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Ajaloo-Keeleteaduskonna nõuko
gu 1970. a. novembris toimunud 
ioosolekui oli pikema arutlemise 
aineks teaduskonna profiil, peatee
maks õpetajate ettevalmistamise 
olukord ja  selle suhted teiste eri
aladega. Umbes 75% teaduskonna 
lõpetanuist siirdub õpetajaiks, ai
nult veerand (psühholoogid, žurna- 
Hstid, vähesel määral teiste eriala
de lõpetajad) läheb muule tööfe, 
sealhulgas teaduslikule alale. Tea
duslike asutuste koosseisud on o lu 
liselt komplekteeritud ja enam-vä- 
toem stabiilsed, sest uusi kohti tu 
leb juurde vähe, mistõttu ei vajata 
sinna lõpetanuid enam endisel 
määral. Senisest rohkem tuleb 
nüüd tähelepanu pöörata õpetajate 
ettevalmistamisele, sest sel alal 
ületab nõudmine pakkumise.

On kõneldud ka Ajaloo-Keeletea
duskonna osakondade jagamisest 
pedagoogilis teks ja  üldteoreetilis
e k s ,  mis ag a  teaduskonna prae
gustes tingimustes pole võimalik, 
sest viimased kujuneksid liiga väi
keseks. Teaduslik-teoreetilisele ala- 
■Je pööratakse ja on õieti alati pöö
ratud küllalt suurt tähelepanu. Tea
duslikkus moodustab nii õppetöö 
käigus kui ka üliõpilase iseseisvas

Mõnedest 
pedagoogilise 
ettevalmistuse 
küsimustest 
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teaduskonnas

laste teadmiste, oskuste ja  omadus
te kujundamisest peavad osa võt
ma kõik õppejõud, igaüks omal vii
sil ja positsioonil, nõnda siis ka 
õpetajate ettevalmistamisest ja po
sitiivse hoiaku kujundamisest õpe
tajaametisse. Tuleb hukka mõista 
a lavääris tav suhtumine pedagoogi- 
kutsesse, nagu seda mõne õppejõu 
eneseavaldustes vahel veel esineb. 
Ka õppejõududel enestel peab ole
ma võimalusi täiendada aeg-ajalt 
oma teadmisi teaduse uute saavu
tuste alal stažeerimise, täiendus
kursuste või teiste õppeasutuste 
tööga tutvumise korras. Ülikoolis 
kasutatavaid programme tuleb veel 
kord kontrollida sellelt seisukohalt, 
kas neis õpetajate ettevalmistami
se seisukohalt midagi puudu ei jää. 
See ei tähenda kaugeltki, et silmas 
peetaks üksnes õpetajakutseks ette
valmistamist. Rohkem tuleb prakti
seerida eriseminare ja  erikursusi 
aine õpetamise metoodika alalt. 
Neid on mõned kateedrid seni hea 
eduga korraldanud.

Kõnetehnika ja esinemisoskus on 
olulised komponendid mitte ainult 
õpetajatöös. Neid tuleb silmas pi
dada eriseminarides ja esinemisel 
klassis pedagoogilise praktika ajal. 
Ka edaspidi tuleb korraldada kõne
tehnika praktikume. Juhtub veel, et 
õpetajaks lubatakse hakata inimes
tel, kes pole teinud pedagoogilist 
praktikat või kes praktikal pole 
toime tulnud. Niisugust leplikkust 
ei saa heaks kiita, see heidab tee
nimatult halba varju pedagoogide 
ettevalmistamisele ülikoolis. Niisa
ma mõjuvad mõned õpetajakutset 
riivavad kirjutused ajalehtedes, üks 
selline avaldati koguni ülikooli as 
pirandi poolt, kel endal õpetajako- 
gemused täielikult puuduvad. Siin 
oleks tulnud pedagoogikateoreeti- 
kutei asjalikkude kirjutustega va
hele astuda.

Raskusi on tekkinud eriplaanide
ga, mida mitmel juhul on koosta
tud ilma pedagoogilise tsüklita, ja 
(õpetajail on olnud raskusi töö leid
misega, juhul kui asutus, kelle 
nõudmisel eriplaan koostati, spet
sialisti töölevõtmisest keeldub. See
tõttu otsustas nõukogu eriplaane il
ma pedagoogilise tsüklita mitte kin
nitada. Pealegi on pedagoogilised 
ained kasulikud ka töös teistel ala
del.

Õpetajakutse ebapopulaarsusele 
on kaasa mõjunud kahjuks asja
olud, et maal on eluolustikulisi 
raskusi ja  tihti suunatakse lõpeta
nu kooli, kus erialast kohta polegi 
või antakse suunatule tunde aine
tes, milleks tal pole küllaldast ette
valmistust (nii on mõned eesti kee
le õpetajad õpetanud a i n u l t  
saksa või vene keelt). Elukondlike 
tingimuste normaliseerimise eest 
peavad rohkem hoolitsema kohali
kud täitevkomiteed.

Ka ülikoolis endas ei hoolitseta 
küllaldaselt, et õppekabinetid ja õp
pevahendid oleksid korras. Paljud 
koolid töötavad selle poolest pare
mates tingimustes kui ülikool.

Et vältida vasturääkivusi dekaa
ni vestluse ja komsomolikomitee 
poolt korraldatud vestluste vahel 
ülikooli sisseastujatega, tuleb üli- 
öpilasvestlejaiks kutsuda ikkagi va
nema kursuse üliõpilasi ja  olulises 
osas erialadelt, kus valmistatakse 
ette pedagooge. Küllap ei sobi sel
leks esimese ja teise kursuse üli
õpilased, kellel ülikoolist ja  selle 
tööst endalgi veel ähmane etteku
jutus. Vestlejaid tuleks ka vas ta
valt instrueerida.

Õpikud ja õppevahendid puudu
vad paraku paljudes ainetes, aga 
nendeta on raske lahendada neid 
ülesandeid, mida õpetajate etteval
mistus kateedritele asetab.
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rite Nõukogu juures asuv kehakultuuri- ja spordikomitee, EKP KK  

Ajaloo Instituu t, Eesti N S V  Teaduste Akadeem ia Presiidium, E N SV  
Vabariiklik õpeta ja te  Täiendusinstituut, R iiklik Televisiooni ja  Raadio 
Komitee, EKP Tartu Linnakom itee ja Tartu Linna TSN  Täitevkomitee, 
Eesti Looduskaitse Selts, K irjastus «Eesti Raamat», M oskva RÜ , 
Kaug-Ida RÜ, Tbilisi RÜ, Taškendi RÜ, Teaduslik Raam atukogu, 
Kiievi RÜ, H arkovi RÜ, D augavpilsi ~PI, Vilniuse RÜ, Läti RÜ, Petro- 
zavoaski RÜ ja paljud teised meie maa kõrgem ad koolid, sam uti arvu
kad vabariigi ja kodulinna asutused.
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töös olulise osa. Üliõpilane saab 
stuudiumi kestel põhiteadmised 
oma valitud erialal ja  omandab 
meetodi, mida kõike ta  saab isikli
kus töös kasutada, nii teaduslikus 
tegevuses kui ka õpetajaametis.

Ajaloo- ja  võõrkeelte osakonna 
kateedrid on üliõpilase tulevasele 
tööle vajalikke komponente vahest 
ikõige rohkem silmas pidanud, see 
■nähtub ka nende üliõpilasringide 
iegevusest. Küllap leidub aga  pe
dagoogide ettevalmistamist takis
tavaid tegureid. Üliõpilased ei jää  
praktil ises töös hä tta  niivõrd oma 
eriaines ega ka metoodikas (muidu
gi leidub sealgi mõningaid puudu
si),  vaid pigem küll pedagoogilis
tes küsimustes, pioneeri- ja  komso
molitöös. Muidugi on õpetaja-amet 
seotud küllalt suurte raskustega.
Muudel aladel arvatakse kergemi
ni toime tulevat: töö pole nii tuge
vasti seotud pidevate kindlate üles
annetega, puuduvad ranged ajapii
rid. Loodetakse ka suuremaid töö
tasusid. Ebaõige suhtumine õpeta
jaametisse on tekkinud nii subjek- 
tiivseil kui ka objektiivseil põhjus- 

, tel.

