adala 
õppeedukuse põhjusi, esimesel ko
hal ebaregulaarset loengutest osa
võttu. Siit järeldub, et enam ik üli
õpilasi mõistab, kui vajalik  on olla 
õppetööga pidevalt seotud vähem alt 
selleks tunnip laan is ettenäh tud  ajal. 
A ga ometi toim itakse paljudel juh 
tudel vastupidi oma arusaam ale.

Üheks puudum ist soodustavaks 
asjaoluks pean meie üliõpilaskon
nas levivat m oonutatud kujutlus
pilti õ igest tudengist. K aaslast ei 
h innata  niivõrd m itte selle järg i, 
m ida ta  on saavutanud  või mil 
m ääral ta  kasutab  oma võimeid ja 
eeldusi, vaid selle jä rg i, kui vähese 
tööga suudetakse tolme tulla. Sel
lelt seisukohalt hinnatakse ka oma 
tegevust. Meenuvad ühe esimese 
kursuse tudengi sõnad: «Kui käin 
kõigil loengutel, vaatavad  teised 
mulle kui tuupijale.» Edasises 
vestluses selgus, et need «teised» 
olid tem a neli toakaaslast, III ja
IV kursuse tudengid.

Noored «rebased» on ü lla tavalt 
vastuvõtlikud kaaslaste lt tulevale 
inform atsioonile ja  vahetule isikli
kule eeskujule. Soov võim alikult 
kiiresti «tõeliseks tudengiks» saa
da blokeerib sagedasti kriitikam ee
le. Seepärast on oluline, et noortele 
pakutavad väärtused  ja  h innangud 
oleksid võim alikult õiged ja  peegel
duksid meie endi käitum ises. Sage
dasti m ärkavad noortudengid vaid 
näh tuste  väliseid külgi. Tüüpiline 
on üksnes välise erinevuse näge

mine ülikooli õppetöö ja  aastaid  
kestnud koolitöö vahel, sisulisel 
lahtim õtestam isel tehakse pahatihti 
vääri järeldusi. Süstem aatilise kont
rolli puudumine iseseisva töö pide
vuse üle loob enam ikul juhtudel 
näilise kerguse pildi. Selle ohvriks 
langetakse aga sessioonil.

õppedistsip liin i olukorda ja selle 
parandam ise abinõusid käsitleti õp
pesektori viimasel koosolekul. Tun
dub, et komsomoligruppides nende 
küsim ustega ei tegelda. Pole teada, 
et kuskil büroos oleks aru ta tud  kel
legi põhjuseta puuduja personaalkü
sim ust või et selline küsimus oleks 
esitatud  komitee büroole. Sam uti ei 
ka jasta  nim etatud probleem iga te 
gelem ist leninliku arvestuse raam es 
võetud kohustused. Kõike seda a r
vestades o tsustati:

1. Kõigil komsorgidel, sam uti 
osakondade õppesektorite liikmetel 
pöörata senisest suurem at tähelepa
nu õppeprotsessi küsim uste käsitle
misele.

2. Komsorgidel välja selgitada 
üliõpilaste arvam used põhjustest, 
mis tak istavad  ühe või teise d istsip
liini parem at om andam ist. Need a r 
vamused esitada kirjalikult komitee 
õppesektorile.

3. Kõigil kursustel, sam uti osa
kondade õppesektoreil suurendada 
nõudlikkust õppedistsipliini rikku ja
te suhtes.

4. Komsorgidel esitada õppesek
torile nende üliõpilaste nimed, kes 
on käesoleval sem estril puudunud 
õppetöölt põhjuseta üle 10 tunni. 
Andmete esitam ise viimane täh taeg  
on 24. nov.

5. Kõik kursusevanem ad (rühm a
vanem ad) vastu tavad  personaalselt 
nende poolt tä idetava päeviku and 
mete objektiivsuse eest.

6. Komsorgide abistam ise ees
m ärgil m oodustab komitee õppesek- 
to r kontrollbrigaadid, kes kindla 
plaani alusel hakkavad kontrollim a 
üliõpilaste osavõttu loengutest, 
praktikum idest, sem inaridest jne.

Tahaksin soovida, et osakondade 
õppesektorite liikmed, kom sorgid ja  
kursusevanem ad peaksid komitee 
õppesektoriga tihedam at sidet. 
Koostöö vajadus vaadeldud küsi 
m uste lahendam iseks on tungivam  
kui kunagi varem.

ANTS REINMAA,
komsomolikomitee õppesek- 

tori juhata ja

Ringi liikmed, 
liikmekandidaadid 

ja vilistlased
1. Laupäeval kell 12 kohtume V a

nemuise t. 46 ringauditoorium is 
füüsika-m atem aatikadoktor En
del Lippm aaga.

2. Võtame osa iseseisva kolonnina 
tõrvik-rongkäigust.

3. Pühapäeval kell 16 on EPA au
las looduskaitse konverents.

Ootame aktiivset osavõttu.
Juhatus

Teadaanne
Juba pikem at aega on valvelauas 

järgm isi auditoorium idest leitud 
esemeid:

m ust kahe lukuga portfell (sees- 
m itm esuguseid riietusesem eid), 
pruun kahe lukuga portfell, m usta- 
hallikirju kandekott, peenrahakotte 
rahaga ja  rahata , siid- ja  villaseid 
kaelasalle, kindaid, sulepäid ja 
märkmikke, õpperaam atuid ja  kons
pekte.

Et valveruuni on väike, siis puu
duvad võim alused nim etatud ese
mete ja raam atu te  edaspidiseks 
hoidmiseks ning need kuuluvad 
hävitam isele päras t kuu a ja  m öödu
mist, arvates teate ilmum isest a ja 
lehes.

E. VAHKAL, valvur

Õiendus
Meie ajalehe 31. num bri artiklisse 

«Terve koorem häid soove» on toim etuse 
süü Jäbi sa ttunud  vead. Lk. 2 II lõigus 
peab olema: «Meelde on jäänud  alati 
sõbralik  ja  südam lik dots. J e g o ro v . . • 
Dotsent Auling surus kaugõppeüliõpilase 
kätt . .  .» Edasi nagu tekstis.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Та^ту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет*))* 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartn. Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 6725. МВ-0958Г.
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Kuueaastane — ta pole enam abitu!
VI üliõpilas

päevade 
rongkäigust

Üliõpilaspäevade kõige h a a ra v a 
maks, ent ka kõige vastu tusr ikka
maks momendiks on tõrvikutega 
rongkäik. See on koht, kus a!m a  
mater'x lapsed saavad tõestada ise
endale, külalistele ja peopublikule 
oma ühtekuulumist ja ühtehoidmist 
kõrgema kooli kasvandikena.

Seekordne hinnang pealtvaata
jate poole pealt: pilt oli meelde
jääv  ja esinduslik. Oliõpilasrong- 
käigu meeldivaks eripäraks on saa 
nud ratsanikud juhtkolonnis, tuhan
dete astujate  rütmi ja liikumist dik
teerivad puhkpillid. Need, kes ron g 
käigust osavõtjate soliidsuse tao t
lusele kõrval seistes kaasa elasid, 
on pakkunud omalt poolt väljai 
rongkäigu emotsionaalset külge 
tõstvaid lahendusi: tõrvikute paigu
tus võiks olla ühtlasem, te_aduskon- 
dade kolonni juhtgrupp voiks kan
da suuremaid ja valgemaid tõrvi
kuid, teaduskondade embleemid 
võiksid olla esinduslikumad ja ä ra 
tuntavamad, aastast aastasse kor
duvad.

Kõik nimetatu aitaks ehk _tõe- 
poolest veelgi rõhutada rongkäigu 
akadeemilist joont.

Tänava veertel ja piduliste endi 
seas küsiti: kuhu on jäänud tuden
gite vaimujõudu peegeldavad loo
sungid? Seekordne üliõpilaspäeva
de deviis oli kõigile eriti lähedane, 
siin oleks ehk andnud midagi nupu
tada. Kindlasti oleks andnud. Aga 
üliõpilaspäevade staabile ei olnud 
teaduskondadel mingeid omapool
seid kavandeid tu tvustada. Kas on 
meis tärganud  liialt tugev kriitiline 
meel? Või teadlikult hoolime fak
tist, et peame oma pidu tänaval, 
linlastest publiku keskel ja see 
nõuab, et me oma kirjalikud ja 
suulised etteastumised hästi läbi 
mõtleksime?

Siira vaimustusega räägivad pi
dulised rongkäigu lõpetamisest 
raekoja platsil. Kiidetakse rektori 
esinemist, laulukoore ja pillimehi — 
meeleoluloojaid. Siin tõrvikutest 
kokkukantud lõkete ääres olnud üh t
sustunde haare kõige tugevam.

Meelelahutusest
Tänavu oli üliõpilaspäevaliste 

käsutuses rohkem peosaale (üli
õpilaste päralt olid kahel õhtul ka 
«Vanemuise» uued ruumid) kui ku
nagi varem. Kuid ikkagi eksisteerib 
kurb fakt, et kõik üliõpilased ei saa 
nud kontserdipääsmeid. See kahan
dab muidugi ka üliõpilaspäevade 
organiseerijate töörõõmu. Asja sel
gitab teadmine, et kahjuks pole 
Tartu linnas nii avaraid saale, mis 
mahutaksid kõiki soovijaid. See
pärast peame veel mõnda aega lep
pima isikliku loosiõnnega. Suurte 
esinduslike peosaalide olemasolu 
annaks päästva lahenduse ka teise
le probleemile — e s i n e j a t e  
t a s e .  Avakontsert ja koondkont- 
serdid toimusid seekord üliõpilaste 
isetegevusele kohasel tasemel, kuid 
nn. tavalis tel peoõhtutel tundis 
veidikesegi nõudlikum külastaja end 
millestki ilmajäetuna. Suuremates 
saalides (kui neid meie käsutuses 
oleks!) organiseeritud 2—3 heatase
melist kontserti pakuksid üliõpilas
tele täiuslikumat peost osasaamise 
rõõmu.

Seekord räägiti tunnustavalt 
võimlejate toredast kavast ja esine
misest, rahvakunstiansambli laul
jatest ja tantsijatest,  «Fixist», Tar
mo Urbist. EPA «Uhuhuu ja  Ur- 
rist», filoloogide «Amoresest», «Kuu
bist ja Kerast», Viljandi «Ugalast».

Etteheitvaid hääli oli kuulda 
nende kohta, kes olid peoõhtutel 
lava ja saali vahendajaks. H äiri
valt napiks ja informatsioonivae- 
seks jäi seletuste andmine esine-

Viim asel ajal on kunstn ikud  
palju hakanud m õtlem a e s t e e t i 
k a  ja e e t i k a  üle. Koolis ega 
trükisõnas ei käsitleta  neid d is t
sipliine kunstn ike praktilistest va
jadustest lähtudes. Järjest sageda
m ini tuleb neid asju ise enesele 
selgeks mõelda. Eetikat läheb tar
vis alles iseseisva tegevuse käi
gus; nähtavasti on praegune teo- 
reetikukalduvustega noorte ku n st
nike põlvkond alles oma teovõim 
sust tundm a hakanud. Kuid raske  
on piiri tõm m ata nõdra m atkim ise  
ja  lausa varguse vahel. M illal on  
teatud maneeri osaline või täielik  
taasrakendam ine ajastu vajadus, 
millal läbielatu vilja tu  kordam ine? 
Kas kunstn ik  võib teem avaliku lä
bi m uutuda ostetavaks jne.

K u n s t i  v a j a l i k k u s  ü h i s 
k o n n a l e  on kunstn ikke alati hu
vitanud. M is üldse on kunstivaja- 
dus ja kas ei toim u selle ausaim  
rahuldam ine siiski kunstiesem ete, 
s. o. tarbekunstiesem ete om anda
mise näo l? Võib-olla elab tõeline 
kunstivajadus vaid kunstn ikes  
enestes või siis ka neis, kes on 
küll loom inguvõitnelised, kuid ke l
lel see võime pole m illegipärast ra
kendust leidnud.

O meti on üks või teine kunsti
vool suutnud tunduvalt enam poo
lehoidjaid ja viljelejaid võita kui 
teine. N äiteks võrreldes abstraktse  
kunstiga  suutis pop-kunst tublisti 
lühendada distan tsi vaataja ja teo
se vahel. Inim estel on seletam atu  
vajadus objekti ära tunda. Pop- 
kunst äratas inim estes jällegi 
äratundmiserõõm u, m ille kaudu  
süveneti m eelsam ini kunsti keeru
kam atesse probleemidesse.

jate kohta. Näiteks ei esitletud av a 
kontserdil, kus oli peale üliõpilaste 
rohkesti publikut ka väljastpoolt , 
võimlemiskavade autorit Reet 
Kudu, kes ise laval kaasa tegi ja 
kelle koostatud kava saali poolt 
suure tunnustusega vastu võeti. 
Samuti ei tutvustatud ka ansambli 
«Fix» mängijaid, kuigi üsna palju 
nende poolt esitatust oli omaloo
ming.

Konferansjee poolt oleksid silu
mist nõudnud ka pausid, mis tek
kisid üksikute etteastete vahel. 
Vabandada oleks võinud ka hiline
misi. Ühe sõnaga — rohkem tuleks 
teadustajal hoolida publikust, tema 
pärast ta ju laval ongi.

E. PUU

Vilistlasprogramm
Kenaks kombeks on saanud koh- 

iuda üliõpilaspäevadel vilistlastega. 
Möödunud suurürituse raames said 
laupäeval «Sophokleses» kokku eesti 
filoloogia osakonna lõpetanud, õp
pejõud, üliõpilased. Tartu VI üli
õpilaspäevade deviisist lähtuvad 
ettekanded olid vilistlastelt Mart 
M ägralt ja Mati Hindilt. Esimene 
tutvustas kuulajaile Kuu poeetilist 
interpretatsiooni jo h k e  allikmater
jali alusel, mis lopptulemusena tõi 
meid romantilise Kuu lummavast 
mõjust üpris kaasaegse tuumasõja 
ja saastamise probleemideni. Mit
med pilguheited hoopis maisematele 
ning sotsiaalsematele küsimustele 
tegid ettekande nauditavaks ja 
mõttetööle sundivaks. Mati Hint 
selgitas nn. reaallaste ja humani- 
taarlaste  vahekordi meie päevil 
ühiskondliku aktiivsuse positsioo
nilt, puudutades ka humanitaar- ja 
reaalalade mõningaid arenguprob- 
leeme.

* * *
Teistes teaduskondades ühendati 

mitmel puhul erialaloengud ja vi
listlastega kohtumised. Nii oli see 
näiteks Füüsika-Keemiateaduskonna 
ning Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna ühisel sümpoosionil «Loodus. 
Inimene. Ühiskond».

* * *
Laupäeval astusid vilistlased ja 

õppejõud tõrvikute all ühtset sam 
mu ning õhtul oodati neid TRU 
klubisse. Eeskava oli seekord eesti 
filoloogia II kursuselt, kes esitas 
Iuuleprogrammi. R. VALING

Inimene ja
I  t  P •• ••biosfaar

TARTU VI Ü LIÕPILASPÄE
VADE TEADUSLIKU KONVE

RENTSI ülesandeks oli teoreetili
selt põhjendada üliõpilaspäevade 
üht juhtmõtet «Olgem looduse a ru 
kad peremehed».

Konverentsi peaettekande «Bio
sfääri uurimise ja  kaitse põhiprob
leeme» pidas dr. biol. T. FREY, kes 
eriti rõhutas teadlaste sotsiaalse 
vastutuse tähtsust avalikkuse objek
tiivsel informeerimisel biosfääri 
kaitsega seotud küsimustes.

Looduskaitsealase tegevuse põhi
suundadest,  senistest saavutustest 
ja lähema tuleviku pakilistest üles
annetest Eestis rääkis TRÜ loodus
kaitse ja  kodu-uurimise kabineti ju 
hataja J. EILART. Vabariigi vete
kaitse päevaprobleemidele oli pü
hendatud Eesti NSV M etsamajan
duse ja  Looduskaitse Ministeeriumi 
vanem-inspektori M. ARUJA sõna
võtt. Tartu  üliõpilaste looduskaitse
ringi tegevusest, eriti aga loodus- 
kaitsealaste  ideede propageerimisest 
meie üliõpilaskonna hulgas rääkis 
ringi esimees EPA üliõpilane 
T. LEITO.

Konverentsi materjalid tulevad 
avaldamisele Tartu mõlema kõrge
ma kooli ajalehtedes.

T. PILVIK
*

ÜLIÕPILASPÄEVADE PIDULIK 
LÕPETAMINE toimus pühapäeval 
TRU kohvikus mõlema suurkooli 
esindajate osavõtul. Arvamused 
üliõpilasnooruse pidustustest olid 
positiivsed. Möödunut hindasid 
EKP TRU komitee sekretär K. Ko
ger, TRÜ a/ü. komitee esimees 
H. Kabur, üliõpilasliidrid ja organi- 
seerimiskomisjoni liikmed. Tänu ja  
kiituse osalisteks said M. Kubo, 
L. Karu, J. Viller, S. Kiin, T. Kuld
sepp, R. Laarm a, P. Rostfeldt, 
K. M älberg ja  R. Hunt TRÜ-st, 
T. M erenäkk EPA-st,

Tartu VI üliõpilaspäevad järgisid 
eelnevate pidustuste häid trad i t
sioone, kuid samas erinesid neist 
oma erilise esinduslikkuse, as ja 
likkuse ja ühele ideele allutatud 
mõttelise terviklikkuse poolest. 
Nüüd on aga vaja selle hea reali
seerimist, mida kohtumistel vilist
lastega ja  teoreetilisel konverentsil 
väljendati tuumakais mõtteis.

R. VALING

Kohvikuõhtu, 
nagu rahvas 

seda nmetab
Laupäeva õhtul kohvikusse luba

vatele kutsekaartidele oli m ärgi
tu d  «:kirjanduse, kunsti ja  m uusi

ka õhtu». K uigi need sõnad seisa
vad kutsel võrdväärsena kui mees 
mehe kõrval, ei kujunenud tege
likkuses proportsioon nii ühtla
seks. Program m i sisse m ahtunud  
m uusikaosa kahanes Tarmo Urbi 
kolm ele laulule, lisaks kehvasti 
võim endatud, kuid  asja tundlikult 
valitud plaadim uusikat.

Luulet kuulati P.-E. R um m olt, 
A. Ehinilt, L. Tunglalt, T. Mere- 
näkilt, A. Sim selilt, A. L angem et
salt, E. K. S  im m er m annilt, R. Vei
dem annilt, E. M ihkelsonilt, T. Lii- 
vilt. A ndku  esinejad andeks, kui 
Iuuleprogram mi kohta  m idagi öel
da ei oska. M itte, e t loom ing oleks 
olnud nii ilm etu, aga kuuldavus 
rõdu- ja  vahesaalis oli nii halb, et 
kuigi esinejad liikusid kõigis ko l
mes ruum is, sai asjast osa üksnes 
kaminasaal. A llakirju tanule  määra
tud koht oli sa ttunud  ju s t õnne
tusse tum m a tsooni.

Tahes või tahtm ata  tuleb õhtu 
sisukaim aks tunnistada  kujutava  
kunsti osa. Seda toetas kunstn ike  
m ajas avatud vabariiklik noorte 
kunstnike näitus (teadlik kok
kusa ttum usi), mida väga paljud  
külastasid, nähes selles üht üli
õpilaspäevade osa, ja  teiseks lau
päeva pärastlõunal kunstikabine
tis to im unud arutluskoosolek pal
jude Tallinna noorte kunstn ike, 
E RK I üliõpilaste ja  kunstikabineti 
liikm ete osavõtul. Tõnis Vindi õh
tune ülesastum ine kohvikus oligi 
õieti vaid päevase vaidluse väga  
kokkuvõtlik m eenutus, sellepärast 
on T. Vindi esinem isest m ärkm eid  
tehes juurde lü lita tud ka üht-teist 
kunstikabineti koosolekult.

K ohvikunäitus on T. Vindi sõ
nade järgi üksnes vabariikliku  
noorte näituse üks osa, sellepä
rast pole m õtet neid lahus vaa
delda.

Neil näitustel on seni tun tud  
püüdlusi süvendatud. E kspositsi
oon leitakse m itm ete m uude voo
ruste hulgas huvipakkuv olevat ka 
selle poolest, et taas on pikka  
aega kestnud  tem aatilise m itm eke
sisuse järel võim alik m ärgata m in
g it ühtset juhtm õtet: kunstn iku  si
sem isest vajadusest tekk inud anti
m ilitaristlik kunst.

S o t s i a a l n e  t e e m a  k u n s  - 
t i s on alati tekitanud väga erine
vaid ja teravaid arvam usi, kõige 
enam tegija te eneste hulgas. Kus 
m ujal varitsebki kunstn ikku  nii 
palju p lakatlikkuse ja stam pi lan
gem ise oh te? Tervel hulgal meie 
autoritel, eriti L. Lapinil ja R. 
Tam m ikul tundub kõnealune te 
m aatika kunstn ikunatuurist a jen
datud olevat.

Leelo Tungal

O meti —  veelgi laiem on praegu 
Läänes levinud erootilise kunsti 
tnõjusfäär. Ka esimesed teada ole
vad kunstiobjektid  toetuvad eroo
tilistele tunnetele. S iin  tuleb tahes- 
tahtm ata uskuda, et põhjus pole 
m itte ainult esteetilises vajaduses.

N endest ja te istest kunstielu  
päevaprobleemidest siirduti aeg
ajalt tagasi näituse juurde. K una
gise rühm ituse ANK-1964 liikmed 
tunnistasid  oma rühm itusele Visa- 
rite ja  käesoleva noortenäituse au
torite parem iku näol oodatud va
hetuse ilm unud olevat.

«Osa käesoleval noortenäitusel 
esinejaist on juba K unstnike Liidu 
ikka jõudnud ja see pole ju st 
pluss,» tunnistas Tõnis Vint.

Paul-Erik Rummo

Teiselt poolt pole raske mõista, 
et nende «liiduealiste» loom ingus 
on kaugelt rohkem  kokkupuute
punkte endast nooremate põ lvkon
dade loom inguga ku i eelm iste  
kunst nikegeneratsioonide omaga, 
et nende küm m ekond aastat tagasi 
instituudi üliõpilastena esiletõus- 
nute südi õppim ishim u ja nina 
pihta saam ist m itte pelgav looja- 
natuur on nooremates edasi kest
nud. Teerajajail ei jää üle muud  
kui edasi noored olla ja  vaevalt et 
siin vastava liidu liikm etõendi ula
tam ine m idagi muudaks.

A. H IIR



Kimbuke kostmisi ü li
õpilaspäevade aadressil

Nüüd. ma tean, m illis t jõudu ise
loom ustada sõnaga «võimas»  — tu 
dengite rongkäiku.

Laur Karu oli ratsu seljas uhke 
küll. M iks aga teiste ratsurite  
käes polnud tõrv iku id?

Tulevastel teadusta ja tel tu leks  
koogutam ise-noogutam ise koge
m usi vahetada EPA koondkontser- 
di juhiga.

N ii Toomas T u tt kui ka «Inter
vall» soovisid, et ühest klubist te i
se kolim ine ära jääks  — see võtab 
palju aega ja  lõhub inventari.

K uigi peotuju hankim ine pokaa
lidest oli m öödunud üliõpilaspäe
vadel tub listi väikse mamõõduline 
võrreldes varasemaga, jä i tä is
karsklase seisukohalt m õndagi tus- 
katekitavat.

K ontsertkavade ja esinejate tu t
vustam iseks võiks kas või viimasel 
m inutil peahoone fuajeesse ühe 
kuulutuse üles riputada, m is sel
lest, kui teisiti välja kukub  — m i
dagi peaks olema.

Dixieland-ansambel sundis pub
likut end kuulam a  — Tarmo Urbi 
kuulas publik ise ja kuulanuks  
veel kaua.

Konservatoorium i kontsert oli 
iiks kaunim aid m uljeid üliõpilas
päevadest. Kahju, e t me nii vähe 
tänulikud suutsim e olla (abi tea- 
dustam isel või siis program m ide  
levitam isel), o lnuks om eti häda
vajalik.

• -- < - / /

Tartu VI üliõpilaspäevade orgkom itee esimees 
LAUR KARU.
«Kui me oleme juba kord kõrgem at haridust om an
dam as, siis peame oskam a seda ka välja  näidata.»

Erialateadused 
ja kõrgema 
kooli 
pedagoogika 
areng käsikäes

Kõrgema kooli pedagoogika alal 
on viimastel aastatel TRÜ-s mitme
te probleemide osas käimas põhja
lik ja perspektiivikas uurimistöö.

Nimetagem näiteks dots. J. K a
litsa ja dots. A. Blumfeldt’i uuri
musi, prof. Lepiku juhtimisel teh
tavat tööd üliõpilaste teadmiste pü 
sivuse kohta, esimese kursuse üli
õpilaste adaptsiooni uurimist peda
googika kateedris. ÜTÜ organisa t
siooni efektiivsuse analüüsi,  M a
jandusteaduskonna lõpetanutele kor
raldatud ankeeti, mille põhjal teh
tud huvitavatest järeldustest võisi
me hiljuti lugeda prof. R. Hagel- 
bergi artiklist. On veel teisigi ka
teedreid ja õppejõude, kes tegele
vad ühe_ või teise konkreetse tee
maga kõrgema kooli pedagoogika 
valdkonnast.

Kui võrrelda olukorda sellega, 
milline ta oli seitse aas ta t  tagasi 
(1963. a. võeti TRÜ nõukogus v as
tu otsus kõrgema kooli pedagoogi- 
ka-alase tegevuse tõhustamisest), 
võib kindlalt väita, et pedagoogi
line mõte on selle perioodi jooksul 
ülikoolis tugevasti edasi läinud, pe
dagoog ikaa lases t  uurimistööst h u 
vitatud õppejõudude ring on laiene
nud. Valdav enamus meie õppejõu
dudest on jõudnud arusaamisele 
selle töö vajalikkusest ja suuremal 
või vähemal määral tegelnud õppe- 
kasvatusprotsessi täiustamisega.

Ülikooli nõukogu poolt 27. ok
toobril k. a. vastuvõetud otsus ba
seerubki käesoleva momendi reaal
sele olukorrale.

H. Miidla bioloo
giadoktoriks

Heigo Miidla kaitses 26. oktoob
ril Kiievi Riiklikus Ülikoolis dok
toriväitekirja teemal «Fenoolsed 
ühendid ja õunapuuvõrsete lignifi- 
katsioon seoses mineraalse toitumi
se ja veerežiimiga».

Dissertatsioon käsitleb fenoolsete 
ühendite osa õunapuude ainevahe
tuses. Uurimuses näidatakse, et fe
noolsed ühendid, mida veel hiljuti 
peeti ainevahetuse lõpp-produkti- 
deks, on polüfunktsionaalsed. Nad 
stimuleerivad õunapuudes vegeta t

Reaalne olukord nõuab ja  või
maldab kõrgema kooli pedagoogika 
küsimustele kompleksset lähenemist.

Otsuses on planeeritud selle töö 
läbiviimisel tugineda ülikoolis ole
masolevatele uurimisüksustele: pe
dagoogika ja psühholoogia kateed
rile, kommunistliku kasvatustöö la 
boratooriumile, kõrgema hariduse 
ökonoomika probleemgrupile rah an 
duse ja krediidi kateedri juures 
ning üliõpilaste Kompleksse Tea
dusliku Uurimistöö Büroo vastavale 
probleemgrupile.

Nende uurimisüksuste temaatika 
järgmiseks viieks aastaks hõlmab 
momendil kõige vajalikumaid uuri- 
missuundi ja probleeme. Uurimis
üksuste vahel väljakujunenud koos
töö vormid ja praktika lubavad eel
dada, et need probleemid lahenda
takse kompleksselt.

Millised võimalused kõrgema koo
li pedagoogika-alase töö tõhustami
seks on meil praegusel momendil 
olemas?

L a h e n d u s t  e i  s a a  e g a  
t o h i  o t s i d a  k õ r g e m a  
k o o l i  p e d a g o o g i k a - a l a s e  
u u r i m i s t ö ö  l a i e n d a m i s e s  
j a  s ü v e n d a m i s e s  e r i a l a s e  
t e a d u s l i k u  u u r i m i s t ö ö  
a r v e l .  M õ l e m a  u u r i m i s 
s u u n a  a r e n d a m i n e  p e a b  
t e i n e t e i s t  v a s t a s t i k k u  
t o e t a m a  j a  s t i m u l e e r i m a .  
Ei ole ju mõeldav erialaste teaduste 
aktuaalsete probleemide uurimiseta 
pedagoogiline töö tänapäeva tase 
mel.

Niisiis m i t t e  üleöö teostatav 
r e f o r m ,  mis viiks kateedrite tea 
dusliku uurimistöö temaatika ja 
materiaalsete vahendite killustami
sele,

v a i d  teatud perioodi vältel toi
muv p r o t s e s s ,  mille käigus lü
lituvad o l e m a s o l e v a t e  uuri
misüksuste (kui tarvis ja ökonoom
ne, võib luua ka uusi) töösse: 1) e n 
tusiastid, kellele kõrgema kooli pe
dagoogika pakub teaduslikku huvi,
2) erialade spetsialistid, kes oma 
heast tahtest on nõus ohverdama 
teatud osa a jas t kõrgema kooli 
probleemide uurimisele, 3) ühis
kondliku töö raamides selle tööga 
tegelema kutsutud ja seatud isikud 
(metoodiliste komisjonide liikmed 
jt.) ja  4) üliõpilased nii kohustus-

siooniperioodi algul võrsete kasvu, 
suve lõpupoole aga võtavad osa lig- 
niini moodustamisest,  millest oma
korda sõltub viljapuu talvekindlus.

Töös selgitati erineva mineraalse 
toitumise ja veerežiimi juures kas
vatatud õunapuulehtede, -võrsete ja 
-juurte fenoolsete ühendite sisaldus 
ja identifitseeriti need. Esitatakse 
võrsete puilumisastme määramiseks 
biokeemilised kriteeriumid, mis lu
bavad otsustada uuritava õunapuu 
talvekindluse üle. Töö viimases osas 
näidatakse õunapuujuurte kaudu 
mulda sattunud fenoolsete ühendite 
osa mullaväsimuse kujunemises.

Väitekiri valmis kümneaastase 
uurimistöö tulemusena. Teema la 
hendamiseks rajati 9 aasta  jooksul 
suurt töökulu nõudvad vegetatsioo- 
nikatsed ja tehti hulgaliselt l a 
boratoorseid analüüse. Üksikasjali
kult uuriti nii õunapuud kui ka 
mulda, milles õunapuu kasvas. Aas
tate jooksul viidi laboratooriumis 
läbi ligikaudu 6000 mitmesugust 
biokeemilist analüüsi koos hulga 
vaatlustega.

Taimefüsioloogia ja -biokeemia 
kateedris töötab H. Miidla alates 
1956. aastast, olles tuntud hea lek
torina, kes õpetab taimefüsioloogiat, 
taimede mineraalset toitumist, ta i 
mede talvekindlust ja taimekasva
tust.

H. Miidlale on südamelähedane 
noore põlvkonna kasvatamine, tema 
juhendamisel on valminud hulk 
diplomi- ja auhinnatöid. Osa neist 
on pälvinud preemia üliõpilastööde

tikuse seose avamise ja eesrindliku 
ühiskondliku töö liinis.

Erialase teadusliku uurimistöö ja 
kõrgema kooli probleemide v a s ta s 
tikuse seoses avamise ja eesrindliku 
teadusliku mõtte propageerimise 
eesmärgil korraldab Üliõpilaste 
Kompleksse Teadusliku Uurimistöö 
Büroo koos ülikooli komsomoliko- 
miteega lektooriumi « T e a d u s e  
e e s l i i n i l t » ,  kus esinevad üli
kooli ja  vabariigi väljapais tvamad 
teadlased loengutega oma eriala 
sõlmprobleemidest, samuti kohtu
takse väljapais tvamate kateedrite 
uurimisgruppide kollektiividega. 
Selliste kohtumiste eesmärgiks on 
näidata teadlaste kujunemise ning 
teaduslike kollektiivide formeeru
mise protsessi.

Üliõpilaste endi kaasatõmbamisel 
õppeprotsessi uurimisele ja  nende 
mõtte suunamisel oma praeguste ja 
tulevaste funktsioonide tähtsusele 
on suur kasvatuslik efekt ainult 
siis, kui k õ i k  k õ r g e m a  k o o l i  
p e d a g o o g i d  teevad kõik sel
leks, et ülikooli teadus seisaks tu 
gevate! jalgadel,  et õppe-kasvatus- 
protsess ülikoolis oleks tõepoolest 
teaduslikul tasemel läbi uuritud, 
läbi analüüsitud ning selle alusel 
ka hästi organiseeritud.

V. RUTTAS 
________________E. TRUUVÄLI

Venia legendi
23. novembril kell 14 esineb ph. 

102. aud. dotsendi kutse taotlemi
seks TRU matemaatil ise analüüsi 
kateedri dotsendi kt. Ants T a u t s 
avaliku loenguga teemal «Modaalse 
ja intuitsionistliku loogika mudelite 
vahekord».

Külalislektor Leedust
Teisipäeval, 24. novembril kl. 18 

toimub ühiskonnateaduste majas 
aud. 212 Kommunistliku Kasvatuse 
Laboratooriumi korraldusel Vilniuse 
Riikliku Ülikooli dotsendi, pere
konnauurimise laboratooriumi ju 
hendaja N. Solovjovi loeng

«PEREKONNAPROBLEEM1DE 
UURIM ISEST LEEDUS»
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vabariiklikul, osa isegi üleliidulise! 
konkursil.

Bioloogiakandidaadi kraadi ka it
ses ta  1959. a,, käsitledes siis õuna- 
puukasvatuse bioloogilisi aluseid 
Eesti NSV-s. 1961. a. valiti H. Miid
la Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
dekaani vastutusrikkale kohale.
1963. a. omistati talle dotsendi ku t
se. Dots. H. Miidla sulest on ilmu
nud 50 teaduslikku tööd, mis näitab, 
et tegemist on produktiivse tead la 
sega. 1964. a. ilmus temalt raam at 
«Viinamarjakasvatus». Peale selle 
on ta  kaasautoriks teosele «Puuvil- 
jakasvatus». öppe- ja teadusliku töö 
kõrval on H. Miidla leidnud aega 
paljude ühiskondlike ülesannete 
täitmiseks, olles ametiühingu büroo 
esimees, šeflustõö organiseeriJa kol
hoosides, EAMS-i Tartu osakonna 
puuviljanduse sektori juhata ja ,  üle
liidulise teadusliku informatsiooni 
instituudi korrespondent, rahvakoh
tu ekspert jne. Siia lisanduvad veel 
loengud aiandushuvilistele, artiklid 
ajalehtedes ja esinemised raadios.

Üliõpilaste ja  kolleegide hulgas 
on dots. Miidla tuntud oma eriala 
hästi tundva, nõudliku, kuid hea
tahtliku õppejõuna.

Tervitame H. Miidlat kui esimest 
taimefüsioloogia doktorit Eesti 
NSV-s ja soovime talle edaspidi
seks palju jõudu ja jätkuvat edu nii 
teadusepõllul kui ka noorte bioloo
gide kasvatamisel.

Kolleegide nimel

L. VIILEBERG

ф  K ülaliste vastuvõtt rektor A. KOOBI juures.

R. URBELI ja J. KARMI fotod.
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Tiltnan R iem enschneider oli 
W ürzburgi auväärne kodanik. 
J504. a. valiti ta W ürzburgi rae 
liikm eks ja 1520/21. a. oli ta linna
pea. Kui 1525. a. talupojad tõusid  
üles W ürzburgi feodaali vastu , 
lä k s  R iem enschneider võitlusse rõ
hutute poolel. Pärast ülestõusu  
m ahasurum ist heideti Riem en- 
schneider vanglasse, sealt vabane
m ise järel oli ta vaikiv ja eraklik. 
Vanglapiinad olid jä tnud  oma jä l

je . M õned aastad hiljem  kunstn ik  
suri.

«M adonna roosi pärjas» on 
kunstniku  viim ne suurteos. S ku lp 
tuuri kõrgus on 2,80 m ja  laius
1,90 m. M aarja figuur on 1,80 m 

kõrge. K unstivarad olid m itusada  
aastat seisnud Volkachi kirikus, 
neid oli varem gi arvukalt repro
dutseeritud ja  kirjeldatud, kuid  
nüüd m uutus Volkachi kirik m iljo
nite inim este tähelepanu kesk
punktiks.

7. augusti hom m ikul 1962. a. ke l
la 3 ja 4 vahel sõitis kirikust m öö
da auto ja  jäi peatum a mõne 
meetri kaugusele kirikuteenri m a
jast. Uks mees ronis üle müüri, 
oääses kirikusse õhuakna kaudu ja  
avas seestpoolt uksed. N üüd astusid  
m itu m eest kirikusse. Nad rebisid 
M adonna seinalt ja kukkusid  oma

tsentneriraskuse koormaga. K iires
ti lohistati saak läbi kiriku. M õned 
m urdunud tükid  ja  figuurid visati 
põrandale. Üle m üüri tõstm isel sai 
skulptuurigrupp veelgi kannatada. 
Kui kirikuteener ja  tem a tütar är
kasid, nägid nad ainult eem alduva  
veoauto siluetti.

H om m ikuhäm aruses avanes
kurb pilt rüüstetöö jälgedest. Kõik 
oli segi paisatud, põrandal vedele
sid m urdunud tükid. Ara oli v ii
dud «M adonna roosipärjas», «Pie
ta» ja «Püha Anna». Varade koh
ta puudusid täpsed nim ekirjad, m is
tõ ttu  kõike kohe ei märgatud. 
A lles küm ne päeva pärast leiti, et 
puudus veel kaks 16. sa jandist pä
rinevat figuuri.

Vargusele mõelda ei osatud Vol- 
kachis kunagi. A inu lt seetõ ttu  õn
nestus varastel m õneküm ne m inu
tiga ära viia varad, m is kirikus 
olid seisnud sajandeid, trotsinud  
sõdasid, rüüstam isi ja  tulekahjusid. 
Kirikul ei olnud kaitseseadm eid, 
Volkachis polnud politseinikku, nii 
et abi tuli kutsuda 10 km  kaugu
selt. Kui kirikuteener ja lgrattaga  
Volkachi jõudis, et kirikuõpetajale  
ja politseile helistada, oli kell juba  
pool kuus hom mikul. Varastele jäi 
seega kahetunnine edumaa.

A lgu l langes kahtlus kahele ing 
lasele. kes Volkachi üm bruses oma  
kahe ja poole tonnise veoautoga  
ringi sõitsid. Nad tundsid  huvi ka 
Riemenschneideri vastu n ing  var

itLuuseumid ja  kiriftud 
täis rikkusi

guse päevast alates kadusid. In g 
lased leiti peagi, ent uurijad olid  
valedel jälgedel. K ahtlusalust eks 
osutusid G lasgow ’ üliõpilased ja  
nende autos polnud m uud kui 
ainult tööriistad ja kivim iproovid.

Kahesaja politseiniku ja  jä litus- 
koerte aktsioon ei andnud m ingeid  
tulemusi. N õutu politsei ku tsus en 
dale abiks isegi H am burgi se lgelt
nägija M ilo Renelti. A jakirjandu
ses leidis see fak t väga m itm esu
gust vastuvõttu .

Sam al ajal, s. o. 17. ja 18. 
augustil avaldasid paljud ajalehed 
«Sterni» peatoim etaja H enri Nan- 
neni üleskutse, m illes paluti R ie
m enschneideri M adonna tagastada  
100 000-margase lunaraha eest. 
Ü leskutses teata ti tingim used ja 
kohad kontakti astum iseks. H. 
N annen kirjutas, et «Stern» pakub 
lunaraha ainult kartusest, et var
gad  võiksid skulptuuri hävitada.

Üleskutse ilm us 100 ajalehes ja  
980 ajalehe ja ajakirja toim etused  
palusid luba sündm uste va lgusta 
miseks, nii et «S terni» populaar
sus oli tagatud. Ü leskutse ümber 
tekkis elav vaidlus ja  «Sterni»

vastasleeris olev ajakirjandus kä 
sitles ü leskutset kui varaste ava
likku soodustam ist. 26. augustil 
kordas «Stern» om a ü leskutset ja  
rõhutas veel kord, et antud juhul 
võivad politsei aktsioonid viia  
vaid kunstiteose hävim isele. R ie
m enschneideri tõid hävis I I  m aa
ilm asõjas isegi m itmeid.

Juba 22. augustil tu li varastelt 
esimene vastus. Varahom mikul 
avastas politsei Frankfurti Toom 
kiriku peaportaali trepilt kaks puu- 
figuuri, m illele olid lisatud ajale- 
heveerud pealkirjaga «Andke Vol
kachi M adonna tagasi». Need fi
guurid osutusid  Volkachist röövi
tud  «Usuks» ja  «Lootuseks». P olit
sei alustas viiv itam atu lt jälitam ist. 
N üüd tekkis nagu omapärane või
dujooks politsei ja  «S tern i» vahel.

9. septem bril avaldas «Stern» 
artikli pealkirjaga «Viimne täh t
aeg», kus m ärgiti, et kui vargad  
tõesti tahavad Volkachi M adonnat 
tagasi anda, siis F rankfurti a k t
siooniga alustasid nad väga eba
õnnestunult. «Stern» määras nüüd  
tagasiandm ise tähtajaks 30. sep
tembri. A n tud  tähtaja m ittekasu

tam isel pidi pakutud lunaraha saa
ma novem bris varaste tabaja. 

Vargad teatasid endast 25. o k 
toobril. M ees, kes helistas Nanne- 
niie, ütles oma nim e olevat Lei- 
ninger. N annen esitas helistajale 
kaks küsim ust, m is pidid selg ita
ma, kas tundm atu  valduses on 
M adonna ja  kas ta objekti tunneb. 
Leininger vastas küsim ustele pii
savalt. Oli selge, et kon takti a stu 
sid tõelised vargad. N annen nõu
dis garantiid , et vargad lunaraha 
eest varad tõesti tagasi annaksid. 
Ta teg i ettepaneku tagastada osa 
esemeid poole lunaraha eest. Kui 
toim etaja asetäitja R. H oll sõitis 
Altonasse, leidis ta juhata tud  ko 
hast «Püha Anna» ja  ühe roosi- 
pärja medaljoni. Lõpuks teatati 
koht, kuhu panna pool rahast. 
Peagi pidi järgnem a uus telefoni
kõne, kus Leininger oleks teata
nud koha ja  aja Riem enschneideri 
M adonna üleandm iseks, ö õ l vas
tu  27. oktoobrit seda kõnet ei 
järgnenud. Peagi selgus põhjus. 
Sellel ööl oli to im unud läbiotsim i
ne ajakirja «Spiegel» toim etuses 
ja peatoim etaja n ing hulk kaastöö
lisi arreteeritud. «Spiegeli» toim e
tus asus «Stern i» kõrvalmajas. S e l
lest võis järeldada, et kunstlvaras- 
te  bande valvas iga t «Sterni» to i
m etajate sam m u ja  oli lunaraha 
saamise üsna hästi ette va lm ista
nud.

(Järgneb)

R. Pullerits 
keemiakandi- 

daadiks

Läinud kuu 23. päeval kaitses 
T R Ü  Füüsika-Keemiateaduskonna 
Nõukogu ees oma kandidaadidisser- 
tatsiooni «Null-laengu potentsiaal 
]a alifaatsete alkoholide adsorptsi- 
ooni seaduspärasused vismutelekt- 
roodil» meie ülikooli Elektrokeemia 
Laboratooriumi noorem teaduslik 
töötaja Rein Pullerits. Oponendid 
professor B. Damaskin Moskva 
Riikliku Ülikooli Elektrokeemia k a 
teedrist ja keemiakandidaat K. Rõ- 
balka NSVL TA Elektrokeemia 
Instituudist ei olnud kiidusõnadega 
dissertandi aadressil kitsid. Profes
sor Damaskin leidis, et R. Pulle- 
ritsu väitekiri annab uudse teadus- 
liku materjali hulga ja väärtuse 
poolest kahe paraja dissertatsiooni 
mõõdu välja. R. Pulleritsu uurimuse 
kordaminekud leidsid kõrge h innan
gu ka arvukates välisretsensiooni- 
des, mis saabusid meie maa m it
metest keskustest.

Kõnealuses uurimistöös on võetud 
kokku ligemale viie pingsa tööaasta 
põhilised katsetulemused ning a n 
tud neile üsnagi põhjalik teoreeti
line interpretatsioon. Peamiseks

saavutuseks tuleb lugeda põhimõt
teliselt uue metoodika välja tööta
mist äärmiselt puhta ja sileda pin
naga metallelektroodide valm ista
miseks faaside «metall-lahus» piir- 
pinnal moodustuva elektrilise kak- 
sikkihi mikrostruktuuri uurimise 
eesmärgil. R. Pulleritsul õnnestus 
oma töös m äära ta  vismutelektroodi 
põhilised elektrokeemilised karakte
ristikud ning esmakordselt elektro
keemia praktikas läks tal korda 
m äärata  tahkel elektroodil adsor- 
beerunud orgaaniliste molekulide 
mitmed olulised füüsikalised pa ra 
meetrid. R. Pulleritsu poolt vä lja 
töötatud metoodika on leidnud r a 
kendamist ka mõningates teiste lii
duvabariikide uurimisasutustes, 
näiteks Moskvas Karpovi-nimelises 
Füüsikalise Keemia Instituudis jm.

Peamised tulemused on disser
tan t avaldanud 11 erialases a r t ik 
lis, üldse on R. Pulleritsu sulest il
munud 13 teaduslikku tööd.

P ingsa erialase töö kõrval on 
vastne keemiakandidaat aktiivselt 
kaasa löönud ka ülikooli ühiskond
like organisatsioonide tegevuses. 
P ä ras t  TRU. keemiaosakonna lõpe
tamist 1961. a. on R. Pullerits töö
tanud nii keemiaosakonna komso
moli-, ametiühingu- kui ka partei- 
büroos, ta  on üles näidanud nime
tamisväärset organisaatoritalenti 
nii keemiaosakonna kui ülikooli 
probleemide paigalt nihutamisel ja 
lahendamisel. Oma osa aega on 
nõudnud ka lasteaiaealised poisi
põnnid kodus ning omalaadse ho
bina lapsepõlvest sissejäänud kiin
dumus agronoomia-alaste ha rra s 
tuste vastu. Kui veel lisada, et 
R. Pullerits  on tubli- töö- ja laulu
mees, kelle käes edeneb jõudsalt 
mistahes töö, siis saame mingi 
läbilõikelise ettekujutuse noorest 
teaduste .kandidaadist.

Ehkki põhilised õnne ja edu soo
vimised on juba ligemale kuu aega 
tagasi ametlikel ja  mitteametlikel 
üritustel ära öeldud, tahaksin siis
ki veel kord soovida kogu meie 
keemiaosakonna nimel uusi õnnes
tumisi teaduse homses.

U. PALM

INFORMIIN!
Hiljuti kohtusid ülikooli kohvi

kus kaks head tu t tavat — informii- 
niveteran Villibald Karsson ja  esi
mese kursuse tudeng Aivar Vuks. 
Jutuajamine nende vahel kujunes 
järgmiseks:

A. V.: Villibald, kas sa ei peaks 
praegu loengul olema?

V. K.: Oli sul muud asja ka või?
A. V.: Oli ikka. Kuulsin imelikku 

sõna — informiin. Ega sina ei tea, 
mis see informiin tegelikult on?

V. K.: Informiin on tuletis sõna
dest i n f о r m(atsioon) ja  (vik
t o r i i n .  See on võistlus teatmekir
janduse kasutamises.

A. V.: Milleks seda informiini 
vaja on?

V. K.: Nii rumalaid küsimusi esi
tab vaid rebane. Pardon, sina ju 
oledki rebane. Tea siis, et «Infor
miini» eesmärgiks on ära tada  huvi 
teatmeteoste ja bibliograafiliste 
väljaannete vastu.

A. V.: Kuidas ja kus see infor
miin toimub?

V. K.: «Informiin» on kahevooru- 
line — SUUR RING individuaalne 
ja VÄIKE RING teaduskondade 
voistkondade vaheline. SR 10 küsi
must avaldatakse Ülikooli lehes. 
VR ehk võistkondade informiin to i
mub TRU Teaduslikus Raamatuko
gus Toomel REEDEL, 27. NO
VEMBRIL kell 18. Võistluse kor
raldab TRÜ Teaduslik Raamatuko
gu koos ülikooli komsomolikomi- 
teega. Informiin on mõeldud ees
kätt üliõpilastele. Väljaspool a r 
vestust aga võivad osa võtta kõik 
asjast huvitatud.

Võistkondlik arvestus toimub väi
keses ringis. Osa võivad võtta iga 
teaduskonna poolt valitud 3-liikme- 
lised võistkonnad, samuti võib ko
hapeal moodustada «metsikute» 
võistkondi.

A. V.: Mis tingimustel suurest 
ringist saab osa võtta?

V. K.: Iga SR osavõtja  peab la

hendama 10 küsimust, millele kõi
gile leiab vastuse TRU Teadusliku 
Raamatukogu lugemissaalides lei
duvate teatmeteoste ja bibliograa
fiate abil.

VASTUSES MÄRKIDA KIND
LASTI ALLIKAS, KUST VASTUS 
LEITUD (teatmeteose pealkiri, il
mumiskoht ja  -aasta ning4ehekülg/ 
veerg). Vastuses märkida ka vas
ta ja  nimi ja muud andmed (teadus
kond, kursus) ja  vastused lasta 
raamatukogus valvuri laual olevasse 
kasti. Viimane esitamise täh taeg  on 
KOLMAPÄEV, 25. NOVEMBER 
kuni raamatukogu sulgemiseni kell
22. Postiga saadetavad vastused 
adresseerida Teaduslikule R aam a
tukogule, märgistades ümbriku sõ
naga  INFORMIIN.

A. V.: Aga kui ma ka väikesest 
ringist tahan  osa võtta, mis siis 
teha tuleks?

V. K.: Väikese ringi võistkonda
de registreerimine toimub TRU 
KOMSOMOLIKOMITEES kuni 27. 
novembrini (incl.).

Väikese ringi küsimusi esitatakse 
neljas voorus. Esmakordselt toimub 
viktoriin raam atukogu ruumides, 
seepärast on lisaks teatmeteoseid ja 
bibliograafiaid käsitlevatele küsi
mustele ka küsimusi kataloogide 
kasutamise kohta.

A. V.: Sina Villibald oled mui
dugi mitmeid informiine võitnud, 
kuule, kuidas selle autasuga ka on?

V. K.: Ndh, kas nüüd jus t mit
meid, mitme informiini võitjast 
saaks päris maailmarändur, sest 
võitjal võistkonnal on võimalik 
külastada üliõpilaste teaduslikku 
konverentsi kas. Ukraina NSV-s, 
Kaukaasia liiduvabariikides, Vene 
NFSV-s või Balti li iduvabariiki
des. Kus just, see jääb võitja en
da otsustada. Sama autasu ootab 
suure ringi võitjat. Muide, kõik 
võistluste VR-st osavõtjad saavad 
mälestusesemeid.

A. V.: Tead, Villibald, tahaksin 
ka kangesti inlormiinist osa võtta.

V. K.: Ega midagi, hakka aga 
hoolega võistluseks valmistuma ja 
kui sul nõu vaja, ära unusta, et 
sul on kogemustega tuttavaid.

N IIS IIS  REEDEL, 27. NOVEMB
RIL ALGUSEGA KELL 18 TOI
MUB TRÜ TEADUSLIKUS RAA
MATUKOGUS TOOMEL I N - 
F О R M I I N.

JLähemat informatsiooni ja kon
sultatsiooni saavad asjast huvitatud 
ka raamatukogu bibliograafiaosa- 
konnast.

SU U R E  R IN G I K Ü SIM U SE D

1. M is aastast alates ilmub kir- 
janduslik-kriitiline ajakiri «Лите
ратурная учёба>?

2. M is on sanitaar ku lt uuri tea
ter?

3. M illise teatri organiseeris A l
bert Camus A lžiir is?

4. M issugust nim e kannab prae
gu  linn, mida nim etati om al ajal 
H avnia?

5. M issugustesse N S V  Liidu  
raam atukogudesse on te llitud  aja
kiri «Space and World»?

6. M illal sündis Beata T yszkie- 
w icz ja m illises film is ta debütee
ris?

7. Kellega koos kirju tas M ax  
Born raam atu ühest m aailma g e 
niaalsem ast teadlasest? Loetleda  
raam atu bibliograafilised andmed. 
Kas TRÜ  Teaduslikus R aam atuko
gus n im etatud raam at on olemas?

8. 1930-ndatel aastatel ilmus 
ajakiri «Karuohakas». M illine asu
tus andis seda välja ja  kus? Kes 
oli ajakirja toim etuse õpetajasliige?

9. Kus elas John F. K ennedy en
ne USA presidendiks valim ist?

10. K us on ilm unud К  M arxi 
ja  F. E ngelsi artikkel M. Barclay 
de Tolly kohta?

Veel kord 
sündmustest 

KENTI ülikoolis
T elegraafiagentuurid teatavad , 

et USA Ohio osariigi kõrgeim 
kohfuorgan — Suur Žürii — 
langetas 16. oktoobril otsuse 
Kenti ülikoolis 4. mail toim u
nud veretöö asjus — seal sai 
tea tavasti 4 üliõpilast surm a ja
9 haavata . O tsus tunn istas rah 
v u sk aas la sed  süütuteks, sest 
«sõdurid avasid tule, uskudes 
siira lt ja  ausalt, e t asuvad füüsi
lise ohu olukorras,» selle järg i 
tangeb kogu süü üliõpilastele ja  
ülikooli adm inistratsioonile, kel
lest 26 inim est antakse kohtu 
alla.

See otsus kutsus esile nördinud 
hämmelduse mitte üksnes USA-s, 
vaid ka kogu maailmas. Üksikasja
lise uurimise käigus tuvastati  ju,

et tulis tamise hetkel asus üks tape
tud noormeestest 85 jardi, teine 
110 jardi kaugusel r ah v u sk aas la s 
test. Uks tü tarlastes t sai surma 
hetkel, mil ta oli sisenemas audi
tooriumi, teine tapetud neiu vaatas 
toimuvat hoopis eemalt ega võtnud 
meeleavaldusest üldse osa. Iseloo
mulik on veel tõsiasi, et 13 tapetud 
ja haavatud üliõpilasest ainult 
kahte oli tulistatud eestpoolt.

Niisiis — rahvuskaart tulistas, 
kohus tegi tagantjäre le  suitsukatet, 
et tõelised süüdlased pääseksid 
terve nahaga, rahulolematutele üli
õpilastele antakse aga  selline õppe
tund, mis võtaks neilt edaspidi
sekski isu «mässama hakata». Nii 
tulis tamise kui ka kohtuotsuse ees
märk oli lõppkokkuvõttes ühesugu
ne — hirmutada üliõpilaskonda ja 
tõestada nn. «vaikivale enamusele», 
et võimudel jätkub otsustavust h a a 
rata relva järele, kui «munapäised 
intelligendid» ülemäära julgeks 
muutuvad.

Kenti ülikooli president teatas, et 
tema arvates kujutab Suure Zürii

otsus endast ohtlikku pealetungi 
ülikoolide vabadustele, pealetungi, 
mis puudutab kõiki USA suuri üli
koole. Ta ütles: «Faktiliselt on võe
tud tule alla Ameerika demokraatia 
konstitutsioonilised alused.» Nii 
see ka tõepoolest on.

R. S.

Teenete eest elanikkonna tervis
hoiu ja meditsiinilise teenindamise 
arendamisel andis Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidium E e s t i  N S V  
t e e n e l i s e  a r s t i  a u n i m e 
t u s e  TRU professorile, teadus

konnakirurgia kateedri juhatajale 
E n d e l  T ü n d e r i l e  ja TRU hos
pitaalkirurgia kateedri juhatajale 
dotsent H e i n r i c h  P e t l e m a l e .

Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
dium autasustas  eeskujuliku töö 
eest aukirjaga järgmisi meditsiini
töötajaid — TRU kollektiivi liik
meid: d o t s e n t  A n t o n  K i v i 
k u t ,  p r o f e s s o r  K u n o  K õ r 
g e t ,  p r o f e s s o r  E r n s t  R a u 
d a  m i t, p r o f e s s o r  A n t s  
R u l l i t  j a a s s i s t e n t  R a u l  
T a l v i k u t .

P ä ras t  Oktoobripühi siirdusid 
meie ülikooli V kursuse üliõpilased, 
kes taotlevad koolmeistrikutset. 
pedagoogilisele stažööripraktikale 
vabariigi koolidesse. Novembri esi
mestel päevadel organiseeriti  neile 
5-päevane didaktilis-metoodiline se
minar, mille käigus kuulati mitmeid 
loenguid aktuaalsetel teemadel ja 
arutati eelnenud praktikaga seotud

küsimusi. Uus töövorm õigustas 
end igati.

17. novembril kell 6 a lustas Tartu 
õ lletehases tegevust TRU Tööstus- 
psühholoogia Laboratooriumi fili
aal, et jõuda selgusele töötingimus
te mõjust töö/il jakusele. Tööstus- 
psühholoogia laboratoorium on vei
di rohkem kui kahe aasta  vältel 
lõpetanud 12 lepingulist uurimust 
kokku 52 tuhande rubla ulatuses. 
Äsja sõlmiti ENSV Liha- ja  Piima
tööstuse Ministeeriumiga ja ENSV 
Toiduainetetööstuse Ministeeriumi
ga kaks uut ja ulatuslikku lepin
gut, mille kohaselt tuleb kahe a a s 
ta jooksul teha uurimistööd kokku 
80 000 rubla eest. Uurimiste põhi
probleemiks on psühholoogiliste fak
torite mõju tööviljakusele.