Järjekordselt oli õpetajate ette
valmistamise küsimus kõne all 
Kõrgema ja Kesk-erihariduse Minis
teeriumi koosolekul ja  seal vastu
võetud otsuste alusel arutaski Aja- 
»oo- Keeleteadu skon na nõukogu pe
dagoogide ettevalmistamise olukor
da teaduskonnas ning fikseeris mõ
ned  otsused, mida on põhjust lühi
dalt refereerida.

Otsused näevad ette senisest Astudes uude õppeaastasse, loo- 
«uurema lugupidamise ja  huvi kas- dab teaduskond kõrvaldada süste-

e p ^ f  mõ0i s ? ^ « 8L u ta v a d ' r a a Hrk- "laatilise tööga paljud pedagoogide 
sistlik-leninlik maailmavaade, head ettevalmistamise alal esinevad puu- 
erialased teadmised Ja mefoodäli- dused. 
sed oskused, arm astus oma eriala
vastu ja positiivne isiksus. Üliõpi- E. LAUGASTE

Enam  
tähelepanu 
ja  ko huse

tu n ne t
Kõrgema kooli õppekasvatustöö 

eeldab õppejõudude pidevat enese
täiendamist nii erialaste kui ka po
liitiliste teadmiste alal. Paraku on 
aga ajanappus nii suur, et ei jõuta 
alati vastava kirjandusega põhjali
kult kursis olla. Seetõttu organisee
riti käesoleva õppeaasta sügisel 
marksismi-leninismi õhtuülikooli 
baasi! kõrgemate koolide ja teadus
like asutuste töötajate erirühm. Sel
le tööst osavõtt peaks aitama kur
sis olla tähtsamate ja  uusimate 
ühiskonnateadustealaste saavutus
tega, aktuaalsete ideoloogilise võit
luse küsimustega. Veelgi enam. 
Programmis on ette nähtud spetsi
aalsed õppused kõrgema kooli peda
googika ja psühholoogia valdkon
nast.

TRÜ parteikomitee ja administrat
sioon on seisukohal, et lähema viie 
aasta jooksul peaks selle rühma 
töösse lülituma iga ülikooli õppe
jõud ja_ teaduslik töötaja. Millisel 
aastal õppejõud seda teevad, on 
teaduskondade otsustada.

Erirühma töös lähtutakse põhi

mõttest, et siia ei tulda mitte ainult 
teadmisi saama, vaid ka andma. Nii 
on mitmesuguste sõlmküsimuste 
osas ette nähtud arutelud. Seepärast 
on eriti soovitav, et rühma tööst 
osavõtvad kõrgema kvalifikatsioo
niga õppejõud annaksid oma aktiiv
susega õppetööle väärtuslikku lisa. 
Olgu märgitud, et arvamused, nagu 
peaksid erirühma tööst osa võtma 
ainult teoreetilistest seminaridest 
eemale jäänud või nooremad õppe
jõud, on ekslik. Selliselt komplektee
ritud erirühm ei suudaks kujuneda 
aktiivse ja loova arutluse areeniks.

Möödunud semestrile tagasi v aa 
dates tuleb aga nentida, et erirüh
mas ei "kulge kõik õiget rada. Kas 
on viga komplekteerimises või ko
husetundes, aga mitmed õppejõud, 
kes avaldasid soovi osavõtuks, on 
erirühma tööst eemale jäänud. On 
vist viimane aeg selleks, et analüü
sida tehtut, likvideerida komplektee- 
rimispuudused ja  igal kuulajal oma 
osavõtuga aidata kaasa erirühma 
tööle. Teaduskondade parteibüroodel 
ja  dekanaatidel on aga soovitav 
planeerida erirühma perspektiivid 
järgmiseks viisaastakuks ja fiksee
rida konkreetselt, milline õppejõud 
millisel aastal õppetööst osa võtab. 
See võimaldaks nii õppejõududel 
kui ka erirühma töö korraldajatel 
plaane pikemaks ajaks ette teha.

J. KALITS,

TRÜ parteikomitee ideoloo- 
giasektori liige

DIURHA
25. detsembril toimus TRÜ Nõu

kogu koosolek, kus arutati tsiviil
kaitse olukorda TRÜ-s ja Üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu tööd. ÜTÜ nõu
kogu esimehe T. Sullingu ettekande 
põhjal võeti vastu otsus ÜTÜ töö 
parandamiseks.

26. detsembril toimunud EKP 
Tartu linnaorganisatsiooni XXI 
konverentsil märkis aruandja linna
komitee I sekretär J. Lott tunnus
tavalt TRÜ parteiorganisatsiooni 
tegevust uute vormide otsingutel 
ideelis-poliitilise kasvatustöö tõhus
tamiseks, komsomolitöö parteilise 
juhtimise tugevdamiseks ja õppe
jõudude kvalifikatsiooni tõstmiseks. 
Positi ivselt tõsteti esile viimase 
kahe aasta  üliõpilaspäevi ja EÜE 
tegevust,  samuti üliõpilaste teadus
liku uurimistöö hoogustamist,  seda 
eelkõige ühiskonnateaduste va ld 
konnas. Tunduvalt on kasvanud 
teadlaste-kommunistide osa tähtsate 
teaduslike probleemide lahendamisel.

Vajakajäämisi esineb aga veel po
liitilise kasvatustöö sihipärasuses. 
Vähe hoolitsetakse ülikoolis lekto
rite järelekasvu eest. Kõik pole kor
ras õppedistsipliiniga, mistõttu väl
jalangevus halva õppeedukuse tõttu 
on lubamatult suur. Ülikooli ühis- 
konnateadlastelt ootab avalikkus 
aktiivsemat osavõttu teravate ideo
loogiliste probleemide arutamisest 
ja lahendamisest. Üldse tuleb a ja 
kohastada ning tõhustada kõrgema 
haridusega spetsialistide ettevalmis
tamist.

Ülikooli kommunistidest võtsid 
konverentsil sõna K. Koger ja 
J. Ananjeva. K. Koger käsitles üli
kooli kollektiivi kommunistliku kas
vatusega seotud probleeme, eelkõig.' 
kasvatajate eneste marksistlik-le- 
ninlikku kasvatamist.  J. Ananjeva 
astus välja väikekodanliku asjade- 
kultuse, joomasaunade ja -ekskur
sioonide vastu, märkides ära, et ka 
meie teater, kino ning televisioon 
kipuvad teinekord joomakombeid pi
gem propageerima kui nende vastu 
võitlema.

Linnakomitee uude koosseisu va
liti ülikoolist K. Koger, A. Koop, 
V. Tinn, J. Raid, H. Metsa.

Uue aasta esimestel päevadel 
jõudis ülikooli Eesti NSV Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi 
teaduslik-metoodilise kabineti vä lja 
andel ilmunud kogumik õppetöö 
teaduslikust organiseerimisest «Öp- 
pe-metoodika küsimusi I». Kogumik 
on mõeldud kõrgema kooli tö ö ta 
jaile, et nad saaksid tutvuda meie 
vabariigi kõrgemates koolides toi
muva uurimistööga õppe- ja  kas
vatusprotsessi täiustamise ning r a t 
sionaalsema organiseerimise alal. 
86-leheküljeline brošüür sisaldab 6 
kirjutust, mille autoriteks on kõrge
ma ja  kesk-erihariduse minister 
E. Schmidt, TRÜ dotsent J. Kalits, 
TPI professor E. Kull, dotsent 
U. Agur jt.

Kogumik saadetakse kõigile ka
teedritele. Et kavas on kogumiku 
muutmine perioodiliseks väljaan
deks, siis oodatakse edaspidi kaas
tööd kõigilt TRÜ õppejõududelt, 
kes tegelevad kõrgema kooli peda
googikaga. Lähema informatsiooni 
saamiseks pöörduda toimetuse kol
leegiumi liikme V. Haameri poole.

Tõlkevõistlus
Kell on võistlejaile kukkunud ja 

esimesel koosolekul päras t  «dead- 
line'i» ilmutas auhinnatoimkond r a 
hulolu ja isegi rõõmu, laekunud 
tööde arvu üle. Ümbrikest koorus 
12 tõlget inglise keelest, 7 saksa, 3 
rootsi ja 1 hispaania keelest. Ü lla
tusena ei olnud esindatud prantsuse 
keel.

Esimene pilk töödele õhutas toim
konna liikmeid väga tõsiselt süve
nema ja vaagima. Ühtlasi otsustati

paluda konsultantideks Ain Kaalep, 
dots. Juhan Tuldava ja v.-õpet. 
Rita Tasa.

Auhindade saatuse määravad 
dots. kt. Aino Valmet, prof. Paul 
Ariste, õpet. Tiiu Laos, dots. kt. 
Urve Lehtsalu, dots. Oleg Mutt,
v.-õpet. Pent_Nurmekund, õpet. Jaak  
Rähesoo, üliõpilased M art Aru, Rein 
Kärner, Trivimi Velliste ja Votele 
Viidemann ning konsultandid.

Auhindade pidulik kätteandmine 
toimub veebruaris, millest toimkond 
täpsemalt ette teatab.

T. VELLISTE

EXPO —  70
TRÜ ja EPA töötajate järjekord

ne klubiõhtu on 13. jaan. kohviku 
rõdusaalis. Kell 19 on juttu 
EXPO-70-st.

Ametiühingukomitee

KÄÄRIKULE 
SUUSATAMA!

1. Alates 10. jaanuaris t on püha
päeviti taas  käigus «suusabuss» 
Käärikule. Registreerimine spordi
klubis.

2. Õppevaheajal 25. jaanuaris t
7. veebruarini on võimaldatud ka
sutada Kääriku spordibaasi. Soovi
jail pöörduda komiteesse.I Ametiühingukomitee



Sõna on
TRÜ rahvakontrolligrupi koosole

kul detsembrikuu keskpaiku /oli a ru 
tusel mitmeid küsimusi, millest all
järgnevalt anname lühida ülevaate.

BOTAANIKAAED JA SELLE 

BAASAED

Juba aastaid on ülikooli botaani
kaaia abibaasiks Soinaste tän. 39 
asuv kolme hektari suurune aed, 
mida on senini kasutatud peamiselt 
kui õunaaeda ja botaaniliste m ater
jalide (roosialused, a ja ta tavad  lil
led, dendroloogilise kogu m ater ja 
lid jm.) ettekasvatamise kohta. Sel
le aia tulud on läinud botaanikaaia 
käsutusse. On arusaadav, et linna 

•keskel asuv botaanikaaed oma vä ik 
suse tõttu vajab abiaeda ja võiks 
arvata, et olemasolev aed on välja 
arendatud tõeliseks tootmis-, õppe- 
ja teadusliku tõö baasiks. Kahjuks 
nii see aga pole!

TRÜ rahvakontrolligrupp tu tvus 
põhjalikult Soinaste tänava baas- 
aia olukorraga ning leidis, et aia 
majandamises ning kasutamises 
esineb tõsiseid puudusi, mille suh
tes on olulisi pretensioone nii üli
kooli majandusjuhtidele kui ka 
Bioloogia-Geograafiateaduskonnale. 

Aed on ta raga  piiramata ning sinna 
pääsevad kõik, kaasa arvatud ka h u 
ligaanid ja õunavargad. Valdavas 
ulatuses on aed rohtunud (2,75 ha 
3-st). Puuviljaaeda kasutatakse loo
made heina- ja  karjamaana, õ u n a 
puud on üle 30 aasta  vanad ja  et 
korralik hooldamine puudub, ei a n 
na enam küllaldaselt saaki. Aeda 
ümbritsevate kuuskede alust kasu
tavad ümbruskonna elanikud prahi 
mahapaneku kohana. V aatam ata  
mitmetele nõudmistele piirata aed 
taraga  pole ülikool senini suutnud 
sellega toime tulla. Realistlikumalt 
hakati baasaia saatusesse suhtuma 
käesoleva aasta  sügisel, mil bo taa
nikaaia uue juhataja  H. Kimmeii 
algatusel toimus tootmisnõupida- 
mine, kus arutati aia olukorda ning 
tööde planeerimist.

Rahvakontrolligrupi koosolek kuu
las ära ka botaanikaaia juhataja
H. Kimmeii seletused ning ettepane
kud. Olukorra parandamiseks o tsus
tati:

1) botaanikaaia juhatajal H. Kim- 
melil koostada kooskõlas vastavate 
kateedritega hiljemalt 1. aprilliks 
1971. a. baasaia kompleksse reo rga
niseerimise ja kasutamise perspek
tiivplaan, mille kinnitas Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna nõukogu 
ning mis oleks aluseks olukorra 
kardinaalsele parandamisele;

2) ülikooli haldusaparaadil (hal
dusprorektor sm. Uibokand) ja bo
taanikaaia administratsioonil taras- 
tada aed hiljemalt 1. augustiks 
1971. a.;

3) ülikooli administratsioonil tu 
gevdada kontrolli baasaia varade 
arvelevõtmise, hoidmise ja realisee
rimise üle;

4) juhtida botaanikaaia administ
ratsiooni (H. Kimmel) tähelepanu 
sellele, et baasaeda ei kasutataks 
isiklikes huvides, ja nõuda ses suh
tes kohe korra jaluleseadmist.

teedris ning üldse selles õppehoo
nes. Liinide ja kaitsmete ülekoor
muse tõttu esineb sageli tööhäireid 
ja  seisakuid. Vananenud, a jast-arust 
installatsioon on potentsiaalseks 
tuleõnnetuse põhjuseks ja kurbi ko
gemusi ses suhtes peaks ülikoolil 
vist olema küllaldaselt! Ohutus
tehnika nõuetele ei irasta ka zooloo
gia kateedri pimiku elektriseadmed.

3) Ruumipuudusest tingitud h ä i
red. See puudus on eksperimentaal- 
teaduste viljelejatele nii igapäeva
seks muutunud, et isegi ei m ärgata  
selle häirivat ja tööd takistavat mõ
ju. Hämmastam a paneb aga, kui 
ruumid seisavad kasutamata see
tõttu, et neid ei tehta töötamis- 
kõlblikuks. Niisugune kurioosne tõik 
eksisteerib botaanikaaias kasvuhoo
ne blokis, kus endise korteri alt v a 

das tagada , et õpikut jätkuks ette
nähtud ajaks vajalikule hulgale, üli
õpilastele, kuidas seda organiseerida 
nii, et kirjastusgrupp ei peaks oma 
ladudes säili tama järgnevaile a a s 
tatele m äära tud raämatukogu- 
seid — need. küsimused vajavad kii
ret lahendamist. Nähtavasti tuleb 
õppeosakonnal kooskõlas kir jastus
grupiga see asi, joonde seada.

TOIMETISED

Optimaalseks trükiarvuks (mõne
de väheste eranditega) on meil 
kujunenud 500. Varematel aegadel 
trükitud suuremad tiraažid ei õi
gusta end — ei suudeta lihtsalt rea 
liseerida. Laomajanduse seisukohalt

rahvakontrollil
banenud ruume ei saa juba pikemat 
aega kasutada, sest neis ei võeta 
ette remonti. Ja  seda ajal, mil iga 
ruutmeeter meil ülikoolis maksab 
kulla hinda! Siin on raske uskuda 
juttu  tööjõu puudusest, sest kuhu 
olemasolev tööjõud siis tuleks suu
nata, kui mitte kõigepealt sinna, 
kust tootmispinda juurde saab.

Muidugi, ülaltoodud puudused ei 
ole kellelegi mingiks uudiseks, pi
gem vastupidi.

Fütotroni paigaldamist on a ru ta 
tud korduvalt, kuid tegudeni pole 
seni veel jõutud. Võib-olla on õigem 
ta kellelegi ära anda, kes ta üles 
paneks ja kasutusele suudaks võtta, 
sest muidu võib juhtuda, et meil ei 
lõpe ta ülesseadmise jutt  enne, kui 
ta seismisega kasutuskõlbmatuks on 
muutunud (aga siis algavad hädad 
mahakandmisega).

Elektriinstallatsiooniga on liht
sam — vana tuleb asendada nõue
tekohasega. Kuidas seda teha, see 
on juba ülikooli energeetika eri
alasse puutuv küsimus, aga et seda 
kohe tuleb ette võtta, selles pole 
kahtlust!