*
Esmaspäeval toimunud bioloogia- 

osakonna vilistlasõhtul esines kir
janik ja teaduseajalooiane MARK 
POPOVSKI teemal «Teadus ja 
eetika».
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jyialin
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14. novembril 1970. aastal tähis
tati Tartu Riikliku Ülikooli öppe-
Eksperimentaaltöökoja töötaja
H. MALINI 60. sünnipäeva.

Alates 1947. aastast töötab juubi
lar meie ülikooli Õppe- ja  Eksperi- 
mentaaltöökojas puidutöö erialal, 
olles 1952. aastast alates ka üliõpi
laste praktikumide juhendajaks pui

dutöö osas. Möödunud 23 aasta 
jooksul on juubilar väga kohuse
tundlikult suhtunud oma töösse. 
Ülikoolis pole teaduskonda, kateed
rit ega laboratooriumi, kus poleks 
kasutusel tema valmistatud kvali
teetsed vahendid.

Kuid peamine on inimesele see, 
et ta  tunneks rõõmu oma tööst ja 
seda võib H. Malini kohta igati 
öelda.

Juubilar on olnud oige mitmel 
aastal TRÜ öppe- ja Eksperimen- 
taaltöökoja ametiühingu rühma kul- 
tuurivolinikuks ja näidanud end 
väga energilise ning teovõimelise 
mehena, andes silmad ette endast 
palju noorematele. Kunagi ei ole 
tal tulnud puudu huumorist, mis 
on elus väga vajalik.

Tema hobiks on laulmine. Päras t  
sõda tegutses Tartu Raadiokomitee 
juures kvartett «Helikaar», mille 
kontserdid olid igal pool teretul
nud. Sealgi võisime kohata
H. Malinit nii lauljana kui sõna
meistrina. Praegu  laulab juubilar 
juba üheksandat aas ta t  meeskooris 
«Gaudeamus». Vabadel hetkedel 
võib teda leida värsse sepistamas, 
mis pole küll trükimusta veel nä i
nud, kuid võib loota, et juubilar la
seb tulevikus oma mõtteread ka 
avalikkuse ette.

Tegemata jäänud töödeks ja tä i 
de viimata mõteteks soovime Sulle, 
juubilar, indu ja jõudu edaspidiseks.

TRÜ Õppe- ja Eksperimen- 
taaltöökoja kollektiiv

-  Seda lugu siin- el m õelnud keegi vätfa~-~ lih tsalt juh tus nii, et_õu,es 
sadas lund ja läks tasakesi pim edaks, et lapsed tegid  lum em em m e  
ning et ülikooli lehe toim etusse sattusid  täiesti juhusliku lt kuus m eest 
vaatam a, et m is siis saab. A ga  kaua sa ikka niisam a vaatad  — juba 
oligi piinlik vaikus platsis. Keegi ei osanud enam sõnagi, m illegi 
tähelepanuväärse tabam atu eelaimus ripnes õhus.

«Näe, kus tuli lum i maha,» ütles lõpuks keegi, kes parajasti aknast 
välja vaatas.

«Ega liiga varane lum i maha jää,» m õtlesid need, kes vaatasid üle 
m itm e laua laotunud valgele vaibale, m is koosnes 12 noore karikatu
risti 64 võ istlustööst ja keegi ütles -välja üldise arvam use, et

III AUHI ND JÄÄB VÄLJA ANDMATA,

sest vastaval tasem el töid pole nagu saadetudki.
S iis oli jälle tükk  aega vaikne, rääkida polnud m illestki.
«On ikka palju sadanudl» ütles viim aks akna juurest keegi, et 

üldse m idagi öelda.
«Ega nii suur sadu ei saa tühja minna,» m õtlesid need, kes para

jasti uurisid kõige viljakam a autori paremaid töid ja siis arvatigi, et

II AUHI NNA (15 rbl.) saab HEIKI RAUDLA («Siksakk») 

füüsika pedag. IV kursuselt.

«Aga kõige lõbusam on ikka esimene lumi,» avaldas järgm ise, juba  
lühema vaikim ise järel keegi, kes õue vaatas.

«Kõige lõbusam jah,» m õtlesid need, kes akna alla ei m ahtunud ja  
niiviisi juhtuski, et

I AUHI NNA (20 rbl.) saab TIIT KAIVO («Juhhei») 

geograafia IV kursuselt.

Kõige raskem  oli möödas, asi hakkas minema. Kohe leiti, et tuden- 
giteem adel tegi parim at nalja  VILJAR ANSKO («Komö sapiens») 
psühholoogia I kursuselt ja  ERIAUHIND (10 rbl.) oligi paigale pan
dud. Seejärel avastati, et parimale eraldi esita tud ideele ettenähtud  
auhinda pole m õtet välja anda, sest võistlejate hulgas polnud kedagi, 
kes oma ideele p ilti poleks osanud ümber joonistada. A ga  kui hakati 
otsim a kõige äram ärkim isväärsem aid karikatuure, siis huvitaval kom 
bel neid ka leiti, autoriteks RAUL KILGAS («Saglik») psühholoo

gia I kursuselt, VIKTOR VASSILJEV («V iki») ravi I kursuselt n ing  
tagasihoidlik (nagu ka üm briku avam isel selgus) kodanik, kes esines 
m ärgusõna  «Egam aauhindaeitaha» all ja  kelle sellisele soovile tuldi 
lühikese arupidamise järel ka vastu.

Rohkem  üm brikke ei jõutudki lahti teha, sest keegi ütles, et sadu  
oleks nagu vähem aks jäänud, et hämar on kah juba parasjagu, e t . .  . 
Ühe sõnaga  — H. Palam ets, J. Peegel, J. Kuusik, M. Kubo, P. Pärn  
ja T. Kali läksid lum em em m e tegema.

Käesolevaga on k õ i k  võistlustest osavõtnud ku tsu tud  ülikooli 
lehe toim etusse 27. novem bril k. a. nii kella kolm e paiku päeval. Muu 
hulgas auhindade kätteandm ine.

75 aastat 
hügieeni- 
kateedrit

1895. aastal,  vastavalt Venemaa 
teistes ülikoolides kehtivale m ää
rusele, jaotati  Tartu (Jurjevi) 
Ülikooli ars titeaduse kateeder ka
heks — hügieeni kateedriks ja  
kohtuarstiteaduse kateedriks. Hü- 
gieeniprofessoriks määrati 22. veeb
ruaril 1895. aastal Moskva Ülikoo
li prorektor, M. Pettenkoferi ja
F. F. Erismani õpilane S. F. Bub
nov. Seda kuupäeva tuleb lugeda 
Tartu Ülikooli hügieeni kateedri 
alguseks (tollal nimetati seda hü
gieeni instituudiks). Kateeder sai
8 ruumi Uues Anatoomikumis, mi
da hakati jä rk-jä rgult sisustama. 
Professor S. F. Bubnov luges hü- 
gieenikursust suurendatud tundi
de arvuga. Üliõpilased tegid prak
tilisi töid õhu, vee, pinnase ja 
toiduainete uurimise alal. Teadus
likku uurimistööd ei saamid ka
teeder sellel ega ka järgmisel aas 
tal alustada, sest oktoobris 1896 
määrati S. F. Bubnov Moskva 
Ülikooli hügieeni kateedri juh a ta 
jaks.

1896.— 1903. a. oli hügieeni ka
teedri juhatajaks G. V. Hlopin.
G. V. Hlopini juhtimisel kujunes 
teaduslik tegevus väga viljakaks.
G. V. Hlopini, tema õpilaste ja 
kaastöötajate tööd Tartu perioodi] 
avaldati kolmes üsna mahukas 
kogumikus («Сборник работ ги
гиенической лаборатории Юрьев
ского университета)», mis seni on 
jäänud  kordumatuks hügieeni ka
teedri ajaloos. Teadusliku töö põhi
suundadeks olid kommunaal-, koo
li- ja  toitlushügieen. Toiduainete 
keemiline uurimine kujunes Tartu 
perioodil prof. G. V. Hlopini a r
mastatumaks tegevusalaks.

G. V. Hlopini ideed ja töösuu
nad jätkusid ka kodanlikul perioo
dil, mil hügieeni instituudi teadus

likku tööd juhatas üks esimesi ja  
andekamaid G. V. Hlopini õpila
si — professor A. Rammul. P äras t
G. V. Hlopini lahkumist 1903. a. 
valiti hügieeni kateedri juhatajaks 
J. A. Sepilevski, kes ettevalmistu
selt ja  huvidelt oli bakterioloog 
ning epidemioloog (viibis tä iendu
sel R. Kochi ja  L. Pasteuri ju u 
res). Bakterioloogia- ja  epidemio- 
loogiaküsimused kuulusid hügiee- 
nikursusesse 1908. aastast  kuni 
1920. aastani,  mil organiseeriti  
iseseisev Bakterioloogia Instituut.

Esmakordselt Venemaal kasu
tas Sepilevski toiduainete uurimi
sel (indentifitseerimiseks) pretsi- 
pitatsiooni reaktsiooni.

Kodanlikul perioodil oli hügiee
ni insti tuudi juhata ja  kohusetäit
jaks algul assistent E. Fehrmann, 
juulis 1920 valiti hügieeni korrali
seks professoriks Kaasani ülikooli 
hügieeniprofessor A. Rammul, kes 
hakkas esmakordselt loenguid pi
dama eesti keeles. Oktoobris 1920 
kolis kateeder praegustesse ruumi
desse. Prof. A. Rammuli elutööks 
oli maakondade sanitaartopograa- 
filine kirjeldus kodanlikus Eestis, 
millest tema juhtimisel võtsid osa 
paljud arstid ja  vanemate kursuste  
üliõpilased, kokku ligi 90 inimest. 
Uurimiste andmed avaldati 11-köi- 
telise tööna (kokku 1280 lk.), mil
lel on võrdlusmaterjalina suur 
ajalooline väärtus. Prof. Rammul 
oli ka üks initsiaator Eesti Tervis
hoiu Muuseumi organiseerimisel 
hügieeni instituudi ruumides. P ro 
fessor A. Rammul juhatas  kateed
rit kuni 1940. a. 30. juunini, mil
lal läks pensionile.

Sõjajärgne periood kulus ka
teedri taastamiseks, selles on suu
red teened kateedri juhatajal 
R. Rootsil. 1950. a. liideti kateed
ri juurde tervishoiuorganisatsiooni 
ja arstiteaduse ajaloo kateeder. 
Kateedri juhatajaks sai endine 
Eesti NSV tervishoiuminister 
V. Hion. 1950— 1958 vahetus kolm 
kateedri juhata ja t  (peale V. Hioni 
veel A. Räni ja O. Perov). Kaadri

suur voolavus pidurdas teaduslik
ku uurimistööd ja kvalifitseeritud 
õppejõudude kollektiivi kujunemist.  
Alates 1958. aastast  sai kateedri 
juhatajaks M. Kask, kes oli juba 
varem (1931 — 1941) siin töötanud.
1962. a. omistati talle professori 
kutse. 1960. aastatel kateeder tu 
gevnes, _kasvas teaduslik-tehniline 
baas, tousis õppejõudude kvalifi
katsioon.' See lõi paremad tingi
mused teaduslikuks tööks. Põhi
probleemid on «Asulate hügieeni 
teaduslikud alused» ning «Terve 
ja haige inimese toitlustus».

Teaduslike tööde ja  publikat
sioonide arv on viimase kümne 
aasta jooksul tublisti kasvanud. 
Kui ajavahemikus 1945— 1960 val
mis kateedris 64 teaduslikku tööd 
ja  artiklit, siis I960— 1970. a. tõu
sis see 400-ni. Üldse on kateedri 
töötajatel alates 1895. aastast  ku
ni tänaseni valminud 850 tööd.

TRÜ hügieeni .kateeder pühitseb 
oma 75. sünnipäeva koos Tartu 
Linna Sanitaar-Epidemioloogilise 
Jaam aga (saab 30-aastaseks),  kel
lega sõjajärgsel perioodil on olnud 
pidev kontakt ja  koostöö. Juubeli 
tähistam iseks toimub teaduslik 
konverents. Reedel, 20. nov. a lgu 
sega kell 10 on ülikooli au las kon
verentsi avaistung, kus käsitletak
se hügieeni kateedri ja  Tartu Lin
na SEJ ajalugu ning teaduslikku 
tööd kateedris. Konverents jätkub 
Vanemuise t. 46 suures auditoo
riumis. Samal päeval algusega 
kell 15 käsitletakse toitlus-, kom- 
m unaal- n ing laste ja noorukite 
hügieeni küsimusi. Laupäeval, 21. 
novembril a lgusega kell 9 on kõne 
all sanitaarkeem ia kaasaegsed mee
todid, kell 15 sotsiaalhügieeni, te r
vishoiuorganisatsiooni ja a rs titea 
duse ajaloo küsimused.

Lähemat informatsiooni võib saa
da hügieeni kateedrist.

Dots. M. UIBO, 
hügieenikateedri juhataja

«Tartu  Riiklik Ülikool» nr. 34
Reedel, 20. XI 1970 lk. 4

CTJ  ere, 
^ i r v e  !

N üüd on hulk aega jälle möö
das, kui viim ati kirjutasin. Elu  
aga läheb pöörase kiirusega edasi 
ja mina arenen sam a kiires tem 
pos. A inu lt et see areng on täis 
dialektilisi vastuolusid.

Ühel päeval, kui me Lem psiga  
kohvikus parasjagu jälle ülikooli 
õppesüsteem i kritiseerisim e ja neid 
om avalitsuse probleeme arutasim e, 
tu li meie juurde üks Lem psi sõber, 
keda M ossiks hüütakse. Ta oli ku- 
denud räime näoga. Varsti selgus 
ka selle olukorra põhjus. Ta v is
kas lauale rektori käskkirja: eks
m atrikuleeritud õppetööst põhjuse
ta puudum ise tõttu.

«Selge pilt,» ütles Lem ps, «pro
dekaan järas su välja.»

M oss noogutas. Ühe õitsva aka
deemilise võsu juured oli prode
kaani m ürgine ham m as aima ma- 
ter4 to itvast pinnasest välja kis
kunud.

«Paljukest ma siis puudusin,»  
ütles ta hellhajuval häälel, «need 
m õniküm m end tu n d i . . .  kevadest 
jäi üks võlake k a . . .  kursusetöö

näol. Ei saanud lihtsalt kon tsen t
reeruda.»

Lem ps noogutas m õistvalt: M oss 
oli fem iniinsel tasandil kõvasti te 
gutsem a hakanud ja see on aega- 
neelav harrastus. Kontsentreeruda  
on niisuguses olukorras tõesti 
raske.

«Ega m idagi — varsti kutsub  
isamaa m ind koos teiste paremate 
poegadega lippude a l la . . .  M ul on 
veel üks väsind viieline taskus — 
vahest läheme m õnda teise ühis
kondliku toitlustam ise ettevõttesse  
ja tähistam e seda m urrangulist 
sündm ust m inu elu teel?» tegi Moss 
ettepaneku.

Läksim e restosse. Ja siis juhtus, 
et ka m inu arenguteel toim us uus 
kvalita tiivne hüpe: võtsin  esimest 
korda va lget viina. A lgu l oli teine 
jube küll, aga pärast läks ikka  
heam aks ja heamaks. Kole lõbus 
hakkas. Lem ps ja  M oss olid nii 
vaim ukad, et ei jõudnud neid ära 
naerda. M õlemad pidasid sü tita 
vaid kõnesid üliõpilaste õiguste  
kaitseks n ing  avaldasid n iisugust 
idamaa elutarkust, et tekk is para
tam atu lt küsim us, kuhu see neil 
ära mahub. Kui nad m ind intrisse  
saatsid, kõndisin  nagu üks piibli
loo tegelane K eneetsareti järve  
laineharjadel. Poisid suudlesid mul 
kalantselt kä tt ja läksid uljast 
laulu hõisates ära.

Ja siis oli see juhtunudki. Hoog-
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sas isetegevuses olid nad sattnud  
otse m iilitsa em alikku rüppe. Moss 
kui vana sprinter oli helikiirust 
ületades paar jänesehaaki teinud, 
mõned tehistõkked ületanud ja õn
nelikult intrisse jõudnud, aga  
Lemps, vaene süütu  voonake, jäi 
kätte. Ta viidi ühte m ajja Ülikooli 
tänavas, ei m itte ülikooli, vaid 
paar m aja e d a s i . . .  Ja nüüd ootab 
tem agi käskkirja  . . .  Sotsiaalse  
protesti m ärgiks laskis ta oma 
juuksed ja uhke habeme sootu
m aks maha ajada, päris nulliga  
kohe, n ing  sarnaneb nüüd jaana
linnu tõumunaga. A ga  arm as on 
ta ka niisuguse munanagi: nii hea 
on ta pealage silitada, justku i 
plüüš. A ga m is see m inu silita 
m ine enam, kui talle igalt poolt 
m ujalt raskeid hoope o ts e ' lagi
pähe valatakse . . .

Jah, Virve, nii on elu. Pole see 
m eelakkum ine ühtigi. Varsti olen 
jälle üksi nagu ülikooli tulleski. 
Nii katkesta takse vägivaldselt ja  
hoolim atult noore inimese indellek- 
tuaalne areng. H akka või murega 
õppima!

Ah siis sul on Üloga asi niikau
gel, et panete leivad ühte kappi. 
Sellepärast te siis viim asel ajal nii 
tihti kokku saitegi. Ega m ida
g i . . .  Tead ju  küll, ma kurameeri- 
sin abituurium is tem aga . .  . K u i 
nii võtta, s i i s . . .  aga hea küll, pal
ju õnne teile. Raske on küll võõ
rast õnne pealt vaadata, kui ise  
saatuselööke pead vastu võ tm a_ 
aga ma püüan olla suurem kui mu 
saatus.

N ägem ist
S inu Anne-M ari

Kriminoloogia
Laboratooriumis

TRO Krim inoloogia Laboratooriu
mi järjekordne ettekandehomm ik 
toimub pühapäeval, 22. novembril 
k, a. kell 12 TRÜ peahoone aud. 307. 
E ttekandega teem al «Kuritegevuse 
dünaam ikast ja  seisundist kodanli
kus Eestis ja  Eesti NSV-s» esineb 
Eesti NSV prokuröri ase täitja , III 
klassi riigiõigusnõunik K. Kimme!.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Та?)ту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет»)= 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета^ 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. 111. Oksiknumbrfc 
hind 2 kop. Teil. 6929. MB-09604.
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EKP TRÜ organisatsiooni 

aruande- ja valimiskoosolek
20. novembril toimus TRÜ aulas EKP TRÜ organisatsiooni aruande- 

ja valimiskoosolek. Parteikomitee aruande esitas komitee sekretär 
Kalev Koger. .Järgnenud läbirääkimistel võtsid sõna kommunistid 
J. Saarma, J. Reimand. L. Karu, Z. Saar, H. Palamets, K, Siilivask,
0 . Maimets, A. Raik, i. Rebane, V. Krinal, A. Uibokand, A. Kallikorm, 
J. Unger, V. Palm, A. Koop, EKP Tartu Linnakomitee 1 sekretär
1. Lott ja EKP Keskkomitee instruktor E. Moik.

Parteikomitee uude koosseisu valiti Lembit Allikmets, Jenny Anan
jeva, Raimund Hagelberg, Tulfio Hornets, Johannes Kalits, Kalev 
Koger, Arnoid Koop, Märt Kubo, Jevgeni Malikov, Ülo Mallene, Anti
dea Metsa, Hillar Palamets, Karl-Samuel Rebane, Jaan Reimand, Htins 
Trass, Ado Truupõld ja Juhan Linger.

Oma esimesel koosolekul valis parteikomitee sekretäriks Kalev 
Kogeri, sekretäri asetäitjateks Jenny Ananjeva ja Tuttio liometsa 
(rahvakontroll)  ning sektorite juhatajad. Komitee koosseisus moodus
tati kolm sektorit: ideoloogiasektor — juhataja  Ülo Mallene, asetäitja 
Johannes Kalits; õppe-teaduslik — juhataja  Jaan Reimand, asetäit ja 
Raimund Hagelberg; orgsektor — juhataja  Juhan linger ja asetäitja 
Ado Truupõld.

K. KOGER
EKP TRÜ KOMITEE 

SEKRETÄR
Aruandeaasta oli juubelite, roh

kete koosolekute, rektorite vahetuse 
ja  kahe vahetusega õpjpetööle üle
mineku aasta  meie ülikoolis. Kõik 
see vajutas oma pitseri ka partei
organisatsiooni tööle.

Eelmise! aruandekoosoiekul too
nitati, et ülikooli materiaalne olu
kord on haib just õppehoonete ja

ne sedavõrd aega, et kumbki neist 
pole senini ilmunud, kuigi vajadus 
on ilmne.

Ф  Üliõpilaskonna poliitilisel kas
vatamisel nõuti senisest suuremat 
tuginemist komsomolile, tema osa 
tugevdamist õppedistsipliini t a g a 
misel, sõjalis-pairiootilises kasva
tuses ja rahvamaleva töös. Sellest 
allpool.

@ Parteikomitee pidi kindlusta
ma üliõpilaslauliku väljaandmise.
Lauliku väikevend pidi ilmuma äs- 
jasteks üliõpilaspäevadeks, kuid na 
gu kogeda võisime, jäi ta tulemata. 
Ka see ülesanne ootab lahendamist.

leemidega. Mitmed seminarid on 
töötanud edukalt, neis on otsitud 
pidevalt uusi, aktiivsemaid töövor
me.

#  Samal ajal on ilmnenud puu
dusi. Suur osa kuulajaid on jä ä 
nud passiivseks ega ole võtnud aas
tate vältel seminaril sõna. Arvukalt 
on olnud puudujaid. Rühmad on 
ülemäära suured, mis takistab nor
maalset tööd. Temaatika osas on 
kaldutud filosoofia valdkonnast ik
ka enam kitsa eriala problemaati
kasse.

ф  Seepärast otsustati jä t ta  se
minarid üksnes kõrge kvalifikat
siooniga kaadri teoreetilise õppuse 
vormiks. Seminaride tööd tuleb ak
tiviseerida, kuulajate arvu piirata 
‘20—25 inimesega. Seminaride kon
sultantideks on kinnitatud filosoo
fia kateedri õppejõud. Reorganisee
ritud seminarid jätkavad tegevust 
enamikus teaduskondades. Osa õp- 
pejõude-teenistujaid suunati aga 
Marksismi-Leninismi Õhtu ü li kooli 
juures avatud kõrgemate koolide 
osakonda, kus nimekirjas on 78 
meie kollektiivi liiget. Tõsiselt et
teheiteid tehti aga õppetööst osa
võtjatele (distsiplineerimatus). Abi
õppepersonal ja teenistujad-töölised 
täiendavad oma teadmisi poliitrin- 
gides. Regulaarselt on toimunud 
noorte kommunistide õppused, mil
lest osavõtt jäi aga väheseks.

AJALEHEST JA LOENGULISEST 
TÖÖST

Aruandeperioodil arutati neljal 
korral ülikooli ajalehe tegevust. 
Tugevnes side rektoraadiga, nii et

TEHTUD TÖÖST JA SEATUD
SIHTIDEST

EKP TRÜ KOMITEE ARUANDEST ÜLIKOOLI 
P A R TEIO RGAN IS ATSIOONILE

ühiselamute osas. Iseloomulik on, 
et vastuvõetud otsuses käsitles üle 
Va punktidest puhtalt majanduskü
simusi. Seepärast tuli parteikomi
teel poliitilise juhtimise ja organ i
satsioonilise töö kõrval suurt tähe
lepanu osutada majandusküsimuste 
lahendamisele.
..•Parteikomitee tööd aruandeperi
oodil pidurdasid ülikooli administ
ratsiooni ja ühiskondlike o rgan isa t
sioonide tegevuse vähene kooskõ- 
lastatus,  vastuvõetud otsuste puu
dulik täitmine ning kohati levinud 
vastutustundetus ning distsiplinee
rimatus.

IDEOLOO GILISE TÖÖ PÕ H I
PROBLEEM I DEST

Ideelis-poliitilise kasvatustöö 
osas seadis aruande- ja valimrs- 
koosoleku otsus parteikomitee ette 
5 põhiprobleemi.

ф  Kõige olüliseinäks peeti kas
vatustöö kogemuste üldistamist ja 
kasvatustöö viim ist teaduslikele 
alustele. Mõndagi saavutati kasva
tustöö edasise planeerimise alal, 
kuid saadud kogemuste teaduslik 
läbiuurimine nõuab  ̂ilmselt paljude 
organite aastatepikkust tööd. See 
ülesanne ootab olulises osas veel 
lahendamist.

0  Nõuti suurema tähelepanu 
osutamist in ternatsionalistliku  kas
vatuse küsimustele, seda eelkõige 
V. I. Lenini juubeliga seotud üri
tuste läbiviimisel. Tähelepanu tõe
poolest osutati,  kuid probleem jääb 
endiselt aktuaalseks, nõudes nii 
uuelt parteikomiteelt kui kogu p a r 
teiorganisatsioonilt hoolikat tööd 
konkreetsete lahenduste otsimisel.

#  Parteikomitee pidi hea seisma 
ülikooli a jalugu ja  tänapäeva tu t
vustavate trükiste ilmumise eest. 
Põhijoontes valmisid L. Eringsoni 
kirjutatud Tartu Ülikooli ajaloo lü
hiülevaade ja  J. Eilarti koostatud 
ülikooli tutvustav brošüür koos ve
ne- ja  ingliskeelse tõlkega. Paraku 
võttis käsikirjade trükkitoimetami

V. L LENINI JUUBELI 
TÄHISTAMISEST

V. I. Lenini juubeli üritustega 
oli haaratud kogu TRÜ kollektiiv. 
Juubelikomisjon, mida juhtis kom
munist J. Tammeorg, taotles polii
tilise selgitustöö sidumist aktuaal
sete majanduslike, sotsiaal-poliiti- 
liste ja ideoloogiliste ülesannete la
hendamisega. Parteikomitee jälgis 
ja suunas pidevalt juubeliürituste 
plaani realiseerimist. Teaduskonda
des, osakondades ja kateedrites 
teimusid teoreetilised konverentsid 
ja filosoofiliste seminaride töökoos
olekud, kus õpiti põhjalikult tund
ma V . I. Lenini teoreetilist päran
dit. Komsomolikomitee korraldas 
õnnestunud teadusliku konverentsi 
teemal «Üliõpilased uurimas m ark
s ismileninismi teoreetilist päran
dit». Paljud meie üliõpilaste ühis- 
konnateadustealased uurimistööd 
said preemia vabariiklikul'  konkur
sil. 3482 kommunistlikku noort 
sooritas leninliku arvestuse, mis 
andis uut hoogu kogu komsomoli
tööle.

Parteikomitee suunas veel mitme 
suure poliitilise ürituse läbiviimist 
ülikoolis, nagu võidupüha 25. aas
tapäeva tähistam ine, NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimised ja  1970. a. 
üliõpilaspäevad. Saavutatud edu
sammude kõrval esines va jaka jää
m isi ju s t näitliku agitatsiooni osas. 
Hilinemisega valmis Suure Isa
maasõja veteranide autahvel. T ä
naseni ei ole ülikoolil Suures Isa 
maasõjas langenute mälestusele pü
hendatud memoriaaltahvlit.

PARTEI HARIDUSTÖÖST
Kuni käesoleva õppeaastani olid 

ülikooli õppejõudude ja teadlaste 
poliithariduse põhivormiks filosoo
filised seminarid. Komitee analüü
sis nende tegevust, tulles jä rgm is
tele järeldustele.

$  Seminarid on aidanud tu tvu
da aktuaalsete teoreetiliste, eelkõi
ge eriala filosoofiaga seotud prob

praegu on ajaleht kujunenud sisu
liselt rektoraadi ja komsomoli hää
lekandjaks. Parteiorganisatsiooni 
osa ajalehes jääb endiselt liiga ta 
gasihoidlikuks. Toimetuse tööd ta 
kistab õppejõudude passiivsus, le
hes tõstatatud kriitikale ja problee
midele mittereageerinaine, kirja
saatjate võrgu puudumine.- Tuleb 
jä tkata  pingutusi ajalehe sisu p a 
remustamiseks ning võitleva hoia
ku tugevdamiseks.

Loengulist propagandat korral
das põhiliselt ühingu «Teadus» 
TRÜ algorganisatsioon. Suur osa 
loenguist peeti väljaspool üli
kooli, samal ajal kui paljud meie 
üliõpilased on vähe inform eeritud 
kaasaja  täh tsam atest sündm ustest. 
Kuni käesoleva ajani pole TRÜ-s 
üliõpilaste informeerimise läbi
mõeldud süsteemi, mis tagaks ak
tuaalse poliitilise informatsiooni 
kiire ija kvaliteetse edasiandmise. 
Ka teaduskonnad ise ei kasuta 
neid võimalusi, mida ülikooli lek
torid teadmiste levitamiseks paku
vad.

Valitaval parteikomiteel tuleb 
hea seista selle eest, et ülikoolis 
a lustaksid tööd mitmed lektooriu
mid, kus saaks kuulata kõrgetase
melisi loenguid ühiskonnateaduste 
aktuaalsete probleemide kohta, kus 
meie reaalteadlased kõneleksid oma 
uurimistöö tulemustest jne. Kõik 
tingimused selleks on olemas.

SÕJÄLIS-PATRIOO TILISEST
KASVATUSTÖÖST

Sellel alal saavutati aruandepe
rioodil paljugi, tänu ju s t erikateed- 
ri komm unistide sihikindlale tööle.
Ule 500 üliõpilase võttis osa eks
kursioonidest lahingulise kuulsuse 
paikadesse. Korraldati kohtumisi 
Kodusõja ja  Suure Isamaasõja ve
teranidega, koguti ja analüüsiti 
materjale Tartuga seotud Nõuko
gude armee väejuhtide ja  Eesti 
Laskurkorpuse kangelasliku võit
lustee kohta.

28, novembril täitub 150 aasta t  Friedrich Engelsi — teadusliku kom
munismi rajaja, inimkonna ühe suurima mõtleja sünnist.

Sündinud Reinimaal töösturi perekonnas, tegi noor Engels oma 
maailmavaatelises arengus läbi keeruka arenguprotsessi.  Aastail 
1838—1839 astus ta välja tolleaegsel Saksamaal valitsenud reaktsiooni 
vastu revolutsioonilise demokraatia positsioonidelt, eitas teravalt ole
masolevat ning avaldas veendumust uue korra võidus, mille sisu talle 
aga  polnud veel selge. Dialektilise ja  ajaloolise materialismi ning tea
dusliku kommunismi positsioonidele jõudis Engels Inglismaal viibi
mise perioodil aastail 1842—1844. Sel ajal kirjutatud töö «Töölisklassi 
olukord Inglismaal» tähistab teatud küpsuse saavutamist Engelsi 
maailmavaatelises arengus. Esmakordselt kohtus ta  K. Marxiga 1844. 
aastal, selleks ajaks olid mõlemad iseseisvalt oma teid niööda jõud
nud samadele positsioonidele.

Sellest ajast peale algas kahe suurvaimu ühine tegevus, suur sõp
rus, millele pole ajaloos võrdset. Engelsil on suuri teeneid selles, et 
K. Marx asus poliitökonoomia küsimuste juurde. Rida fundamentaal
seid töid ilmus nende koostöö tulemusena. F. Engelsil on arvukalt 
iseseisvaid töid marksismi kõigi komponentide valdkonnas, eriti aga 
dialektilise ja ajaloolise materialismi ning teadusliku sotsialismi alal.

Marxi ja  Engelsi õpetust nimetatakse K. Marxi nime järgi, kuid selle 
loomisel polnud Engelsi osa sugugi väiksem. Kahe geeniuse vaimses

koostöös om istas F. Engels endale alati teisejärgulise osa, kuid tema 
töid tundm ata ei saa keegi pidada end kodus olevaks m arksism i põhi
tõdedes. Elades m ajanduslikult tunduvalt soodsam ates tingim ustes tegi 
F. Engles palju selleks, et K. Marx saaks jä tk a ta  oma teaduslik-teo- 
reetilist tegevust. Kuid m ateriaalse abi kaalus üle m oraalne toetus, 
vaim ne ühtsus, mis eriti selgelt ilmneb nende hiiglaslikus kirjavahe
tuses. F. Engels oli Marxi tööde esimene arvustaja .

V. I. Lenin k irju tas: «M arksismi ei saa m õista ega terviklikult edasi 
anda, arvestam ata Engelsi kõiki teoseid.» Kuid ta  oli ka töölisklassi 
suur juht, revolutsioonilise võitluse organiseerija. Engelsi surm 1895. a. 
oli rahvusvahelisele töölisliikumisele suureks kaotuseks. Engelsi enda 
soovi kohaselt lasti urn tem a põrm uga merre Inglism aa ranniku lähe
dal, tem a arm asta tu im a puhkepaiga läheduses.

A. BLUMFELDT

Tunduvalt tugevnes orgasisatsi-  
ooniline töö tsiviilkaitse alal, seda 
märgivad ka inspekteerivad o rg a 
nid. N ormatiivid «Valmis kodumaa 
kaitseks» tä itis  1373 meie kollektii
vi liiget. On vaja, et uus komitee 
ei nõrgendaks tähelepanu selle täht
sa töölõigu suhtes.

K UNSTILISEST
ISETEG EVU SEST

Aastaid on räägitud massilise 
kunstilise isetegevuse madalast  ta 
semest ülikoolis ja  paraku tuleb 
seda ju ttu  jätkata. Tõsi, meil on 
silmapaistvaid teenelisi kollektiive, 
kuid need hõlmavad vaid väikese 
osa üliõpilaskonnast. M assilises ise
tegevuses ei õnnestunud saavutada 
o tsustavat pööret paremusele^ Lõp
likult on lahendamata klubi juhtiva 
kaadri probleemid. Tõsi küll —- t ä 
nu komsomoli ja  ametiühingu te

gevusele on siin asi hakanud liiku
ma. Samal ajal süveneb õppejõu
dude kaugenem ine üliõpilaste üri
tustest, sellega kaasneb parteilise 
mõju vähenemine klubilisele tööle. 
Uue parteikomitee ülesandeks jääb 
komitee 16. III 1970 otsuse elluvii
mine n ing parteibüroode osa kas
vu tagamine isetegevuse suunami
sel teaduskondades.

KOOSTÖÖST KOMSOMOLIGA

Aruandeperioodil osutas partei
komitee suurt tähelepanu komso
moli parteilise juhtimise tugevda
misele ja  koostöö süvendamisele, 
eelkõige tegelikus töös. Komsomo
likomitee juhtkonnaga (L. Karu,

(Järg  lk. 2)"



< T a r tu  Riiklik ülikool» n r .  35 ne teaduskonniti. Praegu töõtatak- on kasvanud 3,5 korda). Kuid en- nende realiseerimisel (9. II),  õppe- mitte sellepärast, et need jooned
P  л . л-, v .  «пуп ib  9 se välja abinõusid tugevate ühis- diselt vajab poliitiline kasvatustöö töö korraldamist öltkoolis (23. II) domineeriksid meie ülikooli töös ja
K e e a e i ,  <2 / .  a i  ik .  elamu kollektiivide kujundamiseks, teadlaste-õppejõudude hulgas tähe- ja majandusküsimusi (II .  IX). elus. Hoopi« enam oa meil edu-
-------------------------------------------------------Paraku jäi täi tmata erialade pers- lepanu. Vähene on kommunistide 26. III toimus üldkoosolek teemal samme, märkimisväärseid eaavutu

_  • W W n *  pektiivplaani koostamine. erikaal veel kateedrijuhatajate hui- «Kommunistide osatähtsuse tõsteni- si. Kuid selleks, et meie edaslliiku-TFHTlin ТООЧТ Õppe- ja kasvatustöö juhtimine gas. sest üliõpilaskonna ideelie-pollitili- mine oleks eelolevatel aastatel veel■■
I  ъ П 1  I I I /  I V V iI I m # kogu ülikooli ulatuses parteikomi- Kohati on maad võtmas menta- sel kasvatamisel». Peale selle kor- gi hoogsam ja sihikindlam, on tar-

tee poolt kipub sageli jääma liiga liteet, et ideelis-poliitilist tööd ei raldas parteikomitee mitmeid nõu- vis peamine tähelepanu koondada
(Algus lk. 1) üldiseks. Hoopis tõhusamaid tule- loeta «hea tooni» hulka kuuluvaks, pidamisi teaduskondade pa-rteiak- puudustele ja nendest ülesaamise

J. Allik, J. Viller) saavutati asja- musi annab see töö administratsi- See ilmneb nii kasvatusküsimuste tiivi osavõtu!. teedele.
lik ja usalduslik kontakt, mis soo- 00ni (rektoraadi-dekanaatide-ka- arutamisel, teaduslik-metoodilises Aruande- ja  valimiskoosolek tun- p 0 je kahtlust, et meie arvukas
du st as tähtsate ürituste kooskõlas- teedrite) liinis, kus detailselt tun- tegevuses, osavõtus üliõpilasüritus- nistas komitee töö rahuldavaks. • 1,5 ,™,«.*: kvalifitseeritud oartei-
tatud läbiviimist. Pidevalt on suu- takse tegelikku olukorda ja suude- test, huvis kom_somoli ja  tema te- Aruandes märgiti ära kogu org- ‘ • * •
renenud komsomolikomitees tööta- takse operatiivselt reageerida. gevuse vastu, õppejõudude enese- sektori (E. Türi, U. MaHene, J. Un- organisatsioon nende ülesannetega
vate kommunistide arv ja erikaal. Kasvatustöö alal peab komitee täiendamises, õppedistsipliinis jm. ger) asjalik ja tubli töö. Komitee ajapikku toime tuleb. Oluline on,
Ka teaduskonnad on hakanud roh- vajalikuks jä tkata  koostööd vilist- Küllaltki levinud on arvamus — tööanalüüsi käigus tõsteti heast et see aeg saabuks võimalikult pea.
kemat tähelepanu pöörama võime- lastega, pöörates suuremat tähele- kes on kord pandud juhtima, need küljest esile samuti komitee liikme- Aruandta tänas aruandva komi
kate noorte kommunistide suuna- panu sümboolikale ja  traditsiooni- ka tehku ja muretsegu, meie vaa- te F. Klementi, J. Samodumski, _ ‘ . ,
misele komsomolitööle. Tänu selle- dele (kokkutulekud, teaduskondade tame rahulikult pealt, mis sellest H. Vahteri, J. Ananjeva, K. Grossi, tee kogu koosseisu sõbraliku ja
le võime konstateerida mitmeid on- embleemid, kroonikad, lõpetajate välja tuleb. O 11 selge, et sellise J. Reiimandi, L. Karu poolt suuna- hea koostöö eest. Komitee nimel
nestunud ettevõtmisi, nagu lenin- nimekirjade avaldamine ülikooli mentaliteediga me kaugele ei joua tud töölõigud või täidetud partei- öeldi suur tänu kõigile sekretäridele,
likku arvestust, üliõpilaste osavõttu ajalehes, aktused, avaloengud pro- ja suhtumist on tarvis otsustavalt lised ülesanded. bü(r<30 lükmetele ia eruoDorsridele
ehitustöödest ja äsjaseid iiliopilas- fessoritelt jne.). Tõhustada tuleb muuta. T *. - 1* 1 * 1.* j  . ,
päevi. Komsomoli soovitusega võe metoodilist tööd I kursustega. Kii- Parteikomitee on seisukohal, et KOKKUVÕTVALT aasta valtal tehtud suure ja viljana
ti NLKP ridadesse 32 üliõpilast. resti on vaja  välja töötada ühis- nii. ideelis-poliitilises kasvatustöös f<;uj eelnenus oli palju juttu puu- töö. eest. Kujunegu eelseisev tege

Kui komsomolikomitee tööga või- elamu normaalset kasutamist tagav  kui kogu ülikooli parteitöös tuleb dustest j a vajakajäämisest, siis vusaasta veelgi edukamaks.
,  me jääda  põhiliselt rahule, siis otstarbekas põhikiri. Üliõpilaste tosta ausse kriitika ja enesekriiti-

kursuste ja osakondade komsomoli- osavõttu õppetööst on vaja hakata ka. Ent koos kriit ikaga peab kaas-
elus esineb veel palju ebakohti. Vä- kontrollima ka ühiselamute kaudu nema positiivselt konstruktiivne
hene on nõudlikkus üliõpilaste suh- (hommikused sissemagamised!). programm pluss kritiseerija hea ta- m  «  и  ш  n
tes, kes ei opi nagu kord ja kohus. Ebanormaalne on, et õppe- ja kas- kaasa aidata pakutud kava eilu- ж Jg Ц 15 ag j » "j j * BI ДЙ Я ГШ Ш  oiH*,
Alati ei anta printsipiaalset hin- vatusküsimuste arutamisele ülikoo- viimisel. Üksnes siis on loota väär- Ш  Щ  |  Щ Ш Ш  Ш Ж И О Т Е
nangut üksikute noorte _ vääritule |j ulatuses ei kutsuta prodekaane, nähtuste kiiret kõrvaldamist. Ш/ш m  s* m  m  na m a n  га ш  ж
voi poliitiliselt läbimõtlematute kes peavad otseselt sellega teadus- _  ш ж m
käitumisele. Organisatsiooniline töö kondades tegelema Loodame, et MEIE ORGANISATSIOONIST J|~% g o  ш  не т  из Ё ж  Ш
kursustel kipub jääm a loiuks ja il- edaspidi hakatakse prodekaanide XDI, . . . , . Ш В и S 1 T 1  Ш И К
metuks. Just siin ei ilmne veel va- tööd rohkem hindama. ^ parteiorganisatsioonis on
jalikul m ääral komsomoli kui le- arvel 494 kommunisti, kes jagune-
ninliku poliitilise noorsoo-organi- TEADUSEST JA va(  ̂ ^  algorganisatsiooni. On ilm- Juba hakkab aeg endas kandma et sessiooni algul on töövõime suu
satsiooni eripära. PE R SPEK TIIV ID FST nei -e* Jou'ab meie organi- aastavahetuse meeleolusid. Tudengi rem, meel teravam. On vee! teinegi

Komsomolitöö tõhusus oleneb satsiooni liikmeskond poole tuhan- jaoks tähendab see aja kulu kiire- lootus — juhtub esimene kord eba
suurel määral kaadri valikust. On Esmakordselt TRÜ Darteinr^ani» piirini. Kõige aryukamaa alg- nemise tunnetamist, «musti» une- õnnestumine, jõuab sessi lõpuks tei
selge, et komsomolijuht peab ole- satsiooni aialoos tegutses nartei- organisatsioonid töötavad Ajaloo- nägusid, mis kõige suuremagi opti- se katse loa (pro)dekaanilt välja
ma ise õppe-eesrindlane, laitmatu komitee koosseisus teaduse ia nprs- Keeleteaduskonnas (88 kommunis- misti kihutavad raamatukogusse, ja kaubelda. Teised sooritavad esmalt
distsipliini ja  ellusuhtumisega, pektiivide ühendatud sektnr Тря. .Arstiteaduskonnas (110 kom- tuhandet väiksemat muremõtet. kergemad eksamid. Kogemused näi
kindla poliitilise joonega noor. duslikutöö alal seadis sektor kpsk- !Tlunisti) . Ja Õigusteaduskonnas (44 põhjust selleks 011 — mõni näda! tavad, et selline lähenemine on igati
Komsomolitöö kiratseb kursustel Sele kohale teadusliku töö nlanpp- kommunisti) Aruandeperioodil võe- lahutab meid arvestuste sooritamise põhjendatud. Ei tiivusta ju miski
sageli just seepärast, et ei ole suu- rimise kvaliteedi, rahvuslike tea- ridadesse 19 õppejõudu ja  a lgUsest ja ega eksamidki sealt rohkem kui edu ise. Kuid olgu nüüd
detud leida ja rakendada tegelikke duste arenguperspektiivid« vjili^spl- teen istu jat ning 29 üliõpilast. Suu- enam kaugel ole. Millele peaksid järjestamispõhimotteks üks või tei
liidreid. See on etteheide nii par- gitamisele*’ kaasaaitamisp samuti r ’m °*' juurdekasv Aj a loo-Keele- vee| enne eksamitulle sukeldumist ne (või mingi kolmas) võimalus
tei- kui komsomolibüroodele, aga teaduslike tööde õipeaerršp nnhlit- teaduskonnas (15), Õigusteadus- mõtlema eriti need, kes seda esma- test, selles osas jõutakse kursusteJ
ka kursusejuhendajatele. seerimise tabamise Kahiuks ei snn- konnas (12) ja Arstiteaduskonnas kordselt teevad? suhteliselt üksmeelselt kokkuleppe

Jätkuvalt tuleb tegelda üliõpilas- detud seatud ülesandeid täielikult 1 ^ ’ m a*ia laavac* M ajandusteadus- Praegu on viimane aeg eksami- le. Hoopis vaieldavamaks osutub
te om avalitsuse arendam isega, realiseerida ~ kond (1), füüsikaosakond (1), B10- piaanide täpsustamiseks. Hästi läbi- õppeaine määramine kergete või
Ühiselamute teaduskonniti jaotaini- Ülikooli väljaehitamise пргяпрк- 0̂0§ 'a 'G eograafiateaduskond (0). mõeldud plaanist sõltub suuresti raskete kilda. R äägivad ju siin kaa*
ne oli selles osas esimene, sealjuu- tiivide selgitamiseks mondnsHti P°siti ivne on, et Õigusteaduskon- kogu kursuse saatus sessioonil. See- sa iga üksikliikme individuaalsed
res pealegi poolik samm. Koostöös parteikomitee ia rektoraadi ühinp nas --*3 A j alo 0 - Kee 1 et ea dus konnas pärast on oluline, et iga kursuse- om adused, semestri jooksul tehtud
administratsiooni ja ühiskondlike komisjon, mis vaatas läbi ia kinni- a.s^us ' c* Parte isse  põhiliselt ees- vanem ja komsorg kui plaani ak- töö jms. O tsuse langetamisel peaks
organisatsioonidega tuleb omava- tas ülikooli ehitusiaosknnna phitn. r ' ndli*kud üliõpilased. tiivsed koostajad teeksid seda tähelepanu pöörama aine mahule,
litsuse põhimõtete rakendamise se. ;a kaoitaalrernnndi п Ь ят Н  Teaduskondade algorganisatsioo- kooskõlas kursuse (rühma) soovi- sisulisele küljele, kindlasti ka sel
kaudu otsustavalt tõsta nii komso- 1970. aastaks ia m ääras  k in d a k s  n ‘̂ es töötab 18 parteigruppi, kes dega. Plaani koostamisel tuleb tä- lele, millisele psüühilise tegevuse
moli õigusi kui ka vastutust üliõpi- ehitamisele tulevatp лЫр-ktide nin. tegelevad parteitu aktiivi juhtimi- helepanu pöörata kolmele põhilisele liigile aine omandamine põhineb
laskonnas tehtava kasvatustöö eest. a erea. Põhim õtteliste J küsimuste se£ a ’ °PPe' -ia kasvatustöö suuna- momendile: 1) sessiooni ajalisele (materjali loogilisus, vajadus ra
Moraalse õiguse olla üliõpilaskonna kollegiaalset o ts u s ta m is t  геИпгяя- m*se£a kursustel, kateedrite ja la- hõivamisele^ 2) eksamite järjesta- kendada mehhaanilist mälu jne.),
liidriks saavutab  kom som oliorgani- <ji ühiskondlike orpanisTtsinoniHe boratooriumide töö kitsaskohtade misele; 3) kasutatava aja proport- Kui ainete selline kvalifitseerimi
satsioon üksnes siis, kui ta  tegeli- ia teaduskondade esindfliflte ncavõ. lahendamisega.-  Arstiteaduskonna sjonaalsele jaotamisele. ne on lopule viidud, järgneb  viima
kult suudab tagada õige poliitilise tui peab komitee õigeks nin^ ots- Раг^ '& гиР*4... saavutasid edu kur- Esimese punkti juures on tõsiselt ne operatsioon plaani koostam isel-
joone elluviimise, kui ta  tegudega tarbekaks suste õppetöö suunamisel, vene fi- vaja kaaluda neil, kes soovivad oma eksam ipäevade dateerimine ja see
võitleb m itm ekülgselt ja  kõrgesti Käesoleval sügisel tnimus пяНр,'. 1°'00§ ^  töötasid tulemusrikkalt talvist puhkust sessioonilt võetava ga aja  jaotamine vastavalt ainete
haritud spetsialistide ettevalm ista- ,a maiandusaktiiv millp p L v a i ” parteitu aktiiviga, Meditsiinilise a j a a rvel pikendada. Kursusi, kus raskusele. Eksamiplaani koostami
mise eest. Nende ülesannete lahen- mistamise ia olsnše rpaüspprimisõ Kesklaboratooriumi parteigrupi ak- on kaks või kolm eksamit, näib sel- sel on tingimata vaja konsulteerida
damiseks ei piisa enam kogemus- käieus hoopu^tns tundm-nit m «  tivasse tuleb kanda mitmete uuri- line võimalus meelitavat, ent mõtte õppejõududega, kuulata nende soovi
tele põhinevast traditsioonilisest ühiselamu ehitamine Suurt ahi nii. mistöög a seotud probleemide la- realiseerim ine võiks arvesse tulla tusi.
juhtim isest. Ka siin tuleb asuda kooli majandusküsimusi? Ь Ь рпНя" lendam ine  Parteigruppide suuna- vajd s jjs> kui kogu kursus on päri. Õigeaegsel plaani koostamisel on
komplekssele teaduslikule uurimi- misele on osutanud FK"P Tarin I in m 'ne komitee poolt jai aga juhusli- Hoolimatult ja vastutustundetult veel üks positiivne kulg. Enam  kui
sele, mis peab kujunema kommu- nakomitep ia Tartu Tinna T«;MTSi s_̂ lles osas Peab uus komitee toimivad need, kes niisuguseid ette- kolme eksami sooritajaile kipub see
nistliku kasvatuse laboratooriumi tevkomitee eesotsas sm 1 т oti ia tööd tõhustama. _ . . . . .  Panekuid seavad hääletusele või sioon lühikeseks jääm a. D istsipliini
üheks põhiülesandeks. stn. д  K aru la  Praegu kiiiunpm d 13 Pa r te,organisatsiooni pidasid püüavad mingil muul kombel läbi de järjestuse  varane kindlaksm äära

olukorras pi n!^ рпяггГ vaiaiiL- aruandeperioodil kokku 12i uid- suruda. Kahe eksami sooritajad lü- mine võimaldab keskenduda esimese 
Õ PPE- JA KASVATUSTÖÖ k n m iip  knn?spisns o m f S r  k? oso,ekut (neist 9 lahtist), kus hendavad tavaliselt sessioonile ku- eksami materjali põhjalikum ale Ia 

PA RTEILISEST SUUNAM ISEST npktiividp spL-fnrit гГсоЬ põhiküsimusteks olid ideoloogiline lutatavat aega. See on üks lähene- bitöötamisele jooksva töö käigus j* 
. , . , , . . komitpp iimrps fpmiUpvatt c kasvatustöö (67 korral) , töö kom- misvõimalus. Soovitaksin ka teist — eksami sooritada sessiooni eslm e 
Antud tooloigus keskendus komi- «o™jee Juurcs tegutsevast komis- somoiiga (Ц  korral), õppe- ja  kas- esimese eksami planeerimist sessi- sel-teisel päeval, 

tee tähelepanu: J vatustöö ning osakonna perspektii- oonj teisele poolele. Sellega oleks Pahatihti tuntakse eksamile min 
ф  õppetöö teadusliku, metoodili- vid (36 korral) ning organisatsi- võimaldatud nii vajalik ajude nes, et kõik oleka hästi, kui «seda 

se ja  kasvatava^ taseme tõstmisele, TÖÖST KAADRIGA oonisisene töö (25 korral) . Iknselt «lõdvestus» pärast arvestusi. Niigi ühte päeva» poleks õppimisel p«j« 
õppeprotsessi tõhusamaks muutmi- analüüsiti ebapiisavalt vastuvõe- on meje psüühika sel etapil üle du tulnud, Koostagem tänavu  see 
sele; _ Meie _ kollektiivis on peamine tud otsuste täitmist (vaid 4 kor- koormatud, mistõttu igast puhkuse- siooni plaanid nii, et neist oleks 

ф  õpetatavate erialade perspek- noorte õpetamine ja  kasvatamine, rai!). Ka on lahtiste parteikoosole- võimalusest tuleks kinni haarata. meie tööle tõelist abi. S iis kaob k,a 
tiivplaani läbiarutamisele ja tea- Tulevaste spetsialistide kujunemi- kute osa jäänud liiga väikeseks, Eksamite järjestamine toimub ta- kum m itav vajadus öhe puudüjäa 
duskondade- ning erialadevahelise sele avaddavad oma mõju õppetöö seda just nendes teaduskondades, väliselt kas raskuse kahanevas nud päeva järele, 
koopereerimise põhimõtete fikseeri- ja elu-olu üldine korraldus, mate- kus paljud õppejõud ja kateedri- suunas või raskuse tõusu suunas. ANTS REINMAA, 
misele (koostöös rektoraadiga); riaalne baas (õpperuumid ja -va- juhatajad ei ole kommunistid. Esimesel juhul a lustatakse kõige komsomolikomitee õppesek- 

%  kontakti tugevdamisele vilist- hendid, ühiselamud) ja mitmed Mõnevõrra paranes koostöö ko- raskemast eksamist põhjendusega, tori juhataja  
lastega. teised tegurid. Kuid kõige m äära- mitee ja  parteibüroode vahel, kuid 

Esimesena mainitud ülesande vam aks on õppejõudude kaader, mõnigi töölõik jä tab veel soovida, 
osas tuvastati,  et õppejõudude prae- nende teadm iste tase, pedagoogili- Ülikooli hajutatuse ja töö eripära 
gune töö kõrgem a kooli metoodika ne meisterlikkus, üldine ellusuhtu- tõttu on hädavajalik, et teadus
osas on süsteem itu ega vasta  üli- mine, poliitiline hoiak. kondade-osakondade bürood töötak- 
kooli vajadustele. Teadmiste kont- Üliõpilaste ideelis-poliitilises kas- sid väga  täpselt. Selles osas onUus ajalookandidaatrollimisel kasutatakse vähe teste, vatam ises kuulub avangardne osa tublid Arsti-, Bioloogia-Geogra^-
Kogutud andmed õppetöö olukorra ühiskonnateaduste kateedrite õppe- fia, Majandus- ja  Kehakultuuritea-
kohta on fragmentaarsed ega või- jõududele, kes aastast aastasse on duskonna parteibürood. Eeskujuli-
malda teha teaduslikke järeldusi, tõstnud oma erialast ettevalmis- kult on korras Keemiateaduskonna 20. nov. kaitses TRÜ Ajaloo- naatkoolis. 1966. a.a valiti ta üW
Komitee õppe- ja  kasvatustöö sek- tust. Praegu õpetavad üliõpilasi parteibüroo dokumentatsioon (org- Keeleteaduskonna Nõukogus edu- ajaloo kateedri vanem õpetajaks,
tori osavõtul analüüsiti keskkooli NLKP ajaloo kateedris 2 professo- sektori juhataja M. Kanter). Kõik kalt oma kandidaadidissertatsioo- Siitpeale luges ta põhiliselt Aasia
vene keele õpetajate ettevalmistami- rit, kusjuures 83%-l õppejõududest kommunistid pole hoolsad liikme- ni ajaloo kateedri vanemõpetaja ja Aafrika m aade ajalugu,
se olukorda meie ülikoolis ja näi- on teaduslik kraad; filosoofia ka- maksude tasumisega, ajuti esineb О. К 1 a a s s e n. See oii esmakord- Ü liõpilasena k irju tas O. K laassen
dati teed kitsaskohtade likvideeri- teedris 2 professorit ja  75% õppe- hilinemist ja ebatäpsusi.  ne juhtum  TRÜ-s, mil d issertatsi- 4 auhinnatööd, pärast seda artik-
miseks. Tõsiseks lüngaks peab sek- jõududest teadusliku kraadiga, po- ooni kaitsti ühe Aasia maa aja- leid oma_ eria lalt, seejuures mitmed
tor ülikooli metoodilise nõukogu liitökonoomia kateedris on ana- PARTEIKOM ITEE TÖÖST loost. Töö, mille teema oii «Võitlus Eesti Noukogude Entsüklopeediale
töö katkemist 1968.a. kevadel ja loogilised näitajad 2 ja 61%, tea- antiimperiaiistlike jõudude ühtsuse A. 1965—-1969 oli ta  kaugõppe aspi
õppetöö moderniseerimise perspek- dusliku kommunismi kateedris on Parteikomitee töötas 20-liikmeli- eest Indoneesias a. 1945— 1956», vai- rantuuris, mille lõpetas töö esitami-
tiivide puudumist. Ülikoolil ei ole pooled õppejõud kraadiga. Kuid sena, jagunedes 4 sektoriks (ideo- mis NSVL TA Idamaade Instituudi sega tähtaegselt. Ühiskondlikust
kaasaegseid paljundamisvahendeid, siiski ei saa  veel väita, nagu oleks loogia sektor — juhata ja  R. Blum; Kagu-Aasia osakonna juha ta ja  tööst võtab O. K laassen aktiivselt
üldse on vähe tehnilisi vahendeid, tehtud kõik EKP Keskkomitee bü- orgsektor — juhataja  E. Türi; õp- V. Zarovi juhendamisel. Oponeeri- osa. Ta on olnud Tartu Linna TSN
Parteikomitee a lgatusel aru tas  TRÜ roo otsuse realiseerimisel. Nii rek- pe- ja  kasvatustöö sektor — juha- sid NSVL TA Idamaade Instituudi liige, rahvakohtu kaasistu ja , tea :
Nõukogu hiljuti kõrgema kooli pe- toraadil kui parteikomiteel tuleb tajad I. Piir ja J. Reimand; teadu- vanem teaduslik töötaja ajaloodok- duskonna rahvam aleva komandör
dagoogika-alase töö olukorda üli- edaspidi hea seista selle eest, et se ja  perspektiivide sektor — juha- tor A. В. Belenki ja  professor aja- jne. 1968. a a s ta s t on O. K laassen
koolis ja  asus olukorra otsustavale ühiskonnaõpetuse tase meie ülikoo- taja V. Palm). Aruandeperioodil pi- loodoktor K. Siilivask.  ̂NLKP liige ja  juba 2 aas ta t ajaloo-
parandamisele. lis läheks tõusuteed, muutuks võit- das komitee 27 koosolekut, kus aru- O. Klaassen, sündinud 1929. a. osakonna grupporg.