TEADUSLIKU APARATUURI
KASUTAMISEST JA HOOLDA

MISEST BIOLOOGIA-
GEOGRAAFIATEADUSKONNAS

Selle teaduskonna mitmetel ka
teedritel on hulgaliselt teaduslikku 
aparatuuri, mida kasutatakse nii 
uurimis- kui õppetöös. Kuidas on 
lood selle aparatuuri kasutamisega, 
hooldamisega ja ohutustehnikaga, 
seda uuris TRÜ rahvakontrolligrupi 
komisjon. Selgitati ka, missugusel 
hulgal on kateedrites mittevajalikku 
aparatuuri ning kas on koostatud 
nende kohta TRÜ varustusosakonda 
üleantavad nimekirjad.

Olulisematest puudustest m ärg i
me järgmisi.

1. Kinnikülmutatud summad mitte
kasutatava aparatuuri näol. Nii sei
sab juba aastaid botaanikaaia õuel 
taimefüsioloogia kateedrile kuuluv 
«Fütotron» (hind 17 000 rbl.). Sea
deldis on Eesti NSV-s ainuke ning 
on ette nähtud õppeotstarbeks. Al- 
goloogia laboratooriumis on kinni 
pitseeritud autoklaav (s. t. temaga 
ei lubata töötada),  sest antud ruum 
ei vasta ohutustehnika tingimustele. 
Füüsilise geograafia kateedris on 
ruumipuudusel tööle rakendamata 
kaartide kuivatamise tsentrifuug.

2. Elektriliinide puudulikkusest 
tingitud häired Olukord on halb 
taimefüsioloogia ja biokeemia ka-

KIRJASTUSGRUPIST, 
ROTAPRINDIST, ÕPPE- JA 

TEADUSLIKU KIRJANDUSE 
TRÜKKIMISEST

Ülikooli kirjastusgrupi töös esi
neb mitmeid kitsaskohti, millele oli
gi pühendatud koosoleku üks päeva
korrapunkte. Ettekande tegi 
sm. Sarv kirjastusgrupist. Kõige
pealt muidugi ruumide küsimus. 
Kirjastusgrupi töö laieneb aas ta 
aastalt , töötajaid tuleb juurde, aga 
ruumide suhtes on asi endine. O lu
kord on juba niisugune, et kõik töö- 
ta ta jad  ei mahugi enam tööle. Kaks 
inimest töötab juba õpperaamatu
kogu pinnal. Ka tehniline baas on 
nõrk. Puuduvad rotaprinditrükiste 
trükkimiseks vajalikkude kirjadega 
masinad, millega saaks tõsta töö
jõudlust ja kvaliteeti. Rotaprint v a 
jab iga päev 150 lk. puhast m as ina
kirja teksti! Aga puhta teksti löö
mine pole ju hariliku teksti trükki
mine.

MÜÜGIPUNKT

Müügipunkti meil praktiliselt po
le. See raamatuid täistuubitud pu t
ka pole sobiv ei raam atute  müümi
seks ega hoidmiseks. Mõelda vaid
— ülikoolil pole kohta, kus ta saaks 
müüa oma trükitud produktsiooni. 
Aga lihtsalt pole, ja kõik. Eks selle
päras t jää ka osa kirjandust a s ja 
tult ostjaid ootama.

LAOD

Raamatud asuvad kahes laos. Üks 
on uue kohviku koridoris (peahoone 
keldris) ning see on trükiseid nii 
täis tuubitud, et raske on sealt 
midagi kätte saada, ja pole teada, 
kui kaua nad selles ruumis säilivad. 
Teine ladu asub «keeltemaja» all 
keldris. Ka see on raamatuid otsast 
otsani täis. Kirjastusgrupi ladu 
peaks olema selleks ajutiseks vahe- 
paigaks, kuhu paigutatakse rota- 
prindist ia trükikojast tulev too
dang  kuni jaotamiseni või ä ram üü
miseni. Aastakümneid seisnud üle
jääkide hoidmisega ei saa aga kir
jastusgrupp tegelda. Vähemalt ei 
peaks see kuuluma tema funktsioo
nidesse.

ÕPPEKIRJANDUS

Õppekirjandus ladudesse üldjuhul 
seisma ei jää, ennem vastupidi — 
ta kaob müügilt väga kiiresti. Kui-

ongi kõige suuremaks pähkliks seis
ma jäänud varasemate ja ka pa lju
de uuemate väljaannete realiseeri
mine. On arusaadav, et toimetisi ei 
saa viimse numbrini ära müüa, 
vaid ülikoolil peaks olema ka ca 
100-numbriline tagavarafond igast 
toimetise numbrist, mis kuuluks nn. 
pikaajalisse vahetusfondi. Aga see 
fond ei peaks kuuluma mitte kir jas
tusgrupi valdusse, vaid hoopis üli
kooli suure raam atukogu vahetus
fondidesse. Ka kateedrites võiks olla 
oma töödest teatud tagavara , mille 
vastu vahetatakse mujalt kirjandust 
või mida vajaduse korral kingitak
se külalistele. Praegune olukord 
näitab aga seda, et kateedritel ja 
osakondadel puudub enamikul juh
tudel ülevaade nende endi toime
tiste saatusest. Võiks väita, et nad 
pole isegi huvitatud sellest, kui 
palju on ti raažist järel ja  mis sel
lega teha. Nii näiteks seisab kirjas
tusgrupi ladudes suurel hulgal Aja
loo-Keeleteaduskonna töid, nii v a 
nemaid väljaandeid kui suhteliselt 
uuemaid (näit. vene filoloogia a la 
sed tööd, pedagoogika jt .) . Peaaegu 
samasugusel hulgal või isegi roh
kem on seismas Arstiteaduskonna 
toimetisi, mõningaid numbreid isegi 
600 ümber. Süstemaatil iselt on 
seisma iäänud kliinilise neuroloogia 
ja psühhiaatria-alased toimetised 
(nr. 2, 4, 5, 6, 7). Kõigil teaduskon
dadel, eriti aga Ajaloo-Keeleteadus- 
konnal ja Arstiteaduskonnal tuleb 
leida inimesed, kes teeksid konkreet
selt kindlaks, kui palju on teadus
konna toimetisi laos, ja koostaksid 
annoteeritud reklaamlehed, mida 
trükituna saaks l isada  juba ilmu
vale toimetiste numbrile. Et k ir jas
tusgrupi ladude inventuur on lõp
penud, on paras aeg selle tööga 
alustada. Kirjastusgrupp omalt 
poolt muidugi aitab sellele igati 
kaasa. Nähtavasti tuleks kaks kor
da aastas  avaldada ülikooli ajalehes 
nimekirjad, missugused toimetiste 
numbrid on seisma jäänud, et õige
aegselt oleks võimalik midagi ette 
võtta. Mis puutub aga väga v ana 
desse ja vananenud väljaannetesse, 
siis peavad vastava ala spetsialistid 
andma oma otsuse ülejääkide pabe
rivabrikusse saatmise kohta. Leiti, 
et soovida jätab toimetiste reklaa
mimine ja müügile toomine ülikoo
lis toimuvate üleliiduliste ja  vaba
riiklike konverentside ajal.

Koosoleku lõpul tutvuti Teadus
liku Raamatukogu rahvakontrolli- 
grupilt saadud aktiga, milles käsit
leti ebanormaalset olukorda Sõbra 
tänava raamatuhoidlas. R aam atu
hoidla mikrokliima on soodus hal
lituse levimiseks ja mitmesuguste 
putukate kahjustustegevuseks.

Teine akt oli M atemaatikateadus
konna rahvakontrolligrupilt,  kus 
märgiti,  et arvutuskeskuse hoone 
jäi talveperioodiks ette valm is tam a
ta, mistõttu talvel seal ehitustöid 
nähtavasti teha ei saa. Ka pole kõik 
korras masinasaali kliimaga ja 
sealsete töötingimustega.

Raamatukogu fondide probleemi
ga tegeldakse praegu nii kõrgema
tes kui ka madalamates instantsi
des: otsitakse optimaalset hädava- 
rianti käesoleva aastakümne ena
miku aastate  jaoks. Mis puutub a r 
vutuskeskusesse, siis see objekt kuu
lub ülikooli ehitusmeeste tegevus
sfääri ja mittespetsialistidel on ra s 
ke siin midagi taibata ja  aru saa 
da, peale selle, et valmis ta veel 
pole.