Õppetöö osas peab parteikom itee levamaks ja efektiivsemaks. ta ti kokku 88 ülikooli eluga seotud Tartus, on lõpetanud kaks teadus- D issertatsiooni valmimine ja  edu
oluliseks raskuspunkti n ihutam ist Kogu ülikooli ulatuses tõuseb pi- probleemi. Mitmed koosolekud toi- konda, 1952. a. TRÜ õigusteadus- kas kaitsm ine on suureks panuseks
sessioonilt sem estrile ja  perspektii- devalt õppejõudude kvalifikatsioon, musid parteiorganisatsioonide sek- konna ja 1960. a. kaugõppe teel sidemete tihendam isel T artu OH-
vide läbivaatam ist niä õppeplaanide Käesolev v iisaastak  on eriti helde retäride, dekaanide ja komsomoli- Ajaloo-Keeleteaduskonna ajaloo-osa- kooli ja NSV Liidu TA Idamaade
kui metoodika täiustam ise suunas, uute doktorite ja professorite osas, aktiivi osavõtul. K orraldati kolm konna. Ta on töötanud mitmed aas- Instituudi ajaloolaste vahel.

Kasvatustöö alal realiseeriti koos kusjuures esmakordselt saavutasid parteiaktiivi koosolekut, kus arutati  tad ajalooõpetajana Tartus_, on ol-
rektoraadi ja  ühiskondlike organi- murrangu kommunistid (kommu- NLKP detsembripleenumi otsuseid nud direktori asetäitjaks õppe- ja J. KONKS,
satsioonidega ühiselamute jaotami- nistide professorite-doktorite arv ja ülikooli parteiorganisatsiooni osa kasvatustöö aial Tartu II Eriinter- üldajaloo kateedri juhata ja



Muljeid 
Kanada ja 

USA 
ülikoolidest
Oktoobrikuu viimastel nädalatel 

viibis dots. J. K a l i t s  reisil teisele 
poole Atlandi ookeani, kus tal oli 
võimalus tu tvuda mitmete Kanada 
ja USA kõrgemate koolidega. Sealt 
saadud muljeid oli ta nõus ka meie
ga jagama.

Kui kaua kestis reis ja milliseid 
ülikoole külastasite?

Kanadas viibisime 5, USA-s 13 
päeva. Toronto Ülikooli külastamine 
langes kahjuks puhkepäevale ja nii 
/õisime me seda näha a in u l t -v ä l 
jastpoolt. Küll aga kohtusime ühe 
majandusteadlasega, Toronto Üli
kooli professoriga, kes pühendas 
meile üle kahe tunni. See aeg ku
junes üsnagi sisukaks. Teadlane — 
muide, rahvuselt armeenlane 
rääkis väga huvitavalt Kanada m a 
jandusest ja selle tulevikuperspek
tiividest.

Ameerika Ühendriikides kü las ta
sime Kalifornia Ülikooli, kus näg i
me ka uurimiskeskust ja kohtusime 
õppeprorektoriga. New Yorgi Co- 
umbia Ülikoolis toimus kohtumine 

majandusteaduskonna juhtidega. 
Veel viibisime ühes majandusalases 
’<õrgemas õppeasutuses, mida kut- 
-utakse bisnesmenide kooliks. See 
on suhteliselt väike õppeasutus, võr

reldes eespool mainitutega, kus üli
õpilaste arv ulatub mitmekümne tu 
handeni. Bisnesmenide koolis õpib 
umbes 1000 üliõpilast ja 100 aspi
ranti. Kooli lõpetanutest saavad 
majandusteadlased, teaduslikud töö
tajad, tootmisjuhid. Tootmisjuhtide- 
le-praktikutele korraldatakse ka 
kuuekuulisi kursusi. Bisnesmenide 
kooli töö on tihedas seoses Colum
bia Ülikooli omaga.

Meie alma m ater'iga võrreldes on 
sealsed ülikoolid muidugi tunduvalt 
suuremad, mis on tingitud sellest, 
et ülikoolidega on ühendatud tea 
duslikud asutused. USA-s tehakse 
ju põhiline teaduslik töö kõrgemates 
õppeasutustes. Siit ka nende suur 
liigendatus. Näiteks Kalifornia Ü li
kool koosneb mitmest suurest kesku
sest, mis asuvad eri linnades. Seal
juures ainuüksi San Franciscos asu 
vas Berkeley keskuses õpib 28 000 
üliõpilast.

Kuidas on neis ülikoolides kor
raldatud õppetöö ja ülikooli elu 
üldse?

Võrreldes meie ülikoolikorraldu- 
sega on muidugi teatavaid erine
vusi. Kanadas õpib keskkooli lõpe
tanutest kõrgemas koolis edasi 17%. 
Üliõpilaskandidaatide! pole vaja 
sisseastumiseksameil närve kuluta
da, neid võetakse vastu teatud arv 
ilma eksamiteta vastavalt keskkooli 
pingereale.

Õpperuumid on enamasti täiesti 
sarnased meie omadega. Auditoo
riumides domineerivad needsamad 
laudade-toolide read. Mis aga eriti 
silma hakkas, oli pöördlavaga audi
toorium Kalifornia Ülikooli Law- 
rence’i-nimelises uurimiskeskuses. 
Pöördlava võimaldab korraga kol
me erineva loengu ekspositsioonid 
varem valmis seada. Tore oleks, kui

see kogemus leiaks rakendamist ka 
TRÜ uute õppehoonete projekteeri
misel.

Kalifornia Ülikooli mõnedes õp
peruumides on kasutatud ka televi
siooni abi, näiteks on võimalik 
ekraanilt jälgida auditooriumi ees 
tehtavaid katseid.

Aineid loevad enamasti tuntud 
nimekad õppejõud. Loengute kuu
lamine pole kohustuslik, kuid eksa
mid peab sooritama ja loenguma
terjali eksamil teadma igaüks. Mõ
nede õppejõudude loengud on ka 
trükituna ilmunud või magnetofoni
lindile salvestatud.

Nagu meile räägiti , 011 seminari
dest osavõtt noorematel kursustel 
soovitav, vanemate kursuste üli
õpilased peaksid neist osa võtma, 
aspirantidele on aga nii loengud 
kui ka seminarid kohustuslikud.

Mis puutub stipendiumidesse, siis 
nendega 011 asi segane. Ühe õppe
jõu sõnade järgi üliõpilased «saa
vad ka stipendiumi». Ühtset stipen
diumide maksmise korda ei ole, 
igas ülikoolis on see erinev. Mõne
des ülikoolides näiteks antakse üli
õpilastele stipendium osalise lae
nuna. Üks Columbia Ülikooli vene 
keele osakonna üliõpilane ütles, et 
aspirandid ikka saavad stipen
diumi, üliõpilastest aga väga vähe
sed.

Raamatud on küllaltki kallid, üli
õpilased ei jõua endale kõiki v a ja 
likke õpikuid muretseda. Nii oli nä i
teks bisnesmenide kooli adminis t
ratsiooni üheks mureks raam atuko
gu täiendamine just õpikute osas.

Eks ole üliõpilastel ka seal, nagu 
ikka, muret elamispinna pärast. 
Kus tudeng elab, see oleneb muidu
gi suurel määral tema rahakotist.

Tavaliselt üürivad üliõpilased mõne 
suurema korteri ja elavad seal hul
gakesi nagu ühiselamus.

Mida teeb Ameerika tudeng va
bal ajal?

Keskmiselt olevat üliõpilase n ä 
dalakoormus 30 tundi, nii et vaba 
aega peaks jääma. Üliõpilaste hul
gas on väga populaarsed loengud 
üldteoreetilistel ja poliitilistel tee
madel. Kõik õppejõud rõhutasid üli
õpilaste suurt huvi poliitika vastu 
ja ka asjaolu, et üliõpilased on 
Vietnami sõja vastu, pidades seda 
ebaõiglaseks. Üliõpilaste hulgas on 
mitmesuguseid pahempoolseid rüh
mitusi, esineb isegi anarhistlikke 
ja trotskistlikke gruppe.

Üks ülikooli lõpetanu, kes prae
gu töötab õpetajana, ütles: «Meie 
noori võlub just revolutsiooni ro 
mantika, põnevus, võitlus selle ü m 
ber.»

Sageli on niisuguste gruppide te
gevusele teejuhiks emotsioonid. Le
nini revolutsiooniteooriat ei tunta. 
Mõnede Marxi töödega on küll või
malus tutvuda, Columbia Ülikooli 
majandusteadlased peavad fakulta
tiivseid loenguid ka K. Marxi m a 
jandusõpetusest.

Nagu märkisid õppejõud, on ko
gu noorsugu haaratud protestivai
must. Kanadas näiteks nõuavad 
9- ja 10-aastased noored individu
aalseid vabadusi: astuvad välja 
«perekonna, kooli ja riigi vägivalla» 
vastu.

Millegipärast arvatakse meil, et 
Ameerika üliõpilane on tingimata 
habemesse kasvanud, pikajuukseli
ne. Tegelikult ei domineeri nende 
välimuses sugugi habe ega pikad 
juuksed. Üliõpilaste riietus on vaba, 
võib-olla lohakavõitugi, kuid ena
mik näeb välja tavaline.

Kõigepealt muidugi see, et arvu 
liselt on seal naiste-meeste vahe 
kord alati meeste kasuks. Kõrge 
ma haridusega naiste vähesus on 
tegelikult ka üks sotsiaalse eba 
võrdsuse probleem.

Hindamisel ei kasutata numb 
reid, vähemalt Kalifornia Ülikoolis 
hinnati tähtedega A, B, C, D, kus 
juures A tähendab «väga head» ja 
D «mitterahuldavat».

Võõrastav oli vaadata, kuidas 
Berkeley Ülikooli puhketoas jook 
sis üliõpilaste vahel ringi kümme 
kond koera ja  kuidas Columbia tu 
deng, joonud oma kohvitassi tü h 
jaks, ja lad samale lauale sirutas 

Berkeley üliõpilasmaja lähedu 
ses hulgub pidevalt hipisid, hipikesi 
ja nende matkijaid, keda arvata 
vasti huvitab ja tõmbab ligi üli 
õpilaste tegevus. Alguses arvasime, 
et ka need on üliõpilased, kuid nen 
dest, keda kõnetasime või kes meid 
kõnetasid, polnud seda küll ükski.

Üldiselt aga, nagu öeldud, on üli 
õpilased niisamasugused noored 
nagu meilgi, keda huvitab kõik ak 
tuaalne ja kes püüavad maailma 
paremaks muuta. Kuidas see neil 
õnnestub, on iseasi.

Ja lõpuks, kas oleksite nõus oma 
reisim uljeist ka veidi pikem alt 
tudengite auditooriumi ees rää  
kima?
Miks mitte. P raegune jutt  sai ju 

küllalt napisõnaline. Kui soovi a v a l 
datakse, võiks ka pikemalt vestelda, 
kuigi kogu nähtu  ei pretendeeri 
mingisugusele ülevaatele, vaid 
koosneb turisti pilguga fikseeritud 
detailidest.

Millised põhilised erinevused jäid
meelide, võrreldes meie ülikooli
eluga?

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Praegu kurdetakse sageli töökäte 

. ähesuse üle. 1944. a. augusti lõpul 
ei kerkinud vabastatud Eesti NSV 
territooriumil seda probleemi sel 
iihtsal põhjusel, et tsiviilaial puu
dusid töökäed praktiliselt üldse, 
>est suurem osa elanikkonnast oli 
sõja eest pakku läinud või aetud 
?õhja-Eestisse.

Et Tartus meid esialgu ei v a ja 
tud, siis läksime Elva tä itevkomi

teesse pakkuma kaht paari «kohale 
jäänud töökäsi». Täitevkomitee esi
mees Aleksei Mikk rõõmustas sii
ralt, et ometi leidus mehi, kes side- 
asjandust tunnevad. Minu sõber 
oli ju sel alal õppinud meister, m i
na aga «muidu montöör». Elus on 
nii mõnigi kord juhtunud, et see, 
kes hästi tööd ei tunne, pannakse 
organiseerima neid, kes tööd tun 
nevad. Sel põhimõttel sai ka minust 
«Elva linna sidetööde korraldaja».

/  /  
к/ O t

Organiseerida polnud aga algul 
midagi. Tuli hakata kahekesi posti 
otsas käima katkenud traate ühen- 
iam as  ning majades telefoniapa- 
raate kontrollimas. Taganemisel 
olid sakslased ja omakaitsemehed 
peaaegu igal pool aparaatidest mik
rofonid kõrvaldanud. Siiski õnnes
tus leida üksikuid korras telefone, 
mis võimaldas luua ühenduse mõ
nede asutuste vahel. Paari  pä‘eva 
pärast liitus meiega veel üks rau d 
teelasest töökaaslane, kes samuti 
oli vahepeal redus olnud. Nüüd 
hakkas töö paremini edenema.

1.944. a. sügis oli erakordselt soe. 
Sideliinide sikutamine läks päris li- 
oedasti. Septembri alguses hakati 
töötajaile töötõendite alusel leiba ja 
piima andma. Algul jagati päris 
tasuta, sest keegi polnud veel esi
mest palka välja teeninud, okupan
tide ostmargid aga olid igasuguse 
väärtuse kaotanud. Võeti ainult all
kiri toiduainete saamise kohta koos 
iahke lubadusega võlg edaspidi 
õiendada.

«öise meelelahutuse» eest hoo
litses aga fašistide lennuvägi. Täp
selt kell 23.30 ilmus Elva kohale 
esimene lennuk ja alustas pommi
tamise «protseduuri», öö d  olid 
nagu kiuste hästi selged ja kuu 
>äras taevas täies hiilguses. P ime
das taevas undas lennuk, vahete
vahel kuuldus langeva pommi vas
tikut vihinat ja sellele järgnevat 
plahvatust . Oli üks lennuk end 
tühjaks «munenud», asendas teda 
teine, ja nii kümme ööd jä rg e 
mööda.

Tartu all aga ikka mürises ja 
mürtsus. Septembri esimese nädala

lõpupoole toimus öösiti midagi a ru 
saamatut. Kui päise päeva ajal oli 
maanteedel kõik rahulik, liikusid 
vaid üksikud autod ja marssisid 
väikesed sõdurite grupid, siis pime
duses oli teedel väga elav. öö d  lä 
bi kostis mootorite müra ja  roomi
kute kolinat, sinna sekka ka ja la 
väe astumist. Mõnikord paistis, et 
liigutakse Tartu suunas, teinekord 
aga, et otse vastassuunas — Valga 
peale. Tahtmatult hakkas piinama 
küsimus: ega’s ometi ei taganeta 
Tartu alt?

Tegelikult toimus sel ajal u la tus
lik vägede ümberpaigutamine. Osa 
67. armee üksustest viidi Vaike- 
Emajõe joonele abiks 1. löögi- 
armeele, kes valmistus vaenlase 
kindlustatud liine läbi murdma. 
Asemele toodi aga Narva piirkon
nast seni Leningradi rindel võidel
nud kindral-leitnant I. 1. Fedju- 
ninski 2. löögiarmee, mille koos
seisu kuulus nüüd ka 8. Eesti Las- 
kurkorpus. Maskeerimise eesmärgil 
liikusid väed peamiselt pimeduse 
katte all.

P äras t  10. septembrit saabus vai
kus — ei liikumist maanteedel, ei 
Saksa lennukite öiseid külaskäike, 
ei kahurimürinat Tartu all. See oli 
vaikus enne tormi.

14. septembril hakkas kostma la- 
hingumüra edelast, kus algas Nõu
kogude armee pealetung Valga suu
nas. Siis saabus pühapäeva, 17. sep
tembri udune hommik. Einetasime 
parajasti,  kui algas midagi a rusaa
matut.  Majas hakkasid millegipä
rast kõik uksed ja  aknad logisema, 
teelusikad klaasides klirisesid. H ak
ka kasvõi vaime uskuma. Väljusime

majast ja kuulsime põhja suunast 
järjest tugevnevat tumedat m öirga
mist; Kell näitas veidi üle poole 
kaheksa.

See oli Nõukogude kahurväe või
mas tulelöök, mis tähistas fašismi 
väljakihutamist meie koduvabariigi 
paljukannatanud pinnalt. 50 minuti 
jooksul tulistasid 3000 toru ligi 
100.000 korda. Kokku kõlas vähem 
kui tunni vältel 200.000 pauku, 
minutis 4000, sekundis iile 60 kär
gatuse. Üksikuid laske ei olnud sel
les tuletaifuunis võimalik eraldada
— kõik sulas ühte kirjeldamatuks 
kõuemürinaks. Algas Eesti Laskur
korpuse otsustav pealetung.

Postkontori- 
ülemast ülikooli 

majandus
juhatajaks

D otsent Anatoli Miti 
mälestusi

Järgmisel päeval saime koos sõb
raga  korralduse ilmuda kutsealus- 
tena M aaritsasse sõjaväekomisjoni. 
Ja  nii marssisunegi jälle koos 20. 
septembri pilvisel varahommikul 
Maaritsa sinavate metsade poole. 
Tundmatu tulevik ootas ees, kuid 
teadsime, et me pole ei esimesed 
ega viimased, kes niisamasugune 
teekond jalge all on. 5 tunniga läbi
sime 30 km ja keskpäeval astusime 
komisjoni ette. Lasti kir jutada elu
lugu, läbi käia arstlikust läbivaatu
sest ja  siis seisime sõna otseses 
mõttes «kõrge» komisjoni ees, kes 
istus nagu piduliku koosoleku pre
siidium ülal poodiumil. Komisjoni 
esimees vaatas  minu registreerimis
kaart!, tu tvus põgusalt elulooga ja 
küsis: «Te kirjutate, et olite enne 
fašistlikku okupatsiooni Tartu Riik
liku Ülikooli õppejõud. Missugused 
dokumendid võite selle kohta esi
tada?»

Vastasin: «Seltsimees natšalnik,» 
(Nõukogude armee auastmete uued 
eraldusmärgid olid mulle sel ajal 
veel täiesti tundmatud) «mul on 
kaasas kõik, mida mobilisatsiooni- 
käsk nõuab: vahetus pesu, supilusi- 
kas ja kolme päeva toidumoon, ai
nult seepi polnud kusagilt saada.»

Komisjon pahvatas naerma, esi
mehe nägu muutus aga süngeks ja 
ta käratas: «Ärge mängige lolli. 
Nii võib ju igaüks tulla ja teatada, 
et ta on olnud Türgi pasa. Ja  kas 
teie arvates peame seda kohe usku
ma?» Komisjon naeris edasi, sest

minu välimus vist ei andnud ei üli
kooli professori ega Türgi paša 
mõõtu kmdagi välja.

Samal ajal sisenes keegi ohvit
ser, kes küsis teiste käest naeru 
põhjust. Üks komisjoni liikmetest 
osutas minule ja lisas: «Kui on ta r 
vis sõtta minna, muutub mõni mees 
kasvõi professoriks, kuigi endal 
mingit tõendit selle kohta ei ole.» 
{Mulle jäi esialgu lauses peituv 
vihje arusaamatuks, sest ei tead 
nud, et Nõukogude Liidus anti kõr
gemate koolide õppejõududele a r 
meesse kutsumisel tähta ja ta  piken
dust.)

Ohvitser silmitses nüüd mind 
õlge tähelepanelikult ja pöördus 
siis komisjoni esimehe poole: «Selt
simees polkovnik, lubage ette kan
da. Professor see mees tiüüd küll ei 
ole, aga Tartu Ülikooli õppejõud 
kindlasti. 1941. a. kevadel juhendas 
ta meie rühma füüsikapraktikuini.» 
See repliik oli rabavaks üllatuseks 
nii komisjonile kui mulle endalegi.

Tõepoolest — rinne ulatus tol 
ajal Põhja-Jäämerest Musta mere
ni. Sellel 3000 kilomeetri pikkusel 
joonel oli kaduv-väike täpike M aa
ritsa, kuhu ühel päeval kutsutakse 
kokku hulk mehi, nende hulgas üks, 
kes oli 1941. a. kevadel juhenda
nud füüsika praktikumis 25 Arsti
teaduskonna üliõpilast, kellest ena
mik oli naised. Ühest meesüliõpi- 
lasest oli vahepeal saanud Nõuko
gude armee ohvitser,* kes just sel 
otsustaval hetkel sisenes komisjoni 
ruumi, et tunda seal ära oma ku
nagist õppejõudu.

Matemaatikud kinnitavad, et nii
suguse sündmuse tõenäolisus eri
neb väga vähe nullist, kuid ei ole 
siiski null. Ja ometi juhtus see vii
mane.

Nüüd pöördus polkovnik uuesti 
minu poole: «Lähete oma elukohta 
tagasi.  Ülikool alustab varsti oma 
tööd, küllap teid seal vormistatakse 
nii nagu vaja. Võite minna!»

Ja läksimegi tagasi, koos sõb
raga. keda samuti ei mobiliseeri
tud kui tsiviilside spetsialisti, sest 
ees ootas Tartu telefonivõrgu ta a s 
tamine. Veel viis tundi jalgsiränna- 
kut ja  olime jälle Elvas — päevaga 
60 km, mis polud halb tulemus po
tentsiaalsete sõjameeste kohta.

* Sm. Peterson, töötas hiljem Tartu 
rajooni sõjakom issarina.

(Järgneb)

Fr. Engelsile 
pühendatud 
konverents

Reedel, 27. novembril kell 15 toi
mub õp e ta tu d  Nõukogu saalis 
Fr. Engelsi 150. sünni-aastapäevale 
pühendatud teoreetiline konve
rents, Ettekanded filosoofiakandi
d aa t V. Hütilt, dotsent R. Blumilt, 
dotsendi kt. K. Kogerilt, m ajandus
teaduste kandidaadilt V. Fainštei- 
n ilt ja  õpet. E. Zim merm annilt,

ELKNU 
5 0 .  a a s t a 

p ä e v
5. detsembril 1970. a. tähistab 

Eestim aa Leninlik Kommunistlik 
N oorsooühing oma 50. sünni-aasta- 
päeva. Juubelisündm uste raam es 
toimuvad Tartu Riikliku Ülikooli 
kom som oliorganisatsioonis p iduli
kud komsomolikoosolekud, kuhu 
kutsutakse komsomoli- ja  parteitöd 
veterane, tehakse kokkuvõtteid le 
ninliku arvestuse senisest käigust, 
vaetakse õppetööalaseid küsimusi ja  
tudengite valm isolekut eksam ises
siooniks. Koosolekutel peaksid vii
bima ka teaduskondade ja  osakon
dade leninliku arvestuse komisjo
nid. Teaduskondade atesteerim is
komisjonide nim ekirja avaldam e 
järgm ises ajalehes.

Juubelisündm uste lõppakordiks 
TRÜ-s kujuneb ELKNÜ TRÜ komi
tee pidulik laiendatud pleenum
7. detsembril. Sam al päeval viiakse 
lilli endiste partel- ja  komsomoHve- 
teranide kalmudele. P äras t pteenu - 
mit toimub ELKNÜ TRÜ komitee 
ruum es TRÜ komsomolikomitee en
diste sekretäride ja  tänase komso
moliaktiivi kohtumine.

RI I NA HUNT

OUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
Немецко-русский медицинский: 

словарь. М., 1970. 707 Ik. 22S—46,

Käesolev sõnastik sisaldab um 
bes 45 000 terminit kõikidelt teoree 
tilise ja  praktilise meditsiini a l a 
delt. Raamatu lõpus on enamtarvi 
ta tavate  saksakeelsete meditsiini
liste terminite lühendite register 
Sõnastik on mõeldud teaduslikule 
töötajale, praktikule-arstile, õpeta
jale, üliõpilasele ja  meditsiinialase 
kir janduse tõlkijale.



r e t *  ms
tuhas , terve 

о au»
Õhtutundide videvik. Astun tõste- 

ruumi. Olen kõrvaltvaataja. Raud- 
rattad, teraskangid, atleetide pildid 
ja suur peegel seinal . . .  kordused, 
seeriad, tsüklid .. . lõdvestus ja vel- 
mamine. Vaikitakse, lastakse raual 
rääkida, lihased kasvavad tasapidi.

Üks noormeestest on ARVO 
MERE, neljanda kursuse füüsika-pe- 
dagoog, m ister Estonia-70.

Inimese südam e kohta on palju häid 
sõnu öeldud. Aga mina arvan, et nii
sama väärivad ülistam ist inimese li
hased. Tegelikult ju st tänu  lihastele 
saigi ahvist inimene. Lihased lõid ka 
meie südame.

prof. I. Aršavski

jõukatset, mis osavõtjaile eelnevalt 
teatatakse. Arvestatakse suhtelist, 
mitte absoluutset jõudu. Jõuharju- 
tuste osatähtsus üldhindes on 40%. 
Keha hindamine toimub kahes jaos: 
sund- ja vabakava. Hinnatakse 
poose ja keha ilu.

KUIDAS HINNATAKSE?
Kehtib sama süsteem, mis võim

lemises. Vigade eest hakatakse 
kümnest maha arvama.

Mister Estonia-70
Kui viis-kuus aasta t  tagasi Eesti

maa pinnal atleetvõimlemist propa
geerima hakati, oli ka kaasalööjaid. 
Ikkagi terves kehas terve vaim!
1966. a. sügisel kogunesid kange
mad kehakasvatajad esimesele v a 
bariiklikule atleetvõimlejate konkur
sile. Võitis TRO lõpetanu Arne 
Heinlaid.

Neli kuud hiljem alustas atletis- 
rniga Arvo Mere. Algul Tallinnas 
Ervin Lieberti juhendamisel, siis 
Tartus kaks kuud Arne Heinlaidi 
käe all, siis iseseisvalt. Ta oli 180 
cm pikk, kaalus ainult 60 kg, käsi
vars 28, rind 84 cm. Nelja aasta  p ä 
ras t sai Arvost m ister Estonia-70. 
Pikkus ikka 180 sm, kaal 88 kg, kä
sivars 47, rind 121 sm. Võistleb 
1968. aastast,  peamiselt Leedus, 
sest meil on võistlusi napilt. P a re 
maks peab seal saavutatud 4. ja 5. 
kohta. Mõni aeg tagas i võitis Tal
linna lahtistel meistrivõistlustel 
leedulaste, leningradlaste ja tal lin
laste ees. Tartust võistlesid ka tree
ningukaaslased Tõnis Päi ja  Aare 
Valge, mõlemad Arstiteaduskon
nast. Tõnis Päi oli oma pikkusklas- 
sis teine, Aare Valge kolmas. J ä r g 
mine jõuproov Leedus on 19.—20. 
detsembril.

MILLEST SIISKI EBASOOSING 
SELLE ALA VASTU? MIKS TU 
LEB VÕISTLUSI OTSIDA M U 
JALT?

Atleetvõimlemise ebasoosingu 
põhjuseks on see, et ta pole olüm- 
piaala, keegi ei finantseeri. Põhjen
dus — olevat kunstlik lihaste aren 
damine, siseelundid jäävad  maha. 
Tegelikult viib ainult vale metoo
dika sellistele disproportsioonidele.

Leedus on oma föderatsioon, iga 
neljas -mees 16- kuni 25-aastastest 
an atleetvõimleja. Ainuüksi K auna
ses on ligi nelikümmend atleetvõim
lemise klubi. Need on isemajanda
vad, võistlused annavad sissetuleku.

KUNSTLIK LIHASTE ARENDA
MINE?! TÄNAPÄEVA T IP P S P O R 
TI LOETAKSE ÜLDSE E K SPE R I
MENDIKS. EKSPERIMENT SU UT
LIKKUSE PIIRIL. NALJAVILUKS 
MARATONI EI JOOSTA. S Õ P 
RADE MEELEHEAKS 8.90 KAU
GUST EI HÜPATA, 200 KG RAS
KUST KANGI EI TÕUGATA. KAS 
ATLEETVÕIMLEMINE TOOB 
KAASA VIGASTUSI?

See on ala, kus vigastused on 
harvad. Hea enesetunde annab ta 
alati, on suurepärane lõdvestus p ä 
ras t vaimset tööd.

KAS TALLINNAS LÕPPENUD 
VÕISTLUSED ANNAVAD O PTI
MISMIKS PÕHJUST?

Neid reklaamiti vähe, aga ra h 
vast tuli palju. Huvi on, sellepä
rast ei peaks meil võistlusi kulissi
de taga  korraldatama. Seekord m a
jandas Puhkeparkide Direktsioon. 
Võistluste korraldamises on loota 
elavnemist.

KUIDAS VÕISTELDAKSE?
Atleetvõimlejad jagatakse  kolme 

võistlusklassi, arvestatakse pikkust 
kuni 168 sm, kuni 175 sm, üle 
175 sm. Võistlustel on kavas 2—3

MILLE JÄRGI TREENIDA?
1968. a. ilmus Ervin Lieberti «At

leetvõimlemine», üht-teist on peri
oodikas olnud. Aitavad välismaised 
ajakirjad, eriti ameeriklased on seda 
ala peensusteni uurinud. Uusi har- 
jutusvahendeid teeme ise juurde.

KUI TIHTI TREENIDA?
Mul on keskmine kolm korda n ä 

dalas, enne võistlusi viis korda. 
Võtan siis natuke kaalu maha, liha
sed tulevad paremini esile. Treening 
kestab kahe tunni ümber, taas tum i
seks kulub keskmiselt 48 tundi. Su
vel ujun 1 — 1,5 km päevas.

KUS NSVL-s ATLEETVÕIMLE
MISEGA TEGELDAKSE?

Keskustest võiks nimetada eel
kõige Leedu NSV-d (Vilnius, Kau
nas) ,  Omskit, Tjumenit, L&ingradi, 
Moskvat. Leningradis on 230 atleet- 
võimlejaga klubi «Simson». Atletis- 
mjklubis «Atlant» tegelevad atleet
võimlemisega naised. Ka neile on 
korraldatud nn. iludusvõistlusi. At
leetvõimlemisega tegelevad naised 
lihaselisteks ei muutu, vaid arene
vad neile iseloomulikud kehavor
mid, naine muutub naiselikumaks

MIDA SÜÜA, MIDA MITTE?
Lähtuda tuleb kehakaalust. Atle- 

tismiga tegelemise esimesel aastal 
võtsin juurde 14 kg, kõht läks aga 
tagasi.  Atleetvõimlejatel on kõhuli
hastel suur tähtsus. On võistlusi, 
kus nende reljeefsust hinnatakse 
eraldi.

Joon 2—2,5 liitrit piima päevas, 
lisaks lahjat kohupiima, mune, liha 
400 g ümber, puuvilja, porgandit.  
Kartulist ei hooli. Kõigile, kes te 
gelevad spordiga, soovitan piima
valgu pastat «Tervis», mis on v ä ä r 
tuslik koostiselt ja odav, kohvi ja 
teed ei joo, saia ei söö üldse, putru 
ei söö viimasel ajal, suppi üks kord 
päevas. Tarvitan vitamiine ja hema- 
togeeni (härjaveri).  Et sportlasi 
kollitab E-vitamiini puudus, siis 
tarvitan tomatimahla ja toorest si
bulat; vähesel määral on seda ka 
piimas, munas ja taimeõlis. E-vita- 
miin stimuleerib tugevasti lihaste 
kasvu.

SUITS? ALKOHOL?
Ma ei suitseta ja olen põhimõtte

line karsklane.

Kas atleetvõimlemine on massi- 
või tippsport? Arvo Mere arvab, et 
rohkem massisport, sest ta sobib nii 
eeldustega kui ka eeldusteta mees
tele ja naistele. On vaja ainult õi
get metoodikat. Hantlitega võimle
mine jääb siiski massispordi tase
mele, paras hommikvõimlemiseks. 
Et võistlustele minna, on vaja suu
remaid koormusi, erinevaid vahen
deid ja ruumi, kus treenida. P ra e 
gu Tartus sobivaid ruume ei ole. 
Nii, et esialgu peab piirduma atleet
võimlemise kui massispordiga; tu 
gevdama oma keha, muutma teda 
tervemaks ja ilusamaks.

Kas saame kunagi niikaugele kui 
leedulased praegu? Kas see on v a 
jalik?

U. ESLON

hommikust õhtuni VI

4. detsembril lõpeb ehitustel tööl 
käimine sellel semestril. Uuesti min
nakse tööle 1971. aasta veebruaris, 
päras t talvist vaheaega. Kolme kuu 
jooksul, mil käidi ehitustel, on ehi-

ieaduskond. Et aga  matemaatikud 
hakkasid kaasa aitama arvutus
keskuse ehitusel, siis tuli M ajan
dus-, Õigus- ja  Ajaloo-Keeleteadus- 
konnal üks vahetus rohkem töötada. 
Majandusteaduskond aga  vedas alt: 
kuue inimese asemel töötas ainult 
kaks, vedas alt ka Õigusteadus
kond — esmaspäeval oli tööl ai
nult üks inimene. Nende teaduskon
dade komsomolibürood peavad sel
lest tegema tõsised järeldused.

Oleme rääkinud uue ühiselamu 
ehitusest. Nüüd siis mõni sõna sel
lest, missugune ta  seestpoolt valja

le. Elamisliili koosneb kahest kahe- 
inimesetoast ja  kahest kolmeinime- 
setoast — kokku kümme inimest 
lülis. Lüli juurde kuulub san i taa r
sõlm, kus on ette nähtud dušš, va
lamud ja WC. Igal korrusel on 
kaks köök-söögituba, õppimistuba ja 
üldine sanitaarsõlm. Köökidesse tu
levad elektripUidid. Kahese ja  kol
mese toa vahesein moodustub sei
nakappidest. Iga toa ees on rõdu. 
Elamispinda iga üliõpilase kohta on 
ette nähtud 6,15 m2. Üheteistküm
nendale korrusele tuleb mängude 
ruum (piljard, koroona, lauatennis),
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PÕHIKORRUSE PLAAN. 1. Elutoad. 2. Õppimistuba. 3. Söögitoad. 4. Köögid. 5. Prügišahti ruum. 
6. Hügieenituba. j 4 ?

tusstaabil kujunenud enam-vähem 
kindel arvamus iga teaduskonna 
komsomoli organisatsiooniliste või
mete kohta.

Kõige rohkem on ülikooli ehitus
test huvitatud Füüsika-Keemiatea- 
duskonna dekanaat ja osakondade 
komsomolibürood. Ei esine töölt 
puudumist ja alati on nädal enne 
vahetuse algust ehitusstaapi toodud 
tööle minevate üliõpilaste nimekiri, 
kus on kirjas isegi varumehed. Nii 
oleks see pidanud olema kõikides 
teaduskondades. Ühiselamut ehita
ma oli planeeritud ka Matemaatika-

hakkab nägema. Paberitel seisab, et 
ühiselamu tuleb üheksakorruseline. 
Tegelikult on ' korruseid üksteist. 
Kõigepealt esimene ehk soklikor
rus, millega liitub ühekorruseline 
teenindusblokk. Sinna tuleb kohvik- 
söökla, meeste ja naiste juuksur, pe- 
suhoidmisruumid, pesupesemis- ja 
kuivatamisruumid * jne. Soklikorru
sele järgneb üheksa ühesugust elu- 
korrust. Elukorrused ei moodustu 
mitte senise tava kohaselt lihtsalt 
tubade radadest,  vaid elamislüli- 
dest. Ühel elukorrusel on kuus ela- 
mislüli, igaüks kümnele iiliõpilase-

liftiruum ja lahtine katuseterrass, 
mida saab kasutada nii õppimiseks 
kui ka puhkuseks. Majas on kaks 
lifti ja prügišahtid.

Praegu on ehitus peaaegu kor
ruse võrra graafikust ees. Olu
kord võib aga kergesti muutuda, 
sest esimesel detsembril hakatakse 
vahetama teist kraanat, milleks 
kulub üks kuni kolm nädalat. 
Objekti meister arvab, et kui 
midagi erilist vahele ei tule, saab 
uueks aastaks valmis kuus korrust 
(koos soklikorrusega).

P. ROSTFELDT

Regina Kaskmets 
meditsiini- 

kandidaadiks

U uenduskuurid
Ülikooli võimla on erksamaks 

muutunud. Lagi ja  seinad valgen- 
datud, põrand värvitud ja  pooni
tud, sisustust kohendatud. On’s sel
les midagi imelikku, et aeg-ajalt 
baase kodusemaks muudame? Vii
masel TRÜ Spordiklubi konverent
si! öeldi otse välja, et spordibaaside 
juurdesaamist ei maksa niipea loo
ta, maksimaalselt kasutada ja täius
tada  tuleb aga  praegusi.

Kilehall on järjekordselt püsti ai
datud. Tänavu pole jalge all klõbi
semas puuplaate, vald joostakse as- 
faltkummil. Kaugushüppajatel on 
hoovõturajal tartaan, hüpatakse 
liiva asemel kummiribadele, ära 
hoidmaks ventilatsioonisüsteemi um
mistumist tolmuga.

Astutakse samme teisegi kilehalli 
saamiseks.

U. E.

13. novembril 1970. a. kaitses d is
sertatsiooni meditsiinikandidaadi 
kraadi saamiseks sisehaiguste pro
pedeutika kateedri assistent Regina 
Kaskmets. Tema töös käsitletakse 
vere hüübivuse probleeme südame 
isheemiatõvega haigetel. Järe ldus
tes esitatakse mitmeid olulisi e tte
panekuid nendel haigetel tekkinud 
vere kõrgenenud hüübimistendentsi 
vähendamiseks ja vastavate komp
likatsioonide vältimiseks. R. Kask
mets on suurte kogemustega arst, 
võimekas, oma stiiliga pedagoog ja 
visa teaduslike probleemide lahen
daja. Ka ühiskondlikku tööd pole 
R, Kaskmets kunagi alahinnanud, 
mistõttu teda on alati meelsasti va- 
iitud ametiühingu juhtivatesse o r
ganitesse.

J. RIIV

TÄNUAVALDUS
A valdan suurim at tänu E N S V  kõrgem a ja kesk-erihariduse m in ist

rile, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni Teadusliku  
Uurimise Instituudile, E N S V  Tervishoium inisteerium i Eksperim entaal
se ja Kliinilise M editsiini Instituudile, Em akeele Seltsile, Teaduste 
Akadeem ia naiskoorile ja meeskoorile, E N S V  TA Keele ja K irjanduse 
Instituudile, E N S V  Raadiokom iteele, Tartu M uusikakoolile, TRU rek
toraadile, ülikooli 8-le teaduskonnale, A rstiteaduskonna nõukogule, 
pedagoogika ja m etoodika kateedrile, paljudele teistele kateedritele, 
hulgale dissertantidele, ülikooli ühiskondlikele organisatsioonidele, 
TRU naiskoorile, kaastöötajatele, ülikoolikaaslastele, ülikooli kunstn i
kule H. Pilterile, sugulastele ja paljudele sõpradele, kes m ind juubeli 
puhul rõõm ustasid tervitustega, rohkete lillede ja  im ekaunite k in g i
tustega. IR E N E  M AARO O S,

TRÜ teaduslik sekretär

Täna
Kodu-uurimise lektooriumis esi

neb dots. S. VAHTRE teemal

EESTIMAA RAHVASTIK LÄBI 
SAJANDITE

Loeng algab kell 18 peahoone au
ditooriumis 140.

Lapsevanemad!
TRÜ klubi mudilaste laulu-, t a n t 

su- ja  mänguringi võetakse täien
davalt vastu uusi liikmeid. Esm as
päeviti ja kolmapäeviti on tund 
väikestel kell 13— 13.30 ja suurtel 
samadel päevadel kell 13.30— 14.30. 
Registreerimine enne tunni algust.

Neljapäeval, 26. nov. kell 16 a lus
tab tööd laste sõnakunstiring.

LASTESEKTOR

Õiendus.
Meie ajalehe eelmises num bris on ek

sitav  viga. I lk. ülevaate «K uueaasta
ne — ta  pole enam abitu!» I II  veeru II 
lõigus peab olema: «Tänu ja  kiituse osa
listeks said . . .  T. Kuldsepp, R. Saarm a. 
P. Rostfeldt, . , .»  Edasi nagu tekstis.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет* !> 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета*. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. 111 Oksiknumbr? 
hind 2 kop. Teil. 7101. MB-09629.



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIHCUKU ÜLIKOOLI 

PARTEtKOMlTEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLItCO- 

MttEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 36 4. detsembri l  1970. a. XXIII aas takäik

12. novembril korraldasime võõr- need kohad leitakse valdavas osas meie ülikoolis ei ole võimalust va- see ei kehti üksnes meie osakonna 
keelte osakonna lahtise komsomoli- tänu tutvustele ja sidemetele. Seega hetuks keelekontaktiks, tuleb seda üliõpilaste kohta, 
koosoleku, mis sisuliselt jätkas sep- on tegemist nähtusega, mille järel- enam pingutada, et mitte maha_jää- Kahe viimase aasta ankeetidest 
tembrikuu kokkusaamisel päevakor- mõjud ühiskondlikus elus võivad da teiste võõrkeeli õpetavate kõrge- nähtus, et tudengitel on õppeainete 
da kerkinud küsimuste arutelu. Kõ- kergesti osutuda negatiivseiks, kui- mate koolide tasemest. Eelkõige omavaheliste proportsioonide süh
ne all olid järgmised põhiteemad: võrd jääb suurel määral juhusli- peame rääkima! Ka kunstlikult loo- tes väga erinevaid arvamusi ja ette- 
l) üliõpilaste suhtumine oma eri- kuks, kas töökohale asunud inimene dud keelekeskkond aitab tublisti panekuid. Ankeedid on kogutud, 
alasse, meie väljavaated pärast üli- on varustatud vastava teadmiste kaasa kõnevilumuse saavutamiseks! üldistused tehtud, küsimusi aruta- 
kooli lõpetamist; 2) suhtumine op- hulgaga või mitte. Ilmselt on side Pealegi on viimasel ajal tekkinud tud mitmel tasemel, kuid puudub 
petöö korraldusse võõrkeelte osa- ülikooli ja kaadrit vastuvõtvate reaalne lootus õppegruppide vaheta- tagasiside. Sellepärast ei maksa 
konnas; 3) suhtumine õppedistsip- asutuste vahel nõrk, mistõttu on ka miseks SDV Greifswaldi ülikooliga, imestada, et huvi selliste küsitluste 
liini; 4) suhtumine põhi- ja kõrval- raskendatud sisene stimuleerimine Inglise filoloogid on selles mõttes vastu kahaneb. Nimetagem siiski 
ainete omavahelistesse proportsioo- õppeprotsessi vältel. Ergutamiseks raskemas olukorras, mistõttu oleks- põhilised mõtteavaldused. Esime-

LAUPÄEVAL

DETSEMBRIL
TÄHISTAME 
NSV LIIDU 

KONSTITUTSIOONI 
PÄEVA

ACTA
DIURNA

nidesse
Kursuste nimel esinesid Evi Lii

vat (saksa II), Sirje Murumets 
(inglise II),  Tiiu Vahtras (saksa II), 
Mart Reitel (inglise III) ja Madis 
Linnamägi_ (saksa IV). Pikemalt 
kõneles võõrkeele osakonna prob-

K E E L E D  S U H U !
seks puuduseks võib pidada teise Väljapaistvate tulemuste eest kee-
voorkeele tundide vähesust. Viie leteaduse arendamisel vabariigis
aastaga  uleks üliõpilasele selgeks andjs Eesti NSV ülemnõukogu
°.P !?.® ikkagi kaks võõrkeelt. Hai- P res id ium  oma seadlusega 27. XI
r,b väliskirjanduse kursuste kokku- 1970 a Eesti N s v  teenel}se tead-
surutus. Nn näiteks kaetakse 2 se- jase aunimetuse Eesti NSV Tea-

__  - . , inestri valtel kogu maailma kirjan- дкяИрргш'я k n rrp s n n n d e n tiiik -
teemidest inglise keele kateedri ju- ja võimete väljaselgitamiseks va- ki vaga tervitatav, kui ülikool enam dus alates antiikaja lõpust kuni XX t , S , d wiik,, Tliilnnli nrnfps
h ata ja  Oleg Mutt. hendeid kindlasti leidub. Kasvõi äs- leiaks võimalust kateedri õppejõu- sajandi sõjajärgse kirjanduseni väi- H

Sõnavõttudest selgus, et erutavat ja algatatud tõlkevõistlus, millest dudele Inglismaa-sõitude taotlemi- j a ! Sellisel juhul sügavatest tead- 
on rohkesti, õppejõudude ja üli- peaks osa võtma igaüks, kes unis- seks. Läti RÜ filoloogid on nii sel- mistest küll rääkida ei saa.

sorile Arnold Kasele.

õpilaste kontakt ei ole olnüd kül
laldane, et kindlustada mõlema
poolset informeeritust. Vajaliku si
deme korral oleks nii mõnigi tuli
punkti seatud küsimus võinud olla 
juba lahendatud. Samas on takis-

30. novembril aru tas EKP TRÜ
tab tõlkija elukutsest. Kutsetööst les kui ka paljus muus meist mär- Viimasel ajal on meie ülikoolis
ettekujutuse saamiseks peame aga gatavalt ees. Inglisekeelseid loen- eriline rõhk asetatud töödistsiplii-
sagedamini külla kutsuma oma vi- guid ja seminare korraldatakse neil niie. See aspekt leidis elavat vastu komitee aruande- ja valimiskoosole-
listlasi. _ ka ühiskonnateadustes, rääkimata kaja ka meie koosolekul, kus jäi ku otsuse täitmise organiseerimist,

Rohkesti oli arvamusi õppetöö õpitava maa ajaloost, geograafiast kõlama arvamus, et an tud 'küsim ust eelseisva majandusaktiivi läbivii-
j ___ __________  _. praeguse korralduse suhtes. Ena- ja  kultuurist. Kõige selle eeltingimu- ei saa vaadelda’ lahus kõigest sel- mist ja komitee töökorda. Kinnitati
tusi, mille eemaldamine ei ole sõi- mik üliõpilasi soovib, et loengud seks on aga kateeder, mis tegeleb lest millest eespool juba juttu oli. leninliku arvestuse atesteerimis- '
tunud meie endi püüetest, kuid toimuksid taas  hommikuses vahetu- vaid oma osakonna üliõpilastega. Loengutest osavõtt, rääkimata prak- komisjonid. Komitee kinnitas Arsti-
mille häiriv mõju ei anna ka õigusi ses, milleks näib olevat ka alus, Meie võõrkeelte kateedrid on seni Ulistest kõnetundidest, on väga teaduskonna parteiorganisatsiooni
nende mahavaikimiseks. sest hulk ruume meie põhilises pidanud oma tähelepanu poolitama. vajalik; ilma selleta ei jõua me otsuse võtta NLKP liikmeks oftal-

Vaevalt, et keegi meist on oma õppehoones (keeltemajas) on kesk- Näiteks tuleb inglise keele õpeta- kaugele. Siiski peab distsipliin ba- moloogia kateedri laborant Anne
eriala suhtes ükskõikne. Seda mitte, päevani vabad. Töö, mis ohtu! sa- mine lisaks oma eriala filoloogidele seeruma üliõpilase teadlikkusel. Kelu ja NLKP liikmekandidaadiks
Ent ometi kipub esialgne entusiasm geii kestab kella 22-ni, on mitmeti (neid on koos kaugõppijatega 400) Kontrolli tööst osavõtu üle tuleks anatoomia ja teaduskonnakirurgia
viie aasta  jooksu! vaibuma. Ülikool kurnav ja peaaegu välistab teatri, tagada veel 4000 tudengile! diferentseerida, võttes arvesse nii kateedri assistent Raul Talvik,
võimaldab meile õpetajadiplomi, kontserdid ning osavotu huviala- Kui oleme jõudnud omaette ka- õppeaine struktuuri kui ka tudengi
Pedagoogi s taatus teiste elualade ringidest. teedri loomiseni, on võimalik roh- edasijõudmist. * * *
hulgas on aga kahetsusväärselt Loengute kohta räägiti , et tu- kem mõelda ka õppemeetodite ja Koosolek andis võimaluse süda- 97 nnvpm|ir i | д ; я |nn Kee
madal. Võõrkeelte tundide arv mit- deng on pahatihti muudetud kirju- -vahendite tõhustamisele. Üliõpila- melt ära öelda aastate  jooksul ко- ip*p 'd, ‘ ьп " я nnrtpinraanUatsionni
te-erikoolides (neid on meil suurem tusautomaadiks ja et seminar, eriti sed ootavad ammu kaasaegsemaid gunenu ning lõi selgema ettekuju- [  ‘ ; T k рчруякпггя nõhikiisimu
osa) o n  v ä i k e  ning ei saa tööst täit ühiskonnateadustes piirdub sageli õpikuid, tehniliste vahendite täius- tuse meie ees seisvatest ülesanne- l^ninlikn arvestuse lähivii
rahuldust pakkuda ühelegi õigele sellesama trükitoo mahalugemisega. tamist. On taunitav, et sageli me ei test ja nende lahendamise võima- / ‘1  л ' п «  япН.ч
õpetajale. Teiselt poolt on teada, et Siin on kasutegur kaheldav. kasuta olemasolevaid võimalusi. Se- lustest. ” te M Kul o -
paljud meie lõpetajatest leiavad M i s . puutub oma erialasse, siis minar ja teaduslik raamatukogu on uievaate . \ udo.
töökoha ka väljaspool pedagoogi- ^?aks õppeprotsessi huvitavamaks võõrkeelse kir jandusega varustatud
list sfääri. Ja ei ole ka saladus, et muutmisel üht-teist ära teha. Et rikkalikult. Ometi loetakse vähe ja

Võõrkeelte osakonna 
komsomolibüroo

Prof. TÜNDER 
teeneliseks 

arstiks

I960, aastal hakatakse E. Tünderi 
initsiatiivil Eestis esmakordselt te
gema veresoonte plastilisi operat
sioone mitmesuguste arterihaiguste 
puhul.

Päras t  kandidaadidissertatsiooni 
kaitsmist tutvub E. Tünder vere- 
soontekirurgiaga Moskva ja  Lenin
gradi juhtivates kirurgiakeskustes 
(akad. В. V. Petrovski, akad. 
A. N. Filatov).

1962. aastal viibib ta 4-kuulistel 
täienduskursustel Moskvas NSVL

TRÜ Nõukogus
Reedesel TRÜ nõukogu istungil leemi. Prorektor J. Tammeorg mär- 

kinnitati ülikooli 1971. a. teadus- kis, et üldiselt võib töö planeerimi- 
liku töö plaan, mis hõlm ab 87 prob

Nii tugevnevad 
sidemed

sega rahule jääda; vaeslapse ossa 
on siiski veel jäänud kõrgem a kooli 
pedagoogika probleemid.

Teiseks oli kõne all m enetlusprak
tika (dots. O. Saks). V astuvõetud 
otsuses rõhutatakse, et ei tohi oma-

r 'uüsika-Keemiateaduskonna nõu
kogu koosolekul teisipäeval, 24. no
vembril oli päevakorras:

Osakondade metoodilise töö 
plaanide kinnitamine. 
Osakondade propageerimisko- 
misjonide tööplaanide a ru ta 
mine.

Ф Ühiselamunõukogu esimehe 
aruanne.

Komisjon võttis novembri viimas-
Novembri lõoul tulid taimefüsio voliliselt lühendada praktika aega päevadel vastu uue puitkilpela- 

i, .*°Pul tullü läimeiusio su u n ata  ü l iõo i las i  tööle m is ei mu’ mis on maaratud zooloogia--biokeemia kateedrile ku- ef a  suuna ta  üliõpilasi toole, mis ei +пЛЬпЯЫ р Тр.’пр ЧЯт я -muuseumi töötajatele. Teine sama- 
elamu valmib detsembri

Möödunud reedel esines kodu
uurimise lektooriumis dotsent 
S. Vahtre. Sisutihedas ja huvitavas 
ettekandes oli juttu Eestimaa rah-

Meditsiiniakadeemia Südame- ja  i00£ja
Veresoonte Kirurgia Instituudis 1Я|: ЦРГ1 p  сь,'*кя ' ~nirnpwVf' iT f  i võimalda praktika programmi täita.
prof J. J. Berjozovi juhendamisel. Rijkiikust 'ü likoo lis t .  Saabusid tai- ^ a ja  oleks vahetada ka kasulikke geoCTraafidele

Viljastavat mõju noore arsti ja mefüsioloogia ja mikrobioloogia ka- kogemusu Paevakorda kerkis baa- «esKpaiKu geograanaeie.
teadlase kujunemisele avaldab koos- teedri juhataja  prof. H. Maurina, side küsimus (Biol.-Geogr.-teadus- * * ^
töö Leningradi Hematoloogia ja dots. D. Fišere, dots. A. Miller, dots’, kond), vajadus laboratoorium auto-
Vereülekande Teadusliku Uurimise Д\ Vitol ja v "-õp. A. Milštein koos bussi järele. Leiti, et pedagoogika
Instituudiga, mille teaduslikuks ju- 22 mikrobioloogia ja taimefüsioloo- kateeder peab lahendam a küsimuse,
hendajaks on akad. A. N. Filatov, gja eriala üliõpilasega. kuidas p ioneerilaagripraktikat asen-
kes esimesena Nõukogude Liidus See oli vastuvisiit. Nimelt külas- tööga õpilaste ehitusm alevas.

tegi plastilisi operatsioone magist- tasid käesoleva aasta oktoobris Ajaloodoktor H. Ligi valiti ühegi vastikuloo sõlmprobleemidest alates
raalarteritel ja  kelle juhendamisel meie ülikooli taimefüsioloogia ja vastuhääleta  üldajaloo kateedri pro- XII sajandist kuni XIX sajandi
loodi esimesed kunstkiust veresoon- -biokeemia kateedri õppejõud ning fessori ametikohale. keskpaigani,
te proteesid meie maal. üliõpilased sõsarkateedrit Riias. —— ....... ■ ■■ — — .. — — ......— -... — ....—■ —  ...............
. f cer n S IVereS00nt,ep ,aStiliS t^ r ? -  Külalistele tutvustati kateedrit, ratsioonide juurutamisega Tartus se„ e a ja ,uguj õ p p e p la a n e  ja erikur.

Endel Tünder on sündinud 5. mail jeK 1S Praktiline vajadus kudede sus ê programme.
3929. aastal Viljandimaal väike- • labora oonumi Üliõpilased korraldasid külalistele
talupidaja perekonnas. P ä ras t  Abja ^ resoon tek iru rg ia  osakonna ava pidu liku vastuvõtu, kus kohvitassi
Keskkooli lõpetamist astus ta  1949. ™ V i J j t r t ’-  £+•• asuta ,I!llses|  juures sõlmiti uusi tutvusi ja tugev- 
aastal Tartu Riikliku Ülikooli Arsti- E: . . Tunder ko,ge aktiivsemalt osa datj olemasoievaid.
teaduskonda, mille lõpetas 1955. vo1Q1| ^  t ■. r- T Et külalised jäid Tartusse kol-
aastal kiitusega. Tema akadeemili- ®®7: „ meks päevaks, siis jõuti näidata
seks isaks õpingute päevil ülikoolis doktoriväitekirja «Näidustused taas- )inna У  mj|( n liihenl a | t
sai professor Ants Rulli, kelle ju- tavateks operatsioonideks ala ase- veedetud näevad ku-
fionHom.-cpi valmi* кякч võistlus- mete arterite  obhtereeruva atero- . k ü la lis tega  veeaeiua paevaa ku aendam isel valm is Kaks \o is tiu s  skJe • Duhui» junesid meeldivaks.
tood, mis käsitlesid plastilise kirur- . . . P T - n j „ r -iA Detsembri algul, sõidab kaks tai-
gia ja vereringe kusimusi. * i  l c m ? ! \ U i o l n l / c t !  mefüsioloogia ja -biokeemia kateed-

Jäetuna toole Toome haavaklnni- professori kutse. Alates 19/0. aasta  fj juu soetsialiseeruvat V к üli-
kusse, asus E. Tünder prof. A. Rulli veebruarist töötab ta TRÜ teadus- 5pj]as  ̂ ___ " j  j^ask ;а 7iimer __
soovitusel süstemaatil iselt tegelema konnak.rurgia kateedri juhata jana  Uitj ÜIikoolis toimuvale üliõpilaste
alajäsemete tuiksoonte haiguste — ja veresoontekirurgia probleemlabo- teaduslikule konverentsile
obhtereeruva ateroskleroosi ja en- ratooriumi teadusliku juhendajana.
darteriidi diagnostika ja  ravi küsi- NLKP liige on E. Tünder 1968. aas- L. VIILEBERG
mustega. tast.   •

1961. aasta l kaitses E. Tünder Prof. E. Tünder on teinud tunnus- . ■ * •
kandidaadi-väitekirja «Ostsillograa- tust väärivat tööd noorte arstide ja  Lnn\ use- a , a rter*^ Ja
fia, arteriograafia ja pletüsmograa- kirurgide õpetamisel ja kasvatami- ia nee ru d e ^ i rd am ise
fia kasutamisest alajäsemete tuik- sel. Teda iseloomustab kutsetöös F!. . haiSust Ja ‘ude siirdamise
soonte tromboblitereeruva haiguse äärmine tagasihoidlikkus ja  kolle- us 'musi- .
diagnoosimisel». Ta valitakse TRU giaalsus. Tema käe all on valmi- f J j' -Г p  ° t r ' wc\V ^ Г°
teaduskonnakirurgia kateedri assis- nud rida kandidaadiväitekir ju ning es^ or Tun _.m®a es. e’

....................... ru on ta nõuandjaks 7 doktori nehse arstl aunimetus-tendi kohale. Siin jä tkab  ta edukalt praegu
oma uurim istööd Eesti NSV teene- ja  8 kandidaadidissertatsiooni val-
lise teadlase prof. A rtur Linkbergi mimisel. Tema teaduslike tööde ni-
juhendam isel. m ekirjas on üle saja teadusliku

K. PÕDER,
TRÜ teaduskonnakirurgia 

kateedri dotsent

EKP TRÜ organisatsiconi aruande- 
ja valimiskoosolekust LOE LK. 2



Arupidamine
aasiasesf tööst

Sekretär К. Koger sõnavõtte kuu
lamas.