T. ILOMETS,

TRÜ rahvakontrolligrupi 
esimees

õppeaasta alguses, samal päeval, 
шЦ pandi nurgakivi uuele ühisela
mule, tuli aulas kokku esimene par
tei- ja majandusaktiiv, mäs arutas 
läbi ülikooli majandusliku, baasi kit
saskohad ja kavandas teid nende 
kõrvaldamiseks. 28. detsembri pä
rastlõunal koguneti uuesti, seda
puhku TRÜ Nõukogu saali, et heita 
kriitiline pilk 1970. a. tehtule ja läbi 
kaaluda eeloleva aasta plaan, mida 
suudab oma jõududega realiseerida 
TRÜ ehitusjaoskonna ja kapitaal
ehituse osakonna 107-liikmeline kol
lektiiv.

Nõupidamise juhatasid sisse va- 
nemtöödejuhataja jaoskonna juhata
ja Ahto Liigi ja haldusprorektori 
Aleksei Uäbokandi ülevaated ehitus- 
ja remonttööde käigusi. Ülikooli 
ehitusmeestel oli teatada mõndagi 
rõõmustavat. J 970. a. kapitaaire-

Enamik otsuse punkte on juba rea
liseeritud või täUmisel. Ei ole veel 
korraldatud süstemaatilisi tootmis 
nõupidamisi töölistele ja teenistuja
tele. Hüüdjaks hääleks kõrbes on 
jäänud aktiivi üleskutse üllkõjoli 
töötajatele lüüa käesoleval õppeaas- 
tal vähemalt 5 tunni ulatuses käed 
külge TRÜ objektidel. Hea seegi, et 
pool Õppeaastat on veel ees.

Ülikooli allasutuste juhid astusid 
välja oma asutuste remondivaja- 
duste kaitseks, tehes mitmeid ette  
panekuid ehitus- ja remonditööde 
operatiivsemaks ja otstarbekamaks 
korraldamiseks. Kõlama jäi mõte, et 
edaspidi tuleks teha remonti ikkagi 
kompleksselt, nii et ruumid või hoa  
R£ saaks tervikuna korda ja koos
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mondi plaaniga tuldi toime ja kogu
mahu osas üietatigi. Käiku anti osa 
arvutuskeskuse hoonest, kaks kokku
pandavat kilpelamut, pneumaatiline 
spordihall. Lõpetamisel on pooljuh
tide laboratooriumi hoone. Rahulda
valt on läinud vivaariumi hoone ka
pitaalremont. Selleks et tagada üli
koolile normaalseid töötingimusi, 
on ehitusmehed tulnud vajaduse 
korral ka puhkepäevadel platsi, lõ
petama kiireloomuiisi töid. Üldse 
torkab silma, et nendel objektidel, 
kus tellijad (ülikooli allasutused) 
on suhtunud remondi- ja ehitus
meeste probleemidesse mõistvalt, 
aidanud Juua õigeaegselt töörinnet 
ja toetanud nõu ning jõuga, on ka 
tööd kulgenud ladusalt.

Paraku esineb veel palju raskusi. 
Häirib tööde killustatus ja mitme
kesisus. Nii mõnigi kord tuli jätta 
plaaniline töö pooleli või lükata 
edasi, sest vahele tulid ootamatud 
kiireloomulised tööd. Asjaolu, et sel
lised tööd moodustasid remondi ko
gumahust tervelt 38%, annab tun
nistust, et 1970. a. remonttööde 
plaan oli koostatud küllaltki eba
täpselt.

Praegu seisneb probleem selles, et 
meie ülikooli küllaltki amortiseeru
nud hooned vajaksid tunduvalt suu
remal määral remonti, kui meie ehi
tusmehed seda suudavad teha. See
pärast tuleb eriti põhjalikult läbi 
kaaluda, mida võtta ja mida jätta 
1971. a. remondi- ja ehitustööde 
plaani, et see oleks kõige kasuli
kum ülikoolile tervikuna ja samal 
ajal vastavuses reaalse ehitusvõim- 
susega.

Sõna võttis 16 seltsimeest — par
teikomitee liidet, dekaani, kateedri 
juhatajat, allasutuse juhti, ühis
kondlike organisatsioonide esinda
jat. Prof. H. Vahtre informeeris eel
mise aktiivi otsuse täitmise käigust.

sellega ka nägusa väljanägemise 
Sest ülikooli ruumide välisilme oa  
sam aaegselt kasvatavaks teguriks, 
mis aitab kujundada tulevase spet
sialisti esteetilist maitset aga ka 
suhtumist oma alm a m ater'isse.

Kokkuvõtte arutelust tegi rektor 
A. Koop, kes märkis, et probleemi 
põhjalik arutelu aitas selgusele jõu
da praeguses objektiivses olukorras,
10 aasta jooksul kulutatakse TRÜ-s 
kapitaalremondile ligi 3 miljonit 
rubla, kuid sellele vaatamata ei ole 
olukord märgatavalt paranenud. 
Ilmselt on esinenud ka summade 
ebaotstarbekat kulutamist, remondi 
liigset killustamist, ilma et küsi
musi oleks suudetud lõplikult lahen
dada. 1971. a. ehitus- ja remonttöö
de plaan vajab enne kinnitamist veeF 
arutamist, kui ta on aga lõpuks kin
nitatud, siis saagu ta ka meile kõi
gile seaduseks. Seni on ehitajate-re- 
montijate tööd raskendanud mehha
nismide vähesus. Nüüd paistab see 
raskus lahenevat — ülikoolile eral
dati autokraana, kallurauto ja trak- 
tor-ekskavaator, millest tõotab ehi 
tusmeestel paljugi abi tulevat.

Muret teeb auditooriumide vähe
sus. Ilmselt tuleb põhjalikult ja iga
külgselt kaaluda meie võimalusi 
suhteliselt odava auditooriumide 
korpuse rajamiseks põhiliselt oma 
jõududega. Ka Teadusliku Raamatu
kogu ruumikitsikuse lahendamiseks 
tuleb leida lähemal ajal võimalusi- 
Peamine on aga olemasolevate jõu
dude koondamine, et me suudaksime 
ehitada kiiresti, ökonoomselt ja ots
tarbekalt, pidades silmas mitte üks
nes päevamuresid, vaid ülikooli kui 
terviku kaugemaid perspektiive.

Partei- ja majandusaktiiv võttis 
vastu otsuse, mis fikseeris teed ehi- 
tus- ja remonttööde hoogustami-

H. PALAMETS

Üliõpilase vMMrlk.us
Aasta lopp tõi rektori nimele 

ebameeldiva sõnumi. «Mitu korda
o.en vaadanud neid üliõpilasi, kes 
sõidavad K ukulinna internaati ja  
m ul on häbi meie nooruse pärast,» 
kir jutab kodanik Aavik. «22. d e t
sem bri õhtul toim unu aga sundis 
m ind k ir ju ta m a .. .  Täna õhtul 
jooksid nad ühe vanainim ese p ika
li. Just õige, vanainim ene kukkus  
pikali, sest need noored tüdrukud  
on arvam isel, et kas või üle teiste  
surnukehade, aga nem ad peavad  
kõige enne om a istekohad kätte  
saama. Kas Teil kui ülikooli rekto
ril pole võim alik neile p isu tki m o
raali lugeda, et nad om a kä itum i
ses inim liku viisakuse piiridesse 
jääksid.»

Igapäevane bussisõit Kukulinna 
ja  Tartu vahel ei ole lõbuasi, seda 
eriti talvisel ajal. Tudeng on tü l
pinud ja  väsinud, sest tal on selja 
taga  küllaltki pingeline õpingute- 
päev. Kõik see on mõistetav, kuid 
vaevalt,  et sellega saab vab anda
da elementaarsete käitumisenormi- 
de ja lge alla tallamist,  mis heidab 
varju mitte üksnes üliõpilaskonna
le, vaid ka kogu ülikoolile. Ülikool 
on õigustatud nõudma, et noored 
omandaksid haritud inimese v ää 
rikuse ja  viisakuse alused kindlalt 

J u b a  keskkoolis. Ja  seda mitte õpe
ta ja te  poolt pealesurutud dressuuri 
näol, vaid sisemise veendumusena, 
mis korrigeerib käitumist ka siis, 
kui otseseid kasvatajaid  silmapiiril 
ei ole. Ilmselt ei ole need Arstitea
duskonna I kursuse tüdrukud, kel
lest ülaltoodud kirjas juttu , sisemi
selt veel küpsed, TRÜ üliõpilase ni
metust kandma.