EKP TRÜ organisatsiooni aruan- 
de- ja  valimiskoosolekul võttis lä
birääkimiste! sõna 17 kommunisti. 
Sedapuhku jäid tagaplaanile üli
kooli materiaalse baasi ja õppetöö 
küsimused. Sõnavõtjate  peamine 
tähelepanu koondus meie kollektiivi 
puudutava kolme põhilise teema 
ümber, milleks olid ideelis-poiiitili- 
ne kasvatustöö ja selle tõhusta
mine, kaadri otstarbekas pa iguta
mine ning ülikooli juhtimise stiil. 
Järgnevalt tooksime öeldust-lausu- 
tust kõige olulisemad mõtted.

KASVATUSTÖÖS El OLE 

PIS IA SJU

ф  Liiga vähe kasutame veel po
sitiivseid näiteid inimeste mõju ta
miseks. Nii meie kollektiivi kui sel
le üksikliikmete saavutused peaksid 
saama innustavaks eeskujuks. Sel
leks tuleb austavalt ära märkida 
meie töötajate saavutusi,  tehes seda 
nii nõukogus, aktustel kui koosole
kutel. (/. Saarm a)

©  Üha suuremat tähelepanu pea
me osutama poliitilise kasvatustöö 
kvaliteedile. Tõsi — viimasel ajal 
on selles osas m ärga ta  edusamme, 
kuid väga palju on veel teha. Ei 
saa õigeks pidada suhtumist,  kus 
üliõpilast hinnatakse üksnes eriala 
tundmise alusel, tema osavõtt ühis
kondlikust elust jäetakse aga  tä ies
ti kahe silma vahele. (L. Karu)

®  V äär oleks arvata, et kasva
tustöö toimub üksnes koosolekute ja 
ürituste kaudu. Üliõpilasi mõjutab 
suurel määral neid ümbritsev tege
likkus. Siin esineb aga  mitmeid 
puudusi. Osa auditooriume ava lda
vad kasvatuslikult otse vastupidist 
mõju soovitule, pealegi ei vasta nad 
sanitaarnormidele. Kasvatustöös 
peaks suurem olema ametiühingu 
osa, seda just üliõpilaste n äd a la 
lõppude sisustamisel. Ka ülikooliga 
seotud traditsioonid väärivad seni
sest suuremat tähelepanu. (Z. Saar)

§ |  Vähene on õppejõudude osa
võtt ülikooli ajalehe’ tööst. Mitmed
ki poliitiliselt väga  vajalikud a rt ik
lid jäävad kirjutamata, sest ei tahe
ta selle ühiskondliku tööga vaeva 
näha. Nii kipub välja surema popu
laarne rubriik «Verbum h a b e t . .  
kuigi enamik meie professoreist po
le veel sõna võtnud. Ajalehes aval
datud materjale loeb aga vähemalt 
3000 inimest, seega suurem audi
toorium kui mistahes loengul. Po- 
tensiaalsete autorite keeldumise 
tõttu satub toimetus teinekord kül
laltki raskesse olukorda. (H. P ala
m ets)

ü  Kasvatuslikult on oluline, et 
meie kollektiivi liikmed tunneksid 
oma auväärse ülikooli a ja lugu ja 
traditsioone. Kahjuks on viibinud 
vastavate ülevaadete avaldamine, 
kuigi käsikirjad on põhiliselt koos. 
TRÜ suure ajaloo komisjon moodus
tati peamiselt administratsiooni 
esindajaist.  Õigem oleks anda see 
aastaid nõudev töö ajaloolastele. 
(K. S iilivask)

#  Senise parteikomitee tegevuses 
oli üheks lüngaks ebapiisav tähele
panu kasvatustööle ülikooli tööliste 
ja  teenistujate hulgas, seda nii tu n 
nustuse andmise kui puudustele 
reageerimise osas. Uuel parteikomi
teel avaneb siin avar tööpõld, eel

kõige teadliku distsipliini kujunda
misel. (/. Unger)

#  Kasvatustöö Tartu Riiklikus 
ülikoolis peab olema sellisel ta s e 
mel, et seda saab edukalt teha vaid 
kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud. 
Mõeldamatu on kasvatustöö lahu
tamine igapäevasest õppetööst. V ä 
ga oluline on õppejõudude ja üli
õpilaste vahekord, nende suhtlemise 
iseloom, sest just siin toimub kas
vatamine kõige loomulikumalt. 
(71. Koop)

KAADRI KÜSIM U SED 

NÕUAVAD TÄHELE PA NU

Щ TRÜ laboratooriumide teadus
like töötajate hulgas suureneb pide
valt kandidaatide ja doktorite arv, 
kuid laboratooriumidel ei ole õigust 
taotleda neile teaduslik-pedagoogi- 
lise kutse andmist. Selline olukord 
vähendab nende perspektiive ja h u 
vi töötada kõrgemas koolis. Siin 
oleks vaja leida mingi lahendus. 
(/. Saarma)

®  Aspirantuuri võtmisel ei a r 
vestata piisavalt noore inimese, tu 
levase teadlase või õppejõu poliiti
list teadlikkust, tema senist o sa 
võttu ühiskondlikust tööst. Selle 
tagajärjel hakkavad kolme-nelja 
aasta  päras t  tööle ahtakese poliiti
lise silmaringiga noored õppejõud, 
kelle kasvatuslik mõju üliõpilastele 
on õige vähene. (L. Karu)

@ Arstiteaduskonna õppejõudude 
koormus on pidevalt suurenenud 
{täienduskursused, internatuuri ju 
hendamine, sanitaarhügieeni osa
konna avamine), kuid uusi õppe
jõudude kohti ei ole piisavalt juu r
de sa_adud. Seetõttu on praegu 24 
õppejõu koormus täidetud tunnita
su alusel. Tuleks pöörduda vas tava
te instantside poole koosseisude 
suurendamiseks, sest praegune olu
kord mõjub negatiivselt töö kvali
teedile. (0 . M aimets) 

ф  Väiksemad teaduskonnad ei 
ole rahul õppejõudude kohtade era l
damisega vastavalt  üliõpilaste a r 
vule. Õppejõu tegelik koormus ei 
olene mitte niivõrd üliõpilaste kui 
õpperühmade arvust. Bioloogia- 
Geograaliateaduskonnas tuleb osal 
õppejõududel täita üksinda samu 
ülesandeid, mida suuremates üli
koolides teeb terve kateeder. Sellele 
vaatamata on formaalsete näitajate 
alusel ta koormus väike. (A. Raik)

Kõnetoolis on J. Reimand.

#  üh iskonnateaduste  kateedrite 
õppejõud on viimastel aastatel 
jõudnud oma töö tulemustega üle
liidulisele ja  kohati isegi ülemaa
ilmsele tasemele. Arvukalt on kaits
tud kandidaadi- ja  doktoritöid, uued 
kaitsmised seisavad ees. Takistama 
hakkab aga komandeerimissummade 
vähesus, sest palju erialast kir jan
dust on kättesaadav vaid Moskvas 
ja Leningradis. Kateedrite õpperuu
mid ei vasta kaugeltki nõuetele. 
(/ . Rebane)

О  Enamik kaadrialaseid k itsas
kohti saame oma jõududega lahen
dada, kuid see eeldab nende põhja
likku läbikaalumist, sest iga tea 
duskond tõstab kilbile oma kitsas
kohad, kusjuures alati ei arvestata 
ülikooli kui terviku huve. (Л. Koop)

JU H T IM IS ST IIL  

ASJALIKUMAKS

Viimasel ajal on suurenenud 
dekanaatide jooksev asjaajamine, 
mis nõuab dekaanidelt jär jest roh

kem aega. Aja ratsionaalne planee
rimine muutub üha raskemaks, sest 
alati pole ette teada, mis päeva! 
toimub dekaanide nõupidamine, mis 
päevai mingi teine koosolek. P e a 
legi poleks vaja enamikule nõupida
mistele iingimata kutsuda dekaa
ni. Ülikooli juhtimise o rgan isa t
sioon tahab ratsionaliseerimist. 
( V. Krinal)

Ц  Kuidagi ei saa leppida loha
kusega asjaajamises. Reeglikohaselt 
nõutakse meilt andmeid, plaane ja  
aruandeid homseks, ülehomseks, vii
vitamatult jne. Igati korrektse vas
tuse andmiseks vajame aga päevi, 
isegi nädalaid. Selline juhtimis
stiil viib formaalsustele, andmete 
«laest võtmisele». Muu informat
sioon (peale korralduste) ei jõua 
ülikooli allasutustesse aga kaugelt
ki nii operatiivselt. (A. Kallikorm)

Щ Kaasaegne tehniline progress 
eeldab juhtimise sisulise taseme pi
devat tõusu. Me ei oie nii rikkad, et 
elu vanaviisi suunata. Ülikooli ju h 
timise küsimused nõuavad maksi
mumi tähelepanu, sest väga raske 
on koordineerida suure kollektiivi 
mitmepalgelist tööd nii, et kõik lä 
heks kooskõlastatult. Kuid see on 
hädavajalik, sest ka konkreetseid 
ülesandeid saab ratsionaalsemalt 
lahendada siis, kui üldine juhtimine 
on korras. (A. Koop)

MIDA VEEL RÄÄGITI?

Küllaltki olulisel küsimusel pea
tus J, Reimand. Viimasel ajal on 
päris paljud üliõpilased hakanud 
omaalgatuse korras õppenädalaid 
lühendama. Tartust sõidetakse ära 
juba reedel, tagasi jõutakse esmas- 
päeval-teisipäeval. Kuus õppepäeva 
nädalas kuivavad kokku kolmeks- 
neljaks. Ühiselamutes ei saada öö
rahu enne kella 1—2. Sellest tule
nevalt on osavõtt hommikustest 
loengutest halb. Korrigeerimist v a 
jaks ka õpetamise ja kontrollimise 
suhe. 15 mijiutit ülevaate saam i
seks üliõpilaste teadmistest u la tus
liku distsipliini kohta on ilmselt vä 
he. Hädavajalik  on välja töötada 
otstarbekas teadmiste kontrollimise 
süsteem.

A. Uibokand andis ülevaate üli
kooli väljaehitamisega seotud prob
leemidest ja nende lahendamise 
käigust. Pikema sõnavõtuga esine
sid EKP Tartu Linnakomitee I sek
retär J. Lott ja EKP Keskkomitee 
instruktor E. Moik, kes märkisid 
tunnustavalt ära TRÜ parteiorgani
satsiooni edusamme, juhtides see
juures tähelepanu kitsaskohtadele, 
mille lahendamisele tuleb nii uuel 
parteikomiteel kui ülikooli kommu
nistide arvukal perel asuda.

OT SUSEST

Koosolek tunnistas EKP TRÜ ko
mitee töö aruandeperioodil rahu l
davaks. Kaadrialases töös nõuti 
senisest suurema tähelepanu pööra
mist iseloomustatavate-soovitatava- 
te ühiskondlik-poliitilisele tegevuse
le, nende osavõtule kommunistlikust 
kasvatustööst nii ülikoolis kui vä l
jaspool ülikooli. Parteiorganisatsioo
nidel tuleb aktiivselt kaasa aidata 
leninliku arvestuse läbiviimisele. 
Poliitilise informatsiooni paremaks 
edasiandmiseks ön vaja välja ku
jundada regulaarselt funktsioneeriv 
süsteem, panna käiku üleülikoolili- 
sed lektooriumid, korraldada kohtu
misi vabariigi juhtivate töötajatega. 
Lõpule tuleb viia üliõpilaste om a
valitsuse dokumentide vä lja töö ta 
mine ning asuda vastuvõetud põhi
mõtete järjekindlale elluviimisele.

Ülikooli ajaloo uurimise eest teh
ti vastu tavaks ajaloo-osakonna par- 
teigrupp (ja personaalselt NSV 
Liidu ajaloo kateedri juhataja  
K. Siilivask), kellel tuleb kaks 
korda aastas tehtud tönst aru anda 
parteikomiteele. Parteikomiteed ja 
rektoraati kohustati 1.970. a. det
sembris läbi viima partei- ja m a jan 
dusaktiivi, uue õppeaasta alguses 
aga üleülikoolilised koosolekud õp
pejõududele ja  teenistujatele-tööta- 
jatele. Mitmed otsuse punktid puu
dutasid organisatsioonisisest tege
vust.

Aruande- ja  valimiskoosolek pöör
dus NLKP XXIV kongressi eel üli
kooli kõigi kom m unistide poole 
üleskutsega suurendada veelgi kom
munistide initsiatiivi ja av angard 
set osa ideelis-poliitilises, teadus
likus n ing õppe-kasvatustöös.

Maailmavaate
kujunemisest

koolis
_ seliist pea lk ir ja ' kannab meie 

ülikooli Kommunistliku Kasvatuse 
Laboratooriumi kogumik, mis äsja  
ilmus TRÜ rotaprindilt . 265-äehe- 
küljeline raam at jaguneb kahte ossa, 
millest esimene on pealkirjastatud 
«.Maailmavaate kujunemine», teine 
«Abiturient».

Peatükis «Maailmavaate kujune
mine» käsitlevad M. Titma ja 
P. Kenkmann maailmavaate sisu 
kasvatustöös, isiksuse so ts ia l iseeri
mist, kasvatusprotsessi suunamist 
ja  elukutse valikut ning selle täh t
sust noorukile.

Abituriendi eesmärkidest annab 
ülevaate Ä. Juurikase kirjutis,.
I. Aimre käsitleb sotsiaalse päritolu 
mõju abituriendi väärtusele, M. Tiit - 
ma analüüsib aga  elukutsevalikul 
arvestatavaid asjaolusid, elukutsete 
prestiiži ja  meeldivust ning kesk
koolilõpetajate plaane.

Laboratooriumil on kavas jätkata 
analoogiliste kogumike väljaand
m is t

P a r e m i n i  
s a a b  a l a t i

Klubijuttu
Ametiühingukomitee laiendatud 

koosolekul 27. novembril oli kõne 
all klubitöö. TRÜ a.-ü. klubi tööst 
rääkisid_ selle juhataja  A. Kisper ja 
klubi noukogu esimees J. Viller.

Kerkisid üles mitmed probleemid: 
pidude ülerahvastatus, vajadus re 
mondi ja uue inventari järele, ru u 
mipuudus, ajapuudus Ajaloo-Keele- 
teaduskonna isetegevuslaste! (õhtu
ne vahetus!), räpane õllekelder «Me- 
fisto», orkestri tase jne. Klubis k a 
vandatust nimetati üliõpilaste peo- 
tantsukursusi,  teaduskondadevahe- 
list isetegevuskonkurssi, kohtumi
si parteitöötajatega, Tallinna a n 
samblite küllakutsumist, näiteringi 
ja iauluansambli (sinna on veel 
tüdrukuid vaja) loomist, ürituste 
korraldamist kolme! nädalalõpu- 
ohtul, neist ühel tantsuõhtul (ka 
rahvaliku tantsumuusikaga —■ o rg a 
niseerida külakapeli).

Ametiühingukomitee esimees
H, Kabur tegi kokkuvõtte ankeeti
dest isetegevuse kohta. Selgus, et 
elavamat huvi isetegevuse vastu 
tuntakse noorematel kursustel, v a 
nematel see näikse vaibuvat. Tore
daid vastuseid saadi keemikutelt, 
kõige ükskõiksemad oiid arstid, eri
ti vene osakondadest.  Vajadus on 
rahvatantsu-, peotantsu-, näiteringi, 
lauluansambüte järele. Mitmeid kol
lektiive saaks moodustada ka tea- 
duskonna-siseselt.  H. Kabur soovi
tas  piirata õlle müüki «Mefistos» 
kohvi arvel; korraldada žanrite k a u 
pa isetegevusf estiva!.

Komitee otsustas järgmist; k aad 
ri suhtes paluda abi Viljandi Kul- 
tuurharidustöõ Koolilt ja  TPedl-lt;  
panna ringid hiljemalt järgmisest 
semestrist tööle; teha klubi allkor
rusel («Mefistos») sanitaarremont; 
muretseda instrumente ja uued ees
riided lavale. Korraldada jaanuaris 
õppejõududele tantsukursused; kor
raldada isetegevusfestival žanrite ja 
teaduskondade kaupa; kiubitegevu- 
ses pöörata rohkem tähelepanu idee- 
!is-kunstilisele kasvatusele; õlle 
müümist reguleerida; kontrollida pi- 
dulisi (üliõpilaspiletid!) ja  korda.

Ü. A.
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17, n o v e m b r i l  1970; a. 
Arutusel oli ühiselamute nr. 2 ja  

nr. 4 nõukogude töö. Ära kuula- 
nud aruanded ühiselamunõukogtide 
tööst, otsustati:

3) ühiselamu nr. 2 nõukogu töö 
tunnistada mitterahuldavaks; 
pidada vajalikuks valida uus, 
töövõimeliseni nõukogu;

2) ühiselamu nr. 4 nõukogu töö 
hinnata rahuldavaks; paran
dada koostööd kahe teadus
konna vahel. Leida võimalus

ELKNÜ TRÜ komitee 
bürool

tüliküsimuste lahendamiseks 
asjalike läbirääkimiste tee?, 
millest võtaksid osa asjaosa
liste teaduskondade esindajad 
Ja ELKNÜ TRÜ komitee bü
roo liige.

24. n o v e m b r i !  1970. a.

Büroo andis soovituse Ei may 
Rahumaale, Õigusteaduskonna V 
kursuse üliõpilasele, MLKP liikmeks 
astumiseks.

Ära kuulanud ühiselamute nr. 3 
ja  nr. 5 nõukogude esimehed 
U. Jugala  ja A. Luugi aruanded, 
otsustati:

I) ühiselamu nr. 3 nõukogu töö 
tunnistada heaks. Ajaloo-Kee- 
Jeteaduskonna ühiselamunõu- 
kogu tööd tuleb seada teistel« 
eeskujuks. Büroo avaldas loo
tust, et nõukogul jätkub ka 
edaspidi indu ja püsivust oma 
töö jätkamisel;

1) ühiselamu nr. 5 nõukogu töö 
tunnistati rahuldavaks. Juhiti 
nõukogu tähelepanu korra ja 
puhtuse järjekindlamale kont
rollile ning süüdlaste väljasel
gitamise ja  karistamise v a ja 
dusele.

Bürool oli arutusel Arstiteadus
konna raviosakonna III kursuse üli
õpilaste Peeter Pahki, Peeter Kudu, 
Mart Lüüsi ja  Ilmar Tamme perso- 
naalküsimus. Soolaleivapidu lõppes 
kamba ühele liikmele — Peeter 
Pahkile — kainestusmajas.

Büroo otsustas kinnitada teadu s
konna komsomolibüroo otsuse Pee
ter Pahki karis tam ise kohta. Teda 
karistati valju noomitusega kooe 
viimase hoiatusega arvestuskaardi
le, väljaheitmisega ühiselamust ja 
käesoleval õppeaasta! stipendiumist 
ilmajätmisega.

P. Kudu, M, Lüüsi ja  8. Tamme 
karistati noomitusega koos arves
tuskaardile kandmisega. Dekanaa
dile tehti ettepanek nende karista
miseks ka administratiivkorras.

Arutusel oli ka Majandusteadus
konna majandusküberneetika eri
haru 3 V kursuse üliõpilase Peed» 
Metsaotsa personaalküsimus. Vii
mane toimetati möödunud üliõpilas
päevade ajal välja m agam a kaines
tusmajja. Kinnitati kursuse komso- 
molibüroo otsus tem a karistamise 
kohta valju noomitusega arvestus
kaardile.

26. n o v e m b r i !  1970, a.

Büroo andis soovituse Õigustea
duskonna SV kursuse üliõpilasele 
Donald Visnapuule NLKP liikmeks 
astumiseks.

Arutati Ajaloo-Keeleteaduskonna 
psühholoogia-osakonna üliõpilase 
A. Luugi käitumist EÜE TšehhS 
rühma liikmena 1970. a. su ve l  
Ä. Luugile avaldati noomitus EÜE 
välisrühma sisekorra nõuete rikku
mise eest. Otsustati edaspidi roh
kem tähelepanu pöörata välisrüh
made liikmete Instrueerimisele enne 
väljasõitu.

R. HUNT

Barokambri tarvis
Möödunud nädaial viibisid aero- 

ionisatsiooni ja  elektroaerosoolide 
laboratooriumis kolm spetsialisti 
Kiievi Polütehnilises! Instituudist,  
et võtta vastu lepinguline uurimis
töö, mille eesmärgiks oli spetsiaalse 
aeroioonide loendaja välja töötami
ne, mis võimaldaks mõõta ionisat- 
siooniolekut kõrge rõhu all olevas 
süsteemis. Silmas peetakse mõõt
misi meditsiinilises barokambris, 
mida projekteeritakse vastavalt tu n 
tud kirurgi prof. Amossovi ideele 
südameoperatsioonideks kõrgenda
tud rõhuga keskkonnas. Barokamber

ise on suur ja  keerukas seade, v õ r 
reldav mõne väiksema tehase sisse
seadega. Praegusel etapil tegeldak
se alles projekteerimise ja mudei- 
katsetustega.

Laboratoorium on teinud lepingu
lisi uurimistöid arvukalt ,  kuid käes
olev oli oma mahult üks suuremaid. 
Spetsialistid Kiievist jäid tehtud 
tööga igati rahule. Töö teadusli
kuks juhendajaks oli üldfüüsika 
kateedri vanemõpetaja, füüsika-ma- 
temaatikakandidaat Jaan  Salm.

M. RAUTS



(Vt. «TRÜ» nr. 27, 31, 34.)
Kui selgusid «Spiegelt» läbiotsi

mise põhjused, teatasid ka vargad  
endast jälle. 3. novem bri õhtul tuli 
teade, kuhu IT. N onnen ja R. Hoi! 
peavad sõitm a, et leida Madonna.

H elgiheitja  kiir hubises iile p õ l
lu. Ümberringi oli hääletult vaikne 
kesköö. M õnesaja meetri kaugusel 
olev küla hingas sügavas unes, 
üksik auto sõitis külast mööda, 
käänas põlluvahetisele teele, ku stu 
tas tuled ja  kadus nagu maa alla.

M õni m inut hiljem  sõitsid  sama 
eed kaks sõiduautot. Nad m öödu

sidI aeglaselt kü last ja käänasid  
samuti põlluteele. Umbes saja 
meetri kaugusel jäid nad seisma. 
Mõne aja valitses vaikus, siis ava- 
ics ühe auto uks. Ä kki sü ttis üks 

autolatern. Valguskiir libises üle 
tee põllule ja seisatus kartuli- 
pealsete kuhja juurde, liikus veel 
veidi edasi ja seisatus. Põllul 
lebas valgel linal Volkachi M adon
na. Seiklusrikas eksirännak oli lõp
penud, üks ilusaim  hilisgooti kuns
titeos tagasi pöördunud.

H ollilt ja  N annenilt nõuti tielja- 
ieistküm nepüevast vaikimist. O lu
korra tegi keeruliseks see, et baieri
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politsei jä lg is N anneni tegevust. 
Lõpuks teatas N annen 10. novem b
ril 1962. a. kogu H am burgi ajakir
janduse esindajate ees, et Volkachi 
M adonna on tagasi saadud ja  te 
ma pidulik üleandm ine toimub
12. novembril. «Sterni» ütnber puh
kes uuesti vaidlus. Tema kohta lau
suti kiitvaid ja laitvaid sõnu. Selge  
oli aga kõigile, et «Stern» oli oma  
eesm ärgi saavutanud, tem a lugeja
te arv tõusis tunduvalt.

K U N STI K A IT SE K S

1965 ja 1966. äasla olid eriti 
kuulsad kirikute röövim ise poolest. 
See oli otsene vastukaja  kunsti
turu nõudmistele. Sadade kaupa 
tuli teateid kirikutest kunstiteoste  
varguse kohta. A inu lt vähesed  
neist vargustest selg ita ti ja vargad  
tabati. Kõik see sundis kirikuid  
rakendam a kaitseabinõusid. K iri
kuid varustati alarmseadeldistega, 
väärtuslikum aid kunstiteoseid üm b
ritseti võredega ja aarded suleti 
kindlatesse purunem ata klaasist 
vitriinidesse. •

K unsti kaitseks rakendatakse 
m oodsat tehnikat. K asutatakse  
elektrilisi kaitse seadmeid, televisi
oonikaameraid, liikuvaid võresid, 
kaitselukke, teraskam breid ja  m it
m esuguseid muid vahendeid. Prak-

ifLuuseumid 

ja  kirikud 

täis rikkusi

tilise It on suurem ates m uuseum ides 
jõutud selleni, et iga maal võib en
dale ise abi kutsuda kui ta on hä
daohus. Londonis o n . viim asel ajal 
kasutusele võetud ka ultraheli ja  
ultraviolettkiirte põhjal töötavad  
seadmed.

Paremaid tulem usi kunstiteoste  
kaitsel annavad kom bineeritud siis-
i ee mid. N äiteks rakendas kunst i- 
kaupm ees A im e M aeght om a era- 
m uuseum is süsteem i, kus" üheaeg
selt antakse valvekeskusse edasi 
alarm, telekujutis, autom aatselt 
fotografeeritakse varas n ing sule
takse kõik ruum idest väljapääsu
võimalused. Umbes taoline süsteem  
on rakendatud ka Louvre’is.

M uidugi jääb ka kõige tä iusliku 
mate kaitseseadm ete puhul ikkagi 
tähtis koht m uuseum i valvurile ja  
asjatu pole külasta ja te valvuri 
poole apelleeriminegi. K aaskodani
ke vähest va lvsust kunstivarguste  
suhtes dem onstreerisid ilm ekalt 
ajakirjanikud. Prantsuse ajakirja  
«Paris Match» kaastöölised võtsid  
keset päeva Louvre’i seinalt Gau- 
g u itii maali «Bretooni kirik lum es» 
ja andsid selle läbi akna välja. 
Maali vastuvõ tnud  ajakirjanik  
kõndis sellega päikesepaistelisel 
päeval mööda käidavat Tuilerien’i, 
ilma et keegi oleks talle tähele
panu pööranud. M aali kõrvalsaalis 
aga rahustasid pealtvaatajad nu t
va t beebit, keda hoidis süles asja  
kaasosaline, et külastajate tähele
panu kõrvale juhtida.

Umbes samal viisil proovisid  
ajakirjanikud M etropolitan M useu- 
mi ju lgesta tust New York’is. Üks 
ajakirjanik võttis seinalt 38 x 5 8  cm 
maali, pani selle vihm am antli alla 
ja lahkus saalist. Ta möödus kol
m est relvastatud valvurist ja tosi
nast pealtvaatajast ilma, et keegi 
oleks' talle tähelepanu pööranud. 
Kui. ta tänaval maali m antli alt 
välja võttis, nägi seda väike poisi
ke, kes kohe sosistas m idagi isale, 
isa aga kehitas õlgu, võttis poisi

kesel käest kinni ja nad läksid  
edasi.

K apitalistlikes maades püütakse  
vargustest pääseda ka itsesüsteem i
de tehnilise täiustam isega ja  nõu 
takse trahvim äärade tõstm ist. Kõik 
vahendid võivad vaid edasi lükata 
või lokaalselt ära hoida vargusjuh  
te, m itte neid aga täielikult likvi 
deerida. K unstivõltsim ise ja k u n s ti
varguse juured on sügaval kapita  
listlikus ühiskonnas ja seda pahet 
toidab kapitalistlik kunstiturg. 
Seat, kus kunstiteosed on kaup ja 
spekulatsiooniobjekt, jääb alati ka 
kunstivargus ja -võltsing.

(lõpp)
Õ. UTTER

Kirjandus
likest 
suhetest
26. novem bril toim unud kirjan

dusringi koosolekul kuulati huviga
7. Kuldsepa ettekannet kirjandus
likest suhetest ja  m õjutustest, vaiel
di luuleõhtu «Igavikku  omale o ts i
da» üle n ing  valiti uus juhatus.

Lubatagu peatuda mõnedel Toivo 
Kuldsepa ettekandes käsitletud  
probleemidel.

K irjanduslikule loom ingule võib 
unda tõuke i m p u i s  s, s. t. o lu
kord või sündm us elust. Sam uti 
jõivad teosele idee anda mõne te i
se teose t õ l g e  või a r v u s t u s -  

i k  t u t v u s t u s .  Uus teos võib 
sündida ka p o l e e m i k a  käigus, 
s. o. teosele teosega vastamisel, 
'j a r i a t s i o o n  on teise kirjani
ku teose sam a situatsiooni või mõt- 
iekäigu kordam ine kohalikes oludes.

M õjutuste aluseks võib olla kas 
eitus või jaatus. See tähendab, et 
kirjaniku või rühm ituse m õjusta
jaks saab olla ka teise kirjaniku  
või rühm ituse eitamine. Kritiseeri
mine eeldab vastase tundm ist ja 
samade võtete vä ltim ist om a teos- 
"es. K irjandusliku mõju allikaks 
võib veel olla kirjaniku i s i k.

K irjandusteadlasi huvitavad m õ
jutused inspireerijatena. Kuid üh
tede või teiste m õjutuste uurimine 
i tohi kujuneda eesm ärgiks om a

ette, vaid tuleb lahti m õtestada  
vastava autori (rühm ituse, voolu) 
arengu eripära.

N ii oli kü lla lt vulgaristlik  
1940.— 1950. aastate suhtum ine nõu
kogude kirjanduses, m il luuletaja  
väärtust m äärati vastava lt sel'ete, 
kui palju ta M ajakovskilt ori õppi-

Väheke  
uutmoodi

Kes käesoleval nädalal külastas 
Toome raamatukogu, märkas kind
lasti,"et harjunud korras on midagi 
teisiti. Järgnevalt muudatustest lä
hemalt.

Kui siiani tuli külastajatel tea ta 
da kaasasolevatest raam atutest va l
vurile, kellelt saadi ka kontroil-leht, 
siis käesolevast nädalast annavad 
selle välja ainult lugemissaali ja

28. novem bril oli ülikooli klubil 
•külas Läti N S V  Noorsooteatri näit- 
eja A r k a d i  A s t r o v .

Tunnustatud etleja luges Voz- 
nessenski, Tsvetajeva, M artõnovi, 
S lu tsk i jt. kaasaegsete poeetide luu
let. Põhitöö kõrvalt on ta Riia 
A m etiühingute Maj a  juures tööta
va tu u ’efeatri režissõör. S tuudio  
on m oodustatud peam iselt R ia  
kesk- ja kõrgem ate koolide õpilas-

nud, ja kirjanikku hinnati selle jär
gi, m issugusel kaugusel ta seisab 
Gorkist.

T. Kuldsepp m ärkis veel nõuko
gude kirjandusteaduses kirjandus
like sidemete uurim ises kujunenud  
põhisuundi.

Teiseks rääkis R. Veidemann 
(eesti fil. II  k .) luuleõhtust « Iga
vikku omale otsida» (m ida viim ati 
võis näha 22. nov. -klubis). Kogu 
trupi nim el selg itas ta  kom posit
siooni m õtet ja eesmärki.

ja  
õnnestunud
luuleõhtust

Luuleõhtu eesm ärgiks oli anda 
ülevaade vastava ajastu  kirjandus
likust pärandist. Program m i oli 
põim itud Kr. J. Petersoni, L. Koi
dula, A. Haava ja K. E. Söödi vä
hetuntud luuletusi.

Õhtu koosnes 3 osast. Lava vas
tasseinas Kr. J. Petersoni pildi all 
loeti K ristjan Jaagu luulet. Meie 
esim ese eesti soost luuletaja loo
m inguga näidati rahvustunde ära
tam ist ja  ärkam ist, eesti keeie ilu 
ja andeka nooruki kõrget intellekti. 
M õttele Kr. J. Peterson luuleõhtu  
teem aks võtta  tuli S. B aum  (eesti 
fil. I I  k .), kes koostas luuleõhtu esi
m ese osa.

Teise osa sisustasid K. E. Söödi
19. saj. lõpu tsaristliku  rahvus
poliitika vastased luuletused. Vii
mane osa oli koosta tud  L. Koidula, 
A. Haava ja K. E. Söödi loom in
gust.

P essim istlik  ja jõetu protesti 
meeleolu, m is oli ting itud  pärast 
rahvuslikku  ärkam isaega valitse
vast reaktsioonist, läks üle helgem a

abonemendi töötajad neile, kes lah
kuvad TRU Teadusliku R aamatuko
gu raam atuga. Isiklike ja teiste r a a 
matukogude raam atute  kohta kont- 
roll-lehte ei nõuta. Arusaamatuste 
vältimiseks aga palume juba ra a 
matukogusse tulles kaasasolevatest 
varem laenatud TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu raam atutest teatada 
lugemissaali töötajale, kes annab 
välja vastava märkusega kontroll- 
lehe. Lahkumisel tuleb kontroll-leht 
anda valvurile.

Falume end mitte solvatuna tu n 
da, kui valvur kontrollib teie raa-

Riia etlejast 
ja tema 

õpilastest
test. Trupis viljeldakse klassikalist 
d ek1am eerim isstiili. Valm inud on 
m itm ed teatraliseeritud luuleõhtud. 
Üks õnnestunum aid on o 1nud kom 
positsioon N ovella  M atvejeva loo
m ingust. On lavasta tud  Jevtušenko  
«Bratski HEJ» ja Voznessenski 
«Meistrid».

Praegu on teoksil Sergei Jesse- 
nini «Pärsia motiivide» lavasta-

tu leviku lootusele. Lõpus valitse
vat «Kalevipoja-meeleolu» püüli
H. Elleri süm foonilise poeemiga  
«Koit» eriti esile tuua.

Lõpuks kõneles R. Veidemann 
veel m uusikast, m ida kasuta ti luule 
taustaks ja m õningate tähtsam ate  
kohtade rõhutamiseks. Kõlas V ival
di, M ozarti, Bachi, Dobiaše, Skrja- 
bini ja Elleri helilooming.

Tahaksin lisada, et R. Veide
mann jä ttis  nim etam ata Marika 
Hanova (eesti fil. I I  k .), kes tegi 
suure töö luuleõhtu etteva lm istam i
sel. Seda õhtut voib pidada kollek
tiivseks loom inguks, sest alates 
kava koostam isest ja luule lugem i
sest n ing lõpetades muusika, va l
guse ja liikum isega oli kõik tehtud  
juhendajata.

N üüd m õningaid arvamusi, mis 
kirjandusringi koosolekul avaldati:
— Meeldis. Eriti see, et lugejateks  
olid poisid.
— Otsesed pöördumised ja hääle- 
tõstm ine õhtu teises osas olid omal 
kohal. Veidi ärritada muidu nii 
passiivset kuulajaskonda ei tee 
paha.
— Lõpp venis vahest pikale, kuigi 
Elleri «Koit» oli täiesti kohane lõ- 
pum uusika.

K irjandusringi juhendaja v.-õp. 
Udo Kolk hindas õhtut heatasem e
liseks. Ta m ärkis, et on suurepära
ne, kui eesti filoloogia üliõpilased  
esitavad eesti luulet ja veel sellisel 
tasemel, et n iisuguste vanem a põl
ve autorite nagu Kr. J. Petersoni, 
L. Koidula jt. m õtted suudeti nii 
lähedaseks ja arusaadavaks teha. 
«Just see,» lisas U. Kolk, «on eesti 
kultuuriloo seisukohalt eriti tähele
panuväärne.»

K irjandusringi uue juhatuse koos
seisu m oodustavad enam ikus I I  kur
suse üliõpilased, esimeheks sai 
Tõnu Kaljumäe, aseesim eheks S il
via Baum.

Aile R A U N  О

matuid. Kontroll materiaalsete 
väärtuste  säilimise üle on meie 
ühiskondliku teadlikkuse praeguse 
taseme juures veel väga  vajalik. 
Ajavahemikul 16.—22. nov. läks k a 
duma raam at Красносельский, М. A. 
и др. Нелинейные пояти периоди
ческие колебания. Москва, 1970., 
mis oli ainuke eksemplar ra am atu 
kogus. Palume teie kõigi kaasabi 
nimetatud raamatu tagasisaamiseks.

L. KIVISTIK,
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 

lugemissaali juhataja

mine, kus kõrvuti Jessenini luulega  
loetakse ka pärsia poeetide nagu  
Omar H aiam i jt. luu1 et. Omapära
seks ja huvitavaks ku ju ”eh k ind
lasti Shakespeare’i sonettide õhtu. 
Kahe viimase luuleprogram m iga  
kavatsetakse ülikooli klubisse esi
nema tulla.

S. BAU M

Konservatoo
riumi muusika
õhtust üliõpilas
päevadel

Üliõpilaspäevade avapidustustel 
tervitasid Tartu teklikandjaid Tal
linna R iikliku  K onservatoorium i 
noored interpreedid, kes ülikooli 
aulas m enuka kontserdi andsid. 
Nimed: A. Kaasik, M. Laur, M. 
Herne, M. Läänetnägi, V. R um es- 
sen, R. Rajam ägi, К  Einasto, N. 
Alum äe, E. Neppi, A. Laan, M. 
Laur, P. Lassmann.

Konservatoorium i üliõpilaskond  
oli esindatud ühtlaselt tugeva ja 
elurõõmsa ansambliga.

Kuulsa Peep Lassm anni kõrval 
andsid rohkesti kõneainet m itm ed
ki noored kunstn ikud, kelle tõsidus 
ja vastu tustunne sam aealise publi
ku  ees saalis vaieldam atult sü m 
paatia esile kutsus.

R. R ajam ägi laulis L. van B eet
hoveni «Arm astatule» ja «Suud

luse». M õlemad olid ette kantud  
sädelevalt ja  vaim ukalt.

M. Läänem äe lauldud J. S. Bachi. 
aaria «Quia respexit», teos, mis 
tehniliselt kergete kilda ei kuulu, 
paistis silm a viim istletusega. L 
van Beethoveni «Uus elu, uus a r
mastus» kõlas tema esituses tõesti 
toredasti.

Kolm andik kontserdil ettekantud  
teostest kuulus L. van B eethoveni
le. A rva tavasti polnud see tingitud  
ainult viisakast m eelespidamisest 
klassiku 200. sünni-aastapäeval, 
vaid ka siirast uuestiavastami.se 
tuhinast.

Andres Laan (viiu l) suutis B. 
Bartoki «Ungari rahvaviisidega»  
kenasti toime tulla  ja kui kõlas 
M. Raveli «Alborada del gracioso» 
P. Lassm anni esituses, pakkus see 
võrdselt silmarõõmu kui ka e la 
m uslikku kuulam ist.

Kava m itm ekesisus (peale n im e
ta tu te veel G. Fresc.obaldi, J. S. 
Bach, M. Saar, H. Eller, A. S k r ja 
bin) reedab esinejate m itm ekü lg 
sust. Ühtlasi oli kontsert ka a ru 
andeks püsivast ja sihipärasest 
tööst, ei nim etatud ju  asjata seda 
m uusikaõhtut ÜTÜ ürituseks.

M uusikutes ei tulnud pettuda. 
Nad võitsid.

Följeton

K irjutan Sulle õhtul hilja oma  
intrikambrist. Olen nii hirmus ük
sik. Teisest toast kostab vaoshoitud  
piduhääli; meie toa plikad läksid  
sinna sünnipäevale, aga mina ei 
läinud. N agu ei sobinud. Olen 
nüüd ju  soldatilesk  — Lem ps võeti 
sõjaväkke. Läksid M ossiga m õle
mad. Olid kuraasiks p isut võtnud, 
aga kui lahkum ine kätte tuli, m uu-

CTJ  ere, 
^l^irite !

tusim e kõik härdaks. Lem ps pidi 
minem a tankiväkke, M oss, kes alati 
on o 1nud nii kõrgelennulise stiili
ga, lennuväkke. Ü tlesid küH, et ma  
võivat nüüd teha rahulikku üles
ehitavat tööd, sest isamaa kaits
mine on nende kindlates kätes. A ga  
kui hüvasti jätsim e, hakkas Lem psi 
vesivarustus töö'e n ing  m inu uue 
palitu rinnaesine oli tem a soola
sest silm aveest üsna märg. Pole 
see tankisti süda nii terasest ühti
gi! Ma hakkasin kah imeHkult 
kõõksum a n ing kui ma o ’eksin  
mõnda nekruti-itku teadnud, o 'eks 
see vist üsna kenasti välja kukku
nud.

Oli päris hea, et lohutuseks tulid  
need üHõpi1 as päevad. Rnhvast oli 
sõna tõsises m õttes paksult koos, 
iseäranis klubi ke'dris. M õni mees 
ei saanud sealses puhvetis isegi 
õlut pudelist suhu valada; esiteks  
oli ruum i nii vähe, e t kä tt tõsta ei

saanud ja teiseks oli õhk nii paks , 
et surus õlle pudelisse tagasi. Sain  
veel kohvikusse luuleõhtule, kuld  
sealgi oli kohutav ülerahvastus 
Värsid iseenesest olid head, kuigi 
ma neid ei kuulnud. M õni luuletus 
olevat isegi riim is olnud, nagu  
m ulle räägiti. Nagu ma Su lle  v a 
rem kirjutasin, tunnen kirjanduse  
vastu sügavat huvi, kuid isiklikud  
saatuse hoobid ei lasknud mul sel 
õhtul asjasse eriti süveneda. M ind  
ei huvitanud isegi ülikuulus luu le
taja B illy  Boo, kes ka luuleõhtule 
oli tu lnud ja  keda paljud vaim us- 
tusõhinal vahtisid. Vaat’, m is võib 
isiklik läbielamus teha! R iitsisin  
haput veini ja tulin  päris üksinda  
oma nunnakam brisse tagasi. Uni ei 
tulnud, võtsin  pastaka ja hakkasin  
oma tundeid paberile panema. Nii. 
sündiski mu filosoofiline luuletus 
«Tankist, tudeng ja naturaalvein», 
mille kirjale lisan.

Võib-olla on isikHkke vapustust 
vaja eneseleidmiseks. Tühja aja  
tä itm iseks olen nüüd hakanud pä
ris regulaarselt loengutel käima. 
Iseenesest kü ll kahtlase väärtusega  
tegevus, aga ikkagi nagu rohkem  
kui ju s t m itte midagi. Ja ära ütle
— tnõnda õppejõudu tasuks isegi 
kuulata: räägib nagu_ indelligentne  
inimene, võib arvata, et ta isegi 
oma ala tunneb. Kui asi nii edasi 
läheb, võib ka minu areng vastavas  
suunas edasi minna. ImeHk!

Noh, aga ega S inu l neid mure
sid pole, oled oma Üloga nüüd kõr
gem al ku i seitsm endas taevas ning  
pead neid suhkru- või m esinäda
laid. M inust on see asi kaugel, 
võib-olla jään vanapiigaks nagu  
suurem osa meie teaduskonna tüd 
rukuid. Vaja kuskilt kass soetada, 
need pidid vanatüdruku*e’e se 't^iks  
olema. Eile hom m ikut tuligi muVe 
üks kõuts vastu, oli nii Lem psi nä
gu , kui see veel habet k a n d is . . .
Oh-jah! N ägem iseni siis!

S inu  Anne-M ari
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Näitusel on esitatud materjali ka

K. Morgensterni näitus 
Toome raamatukogus

Mõni aeg tagasi valmis Toome
mäe raamatukogus uus näituse
saal. Nüüd saab korraldada u latus
likumaid näitusi. Esimeseks välja
panekuks uues saalis on raam atu 
kogu esimese direktori ja ülikooli 
professori Johann Karl Simon Mor
gensterni juubelinäitus. Kõigepealt 
tutvustatakse sünnilinnas Magde- 
burgis veedetud aastaid. Karl Mor
gensterni isa ja  ema iseloomusta
vatele materjalidele järgnevad 13- 
aastase Karli koolikirjandid, märk- 
rrfed, esimesed paberile pandud kõ
ned. Halle ülikooli astumist kinni
tab dokument 23. apr. 1788. a. Juba 
1791. a. hakkasid ilmuma M orgen
sterni esimesed artiklid filosoofilis
tes ajakirjades. Laialdase tunnus
tuse tõi talle doktoridissertatsioon 
«De Platonis republica. Commen- 
tationes tres» (Platoni riigist. 
Kommentaarid kolmes osas) 1794. 
Väitekirja kõrval on eksponeeritud 
selle kaitsmise kirjeldus Morgen
sterni päevikus, ja  samas juba H al
le ülikooli eradotsendina esitatud 
filosoofialoengute käsikiri. Halle- 
aastatel sooritas Morgenstern mitu 
reisi ka Jenasse ja Weimarisse. 
Kirjandushuvilise Morgensterni kir
japanekud nendest päevadest kõne
levad kohtumistest Wielandi, H er
deri, Goethe ja Schilleriga.

Töötanud veel 4 aastat Danzigi 
Atenaeumi professorina, tuleb M or
genstern 1802. a. Tartu Ülikooli 
elokventsi, klassikalise filoloogia, 
esteetika ja kunsti- ning kirjandus
ajaloo professori kohale. M orgen
sterni äärmiselt mitmekülgset tege
vust Tartu Ülikooli juures iseloo
mustavad ülikooli sta tuut 1803. a., 
mille koostamisest ta osa võttis, 
tema peolt redigeeritud ja trükki
miseks ettevalmistatud loengute 
kavad, ülikooli juures loodud kooli
komisjoni ja  õpetajate instituudi 
tegevusega seotud materjalid, pal
jud trükis ilmunud tööd.

Morgenstern ise pidas väga olu
liseks oma tegevust ülikooli raam a
tukogu direktorina. Rida ekspo
naate näituse selles lõigus kajastab 
ta püüdlusi ja  saavutusi raam atu
kogu fondide komplekteerimisel: 
1814. a. sisseseatud desideraatide 
raam at õppejõududele, baltika kogu 
loomise kava, Herderi raamatukogu 
ostuga seotud materjalid jm. M or
gensterni poolt kasutusele võetud 
fondide paigutussüsteemi demonst
reerib mahukas topograafilise ka ta
loogi köide, mida meie töötajad ka
sutavad tänini. Raamatukogu kasu
tamise eeskirjad 1808. a. iseloomus-

Morgensternist kui kunstiajaloola
sest ja kunstiteoste kogujast. Ta 
reisipäevikud sisaldavad rohkesti 
muljeid kunstigaleriidest, arhitek
tuurimälestiste, üksikute maalide 
ja  gravüüride kirjeldusi. Paljude 
artiklite ja lühemate käsitluste kõr
val on Morgensterni ulatusliku
maks trükis ilmunud tööks «Reis 
Itaaliasse 1809. aastal». Morgen 
sterni kunstikogu kataloogid nä ita 
vad, et ta juba 12-aastase poisike
sena alustas gravüüride kogumist. 
Kajastatud on ühtlasi Morgensterni 
tegevus ülikooli kunstimuuseumi 
(praegune Klassikalise Muinastea
duse Muuseum) loomisel ja  selle 
kogude täiendamisel. Ta kirja kont
sept 16. juulis t 1823. a. selgitab
G. Kügelgeni maalide (Goethe, 
Wielandi ja Herderi portreed) han 
kimise lugu Tartu Ülikoolile.

Morgensterni kui kirjandusloo
last iseloomustavad ta trükis ilmu
nud tööd (enamikus kõned) 
Goethest, Klopstockist, Klingerist,
F. Delbrückist, teoreetilised käsitlu
sed romaanist. 1810. a. 12. dets. 
kõnes (käsikiri) defineerib Morgen
stern «arenguromaani» (Bildungs
roman) mõiste. Tõendeid M orgen
sterni kokkupuudetest eesti kir ja
meestega leidub napilt: Faehlman- 
ni -kiri Morgensternile; Kr. J. Pe te r
soni käsikiri «Etwas über die Kon
sonanten» (1819), mis on varus ta
tud autori pühendusega Morgen
sternile; lisaks samade autorite ja 
J. Rosenplänteri, G. A. Oldekopi,
G. G. Marpurgi nimed M orgenster
ni loengutel käinute nimekirjades. 
Morgensterni luuletuskogu «Töne 
vom Lebenspfade» 1818. a. koneleb 
kirjandusloo professori enda luule
harrastusest.

Näituse lõpus on esitatud olulise
maid uurimusi M orgenstern^ kohta. 
J. G. Meuseli leksikon toi juba 
1795. a. ära Halle ülikooli eradot- 
sendi biograafia. Temalt eneselt on 
autobiograafia («Auch ein Vortrag» 
1844). Kõige ulatuslikum uurimus 
Morgensterni kohta pärineb W. 
Süssi sulest (1928. a.).

Näitusel on esitatud rohkesti ka 
illustreerivat materjali: M orgen
sterni katsetusi joonistamise alal, 
ta elu ja tegevusega seotud fotosid 
ja gravüüre. Morgensterni kunsti
kogu, mille ta pärandas ülikooli 
raamatukogule, tu tvustavad g ra 
vüürid ja joonistused.

Näitust võib külastada uue aasta 
alguseni igal kolmapäeval ja lau
päeval k. II — 16.

Kohtumine 
TRU ja VRU 
laskurite 
vahel

TRÜ lasketiirus toimus kolmas 
sõpruskohtumine Vilniuse RÜ ja 
TRÜ laskurite vahel. Kaks eelmist 
olid lõppenud enam-vähem viigili
selt. Seekord langes enamik auhin
nalisi kohti meile. Tublisti aitasid 
sellele kaasa noored laskurid
H. Rass, P. Teinfeldt, A. Nigul (I 
kursus).

Standardlaskmises meestele
(MB-5) jagunesid auhinnalised ko
had järgmiselt: P. Teinfeldt (TRÜ) 
550 silma, A. Nigul (TRÜ) 550 sil

ma, V. Beiša ( VRÜ)  540 silma.
Samas harjutuses naistele võitis 
556 silm aga H. Rass (TRÜ). J ä r g 
nesid R. Kamsa (VRÜ) 522 ja 
L.-M. Moora (TRÜ) 502. Võistkond
likult TRÜ-1 3235 silma, VRÜ-1 
3080.

Väikekali ibrilisest püssist (M-5) 
lasksid meie mehed kolmikvõidu: 
A. Kokk sai 569 silma, K. Mängli
566, J. Talvet 561. Samas harju tu
ses naistele läks aga esikoht Vil
niusse: R. Chaimoviciute laskis
567, L. Tsärnets (TRÜ) 556 ja 
J. Cerniauskaite (VRÜ) 521 silma.

Võistkondlikult TRÜ-1 3283 silma, 
VRÜ-1 — 3187.

Kohtumise võitis TRÜ. Võistluste 
peakohtunik oli Eduard Sauvere.

TONU KALJUMÄE

27. novembril toimus Teadusliku 
Raamatukogu ruumides järjekordne 
(juba viies) võistlusmäng «Infor
miin» — jõukatsumine kataloogide, 
bibliograafiate ja teatmeteoste tund
mises, reageerimiskiiruses ja te rav
meelsuses.

Eelreklaami sellele TRÜ komso
molikomitee ja raamatukogu poolt 
korraldatud üritusele küll tehti, aga 
osavõtjate arv oleks võinud olla 
suureni.

Võistlustele raamatukogus ehk 
nn. väikesele ringile (VR) oli eel
nenud suur ring (SR) järgmiste tu 
lemustega:

1. Tiiu Kaamel (KKT 1 k.).
2. Enn Heinsoo (keemiaosak. Ill 

k.).
3.—4. Arvo Tering (ajaloo-osak.

IV k.) ja Toivo Kõressaar 
(ajaloo-osak. V k.).

SR-i võitjatest olid VR-is kaas
tegevad E. Heinsoo ja T. Kõres
saar.

Möödunud reedeõhtune üritus oli 
mõnevõrra erinev eelmistest — es
makordselt võisteldi raamatukogu 
ruumides (seni TRÜ kohvikus). 
Seekord vajasid võistlejad süg ava
maid teadmisi — kataloogide tund
mist, bibliograafiate ja muu m ater
jali ülesleidmist raamatukogu riiu
litelt, ühe sõnaga raamatukogu lu
gemissaalide absoluutset kasuta
misoskust. Otsimist-sagimist oli 
palju, vastused näitasid, et hästi 
tunti teatmeteoseid, osati kasutada 
katalooge, rohkem raskusi oli bib
liograafiatega või jäädi ajahätta. 
Võistluse läbiviimine raamatukogus

Kilde 
pedagoogiliselt 
praktikalt

Pedagoogiline praktika on ela
musrikas aeg. Rikas nii rõõmude 
kui murede poolest. Tulevane kool
meister avastab ennast, oma tead
miste küllust ja  küündimatust,  ise
loomu sobivust või sobimatust ki
vise koolipõllu kündmiseks. On 
närveerimist, klassi ees värisevaid 
põlvi, õpetajate toa nurgas vargsi 
valatud pisaraidki. Kuid on ka 
meeldivaid mälestusi õnnestunud 
tunnist, enda maksmapanemisest 
ülemeelikus klassis, heast läbisaa
misest koolilastega. Oma panuse 
pedagoogilise praktika värvikülla
seks muutmiseks annavad kahtle
mata ka õpilased. Tõsi küll, nad ei 
vaevu alati õpiku põhifakte om an
dama, see-eest aga teevad fantaa- 
siaküllaseid teaduslikke üldistusi, 
mis oma siira ju lgusega võivad võ
patama panna isegi teaduse korü
feesid, kes seni ei aimanudki sel
liste kontseptsioonide võimalikkust. 
Olgu sellelt aasalt nopitud mõned 
õied ja õiekesed.
ф  «Päeva ja öö vaheldum ine on 

ting itud  taevakehade liikum i
sest. N im elt tiirleb Maa päeval 
ümber Päikese, öösel aga ümber 
Kuu.»

ф  «Mis on volt meeter?» «Volt m ee
ter on töö, m ille teeb üks volt 
langedes ühe m eetri kõrguselt.»  

Ф  «Volga voolab kuni Kaasanini 
horisontaalselt ja sealt edasi 
vertikaalselt.»

Ф  «Kodukari õiguseks nim etam e  
talupoegade õigust pidada ko 
dus piiratud arvul kariloomi.» 

m  «Andrei Rubljov oli rubla au
tor.»

0  «Jakobiinide tähtsam aks juhiks 
oli Robert Pierre.» 

ф  «1813. a. said Napoleoni väed 
lüüa suures m erelahingus Leip
zig i linna all.»

STIILI ÕISI 
ÕPILASTE KIRJANDITEST 

ф  «Rahvaluulest m eeldivad mulle

Esimest 
korda 
Toomel

õigustas aga ennast täielikult.
Simultaanviktoriin, üks võistluse 

komponente, eeldas kiiret reageeri
mist ja head taipu. Võistlusmängu 
juhi Hillar Palametsa õnnestunult 
koostatud küsimused panid proovile 
eruditsiooni ja mõtlemiskiiruse.

Võistluse lõpuks toimus improvi
satsioon teemal «Mis on selles m a 
jas  (raamatukoguhoones Toomel) 
kümne aasta pärast?» Võistkonnad 
hiilgasid teravmeelsusega, aga kõik

tema liikidest lühivormid. Põh
jendada ei oska, kuna ei ole 
tu tvunud  rahvaluulega. (P uudu
sin.)»

ф  «Rahvaluule on rahva poolt 
loodud ja ju s t see on tem a  
m eeldivaks jooneks. Ta kirjel
dab inim este tundeid ja elu-olu 
siis, kui meid veel polnud ole
mas.»

ф  «Kõnekäänud on toredad selle
pärast, et iga kord ei saa kohe 
aru, mis sellega just öelda ta 
heti.»

ф  «Vanasõnu on m eeldiv targa 
näoga tsiteerida.»

@ «Oma väärnähtustega iseloo
mustab kirjanik väga kujukalt 
tolleaegset ühiskonda.»

@ «Talupoeg ja mõisnik, rõhuta
vad ja rõhujad, ühed, kes tee
vad tööd teistele ja tahavad  
teada saada tõde oma elu ker
gendam iseks, teised aga, kes 
neid ühtesid sunnivad tööd te 
gem a endile ja on küm ne küü
nega vastu nende ühtede tõe 
otsim isele, nende suhted  — kõik 
see on loetav romaanis «Mahtra 
sõda».»

ф  «V äljaotsa/Jaani äärm iselt järsk 
langus lõppes Siberisse saa tm i
sega, mida kaunistas talum atu  
viletsus.»

ф  «Äkki, nagu maa-alt kerkis te
ma pea, üle teiste peade ja 
uuris o tsiva lt saalis istujate nä
gusid. Viimaks jäi seism a minu 
näo lähedal. Olin väga ehm ata
nud, n ing ei osanud, mida teha.» 

ф  «See kõik juhtus sellepärast, et 
alguses käis minu sõbratar te 
maga, pärast tekkis nende vahe
le hirmus pikk paus ja ma m õt
lesin, et nüüd ei tule sellest 
enam m idagi välja.»
«Naised elasid keelt pekstes.»

10 KILDU 
PRAKTIKAPAEVTKUST

1. õpetaja  on nagu piksejumal. 
Õpilased vahivad apaatsete nä
gudega õpetaja otsa ja on loo
m ulik, et nad m idagi ei tea.

. 2. Ilm selt ei oska lapsed veel 
Gogolist lugu pidada. Mina ka
9. klassis veel ei osanud.

3. 9. klassis arutati Petšorini ja

olid raamatukogu tuleviku suhtes 
siiski pessimistlikud. Näiteks: 
«1980. a. on see maja nii täis, et 
matemaatika-alane kirjandus on 
paigutatud Tiigi sauna» (m a te r n a l  
tikute võistkond).

Lõpuks reastusid võistlejad j ä r g 
miselt:

1. Keemikute ja  A rstiteadus
konna ühine võistkond koos
seisus Mati Karelson (keemia
osak. IV k.), Jaak Järv  (kee
miaosak. IV k.) ja Raivo Uibo 
(raviosak. IV k.)

2.—3. kohta jagasid  Ajaloo-Keele- 
ja M ajandusteaduskonna ühi- 
ne võistkond koosseisus Enno 
Raag (saksa fil. III k.). Rau! 
Mälk (majandusküb. I k.) ja 
Viktor Kerge (ajaloo-osak. IV 
k.) (seda võistkonda tuleb 
eriti esile tõsta, sest pikka ae
ga puudus seal kolmas võist
leja) ja veteranide võistkond 
ТАК, kuhu kuulusid Anti Liiv 
(raviosak. III k.), Kalle Liiv 
(Õigust. I k.) ja Toivo Kõres
saar (ajaloo-osak. V k.).

P äras t  võistlust autasustati  võit
jaid, teenekamad osavõtjad said 
raamatukogu märgi, märgi omani
kuks sai ka «Informiini» kauaaegne 
mängujuht Hillar Palamets.

Lõpetuseks tahaks tänada TRÜ 
komsomolikomiteed ürituse lahke 
finantseerimise eest.

Ühisel koosistumisel leiti, et tu 
leval aastal tuleks «Informiini» 
kindlasti korrata.

Jääb soovida head reisi suure ja 
väikese ringi esikohtade võitjatele

G rušnitski suhteid. Üle hulgi 
aja olime jälle ägeda vaidluse- 
tunnistajateks. Need tüdrukud  
on täiesti võim elised oma m õt
teid loogiliselt välja ütlema.

Õpetaja on temper am enti\t 
ja kohati tundub, et tem as on 
natuke dirigenti peidus. K las
siga on tal vahetu kontakt. 
Vaidlus läheb üsna luliseks. 
Lapsi üllatab see, et «Meie aja 
kangelase» tegelased ei olegi 
kindlalt jaotatud m ustadeks ja 
valgeteks. See paneb neid m õt
lema ja kell heliseb enne õiget 
aega.

Meeldis, et lapsed olid ak
tiivsed ja et kogu aeg toetuti 
teose tekstile.

4. 10. klass. Realism. Saam e nau
tida prof. A lttoa  toengute kons
pekti konspekti. Lasteni ei jõua 
kindlasti midagi. Loetakse ette  
niisuguses järjekorras: aasta
arv, autor, teos. M itte m idagi 
ei seletata, pealegi ei tea prak
tikant põhimõisteidki. Last esi 
on kahju ja praktikandist ka.

5. A ndsin  tunni. Teema: vene kir
jandus 19. saj. keskel. Olin ük
si klassis ja tundsin ennast 
abituna. Õpilased pidasid end 
korralikult üleval.

6. Rääkisim e Subinist. 7. tutid on 
niisugune tund, m is korda ei 
lähe. Lapsed sünnitasid  mulle  
meelehärmi. Olin kole löödud.

7. Üsna saam atu tund. Õpilased 
ei olnud lugenud ja ka prakti
kant polnud teosega küllalt 
tuttav.

8. A ndsin  gram m atikatunni. Tund  
olevat olnud natuke akadeem i
line ja natuke õpilaste taset 
ülehindav. Gramm atikas tu n 
nen ennast abituna. Ma ei saa 
ennast sundida endale meele
päraseks tegem a seda, m is - 
mind ei huvita. A ga sunnikor- 
ras olen võimeline üsna kesk
päraselt tegem a kõike.

9. Oli küllalt masendav tund. Ku
jutan ette «Elevanti ja mopsi». 
P raktikant lihtsalt ei suuda 
teosega m idagi ette võtta.

10. Lõpetasim e teose käsitluse. Te
gim e üldistusi. Õpilased tegid  
selle tunniga kõik tasa, m is 
esm aspäeval puudu jäi. Ig a 
tahes üllatusin meeldivalt.

LAULUM EHED—LAULU- 
NAISED!

TRÜ klubi kutsub konkursile 
TRÜ ja  EPA üliõpilasi, kes kitarri 
saatel laulda arm astavad  või siis 
lauldes end ise ka saa ta  võivad.

Arupidamise ja  väikese eelkon- 
kursi järel võikski a lustada  võist
lusega ehk veebruarikuus 1971. a.

Võta kaasa k itarr ja  ka mõni lau- 
lum ehest sõber või alles katsetaja  
seltsiline ja  tule 8. dets. kell 19 klu
bisse.

ÜET LEKTORID!

Teine visiit ajalehe «Edasi» to i
m etusse toimub esm aspäeval, 7. det
sembril. Koguneda TRÜ peahoo
nesse kella alla kell 18.

T E A T E D  * T E A T E D  * T E A T E D
KLUBIS

Pühapäeval, 6. dets. kell 20 üli
kooli klubis puhkeõhtu.

* *
Laupäeval on klubi reserveeritud. 

Jälg ige erireklaami!
 ̂ * * 

Kolmapäeval, 9. dets. kell 21 ko
guneb TRÜ klubi noukogu klubi 
juhataja  ruumi.* * * 

ÜLIÕPILASED!
TRÜ kaadriosakond palub kõigil 

üliõpilastel, kellel on tööraam at, 
see kaadriosakonda ä ra  tuua sisse
kande tegemiseks. Ülikoolis õppimi
se aeg arvestatakse üldise töõstaaži 
hulka. A. L H VAK

ÜTÜ
Psühhiaatriaringi koosolek toi

mub kolm apäeval, 9. dets. kell 18 
Tartu Vabariiklikus Kliinilises Psüh
honeuroloogiahaiglas.

Päevakord:
1. Intellekti häired. Intellekti ja 

selle häirete uurimine haigel. 
(M. Kiil, V k.). ........

2. Haige dem onstratsioon. (M.
Moks, V k.)

BIOLOOGID — VILISTLASED!

9. dets. kella 19 tulge peahoone 
kohvikusse. Oma üliõpilaspõlve m ä
lestusi jagab  prof. J. Aul.

LAPSEVANEMAD, 
kes on m ärganud oma lastel huvi 

markide vastu, võiksid neile öelda, 
et pühapäeval, 6. dets. kell 14 on 
ülikooli klubis üks mees nimega 
M art Aru, kes nende juhendam ise 

enda peale võiks võtta.

Esm aspäeval, 7. dets. kell 10 või

Avaldame sügavat kaas
tunnet Aleksander Lehele

ISA

surma puhul.
Arstit. raviosak. V k.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар-
keil 15 oodatakse ülikoolitöötajate S J S T tÄ
lapsi klubisse sõnakunstiringi.

Tartu, Ülikooli I7 't° i "  OksilcntHnbr» 
L a s te s e k to r  . hind 2 kop. Teil. 7370. MB-096&7. ,



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Nr.  37 Reedel, 11. dets. 1970. a.

ТАКТУ RIIKLIKU UUKOOLK 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOUKO- 

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

XXIII aastakäik

50 aastat 
ELKNU-d

5. detsembril täitus 50 aastat 
Eestimaa Leninliku Kommunistliku 
Noorsooühingu loomisest. Seflefe 
oli pühendatud ELKNÜ TRÜ ko
mitee pidulik pleenum möödunud 
esmaspäeval. Pleenumile olid kut
sutud ka ülikooli komsomolikomi- 
tee endised sekretärid. Märt Kubo 
avasõna järel esines ettekandega 
Eesti komsomoli tegevusest kodan-

KOMSOMOLITERVITUS!
TERVITAME ÜLIKOOLI KOA'IMUN ISTLIKKE  

NOORI EESTIMAA LENINLIKU K O M M UNIS T
LIKU N O O R S O O Ü H IN G U  50. AASTAPÄEV A P U 
HUL.

JÄTKUGU TEIL UUSI  MÕTTEID JA JU LG EID  
IDEID,  ENERGIAT JA AK TI IV SU ST  N ENDE  EL
LUVIIMISEL.  SOOVIME EDU E K S A M I S E S S I O O 
NIL, KOR DA MIN EK UID  T E A D U S L I K U S  TÖÖS,  
TOREDAT TÖÖ SU VE EÜE-s.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE

Esineb Jüri Ant.

likui ajal NiLKP ajaloo kateedri 
v.-õp. ajalookandidaat Jüri Ant. 
Se! perioodil oli ühingu eesmärgiks 
kehtiva ebavõrdsuse likvideerimine, 
paremate töö- ja õppimistingimuste

nõutamine töötavatele noortele. 
Enamik tookordseid eesmärke saa
vutati 1940. aastal töörahva võimu 
kehtestamisega. Praegu on kom
munistlike noorte konkreetsed üles
anded märksa teised, kuid põhi
mõte on jäänud samaks: seista ala
ti progressi ja parema tuleviku 
eest võitlevate noorte esirinnas.

Oma komsomoliaastaid meenu
tasid praegused ülikooli õppejõud, 
kunagised komsomolikomitee sek
retärid Õie Reintam (1944), Karl 
Siilivask (1947— 1949) ja Johannes 
Kalits (1947—1949). Sõjajärgseil 
aastail polnud kuigi palju aega te
gelda noortele nii huvipakkuvate 
teoreetiliste probleemidega. Enami
ku ajast nõudsid praktilised m u
red (ülikooli materiaalne abistami
ne, linna taastamistööd) ja  organi
satsiooniline töö.

Seejärel anti sõna ELKNÜ Tar
tu Linnakomitee sekretärile L. 
Möldrele, kes tervitas ELKNÜ KK 
nimel, andis ka üle juubeliaukir- 
jad rektor A. Koob iie, K. Kogeri le, 
K. Põllule, M. Kubole. R. Hundile, 
S. Kallasele, V. Mürgile jt.

Pärast pleenumit jätkus mõtte
vahetus komsomoüveteranšde ja

ülikooli praeguse aktiivi vahel koh
vilauas.

T. KULDSEPP

Pühapäeval, 
13. XII 
kõik rahva
kohtunike 
valimistele!

Pleenumist osavõtjad.
R. VELSKERI fotod

9. detsembril möödus 25 aastat 
päevast, mil akadeemik J. V. Vfes- 
ki tegi Emakeele Seltsi koosolekul 
teatavaks otsuse luua TRÜ-s eesti 
keele ring. Sellega oli pandud alus 
esimesele üliõpilaste teaduslikule 
ringile, mis hakkas meie ülikoolis 
fÖõle päras t sõda. Ringi esimeheks 
sai Pääro  Kressa, juhendajaks 
dots. Arnold Kask. Kui 1947.. a. 
loodi meie ülikoolis ÜTÜ, siis võe
ti eesti keele r ing ka viimase koos-

te s ti keete
ring
25-aastane

ringi liikmeid püütud kursis hoida 
kaasaegse keeleteaduse põhisuun
dade teoreetiliste aluste ja meeto
ditega. On kuulatud ettekandeid 
strukturaallingvistikast; viimasel 
ajal kvantitatiivsest analüüsist. Et 
kuuldust ka kasu oli. seda nä ita 
vad ÜTÜ konvrentsidel esitatud 
ettekanded, samuti kursuse- ja dip
lomitööd.

Toredaks traditsiooniks on kuju
nenud külaliste, vastava ala spet
sialistide esinemine ringi koosole
kuil. Tõlkeprobleemidest on rääki
nud August Sang ja Ain Kaalep, 
murdekeele ja tänapäeva suhteid 
vaagis Jaan Kaplinski. Sisere- 
konstruktsiooni meetodit tutvustas 
Arvo Laanest; dots. Juhan Tulda
va rääkis statistiliste meetodite ka
sutamisest stiilide uurimisel. S a
geli oleme kuulnud prof. Paul 
Aristet: küll soome-ugri uurimis
keskustest kogu maailmas, küll 
kongressi- ja reisimuljetest.

ÜTÜ aastakonverentsid on kuju
nenud tähtsaks mõõdupuuks ringi 
tegevuse hindamisel. Kuigi on tul-

napäeva eesti keele, keeleajaloo ia 
dialektoloogia probleemid, aga ka 
suur osa teisi soome-ugri keeli. 
Sisutihedate ettekannete autoreiks 
viimastel aegadel on olnud Tiiu 
Tamme, Aino Laagus, Toom Õuna
puu, Maimu Meho, Reet Kasik, 
Endla Matela, P ärja  Keldrimägi, 
Maeve Leivo, Ellen .Niit, Tõnu 
Seilenthal, jt.

Konverentsid on olnud üheks v a 
hendiks sidemete tugevdamisel 
teiste soome-ugri keelte õppimise 
ja uurimise keskustega Nõukogu
de Liidus. Oleme vastu võtnud 
külalisesinejaid Petroskoist ja Le
ningradist, Joškar-Olast, Sõktõvka- 
rist ja Riiast, Moskvast ja Tbili
sist. Ka ringi liikmed on käinud 
esinemas teistes ülikoolides.

Kõige ulatuslikumad ja põhjali
kumad on iga-aastased võistlus
tööd. Möödunud aastal esitati 
konkursile Kalev Kalkuni ja Pärja  
Keldrimäe uurimused.

Paljud tööd on avaldatud trükis. 
Sõna on võetud «Keele ja  Kirjan
duse», Emakeele Seltsi Aastaraa-

Eesti keele ringi liikmed ja külalised tutvumas UTU 23. kon
verentsi töödega.

E. SAKI foto

seisu. Kahekordne sõltuvus kestis 
1951. aastani, millest alates on a l
lutud vaid UTU-le.

Seega on ringi algusaastad tihe
dalt seotud Emakeele Seltsiga. H u
vi teadusiku töö vastu aitasid sel 
perioodil tõsta Emakeele Seltsi 
konkursid. Auhinnasaajate hulgas 
olid Ain Kaalep, Juhan Peegel, 
Eduard Vääri jt.

_Alates 1947. a. on pidevalt osa 
võetud ÜTÜ aastakonverentsidest,  
kus on esitatud üliõpilastööde pa 
remik. Ringi liikmed on edukalt 
kaasa löönud ka ülikoolisisestel ja

vabariiklikel konkurssidel.
Valgustades ringi tegevust j ä 

tan teadlikult kõrvale 20 esimest 
tööaastat, sest selle kohta on üle
vaade juba ilmunud (vt. M. Põld- 
ma, Läbilõiget TRÜ eesti keele 
ringi 20 aastast. — «Keel ja Kir
jandus» nr. 3. 1966, lk. 173— 175.).

Kõige suurem rõhk on asetatud 
õppejõudude juhtimisel tehtavale 
üliõpilaste iseseisvale uurimistööle. 
Põhilisteks töövormideks olid r e 
gulaarsed ettekandekoosolekud ja 
osavõtt ÜTÜ aastakonverentsidest.

Võimaluste ja oskuste piires on

1968. a. kevadel H aanjas  võru murret jälgimas.
J. VALGE foio

nud ette ka väikesi möödalaskmi- matu, «Советское финно-угроведе- 
si, võib pilti üldjoontes rõõmusta- ние>> n jn g « к ее1е ja struktuuri» 
vaks pidada. Aasta-aastalt on laie- . , n  u  • •• r» n - n
nenud tööde haare ja suurenenud ™ rg u d e l .  p - Keldnmae, R. Pollu 
sügavus. Konverentsiettekandeis Ja T Seilenthali kirjutisi kohtame 
on leidnud käsitlemist paljud tä- (Järg  2. lk.)

Leninliku
arvestuse
atesteerimis
komisjonis

5. detsembriks tehti TRÜ komso
moliorganisatsioonis kokkuvõtteid 
leninliku arvestuse senisest käigust.

Avaldame siinkohal üleülikooli- 
lise ja  teaduskondade atesteerimis
komisjonide nimekirja.

ÜLEULIKOOLILINE KOMISJON
esimees: Ü. Mallene — EKP 

T R ü komitee sekretäri 
asetäitja, 

asetäitjad: J. Kalits — EKP TRÜ 
komitee ideoloogiasek- 
tori juhataja  asetäitja, 
M. Kubo — ELKNÜ 
TRU komitee sekretär, 

liikmed: L. Möldre — ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee 
sekretär,
T. Kuldsepp — ELKNÜ 
TRU komitee ideoloo- 
giasektori juhataja.

TEADUSKONN1TI

Arstiteaduskond

esimees: E. Teeäär —- teaduskonna 
parteibüroo poolt, 

asetäitja: H. Sepp — teaduskonna 
komsomolibüroo sekretär, 

liige: R. Hunt — komsomolikomitee 
sekretäri asetäitja.

Ajaloo-Keeleteaduskond

esimees: S. Smirnov - teaduskonna 
parteibüroo poolt, 

asetäit jad: T. Aunin ----- teaduskonna 
parteibüroo poolt.
R. Kärner — teaduskonna ktrni- 
somolibüroo sekretär, 

liige: M. Kubo — komsomolikomi
tee sekretär.

Füüsika-Keemiateaduskond

Füüsikaosakond:
esimees: V. Vassiltšenko - osakon

na parteibüroo sekretär, 
asetäitjad: M. Salundi; R. Kaarli; 

Ostrovski — osakondade kom
somolibüroode sekretärid, 

liige: V. Mürk — komsomolikomitee 
sekretäri asetäit ja;

Keemiaosakond:
esimees: H. Timotheus — osakonna 

parteibüroo poolt,
.asetäitja: T. Jäetma •— osakonna 

komsomolibüroo sekretär, 
liige: A. Reinmaa — komsomoliko

mitee büroo liige.

Majandusteaduskond

esimees: Ü. Mallene — parteikomi
tee sekretäri asetäitja, 

asetäitja: T. Laak — teaduskonna 
komsomolibüroo sekretär, 

liige: S. Kallas — komsomolikomi
tee sekretäri asetäitja.

Matemaatikateaduskond

esimees: K. Soonets — teaduskonna 
parteibüroo sekretär, 

asetäitja: M. Preem — teaduskonna 
komsomolibüroo sekretär, 

liige: T. Leiger — teaduskonna par
teibüroo poolt, üliõpilane.

Bioloogia-Geograafiateaduskond

esimees: H. Raik — teaduskonna 
parteibüroo sekretär, 

asetäitja: K. Küttis — teaduskonna 
komsomolibüroo sekretär, 

liige: A. Piirsoo — komsomolikomi
tee büroo liige.

Õigusteaduskond
esimees: A. Kiris — teaduskonna 

parteibüroo sekretär, 
asetäitja: M. Kõli — teaduskonna 

komsomolibüroo sekretär, 
liige: D. Visnapuu — komsomoliko

mitee büroo liige.

Kehakultuuriteaduskond

esimees: H. Aunin — teaduskonna 
parteibüroo sekretär, 

asetäitja: M. Laas — teaduskonna 
komsomolibüroo sekretär, 

liige: T. Kuldsepp — komsomoliko
mitee büroo liige.

Teaduskonna komisjoni ülesan
deks on juhtida ja  koordineerida 
arvestuse läbiviimist teaduskonnas. 
Teaduskonna atesteerimiskomisjon 
moodustab osakondade atesteerimis
komisjonid ja kontrollib nende 
tööd.

R. HUNT



6esti keele Aitäh a b i l is t e le !
ring 

25-aastane
(algus lk. 1) 

kogumikus «Saaremaast Sajaan ide
ni ja kaugemalegi». Neil päevil on 
ilmumas teine kogumik «Eesti 
keele ringi töid», milles leidub a r 
tikleid tänapäeva eesti keele ja 
selle ajaloo alalt, niisamuti karjala, 
mordva, komi ja kamassi keele 
kohta.

Eesti keele ringist kasvas välja 
ka mõte koostada soome-ugri r a h 
vaste rahvalaulude mikroantoloo- 
gia. Udo Kolgi, Richard Ritsingu

* ja  Aino Valmeti juhtimisel sai see 
kogumiku «Leegajused» näol teoks.

Eesti keele ringi liikmed on p i
devalt kaasa aidanud ajalehtede 
«TRÜ» ja «PA» keelelisele korri
geerimisele. Ring on sisustanud 
kohtumisõhtuid keskkooliõpilaste 
emakeelealaste olümpiaadide ajal.

Iga-aastaseks on saanud ekspe
ditsioonid mitmetele eesti murde
aladele ja  sugulasrahvaste  juurde. 
Suvepraktikal ja ekspeditsioonidel 
kogutud materjali on kasutatud 
osavõtuks Emakeele Seltsi m urde
sõnavara kogumise võistlusest. 
Möödunud aastatel on sellest osa 
võtnud A. Kask, P. Keldrimägi. 
A. Mölder, L. Lepiksaar ja  A. V a 
her. Hästi esineti tänavugi.

Võib öelda, et suhted Emakeele 
Seltsi ja eesti keele ringi vahel 
on viimastel aastate l mitmeti tihe
nenud. Üliõpilased käivad esine
mas seltsi koosolekutel, neid võe
takse seltsi liikmeks.

Tuleb mainida ringi suhteid ka 
teiste Ajaloo-Keeleteaduskonna 
ÜTÜ ringidega: ühiseid koosole
kuid on peetud eesti kirjanduse ja 
rahvaluule, pedagoogika ning ve
ne keele ringiga.

Huvitavad on olnud ringi o r g a 
niseeritud malmka program m iga 
soome ja vadja"õhtud, kus tu tvus
tati sugulasrahvaste  keelt, k ir jan
dust ja kombeid. Õnnestusid koh
tumised Jyväskylä Töölisteatri pea
näitejuhi M. Tapio ja Karjala Soo
me teatri näitlejatega.

Paljusid ringi-aastatest alguse 
saanud ideid ja teemasid on a ren 
datud kuni kandidaadiväitekirjade
ni välja. Eesti keele ringi algus- 
aastate tööst osavõtnud moodusta
vad arvestatava osa Keele ja Kir
janduse Instituudi, samuti eesti 
keele ja  soome-ugri keelte kateed
rite lingvistide nooremas põlvkon
nas. Pikka aega on ringi juhenda
nud dots. Paula  Palmeos ja dots. 
Aino Valmet, kellele ring võlgneb 
tänu paljude saavutuste eest.

JÜRI VALGE,
ÜTÜ eesti keele ringi 

esimees

E e s t i  k e e l e  r i n g i s

Laupäeval, 12. detsembril 1970. a. 
toimub peahoone 139. aud. a lguse
ga kell 16 ÜTÜ eesti keele ringi
25. aastapäeva tähistam ise 

KOOSOLEK.
Päevakord:

1. TRÜ ÜTÜ eesti keele ring ist — 
Jüri Valge, ringi esimees.

2. Katse õpetada lapsi lugem a ter- 
viksõna meetodil — Ka! Võlli, 
(iV  k.).

3. Lauseõpetuse käsitlusest kesk
koolis — Liina Lään, Tartu 
I Kk. õppeala juhata ja .

4. Possessivpronom en o m a  — Ül
le Viks, (V k.). I

5. Ühest küsitavast sõnaliigäm ää $ 
rangust — Erich Raiet, KK1f 
sõnaraam atute sektori juha ta ja  *

6. Ehitised ja  nendega seotud sõ-; 
navara lõuna-vepsa m urdes — < 
Marje Joalaid, (V k.).

7. Kuidas kujunevad loomade ni-j 
m etused — Anu-Reet Hausen- 
berg, KKI töötaja .

8. W iedem anniga Juurus m urret; 
kogum as — Mari Must, KKI • 
keeleuurimise sektori juhata ja , j

c5ee päev
SEE NAISVÕIM LEM ISE PÄEV, 

mil üle 300 tüdruku arvestuse sa a 
miseks esinem a peab, ei jää  ka tä 
navu tulem ata. Naisvõimlemisest 
huvitatu  võib arvestuslikku esine
m ist uudistam a tu lla  K ingissepa 
tänaval asuvasse võim lasse 13. det
sem bril kell 12.30. K aasa teeb ka 
eliitrühm , kes esines üliõpilaspäe
vadel ja  näda la t paar tagas i de
m onstreeris oma kavu Intervlsioo- 
ni iluvõimlemise karikavõistlustel 
Moskvas.

Tartu VI üliõpilaspäevad poleks teoks saanud ilma laialdase aktiivi 
pingutusteta ja  kõigi üliõpilaste kaasaelamiseta. ELKNÜ TRÜ komi
tee büroo tänab kõiki üliõpilaspäevade kordaminekule kaasaaidanud 
üliõpilasi, õppejõude ja vilistlasi. Eriti palju abi osutasid meile TRÜ 
rektoraat, EKF TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomitee.

Suur tänu esinenud kollektiivrdele: TRÜ rahvakunstiansambliie, Tartu 
Akadeemilisele Meeskoorile, TRÜ naiskoorile, TRÜ naisvõimlemisrüh- 
male, ansamblile Fix», geograafide ansamblile «Pon-hom», eesti filo
loogide Iuuleprogrammi koostajatele ja esitajatele, füüsikute ansam b
lile «Kuup ja  Kera», TRÜ klubi orkestrile, TRÜ kohviku orkestrile, 
orkestrile «Targa Rehealune», ansamblile «Intervall», T. Tuti ansam b
lile, AÜN Tartu Kultuurihoone estraadiorkestrile, ansamblile «Kont
rastid», ansamblile «Müstikud», TRÜ puhkpilliorkestrile ja ansamblile 
«Andromeda».

Palju  tänu on ära teeninud: K. Koger, H. Kabur, H. Mikkel, H. Tü
vel, O. Prinits, A. Ritsing, R. Ritsing, V. Ujbopuu, L. Taal, M. Kutti, 
V. Sona, T. Vint, E. Mihkelson, F.-E. Rummo, A. Ehin, R. Saluri, 
T. Liiv, M. Mäger, M. Hint, L. Valdmaa, K. Nigola, H. Sõtnikova, 
T. Frey, J. Eilart, M. Aruja, T. Sutt , T. Leito H. Reive, E. Lippmaa. 
R. Hagelberg, I. Rebane, L. Tiik, E. Kudu, R. Kudu, T. Urb, G. Villako, 
V. Kiis, K. Põllu, S. Kaid, J, Allik, R. Kärner, P. Sookruus, T. Koldits, 
R. Veidemann, R. Valing, B. Nedzvedzki, M, Preem, M. Salundi, 
I. Kolka, T. Kändler, A. Sauranen, P. Rostfeldt, T. Laak, M. Telliskivi, 
L. Blum, T. Tiik, T. Jaetma, A. Piirsoo, A. Vaik, H. Aasmäe, K. Küttis, 
M. Laas, M. Koli, A. Talur, D. Visnapuu, R. Saarma, H, Sepp.

Tartu  VI üliõpilaspäevade hea kordaminek ei saanud toimuda ilma 
Tartu linna asutuste ja ettevõtete abi ning kaasaelamiseta. Tänu nende 
soosivale ja  heale suhtumisele oli üliõpilaspäevade organiseerimine 
tunduvalt ladusam.

Eriti aitasid meid EKP Tartu Linnakomitee, Tartu Linna TSN Täi
tevkomitee, Tartu Linna TSN TK Kultuuriosakond, Tartu Linna TSN 
TK Kommunaalmajanduse Osakond, Tartu Linna TSN TK Siseasjade 
Osakond, Tartu Linna Rahvamalev, RAT «Vanemuine», Tartu Auto
bussi ja Taksoautopark, Ratsaspordibaas, põllutöömasinate tehas 
«Võit», AÜN Tartu Kultuurihoone, Tartu Rajooni Kultuurimaja, Raud- 
teeklubi, Tartu Pedagoogiline Kool, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, võõ
rastemaja «Tartu», võõrastemaja «Park» ja ajaleht «Edasi».

Suur tänu kõigile!

ELKNÜ TRÜ KOMITEE

Kas, kuidas ja kui tihti kontrollida
Nende küsimuste ümber arenes 

mõttevahetus Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonna metoodikakomis
joni poolt korraldatud õppejõudu
de _ seminaris möödunud .kuul. 
Üliõpilaste teadmiste jooksva 
kontrollimise küsimused kujunevad 
teaduskonna metoodilise töö põhi
probleemiks paari aasta kestel ja  
mainitud seminar oli teadmiste 
kontrollimise küsimustes sisseju
hatavaks mõtete arutuseks ning 
kogemuste vahetamiseks. Ju t t  keer
les peamiselt kirjalike kontrollimis- 
viiside ümber, suulisi puudutati 
üsna põgusalt (dots. S. Nõmmik 
ja A. Kalda). Zooloogia kateedri 
juhatajal dots. H. Lingil on kõige 
suuremad kogemused programm- 
õppega. Ta tutvustas kolleegidele 
katsetamise tulemusena sobivai
mateks osutunud teste.

Leiti, et kiiresti parandatavad 
testid, mis hoiavad kokku õppejõu 
aega ja millele vastaminegi läheb 
üliõpilastel kiiresti (kui materjal 
on õpitud),  on omal kohal aine.es, 
kus tuleb korraga meeles pidada 
hulgaliselt fakte, kuid ei õigusta 
end ainetes, mis nõuavad rohkem 
mõttetööd. Teist laadi kontroll
töid eelistasid prof. V. Masing, 
dots. V. Tohver ja  dots. A. Kongo. 
N em a d . pidasid otstarbekaks koos
tada kontrolltöid 4 kuni 6 erine
vat tüüpi küsimusega, kus nõu
takse nii arutlust, väite põhjenda
mist kui ka joonistamist ja mõis
te seletamist.

Kui tihti ja  millistes ainetes 
peaks kontrolltöid tegema? Lähe
malt analüüsis seda küsimust dots. 
V. Tohver. Pideva õppimise kind
lustamiseks oleks va ja  teha 2 kuni 
3 tööd semestris. Kuid lihtne a r 
vutus, mis lähtub sellest, et ööpäe
vas on ainult 24 tundi, näitab, et

kõikides ainetes sellises ulatuses 
töid teha pole võimalik. Pealegi 
kuhjuvad kontrolltööd teatud pe
rioodile. Kui piirata kontrolltöid 
ainult põhiainetega, tekib kohe kü
simus, millised need on, ja  mis 
saab siis mittepõhiainetest? Kas 
need ei kujune mõnelegi eksamil 
komistuskiviks? Võib-olla on vaja 
piirduda jooksva kontrolliga ainult 
esimestel kursustel, eeldades, et 
vanematel kursustel on rohkem ise
seisva töö kogemusi? Nendele kü
simustele ei püütudki kohe lõplik
ku vastust leida. On vaja  kuulata 
ära ka üliõpilaste arvamused 
jooksva kontrolli kohta. Esialgsed 
andmed igatahes näitavad üliõpi
laste positiivset suhtumist pide
vasse kontrolli.

Seminari! jä i kõlama mõte, et 
pideva töötamise harjumuse ku
jundamiseks (või, lihtsalt öeldes, — 
selleks, et üliõpilane kasvõi üks 
kordki materjali enne eksamit 
läbi loeks) on jooksev kontroll 
vajalik. Kontrollimise viisid peak
sid olema mitmekesised olenevalt 
materjalist ja  kontrollimise ees
märkidest. Palju  sõltub õppejõu 
pedagooginatuurist,  kui palju ta 
kulutab aega ja valutab südant 
oma töö tulemuste pärast.

Kui seminar oli lõppenud, siis 
tekkis allakirjutanul veel üks t a 
gasihoidlik soov — küll oleks hea, 
kui iga ülikoolis õppida tahtev 
noor inimene teeks ise ilma kont
rollita pidevalt tööd, tuleks a eg 
ajalt õppejõu juurde konsultatsioo
ni. Individuaalse konsultatsiooni 
aja saaks ilusasti kontrolltööde 
koostamise ja  parandamise arvelt. 
Seminari aga  poleks sel juhul v a 
ja pidadagi.

A. KALDA !

KLUBI - iff
klubi - m m

NII LIHTSAD NEED ASJAD 
VIST SIISKI EI OLE

Punane telliskivimaja Tähe tä n a 
vas on ju enamikule meist hästi 
tuntud. Paljud püüavad võimaluse 
korral ühel nädala lõpu õhtul sel
lest majast läbi astuda, et näha, 
mida seal tehakse, mis toimub 
«Mefistos». Kes tuleb vaatama- 
kuulama Iuuleprogrammi või 
show'd, kes osa saama kohtumi
sest huvitava inimesega, kes liht
salt tantsima; harvad ei ole needki 
korrad, kui püüame sealt leida 
meeldivat kaaslast,  saada kokku 
sõbraga, et vaielda, vahetada uudi
seid jne. Pühapäeval said klubi 
keldris kokku kaks vana sõpra ja 
et süda valutas, siis läks jutt  üli
kooli klubi olevikule ja tulevikule. 
Katsume nende kahe sõbra ves t
lusest mõningaid lõike siinkohal 
ära tuua, eelnevalt kokku leppides, 
et Ants on aja jooksul klubist n a 
tuke kaugemale jäänud ja et Tiidu 
seisukohta võib kaunikesti autori
teetseks pidada, kuivõrd ta on k lu
bi nõukogu liikmena kutsutud ja 
seatud klubi elust osa võtma.
A. Noh nii, klubi on nüüd käima 

läinud, administratsiooni vahe
tuse lastehaigus läbi põetud, 
klubi nõukogu vist isegi komso
molikomitee pleenumil k innita
tud ja kuuldavasti juba liigu
tab, aga muutunud pole küti m i
dagi — nii mõnigi kohtumiae 
on toimunud, uudiseid aga  o lu 
liselt ei ole, 37-st üritusest oli 
ikkagi veel 14 tantsuõhtut.

T. Tõsi ta  on, uut ja lg ra tas t  pole 
hakatud leiutama, pole me seda 
ka eesmärgiks seadnud. Põhili
selt on klubi ikkagi meelelahu
tuse tarvis sisse seatud, kuigi 
meie eesmärgiks nüüd ainult 
meelelahutust ka pidada ei 
saa  — kohtumised kui t r a d i t 
siooniline klubitöö vorm ja es t
raadiansamblite esinemised (nii 
kohalikud kui külalised) on 
klubi külastajatelt ikka head 
vastuvõttu leidnud.

A. Sa ju lugesid «Edasist» täitev
komitee kultuuriosakonna ju ha 
ta ja  intervjuust, et ülikooli ise
tegevuse tase on nõrgaks j ä ä 
nud. Analoogilise seisukohaga 
tuli komsomolikonverentsil v ä l
ja ka aruandja Laur Karu.

T. Jälle õigel Samal ajal aga ei 
ole me praktiliselt päris oma 
üliõpilaste isetegevusega ühelgi 
viimastest üliõpilaspäevadest 
välja tulnud. Seekordsel koond- 
kontserdi! «Vanemuise» kont
serdisaalis aga oli väljastpoolt 
ainult Tallinna üliõpilaste di- 
xte/cmc/ansambei «Targa rehe
alune». (Tänu neile tuleku 
eesti) Ja kontserdi pikkuse tõ t
tu jäid esinemata veel geograa
fide ansambel ja EPA näite
ring.

A. Üliõpilaspäevad üliõpilaspäeva
deks. Neist on palju räägitud, 
nad on m ööda^ pundid la ia l i . . .  

T. Mine jutuga! Kõik ansamblid, 
kes siis esinesid, tulevad vee! 
kord klubist läbi. Esinenud on 
juba etlejad programmiga 
«Igavikku enesele otsida» ja 
EPA ansambel «Uhhuhuu ja 
Urri». Niisamasugused aruande- 
õhtud on kavas ka kõigil teistel 
meie ansamblitel. Üliõpilaspäe
vadele ei saanud tulla ansambel 
«Real», nüüd on ta tulemas k a 
heks õhtuks — 19. ja 20. dets.

; kontsertprogrammi ja tantsu-
• muusikaga. Populaarsuse võit -

nud dixieland  tuleb uuel aastal 
uue programmiga.

A. Mina olen tunduvalt skeptili
sem — «Kodu ja ristikheinas» 
esitatud kavad olid kohati kütt 
nõrgad ja labasevõitu, kuid sa r
jas esines ka mänguvõimelisi, 
jõulisi ja  kohati teravmeelseidki 

'gruppe, kes nüüd on kõik las
tud laiali minna.

T. Vaidlen vastu. Peame kõiki 
neid gruppe tuha all hõõguva
teks. Leegitsema hakkamiseks 
pole enamikule neist mitte eriti 
tugevat tuult vaja. Loodame, et 
selleks tuuleks saab kevadse
mestril algav teaduskondadeva- 
heline isetegevuskonkurss. Elu
jõulisemad — matemaatikud, 
eesti filoloogid saavad ka va
rem ette astuda.

A. Sa räägid muudkui — tuleb, 
saab olema, on plaanis, aga 
klubi pole veel jõudnud möödu
nudaastast «Kodu ja ristikhei
na» auhindagi välja anda, las
tes asja kuni vabariikliku a ja 
lehe veergudeni.

T. Piinlik venitamine on see tõe
poolest. Kuid ka see kitsaskoht 
peab saama lahendatud veel 
sel aastal.  Mis aga puutub 
plaanidesse, siis on need tões
ti praegu tunduvalt kenamad, 
kui lähim minevik ja käesolev 
tegelikkus.

A. Huvitav oleks kuulda, kuidas 
siis kevadsemestril saab olema, 
mida palju lootust andnud klu- 
binõukogu koostöös klubi a d 
ministratsiooniga on suuteline 
tegema? Mis siis senini on se
ganud klubil — 3 kuud on hoo
aja algusest möödas — rieid 
probleeme lahendamast?

T. Klubil pole praegu kunstilist 
juhti. Otsimine ja läbirääkimi
sed vastavate õppeasutustega 
käivad, kõige kiirem selline la 
hendusviis kahtlemata pole. Kui 
teaksid soovitada mõnda üli
õpilast, kes sellise asjaga  võiks 
toime tulla ja tahaks kätt proo
vida. või isetegevuslast-organi- 
saatorit — kindlasti leiaksime 
võimaluse teda kasutada kui 
palgalist jõudu.

A. Kuhu peaks selline tudeng 
pöörduma?

T. Klubi juhataja p o o le i g a  päev 
kella kolmest viieni või siis õh
tuti ürituste ajal. Vaja oleks 
aega ja head tahtmist le ida . 
oma kaastudengite jaoks mida-, 
gi head — pakkumisväärset.

A. Mida teeb klubinõukogu? P ra e 
gu ei paista ta küll erinevat 
eelmiste aastate  peaaegu for
maalsest nõukogust?

T. Ülesanded on jaotatud — igal 
oma ots peos ja  käib vaikne no
kitsemine. Kui saab midagi 
tehtud, eks siis ole näha. E sin
datud on seal iga teaduskond — 
kõik püüavad.

A. See teema teeb sind kuidagi 
kidakeelseks. Olgu! Kuidas aga 
õiendatakse need kitsaskohad, 
mis komsomolikonverentsi sõ
navõttudes välja öeldi. Seal 
paistis küll, et ametiühingu 
klubi on ametiühingu komiteega 
pahuksisse läinud.

T. Siin on tahtmine mõndagi m uu
ta. Ametiühingu komiteega ori 
kontakt hea. Hiljuti korraldas 
komitee is tungi klubi olukorra 
uurimiseks. Eriti suur on nen
de abi klubi majandusliku olu
korra parandamiseks. Suvel s a 
nitaarremondi käigus püütakse 
korralik ventilatsioon sisse sea
da. Samuti on olemas lubadus, 
et mõningaid orkestrile nii va
jalikke pille ja  võimendusi h ak
kab aegapidi juurde tulema. 
Samuti tahaks klubi 10. a a s ta 
päeva tähistamiseks saada uue 
lavaeesriide.

A. Midagi on nüüd segi. Klubi 
aastapäev, nagu ma kuskilt lu 
gesin, on ju 12,— 13. detsembril. 
Eesriie peaks ju siis praegu j u 
ba valmis olema.

T. Mitmed põhjused sundisid meid 
aastapäeva tähistamist edasr 
lükkama veebruarikuule. Selleks 
ajaks katsuks oma jõududega 
korraldada väikese üllatuse ka 
all «Mefistos». Et aeg annab 
arutust, ootame selle aja rahu 
likult ära.

A, All «Mefistos» küll, aga sealne 
kord (ehk korralagedus) ja a la 
tiselt ühed ja samad näod, tih 
ti isegi õllest juba laia livalgu
nud, ei kutsu küll mingit head 
üllatust lootma.

T. Eks ta ole, aga mitu korda oled 
sa ise püüdnud nendele tu t ta 
vaks saanud tudengeile öelda, 
et ega klubi ole küll õige koht 
õllejoomingute korraldamiseks,
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Ausalt öeldes on see tõesti ära 
tüüdanud. Katsume nüüd õige 
mitme kandi pealt sinna keld
risse nii sisse pugeda, et sellest 
asi saaks.

A. Aga võib-olla on sinna alla kip- 
pujatel ka moraalne õigustus 
olemas, eks üks orkester tüüta 
pikapeale ära.

T. Ausalt öeldes on poiste mäng 
paranenud — dzässilikku ele
menti on vähemaks jäänud ja 
lisaks valmistavad poisid ette 
»seseisvat kontserdiprogrammi. 
Potentsiaalselt on orkester 
mänguvõimeline — tõestab ju 
seda ka hea vastuvõtt tudengi- 
päevade lõppkontserdil. Kui pil
lid ja võimendused loodetult 
kohale jõuavad, saab ehk ke
vadsemestril  käima panna ka 
biitansamblid, mis asja kind
lasti mitmekesistab.

Л. Niisiis plaanid on, jääb ooda- 
ta-vaadata, mis välja tuleb. A ja
leht kir jutas ka kavatsusest k o r 
raldada pop-lauljat-e konkurss ja 
käiku panna uued ansamblid. 

T. Märkimata on rida neid inime
si, kellele saame plaanide ellu
viimisel toetuda, samuti neid, 
kes meid kõvasti aidanud on — 
eelkõige ülikooli parteikomitee 
liige H. Trass ja  ülikooli ame
tiühingukomitee esinaine H. 
Kabur. Aga sinule soovitan, tu 
le ja hakka meie tööst osa võt
ma. Esialgu kohtumiseni üritus- 
1el! V. JASKA

Venia legendi
16. detsembril kell 15— 16 toimub 

Ülikooli tn. 18a õppehoone audi
toorium is 216 saksa keele kateedri 
Juhataja dotsendi kt. Juhan T u l 
d a v a  loeng «Das Ablautsystem 

‘im Germanischen» v e n i a  l e 
g e n d i  saam iseks.

ED. LAUGASTE, 
dekaan
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Ehitusmalev
televiisoriekraanidel

Noor habem ik kitarrist laulab et
te H aapsalu rajooni ajalehte. E si
algu on tekstiks olukirjeldus, m il
les kiidetakse EÜE vahvust, edasi 
läheb laul üle Peeter Tooma aja- 
leheportreeks.

N iisuguse nupuka võttega a lus
tavad teleolukirjelduse «Mis oli, 
on ja jääb» autorid Tiina Mägi, 
Rai mi Tonts, Peep Kasesalu, A ar
ne Vahtra ja A in Söenurm  oma 
EUE-filmi.

«Mis oli, on ja jääb» on esi
mene m alevateem aline ulatuslikum  
kinodokum ent ja peab pioneerina  
ära ajam a m itu asja: andm a üle
vaate m aleva m astaapidest m inevi
kus ja olevikus, reklaamima  
EÜE-d järelkasvu tarvis ja su u t
ma ise ka elam uslik ja tõetruu ol
la, liiatigi, kui on käepärast nii 
ahvatlev m aterjal — isegi m assi
stseenideks piisab külluses 18- kuni 
25-aastasi osatäitjaid.

Küm nekuullne ettevalm istus ehi- 
iusm alevasuveks on vajalik selleks, 
et üliõpilased võiksid kahe kuuga  
anda ja saada m aksim umi. Film is 
on see proportsioon antud õigla
selt. Peaaegu niisama oluline na
gu võtted suviste lt tööpaikadelt, on 
eelneva organiseerim istöö va lgus
tamine. Sam al määral kui paku
takse arve ehitusm aleva kasvu ja 
tööde mahu kohta, leidub stseene  
staabikoosolekutelt. Küll ka tsu 
takse määratleda juhi optimaalseid

omadusi, küll võita eluõigust «ku i
vale seadusele», juureldakse tõö  
organiseerim ise kallal: «E Ü E liik 
m ete haridustase loob eeldused töö 
heaks organiseerim iseks maleva  
kõigis lülides» (ühelt nõupidam i
selt).

«Kas kuiv seadus lõpuni, või är
ge hakake üldse m itte m idagi 
nõudma,» raiutakse välja koos
oleku ees. «Tudengite seas võidab 
ehitusm alev vastasel juhul kähku  
lõbustuskoha kuulsuse. Tööjõulise 
maleva eluiga võib arvestada sel 
korral paar nädalat, m itte enam.»

Selle koosolekustseeni film im ise
ga tõstetakse m itte üksi ehitusm a
levlaste, vaid kogu üliõpilaskonna  
prestiiži.

Läbi kogu film i rõhutatakse ehi
tusm aleva kui juhtide kooli osa
tähtsust. Ehitusm alev on täiesti 
vabatahtlik ja ajutine organisat
sioon, kus juhist oleneb peaaegu 
kõik. M itm enda suve m alevlased  
valivad rühma kom andöri järgi. 
H iljem  korraldatud vestlusringis 
tunnistas üliõpilaste ehitusrühm a- 
de traditsiooni üks loojaid Karl 
Adamson: «Oma suurim a praktika  
poliitilises, pedagoogilises ja  or
ganisatsioonilises m õttes sain ma 
m itte TRÜ kom som oliorganisatsi
ooni juhtides, vaid 1964. a. suvel 
Kasahstanis.»

Töö poetiseerimise karile pole 
noorte film itegija te laev kuig i olu-

liseli takerduma jäänud. Tööteemat 
on kasutatud m õnelgi pool leidli
kult. M üüritöö helitaustaks on 
duett kitarri saatel, lembelaul nais- 
ja  meeshäälele, m illega on väga  
kenasti m eenutatud, et tegem ist on 
20-aastastega ja nende tegevuse 
m uudavad kauniks kaunid tegijad  
ise.

H ulk in tervjuusid on küll välja 
kukkunud lihtsakesed (rühma va li
mine, osalt ka M uhus tehtud in 
tervjuud), aga vähem alt ühe õn
nestum ise leiab siingi: sünnipäeva
pidu Muhus.

F ilm itegijad, kel mõnel endal 
m itu m alevasuve seljataga, tunne
vad hästi materjali. N atuke kahju  
on võttekohtade vähesusest — ilu
said töökaadreid on õieti ainult 
ühest rühm ast, M uhust, kus režis- 
söör Tiina M ägi ise töötas.

K ust kü ll on võetud need a lgu
pärased laulud, m ille poolest film  
nii rikas on ja (see pole enam kü 
sim us film igrupile) m iks ei kuu l
nud neid ühtegi üliõpilaspäevadel, 
nagu ei m äleta ka maleva rõivas
tust sellelt peo lt?

See, et film igruppi kuulub nii 
EÜE praktikuid kui ka neid, kes 
m alevaga alles film itöö käigus 
kokku puutusid, aitas asja näha nii 
väljast kui voodripoolelt, aitas ta 
sakaalus hoida kaht nõutavat om a
dust — film  peab olema vastuvõe
tav nii EUE-lasele kui ka kõrva l
seisjale.

«M is oli, on ja jääb» ei anna 
oma piiratud kestusega küll põhja
likum at pilti maleva arengukäigust 
esim esest töösuvest kuni käesoleva  
ajani, kuid suudab kindlasti vai
m ustada tänase EÜE jõulise ja ene
se väärtust m õistva hoiakuga. Ühe 
küllalt olulise m õtte ütleb film is 
välja Toomas E tverk (EÜ E liige 
1964—1969): «M aleva arvuline 
kasv 125-lt 1606-ni on toim unud  
pidevalt ja loom ulikult, m oonuta
m ata neid ideid, m ille nimel malev 
on loodud.»

Film on kõige kaalukam , m is se 
ni m alevast dokum entides on, üht
lasi kujutab see endast elavat kroo- 
nikalõlku kom som oli töömehebio- 
graafiast. A. H IIR

Uus filoloogia
kandidaat

3. detsembril 1970. a. kaitses 
Leningradi Riikliku Ülikooli Filo
loogiateaduskonna teadusliku nõu
kogu istungil kandidaadiväitekir ja  
TRU inglise keele kateedri vanem
õpetaja Asta Luigas. D isserta t
siooni teema oli «Arnold Bennett ja  
tema «Viie linna romaanid». Nii 
ametlikud oponendid fil. dr. prof. 
A. Elistratova ja fil. kand. dots. 
V. Seinker kui ka sõnavõtjad h in
dasid tööd väljapaistvaks saavu
tuseks nõukogude anglistikas. Ühe
gi vastuhääleta anti A. Luigasele 
filoloogiakandidaadi teaduslik
kraad.

A. Luigase väitekiri on esime
seks ulatuslikuks kirjandusteadus
likuks ülevaateks A. Bennetti loo
mingu paremikust. 569-leheküljeli- 
ses ingliskeelses väitekirjas tehak
se katse määra ta  A. Bennetti õige 
koht XX sajandi alguse inglise kir
janduses ja  väärikalt hinnata tema 
väljapaistvaid teeneid inglise rea
listliku romaani arengus.

O. MUTT

Esineb 
Harald Haberman
11. detsembril algusega kell 19 

toimub TRÜ aulas loeng «Bioloo
gia maailmavaatelised ja  aktuaalsed 
küsimused», millega esineb kõigile 
huvitatuile Zooloogia ja Botaanika 
Instituudi direktor akadeemik bio
loogiadoktor Harald Haberman. Ni
metatud loeng peaks olema huvitav 
küllalt laiale kuulajate ringile, m it
te ainult erialainimestele. See on 
esimene teema loengusarjast,  esi
algse nimetusega «Akadeemia». 
Nõusoleku esineda on andnud m it
med teaduste doktorid. Käsitlemi
sele tulevad laialdase sotsiaalse kõ
lapinnaga erialaprobleemld palju
dest valdkondadest.

ELKNÜ TRÜ komitee

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 37
Reedel, 11 XII 1970. a. lk. 3

Jõudnud Maaritsa sõjaväekomis- 
jonist tagasi Elvasse, ootas m ind  
ees uus üllatus. Vahepeal oli sealt 
läbi sõitnud E N S V  hariduskom is- 
sar professor Jüri N uut, kelle juu 
res olin 1920. aastate lõpul õppinud  
analüütilist geom eetriat ja kõrgem at 
algebrat. N üüd otsis J. N uut üli
koolile kaadrit ja saanud prof. 
Gerhard R ägolt andm eid minu asu
koha kohta, põikaski E lvast läbi.

Laual lebas 19. septembril datee
ritud ja silm atorkavalt suure p it
satijäljendiga varustatud lakooni
line kiri: «Panen ette viivitam atult 
ilm uda Võrru E N S V  H ariduskomis- 
sariaadi käsutusse.» Kaalusin asja 
igati ja o tsustasin  siiski Võrru 
m itte m inna, sest oli ilmne, et va
bariigi valitsus lahkub sealt peagi 
ia siirdub põhja poole. Pealegi an-

hetkel raske uskuda. K ulus ju  fa- 
šistidel 1941. a. Tartust Tallinna  
jõudm iseks 5 nädalat, nüüd tuli 
Nõukogude armee toime 5 päevaga. 
M õni tund hiljem  tõi sm. Zaitsev  
Tartust uue sõnumi: ülikool alus
tava t tööd ja  E K P  M aakonnakom i- 
teest anti m ulle korraldus viivita
m atult kohale tulla.

Ega siis midagi. Tuli lahkuda  
juba arm saks saanud m ajakesest 
Elva m ändide all, kus sain ainult 
paar päeva «ülemaks» olla. Püha
päeval, 24. septembril võtsim egi 
abikaasaga Tartu tee jalge alla. 
M aanteel «hääletam ine» ei and
nud sedapuhku tulem usi ja nii p i
dime oma 30 kilom eetrit ausalt 
maha astuma.

Kodu nägi välja veelgi arm etum  
kui augusti lõpul. Uks oli sisse

/V*/*
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gust. Olin kindel, et ta oli Tartus
se jäänud  — m obiliseerimiseks lii
ga vana, pojad hukati 1941. a. su 
vel tankltõrjekraavi ääres. Ta oligi 
kodus. Sõnadega on raske meie 
jällenägem isrõõm u edasi anda. 
J. Langu käest kuulsin, et tööle 
ennistam iseks tuleb pöörduda kel
legi Karl Taevi nim elise mehe poo
le, kes elab Kooli tänavas. (Tege
likult oli K. Taev sel ajal prorek
tori ülesannetes rektor H. Kruusi 
erivolitustega asetäitja kõigis üli
kooli taastam ise ja töölerakenda
m isega seotud küsim ustes.).

25. septembri õhtunoolikul ilmu- 
singi K- Taevi korterisse (üHkoo1i 
peahoone ei olnud vee1 kasutam is
kõlblik). Ukse avas pikk kõhetu  
mees, kõnepruugi järgi ilm se't 
saarlane. Kuigi olin okupatsiooni-

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
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D otsent 
Anatoli Miti 

mälestusi

dis tu n d a 'p ikk  jalgsirännak.
Asusim e endise töö juurde, kus 

kuulsim e, et 19. septembril oli Val
ga fašistidest vabastatud ja ooda
takse postiühenduse avam ist. Seo 
ses sellega määrati m ind Elva  
postkontori ülemaks. Olin selle 
am etiga nõus, sest ilm selt tuli 
päeva-paari pärast hakata Tartu 
poole astuma. Meeleolu oli hea ja 
postkontor kõrgete m ändide all 
tundus m aailma kauneim a kohana.

23. septembri hom m ikul tuli 
postkontorisse kohaliku õhuvaat- 
luspunkti ülem leitnant Zaitsev, 
kellega olin tu tvunud  sideliinide 
korrastamisel. «Teie pealinn Tal
linn on vaba! M oskva saluteeris 
selle auks eile õhtul. Ise kuulsin!»  
Seda rõõmsat sõnum it oli esimesel

murtud, ahjud lagunenud, põran
dad laest pudenenud krohvi pak
su lt täis. Kuid ära viidud polnud  
midagi.

Asusim e kohe koristam a ja enne 
pimedat jõudsim e niikaugele, et 
võisime paljastele m adratsitele 
puhkam a heita. Tühjalt haigutava
test aknaavadest lõõtsus sisse tuul, 
akende taga sablstas vihm. Hea 
seegi, et ka tus pea kohal oli.

Järgm isel hom m ikul läksin o tsi
ma oma kolleegi Juhan Langu *, et 
saada olukorra kohta m ingit sel-

* 1957. a. lahkus J. L ang teeni
tud vanaduspuhkusele 69 aasta  
vanuses, olles eelnevalt pikka aega 
töötanud üldfüüsika kateedri do t
sendina.

aastatel om a «väärikusest» kaota
nud ligi 20 kg , näisin Taevi kõrval 
raskekaalu maadlejana. Polnud ka 
im eks panna, kui arvestada, et tal 
seisis selja taga Leningradi blo
kaad.

_Pooletunnise jutuajam ise kokku
võttena lausus Taev: «Homm e või
te tõö juurde asuda. M inge a inu!t 
kaadriosakonna ülema sm. Nõu 
juurest läbi ja registreerige end  
endisele kohale füüsikakateedri as
sistendiks.» Kaasa anti väike õiend  
sm. Nõu jaoks.

Nii tegingi. Kaadriosakond paik
nes praeguse keeltem aja alum isel 
korrusel ja Jenny Nõu o 'i seal 
ainus töötaja. Kogu arvelevõtm ine  
seisnes nim e kirjapanem ises ühte 
suurde raam atusse ja venekeelse

töötõendi väljakirjutam ises. Sedagi 
tuli teha käsitsi, sest ülikoolil ei 
olnud ühtegi vene šriftiga  k ir ju tu s
masinat.

Kaadriosakonnas kohtasin kee
m ik N atalie Rägo, kes ku tsus enda 
poole külla. Ta elas J. Hurda (prae
gu  E. Vilde) tänavas. Läksim egi 
õhtul koos abikaasaga. «Tere, M itt, 
kurat, oled see sina ise või on see 
sinu vaim?» —  nende sõnadega 
võttis m ind vastu professor Ger
hard Rägo, kes viiendat päeva oli 
T R ü  haldusprorektori kohuste- 
täitja.

Jutum ehed olime mõlemad. Kui 
hakkas pimenema, pandi lauale 
tolleaegne ainus valgustusvahend  
Tartus, «pisike tattnina», ja meid  
kostita ti ku ivikute n ing m ustsõst- 
raleheteega. Jutuhoos ei m ärga
nudki, et kom andanditund oli käes, 
ja ööbida tu li Rägode pool. K uul
des, et meie senine eluase meenu
tab vabaõhupaviljoni, andis G. R ä
go head nõu: «Kõik, kelle korterid  
on sõjas m uutunud elam iskõlbm a
tuks, võivad m ahajäetud korterites
se ümber kolida. Kui vana üürnik 
ei ilm u 1. novem briks tagasi, saab 
uus korterivaldaja orderi. Uks sel
line korter on siinsam as kõrval.»

Järgm isel hom m ikul vaatasim egi 
selle eluaseme üle. Oli ilmne, et 
senised elanikud oHd ü fepeakaela 
põgenenud. Põrandal prahi sees 
lebasid igat sorti «vüürerite» fo
tod. «Siia ei tule kü ll enam keda
gi tagasi,» olin veendunud. Ja ei 
tulnudki. N ii lih tsalt lahenes tol 
a ja1 korteriprobleem.

27. september 1944 oli minu esi
mene tööpäev taasvabastatud Tartu 
RiikHkus ÜHkoolis. КеЧа 10 paiku 
jõudsin füüsika kateedrisse, kus 
vahepeal oli paiknenud m ingi fa
šistide väeosa. A knad oHd katki, 
põrand täis kappidest väljaloobitud  
aparaate, fotom aterjalid rikutud, 
kirju tusm asin  kolm eks tükiks löö
dud. Kõikjal vedeles padruneid ja 
isegi paar käsigranaati lisaks m uu
le. Ei elektrit, gaasi ega vett. 
Vaid k 'aasiki'dude krigin jalge all 
ja tuule undam ine ruumides.

Ei osanud m idagi ette võtta. 
Seadsin  sam m ud haldusprorektori 
kt. poole, et tem alt nõu ja abi pa
luda.