Kahjuks kipuvad viimasel a ja t  
sagenema kõrvalseisjate kriitilised* 
signaalid osa meie üliõpilaste käi
tumise kohta. Mõnegi kibeda 
märkuse on teinud ülikooli külali
sed, keda paneb imestama, et pea
hoone fuajees, kohas, kus ülikool 
vötab vastu iga saabuja, on seina- 
ääred täis nõjatuvaid ja suitseta
vaid noormehi ja  neide, et is tutak
se lösakil laudadel, pil lutakse tule
tikke ja  tuhka ja lge alla, rikutak
se «vaimukate» tä toveeringutega 
auditooriumide laudu. Nende kujut
lus akadeemilisest noorusest olevat 
olnud hoopis midagi muud.

Mis parata  — enamikel juhtudel 
peame punastades selle kriitika 
omaks võtma. Küllalt palju on veel 
noori, kellel näib puuduvat võime 
enesekriitiliselt hinnata oma käi
tumise korrektsust, kes ei tunneta 
alm a mater'i sajanditepikkust v ää 
rikust, mis esitab nii tänapäeval 
kui ka tulevikus kõigile meie kol
lektiivi liikmetele tavalisest suure
maid nõudeid. Halb on see, et ka 
me ise oleme kuidagi harjunud üli
õpilaste lodeva käitumise ja lohaka 
üleoleku toonitamisega, lepime sel
lega, kui tudengid muudavad oma 
üliriietega auditooriumid segipai
satud rõivistuteks, pilluvad põran
dale paberitükke, ei osuta tähelepa
nu õppejõududele ega ülikooli tee
nistujatele. Pisiasjad? Toepoolest* 
Üksikult võetuna pisiasjad. Kuid 
kahjuks kasvab nendest välja ka 
midagi olulisemat, mis sunnib tõsi* 
selt mõtlema mõnede noorte inj- 
meste sisem iste tõekspidamiste üle.

" 1: ■■■' : R. SIN1VALI



P rofessor  
P a u l Ä lvre  

50
Soome-ugri keelte kateedri pro

fessor Paul Alvre on sündinud Tar
tus 3. jaanuaril 1921 käsitöölise 
perekonnas. Tema noorukiaastad 
möödusid Tartus. Alguses õppis ta 
Tartu õpe ta ja te  Seminaris, kust 
siirdus H. Treffneri gümnaasiumi, 
mille lõpetas 1940. a. kevadel. Sama 
aasta  sügisel astus P. Alvre Tartu 
Riikliku Ülikooli Ajaloo-Keeletea- 
duskonda. kus ta hakkas õppima 
eesti keelt ja soome-ugri keeli. 
TRÜ-s oli ta aktiivne komsomoli 
liige, mille tõttu sattus fašistliku 
okupatsiooni ajal tagaotsitavate  n i
mekirja. Vahepeal ennast mitmes 
kohas varjanud, õnnestus P. Alvrel 
hiljem põgeneda Soome, kus hankis 
ta enesele ülalpidamist juhutöödega. 
Samal ajal oli ta Helsingi ülikooli 
vabakuulaja, sooritades kiiresti kõik 
need eksamid, mis olid ette nähtud 
soojne keele ja soome-ugri keelte 
alaT ning nendele lisaks ka mõned 
eksamid rahvaluulest. Helsingi üli
kooli lõpetas P. Alvre 1946. aastal 
kõrgeima hinnanguga laudatur, mis 
andis ühtlasi magistri kraadi. J ä r g 
nevail aastail töötas P. Alvre Jy 
väskylä Ülikoolis eesti keele lekto
rina ja hakkas koostama suurt eesti- 
soome sõnaraamatut. Peatähelepanu 
oli tal aga suunatud litsensiaadiek- 
saniite sooritamisele ja doktoriväi
tekirja kirjutamisele. Saanud val
mis doktoriväitekirja esialgse vari- 
arjdi, repatrieerus P. Alvre 1948. 
aastal kodumaale, et siin väitekiri 
lõpule viia. Väitekirja viimistlus 
siiski viibis mitmete! põhjustel. V a
hepeal oli P. Alvre Viljandi kooli
des. eesti keele ja  ladina keele õpe
taja  ning 1964. aastast alates kir- 
jas iüse «Valgus» töötaja. 1966. aas-
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V. Kiik meditsiini- 
kandidaadiks

Arstiteaduskonna nõukogu koos
olekul 18. dets. 1970. a. esitas hügi- 
-eerrikateedri assistent Veera Kiik 
põhiteesid oma dissertatsioonist 
«Jqogivee erineva fluorisisalduse 
mõjust laste hammaskonna seisun
dil« Eesti NSV tingimustes». Dis
sertatsioon on profülaktilise kalla
kuga, mitmeaastase töö vili* mis 
põhineb rohkearvulisel uurimisma
terjalil ning annab ammendava üle
vaate hambakaariese ja fluoroosi 
esinemisest koolide õpilastel ja las
teaedade lastel meie vabariigi erine
vates piirkondades, kus joogivee 
iluorisisaldus kõigub 0,1—6,3 mg/1. 
Uurimistulemustest selgub, et kaa- 
ries on Eestis väga laialdaselt le-

meditsiini-
kandidaadiks

tal kaitses P. Alvre doktoriväite
kirja «Morfologisäännehistoriaf- 
linen tutkimus monikkovartalon 
muodostuksesta suomessa verrattu- 
na sukukieliin» (1122 lk. käsikirjas).
1968. a. sügissemestrist a la tes  sai 
P. Alvre soome-ugri keelte kateedri 
professori , kohusetäitjaks ja on
1970. a. sügissemestrist sama k a 
teedri professor. Ül|koolis on 
P. Alvre pidanud loenguid soome 
keelest, soome dialektoloogiast, soo
me kirjakeele ajaloost, soome kir
jandusest, soome-ugri keelte ajaloo
lisest grammatikast ja tuletusõpe
tusest, uurali keelte sõnavarast jne. 
Ta on edukalt juhendanud kursuse- 
ja  diplomitöid ning on olnud dok
tori- ja kandidaadiväitekirjade opo
nendiks. P. Alvre poolt peetud loen
gud on teaduslikult kõrgel tasemel.

P. Alvre teaduslik produktsioon 
on suur. Alates 1961. aastast  on ta 
avaldanud ligemale 80 tööd. Nende 
hulgas on tähelepandavad soome 
keele õpikud («Soome keele õpik ise- 
õppijaile», «Soome-eesti vestlussõ- 
nastik» ia «Soome keeleõpetuse 
reeglid»), mida muide kasutatakse 
kõrgemate koolide õpikutena ka väl
jaspool meie vabariiki.

TRÜ-s on P. Alvre otsekohe lüli
tunud ka ühiskondlikku tegevusse. 
Ta on toimetanud TRÜ Toimetisi, 
aidanud koostada soome-ugri keelte 
ja eesti keele alast bibliograafiat, 
on TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
referent, Ajaloo-Keeleteaduskonna 
metoodikakomisjoni esimees, kursu
se juhendaja jne.

P. Alvre on kujunenud tunnus ta 
tud fenoougristiks. 1968. a. valiti ta 
Soome-Ugri Seltsi (Helsingi) välis
liikmeks. Tema avaldatud tööde 
kohta on välismaa ajakirjanduses il
munud tunnustavaid arvustusi. 
Veelgi enam on ta  tunnustatud 
nõukogude fennougristide ja teiste 
keeleteadlaste hulgas.

TRÜ soome-ugri keelte kateedri 
ja  eesti keele kateedri pere ning 
eesti filoloogia üliõpilased soovivad 
professor P. Alvrele jätkuvaid saa 
vutusi teadusliku ja pedagoogilise 
töö alal,

PAUL ARISTE

vinud. Eelkoolieas kannatab selle 
all 71,8%, vanemas koolieas — 
94,6% lastest. Nendes Lääne-, Loo- 
de- ja Põhja.-Ee^ti piirkondades, 
kus joogivesi sisaldab fluori üle
2,0 m g/1, on küllalt sagedaks ham 
maste kahjustuseks fluoroos (näit. 
Lihulas, 33,0% uuritutest).

Analüüsides nende kahjustuste 
põhjusi, leiab dissertant,  et pea
süüdlaseks on joogivesi, mille fluo- 
risisaldus on harva optimaalne 
(1,0— 1,5 mg/1), ja  ebaratsionaalne 
toitlustus. Väiksem tähtsus on elu
kondlikel ja muudel tingimustel.

Ametlikud oponendid (prof. med.- 
dokt. G. Ivastšenko Moskvast ja 
M. Uibo) ning arvukad retsensioo
nid andsid tööle kõrge hinnangu, 
kriipsutades alla selle kõrget teo
reetilist taset ja  praktil ist tähtsust 
kohaliku patoloogia seisukohalt. 
Arstiteaduskonna nõukogu üks
meelne otsus omistada dissertandi
le meditsiiniteaduste kandidaadi 
kraad kinnitab, et V. Kiik on küps 
töö jätkamiseks valitud erialal.

V. Kiik lõpetas TRÜ Arstiteadus
konna stomatoloogiaosakonna 
1951. a. Pä ras t  kaheaastast tööta
mist jä tkas õppimist raviosakonnas, 
mille lõpetas 1957. a. Ajavahemikus 
1961 — 1965 oli ta  Tallinna MEH 
Teadusliku Uurimise Instituudi a s 
pirandiks TRÜ juures, aastatel 
1965— 1970 töötas Tartu Linna Sto
matoloogia Polikliinikus stomato
loogina ja osakonnajuhatajana. Eri
alaseid teadmisi on ta süvendanud 
Arstide Täienduse Keskinstituudi 
kursustel. 1966. aastal omistati talle 
arst-stomatoloogi 1. kategooria.
1969. a. alates on NLKP liige.

M. UIBO,
TRÜ hügieenikateedri 

juhataja

18. detsembril 1970. a. kaitses 
kandidaadiväitekirja teaduskonna 
sisehaiguste ja  patoloogilise füsio
loogia kateedri assistent Heino 
Hanson. Tema töö «Vereseerumi 
histaminopeksia, serotoninopeksia ja 
seerumivalkude diskelektroforees sü
dame isheemiatõve puhul» käsitleb 
organismi ülitundlikkuse arenemist 
südame isheemiatõve korral ja või
malusi taas tada  organismi norm aal
set seisundit. H. Hansoni väitekir
jal on nii teoreetiline kui praktiline 
väärtus, sest töö tulemusi on või
malik rakendada südame isheemia
tõve haigete ravimisel.

Ametlikud oponendid prof. L. Päi 
ja dots. L. Tähepõld andsid tööle 
kiitva hinnangu, rõhutades positiiv
selt töö lakoonilisust ja sisutihedust.

Inimene
■  H ■  ШШШ ■■ia biosfaar
T o i m e t u s e l t :  Kogu m aailm as  

püütakse leida konstruktiivseid vahen
deid in im ese elukeskkonna kaitseks  
In'm tegevuse negatiiv sete  külgede eest. 
Selle keerulise probleemi käsftlem lšel 
avalduvad kardinaalselt erinevad teoree
tilised  lähtekohad, põrkavad kokku v a s
tandlikud ideoloogilised  ja m aailm avaa
telised  kontseptsioonid. Erinevad teoree
tilised  seisukohad tingivad sageli ka 
erinevaid sotsiaa lse id  ja loodusteadus
likke abinõusid elukeskkonna kaitseks. 
Ilmekaks näiteks se lle s  suhtes on nõu
kogude tead laste  I. S in jagm i ja  I. Za- 
beiinl seisukohad, m ida me juba tu tv u s
tasim e oma lu geja ile  (vt. «TRÜ» nr. 3!, 
30. okt. I970>. Järgnevalt avaldam e lü 
hendatud kujul ajakirjast «Prirada» (nr. 
9, 1970) ingl>s° tead lase  prof. P. R:tcrre- 
Calderi ja  NSVL H üdrom eteoroloogiatee- 
nlstu se P eavalitsu se  ül^ma akadeemik 
J. K. Fiodorovi m õtteid köneso’eva orob- 
leem i kohta. Mõlemad teadlased käsit
levad ühte ja sam a küsim usteringi, ent 
nende m õtlem isviisi m aailm avaatelise  
alu se  erinevus avaldub selgelt.

* * *

PROF. P. RITCHIE-CALDER:

Möödaniku tsivilisatsioonid on 
maetud omaenda vigade kalmistuile. 
Niipea kui mõni neist hukkus oma 
ahnuse, muretuse või jõuetuse t a g a 
järjel, tuli tema asemele teine.

Meie tänapäeva tsivilisatsioon on 
globaalne tsivilisatsioon. Planeet, 
millel see ts ivilisatsioon asub, on 
«kokku surutud» piirkonnaks, mille 
Maa tehiskaaslane võib ületada 16 
korda päevas. Selles koosluses, kus 
kõik on vastastikku vägagi sõltuv, 
võib iga meie viga omandada üle
maailmse ulatuse.

Esmakordselt ajaloos on om anda
nud inimene võimu, mille realiseeri
mine ülemaailmse aatomipalangu 
teel asetaks veto inimese kui liigi 
evolutsioonile. Ent «viimsepäeva 
pommi» võib asendada «viimsepäe
va mikroobiga». Manipuleerides gee
nide ja kunstlike mutatsioonidega, 
võib luua haigusi, mille vastu pole 
loomulikku immuunsust ja mida le
vitavad mikroobid võivad paljune
da nii tugevasti , et nende vastu on 
kaitsesüstid jõuetud. Need mikroo
bid ei heida armu ka oma loojaile.

Tänapäeval me kasutame bio
sfääri — keskkonda, milles me 
elame — katselaboratooriumina. 
Kui hullumeelne teadlane teaduslik- 
fantastilise romaani veergudel len
dab õhku koos oma laboratooriumi
ga, siis ei ole selles midagi hirm
sat. Ent kui teadlased ja riigime
hed kuulutavad teaduseks võhikli
kud ettevõtmised, annavad nad ko
gu maailma juhuse valdusse. Tea
dus ei ole veel tarkus. Ülemäärase 
spetsialiseerumise tulemusena ei 
suuda enamik teadlasi enam otsus
tada kõige selle üle, mis kuulub 
nende valdkonda.

Nii aatomienergia rahuotstarbeli
sel kasutamisel kui ka aatomipom
mide tootmisel püsib alaliselt kü
simus — kuidas vabaneda radio
aktiivsetest jäätmetest. Nõrga r a 
dioaktiivsusega. jäätmed võib sul
geda betooni ja uputada meresüga- 
vustesse, kuigi ka selline praktika 
kutsub esile teatud kartusi. Kuidas 
aga matta  tugeva radioaktiivsuse
ga jäätmeid, mis säilivad radioak
tiivsema sadu ja tuhandeid aa s 
taid — selle probleemi lahendami
ne on seotud tohutute raskustega. 
On ehitatud spetsiaalsed hoidlad, 
millest suurim asub_ Washingtoni 
osariigis, Columbia jõe piirkonnas. 
Nimetatud territooriumil ei tohi kee
gi elada ia sinna pääseb erilubade 
alusel. Need «elusate aatomite» 
matmispaigad on tunduvalt kalli
mad kui Egiptuse vaaraode haua
kambrid. Kapitalimahutused u la tu
vad sadade miljonite dollariteni ja 
näiteks Ameerika radioaktiivsete 
jäätmete  hoidlate hoolduskulud

Heino Hanson on suurte koge
muste ja pika tööstaažiga arst, kel
lel on märkimisväärsed pedagoogi- 
võimed. Lõpetanud 1954. a. TRÜ 
Arstiteaduskonna, töötas ta  algul 
TRÜ biokeemia kateedris assisten
dina ja järgnevalt 11 aas ta t  Tartu 
Linna Kliinilises H aiglas  laboratoo
riumi juhatajana ning peaarsti ase
tä itjana ravi alal. Oskuslikult ühen
das ta neid ametikohti praktilise 
tööga arsti-terapeudina. Praegusel 
töökohal on H. Hanson alates
1968. a. Heino Hansoni teaduslik 
produktsioon on märkimisväärne — 
tema sulest on ilmunud 17 teadus
likku artiklit  jm. publikatsiooni.