«Tead sa,» ütles Rägo mu kurva  
ju tu  peale, «ega õppetöö täna-hom-

** N. Rägo töötas hiljem TRÜ 
anorgaanilise keemia kateedri dot
sendina ja  kateedrijuhatajana.
1960. a. siirdus pensionile ja  suri
26. II 1970. a.

me alga. Seam e adm inistratsiooni 
ruum id korda, et ülikooli saaks 
juhtim a hakata, kü ll siis jõuame 
ka füüsikasse välja. Praegu aga 
võta toidutalongid ja läki sööma.»

Läksim e «Wernerisse», kus toi- 
dukaartide järgi toodi meile vägev

Postkontori 
Olemast ülikooli 

majandus
juhatajaks

tükk  leiba ja sardell kapsastega. 
E t viim astel päevadel oli m inu m e
nüü koosnenud üksnes keedetud  
kartu litest porganditega, siis m ait
ses selline lõuna ülihästi. Tuju oli 
jälle hea ja ta lgute korras korista
mine läks jõudsalt. Tosin ülikooli 
töötajat, kojam eest, professorit 
laskis kätel käia. K usagilt leiti ise
g i paar kasti aknaklaasi n ing m it
med peahoone aknad hakkasid jä l
le tuult ja vihm a pidama.

N üüd tu lid  päevad täis kibedat 
tööd. 3. oktoobri hom m ikul peatas 
mind ootam atult rektor H. Kruus, 
kes parajasti väljus rektoraadist.

«Tervist, seltsim ees M itt! Kuhu 
ru tta te?»

«Kuhu ikka . . .  Nõukogu saalis 
tarvis veel paar akent klaasida.»

«Noh, küll see saab ka tehtud. 
A ga teate, m is . . .» ,  ja rektor pani 
oma autoriteetse käe m u õlale, 
«määran teid ülikooli m ajandusju
hatajaks!»

«Mis? M ind m ajandusjuhata
jaks?» kohkusin. «Seltsim ees rek
tor, ma ei oska ennastki m ajanda
da, taskud alati tühjad, mis siis 
veel ülikoolist rääkida.»

«Ah nii,» m uigas II. Kruus. «Tä
hendab, ei oska varastada. A ga  
ju st n iisugust m eest on praegu üli
koolile vaja, sest kõik on ju arvele 
võtmata. Töökohaks saate aula 
kõrval oleva ruumi (praegu tõlke- 
seadm ete tuba). Tehke see korda ja 
tundke ennast nagu kodus.»

Lonkisin  norus päi oma uut «ka
binetti» vaatama. Jälle laokil 
ruum, akengi veel klaasimata. M is 
saab edasi? M is ülem ma küll o s
kan olla? Is tusin  lauale, sest toole 
ei olnud, ja lohutasin ennast vana  
sõjam ehetarkusega  — käsk on va 
nem kui meie! (järgneb)



Toimetuse postist 

Ettevaatust!

KÄRU
Väikelinn elas oma igapäevast elu, nii nagu suutis. Kaupa jätkus, 

peatänav kihas, inimesed olid enestega rahul ja parasjagu kindlad, et 
niipea m idagi om apärast ei juhtu. A ga  ik k a g i. . .

Praegu ei m äleta enam, kes oli esimene, kuid keegi oli näinud, et 
keset sõiduteed jalutab keskm ist kasvu karu, oli seda nähes rumala  
näo teinud ja kaaskodanike tähelepanu karule juhtinud. Varsti oh 
m esikäpp sattunud  kõige ju lgem ate uudishim ulike ringi keskele, need 
aga, kes ära ei raatsinud, juurde aga kartsid  m inna, panid hulgakesi 
ja kogem ata terve m uu liikluse seisma.

A ruta ti nii ja naa ning selleks ajaks, kui saabus kodanik R., uskusid  
juba kõik, et tegem ist peaks olema kohalikust loom aaiast põgenenud  
eksem plariga. Kodanik R. ei kaotanud pead. Ta tungis otse publiku  
keskele, karule vaat’ et kõige lähemale ja küsis:

«Aga m iks te üldse arvate, et see on loomaaia karu? Muide, kui te 
teaksite, et selle raha eest, mis kuluks loomaaia pidam isele meie linna
keses ühe aasta jooksul, saaks ehitada kõigi m ugavustega korterid  
selle loomaaia teenistujatele isegi siis, kui nende koosseisu kasvõi 
kolm ekordistada  — kui te seda teaksite, siis oleksite te juba aru saa
nud, et meie linnakeses loomaaeda üldse polegi. Sest kas pole meie 
linnavalitsus küllalt tark, et sellist ra iskam ist m itte lubada?»

E ttevõtlikum ad kriipisid nüüd kukalt, et õige jah ja kuidas me ikka 
ise ei taibanud, aga paljud panid asja ikka veel im eks ega m õelnudki 
laiali minna. Kodanik R. pidi edasi seletam a:

«Kui te peale selle teaksite, et üks karu sööb aastas niisama palju  
vasikaliha, kui sööksid kogu loomaaia rebased isegi siis, kui nende 
arvu kasvõi kolm ekordistada  — kui te seda teaksite, siis usuksite  
küll, et karu ei peetaks meil isegi juhul, kui peetaks loomaaeda. «Aga,» 
laiutas kodanik R. käsi, «pole ju lootnaaedagi!»

See oli piisavait m õistlik ju tt, et enam  m itte seletusi nõuda. Jaluta -
ii laiali, argipäev tuli tänavale tagasi ja nagu öeldud — praegu seda 
lugu vaevalt veel m äletatakse. Ja halvasti teh a kse . . .

S est kui kõige raskem  oli möödas, pani kodanik R. karule paela kae
la, peatas takso n ing olles endid tagaistm el kõrvuti sisse seadnud, 
käskis sõita loomaaeda.

H.-H. H ARJU  LA

Mina arvan et...
* kel puudub talveriietus, leiab 

m antli, salli ja m ütsi tarbeks sobi
va moe ajakirjast «S ilu e tt» või üli
kooli peahoone akendelt õhtuse va
hetuse ajal.

* kui teil on joonistam isoskust, 
luuleta jakutsum ust ja peent ilu
m eelt, siis kiirustageI On kindlaks

Т. К A LL

tehtud, et peahoone auditoorium i
des 104, 228 ja 301 on veel täiesti 
puhtaid laudu.

* mehe au on m üts, m itte selle 
kergitam ine. Hoia au noorest 
peast!

* ka 20. sajandil osatakse ku l
tuurselt käituda, kinnitas ürgini
mene, kui ta peahoone suitsetam is- 
kohti nägi.

MA J A V A M M

Pedagoogikaringis
Reedel, 18. dets. kell 19 toimub 

ph. 13. aud. pedagoogikaringi koos
olek. Päevakorras ettekandeid 
6 -aastaste laste kooliküpsusest, eri
nevast võim ekusest ja  teistel tee
madel.

Pedagoogikaringi juhatus

Looduskaitseringis
18. dets. kell 20 Vanemuise t. 46 

geograafia auditooriumis on Teat
ri- ja Muusikamuuseumi külaliste 
osavõtul õhtu «Näitleja, loodus
teadlane, harukordne inimene (val- 
guspilte ja mälestusi Albert Üksi- 
pist — meie ringi sõbrast) .

Lahendame organisatsioonilisi 
küsimusi.

JUHATUS

N iisugune silt oleks drastiline. 
A ga siiski vajalik. A lljärgnev avab 
selle sisu.

A jendiks, m is lõpuks pani sulge  
haarama, sai üks novem brikuu es
maspäev. Sellel päeval uuendati 
osaliselt õpperaam atukogu lugem is
saali põrandakatet ja seetõtty. tuli 
külastajatel kasutada teist trepi
koda. A llakirju tanul on raam atu
kogu m ajas korter ja et seda trepi
koda seni peale meie pere teised ei 
kasutanud, kasvatasin sobival pai
gal m õningaid toataimi. Paar aas- 
tat tagasi kaunistas õpperaam atu
kogu kollektiiv  ka raam atukogu  
trepikoja roheliste taimedega. M öö
dunud aastal olime aga sunnitud  
need likvideerim a, sest ei jõudnud  
enam võidelda taimede tervise eest
—  lillepotte kasutati pidevalt prü
gikastina, õitsvad lilled aga varas
tati.

Need kurvad kogem used m eenu
sid, kui andsin nõusoleku trepi
koja kasutam iseks ühe päeva jook
sul. M õtlesin, et kui õhtul lille
pottidest konid ja prahi välja nopin, 
siis ehk suudan taim i säästa.

Ei oska aga kirjeldada oma nör
dim ust, kui õhtul pärast raam atu
kogu sulgem ist läksin taimi ka s t
ma. ühest kaktuselisest olid järel 
ainult köndid ja ka teise küljest 
oli varsi murtud.

Eelneva ju tu  peale võidakse vas
tata: asi kah mõnda lillepotti taga  
nutta! Jättes tagaplaanile isikliku  
solvum ise, o n  m i n u  a r v a t e s  
a s i  h o o p i s  e l l u s u h t u m i 
s e s .  M i l l e s t  s e e  t u l e b ,  e t  
n i i  l e v i  n и d o n  h o o l i m a 
t u s  ü h i s k o n n a  v a r a ,  l o o 
d u s e .  k a a s k o d a n i k e  j a  
n e n d e  t e g e v u s e  v a s t u ?

Illustreerim iseks veel üks fakt: 
m öödunud suvel ta lla ti «Professori- 
mäest» alla kõnnitee kõrvale rohu 
sisse lai rada iile nurga keem ia
hoone juurde (siinkohal ka ettepa
nek kõnnitee uuesti kruusatada, 
sest porise ajaga muutub ta pea
aegu käidam atuks). Julgen väita, 
et tallajaist 95% olid üliõpilased. 
Olen ise näinud üliõpilasi ja lu ta 
mas sellel rajal ka siis, kui kõnni
tee oli igati kuiv ja käidav. Muru 
rikkum ist püüti takistada tõkkepuu
de etteseadm isega, aga juba järg 
misel hom m ikul lebasid need maha- 
m urtult ja tallam ine jätkus. A javõit 
ehk 5 sekundit!

Või seegi, et hom m ikul need õn
netud, kellel on vaja alt linnast üle 
Toome tööle m inna, peavad hoole
ga hoidma kõnnitee servale, et m it
te lasta end pikali joosta. Olen sa
m uti üks neist vastuvoolu liikuja- 
tesi. E i mäleta ühtegi juhtu, kus 
üliõpilased oleksid kõrvale astunud, 
küll aga on tulnud kõnnitee-äärse- 
lel kividelgi käies veel teed anda.
• Või seegi, et Toome raam atu
kogu lugem issaalist varastati m ik
rofilm i lugem ise aparaatidelt poo
lid, m istõ ttu  film ide lugem ine on 
nüüd äärmiselt ebam ugav; et ka
dusid üldiseks kasutam iseks välja
pandud lauasulepead jne. Seda loe
telu võiksid nii raam atukogude kui 
teiste ülikooli a llasutuste töötajad  
veel pikalt jätkata.

On nagu enesestm õistetav, et 
kõrgem a ( või peaaegu kõrgem a) 
hariduse puhul ootad ka kõrget ku l
tuuri. M om endil tekib aga küsim us, 
mis tootm ise, haridus- ja kultuuri
elu juhid saavad neist inim estest 
paari aasia pärast, kes täna veel 
m õtlem atult lõhuvad, varastavad, 
rüvetavad. Kus ja mis on valesti, 
m illes on põhjus?

On viimane aeg, et üliõpilaskond  
hakkaks enesekasvatusega tõsiselt 
tegelem a, et an taks endale aru, m i
da lubab ja m illeks kohustab nim e
tus ü l i õ p i l a n e .  Vähemuse te 
gude eest langeb vari kõigile!

L. K IV IS T IK

Kaasaeg ja noored
Mul tuleb oma ameti tõttu õige 

sageli kokku puutuda tänapäeva 
noortega. Töötan nimelt valvurina 
TRÜ-s. Ajapikku on tekkinud mõ:- 
teid, mida tahaksin ajalehe veer
gudel väljendada.

Kaasaeg on aeg, mil osas kapi
talistlikes riikides on tehnika, 
automaatika ja elektroonika jõud
nud kõrgele arengutasemele. Ühelt 
poolt kasvab- seal tootmine, samal 
ajal aga ähvardab ikka enam töö
puudus, sest masin hakkab inimest 
välja tõrjuma. Eriti puudutab see 
noori, kes alles otsivad endale so
bivat töökohta.

Teiselt ipoolt on kaasaeg aeg, mil 
paljudes maades on sündinud uus 
ühiskondlik kord — sotsialism. 
Nendes riikides on sotsialismi ees
rindlikud ideed saanud enamiku 
noorte ideedeks. Sotsialistlike m aa
de noorte eeskuju avaldab tugevat 
mõju noorsooliikumisele kapitalist
likes maades. Ikka rohkem ühineb 
noori võitluseks rahu, demokraa- 
tika ja  . õiglase ühiskondliku korra 
eest.

Kuid on küllalt ka teistsuguseid 
noori. Need on peamiselt väike
kodanluse hulgast pärinevad noo
red, kes lasevad ennast ilma kriiti
kata mõjutada osavalt korraldatud 
kodanlikul propagandal, mis jõuab 
noorteni küll ajalehtede, raadio, 
televisiooni, kir janduse, ja kino 
kaudu. Nende hu lgas t  värvatakse 
vabatahtlikke kodanlikesse sõja
vägedesse, neid saadetakse va jadu
se korral tapma teisi rahvaid Ka- 
gu-Aasias. Neile makstakse hästi 
ja  neid varustatakse küll alkoholi 
ja salaja ka narkootiliste ainetega.

Teine osa kodanlikust noorsoost 
on paisatud tänavale, kus nad 
kalduvad kuritegelikule teele. Et 
nad ei saa ühiskonnas tavali
sel teel välja paista, valivad nad 
oma isiku rõhutamiseks õige ime
likke vahendeid, seda riietuse ja 
soengute osas, mis sageli meenu
tab õige kaugeid aegu, kui juuste- 
pügamist veel ei tuntud.

Kodanliku noorsoo sellised veid
rused on arusaadavad. Mind p a 
neb imestama aga see, et ka meil 
leidub üksikuid noori, kes püüa
vad neid järele ahvida. Kas selleks 
on mingit vajadust? Arvan, et m it
te. Kui meie noor tahab silma 
paista, siis on tal selleks võima
lused antud. Olgu ainult mees ja 
näidaku, mida suudab teha õppimi
ses või ühiskondlikus töös. Nii
moodi saavad noored väljapais tva
teks lugupeetud inimesteks.

Aga on veel üks probleem. Meie 
noored ei hoia kaasajal küllalda
selt oma tervist. Küsimus on just 
suitsetamises ja alkoholi ta rv ita
mises. Ma pole eluaeg suitsetanud 
ja kuigi olen praegu 67-aastane, on 
mu kopsud puhtad nagu 40-aasta- 
sel, ütlevad arstid. Seepärast v aa 
tan kurvastades neid noori tü ta r 
lapsi, kes ülikooli koridorides suit
setavad, hävitades sel kombel nii 
oma tervist kui nooruslikku ilu. 
Üldse ei sobi naistele suitsetamine. 
Olen elanud seal, kus kasvatatakse 
tubakat, ja võin kinnitada, et seal
sed naised ei suitseta. Nad teavad 
tubaka kahjulikkust. Milleks siis 
meil cn vaja seda teha?

Kandes tudengi mütsi ja olles 
oma rahva tulevane spetsialist, 
peaksid meie noored käituma igati 
väärikalt , seda ka suitsetamise ja 
alkoholi pruukimise osas.

A. GE1NMAN

Andrus Simsel
Kui leiad surnud mesilase
ära viska teda tulle
ära m ata ka maha
sest siis ta kõduneb
lase teda natuke aega oHa
tunne siis südam es piina
et oli mesilane
hea usin mesilane surnud
läinud juba am m u tast mööda
tule uuesti tagasi
m õtle et ta kogus m ett
m õtle et ta istus lilledel
m õtle et ta elas
ja et sa ka ise elad
leia üles see seos
ja ka see et tema on surnud
võta taskust toos tikke
ja põleta ta siis
raputa tikutoos tühjaks
pane põletatud mesilane sinna sisse
ja kanna kaasas kui ta lism ani

Tam ara  
Neider 

ju u b ila r
Kes mitmete koridoride lõpust 

leiab viimaks üles M ajandusteadus
konna dekanaadi, kohtab seal tav a 
liselt kõige enne pikka tugeva h ä ä 
lega naisterahvast. Sisenejat paneb 
imestama tema võime teha üheaeg
selt palju asju: jagab üliõpilastelt' 
näpunäiteid avalduse kirjutamiseks, 
annab andmeid prodekaanidele või 
trükib mingisugust õiendit. Tegevu
sed võivad olla ka teised, kuid mõt
likuna is tumas ei näe Tamara Nei- 
derit küll kunagi.

Oma hiljuti täitunud poolsajan
dist on ta üle 16 aasta olnud tööl 
ülikoolis. T. Neider alustas oma elu
teed Tartus raudteelaste perekon
nas. Tartlaseks on ta jäänud tä n a 
seni. Aastail 1940— 1941 lõi ta ak
tiivselt kaasa kommunistlike noor
te tegevuses.

Tööle asus ta spordiriistade- vab
rikus ning 20. septembril 1954. a. 
tuli tööle Tartu Riiklikku Ülikooli. 
Algul oli T. Neider Õ igusteaduskon
na sekretäriks, kuid juba siis «spet
sialiseerus» rohkem m ajandus
teadlaste asjaajamisele. Üle 7 aasta 
tegutseb ta aga juba Vanemuise tä 
navas, olles ametlikult M ajandus
teaduskonna dekanaadi dispetšer.

Ülikoolis töötamise ajal on 
T. Neider täitnud mitmeid ühiskond
likke ülesandeid, peamiselt ameti
ühingu liinis. Praegu toob ta aga 
kaks korda kuus teaduskonnale pal
ga Vanemuise tänavasse, lahendab- 
igasuguseid ülikiireid asju ning kui 
mujalt masinakirjutaja t ei leia, siis 
lööb kasvõi öösel ümber mõne 
tähtajalise artikli või diplomitöö.. 
Oma tegevusega on ta ära teeni
nud rohkeid tänu- ja kiidusõnu.

Soovime Tamara Neiderile edas
pidiseks niisamasugust jõudu, ener
giat ja optimismi nii tööl kui ka 
kodus!

V. KR IN AL

Tänasel päeval 
kümme aastat 

tagasi
tabas eesti teadust raske kaotus — 
meie keskelt lahkus professor 
August Vaga, eesti botaanikute 
kauaaegne juht ja innustaja. Üle 
70 teadusliku uurimuse, niisama 
palju _ populariseerivaid kirjutisi 
ning õpperaamatuid — selline on 
A. Vaga trükisõnas säilinud pä
rand. Suurt tähtsust omavad A. 
Vaga tööd taimesüstemaatika ja 
-fülogeenia, fütotsönoloogia ning 
botaanika ajaloo alalt. Tema eest
vedamisel ja osavõtul sai alguse 
ka botaanika-alase suurteose «Ees
ti NSV floora» koostamine ja väl
jaandmine. Hinnatav on professor 
A. Vaga pedagoogiline tegevus, te
ma hool ja  mure ülikooli botaani
kaaia ning taimesüstemaatika ja 
geobotaanika kateedri taastamise* 
sõjajärgsetel aastatel.

Professor August Vaga elust ja 
loomingust kuuleme lähemalt täna 
kell 16 taimesüstemaatika ja  geo
botaanika kateedris toimuval bc- 
taanikaringi koosolekul, kuhu on 
meenutama kutsutud ka professori 
õpilasi. Hiljem läheme koos Raad* 
kalmistule, et panna pärg  teadlase- 
hauale.

REIN SA \TDER

Näite- ja 
teatrihuvilised

Tulge kõik laupäeval, 12. dets. 
kell 16 k l u b i s s e ,  kus asub töö - 
iie ülikooli näitestuudio! Teid ju 
hendama ja õpetama on kutsutud 
RAT «Vanemuise» näitleja-lavasta- 
ja H e i k i  H a r a v e e .

Kergejõustiklane
Sisehooaja avavõistlused on kile- 

hallis 15. detsembril kell 18. Tule 
proovi radu!

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тафту Рийклик ЮликооАь» («Тар
туский государственный университет* ]>• 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета! 
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 13/19. 111 Oksiknumbrä> 
hind 2 kop. Teil. 7520. MB-09687.
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Läheneva ÜLKNÜ KK pleenumi 

eel korraldas ÜLKNÜ KK üliõpilas
osakond Leningradis seminarnõupi- 
damise kõrgemate koolide ja tehni
kumide komsomolisekretäridele. Aru
tusel oli komsomoligrupi töö paran
damine. Kokku oli sõitnud üle 130 
kõrgemate koolide esindaja. Suure
matest esindatud keskustest märki
gem Moskvat, Gorkit, Novosibirs- 
kit, Harkovit , Alma-Atad, Bakuud, 
Tbilisit, Kaunast, Riiat. Eestist olid 
kohal ELKNÜ KK üliõpilasosakonna 
juhata ja  A. Vellamaa, ELKNÜ TPI 
komitee sekretäri asetäitja R. Erme, 
Narva Polütehnikumi komsomoli
sekretär ja allakirjutanu.

Põhiettekande tegi ÜLKNÜ KK 
üliõpilasosakonna juhataja  V. Sos- 
takovski. Peaprobleemiks seadis ta 

, õppetöö. Sisuliselt on õppetöö tule
mused paranenud. Selles on oluline 
osa olnud komsomoli õppe- ja kas
vatustöö komisjonidel ning mitme
sugustel konkurssidel. Paranenud 
on suhtumine õppetöösse, individu
aalne aruandmine komsomolile. Ai
nult «väga headele» õpib 7—8% ko
gu meie maa üliõpilaskonnast, 23— 
24% saavad häid ja väga häid hin
deid. Rahulolematust tekitab aga 
üha suurenev kolmemeeste arv. Õp
petöö tulemuste parandamisel on 
oluline töö komsomoligruppides, kes 
tunnevad iga noort eraldi. Grupi 
mõju oma liikmetele on aga olnud 
väike. Sageli puudub printsipiaalne 
hoiak kolme- ja kahemeeste suhtes, 
kasvatustöö toimub ebaregulaarselt.  
Õppetöö organiseerimisel rõhutati 
veel võistluste ja  ülevaatuste läbi
viimist, kontrolli iseseisva töö üle 
ja  tööd esimeste kursustega. E tte
kandja kummutas uurimistulemuste 
põhjal väite, nagu oleksid üliõpila
sed üle koormatud.

V. Sostakovski toonitas, et lenin
lik arvestus ja ühiskondliku töö 
atesteerimine tuleb muuta sisuka
maks. Pahatihti jäi kogu töö a tes
teerimiskomisjoni kanda, grupid ei 
võtnud reaalseid kohustusi ega a ru 
tanud oma kollektiivi liikmete tege
vust.

Iga neljas üliõpilane tegeleb tea
dusliku tööga. Nende arvude taga 
ei ole tihti tõsist teaduslikku tege
vust. Praktika nõuab aga kõrgema 
haridusega spetsialistilt just loo
mingulise töö oskust.

Komsomoli tähtsaks töölõiguks on 
üliõpilaskandidaatide vastuvõtmine. 
P raegu esinevad suured disproport
sioonid vastuvõetavate sotsiaalses 
koosseisus. Suur osa andekaid m aa 
noori jääb kõrgemast koolist eemale. 
Komsomoliorganisatsioonid said 
väära l t  aru komsomoli kaksaasta- 
kust maakutsekoolideie. Hakati koo
le materiaalselt abistama, sinna suu
nati üliõpilaste ehitusrühmad, anne
tati vananenud tehnikat. ÜLKNÜ 
KK aga a lgatas  ürituse laiemalt, 
suunates peatähelepanu ideelis-polii- 
tilisele kasvatustööle, sellele, et 
maanoored asuksid edasi õppima 
(eriti pedagoogilistel aladel). Nüüd 
toimub see töö ettevalmistusosakon- 
dade liinis. P laanis on saada Vs 
päevase osakonna üliõpilastest nen
de osakondade kaudu. See pole ker
ge ülesanne, mida tõestab fakt, et 
1969/1970. a. lahkus üle poole ette- 
valmistusosakonnast tulnud üliõpi
lastest pärast esimest semestrit.

Positiivseid tulemusi kommunist
liku maailm avaate  kasvatamisel a n 
dis V. I. Lenini juubeli eel toi
munud ühiskonnateadustealane kon
kurss. Kui 1965. a. esitati konkursile 
75 000 üliõpilastööd, siis 1970. a. oli 
see arv juba 700 000. Kvantiteedi 
suurenemine viis aga alla kvalitee
di.

E t üliõpilaste töid tu tvustada, tu 
leks osa neist esitada populaarsete 
loengutena.

Siiamaani pole grupid leidnud po
liitilise informatsiooni uut vormi. 
Informatsiooni ettelugemine on kao
tanud populaarsuse. V. Sostakovski 
pakkus välja mõtte arutada gruppi
de koosolekuil ja ühiskonnateaduste

seminaridel neid küsimusi, mis leia
vad kõlapinda ühiselamutes, väikse
matel vaidluskoosolekutel. Jällegi 
rõhutati süsteemi loomise vajadust.

Kommunistlikest noortest on vali
tud 30% organisatsiooni juhtivatele 
kohtadele, 25% tegeleb agitatsiooni- 
ja  propagandatööga. Oluliseks loeti 
üliõpilaste ühiskondliku praktika or
ganiseerimist.

V. Sostakovski rääkis ka üliõpi
laste ehitusmalevast. On märgata, 
et suureneb tarbijalik lähenemine. 
Omaette eesmärgiks on saanud 
«kõva raha» teenimine. Näiteks töö
tas Magadani oblastis sadu «metsi
kuid» rühmi. Nende Mekaks on saa 
nud Kaug-Ida saared ja poolsaared, 
kus töötavad sageli nn. «veteranide 
rühmad». Tööpäev kestab kuni 14 
tundi, mistõttu ei jää enam aega 
ega jõudu millegi muuga tegelda. 
Paljud rühmad ei pea maleva a lg 
set eesmärki millekski. Otseselt on 
niisuguses suhtumises süüdi rührna- 
komandörid, kuid ka komsomoliko- 
miteede tähelepanu peab enam ole
ma suunatud poliitilisele tööle ja 
vaba aja sisustamisele.

Kaasettekandega esines ÜLKNÜ 
Leningradi oblastikomitee sekretär 
L. Karbuz. Kogu organisatsiooni

kursustele. (Leningradi Elektroteh
nika Instituudi rektor prof. Vavi
lov).

Mõtteid
Leningradi 
nõu
pidamiselt

#  Esimesed kursused ei ela kül
lalt kiiresti kõrgema kooli ellu sis
se. Nende õppeedukus on tunduvalt 
madalam vanemate kursuste omast. 
Õppetöö taseme tõstmiseks on kur
sustel loodud õppekomisjonid, kel 
on tihe side dekanaadiga. (Lenin
grad.)

ф  Tehnikumid praktiseerivad 
«komsomolihäiret» (halvast õppe
edukusest koju teatamine), kahe
meeste pildistamist ja ajalehes trük
kimist.

©  Sisse on seatud grupi žurnaa- 
lid, kuhu märgitakse üliõpilase ko
gu tegevus. Selle alusel jagatakse 
stipendiume, ühiselamukohti jm.

®  Erialast kir jandust loetakse 
vähe, ebaratsionaalselt või ei loeta 
üldse. (Novosibirsk).

ф  õppetöö analüüsid aitavad la 
hendada paljusid probleeme, mis 
seisid komsomoligruppide, dekanaa
tide, kateedrite ees. õppetöö tule
mustele ja  grupi tegevusele selle 
parandamisel avaldavad mõju nii 
välised tegurid (tulevase spetsiaal
suse prestiiž; palk, korteriolud, töö 
loomingulisus; ülikooli loengute t a 
se) kui ka sisemised (üliõpilase os
kus õppida, teadlikkus, distsipliin). 
Kõrgema hariduse süsteem ei soo
dusta komsomolil oma nõudmisi 
teistele esitada (Tartu RÜ). Viima
ne mõte leidis toetust ka teistelt 
sõnavõtjatelt.

_Kahjuks ei saanud paljud sõna
võtjad aru seminari eesmärgist, mis 
taotles uute ideede, positiivsete ko
gemuste ja töövormide vahetamist. 
Sõnavõtud kujunesid sageli iööaru- 
anneteks.

Mida ütleb määrus eksamitest
VAJALIK L UGEM IN E KÕIGILE E S IM E S E  K U R S U S E  
ÜLIÕPILASTELE,  AGA EI TEE PAHA M E E L D E 

TU LET AMISE  MÕTTES KA VETER ANIDELE.
®  Üliõpilased on kohustatud soo

ritama eksamid ja arvestused kõi
gis õppeplaanis ettenähtud distsip
liinides, kusjuures ühele sessioonile 
voib planeerida kuni 5 eksamit ja 
6 arvestust. Hea õppeedukusega üli
õpilastele võib dekaan lubada eksa
mite õiendamist enne sessiooni, se
mestri vältel, tingimusel, et eelne
valt on üliõpilane õiendanud antud 
aines nõutavad arvestused ja prak
tilised tööd.

ф  Üliõpilasi lubatakse eksamises
sioonile tingimusel, et nad on eel
nevalt sooritanud kõik õppeplaanis 
ettenähtud arvestused ja  praktilised 
tööd. Juhul kui mõnel üliõpilasel 
jääb sooritamata 1—2 aines (aga 
mitte eksamidistsipliinides!) arves
tused, on dekaanil õigus mõjuvate 
põhjuste korral lubada üliõpilast 
erandkorras eksamitele. Võlgu jä ä 
nud arvestused tulevad siis õienda
da kas sessiooni ajal või järgmise 
semestri alguses.

ф  Kui üliõpilane ei saa haigestu
mise tõttu ilmuda m äära tud tähtajal 
eksamile või arvestusele, esitab ta 
dekaanile vormikohase arstitõendi, 
mille alusel dekaan määrab üliõpi
lasele individuaalse täh ta ja  eksami 
(arvestuse) õiendamiseks.

ф  Olenevalt kateedri otsusest või
vad eksamid toimuda kas piletite 
alusel või ilma piletiteta. Eksami
neerijal on õigus esitada üliõpilas
tele täiendavaid küsimusi väljast
poolt piletit, lasta lahendada üles
andeid, tuua praktikast näiteid.

ф  Eksamile tulles peab üliõpila
sel olema kaasas õpinguraamat. Ek- 
saminaator kannab positiivse hinde 
eksamiprotokolli ja õpinguraama-

liikmetest moodustavad üliõpilased 
kolmandiku, seepärast on ka oblas
tikomitee tähelepanu üliõpilaskom- 
somolile suur. Mõned mõtted sellest 
ettekandest:

ф  Komsomol teeb palju õppe
protsessi edasiviimisel, reaalsed tu 
lemused on aga veel minimaalsed — 
õppeedukuse tõus on väga väike.

ф  Poliitilised veendumused ei 
ole mõnikord kooskõlas teadmistega, 
mida kõrgemas koolis antakse.

ф  Ühiskonnateaduste konkursile 
esitatud tööde soliidne arv ei anna 
veel h innangut kõrgemate koolide 
komiteede tegevusele. Komsomoli 
osa selles on vaieldav.

Q  Üliõpilased ei tunne oma õp
peasutuse nimelisi stipendiaate — 
s.o. kõigist kõige paremaid.

Seminari edasine töö toimus nel
jal teemal: komsomoligrupi töö õp
peedukuse tõstmisel, ideoloogiline 
töö grupis, ühiskondliku praktika 
organiseerimine ja organisats iooni
line töö. Öeldi:

ф  Teaduse ja tootmise areng 
nõuavad kõrgemalt koolilt õppeplaa
nide uuendamist. Uha väiksema 
a jaga peavad üliõpilased omandama 
põhjalikud teadmised, sest pidevalt 
suureneb teadmiste maht. Seepärast 
tuleb erilist tähelepanu pöörata 1.

tusse, negatiivse hinde aga ainult 
eksamiprotokolli. Juhul kui üliõpila
ne ei ilmunud tähtaegselt eksamile, 
tehakse eksamiprotokolli vastav 
märge. Kui hiljem selgub, et eksa
milt jäädi eemale vähemõjuvatel 
põhjustel, kannab dekaan eksami
protokolli mitterahuldava hinde.

ф  Üliõpiiased võivad eksamitel 
kasutada õppeprogramme ja eksa
minaatori loal ka käsiraamatuid, 
kaarte, tabeleid, makette ning muid 
õppevahendeid.

®  Kõrvalised isikud võivad vii
bida eksamil üksnes rektori, õppe
prorektori või teaduskonna dekaani 
loal.

Juhul kui üliõpilane saab ühes 
aines mitterahuldava hinde, võib de
kaan, arvestades mõjuvate põhjuste 
olemasolu, lubada sessiooni vältel 
eksamit uuesti sooritada õppejõu 
nousolekul ja  ainult samale õppe
jõule. Kahe ja enama eksami üm
bertegemine ei ole lubatud.

ф  Kui üliõpilane ei soorita ses
siooni ajal kolme või enamat eksa
mit või ei likvideeri pärast eksami
sessiooni määratud tähtajal akadee
milist võlgnevust, eksmatrikuleeri
takse ta kõrgemast õppeasutusest.

ф  Kui päevase osakonna üliõpi
lasel jääb mõjuvatel põhjustel osa 
eksameid (või ka kõik eksamid) 
sessioonil sooritamata, võidakse ta 
jä t ta  kursust kordama. Seejuures ta 
vabastatakse eksamite uuesti and
misest nendes ainetes, milles ek
samihinded olid «hea» või «väga 
hea». Kogu õppeaja vältel võib kur
sust kordama jääda  vaid kahel kor
ral.

Teisel päeval andis sissejuhatuse 
arutelule Leningradi RÜ filosoofia- 
kateedri õppejõud N. Keizerov, kes 
toonitas, et ühiskonnateaduste k a 
teedrite õppejõud peaksid üliõpilasi 
operatiivselt informeerima kõigist 
aktuaalsetest sise- ja välispoliitilis
test sündmustest. Mõtteid esinemis
test.

ф  Esimestel kursustel on loo
dud poliitinformatsiooni süsteem, 
esinevad komsomolikomitee liik
med, ühiskonnateaduste kateed
rite õppejõud. Häirib informat
siooni vähene operatiivsus, v ä rs 
ke materjali vähesus. (Saraatovi 
RÜ).

ф  Üliõpilaste ühiskondliku 
praktika tarvis loodi süsteem, 
mis haarab koiki üliõpilasi (Har- 
kovi Avioinstituut).  (Saalist esi
tati küsimus, kust leiti aega nii
suguse praktika korraldamiseks. 
Selgus, et rektori korraldusel 
võeti tunnike keemiast, teine 
füüsikast, kolmas m atemaati
kast . . .  Saal muigas, sest niisu
gust teed muidugi minna ei 
saa.)

#  Viidi läbi akadeemiliste 
gruppide sotsiaalse struktuuri 
analüüs. (Gorki RÜ).

ф  Komsomoligrupi sekretärile 
anti suured õigused, sest ilma 
nendeta ei ole sekretäril ka au 
toriteeti. Selle tulemusena para 
nes õppeedukus. Kõige edukama
tele gruppidele antakse kahe
kordset stipendiumi. On kursusi, 
kus ei ole saadud vee! ühtegi 
rahuldavat.  (Bakuu RÜ).

Toimunud seminar oli mõeldud 
ülevaate saamiseks olukorrast kõr
gemates koolides. Kevadsemestri! 
kutsutakse kõik komsomolisekretä
rid Moskvasse, kus toimub päris 
seminar. Seal töötavad sektsioonid, 
toimub diskussioon.

M. KUBO,
ELKNÜ TRU komitee sekretär

Kuidas
valmistume 
eksameiks?
Mõne nädala  päras t  algab eksa

misessioon. Näod tõmbuvad juba tõ 
sisteks, tegudes ja toimetustes ilm
neb tu t tavat kiirustamist , aeg on 
üha rangem alt arvel.

Jah, eksam esitab meile kõigile 
rangeid_ nõuded, nende edukas tä i t 
mine nõuab tõsist tööd. Töötulemu
sed aga sõltuvad õigetest töövõte
test.

Millest alustada, mida silmas pi
dada, et eksameiks ettevalmistumist 
parandada saaks?

Alustama peaks a ja  planeerim i
sest. Eksamite ajal on iga minut 
kallis — valesti planeeritud aeg t ä 
hendab kas ajahä tta  sattumist või 
tulutut ajaraiskamist.  Selle vältimi
seks on soovitav koostada kalender
plaan, kuhu märgime eksamipäevad, 
ning konsultatsioonide ajad. Kohe 
selgub, mitu päeva jääb iga jä rg ne 
va eksami ettevalmistamiseks. On 
mõni eksam õppijale raskem, tuleks 
kalenderplaanis varuda selleks roh
kem aega mõne teise, kergema ek
sami arvel.

Aja planeerimise kõrval oleks v a 
ja mõelda, kus, millal ja  kellega 
koos õppida, kas on olemas vajali
kud konspektid, raam atud ja muud 
õppevahendid. Konspektide «augud» 
tuleks täita ja kõik muu, mis v a ja 
lik, veel eelnevalt korda teha. Sel
line planeerimine ja ettevalmistami
ne aitab sessiooni perioodil jääda 
rahulikumaks ning kontsentreeruda 
ainult õppimisele.

Sessiooni ajal on vajalik kindel 
päevarežiim ja psühhohügieen. On 
teada, et produktiivset vaimset 
tööd võime teha päevas ca 6—8 

, tundi. Oleks hea, kui see aeg lan- 
jgeks hommikupoolikule, sest nagu 
I välja se le ta tu d ,  on töövõime ini- 
' meste! kõrgeim kplla 11 paiku, hil- 
. jem aga h^kk"h кчЪяп^та. Seepä
ras t 2 tundi töötamist kella 9— 11

vahel võrdub 3-tunnise tööga kella 
18—21 vahel.

Suurt mõju avaldab õppimisele 
meeleolu. Negatiivses meeleolus v ä 
heneb puhanud inimese töövõime 
ca 10%, väsimuse puhul aga koguni 
ca 50%. Positiivsete emotsioonide 
puhul tõuseb töövõime harilikust 
kõrgemale. Hea meeleolu ja reipa 
enesetunde säilitamiseks ei tohiks 
ka sessiooni ajal loobuda spordist 
ning meelelahutustest. Ent muidu
gi, peamiseks emotsioonide allikaks 
on toimetulemine oma õppeülesan
netega. Halb hinne eksamil või a ja 
hätta  jäämine halvavad psüühikat, 
viied ja edu tagavad eneseusalduse 
ja  ergutavad veelgi paremale õppi
misele.

õppimise ajal pole otstarbekas 
mitu tundi jär jest raamatute  taga 
istuda. Aktiivne õppimine (ca 20— 
50 minutit) vaheldugu regulaarselt 
puhkustega. Et puhkus mõjuks tões
ti värskendavalt , on vaja liikuda ja, 
kui võimalik, mõelda hoopis mille
legi muule kui õppimisele. Uni peab 
olema küllaldane, et tagada vaim
set värskust ja töövõimet. Kes une 
arvel oma päeva pikendab, selle 
omandamisvõime on järgmisel päe
val väiksem.

Tegelik õppimine ja materjali 
omandamine algab aines orientee
rum isega. Tehakse kindlaks, milline 
materjal tuleb kordamisele (paha
tihti esmakordsele läbitöötamisele). 
On hea, kui siinjuures saaks alu
seks võtta programmi või eksami- 
küsimused.

Üldisele orienteerumisele järgneb 
materjali läbitöötamine, s. t. luge
mine kontsentreeritud tähelepanu
ga. ü ld se  annab kontsentreeritud 
tähelepanuga õppimine, nagu näita
vad vastavad katsed, 3 kuni 10 kor
da paremaid tulemusi kui pealis
kaudsem töö. Aine omandamist soo
dustab ka allakriipsutuste ja  ääre
märkuste tegemine ning enesele 
aine kohta mõttetööd aktiviseeriva- 
te küsimuste esitamine. Kõigis kü
simustes tuleb jõuda täieliku a ru 
saamiseni. Iga fakti puhul oleks es
majoones tarvis silmas pidada selle

(Jä rg  3. lk.)

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!



Üliõpilaste 1970. a. teaduslike tööde 
vabariikliku konkursi laureaadid

ÜL IÕPI LASTEST  LAUREAATIDE AUTA SUSTAMINE
TALLI NiSIAS

Igaüks, kes tänavusel üliõpilastööde vabariiklikul konkursil auhinna 
teenis, sai tarkuselinnu öökulli kujutisega kutse laureaatide au tasusta
mise õhtule. Õhtu korraldajateks olid Tallinna kõrgemad koolid, pea
organisaator — TPedl. TPedI aulas jagatigi reedel, 11. detsembril 
välja auhinnad — 28 esimest, 29 teist ja  24 kolmandat p reem ia t /P a i-  
jude heade tööde autoreid tunnustati diplomitega. Eraldi premeeriti 
nooremate kursuste üliõpilasi, kes konkursil edukalt esinesid.

Kui palju preemiatest ja diplomitest TRÜ-sse toodi, sellest loete t ä 
nasest lehest.

V äljavõte Eesti NSV kõrgem a ja  
kesk-erihariduse m inistri käskkirjast nr. 
483, 30. nov. 1970.: «Üliõpilaste 1970. a. 
teaduslike tööde vabariikliku konkursi 
võitjate prem eerim isest.»

1. Premeerida paremate teadus
like tööde autoreid all järgnevalt.

A. ESIMESE PREEMIAGA 
A 50 RUBLA

TRÜ Matemaatikateaduskonna V 
kursuse üliõpilast Mati H e i n 
l o o d  töö eest «Проблемы опти
мизации многослойных сфериче
ских сосудов». Töö juhendaja: v. 
tead. tööt. J. Nemirovski.

TRÜ Majandusteaduskonna V 
kursuse üliõpilast Aadu K a a r t  töö 
eest «Optimaalne tootmisprogramm 
ja isemajandamine». Töö juhendaja: 
prof. R. Hagelberg.

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna V 
kursuse üliõpilast Pärja  K e l  d r  i -  
m ä g e  töö eest: «Setu Raakva 
murraku konsonantism». Töö juhen
daja: prof. A. Kask.

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna V 
kursuse üliõpilast Jüri K i v i m ä e d  
töö eest «Tartu jesuiitide kolleegium 
1583— 1600». Töö juhendaja: dots. 
H. Ligi.

TRÜ Õigusteaduskonna VI kur
suse üliõpilast Harri L i i d e 
m a n n i  töö eest «Laevade kokku- 
kõrgetest tulenevate kahjude hüvi
tamisest». Töö jühendaja: prof. 
A. Uustal.
. TRÜ Kehakultuuriteaduskonna IV 

kursuse üliõpilast Tiiu P e 11 i töö 
eest «Mõningate psühho-füsioloogi- 
liste näitajate arengudünaamikast 
erineva vanuse ja spordimeister
likkusega naiskorvpalluriteb. Töö 
juhendaja: dots. S. Oja.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Erika P e t -  
j ä r v e  töö eest «Elektrilise kak- 
sikkihi ehituse ja  ioonide adsorpt- 
siooni uurimine vismutelektroodil 
metanooli keskkonnas». Töö juhen
daja: dots. U. Palm.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Boris Š u l i t -  
š e n k o t  töö eest «Двухзонная 
иодель электронной структуры 
кристалла KCl и метод функций 
Грина для примесны состояний. 
Töö juhendaja: prof. N. Kristoffel.

TRÜ Arstiteaduskonna VI kur
suse üliõpilast Anne V a h i m e t s a  
töö eest «Luukoe regeneratsioonist 
ja  resorptsioonist». Töö juhendajad: 
van.-õp. J. Kärner, assist. K. Tam- 
mera ja  n. tead. tööt. P. Roosaar.

TRÜ Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna V kursuse üliõpilast Toomas

V e i d e b a u m i  töö eest «Kolhit- 
süni mõjust kana embrüode esmas- 
kultuuri rakkudeie». Töö juhendaja: 
med. kand. J. Kärner.

B. TEISE PREEMIAGA 
A 35 RUBLA

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna IV 
kursuse üliõpilast Aleksander В e - 
l o u s s o v i  t töö eest ««Müüt» ja 
«ajalugu» raam atus «Golubinoi»». 
Töö juhendaja: asp. I. Tšernov.

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna VI 
kursuse üliõpilast Ju ta  K e e v a l -
1 i k u t töö eest «XVII saj. hollandi 
ja  flaami maal Tallinna Riiklikus 
Kunstimuuseumis». Töö juhendaja 
prof. V. Vaga.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Piret K e r e s t  
töö eest «Elektromagneetil ine kiir
gus üldrelatiivsusteoorias». Töö ju 
hendaja: v. tead. tööt. V. Unt.

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna VI 
kursuse üliõpilast Anniki К u r r i s t 
töö eest «Th. Jefferson Ameerika de- 
mokraadi ja valgusta jana  (kuni 
1783. a.)». Töö juhendaja: dots.
H. Piirimäe.

TRÜ Arstiteaduskonna IV kur
suse üliõpilast Jevgeni L u š t š i -  
k o v i  töö eest «Roti tüümuse ja 
liimfisõlme lümfoidsete rakkude 
proliferatsioon normikohasel ja si
semisel Ce144 kiiritamisel». Töö ju
hendaja: med. kand. Ü. Hussar.

TRÜ Õigusteaduskonna VI kur
suse üliõpilast Helmut P r i t s i  töö 
eest «Kolhoosi esimeeste, spetsialis
tide ja mehhanisaatorite pensionili- 
ne kindlustamine Eesti NSV-s». Töö 
juhendaja: dots. J. Mäll.

TRÜ Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna V kursuse üliõpilasi Lia 
T a m m e  ja Kaie T o o m p u u d  
töö eest «Baltimaade üld- ja ehitus- 
kliima küsimusi». Töö juhendaja: 
dots. A. Raik.

TRÜ Arstiteaduskonna V kursuse 
üliõpilast Tiiu U n i v e r i  töö eest 
«Diskogeense lumbosakraalse radi- 
kuliidi diagnostikast ja kirurgilise 
ravi tulemustest». Töö juhendaja: 
med. kand. R. Paimre.

TRÜ Matemaatikateaduskonna V 
kursuse üliõpilast Uno V a l l n e r i  
töö eest «Summaarüvatest poolrüh
madest». Töö juhendaja: prof. kt. 
G Vainikko.

C. KOLMANDA PREEMIAGA 
A 25 RUBLA

TRÜ Arstiteaduskonna V kursuse 
üliõpilasi Arno A a d a m s o o d  ja

Vaädur J ä n e s t  töö eest «Depres
siivse sündroomiga haigete hospita
liseerimise struktuurist ja  dünaam i
kast Tartu Vabariiklikus Kliinilises 
Psühhoneuroloogiahaiglas 1958— 
1967». Töö juhendaja: prof. 
J. Saarma.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Boris M e i 
l e  v ä t töö eest «Электронно- 
микроскопическое исследование 
исследование начальных стадий 
образования эпитаксиальных пле
нок селенида цинка». Töö juhen
daja: van. ins. I. Tigane.

TRÜ Majandusteaduskonna V 
kursuse üliõpilast Heino P i h о t а -
I о t töö eest «Nõukogude raadio- 
kaupade kvaliteet ja selle a rengu
suundi». Töö juhendaja: dots.
H. Pauts.

TRÜ Õigusteaduskonna IV kur
suse üliõpilast Eimar R a h u 
m a a d  töö eest «Regionaalne kait
sesüsteem läänepoolkeral». Töö ju
hendaja: prof. A. Uustal.

TRÜ Bioloogäa-Geograafiateadus- 
konna V kursuse üliõpilast ülle 
R e i n u  töö eest «Kartuli mugula 
kalluse ja  apikaalmeristeemi kulti
veerimisest in virtoy>. Töö juhen
daja: dots. H. Kallak.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Marju S а 1 -
v e t töö eest «Püridlini adsorpt- 
siooni uurimine vismutil diferentsi- 
aalmahtuvuste mõõtmise meetodil». 
Töö juhendaja: dots. U. Palm,

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna 
V' kursuse üliõpilast Toomas S i l k u  
töö eest «Nikkelkatoodäde elektro- 
keemšliste omaduste uurimine leeli
ses keskkonnas». Töö juhendaja: n, 
tead. tööt. J. Tamm.

TRÜ Füüsika-Keemiateaduskonna
V kursuse üliõpilast Merike S ö ö t i  
töö eest («P ur i in )n pürimidiinnuk- 
leoiiidide analüüs koera pankrease 
kõrgmolekulaarses ribosomaaises ri- 
bonukleiinhappes». Töö juhendaja: 
dots. A. Lind.

TRÜ Arstiteaduskonna üliõpilast 
Mati T i i v e 1 i i  (V k.). Rein 
R a n d a  m i t  ( V k.). Ruuben 
R a h u m e t s a  (IV k.) ja Tiit 
R e b a s t  (II  k.) töö eest «Koro- 
narograafia Paulin’i meetodil». Töö 
juhendajad: prof. E. Tünder, v. tead. 
itööt. T. Suliing ja n. tead. tööt. 
V. Mölder.

TRÜ Kehakultuuriteaduskonna IV 
kursuse üliõpilast Milvi U u s -  
m а a d töö eest «Vabariigi parema
te naisväravpallurite tüpoloogilised 
iseärasused ja psühhofüsioloogiliste 
näitajate dünaamika». Töö juhen
daja: dots. S. Oja.

TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna VT 
kursuse üliõpilast Helvi V ä ä r s i 
töö eest «Interferents ja  tema mõju 
inglise ajavormide moodustamisel 
ja kasutamisel 8. klassi õpilaste töö
de põhjal». Töö juhendaja: van.-õp.
H. Liiv.

М. V. Lomonossovi nimelise 
Moskva Riikliku Ülikooli kollektiiv 
pöördus äsja  kõigi Moskva linna 
kõrgemate koolide õppejõudude ja 
teaduslike töötajate poole üleskut
sega lülituda üldrahvalikku liiku
misse läheneva NLKP XXIV kong
ressi väärikaks tähistamiseks. 
Omalt poolt kohustasid MRÜ õppe
jõud pidama kongressieel.se! perioo
dil Moskva linna ning oblasti töö
tajaile 2500 loengut, ülikoolis en-

Tartu Riiklik ÜÜkooi nr, 38
Reedel, 18. Xl i  1970. a. lk. 2

juhatuse laiendatud koosolek, kus 
arutati meie lektorite kollektiivi 
võimalusi selle tähtsa  ürituse läbi
viimisel. Selleks, et iga kateeder 
saaks võimetekohaselt lülituda te ad 
miste levitamisse, otsustati pöördu
da teadusala prorektori kaudu kõigi 
kateedrite kollektiivide poole, et aru-

ülikooli lektorid NLKP XXIY 
kongressi eel

das aga  veel 1000 loengut ning or
ganiseerima 25 kollektiivset välja
sõitu linna ettevõtteisse kongressi- 
eelsete materjalide selgitamiseks.

See üleskutse leidis laialdast vas
tukaja nii Moskva kui kogu meie 
maa kõrgemates koolides ja teadus
likes asutustes. NSV Liidu Kõrge
ma ja Kesk-erihariduse Ministeeriu
mi kolleegium ja üleliidulise ühingu 
«Teadus» juhatuse presiidium kiit
sid heaks MRÜ kollektiivi algatuse 
loengulise propaganda hoogusta
miseks töötajate hulgas kongressi- 
eelsel perioodil ning tegid ülesan
deks kõigile kõrgematele koolidele 
läbi a ru tada  MRÜ üleskutse ning 
välja töötada omapoolsed perspek
tiivplaanid,

9, d e t s e m b r i l  toimus ühin-

(Jä rgm b .)

EKP TRÜ komitee koosolekul 13. 
detsembril kuulati komitee sekretäri 
K. Kogeri informatsiooni ülikooli 
väljaehitamise planeerimise ja selle 
plaani realiseerimise käigust.

Kinnitati algorganisatsioonide 
üldkoosolekute otsused võtta NLKP 
liikmeteks Õigusteaduskonna V kur-

Kogemusi otsimas
Viimasel ajal on meil hoogustu

nud töö õppeprotsessi uurimise alal. 
Et Küievi Ehitusinseneride Insti
tuudis tegeldakse selle probleemiga 
juba 1963. aastast alates, siis käi
sidki üliõpilased H. Faiman ja
H. Heinla tutvumas kiievlaste tule
mustega ja  kogemustega. Kiievis 
viib uurimistöid läbi õppeprotsessi 
teadusliku organiseerimise kabi
net. mida juhatab tehniliste teadus
te kandidaat dotsent G. L. Taukats, 
samuti õppemasinate ja  p rogram 
meeritud õpetamise laboratoorium. 
Põhiprobleemid nende töös on õppe
protsessi teadusliku planeerimise ja 
juhtimissüsteemi väljatöötamine 
ning õpimasinad ja nende kasu ta
mise metoodika. Meil on kiievlastelt 
mõndagi õppida ja oma töös kasu
tada.

H. R.

gu «Teadus» TRÜ organisatsiooni 
taiaks läbi MRÜ kollektiivi a lg a 
tus ja koostataks ürituste konkreet
ne plaan loengulise töö hoogusta
miseks. Et kateedrite andmed on va
jalikud üleülikoolilise vastava plaä- 
ni koostamiseks, palutakse e s i 
t a d a  n i m e t a t u d  p l a a n  h i l 
j e m a l t  23. d e t s e m b r i k s  k. a. 
TRÜ teadusliku uurimistöö sekto
rile.

Ühtlasi tuletatakse kõigile TRÜ 
õppejõududele meelde, et nad ru t
taksid esitama loengulise töö a r 
vestuskaarte 1970. a. peetud loengu
te, vestluste, ettekannete kohta, kas 
siis oma sektsiooni esimehele või 
otseselt ühingu «Teadus» linnaosa- 
konda sm. H. Sarapuule.

R. VALI
suse üliõpilased Aavo Omann, Ei
mar Rahumaa ja IV kursuse üliõpi
lane Donald Visnapuu ning Arsti
teaduskonna II kursuse üliõpilane 
Rufina Nurmia. NLKP liikmekandi
daadiks võeti Arstiteaduskonna V 
kursus« üliõpilane Sirje Järvekütg 
ja kommunistliku kasvatuse labora
tooriumi insener Enn Braun.

Bioloogiaosakonna viimane vilisf- 
iasõhtu käesoleval aastal toimus
9. detsembril. Zooloogia kateedri 
professor J. Aul rääkis mälestusi 
oma üliõpilaspõlvest. Professori ligt 
viiekümneaastane tegevus meie ü l i
koolis andis jutustatud mälestuste
le erilise väärtuse just noorima 
põlvkonna jaoks.

ÜET lektorid
Käesoleva semestri viimane õp

pus teemal «Loengute näitlikusta- 
misest» toimub esmaspäeval, 21. 
detsembril algusega kell 18 peahoo
ne aud. 228.

Venia legendi
23. detsembril kell 16 toimufo 

keemiahoones auditooriumis nr. 4,30 
bioloogilise keemia kateedri dotsea- 
di kt. Udo T a r v e  loeng «Allostee- 
rilistest fermentidest» v e n i a  l e 
g e n d i  saamiseks.

Prof. E. RAUDAM, 
Arstiteaduskonna dekaati

K EEL EÕ PET AM IS E  
PA R A N D A M IS E K S  

ÜLIKOOLIS

Hiljuti lugesime võõrfiloloogide 
muredest ja soovidest. Artiklis 
«Keeled suhu!» («TRÜ» 4. XII 
1970) tegi võõrkeelte osakonna kom
somolibüroo kokkuvõtte osakonna 
üliõpilaste ja  õppejõudude ühisest 
koosolekust, kus esitati mitu as ja 
likku ettepanekut keelte õpetamise 
parandamiseks. Võõrkeele kateedrid 
püüavad jõudumööda neid ettepane
kuid ellu rakendada.

yõõrkeelte  osakonda pääsevad 
üliõpilased läbi võrdlemisi tiheda 
konkursisõela. Nad on enamikus 
erksad, hoolsad ning distsiplineeri
tud noored, kellega saab tulemus
rikkalt töötada. Osakonna üliõpila
sed saavad hea teoreetilis-metoodi- 
lise ettevalmistuse. Muret teeb aga 
nende praktiline keeleoskus. P rak ti
lise keele omandamine väljaspool 
vastavat keelelist keskkonda on 
alati raske töö. See nõuab meie 
võõrfiloloogidelt palju aega ja  ener
giat, mida eesti või vene filoloogid 
(rääkimata juba mittefiloloogiliste 
erialade üliõpilastest) võivad kasu
tada teooriasse süvenemiseks või 
muuks otstarbeks. Võõrfiloloogidele 
õpetatakse praktil ist keelt olenevalt 
kursusest 8— 16 tundi nädalas. Te

gelikult saab aga iga üliõpilane õp
petöö käigus võõrkeelt kõnelda p a 
remal juhul vaid tund või kaks n ä 
dalas. Seda on ilmselt vähe ja üli
õpilased peavad tingimata ise loo
ma ja aktiivselt kasutama lisavõi
malusi võõrkeele harjutamiseks vä l
jaspool õppetööd. Ei tohi unustada, 
et võõrfiloloogil on sarnasust sport
lase või elukutselise lauljaga selles 
mõttes, et ka keelt peab võimalikult 
sageli ning intensiivselt harjutama.

Aktuaalseks probleemiks võõr
keelte osakonnas on viimasel ajal 
veel see, kuidas aidata tavalisest 
keskkoolist tulnud üliõpilastel j ä 
rele jõuda oma kursusekaaslastele, 
kes on lõpetanud võõrkeele erikooli. 
Kateedrite eesmärgiks on saavutada 
üliõpilaste enam-vähem ühtlane 
keeleoskuse tase hiljemalt kolmanda 
kursuse lõpuks. Selleks peavad t a 
valise keskkooli lõpetanud üliõpila
sed töötama eriti pingsalt ja esi
algu loobuma kõrvalharrastustest 
nagu fakultatiivkursuste kuulamine 
jm.

Kui võõrkeelte õpetamine ülikoo
lis on põhiainena meie võimalusi 
arvestades vähemalt rahuldaval ta 
semel, siis r o h k e m  m u r e t  o n  
v õ õ r k e e l t e  õ p e t a m i s e g a  
ü l d a i n e n a .  Mittefiloloogiliste 
erialade üliõpilased nurisevad mõ
nikord, et nad võõrkeelt kuigi palju 
juurde ei õpi, võrreldes keskkooliga. 
Harilikult väidavad seda küll üli

õpilased, kes ei kasuta ülikoolis ole
masolevaid täiendavaid võimalusi 
keelte õppimiseks. Teatavasti saab 
alates 1969/70. õppeaastast vanema
tel kursustel õppida võõrkeelt fa
kultatiivselt.  Kahjuks on aga kuju
nenud olukord, kus võõrkeelt pare
mini tundvad üliõpilased jätkavad 
võõrkeele õppimist, kuna nõrgemad 
jäävad fakultatiivrühmadest eemale, 
üksikuid kaebusi, nagu ei saaks 
ülikoolis võõrkeeli n imetamisväär
selt juurde õppida, on hakanud 
kostma ka nimelt võõrkeele erikoo
lide lõpetanutelt. Viimased peaksid 
taotlema lub^ võõrkeele lõpueksami 
sooritamiseks ennetähtaegselt.  See
järel võiksid nad soovi korral alus
tada  mõne teise võõrkeele õppimist. 
Mõeldav oleks veel teaduskonda- 
devaheliste õpperühmade organisee
rimine edasijõudnutele.

Küsimus ei ole aga  ainult üksi
kute üliõpilaste puhul esinevates 
raskustes. Võõrkeele kui üldaine 
nõuetekohast õpetamist ülikoolis on 
viimastel aastate! hakanud häirima 
mitmesugused tõsisemad tegurid. 
Mõnest niisugusest raskusest teeme 
juttu all järgnevalt .

ф  1. Võõrkeelele eraldatud tun
dide arv on enamikus teaduskonda
des liiga väike. Süüdi ei ole siin 
teaduskonnad, vaid 1964./65. õppe
aastast  kehtiv kord, mille järgi kuni 
pool võõrkeele õpetamiseks ettenäh
tud ajast läheb vene keele õpetami

OLEKS VAJA
seks. See omal ajal aju tisena mõel
dud abinõu on juba aastaid häiri
nud võõrkeelte korrapärast õpeta
mist, Õppeplaanide sagedane muut
mine on põhjustanud, et võõrkeelele 
eraldatud tundide arv on teadus- 
konniti äärmiselt ebaühtlane (115— 
300 tundi), See takistab ühtsete 
programmide ja õppevahendite ka
sutamist ning raskendab tunduvalt 
võõrkeele kateedrite tööd. Tegeli
kult ei õpetata meil väljaspool Aja- 
loo-Keeleteaduskonda, Õ igusteadus
konda ja majandusküberneetika eri
ala kusagil võõrkeelt üleliiduliselt 
ettenähtud 210-tunnilise obligatoor
se miinimumi ulatuses.

Ц  2. Profileerivate kateedrite ja  
võõrkeelte kateedrite omavaheline 
koostöö ei ole veel küllaldane. Kõi
ge mõjuvamaks ajendiks võõrkeelte 
õppimiseks oleks, kui üliõpilased 
peaksid kursuse- ja  diplomitööde 
kirjutamisel, samuti ÜTÜ ettekan
nete koostamisel jne. kasutama 
võõrkeelset kir jandust. Ülikooli 
raamatukogud on hästi varustatud 
võõrkeelse kir jandusega, mida aga  
üliõpilased seni suhteliselt vähe loe
vad.

ф  3. Võõrkeelte õpetamise pa

randamist raskendab tunnitasu alu
sel töötavate õppejõudude suur 
arv. Vaatamata õppekoormuse pide
vale kasvule, pole võõrkeele kateed
rid mitme aasta  jooksul juurde saa
nud ühteg! koosseisulise õppejõu 
kohta. Inglise keele kateedris (koor
mus 23 000 tundi) on praegu 19 
koosseisulist õppejõudu ja 24 tunni
tasu alusel töötajat (viimased tä i
davad 34% kateedri koormusest).  
Teatavasti on õppeülesande tä i t ja 
tel raske oma põhitöö kõrvalt leida 
aega kõrgema kooli metoodika ja  
vastava eriala terminoloogia oman
damiseks. Tunnitasu alusel tö ö ta 
jate sagedane vahetumine on põhju
seks, miks mõnele teaduskonnale 
pole aastate vältel suudetud luua 
püsivat võõrkeeleõpetajate kaadrit.

ф  4. Eeskätt sobivate ruumide 
puudumise tõttu ei saa võõrkeele 
õpetamisel üldainena kuigi ulatus
likult rakendada näitlikke vahen
deid. Samuti puuduvad ülikoolis 
peaaegu täielikult nn. auditooriumi- 
välised võimalused võõrkeelte õppi
miseks (vestlusringid, isetegevus 
jm.). Seoses Ajaloo-Keeleteaduskon
na töölerakendamisega õhtuses va
hetuses on isegi võõrkeelte osakorc-
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11. detsembril kaitses Ajaloo-Kee- 
teteaduskonna nõukogus doktori
väitekirja NSV Liidu ajaloo kateed
ri dotsent Sulev Vahtre teemal 
«HINGELOENDUSED EESTIMAA 
KUBERMANGUS (1782— 1858) JA 
NENDE ANDMED TALURAHVA 
AJALOO ALLIKANA». Töö on 
ühelt poolt allikateopetuslik, oma 
tulemuste poolest aga ka oluline 
ajaloolis-demograafiline uurimus. 
Sisuliselt on see esimene doktori
väitekiri ajaloolise demograafia

alal Eesti NSV-s ja  teine Nõukogu
de Liidus.

Autor töötas läbi tohutu arhiivi
materjali, millest ainuüksi põhi
allikad — revisjoniloendid — sisal
davad üle 1700 säilitusühiku, lisaks 
neile kiriku meetrikaraamatud ja 
paljud teised allikad. Töös on selgi
tatud mõisate arv Põhja-Eestis, nen
de rahvarohkus, elanikkonna kasvu 
dünaamika ning seda tinginud põh
juste kompleks. Seoses iibeküsimus- 
tega tuli autoril põhjalikult uurida 
ka tolleaegseid ilmastikuolusid, põl
lumajanduse taset ning meditsiini 
küsimusi. Nii ametlikud oponendid, 
ajaloodoktorid prof. J. Konks,
H. Ligi, E. Jansen ja J. Kahk, kui 
ka sõnavõtjad ja väljastpoolt sa a 
detud arvukad arvamused ning 
nõukogu liikmed olid üksmeelselt 
seisukohal, et töö autor väärib kõi
giti ajaloodoktori kraadi.

Sulev Vahtre sündis 1926. aastal 
Tartumaal Laiuse vallas. 1947. a. 
as tus ta TRÜ ajaloo-osakonda, mil
le lõpetas 1952. aastal. Päras t  seda 
astus aspirantuuri,  kus tal valmis 
allikateõpetusliku suunaga kandi
daadiväitekiri Liivimaa nooremast 
riimkroonikast, mis 1960. a. avaldati 
ka trükis. 1955. a. alates töötab
S. Vahtre TRÜ NSV Liidu ajaloo 
kateedris õppejõuna. Tal on peda
googina suur autoriteet üliõpilaste 
hulgas. Ajaloolasena, arvukate tea 
duslike tööde autorina, on ta üks 
tuntumaid kroonikate ja a g ra a r 
ajaloo spetsialiste vabariigis.

K. SIILIVASK,

TRÜ NSV Liidu ajaloo 
kat. juh.

Kuldas 
valmistume 
eksameiks?

(algus lk. 1) ii
seost tervikuga, õppida mitte nii-' 
vord meeldejätmiseks, kuivõrd süs
temaatiliselt organiseeritud terviku 
loomiseks.

Kui aine ei ole eriti raske, võiks 
enamiku ainete puhul paralleelselt 

"esimese läbitöötamisega alustada 
kohe nn. koondkonspekti koostamist. 
Koondkonspekti koostamisel tööta
takse õppematerjal osade kaupa lä
bi ning iga osa õppimise Järel m är
gitakse kõige olulisem lühidalt pa
berile — sellega luuakse nagu aine 
selgroog. Mida niigi teatakse, poie 
mõtet koondkonspekti kanda. Täie
likult arusaadud materjali puhu! on 
vahel soovitav koondkonspekti kan
da ainult teatud lausete algused või 
siis ainult küsimused aine kohta. 
Hilisem kordamine sellise «eba
täiusliku» konspekti järgi ergutab 
aktiivsele mõtlemisele ning annab

seetõttu märksa paremaid tulemusi. 
Materjal on ju meil nagunii käepä
ras t ja iga tekkiva küsimuse puhul 
saame kohe leida vajaliku vastuse. 
Üldse, mida rohkem omapoolset ak 
tiivsust, mida rohkem konspektide, 
jooniste, loendite, diagrammide jms. 
koostamist, seda paremini aine 
omandatakse.

On aine nüüd niimoodi läbi töö
tatud ning koondkonspekt koosta
tud, võib asuda kordamisele. Korda
mine toimub juba koondkonspekti 
või aine läbitöötamise käigus loo
dud üksikasjalise plaani järgi. 
Nüüd oleks soovitav materjali m it
te enam lihtsalt lugeda, vaid proo
vida juba ise võimalikult palju 
omandatud materjalist reprodutsee
rida, lünkade ilmnemise korral aga 
vastavad küsimused konspekti abil 
endale täiesti selgeks teha. Nüüd 
püütakse meelde jätta ka konkreet
sem ja detailsem faktiline materjal, 
mis on vajalik mõtete argumentee
rimiseks.

Lõpetuseks veel mõningad reeg
lid eksameiks valmistumise kohta.

1. P äras t  kordamise lõpetamist 
püüa ette aimata sinule esitatavaid 
küsimusi. Korralda koos teistega

Kutset 
kuulda

võeti ütles, ei tahaks ka siin m uusikaga  
tegelda.

Üldse lauldi kõike: populaarseid 
estraadilaule, eesti biitansamblite 
om aloom ingut, rahvalaule.

Veebruarikuus toim uvale ametli-

Repliik

Imelikud asjad sünnivad Ajaloo- 
Keeleteaduskonna 

seminar-raamatukogus
Kolmapäeva hommikupoolikul is

tusin ladina keelde süvenenuna se- 
minarkas, kui minu juurde tuli äkki 
raamatukoguhoidja ja  küsis, mitut 
raam atut ma oma laua nurgal n ä 
gin ja kes minu kõrval istus.

Laualt oli kadunud Ch. Dickensi 
«Pickwick-klubi järelejäänud pabe
rid» I osa, 1948.a. väljaanne. Töö
taja oli tõstnud pärast parandamist 
raamatud oma selja taha lauale 
virna, et need pärast kappidesse 
paigutada. Ja selle a jaga oli üks 
raam at kadunud! Arvasin, et vahest 
paningi selle juhuslikult oma kotti 
ja  küllap ta varsti välja tuleb. Siis 
aga sain kuulda, et see ei ole kau
geltki esimene selline kadumine. 
Häbi hakkas. P ä ras t  seda, kui ma 
olin ääri-veeri uurinud, kas see ra a 
matute kadumine ka rahaliselt hal
vasti mõjub, sain vastuseks: «Minu
le see küll midagi ei tee, aga mis 
ma teile annan!?» Tulebki nii vä l
ja, et meie õppevahendite pärast 
tunnevad muret kõik teised, välja 
arvatud meie ise.

Kadunud on 2 eesti-vene sõnaraa
m atut. Samuti on kaasa võetud ing- 
lise-eesti ja  saksa-eesti sõnaraam a
tuid; keele- ja kir jandusteaduse 
alalt sellised teosed nagu P. Ariste 
«M aailm a keeled» I ja  il; G anshina 
«English Grammar»; NSVL Teadus
te Akadeemia väljaanne «Грамма
тика русского языка» (II köite
I o sa); Briki ja  Polivanovi «Поэти
ка»; Baranovi «Русское народное

поэтическое творчество»; Toma- 
ševski «Стилистика и стихосложе
ние»; Stebiin-Kamenski «История 
скандинавских языков»; «Eesti 
graafika».

Ühiskonnateaduste riiulilt on ka
dunud üsna haruldane teos, mida 
praegu enam kuskilt juurde muret
seda ei saa ja mida raamatukogul 
oli ainult üks eksemplar. See on
1946. a. ilmunud Plehhanovi «Isi
ku osa küsim usest ajaloos». S a 
ma teed on läinud Marxi ja  Engelsi 
«Valitud teosed» I, II. Päras t  esi
mest kadumist muretseti need r a a 
matud asemele, kuid keegi võttis 
nad järjekordselt endaga kaasa! 
NLKP pleenumite ja  kongresside 
materjalide riiul on ka kuidagi 
kahtlaselt hõredaks jäänud. Kõige 
rohkem aga paneb imestama jä rg 
mine fakt: M aupassant’i «Избран
ные произведения в двух томах»
I köites on 50 lehte žiletiga põigiti 
läbi lõigatud! Samuti on teostest 
tervete lõikude kaupa väljarebimist 
ette tulnud.

Olgu öeldud, et käesolevas kirju
tises mainitud teostega pole kadu
nud raamatute  nimekiri veel lõppe
nud. Vaadake oma raamaturiiulid 
korralikult üle, kas pole sinna ju 
huslikult sattunud mõni nõudeleheta 
laenutatud seminariraamatukogu 
templiga raamat.

EHA JAKOBSON, 
eesti fil. II k.

eksamieelne vastastikune küsimine- 
kostmine.

2. Eksamite ajal hoia oma mõte
test eemal igasugused muud asjad. 
Tööta rahulikult,  püsivalt, enese
kindlalt.

3. Loe hoolikalt eksamiküsimusi. 
Enne vastamist mõtle läbi oma vas
tuse plaan. Kui on vaja, tee lühi- 
märkmeid oma vastuse peapunktide 
kohta.

4. Kui sa kõhkled oma vastuses, 
kuid siiski tahaksid vastata  oma 
variandi järgi,  siis kasuta seda v a 
rianti.

5. Kui sa satud mõne küsimuse 
ettevalmistamisel täielikku kimba
tusse, ära raiska sellele palju aega, 
vaid võta käsile teised küsimused. 
Hiljem, kui aega jätkub, pöördu 
uuesti tagasi raske küsimuse juur
de.

6. Ära tee tühje sõnu kvantiteedi 
nimel kvaliteedi arvel.

7. Vastuse kirjalikul ülesmärki
misel loe >enne, kui asud järgmise 
küsimuse juurde, iga vastus veel 
kord üle.

A. HALLING, 
defektoloogia 11 k.

kule konkursile ku tsu ti kõik, kes sel 
õhtul laulsid (peale nim etatute veel 
J. Paap, P. Raudsepp, M. Telliskivi, 
K. M õttus ja N. A ndersson).

K indlasti leidub külla lt neid, kel
le laulu naudib vaid sõprade ring, 
kes aga võiksid oma esinemisega  
elam ust pakkuda laiemale publikule  
ja sellest ka ise rahuldust leida

M õelge järele ja tulge veebruaris 
am etlikule konkursile. M uidugi eel
nevalt oleks soovitav endast märku  
anda ja end klubi juhtkonnale tu t
vustada.

Klubi nõukogu annab teada, et 
kõik, kes reklaami nõrkuse vm. põh
juste l ei saanud osa võtta  kitarriga  
lauljate eelkonkursist, saavad en
nast kirja panna veebruarikuus toi
muvale Tartu kahe kõrgema kooli 
kitarriga laulumeeste, -naiste põhi- 
konkursile (kus muuseas ka mõned 
auhinnad paistm as on) veel sel ja 
järgm isel nädalavahetusel ürituste  
to im um ise 'a ja l klubi juhataja ruu
mis.

Tiit Sõber

E E L K O N K U R SIST  K LU B IS

8. detsem briks olid ülikooli k lu 
bisse ku tsu tud  «kõik noored mehed, 
kes kitarri saatel ja ilma võim en
duseta laulda armastavad».

K avas oli eelvoor, et leida m usi
kaalseid noormehi Tartu üliõpilaste 
popansam bli tarvis, kes meie isete
g evust ka väljaspool kodulinna  
esindada võiksid.

Kohale tuli üheksa üliõpilast. 
Meelde jäi juba üliõpilaspäevade 
ajal EPA  show’s  ̂ silm a hakanud  
EPA M etsandusteaduskonna tu 
deng H endrik Reive. Ta pani kogu  
saali om aloom ingulist lõbusat lau
lukest kaasa laulma.

Umbes sama stiili esindas ka te
ma koolivend Heiki Rips.

Vabalt ja m eeldivalt esines Tal
linna 42. Keskkooli ansam bli «Pa
pagoid» endine liige Tiit Sõber, kes 
nüüd Tartus m atem aatikat õpib. Ta
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Hendrik Reive

Andrus Simsei

UUT KATEEDRIT
nas niisugused võimalused praegu 
v äga  piiratud.

L o e t l e t u d  p u u d u s t e  k õ r 
v a l d a m i n e  e e l d a b  u l a t u s 
l i k k u  n i n g  p i d e v a t  t ö ö d ,  
m i d a  s u u d a k s  v a j a l i k u l  
m ä ä r a !  t e h a  a i n u l t  s e l l e 
k o h a n e  k e s k u s  i i l e ü l i k o o -  
S i l i s e  k a t e e d r i  n ä o l .  Kõigis 
teistes ülikoolides, kus on olemas 
võõrkeelte osakond või teaduskond, 
hoolitseb võõrkeelte kui üldaine õpe
tam ise eest iseseisev kateeder (või 
kateedrid). Meie ülikooli kahe võõr
keele kateedri koormus on aa s ta 
aas ta lt kasvanud (u latub käesole
val õppeaastal 40 500 tunnini) ja  on 
tulnud aeg, kus keelte nõuetekohase 
õpetam ise tagam iseks peab midagi 
ette võtma. A jaloo-Keeleteaduskonna 
nõukogu viimasel koosolekul leiti 
o levat vajalik  luua i s e s e i s e v  
ü l e ü l i k o o l i l i n e  k e e l t e  k a 
t e e d e r  lisaks praegustele võõr
keele kateedritele. V astav ettepa
nek on edasi saadetud rektoraadile. 
P rojekteeritava kateedri ülesandeks 
oleks võõrkeelte õpetam ine mittefilo- 
loogiliste erialade üliõpilastele ja 
aspirantidele, kuna olem asolevate

võõrkeelte kateedrite peamiseks üles
andeks jääks vastava  filoloogilise 
eriharu üliõpilaste ettevalm istam ine 
eeskätt pedagoogiliseks tööks (s ta t
sionaarseid ja  m ittestatsionaarseid  
inglise ja  saksa filolooge on praegu 
kokku 400). Samuti kuuluks filo
loogiliste kateedrite kompetentsi 
võõrkeele õpetam ine lisaspetsiaalsu- 
sena (näit. 60-le ajaloo-osakonna 
üliõpilasele). K avandatava keelte 
kateedri töö hulka võiks kuuluda ka 
vene keele õpetam ine m ittefiloloogi- 
dele. Ehkki uue kateedri koormus 
kujuneb suhteliselt suureks, ei üle
taks see n im etam isväärselt praeguse 
inglise keele kateedri koormust 
(23 000 t.). Pealegi oleks uue ka
teedri liinis tehtav õppe-metoodi- 
line töö ikkagi ühesuunaline. EPA-s 
ja  TPI-s töötavad analoogilised ka
teedrid edukalt. Läti Riiklikus Üli
koolis on juba kümmekond aas ta t 
olemas üleülikooliline võõrkeelte ka
teeder kolme alasektsiooniga (kogu- 
koormus üle 40 000 tunni, õppejõu
de 50).

Ei ole kahtlust, et üleülikoolilise 
keelte kateedri moodustam ine aitaks 
lahendada enamikku võõrkeelte õpe

tam isel esilekerkinud raskustest. Se
nise lõhestatuse likvideerimine k a 
teedrite õppe- ja  teadusllk-metoodi- 
lises töös looks norm aalsem ad tin 
gim used õppejõudude spetsialisee
rumiseks. Selle tulem usena para
neks oluliselt võõrkeelte osakonna 
m itm esaja kasvandiku ja  mõningal 
m ääral ka tuhandete teiste üliõpi
laste ettevalm istus oma tulevaseks 
kutsetööks.

O. MUTT

I kursuse 
üliõpiianel

Kas oled juba TRÜ Spordiklubi 
liige?

Kui ei
siis liikmeks on võimalik astuda 
TRÜ spordiklubis 

Kui ja
siis kursuse spordiorganisaator 
saab LIIK M EPILETI kätte TRÜ 
spordiklubist V. Kingissepa 19.

U. VOOLAID,
TRÜ Spordiklubi instruktor

K üünlatuli on ka tuli
pealegi veel vikerkaarevärvilise lõhnaga
mida tunned alles pim edas
siis aga ei näe suitsu  tõusm as
hääbuvast tulest
lõhn paitab käsi
veel ilusam  on küünal lum es
sinna panid ta leinavad käed
küünlad on üksikud
ka kahe- ja kolm ekaupa
mida suurem  lein seda vähem  küünlaid
mina ei saa oma kurbust killustada
kahe või kolm e peale
ja kui tuul tema kustutab
olen juba kaugel
tõm bam as tikust tuld suitsule
kalm istu l saavad küünlad
oma algse m õtte ja lõhna
m is jääb neile ka siis
kui kultuurküünlad
valgustades poolpurjus inimesi
või üksikut unistajat
või unistaja poseerijat
öösiti üleval
kujutades et ta on m idagi 
või tem ast võib saada keegi 
need küünlad on rahulikud, 
ei viskle tuulte käes 
ei kustu  muidu kui kustutades  
ja peale nende vaatam ist 
kobitakse kähku teki alla 
aga kalm istul
seal pole enam kusagile pugeda  
seal ollaksegi juba kusagil 
või parajasti teel selle poole



U usm erem aalane A rthur 
Lydiard on aastaid  tegelnud 
tervisejooksu mõju uurim ise
ga inim organism ile, loonud 
asjahuviliste grupi, teinud, 
teoreetilisi üldistusi. Meie 
JoTE põhineb sam uti Lydiar- 
di süsteemile.

Kogu eluks on Arthur Lydiardile 
meelde jäänud valutavad lihased ja 
kurnatud organism pärast tema esi
mest 6 miili (9656 m) jooksu. Enne 
seda pidas ta end oma 27 aasta  v a 
nuses täiesti treenitud inimeseks. 
See juhuslik 6 miili sundis Lydiardi 
põhjalikult muutma oma vaateid 
kehalisele ettevalmistusele. Ta hak
kas uurima jooksu mõju organis-

häirivad jooksu tõsiselt. Teiseks 
olgu jalatsid võimalikult paksu ta l 
laga, hästi kõlbavad pehmete sise- 
taldadega ketsid. Talvel võivad j a 
las olla ka viltsaapad või pehmete 
kummitaldadega vanad tänavakin- 
gad. Väga tähtis on hoiduda ja l 
gade põrutuste eest jooksmisel. 
Ja lg  peab kindlasti olema soojas, 
vajaduse korral tuleb jalga panna 
mitu paari villaseid sokke. Sokid 
olgu terved, augud või lohakalt pa
randatud kohad võivad põhjustada 
ville n ing sunnitud vaheajad too
vad pähe loobumismõtted.

Alguses peate end ri ietama hästi 
soojalt,  sest treenimata organism 
ei suuda ise temperatuuri regulee
rida. Aja jooksul tuleb aga riietest 
järk-järgult loobuda, leppides mii
nimumiga, mis kaitseb teid külma 
eest jooksu ajal, mil kehasoojus on 
teile peamiseks kaitseks. Riided ol
gu vabad, nad ei tohi aheldada lii
gutuste amplituudi. Lydiardi koge
mustest tuleb meeles pidada, et 
jooksu ajal, olenemata ilmast, ei ole

Lydiardi süsteemist
mile ning pühendas sellele kogu 
oma edaspidise elu. Lydiard mõis
tis, et aeglane pingevaba jooks mõ
jub hästi kogu organismile, eriti 
aga vereringe- ja hingamissüstee- 
mile.

Ta hakkas jooksma iga päev 
ning juba mõne kuu päras t võis ta 
erilise vaevata läbida 25 km. Ly
diard jä tkas eksperimenteerimist, 
otsis oma võimete piiri, joostes 
päevas kuni 50 km. Oma jooksu- 
treeningute kohta pidas ta ranget 
arvestust. Tihti viis ta organismi 
äärmise kurnatuseni,  kuid tundis 
end alati päras t ülisuuri pingutusi 
7— 10 päeva jooksul suurepäraselt.  
Ta järeldas, et aeg-ajalt on inimesel 
kasulik ületada oma tavalis te  või
mete piire — see võimaldab neid 
tunduvalt laiendada. Aja jooksul 
aeglustus Lydiardi pulss 70 löögilt
45 löögile minutis. Ta tundis endas 
tohutuid jõuvarusid. Lydiard hak
kaski otsima retsepti '  mis võimal
daks säili tada nooruslikkust, jääda 
terveks ja teovõimsaks. Enda jaoks 
ta selle leidis. Nüüd, kus Lydiard 
on juba üle neljakümne, on tal en
diselt madal pulss, minimaalne 
kaal, tugev ja elastne muskulatuur. 
Tal jätkub ka praegu nooruslikku 
energiat oma kavatsuste elluviimi
seks.

Olles alati füüsiliselt värske, ei 
tundnud Lydiard tavaliselt ka psüü
hilist väsimust, tal oli hea uni ja 
isu. Lydiard avastas, et niisugune 
eluviis reguleerib automaatselt ka 
toitumist. Rasvased, raskestiseedi- 
tavad toidud kaotasid endise veet
luse, magu keeldus vastu võtmast 
organismile mittevajalikku toitu. 
Menüüs tõusid esikohale mahlad, 
puuviljad, salatid, ka tailiha. Nii
sugune dieet ei nõua pingutusi mõ
nedest toitudest loobumiseks. Või
maluste piires tuleb vaid vältida 
rasva- ja tärkliserikkaid toite, kuid 
(ka siin) tuleb alati meeles pidada, 
et söömine pole lihtsalt hädava ja 
dus, sellest peab ka rõõmu tundma.

Aju nagu musklidki vajab pide
valt hapnikku ja verd. Jooksu tee
neks on veresoonte mahu suurene
mine, veri pulseerib täie jõuga 
soontes, mis väheliikuval inimesel 
vaevalt funktsioneerivad. Veresoon
te suurema läbilaskevõime tõttu v ä 
heneb pulss — see, mida peetakse 
tervise mõõdupuuks. Paralleelselt 
lihaste arenguga kiirenevad reflek
sid, elavneb mõtlemisvõime, k aas
nevad tegutsemiskiirus ja reipus. 
Eriti areneb süda, mis on loodud 
palju intensiivsema töö jaoks, kui 
seda teeb tänapäeva tehnifitseeritud 
inimene. Jooks pole keelatud ka 
neile, kel süda haige, kuid eelnevalt 
tuleb kindlasti ars tiga konsultee
rida. (Üldse ei teeks paha, kui kõik, 
kes soovivad alustada jooksutree
n in g u d ,  käiksid enne arstipunktist 
läbi).

Millest siis alustada, kui arsti 
«õnnistus» on käes. Kõigepealt j a 
latsid. Siin ei tehta mingeid kit
sendusi, peaasi, et jalanõud oleksid 
küllalt avarad (mitte suured), sest 
jooksu ajal ja lg  paisub ning villid

külmetumist karta, küll aga tuleb 
ettevaatlik olla pärast jooksu ja 
jõuda duši alla enne, kui keha jah 
tuda jõuab.

Jooksu tuleb alustada pehmel 
maapinnal,  mis tagab lihaste tugev
nemise ja  lõdvestatuse. Hiljem võib 
üle minna asfaltteele. Algajaile so
bib paremini pehme maapind, selle
pärast on jooksjate käsutuses kõik 
Tartu haljasalad, eelkõige Tähtvere 
ja Raadi park. Eemale tuleb end 
hoida staadionist, sest monotoonfie 
jooks ringrajal ei suuda pakkuda 
seda, mida annab vaheldusrikas 
pargijooks.

Reeglina tekib pärast esimesi 
treeninguid lihastes valulikkus. Se
da põhjustab suurenev verevool. 
Veri otsib enesele uusi teid ja avab 
uuesti kapillaarid, mis seisid pikka 
aega tegevusetult. Lihasvalu võib 
tekkida hapnikuvaegusest: jooksja 
iihastesse koguneb piimhapet, mis 
piirab lihaste kokkutõmbeid. Algul 
võib valu tekkida ka rindkerelihas- 
tes, mis on seotud nende tööga h in
gamisel. See valu tähendab vaid 
seda, et teie organismis toimuvad 
muutused paremuse poole. Valulik
ku se tekkimisel ei tohi harjutamist 
katkestada, sest just regulaarse 
treeninguga saate sellest lahti.

Jooksma asudes pidage meel&s 
Lydiardi peamist nõuet: treenida, 
kuid mitte üle pingutada. Jooksu- 
tempo on individuaalne, grupis 
joostes ei tohi harjutamine kujune
da võistluseks.

On küllaldane, kui elustada jooks
mist 5 minutist päevas ja  viia see 
aja jooksul 30 minutini. Edaspidi 
suurendate aega juba omal soovil 
ning ilma, et te ise sellele tähele
panu juhiksite, suureneb ka teie 
jooksukiirus. Nii et pole vaja  min
geid ponnistusi, kõik tuleb loomu
likul teel.

Et suurendada oma kehalisi ja 
vaimseid näitajaid jooksu abil, ei 
pea olema karsklane. See, kes ei 
tarvita alkoholi ja ei suitseta, kuid 
ei tegele ka kehakultuuriga, on 
kahtlemata kehaliselt halvemini e t 
te valmistatud, kui see, kes harju 
tab, aga tagasihoidlikult pruugib ka 
alkoholi ja suitsetab. Pealegi v ä 
hendab harjutamine soovi alkoholi 
ning suitsu järele.

Inimene, kes peab jooksutreenin- 
gutel vastu vaid aasta, saab ometi 
küllaldase tervise- ja energiavaru 
järgnevaks 3—4 aastaks. Umbes 
niisama kaua võtab aega pulsi kii
renemine selle piirini, millest te h a r 
jutamist alustasite. Igapäevane vee- 
randtunnine jooks võib 18 kuuga 
muuta teie veresoonte mahu ja 
elastsuse kahekordseks. Lõpuks 
tuleb meeles pidada, et ükski ha r
jutuste kava ei anna sellist efekti 
nagu jooks. Vähemalt 15-minutiline 
jooks peaks kindlalt püsima iga 
tudengi päevakavas, sest töövõime 
ei ole seotud mitte jõuga, mida 
annavad harjutuskompleksid, vaid 
vastupidavusega, mida annab a i
nult jooks.

Dotsent 
Salme Sibula
guubeliks
21. detsembril pühitseb juubelit 

otorinolarüngoloogia ja oftalmoloo- 
gia kateedri dotsent Salme Sibul. 
Juubilar sündis Tartus töölispere- 
konnas, lõpetas TRÜ Arstiteadus
konna 1950. a. Juba üliõpilasena lü
litus ta kõrva-nina-kurgukliiniku 
kollektiivi. P äras t  ülikooli lõpeta
mist asus tööle otorinolarüngoloogia 
kateedri assistendina. Pedagoogili
ne tegevus, mis on tihedalt läbi põi
munud teadusliku uurimis- ja ravi
tööga, on kestnud kuni siiani. Õppe
tööd viib S. Sibul läbi aktiivsel 
meetodil, tekitades üliõpilastes ela
vat huvi aine vastu ja virgutades

neid iseseisvale tööle. Samuti tõm
bab ta oma isikliku eeskujuga üli
õpilasi kaasa teaduslikule tegevu
sele. Dots. S. Sibul on olnud juhen
dajaks 8 üliõpilase võistlustööle.

Teaduslik tegevus hakkas S. Sibu
lat veetlema varakult. Juba üliõpi
laspõlves kir jutas ta 2 auhinnatööd. 
1959. a. kaitses ta kandidaadiväite
kirja teemal «Kroonilise otiidi tu 
berkuloossest etioloogiast». 1969. a. 
omistati S. Sibulale dotsendi kutse. 
Praegu on lõpetamisel doktoridis
sertatsioon, mis käsitleb aeroiooni- 
de ja elektroaerosoolide küsimusi. 
Trükis on S. Sibul avaldanud 64 tea
duslikku tööd, on esinenud teadus
like ettekannetega kohalikel, vaba
riiklikel ja üleliidulistel konverent
side! ja kongressidel. Dots. S. Sibul 
on kirjutanud populaarteaduslikke 
artikleid ning esinenud populaar
teaduslike loengutega, ning on üks 
«Eesti Nõukogude Entsüklopeedia» 
autoreid.

Eriti aktiivselt võtab S. Sibul osa 
ühiskondlikust elust. Ta on olnud 
juhtivatel kohtade! Arstiteaduskon
na ametiühingu büroos. Neljandat 
korda järjest on ta Tartu Linna TS 
Nõukogu liige, alalise tervishoiu
komisjon! liikmena on ta palju kaa
sa aidanud meie kodulinna arstiabi 
korraldamisele. S. Sibul on lõpeta
nud Marksismi-Leninismi Õhtuüli- 
kooli 1953. a. NLKP liige on ta a la 
tes 1967. a.

Soovime juubilarile onne, jõudu ja 
püsivust noorte arstide kasvatami
sel, teaduslike probleemide lahenda
misel, haigete ravimisel, arstiabi or
ganiseerimisel ja rohkete ühiskond
like ülesannete täitmisel.

Kolleegid

Talvekuu algul Käärikul
Laskesektsiooni liikmed tähistasid 

konstitutsioonipäeva Käärikul. Kül
la olid kutsutud ülikooli laskekoon- 
dise endised liikmed. Külalisi s aa 
bus vabariigi kõikidest nurkadest. 
Hiiumaalt võtsid teekonna Tartusse 
ette Viivi ja Rahu Pungar. Kõige 
vanemaks osavõtjaks osutus Sulev 
Lill Tallinnast.

Kääriku uues lasketiirus tehti esi
mesed lasud. Mugavalt sooja ja hea 
valgustusega tiiru üle rõõmustasid 
kõik. «Meie ajal niisuguseid võima
lusi treenimiseks ei olnud,» meenu
tasid veteranid.

Ülikooli praeguse laskekoondise 
ja veteranide vahel peeti maha väi
ke jõukatsumine. Võisteldi nii püssi- 
kui ka püstolilaskmises. Mõlemad 
võistkondlikud harjutused võitsid

veteranid. Seda võib ka loomulikuks 
pidada, sest noortel ei ole veel vete
ranidega võrdset kogemustepagasit.

Püssilaskmises võitis esikoha II 
kursuse üliõpilane Peeter Nurga 
(100 võimalikust 97 silma). Naistest 
oli parim II kursuse üliõpilane Lea 
Tsärnets — 90 silma. Püstoli lask
mises oli Lea Tsärnets jällegi teis
test üle — esikoht 91 silmaga. 
Meestest võitis veteran Toomas 
Kokk M ärjam aalt 94 silmaga.

Pühapäeva sisustasid ühised pal
limängud ja suusamatk. Ka saunas 
ei jäetud käimata. Teelauas vaheta
ti töö- ja õpingutealaseid kogemusi, 
kerkisid üles kasvatusprobleemid.

T. KALJUMÄE, 
eesti fil. II k.

Tartu Riiklik Ülikool nr. 38 
Reedel, 18. XII 1970. a. 
lk. 4.

Kunst peab olema kaunis. 7. Lavastuses tuleb kasutada
(A. Spirkin) võimlemishobust.

Isetegevusolümpiaad—  

Võimlemishobu Kaligula unenägusid“

P. TOROP

Remark: Päike tõusis ja kuldas 
üle võimlemishobu Kaligula. «Tere 
hommikust,» ütles Seraphina (ko
ristaja). Terve öö oli ta puhanud ja 
asus nüüd reipalt tööle (Seraphi
na). Sisenes Kamilla, üks esimesi 
kuldhammastega kasse Eestis.

Juhend: 1. Vähemalt osa lavastu
sest tuleb ette kanda TRÜ a.-ü. klu
bi laval.

4. Sise- ja välissündmuste väära 
lahkamise eest antakse vajaduse 
korral miinuspunkte, lavale laskmi
sest rääkimata.

5. Lavastusse peab olema põimi
tud vähemalt üks omaloominguline 
luuletus (hädakorral laenab žürii 
ühe inimese, kes oskab ise omaloo
mingulist luuletusi luua).

2ürii:

1+7 liiget komsomolikomiteesi;
1 + 7 liiget klubi nõukogust;
1+7 liiget «Kuubist ja Kerast», 
(kõik eraelus päris objektiivsed 

üliõpilased).
HI NDAMI NE toimub kümne palli 

süsteemis: 7,0—7,9.
KOIGI TEADUSKONDADE 

VÕISTKONNAD VÕISTLEVAD. 
Arvu ei piirata. Auhind «Kaligula».

LOOSITI välja järgmine esine- 
misjärjekord: 1. Füüsika-Keemiat. 
(28. II  71), 2. Majandust. 3. Arstit.
4. Ajaloo-Keelet. 5. Bioloogia-Geo- 
graafiat. 6. õigust. 7. Matemaatikat.
8. Kehakultuur it.

Veel kord 
näitestuudiost

Nädal tagasi teatasime klubi näi
testuudio kokkukutsumisest 12. det
sembril. Kahjuks oli antud vähe ae
ga järelemõtlemiseks ja võib-olla 
tagasihoidlik kuulutus ei hakanud 
ka igale asjast huvitatule silma. 
Seetõttu oli stuudio esimene kokku
tulek osavõtuvaene — vaid 12 entu
siasti. Sellele vaatamata kavandati 
RAT «Vanemuise» näitleja-lavasta- 
ja Heikki Haravee juhtimisel stuu
dio tegevussuunad — ühe poola

dramaturgi huvitava intellektuaal- 
draama õppimine, kohtumised väl
japaistvate teatritegelastega, laua
kõne harjutused, külaskäigud «Va
nemuise» proovidele jne. Niisiis — 
stuudio tegevus tõotab tulla huvi
tav ja mitmekesine. Seetõttu, tu
deng, kui Sa oled huvitatud teat
rist ja näitekunstist, tule täna, 18. 
detsembril k. 18 klubisse, kus toi
mub näitestuudio teine koosolek.

Näitestuudio peamehe ajutiseks 
kohusetäitjaks on Ajaloo-Keeletea 
duskonna defektoloogia I k. üliõpi
lane Ago Johanson. Teatraal
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Oled sina juba leidnud või otsid veel 
oma saart?
On arutult avatud taevaid.
Alati suletuks jäävaid.
Nende all on paljulubavaid lootusi.

(Ailiks aar)

Kui sindki erutavad need mõtted, 
tule reedel, (8. detsembril klubisse 
vaatam a show'd «Igavene otsim i
ne». M atem aatikud pakuvad veidi 
luulet, veidi laulu, natuke nalja ja 
m õtlem ist. Algus kell 19.

Laupäeval, 19. detsem bril ja  püha
päeval, 20. dets. laulab ja  mängib 
tan tsuks ansam bel «Real» Tallin
nast. ÜRITUSTF ALGUS NÜÜD 
JA EDASPIDI KELL 19.
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Teadmiseks  k lu b i  nõukogule:  ERNST ENNO L U U L E Õ H T U
TRÜ klubis 25. dets. kell 20.15 

Nõukogu järgm ine koosistum ine (kronom eetriliselt). 
toimub esm aspäeval, 21. detsembril Pääsm eid ei m üüda komsomoliko- 
k. a. klubi juhata ja  ruum is. mitees.

UUT TEATME
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS
Amann, G. Bodenpflanzen des 

Waldes. München, 1969. 420 lk.
21 T — 36 

Käsiraamat tu tvustab meid Kesk- 
Euroopa metsades kasvava taimes
tikuga. Antakse ülevaade nimeta
tud alade! kasvavatest seentest, 
samblikkudest, sõnajalgadest, roht
taimedest, kõrrelistest jne. jne. 
Väljaanne on rikkalikult illustree
ritud. Raamatu lõpus on nimede 
ja aineregister.

Sterba, G. Süsswasserfische aus 
aller Welt. Teil 1—2. Leipzig, Jena, 
Berlin, 1959, 688 lk. 21 T — 37 

Ulatuslik süstematiseeritud ja 
illustreeritud ülevaade magevee- 
kaladest. Raamatu kasutamist hõl
bustavad registrid.

Himmler, V., Thielmann, K.
Wörterbuch der Biochemie Rus
sisch-Deutsch. Leipzig, 1970. 391 Ik.
21 S — 22 

Raamat _ sisaldab umbes 25 000 
erialast sõna biokeemia valdkon
nast: biokeemilisest geneetikast, 
histoloogiast, bakterioloogiast, fa r
makoloogiast, patoloogiast jne.

M oritz, H., Török, T. Spektros- 
kopie-Spektroanalyse. Berlin, 1970. 
313 lk. 19 S — 23 

Sõnastik annab spektroskoopia- 
ja spektraalanalüüsialased terminid 
inglise, saksa, prantsuse, vene, 
hispaania, tšehhi, poola ja ungari 
keeles.

Kinoklubi liikmed!
Viimane kohtum ine kinokriitik

1. K osenkraniusega leiab aset mitte
24. dets., nagu varem teatasim e, 
vaid 23. dets. kell 18 Vanemuise t.
46 auditoorium is.

KINOKLUBI AKTIIV

Õppejõud, 
teenistujad!

Kolmapäeval, 23. detsembrit ala* 
tes kella 19 on kohviku rõdusaalis 
kohtum ine EPA ja  TA töö tajatega.

Kuulame reisim uljeid P ran tsu s
m aalt, tantsim e ja teeme plaane 
edasisteks kohtum isteks.

Tule kindlasti!
AM ETIÜHINGUKOM ITEE

Lapsevanemad!
Teisipäeval, 22. dets. kell 18 a lu s

tab  TRÜ klubis tööd iluuisutam is- 
ring. Soovitav oleks, et asjahuvi
lised lapsed tuleks oma nime k irja 
panem a koos vanem atega.

Laupäeviti kell 13.30 käib koos 
filatelistide ring. Võetakse vastu  
uusi liikmeid.

Lastesektor

Tähelepanu!
Kahte m eesüliõpilast, kes 3. det

sembril k. a. kella 20.30 paiku a ita 
sid otsida ühel TRÜ üliõpilasel 
T artu raudteejaam as kadunud m ag
netofoni ja  halli m antliga noor
meest, palutakse tu lla Tartu raud
teejaam a m iilitsajaoskonda A. H aa
va tn. 7-a tuba nr. 1.

TARTU RAUDTEEJAAMA 
MIILITSAJAOSKONNA 

ÜLEM

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тафту Рийклик Юликооль» {«Тар
туский государственный университет»j* 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета*. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III . Ü ksiknum bri 
hind 2 kop. Teil. 7747. MB-10915.



Head uut aastat!
DIÜRNA

Aastas on

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TAOTII OIKUKU üLIKOOlt 
PASTBKOMlTEE, REKTO

RAADI KOMSOMOUKO- 
МГГЕЕ JA AMETIÜHINGU
KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 39 Reedel, 25. dets. 1970 XXIII a a s t a k ä i k

8. detsem bril tuli Moskvas kokku 
N SV  Liidu Ülemnõukogu is tung
järk. Rahvasaadikud arutasid  viis
aastaku viimase aasta  tulemusi ja 
eelseisva, 1871. a. plaane. Sessiooni 
töÄst võttis osa ka meie ülikooli 
rektor NSV Liidu ülem nõukogu 
saadik Arnold Koop. Palusim e ta l 
rääkida istung järgu  tööst, eriti huvi
tasid  meid kõrgem a hariduse ja tea 
d ise g a  seotud küsimused.

Liidunõukogu juures tegutseb 12 
a la tis t komisjoni. Küsitletav töötas 
eelarve- ja plaanikom isjonis. Amet
likule sessioonile eelnes kuu aega 
eeitö&d. V älja oli kutsutud ligi 200 
rahvasaadikut, kes m itm esugustes 
e ttevalm istavates kom isjonides aru- 
iaašd meie m aa rahvam ajanduse, 
ieadksse, hariduse ja kultuuriga seo
tud probleeme, Arnold Koop töötas 
'kultuuri, teaduse ja hariduse ko
misjonis.

Ц  R ahvasaadik ütles, et suuri 
kvantitatiivseid m uutusi siin ei tule. 
Ü liõpilaste vastuvõtt Jääb võrdle
mist stabiilseks, u latudes 1975. a, 
Ühe miljonini. (1970 a. võeti meie 
■maa ülikoolidesse 900 000 üliõpi- 
iast.) Tähendab, eriti täh tis  on edas- 
jHkti kõrgem a hariduse kvaliteet ja  
ökonoomsus. Päevakorda kerkk* 
kõrgem a hariduse etektiivsuse prob- 
ikeem.

ф  Domineerivaks tuleb muuta 
päevane õppevorm (1971. a. õpib 
•ülikoolide päevastes osakondades 
§6,6% üliõpilastest), õh tu n e  õppe
töö ja kaugõpe peaksid jääma prak
tikute kvalifikatsiooni tõstmise, 
mitte hariduse andmise valdavaks 
vormiks.

ф  Mõelda tuleb proportsioonide 
muutmisele erialade vahel. Mõnedel 
aladel (näit. keemia) on spetsialis
tide üleproduktsioon; alaproduktsi- 
ooa valitseb just spetsiifilistel kaas
aegsetel ja moodsatel erialadel 
(juhtimine, arvutustehnika, au tom a
tiseerimine, ma j a ndusökonoomika).

CH Tähelepanu vajab tulevaste 
spetsialistide ettevalmistamisel ftiž- 

JcoolidevaheHne koopereerimSne.

Praegu valmistavad paljud ülikoo
lid paralleelselt ette ühtesid ja sa 
mu kitsa eriala spetsialiste. V a ja 
lik on koordineerida tööjaotus õppe
asutuste vahel.

0  Muret tekitavad kõrgema kooli 
õpikud. Mullu anti neid välja 647,
1971. a. plaanis on 662 nimetust. 
Juurdekasv on seega väga väike; 
üheks põhjuseks on paberipuudus, 
mis johtub vastava ministeeriumi 
halvast tööst.

ф  Mõistlikumalt tuleks kasutada 
kõrgema haridusega kaadrit. Eriti 
just meie vabariigis on ülikooli lõ
petanute protsent väga kõrge. P a l 
jud neist aga pole leidnud ©ma eri
alal rakendamist.  Probleem jääb te 
ravaks ka edaspidi, sest meil annab 
iga kolmas keskkooli lõpetanu aval
duse kõrgemasse kooli sisseastumi
seks (üleliiduliselt aga 14% abitu
rientidest). Kaadri otstarbekamat 
kasutamist parandaks kõrgemat h a 
ridust vajavate  ametikohtade no
menklatuuri seadusandlik kinnita
mine,

Ф  Probleemiks ülikoolides on 
abiõppepersonali ja abKootmisperso- 
nali arvuline vahekord õppejõudu
dega. õppejõud peavad sageli t e 
gema tehnilist abitööd. Asja a ru 
tati üheskoos rahandusministeeriu
mi esindajatega.

ф  Endiselt teevad muret õppe
hoonete ja laboratooriumide sisse
seaded. Kõrgema hariduse süsteemil 
puudub oma o t s e n e  tootmisharu 
vajaliku aparatuuri ja  seadmete va l
mistamiseks. Õppemetoodilist apa 
ratuuri hangltakäe mitmelt poolt, 
tellimuste täitmine on aga juhuslik 
ja kallis. Rahvasaadik Arnold Koobi 
ettepanek luua kõrgema hariduse 
süsteemis vastav tootmisharu fik
seeriti protokollis, et võita see e tte
panek kaalumisele.

KÕRGEMA KOOLI TEADUS
ф  Usutletava seisukoht vastava 

komisjoni istungil oli: me a lahin
dame kõrgema kooli teadust (mis 
on omahinnalt kõige odavam tea 
dus); me ei kasuta, ülikoolide po-

Rektor 
A. Koop:
„Kõrgema
hariduse
efektiivsus
oeab
lasvama.

JAANUAR
A asta a lgab  akadeem ilise asja 

likkusega. Talvine õppe- ja  eksam i
sessioon kaugõppele, eksamid 3842 
sta tsionaarse le üliõpilasele, kellest 
3017 kõigi eksam itega õnnelikult 
m aha said (437 puhast viiemeest, 
1380 vile ja  neljam eest, 36 langes 
ülikoolist vä lja).

1970. a. eelarve ülikooli osas on 
soliidne — 6 200 000 rubla. Ülikooli 
juhtkond ja  ühiskondlikud o rgan i
satsioonid seisavad head, et uue 
ühiselam u ehitam ine käiku läheks. 
Selles osas on aga  küllaga k itsas
kohti, mis tulevad enne lahendada.

VEEBRUAR
Algab kevadsem ester, ülikooli 

nõukogu tõmbab kriipsu alla
1969. a. teaduslikule tööle. Arvud

3  rääg ivad  enese eest: aasta  jooksul 
3? on meie kollektiivi liikmed kaits- 
*g nud II doktori- ja  27 kandidaadi- 

väitekirja. Trükim usta ja  maailma- 
_  valgust nägid 12 m onograafiat, 74 

õppevahendit, 1158 teaduslikku ja
5  399 populaarteaduslikku artiklit. 54 

artik lit avaldati ra ja tagustes  pub-
2  likatsioonides. Töötas 12 probleem- 

laboratoorium i, peeti 24 teaduslikku 
ei konverentsi 6000 osavõtjaga.

Ülikooli partei- ja  komsomoliak- 
tiiv aru tasid  ülikooli juhtim ise ja 
organisatsioonisisese töö paremus- 
tam ise võimalusi. Ühingu «Teadus* 
lektorid kogunesid V konverentsile, 
konstateerides, et eelm isest konve
ren tsis t möödunud 2 aas ta  jooksul 
on 295 lektorit pidanud kokku 4112 
Soengut. E sirinnas sam m uvad peda
googid ja ajaloolased.

MÄRTS
Tehakse ettevalm istusi V. I. Le

nini 100. sünni-aastapäeva vääri
kaks tähistam iseks. Kursustel ja 
osakondades käib leninlik arvestus.

Kehakultuurlased rõõm ustavad: 
Käärikul valm is uus moodne spor
dihoone, T artus puhuti täis kilehall. 
Halli mõõtmed on 76X18, kõrgus 
keskel 8 in. 6000 tunni ulatuses teh
ti (põhiliselt ühiskondlikus korras) 
ettevalm istustöid. Kääriku kapi
taalne spordihoone — 2 suurt saalt, 
84 m pikkune jooksurada (tartaan - 
kate!), tõsteruum , keeglisaal, 50- 
m eetrine lasketiir, suusabaas, riie
tus- ja  duširuum id, abiruumid, ga- 
raaž 12 autole. On, mflle üte hea
m eelt tunda.

26. m ärtsil aru tab  EKP TRÜ or
ganisatsiooni üldkoosolek kommu
nistide osa üliõpilaste ideelis-polii- 
tilisel kasvatam isel ja  EKP Kesk
komitee o tsust TRÜ rektoraadi, par
teikomitee ja  ühiskonnateaduste ka
teedrite töö kohta. Positiivselt 
m ärgitakse ä ra  õ igusteaduskonna 
ja  A rstiteaduskonna komm unistide 
tööd üliõpilastega, kavandatakse 
abinõud sellesuunalise töö tõhusta
miseks kogu ülikooli ulatuses.

A lgavad ÜTÜ teaduslikud konve
rentsid , mis esm akordselt toim uvad 
teaduskonniti. O savõtjaid on 2050.

tentsiaali Mtöllaldaselt, Takistavaks 
teguriks on ruumide puudumine, 
halvad töötingimused. Kahjuks tu 
leb ette ka võimaluste kunstlikku 
piiramist, näit. lepinguliste tööde 
alal.

Et teaduse finantseerimine oluli
selt ei suurene (ainult 7%), siis tu 
leb ka edaspidi seda rohkem silmas 
pidada summade ja olemasolevate 
võimaluste otstarbekat kasutamist.

ф  Väga põhjalikult arutati kapi
taalehitusega seotud küsimusi. S a a 
dikud tegid selle ala edasiaitami
seks palju ettepanekuid, sest teadu
se, hariduse ja kultuuri valdkonnas 
tehtud kapitaalmahutuste kasu ta
mine on üsna halb. Paljuski on siin 
süüdi ka õppeasutused ise.

JÄRELDUSI, MULJEID 
ф  Targemini majandada. Rahva

majanduse, hariduse ja  kultuurielu

efektiivsus peab kasvama sisemiste 
ressursside arvel (need on olemas 
ja paljuski seni kasutamata).

ф  Kõrgema hariduse efektiivsuse 
tõstmiseks ja kaasaja teaduse ju u 
rutamiseks õppetöösse on va ja  uuri
da kõrgema kooti metoodika ja  pe
dagoogika probleeme. See on väga 
tähtis ja edasilükkamatu ülesanne.

Lõpetuseks ütles rektor: « Is tung 
jä rgust  osa võttes tajusin, kui kee
ruline on juhtimine, kui oluline on 
iga töötaja, juhi ja töölise kursis
olemine üldise olukorra ja meie 
ühiskonna eesmärkidega. Töö Ülem- 
nõukogus õpetab riiklikult mõtlema, 
kompleksselt asjadest aru saama. 
Palju sõltub edasiminekus ideelis- 
poliitilisest .küpsusest, silmaringist , 
meie riigi ja  kogu maailma majan- 
dus-poliitilise arengu  mõistmisest.»

A PRILL
TRÜ täh istab  paljude ü ritustega 

pidulikult V. I. Lenini juubelit. Le
ninliku arvestuse sooritab 3482 üli
õpilast, selle suurürituse sisulise ta 
sem ega jäädakse rahule.

Lõpeb V. I, Lenini juubelile pü
hendatud üliõpilaste teaduslike töö
de konkurss, kuhu esitati kokku 134 
tööd, neist 64 ühiskonnateaduste 
a la lt.

12. aprillil pannakse Toome ra a 
m atukogus riiulile raam at, mis kan
nab järjekorranum brit 3 000 000! Ja 
raam atu id  tuleb pidevalt juurde . . .

18. aprillil täh istab  kontserdiga 
oma veerandsaja juubelit TRÜ na is
koor. Päev hiljem sõidetakse pike
male kontserdirelsile, mis ulatub 
Novosibirski ja  Tomskml.

(Jä rg  2. lk.)



Aastas on 
12 kuud

(A lgus l. lk.)

22. aprillil annab rektor Fjodor 
Klement ameti üle Arnold Kooblle. 
N ädalapäevad hiljem saadetakse 
ülikooli 20 aasta t juhtinud F. Kle
ment piduliku aktusega aulas pen
sionile. Tema rek toria ja  jooksul on 
TRÜ tõusnud Nõukogude Liidu pa
rim ate ülikoolide hulka, keda on au
tasusta tud  Tööpunalipu ordeniga ja 
kes on võitnud rahvusvahelise tun 
nustuse.

MAI
Endised sõjamehed kogunevad tä 

histam a 25 aasta  möödum ist suu
rest võidust fašism i üle. Peahoones 
pannakse üles Suure Isam aasõja ve
teranide autahvel.

E ttevalm istustööd uue ühiselam u 
rajam iseks kestavad. A lgavad a r
vestused, eksam isessioon (raskem  
kui talvine!) koputab uksele. 24. 
mail toimub Vorbusel poole tuhande 
üliõpilase osavõtul TRÜ kevadpäev. 
«Kas sünnib siit uus traditsioon?» 
küsitakse ülikooli ajalehe veergudel. 
Elame-näeme.

J UUNI
14. juunil valitakse rektor Arnold 

Koop NSV Liidu Ülemnõukogu Lii- 
dunõukogu saadikuks.

Eksamid käivad täie hoo ja  pin
gega. Ikka rohkem koguneb T artus
se kaugõppeüliõpilasi oma sessioo
nile. Lõpetajad kaitsevad diplomi
töid ja  teevad riigieksam eid. Nagu 
kiuste püsivad ilmad hästi ilusad ja  
soojad, pannes noorte inimeste õppi
m istahte kõva proovi peale. Koos 
eksam isessiooni lõpuga lähevad ka 
ilmad halvaks — see on otsekui 
looduseseadus.

Jõuab lõpule kogu TRÜ õppe-tea- 
dusliku ja teenindava koosseisu pil
distam ine fotokogu «TRÜ 1970» ta r 
vis. (Eelm ine analoogiline üritus 
toimus 41 aas ta t tag as i).

Tehakse teatavaks massispordi 
konkursi tulemused. 6 võistlusest 
võttis õppeaasta jooksul osa 2500 
tudengit, (K as pole nagu vähevõi
tu?) Parim ad teaduskonnad — 
Füüsika-Keemia- ja  Ajaloo-Keele-, 
parim ad kursused — psühholoogia
II, geoloogia II ja  bioloogia IL

Ü hiskonnateaduste-alasel üliõpi
laste teaduslike tööde vabariiklikul 
konkursil said TRÜ üliõpilased 4 
esimest, 5 teist, 8 kolm andat pree
m iat ning 3 diplomit. Preem iad said 
ka 5 referatiivset tööd.

J UULI
A asta vaikseim kuu. 3. juulil 

m ürtsu tab  orkester viim ast korda 
aulas tušši lõpetanute auks, siis saa 
bub näiline paus. Aula kõrval töö
tab palehigis vastuvõtukom isjon, 
kuhu tuuakse kuu lõpuks avaldused 
koos kõige muu vajalikuga 1906 üli- 
õpilaskandidaadilt.

Ü liõpilased on laiali üle vabariigi 
ja  kaugem algi. 395 töötab  EÜE ob
jektidel. Vahetuse korras on 2 meie 
rühm a ehitustöödel Poolas ja  U nga
ris. Suvetöödel ülikooli juures on 
kahes vahetuses kokku 275 noort. 
P ioneerilaagrites on kasvatajateks 
250 tu levast koolm eistrit, erialaprak- 
tika t tehakse haig lates, laboratooriu
mides, ekspeditsioonidel ja  m ujal. 
On ka neid, kes niisam a puhkavad.

Ülikooli komsomolikomitees vest
levad psühholoogid sisseastu jatega.

11. juulil saab Arvutuskeskus uue 
arvuti «Minsk 32».

AUGUS T
Sisseastum iseksam ite kuu. V astu

võtukom isjon istub ja  a ru tab  eksa
mihinnete, koolitunnistuse n ing ise
loom ustuste alusel, keda võtta, keda 
jä tta .

Kibekiirelt tehakse rem onti, isegi 
mõni ühiselam u saab väljastpoolt 
viisakam a kuue selga. Ilm ad pole 
suurem ad asjad , juunikuu om adega 
ei anna võrreldagi.

31. augustil toimub esm akordseit 
õppejõudude üldkoosolek, kus üli
kooli juhid analüüsivad eelseisva 
õppeaasta põhiülesandeid. N iisam a
sugused koosolekud peetakse ka abi
õppepersonalile ja  tööiistele-teenis- 
tujatele. On, mida aru tada , sest õp
petöö hakkab toim um a kahes vahe
tuses ja enam ik ruum e on koorm a
tud kella 8 hommikul kuni kella 22 
õhtul. Teise vahetusse viiakse Aja- 
loo-Keeleteaduskond. Ühiselamud 
jao tatakse teaduskonniti, om avalit
suse elemente tugevdatakse.

(Jä rg  3. lk.) ,

Tartu RiikKku ülikooli parteior 
ganisatsiooni aruande- ja valimis
koosolekul teatas haldusprorektor 
A. Uibokand, et vastavalt ülikooli 
väljaehitamise uuele perspektiivplaa
nile lükatakse Teadusliku R aam atu
kogu ehitamise algus edasi 1974. 
aastasse. See oli päris ootamatu 
teade, sest ülikooli senise perspek
tiivplaani kohaselt, mis oli ENSV 
Ministri te Nõukogu poolt kinnita
tud, pidi raamatukogu ehitamine a l 
gama 1972. aasta l küllalt suures 
mahus — 800 000 rubla eest. P ro 
jekteerimistööd lähevad ladusalt. 
Novembrikuu alguses kooskõlastati 
ehituse tiitel a lgusaastaga  1972 
ENSV Ministri te Nõukogu ja Riik
liku Plaanikomitee poolt. Sama tä h t 
ajaga on raamatukogu ehitus koos
kõlastatud ka Moskvas.

Raamatukogu ehitamise edasilük
kamine ei olnud esmakordne. Ana
loogilisi olukordi on korduvalt üle 
elatud ka eelmisel viisaastakul. 
Toome raamatukogu ehitamise luba
matult kaugest edasilükkamisest oli 
juttu  1966. aasta 9. juuli «Pravdas». 
Raamatukogu kaustas on NSV Lii
du kõrgema hariduse ministri kiri 
selle kohta, et projekteerimist a lus
ta tagu  1965. ja ehitamist järgmisel 
aastal.  Märtsikuus 1967. a. reagee
ris meie muredele üleliiduline sa t ii
riline filmiajakiri «Süütenöör». P ea 
le seda näis, et kõik hakkab kiiresti 
lahenema. Juulis 1967 kinnitas 
ENSV Ministri te Nõukogu ja sama 
aasta lõpuks kooskõlastati Riikliku 
Plaanikomitee ning ENSV Kõrge
ma ja Kesk-erihariduse Komitee 
peolt projekteerimise lähteandmed. 
Eelprojekt valmis 1968. a. sügiseks 
ja nurgakivi pidi pandama 1970. a a s 
tal. Sellest kir jutati korduvalt nii 
ülikooli lehes kui ka vabariigi a j a 
kirjanduses. «Pravda» teatas eel- 
projekti valmimisest ja ehitustööde 
peatsest algusest. (5. XI 1968. a.) 
Vahepeal olime sunnitud lähteand- 
meid vähendama. Nüüd aga  nihu
tavad lubadused ja plaanid ehitus
tööde alguse üha kaugemale. Millal 
jõutakse sel kombel sõnadelt tegu
dele?

Võib-olla polegi raamatukogu 
olukord nii halb ja on veel võima
lik oodata? Meie raamatud paikne
vad praegu neljas eri hoones. Neist 
üks on raam atute  säili tamiseks ja 
nendega töötamiseks täiesti kõlb
matu. Sõbra tänava kirik, mis ei ole 
köetav ja mille katus laseb läbi 
viluna, aknad kärbseid ja tuvisid. 
Seal on raam atud seisnud juba 7 
aastat. Niiskus, hallitus ja putukad 
teevad järjekindlalt oma hävitus
tööd, sest neil ei ole pieteeditunnet 
ega arusaamist inimkultuuri v ä ä r 
tustest. Seejuures ei seisa Sõbra t ä 
naval mittekasutatav ja väheväär- 
tuslik raamatuladu. Seal on ca 
350 000 köidet reservvahetusfondi. 
Nende hulgas on umbes 60% selli
seid raamatuid, mis Toomel puudu
vad ja  mille järele on reaalne nõud
mine. Ülejäänute hulgas on väga 
väärtuslikku vahetusmaterjali välis
kirjanduse hankimiseks. Meie pa r t
nerid on nõus neid raamatuid vastu 
võtma hinnaga 10 rbl. köide ja veel 
rohkemgi. Valuutat jätkub meil vaid 
seitsme välisajakirja tellimiseks. 
Raamatukogu aga saab välismaalt

ligi 10ÜÖ nimetust perioodilisi vä l
jaandeid, monograafiad ja teatme
teosed vahetuse teel peale selle. 
Ühe raamatu väljasaatmiseks Sõbra 
tänava fondist tuleb teha järgmised 
operatsioonid: otsida küsitud teos 
reserv-vahetusfondi alfabeetilisest 
kartoteegist Toomel, minna Sõbra 
tänavale ja otsida see välja kül
mast ja poolpimedast hoidlast, tuua 
raam at Toomele; siin teha kindlaks, 
kas see teos on põhifondis olemas.

Mõnest
mõtlema
panevast 
asjaolust
seoses
Toome

raamatu
koguga

Kuigi kaart on kataloogis, tuleb 
kontrollida ka fondis, kas ka ra a 
mat on tegelikult olemas, sest 
kataloogides esineb «surnud hingi», 
ja kas põhifondi raam at on heas 
korras. Loovutada saame ikkagi 
vaid sellise raamatu, mida me ise 
ei vaja. Aastas saadetakse välis
maale plaani kohaselt 3100 ra am a
tut, s. o. umbes 10 raam atu t töö
päevas, arvestamata seda tööd, mida 
tehakse vahetusnimestike koostami
sel ja raamatute  kodumaisel vahe
tamisel. Keskmiselt vahetatakse 
Nõukogude Liidu teiste raam atu 
kogudega 10— 12 tuhat trükiüksust 
aastas.

Toome raamatukogu on kahel kor
ral olnud avariiolukorra tõttu sule
tud. 1967/68. õppeaastal oli ra am a
tute laenutamine ligi pool aastat 
vaid osaliselt võimalik tänu raam a 
tukogu töötajatele, kes riskeerisid 
neid välja tuua ka varisemisohus 
olevatest hoidlatest. Kogu külma 
talve toimus kogu raamatukogu töö 
vaid trepikojas trepiplatvormidel. 
P äras t  osa raam atute  väljaviimist 
Vanemuise tn. 33 hoonesse ja eriti 
ohtlike kohtade toestamist lubas 
spetsialistide komisjon Toomel asu 
vat hoonet ekspluateerida raam atu 
koguna vaid ajutiselt, tingimusel, et 
läbi- või vil tuvajunud toestuste ja 
lõnkiste taladega ruumides koor
mast ei suurendata. Peale koormuse

vähendamist h a lv en e s ’osa vahela
gede olukord veelgi seoses pingete 
muutumisega. Oleks naiivne loota, 
et lõhenenud või viltu vajunud puit 
konstruktsioonid iseenesest taas tu 
vad.

1967. a. teatas raamatukogu rek
toraadile, et Toomele on võimalik 
uusi raamatuid ära paigutada m ak
simaalselt 2,5—3 aasta  jooksul. 
Praegu seisamegi olukorra ees, et 
dissertatsioonide fondis jätkub ruu 
mi vaid kuni 1970. a. lõpuni, eesti
keelse kirjanduse fond saab lõpli
kult täis I kvartalis 1971, teatme
kirjanduse fond II kvartalis 1971, 
ajalehtede osas saab ruum otsa s a 
mal ajal. Venekeelse kirjanduse pai
gutamisega ajame kuidagi läbi kuni
1972. a. I kvartalini, väliskirjandu
sega kuni II kvartalini 1972. a., pe
rioodika fond saab täis 1971. a. Il l 
kvartalis ja vanema kirjanduse riiu
lid, mis täienevad järelkomplektee- 
rimise arvel reservfondist, IV kvar
talis 1971. Üksikute fondide ümber
paigutamine parema mahutavuse 
huvides ei ole enam võimalik, sest 
praeguse paigutuse juures on juba 
arvestatud kõiki komponente — 
fondi suurust ja  üksikute hoidlate 
mahu proportsioone, raamatute 
raskuse ja põrandate kandevõime 
vahekorda, fondide juurdekasvu tem
pot, kasutatavust jm. Raamatute 
paigutus peab jääma vastavusse 
fondide praeguse korraldusega ja 
peegelduma kataloogides. Ei saa lu
bada mingeid ümberpaigutamisi il
ma muudatuste sisseviimiseta kata
loogidesse. See on aga väga suurt 
tööd nõudev protsess, mis koosneb 
kahest osast — vana kirje kõrval
damisest kataloogist, raamatu kus
tutamisest ühest fondist, uuesti a r 
velevõtmisest ja kataloogimisest. 
Meie raamatukogus läheb selline 
operatsioon, iga raam atu puhul 
maksma l rbl. 40 kop. ringis, r ä ä 
kimata aja  ja  tööjõu kulust.

TRÜ Teaduslikku Raamatukokku 
tuleb aasta  vältel juurde umbes 
100 000 uut raamatut. Kui oletada, 
et iga raam at on ainult 1 cm paks, 
siis läheb nende;,paigutamiseks vaja
1 km riiuleid. Tihendatud pa igu ta 
misel, kui põranda kandevõime on 
vähemalt 550 kg/m2, on vaja 1000 
trükiüksuse paigutamiseks 2,5 m2 
põrandapinda. Sedaviisi arvutades 
selgub, et lähema 10 aasta  jooksul, 
s. o. 1680. a-ni on meil raamatute 
paigutamiseks vaja täiendavalt 
4000 m* vaba hoidlate pinda. Võrd
luseks olgu veel öeldud, et Toome 
hoidlate üldpind on 2 450 m2, Vane
muise tn. filiaali üldpind on
1 200 m2. Selline pinna arvestus on 
täiesti tõsioludele vastav, kuigi ta 
ei näi kuigi meeldiv. Peale selle on 
ülekoormuse likvideerimiseks töö
ruumides ja seoses uute töötajate 
juurdetulekuga vaja 240 m2 täien
davat tööpinda. Pealegi peaks t r ü 
kitoodangu kasvu ja ülikooli pro
fiili laienemisega kirjanduse os t
mine aasta-aasta lt  suurenema. Seni 
on ikka nurisemist pigem kir jandu
se vähesuse kui selle ülikülluse üle. 
Vananenud õppekirjandust kustu ta
takse süstemaatil iselt, aga teaduslik 
kir jandus on enamasti vaid ühes ek 
semplaris, välja arvatud kateedrite

soovituste järgi ostetud nõutava
mad teosed.

Kui uus raamatukoguhoone vai 
mib alles 1980. aastal,  on raamatu 
kogu üldfond kindlasti üle 4 milj. 
köite, s. o. ei mahu ära uude majja 
ja peab kohe alustama juurdeehitu
sega. Raamatukogu vastuväiteid 
hoidla mahu kärpimisele ei võetud 
kuulda, esialgne 5 milj. olnujcs 
mõistlikum ja ökonoomsem.

Minnes tagasi olemasolevate hoo 
nete juurde, peab tõdema, et õppe 
raamatukogu hoidlad on praegu ju 
ba üle koormatud, sest sinna on 
paigutatud osa Toomele kuuluvast 
vanemast kirjandusest.  Normaal»? 
olukorra loomiseks on vaja täienda 
vait 170 m2 pinda. Kas sulgedla õp 
peraamatukogu lugemissaal? Vane
muise tänava maja on koormatud 
sedavõrd, kui seda lubavad ühis 
elamu nõuetele vastava kandejõuga 
ehitatud vahelaed. Seal on raamat« 
hügieeni ja restaureerimise osakon 
na tööruumid, ilmselt tuleb lähema* 
tulevikus üle viia veel mõned raa
matukogu osakonnad, sest Toonve 
ruumikitsikuses pole võimalik tööd 
jätkata.

Kuidas leida tekkinud olukorrast 
väljapääs? Kõige tähtsam ja pea 
mine on '— saada ükskord üle sõ 
nade tegemisest ja reaalselt ning 
ajas võimalikult lähedaselt määrat 
leda uue hoone ehitamise alguse ja 
lõpu aasta. Tartu linna ehitusvõim- 
suste parandamine ei saa ju jääda 
ülikoolile igavesti ületamatuks ko
mistuskiviks.

Reaalne väljapääs umbes 5 aas 
taks oleks võimalik siis. kui me 
saaksime perioodika fondi üenber 
paigutamiseks kohe 1412 m2 pinda 
pluss juurdekasvuks 5 aasta jooksut 
875 m \  Lisaks umbes 35 m2 perioo
dika sektori tööruumiks ja 70 m* 
lugemissaaliks, 15 m2 kataloogi 
jaoks. Ülikool peab küll kohanema 
sellega, et perioodikat saab kasuta 
da kuskil teises majas. See loomu
likult häirib tõsiselt kõiki teadusli
ku töö tegijaid, raamatukogu teal 
melist, bibliograafilist ja informal 
sioonitööd. Toomel vabanev pind 
lubaks meil mahutada ca 500 000 
trükiüksust raamatuid, s. o. juurde
kasvu peaaegu 6 aasta vältel.

Lõpuks — tuleks kiiresti suuren 
dada raamatukogu töötajate arvu, 
viies see vastavusse normatiivsega. 
Sõbra tänava *fondi päästmiseks 
vajab raamatuhügieeni ja res tauree
rimise osakond täiendavalt 8 tžõta 
jat. Igaühele peaks olema mõiste 
tav, et töö organiseerimine mitmes 
eri majas paiknevas raamatukogus 
toob endaga kaasa tööjõu kulu suu
renemise. Raamatute pidev ümber
kolimine on meie põhiliselt naistest 
koosnevale kollektiivile lihtsalt üle 
jõu käiv. Ümbertassimised rikuvad 
raamatuid, ajavad segi paigutuse 
ja  desorienteerivad lugejaid.

Palum e juba ette selle eest va
bandust!

LAINE PEEP,
TRÜ Teadusliku R aam atukogu 

direktor

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 39
Reedel, 25. detsembril Ik. nr. Ž

T i m n u g t i i s
V äljavõte Eesti NSV kõrgem a ja  kesk-erihariduse m inistri käskkirjast 

üliõpilaste teaduslike tööde juhendajate ja ÜTÜ Vabariikliku Nõukogu 
liikmete autasustam ise kohta.

Aktiivse tõö eest üliõpilaste teaduslike toõd-e juhendam isel ja  teadus
liku töö organiseerim ise! vabariigi kõrgem ates õppeasutustes ning 
heade tulem uste eest üleliidulistel ja  vabariiklikel üliõpilaste teaduslike 
tööde konkurssidel:

au tasu stad a  Eesti NSV Kõrgema »3 Kesk-erihariduse M inisteeriumi 
auk irjaga  järgm isi üliõpilaste teaduslike tÖöda juhendajaid  ja  Ü liõpi
laste Teaduslike Ühingute Vabariikliku Nõukogu liikmeid:
T o o m a s  S u  l i i n  g u t  — vanem at teaduslikku töö ta ja t, TRÜ ÜTÜ

Nõukogu esim eest;
S i l v i a  O j a  — dotsenti, TRU kehalise kasvatuse ja spordi kate-add 

õppejõudu;
A b n e r  U u s t a l i t  — professorit, TRÜ riigi- ja  haldusõiguse ka

teedri õppejõudu;
II

A valdada k iitust järgm istele ÜTÜ juhendajatele;
J ü r i  S a a r m a l e  — TRÜ psühhiaatria  ja  kohtu-arstiteaduse kateedri 

professorile;
U n o  P a l m i l e  — TRÜ anorgaanilise keemia kateedri dotsendile; 
G e n n a d i  V a i n i k k o l e  — TRÜ arvutusm atem aatika kateedri

professori kt-le;
J ü r i  K ä r n e r i l e  — TRÜ Meditsiini Kesklaboratooriumi vanemate 

teaduslikule töötajale.

N im etasim e sette päeva õhtupoo
liku m uusikategem ise — non-st op 
program m iks. Lõputa pole ei teoste  
arv ega tundide arv, m is ettekan
deks mõeldud on. K üll aga on va 
litud  m uusikast jä kontserdist või
m alik saada kaasa lõputu arv m ul
jeid  — ka ühe ja sam a teose kor
duvatest esitustest (siin: «suure» 
Bachi nõbu — Ludw ig В ас hi Me

nuett, G avotte, Bourree). Ka pole 
sel kontserdil õiget pausi ei viisa
kus- ega tänuavaldusteks  — käte- 
plaksutam iseks. M õeldes ülikooli 
aulale, ettekantavatele teostele ja  
m uusikuile ( neid on 14), kes esine
m iseks nõusoleku andsid, ku junes  
tasapisi m õneti uudne kontserdi- 
vornu K uulajail soovitam e tu lla  
kontserdile, m i i l  a l  t a h e t a k s e ,

(' H t h m i s i h a  a a s t a l õ p u k s  / /

ÜLIKOOL! PARTEI-  JA M A J AN DUS AK TI IV
TULEB KOKKU ESMASPÄEVAL, 28. DETS. KELL 15 ÕPETATUD 
NÕUKOGU SAALIS.

35. dets. kella 20—23 ülikooli aulas
Raske on nim etada om apärase

m at ja erutavam at päeva aastas kui 
aasta viim ane päev.

M öödunud aasta (69 .a .) kammer- 
ckadeem ia kujunes lausa muljele- 
torm iks kõigile koha'esõitnud m uu
sikuile. Se llest erilaadsest erutusest 
ei suutnud me m uidu vabaneda, kui 
pidim e 70-nda aasta 1. jaanuari esi
m ese tunni pühendam a alles veidi 
aega tagasi läbie’atud kam m eraka- 
deemia lindistuse kuulamisele. Kui 
erilisteks ja sel et am at uteks peetak
se interpreete, kes pärast kontserti 
asuvad harju tam a(l) (üheks selli

seks oti tun tud  vene pianist JV. 
M edtner) — siis 69-nda aasta kam - 
m erakadeemia interpreete tuli aas
tavahetusel lugeda seletam atult ja  
eriliselt õnnelikeks. Seletam atu lt 
sellepärast, et kas on v õ im a ik  m il
legi m õistlikuga «lahti põhjendada»  
69-nda aasta kam m er akadeemia  
kuulam isõhkkonda? Kamm er akadee
mia pole tavaline kontsert, ta on 
tunnitä is m usitseerivat kuulajas- ja  
tegelaskonda .

/4ga 70-nda aasta kam merakadee- 
m ia?

PEETER KAIM



Võrreldes teiste ja üllamate ku n s
tidega on film ikunstil üks vaielda
m atu eelis: ta teab om a sünniaega, 
kohta ja vanemaid. N ii et üleolev 
suhtum ine kinosse kui kunsti vallas- 
lapsessej kelle puhul võib põlg li
kult nina krim psutada, on põhjen
dam atu. Hoopis kino ise võiks võ t
ta õige mehe poosi, kui ju tt tuleb 
vanem atest n ing  päritolust, õn n eks  
ta seda ei tee, sest kui küsim usse  
süveneda, siis ilmneb, et ki.no saa
nis looga polegi asjad nii selged, 
kui. esimesel pilgul paistab.

Ü ldtuntud on väide, et kino sün 
nipäevaks tuleb lugeda 1895. a.
28. detsem brit, m il Pariisis Kaput- 
siinlaste bulvaril asuva «Grand- 
Cafes keldrikorrusel vennad Lumie- 
re’id näitasid esim est korda kõigile 
soovijaile raha eest umbes poole 
tunni jooksul 12 lühifilmi. N ii see 
tõesti oli, kuid juba enne 1895. a. 
lõppu oli m õndagi toimunud.

K ino ilm um ine on lahutam atult 
seotud fotograafia arenguga. Kui 
m öödunud sajandi viimasel veeran
dil jõuti m om entiilesvõtetenij osutus 
võim alikuks liikum ise üksikute faa 
side jäädvustam ine fotoplaadile. 
1889: a. tulid kolm  m eest —  prants
lane Le Prince, inglane Friese- 
Greene ja ameeriklane E dison реа
ле gu üheaegselt m õttele asendada  
klaasplaat tseltuloidlindiga, millele 
anti nim eks film (eesti keeles kile). 
Nemad tegid sam al aastal ka esi
mesed algelised film ivõtted, kusjuu
res Edison kasutas meile tuntud  
?5 mm laiust kahepoolse perforat- - 
siooniga linti.

Edisoni korraldusel konstruee-

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. Э9
Reedel, 25. detsembril lk. nr. 3 Kino hälli juures

ris tema noor abiline W. Dickson 
1891. a. ühemehekino ehk kineto- 
skoobi, kus läbi suurendusklaasi tu 
li piiluda puidust kasti, m illes liikus 
trum litele paigutatud film ilint. K u
ju tus oli peopesasuurune ja ähm a
ne, sest film  jooksis pidevalt. S e l
lele vaatam ata kujunesid kineto- 
skoobid lõbustuskohtades nõutava
teks atraktsioonideks. Ühe film i 
pikkus oli 15 m ja vaatam iseaeg  
veidi alla m inuti.

Peaaegu sam aaegselt jõudis ki- 
noaparaadi konstrueerim iseni saks
lane Max Skladanow sky, kes n im e
tas oma aparaati bioskoobiks.
1. X I 1895 näitas ta ühes Berliini 
varietees muu eeskava vahele vee
rand tunniga 9 lühifilm i. Igatahes 
loevad sakslased ju s t Skladanow s
ky t kino tõeliseks leiutajaks.

Sam al ajal nuputasid vennad Lu- 
miere’id Edisoni-D icksoni aparaadi 
täiustam ise kallal, et saada ekraa
nil liikum ise illusioon. 1894. a. lõpul 
tuli noorem vendadest, Louis, idee
le peatada lint aparaadis kaadri 
proijtseerimise hetkel ja nihutada  
järgm ine kaader ette pimedas. S u 
juva liikum ise asem el hakkas film i
lint liikum a hüppeliselt, kuid see- 
eest paranes järsult ku ju tise kva li
teet. 13. I I 1895. a. võeti sellele leiu- 
tusele .patent. Lum iere'id konstruee
risid portatiivse kinoaparaadi, m il
lega sai film ida, kopeerida negatiiv- 
lindilt positiivlindile ja film e de
monstreerida.

E sim est korda näitasid vennad  
oma leiutusi valitud seltskonnale
22. I I I 1895. N im elt dem onstreeriti

Ülikoolis veerand sajandit tagasi

Majandus
juhataja
esimene 

tööpäev
Võtan isiklikust arhiivist aja 

jooksul koltunud vihu, mille esime
se lehekülje ülaserval seisab kuu 
päev 04. 10. 1944.

Ses päeval ma juba teadsin, et 
mulle allub eksekuutorikontor ees
otsas eksekuutor Juhkamiga (Fa- 
šisliku okupatsiooni perioodil olid 
sõnad eksekuutor ja eksekuteerirna 
omandanud väga  sünge kõrval
tähenduse. Tähendasid ju tähed 
«ex» mõne isiku nime taga  selle 
inimese vägivaldset läkitamist tei
sele poole head ja kurja, teiste sõ
nadega — surmaotsuse täidevii
mist.) Tegelikult tähendab see la 
dinakeelne sõna (executio) tä ide
saatmist ja ülikooli eksekuutori 
ülesandeks oli viia ellu ülikooli 
'juhtkonna väiksemaid m ajandus
alaseid korraldusi. Ta oli m a jan 
duslike tõõde organiseerija, kes a l
lus majandusjuhatajale  ja talle a l
lusid omakorda mõned töömehed ja 
mi kooli hobutransport. Autosid tol 
ajal Älikoolil veel ei olnud.

Kuid autod saime peagi. V a a ta 
mata raskele sõjaolukorrale, leidis 
N$V Liidu valitsus võimaluse e ra l
dada Tartu ülikoolile ühe «Willise», 
ühe poolteisetonnise GAZ-i ja ühe 
kolrfretonnise ZlS-i. Nende ülikooli
le üleandmise korraldusel seisis 
NSV Liidu Rahvakomissaride Nõu- 
kog-a esimehe esimese asetäitja 
V. M  Molotovi enda allkiri.

Tolleaegses olukorras oli see to 
hutu abi. Esmakordselt ülikooli a ja 
loos oli ülikoolil endal väike auto- 
park. Ja seda ajal, mil Saaremaal 
käisid veel verised lahingud!

Rektori korraldusega allutati üli
kooli autotransport vahetult m a ja n 
dusjuhatajale, s. t. minule. M ajan
dusjuhatajana allusin otseselt ha l
dusprorektorile, kellelt sain pidevalt 
korraldusi. Peale selle tuli näidata 
isiklikku algatust, sest pakiline töö 
ootas tegemist, tegijaid oli aga veel 
väga vähe. Alustada tuli aga siiski 
«üievalt» tulnud korralduste tä i tm i
sega ja nii ilmusidki minu m ärk
mete vihiku esimesele leheküljele 
sissekanded 4. oktoobril 1944:

1) Sm. Taevi tuba sisustada.
2) Sm. Rägo mööbel statistiku 

tuppa ja  sealne mööbel au
lasse.

3) Sm. Miti tuba sisustada.
4) Sm. Bichele,* 4 meest ja  tähe

torn . . .

Ja  nii edasi — kokku 10 jooksvat 
ülesannet pluss üks suur töö, mis 
seisnes ülikooli hoonete kahjustuste 
esialgses hindamises. Tuli ju o tsus
tada, kuhu käed esmajärjekorras 
külge panna, et hoonet võimalikult 
pea vähegi kasu tam iskõ lb likuks 
muuta.

Igale täitmiseks võetud ülesan
dele tõmbasin ühe kriipsu peale, 
täidetud ülesande kriipsutasin tä ies
ti maha. Nii sain selge ülevaate teh 
tust ja tegemata jäänust.

1544. a. kuulusid ülikooli koos-

tööstureile stseeni «Töölised vä lju 
vad vabrikust». Se l oli oma taga
m õte — tu tvustada  leiu tust ja teha 
reklaami isa fo to tarvete vabrikule 
Lyonis. Suvel ja  sügisel toim us veel 
m itm eid kinnisi seansse ja siis jõu
dis kätte 28. detsem bri õhtu.

Sel ajaloolisel seansil olevat o l
nud alla 40 vaataja, needki peam i
selt ku tsu tud  külalised. Pariisi lõ
bustusasutuste direktorid pakkusid  
Lurniere’idele kinem atograafi eest 
tolle aja kohta suure sum m a  —- 
50 000 franki, kuid Lum iere’id o t
sustasid  olla osavad ärimehed ning  
ise kasum eid lõigata. Nad olid veen
dunud, et «■elavate päevapiltide näi
tamine» paelub tehnilise atraktsioo
nina publikut vaid lühikest aega ja  
seda aega tuleb m aksim aalselt ka
sutada.

Järgm isest päevast algas tung  
kinno. H äm m astunud inimesed vä l
jusid kohviku keldrist am m uli sui. 
K uigi ariti 20 seanssi päevas, tekk i
sid ikkagi järjekorrad ja politsei 
kutsu ti korda pidama. Lum iere’id 
valm istasid kiiruga paarsada kaa
merat ja vajaliku koguse filme, 
õpetasid välja operaatorid ning  
saatsid nad äri tegem a. «K inem ato- 
graaf vallutas maailma kiirusega, 
m is oli Napoleoni sõjaretkede vää
riline,» kirju tas prantsuse kinoaja
lool ane G. Sadoul. 1896.a. toim usid  
üksteise järel m enukad dem onstra t
sioonid peaaegu kõikides Euroopa 
pealinnades, seejärel USA-s, Jaapa
nis, Indias ja Austraalias. U m busk
likel lubati tulla  käega ekraani ka t
sum a ja vaadata isegi ekraani taha,

3) Usuteaduskonna hoone P. Põllu
2 (praegune Abovjani t.);

4) Ülikooli Kehakultuuriinsti tuut 
(praegune võimla Kingissepa 
t. 19);

5) Pedagoogiline Instituut **;
6) Ülikooli apteek ja hambakliinik. 

Hävinenud:
Raadil — 12 suurt hoo-nei 
Loomakliinikus — 3 suur hoonet 
Mujal — 4 suurt hoonet 

Kokku — 19 suurt hoonet 
Raskelt kahjustatud: peahoone, 

õppehoone Aia 46 (praegu Vane
muise t. 46), Tähetorn, Botaanika

et veenduda igasuguse pettuse puu
dumises.

Publiku juurdem eelitam iseks aga 
ei öeldud ka pettusest ära. N im elt 
väntasid Lum iere’ide operaatorid 
rahvarikastes kohtades tänavastsee
ne, mida lubati järgm isel õhtul k i
nos näidata. R ahvast tuli mis m ur
du, kuid ennast nägid ekraanil vaid 
vähesed, sest enam ik aega film iti 
laadimata kaameraga.

A astaga vallutas kino peaaegu 
kogu maailma. Kuld peagi hakkas 
vaatajate huvi vähenem a, sest sü- 
žeed kordusid ja film id  kulusid. L i
sandusid m itm ed tuleõnnetused ker
g esti sü ttiva  film ilindiga. A jakirjan
dus hakkas tõstm a hääli kinem ato
graafi vastu. N äis juba, et Lum ie
re’ide arvam us kino lühikesest elu
east läheb täide. Kuid siis ilmus 
mees, kes oskas näha kinos m itte  
üksnes tehnilist atraktsiooni, vaid  
teatrile analoogilist väljendusvahen
dit. See mees oli Georges Melids.

Kino jäi peam iselt suurlinnade 
agulite vaatem änguks. Siinsele ela
nikkonnale ei olnud teater ja kont
serdid kättesaadavad, seda pileti
raha ja etiketikohase riietuse puu
dum ise tõttu. Just eeslinnades tek 
kis ühiskondlik vajadus uue, m assi
lise ja odava vaatem ängu järele, 
m is alles aastat 15—20 hiljem  
om andas oma spetsiifilise keele, 
m uutudes film ikunstiks.

K okkuvõtvalt toonitagem , et kino  
leiutam ine oli kollektiivne töö, m il
le sooritam isega on seotud vähe
m alt 20 leiduri ja teadlase nimed. 
Kuid üksnes Lum iere’ide kinem ato- 
graaf saavutas setlise leviku ja 
ühiskondliku tunnustuse, m is annab 
meile põkjust kõnelda kino sünnist 
Pariisis 75 aastat tagasi.

H. P ALA M E TS

seal purustatud brisantgranaadi 
hambulistest kildudest, kolmandas 
kohas oli õhulaine katuse lihtsalt 
minema pühkinud või suure osa 
plekki maha kerinud. Siin-seal hai
gutasid otsetabamuste tohutud haa 
vad. Kuidas alustada tööd m a ja 
des, mille katus ei pea üldse vih
ma?

Lisaks tulid mured elektrisead
mete ja gaasitorustiku, veevärgi ja 
kanalisatsioonitorude taas tam ise
ga. Materjali ja  tööriistu oli saada 
kõige piiratumal hulgal, mehhanis 
me ei olnud Kõike pidid tegema

SeMSne oH 1944. a. sS- 

gteel Aia t. 46 õppehoone 
hoovi pooli nähtuna.

seisu praeguse EPA mõned teadus
konnad, Raadi õppe-katsemajand, 
Järvselja õppe-katsemetskond, klii
nikud Toomel ja Maarjamõisas, 
Tartu Tähetorn, loomakliinikud ja 
Veterinaariainstituut. Isegi oma 
pesumaja oli ülikoolil, peamiselt 
kliinikute vajaduste rahuldamiseks.

Jooksvate ülesannete täitmine jäi 
eksekuutori hooleks, ise aga asusin 
kahjustuste suurust kindlaks m ää 
rama. Selleks saatsin kõik tööle il
munud õppejõud ja  töölised paari
kaupa ülikooli hoonete juurde olu
korda selgitama. Endal tuli minna 
Raadile, et selgitada ülikoolipere 
täiendava toitlustamise võimalusi.

Andmete kogumine kestis mitu 
päeva, kuid juba sama päeva õh
tuks kogunes vihikusse järgmine 
masendav loetelu:

On hukkunud:

1) Raadil kõik moodsad põlluma
jandusliku uurimisinstituudi hoo
ned, tallid, laudad, elumajad;

Instituu t, instituutide hoone 
(praegune keem iahoone), M ate
m aatika Instituu t (praegu asuvad 
seal ühiskonnateaduste kateedrid).

Hukkunud ja raskesti kahjusta
tud üle 80 000 m3 hoonete kuba
tuuri. Hoonete taastamiseks vaja
12 000 m2 klaasi.»

Ja  see oli alles esimese tööpäeva 
kurb kokkuvõte, esitatud lakooni
liste arvude näol. Aga mõelgem 
korraks, mida tähendas tol ajal v a 
jadus 12 000 m2 klaasi järele. See
oli vajadus saada 1,2 ha ehk üle 
kolme vakamaa klaasi olukorras, 
kus rinne oli vaid 250 km kaugusel 
Tartust.  Mis on see vahemaa fa 
šistide lennuväele? Kuid klaasima- 
ta akendega ruumides ei ole või
malik vastu talve a lustada õppe
tööd.

Klaas klaasiks, aga katused? 
Kolm nädala t lahinguid Tartus ja 
linna lähistel olid teinud katuste 
osas puhta töö. Siin katus sõelapõh
jaks puuritud šrapnellikuulidest,

ülikooli töömeeste odavad kaed ja 
taibukad pead.

Pealegi oli Tartu ilma elektri
vooluta, ei töötanud kanalisatsioon 
ega veevärk, puudus gaas, puudus 
küte. Ühe sõnaga — peaaegu kõi
gest oli puudu, oli vaid entusiasm 
ja kirglik tahe panna võimalikult 
pea ülikool uuesti tööle, süüdata 
taas Eesti kultuuri tungal meie 
noorsoo progressi nimel. Kindlaks 
tagatiseks oli lubadus, et EKP 
Keskkomitee ja ENSV valitsus abis
tavad igati ülikooli tema ees seis
vate raskuste ületamisel. Seega tuli 
panna tööle käed, kuid veelgi in ten
siivsemalt pead.

Viimane sissekanne vihiku esime
sel tööpäeval kõlab õige om apära
selt: «Ülikooli apteegi keldrist** 
«Segakaubastu» korraldusel (?!) 
viidi ära detsimaalkaal ja  kaks pü- 
tikest tõrva.»

Seda teatas üks ülikooli töölis
test, kes «soomuse tegemist» ise 
pealt nägi,  aga tema oli üksinda, 
«Segakaubastu» mehi aga n e l i . . .

* G. B!che!e — praegu EPA dotsent 2) Loomaarstiteaduskonna peahoo- ** I M J .  a. asutati ülikoolis Pedagoogi- *** Võlvitud, lagedega kerder jä i tule- 
teoreetilise „ e h a .Jt. ai,. ne ja  к а к ,  k l i i t t ik u h o m j?  -  “ * “ * (järgneb)

aastas on 
12 kuud

S EPTE MBER

Algab uus õppeaasta. К septemb
ril antakse m atriklid 945-le sta tsio 
naarse osakonna üliõpilasele. Ölj- 
õpliaste arv  tõuseb 6200-ni, õppe
jõude on 575, teenistujaid ja  töölisi 
üle 1500. Kui kõik kokku arvata , 
saam e TRÜ kollektiivi üldarvu 8300 
ringis. A lustab tööd uus teadus
kond — Kehakultuuri Kvalifikatsi
ooni Tõstmise Teaduskond, kuhu 
tullakse teadm isi täiendam a Valge
venest, Leedust, L ätist ja  Eestist. .

TRU geoioogia-osakond tähistab  
teadusliku konverentsiga 150 aasta  
möödum ist geoloogia õpetam ise a l 
gusest Tartu Ülikoolis ja  25 aasta  
m öödum ist om aette osakonna a su ta 
misest.

I I , septembril pannakse nurgakivi 
540-kohalisele uuele ühiselamule, 
mis aasta  pärast peab kõrgum a L e
n ingradi m aantee alguses. Ühisela
mu ehitusel löövad ka filiõpilased 
käed külge. Sam al päeval aru tab  
partei ja  m ajandusaktiiv , kuidas la 
hendada ülikooli m ajandusliku baa
siga seotud sõlmi. O tsad saadakse 
Igatahes kätte.

II kursused lähevad kolhoose-sov 
hoose abistam a, enam ik poisse jäe 
takse Tartusse appi ehitusmeestele.

OKTOOBER

V eerandsaja juubelite sari jätkub, 
jä rg  on sedapuhku kaugõppe käes. 
25 aastag a  on kaugõppe teel saa 
nud kõrgem a hariduse 3102 töö ta
ja t, praegu on õppijaid 2iö0 ringis.

Tähistatakse ülikooli raam atukogu 
esimese direktori Karl M orgensterni 
200. sünni-aastapäeva, Raam atukogu
7. korrusel (on ka selline olem as!) 
avatakse väike näitusesaal, kus esi
mesena eksponeeritakse M orgenster
ni näitus.

2. oktoobril toimub ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni XVIII konverents, 
mis möödub asjalikus töoõhkkon- 
nas. Laur Karu asemele valitakse 
kom som oliorganisatsiooni etteotsa 
M ärt Kubo.

Ülikooli nõukogu aru tab  möödu
nud õppeaasta õppetöö tulemusi. 
78,6% edasijõudjaid pole ju s t kii
duväärt näita ja . M ärgitakse ä ra  
m ahajääm us kõrgem a kooli peda
googika uurimisel ja  kavandatakse 
samme sellest ülesaamiseks.

Remont kohvikus on lõppenud, tu 
dengid käivad uudistam as uut in
terjööri ja  uusi kardinaid.

NOVEMBER

Tõmmatakse kriips alla pedagoo
gilise praktika 2. voorule, pärast 
oktoobripühi a lgab stažoöripraktlka.

13.— 15. novembrini tolm uvad VI 
üliõpilaspäevad, mille e ttevalm ista
mine läks kuidagi vaikselt, kukl 
ometi tõhusalt. Üldine arvam us — 
õnnestusid parem ini kui viis eel
mist.

20. novembril pidas TRÜ partei
organisatsioon aruandlus- ja  vali
miskoosolekut, kus põhiprobleemi
deks olid kom m unistlik kasvatus ja 
ülikooli juhtimine. Sekretäriks valiti 
tagasi Kalev Koger.

Hügieeni kateeder pidas 75. aas
tapäeva.

Ühiselamu müürid on kerkinud 5. 
korruseni ja  paistavad üle raagus 
puude selgesti uue «Vanemuise» 
juurde. Nii mõnigi tudeng peatub 
hetkeks ja  uudistab p ilguga: «Kau
gelt näen kodu kasvam as . . .»

DETS EM BER

1. detsem bril läks täies u latuses 
kä*ku ettevalm lstusosakond, kus 
õpib kokku 148 tu levast üliõpilas
kandidaat!.

Ikka teravam alt tõusevad päeva
korda klubi probleemid, isetegevus 
tahab hoogu takka, muidu jääb  hoo
pis pidam a.

(Jä rg  4. lk.)



aastas on 
12 kuud

Jfuubelld jätkuvad. Komsomotior- 
ganisatsioon tähistab ELKNÜ 50. 
aastapäeva. Eesti keele ring saab 
2S-aastaseks. Tehakse ettevalmistusi
1971. a. leninlikuks arvestuseks.

Järsult kasvab raamatukogude ka
sutamine, eksamid ei ole enam mä
gede taga. Läheneb miljonenda 
laenutuse hetk.

Üliõpilaste teaduslike tööde vaba
riiklikult konkursilt toovad ülikooli 
tudengid ära 10 esimest, 9 teist ja

* II kolmandat preemiat ning 40 dip
lomit. Tubli!

Aaeta jooksul kaitsti üiikoolis 13 
doktori- ja 68 kandidaadiväitekirja.
6 uut doktorit pärinevad meie hul
gast (A. Klliman, R. Zupping, 
IC Valgma, E. Laugaste, H. Peep 
ja S. Vahtre), samuti 17 värsket 
kandidaati. Nende meeste-naiste üle 
vöime igati uhked olla. Tuleks uus 
aasta veelgi viljakam!

Moodustati TRÜ klubi nõukogu, 
eeljnehe kohal Jaak Vlller.

Vana-aasta õhtu. Kolmandat aas
tat järjest toimub aulas kammer- 
akadeemia — tõsise muusikaga 
rõõmsalt 1971. aastasse. Head uut 
aastat, alma mat er Tart ue nsis!

„Real" Tartus
M öödunud nädalavahetusel oli 

võimalus klubis kuulata «Reali», 
kelle laul meile hästi tun tud  on.

A nsam bel loodi ,1963. a., m il poi
sid käisid veel keskkoolis. A lusta ti 
klaveri, saksofoni, kahe kitarri ja  
trum m idega. S iis m uutus koosseis: 
m ängiti 3 kitarriga, saksofonita. 
Praegu näeb ansambel välja nii: 
fuhan  Anupõld (basskitarr), A hti 
Nurmis (soolokitarr), Rein Ränk 
rütm ikitarr) , Rein K attai (orel), 

TiU R am m  '(flööt, saksofon), Eedo 
Raide (trum m id). H elitehnik on 
H annes Rooks. Osa liikm eist Õpib 
TPI-s, osa TPedl-s, A h ti N urm is — 
E N S V  R iikliku Filharmoonia est
raadistuudios. V9 lauludest tehakse 
ise. A h ti eelistab Jonesi, Hutnper- 
dineki. U uem atest lauludest kõlasid  
*N utikas lutikas», «Jackson», «Im e- 
äk poiss» jt. Praegugi on veel re
pertuaaris laule ansam bli algupäe- 
üilt.

Väljaspool E estit ansam bel ei ole 
m usitseerinud, küll aga m itm el pool 
koduvabariigis. Neile meeldib esi
neda tartlastele, ku ig i seekord tuli 
ett&astumine ootam atult: kontserti 
ei olnud kavas, arvati, et m ängida  
tuleb ainult tantsuks. «Realil» on 
ettevalm istam isel uus kontserdi- 
programm , millega tahetakse tulla  
ka Tartusse.

K, EHA VEER

1971 ja  60
Uue aasta esimene päev ja juu  

bell Se llis t kokkusa ttum usi võib tä 
histada E esti meteoroloogide vane
ma põlvkonna esindaja, üldfüüsika  
kateedri tehnik geofüüsika  erialal

A U G U ST  SOO.
Tugev käepigistus ning parimad  

õnnitlused ja soovid tublile am eti
vennale f Kolleegid.

Esineb A. Hint
TRÜ Kriminoloogia Laboratooriumi 

järjekordne ettekandehom m ik toimub pö- 
fcapäeval, 27. detsem bril k. a. kell 12 
TRÜ peahoon« aud. 807. Ettekandega 
« R a m m u  J ü r i s t  k u n i  H a l l i  
H u n d i n i »  (kirjanik kõneleb kurjate
g ijast) esineb Eesti NSV rahvakirjanik  
A Hint.

1. REBANE

Ilm atu  tükk aega on m ööda läi
nud, kui Su lle  viim ati kirjutasin. 
Aga S a  võid ise arvata, et see aeg  
m ulle õieti raske on olnud. Öeldak
se küll, et elu on hernes, m uudkui 
veereb, aga pole ia a la ti nii ühtigi: 
vahel on nagu kaalikas või kapsa
pea. Veereb natuke maad müdinal, 
aga siis jääb seism a n ing oie mees 
ja lükka ise edasi/  Nii ka minul: 
arenesin hoogsalt, oli Lem ps ja pu
ha — ja  siis äkki löödi kõik sega 
mini. Lem ps kirjutab nüüd tanki- 
väest nukravõitu  kirju, et vilega  
aetakse hom m ikul vara üles, joos
takse puudulikus riietuses õue fis- 
kultuura t tegem a (prr! kü lm !) ja 
toit pidi ka n iisugune olema, et kõ 
hu täidab kü ll kõvasti ära, aga res- 
toranihõrgutistege, siiski võrrelda ei 
saa.

Ta olevat esim ese korraga ka ha
neks püütud. Võetud neid, nooruke
si, rivisse ja üks vana o l i ja k e s  oh

Oma tuba. «Tartu  Riiklik Ü lH cool»  nc.£9 .
Reedel, 26. detsembril lk. nr. 4

Kas ka oma luba?

Enam ei saa sulgeda silmi fakti 
ees, et vana aasta on peagi otsas, 
et uus, nagu meil kombeks, tuleb 
asemele. See, et meie maa on tei
nud veel ühe tiiru ümber päikese, 
pole sugugi halb näitaja. Vastupi
di — just nimetatud asjaolu sunnib 
inimesi viimastel nädalatel senisest 
usinamalt tegutsema. Teiste hulgas 
ka neid, kelle ülesandeks on palju
dele mõistatuslik progress tõlkida 
kõigile mõistetavasse arvude keel
de. Terved statistikute leegionid on 
praegu platsis, vastavad küsimuste
le «kui palju?» või «kui palju roh-

Uuel aastal 
uutmoodi

kem ?» ning ütlevad sedaviisi am et
likult kõik ära, mis aastaga süda
mele on kogunenud.

Ja ju s t sellepärast kadestab s ta 
tistiku id  kodanik N. Sest tema kui 
m ittesta tistik , kui lihtne inimene, 
kipub mõtlem a m itteam etlikult ja 
nii on ju palju raskem. M itteam et
lik m õtlem ine, teab kodanik N., on 
lapse m õtlem ine  — tekib palju lih t
said küsim usi, m illele raske vastata.

Paar päeva tagasi näiteks küsis 
kodanik N.: «Aga mis on selle aas
taga m uutunud meis endis?»

K üsim us kõlas am etlikult, aga 
sta tistikud  ajasid m usid prunti ja  
ütlesid: «Ei saa vastata, andm eid  
ei ole . . . »

Siis pöördus kodanik N.. keda  
uudishim u hirm sasti vaevas, nende 
kaaskodanike poole, kes kandsid  
ühiskondlikku arvam ust, ja kuulis 
sellist ju ttu:

«M e ei m õtle endiselt sellele, et 
meie isiklikel suursündm ustel pole 
aastavahetuse astronoom ilise taus
taga p isim atki pistm ist, aga ometi 
seostam e me nii erinevaid asju ja 
m õtlem e hoopis sellele, kuidas uut

ajasiaega sama kära ja rõõmuga 
vastu võtta kui eelmist ja eelmisi.»

Kodanik N. oli sunnitud tulema 
ainuvõimalikule järeldusele: meis 
endis ei ole midagi muutunud.

Ta muutus kurvaks, kuid ei mur
dunud.

Kodanik N. teadis nimelt, et isik
suse arengu takerdumine on õnne
tus, mida saab ja tuleb vältida.

Kodanik N. luges ajalehest: «Ko
gemused näitavad, et uute kombe
talituste sisseviimise abil on elanik
konna seas teostatava kasvatustöö 
alal saavutatud silmapaistvaid re
sultaate.»

Kodanik N. mõtles, et on tarvis 
vaid senisest tiivukamat fantaasiat, 
et asendada varasematest ühiskond
lik-majanduslikest for matsioonidest 
kiiruga kaasahaaratud traditsioonid 
uute ja tänapäeva nõuetele vasta
vatega.

Olles kõige sellega valmis, soovi
tas kodanik N.:

«Tulge vana-aasta õhtul koju ta 
valisel ajal, vahetage selga kodu
sed rõivad ja pange teevesi keema. 
Tehke mõned võileivad sprotipas- 
teedi ja juustuga  — kõik see sööge 
ka ära. Võimaluse korral vaadake 
värviteleviisorist mõnda komöödia
filmi. N üüd tehke voodi ära, peske 
ülakeha ja jalad sooja veega, sa
m uti hambad. Aeg, mis kuluks une 
ootamisele, sisustage mõne pooleli
oleva kirjandusteosega. Kella ühe
teistküm ne paiku kustu tage  tuli ja 
katke end korralikult te k ig a . . .  U s
kuge, järgm isel hom m ikul olete te 
palju värskem  kõigist konserva tiiv i
dest, kellele le «Sulle paremat!» 
soovite. Ja m is kõige tähtsam  — 
me oleme rikkam ad uue hea a lga
tuse võrra!»

Kellele kodanik N. ettepanek et 
meeldi, võtku uut traditsiooni või
m alikult tõsiselt. S iis  juhtub, et m õ
ne aasta pärast hakkavad, selle ku i 
m assiliselt leviva nähtuse vastu  hu
vi tundm a sta tistikud. Kodanik N. 
saab kadedaks, muutub kurvaks, 
m is sest et ei m u rd u . , .

H.-H R AR JJJLA

Möödunud nädaiai tegid TRÜ 
am etiühingu ja  ajalehe «TRÜ» esin
dajad väikese kontrollkäigu Tiigi 
7S/80 ühiselam usse. Seekord v aa 
dati peam iselt üliõpilaste e lam istin
gim usi. Eriti seda osa elu-olust, 
mida üliõpilased ise parandada või 
korraldada suudaksid. V anasse Tiiki 
on m aju tatud  ö igus-, Kehakultuuri- 
ja  M ajandusteaduskonna üliõpilased 
ja aspirandid. H uvitav, et eri teadus
kondade rahvas sisustab ka oma 
eluruum e erinevalt. Kõige parem a 
m uije jä tsid  juristide toad: oli n ä 
ha, et püütakse elam ist koduseks ja 
m aitsekaks muuta. Vahendid selleks 
olid erinevad: tüdrukutel vaasid ja 
vaibad, poistel ko llaaiid , plakatid, 
«reliikviad» ehitusm alevast ja kau
gem atelt reisidel, m etsast leitud

preemia parimale toale.
Korrus kõrgemal elab Kehakul

tuuriteaduskonna rahvas. Seinte; 
ripuvad medalid, aukirjad ja vimp
lid. Poiste tubades on terved seinad 
laest põrandani kaetud ajakirjades! 
väljalõigatud piltidega — poksijad, 
korvpallurid, võimlejad, kuid en a 
masti ikka napis riietuses na is te
rahvad. Võib tõsi olla, et sportla
sed oskavad paremini hinnata ini
mese keha ilu, kuid kui katta kõik 
neli seina ainult ajaleheväljalõige
tega, siis vaevalt see arenenud m ai t
sest ja  ilumeelest tunnistust annab. 
Kui seda on püütud teha orig inaal
suse taotlusel, siis on töö ja vaev 
asjatu olnud. Selliseid tube on k ü l
lalt palju ja nad on omavahel v ä 
gagi sarnased.
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kõver puuoks või suur puuseen. 
Mitmes toas oli aukohale seatud 
kommunismiehitaja moraalikoodeks. 
Kui sisenesime tuppa, kus elavad 
Priit  Männik (õ igust.  II),  Eduard 

Jaska (aspirant) ja Rein Jaup 
(õ igust.  III k.), olime lausa raba 
tud. Põletatud puust vaheseintega 
osadeks jaotatud tuppa on poisid 
ise teinud toredad raamaturiiulid ja 
diivani, kõik põletatud puust. Toas 

,on moodne mööbel ja televiisor —

roodu korrapidajaks, kõndinud rivi 
ees edasi-tagasi n ing  küsinud: «Kes 
oskab ümar kirja?»

Noh, Lem ps arvanud, et nüüd  
paistab mõni peenem ots — tahe
takse kirju ta ja t või selle abilist. I k 
kagi tubane töö n ing astunud kohe 
kaks sam m u ette. S iis aga ütelnud  
see korrapidaja: «Ah oskad? Kas 
hästi oskad?» — «Just nii!» põruta
nud Lem ps vastu. — *Noh siis lä
hed pärast õppusi kööki kartuleid  
koorima!» See oligi siis see ümar- 
kiri!

M inu elus on alanud ka raske  
ajajärk: teem e juba arvestusi. Sa  
ei ole akadeem iline isiksus, sellepä
rast pean Su lle  seletam a, m is see 
on. A rvestus on natuke kergem  asi 
kui eksam . Ütleme, et eksam  on na
gu  äm m , aga arvestus nagu peig
mees. Lem ps (oh, ma ei suuda teda  
veel unustada!) võrdles om al ajal 
nii, et eksam  on valge viin , arves

tus nalivka.
Noh, esimene asi oh  mul see la

dina keele nalivka- O mateada ikka  
vaatasin teda paar õhtupoolikut. 
Vanemate kursuste plikad ütlesid

Jere,

kah, ei see on nagu käkitegu, h e  
loopisid, et kui m idagi küsitakse . 
ütle «horribile d ictu», aga ku i pro
tokolli «m ittearvesta tud» tahab s is
se kirjutada, ütle «miserabile v isu»
— küll siis läbi saad. Läksin siis 
värisevi põlvi ette. Teksti lugem isel 
ja tõlkim isel arendasin õppejõu 
pealetungile visa vastupanu n ing

saavutasin  arvatavasti ilm se tõõvõl- 
du. S iis  aga hakkas igasuguseid  
vorm e pärima ja kui ma siis ühe 
kohta kohm asin, e t see ju  ablativus 
ab surd us on, siis ütles õppejõud  
väga viisakalt, e t ta sooviks m ind  
veel kord k u u la ta . . .

See esim ene ebaõnnestum ine lõi 
mul kü ll plaanid segi, aga m a olen 
alati olnud suurem  ku i mu saatus. 
H om m e lähen uuesti ette, kü ll ma 
ta ära teen ja teised veel takkaotsa. 
Vaja on om andada ka vastav teh
nika, m is praktika käigus kindlasti 
täiustub, sam uti olen juba üht-teist 
teinud õppejõudude psühholoogia  
tundm aõppim iseks. Luureta ju  la
h ingusse ei m inda, ütleks selle pea
le Lem ps.

Jääm e siis jällekuulm ise-nägem i- 
senil Head uut aasta t Su lle  ja  Ülo
le, S inu  seaduslikule mehelet

S inu Anne-Mari.

Kõige kurvem oli lugu M ajandus
teaduskonna poiste tubades (nlt 
palju kui meil neid õnnestus näha) 
Paistab, et Majandusteaduskonna 
noormehed on saanud eht spartalikt 
kasvatuse — ei ühtegi pilti seinal, 
ei kardinat akende ees. Ainsaks si
sustuseks voodid ja öökapid. Küsi 
musele, mis nad arvaksid näiteks 
pildist seinal, vastasid noormehed, 
et ega see laita mõte ole, kuid kust 
sa neid pilte ikka võtad. Neile ja 
teistele, kes sooviksid kaunistada 
oma tuba joonistuse või graafilise 
lehega, teatab ülikooli kunstikabi 
net, et neilt on võimalik saada õp 
petõid. Raame tuleb aga ise muret
seda.

Mitmes toas nägime aukohal 
rippumas nn. «raudteepilte», näit 
luitunud koopiat šiškini karudest 
Teda ümbritsesid üliõpilaste endf 
täiesti toredad tööd, mis raamitun& 
pääseksid paremini mõjule.

Kui võrrelda poiste ja  tüdrukute 
tube, siis viimased on kindlasti kor
ralikumad ja puhtamad, poiste toad 
aga  huvitavamalt kujundatud -  
alates uksesildist ia lõpetades 
mööbli paigutusega. Mööbel oH 
enamikus tubades uus, alles sel sü 
gisel saadud. Seda valusam oli n ä ; 
ha tumedal poleeritud pinnal kah
justusi.

Heitsime pilgu ka köögipoolele 
Köökide mööbel oli küll vana, kuid 
korralik, ka puhtus ei jätnud soo
vida.

Suureks abiks ühiselamuga tu t 
vumisel oli ühiselamu komandant 
L. Kaasik. Tema jutustas, et kuri 
kuulsad Vana Tiigi keldridki o r 
tühjaks tehtud. A-klubi on muudes 
tud tõepoolest klubiruumiks. Ke> 
vaja õhtusel ajal pidu pidada, et 
pruugi muretseda naabrite pärast 
B-klubisse on kavas sisse seada 
raamatukogu.

Ja  üldmulje Vana-Tiigist, sealse
test elamistingimustest? Ega ole 
sugugi nii hull nagu nende e t te 
kujutustes,. kes seal ise käinud po 
le. Seal oli tube, mis maitseka si 
sustuse ja mugavusega annaksid 
silmad ette uuematelegi ühiselamu
tele. Oluline on elanike endi hea 
tahtmine ja ettevõtlikkus.

Teistesse ühiselamutesse minnak
se uuel aastal.

E. KÕRGE

Meie ajalehe järgmised numbrid 
ilmuvad 8. ja 22. jaanuaril 1971, a

T O I M E T A J A  H. P A L A M E T S

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный у н и в е р с и т е т » ,  
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту- • 
ского государственного у н и в е р с и т е т а  
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk 
Tartu, Ülikooli 17/1« 111 Ü ksiknum bri  
hind 2 kop Teil. m s  MB-10933.
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