Soovime värskele meditsiinikandi- 
daadile palju jõudu ja  jaksu edas
pidiseks.

V. SALUPERE

moodustavad enam kui 6 miljonit 
dollarit aastas. Xfsage samasugus? 
tele hoidlatžle tuntavad ! kü la l ised  
NSV Liidus, Inglismaal,  Kanadas, 
Prantsusm aal,  Hiinas, ja  te näete, 
kui kalliks kujunevad «elusate aa to 
mite» matused,

Aatomitööstuse jäätmete kuhju
mine kestab kuni tõotatud tunnini, 
mil algab termotuumaenergia rahu 
otstarbeline kasutamine (ent see 
tund on veel kaugel) . On välja a r 
vutatud, et aastal 2000 on USA~s 
igal antud ajamomendil enam kui 
3000 6-tonnist konteinerit radioak
tiivsete jäätmetega teel hoidlatesse. 
Nende jäätmete summaarne radio
aktiivsus moodustab ligi T miljon 
küriid. Nimetatud kogus on ilmselt 
liiga suur selleks, et .teda ohutult 
vedada läbi asustatud territooriu
m i . . .

«Torrey-Canyon» on painajalik 
näide progressist progressi pärast. 
Mida suurem on tanklaev, seda 
odavam tuleb transport. Arvatakse, 
et see ongi progress. Firmale 
«Union Oil» ehitatud hiigellaeva 
omandas «Barrakuda Tanker Cor
poration». Kasu saamise eesmargil 
registreeriti laev Libeeria lipu all, 
kapten ja meeskond pärinesid Ge- 
nüast. Kui laev jõudis Lands-E^ndi 
neeme piirkonda, teatati kaptenile, 
et kui ta ei jõua Milford-Hayeini 
sadamasse laupäeva õhtuks kell 11, 
laseb ta mööda tõusu j a  ühtlasi 
võimaluse pääseda sadamasse lähe
ma 5 päeva jooksul. See aga  võiks 
pahandada bosse. Kapten o tsustas 
riskida ja kohas, kust kunagi v a 
rem polnud läbi sõitnud nii suur 
laev, sõitis karile.

P ä ras t  viivitusi ja  tanklaeva eba
õnnestunud päastmiskatset andis 
Inglismaa valitsus sõjaväele käsu 
süüdata ujuv nafta. Seejärel puis
tati naftaläigud üle detergentide- 
ga. Edasi lasti käiku põmfflitajad, 
et purustada laevätekk ja süüdata 
laeva jäänud nafta. Lõpuks laev 
uppus ja  pealtnägijad kinnitasid, 
et naftast oli efektiivselt jagu  saa 
dud.

Kõigele vaatam ata  osutusid t a 
gajärjed kohutavaks. Merre oli hei
detud 12 000 tonni detergente. Me- 
rebioloogid tegid kindlaks, et a rs 
tim osutus tõvest hullemaks. Nafta 
oli hukatuseks merelindudele, ent 
detergentide läbi said rängal t  kan
natada kõik meres elunevad o rga 
nismid.

Et on ette näha veelgi võimsa
mate tanklaevade loomist, siis on 
see juhtum tõsiseks signaaliks va 
litsevast h ä d a o h u s t . . .

Toome veel ühe näite inimtege
vuse vigadest,  millel võivad olla 
kaugele ulatuvad tagajärjed. An
tarktikas ei ole kunagi kasutatud 
insektitsiide või pestitsiide. Ometi 
leiti neid Antarktika põhjakailas- 
tel elunevatest loomadest. Tõenäo
liselt olid need sinna sattunud põh
japoolkera jõgedest, mis voolavad 
läbi põllumajanduslike rajoonide.
1969. a. novembris andis USA va
litsus loa keelata DDT valm ista
mine.

Saastamine on kuritegu, mida 
pannakse toime rumalusest ja  ah
nusest. Homo sapiens ' i suursaavu
tused hakkavad asenduma Muretu 
Inimese katastroofiliste vigadega: 
tööstusettevõtete heitevete poolt 
mürgitatud jõed ja surnud järyed 
tähistavad nn. «üldist heaolu», mis 
on saavutatud meie järg laste  a r 
v e l . . .

Kunagi alustasime võitlust nälja 
vastu, kuid üsna varsti seisab meil 
ees võitlus januga. Kui rahvusva
heline hüdroloogiline kümmeaastak 
(1965— 1974) ei pane mei!e aru pä
he, satume lootusetusse olukorda. 
Probleem on otseses seoses elanik
konna kasvuga. Vee pärast konku
reerivad nii põllumajandus, mis 
peab toitma kasvavat rahvahulka, 
kui ka teenindussfäär ja  tööstus, 
mis peavad rahuldama sellesama 
rahvahulga vajadusi.  H 20  on nii
sama hädavajalik nagu toitki. Et 
nälga surra, peab inimene olema 
söömata 15 päeva. Et surra jan us
se, piisab kolmepäevasest veepuu
dusest. Ja  kõigele vaatamata me 
raiskame, saastame ja  hävitame 
vett. Los Angeleses ja  naabruses 
asuvas Lõuna-Kalifornias kasu ta
takse vett 1000 korda rohkem, kui 
teda on sellel maa-alal. On ammen
dumas naaberosariikide veevarud.

Ikka ja  jälle põrkame kokku ela
nikkonna juurdekasvu probleemiga. 
Kohutav on kuulata neid, kes ene
sega rahulolevalt ta rgutavad demo
graafil isest plahvatusest või üle
maailmse nälja ohust kui millestki 
kaugest, samal ajal kui sajad mil* 
jonid inimesed võivad kinnitada, et 
see on juba saabunud.

Demograafil ine plahvatus vallan
dus veebruaris 1935. a. Sel päeval 
oli suremas üldise veremürgituse 
tagajärje l tütarlaps Hildegart.  Ars
tid ei suutnud teda päästa. Meele

heitele viidud isa Gerhard Domagk 
süstis, talle ,prontq$üü!i. 4 Selle pu 
n^se aine ohV leiuianud keemik-far 
ma ко loog Dom a gk j a  katsetanud 
seda edukalt Kiirtel, keš‘ õlid' su r 
mavalt nakata tud streptokokkidega 
Kuid kordagi polnud ta  seda ainet 
kasutanud inimeste ravimiseks 
Prontošüül oli esimene sulfamiid 
preparaat, mida käsutati mikroobi 
de vastu inimorganismis. Senini 
olid meedikud kasutanud antisepti 
lisi vahendeid ainult, väliste haa 
vade ja põletike raviks ning kõik 
need arstimid kandsid silti: «Mürk, 
sisse mitte võtta!»

Algas uus ajastu  võitluses hai 
gustega: sulfamiidpreparaadid, an 
tibioötikumid, insektitsiidid:, DDT 
Arstimid, mis ilmusid paras t  pron- 
tosüüii, on jätkanud oma eelkäija 
tööd. Täiskasvanud ei sure enam 
näiteks malaariasse, tunduvalt on 
pikenenud keskmine eluiga . . .

Tuntud linnaehituse eriteadlane 
prof. K. Davis Kalifornia ülikoolist 
maalis h irmuäratava pildi linnad? 
arengu kohta. Tema andmetei elab 
38% maailma elanikkonnast linna 
des. P raeguse tempo juures piisab 
16 aastast, et 50% Maakera elani 
kest asuks linnades. 55 aasta p ä 
rast peaksid elama juba kõik in i 
mesed linnadest

Iv. Davis ennustab, et elanikkon 
na juurdekasvu praeguse tempo 
korral kasvab täna  Sündinud laps§ 
eluea vältel M a a „ elanikkond 5 kör,- 
d,a, moodustades 15 miljardit in i 
mest. Maailm linnastub.

Juba  ammu hoiatas kreeka arlii 
tekt. Doxiadis meid sellise perspek
tiivi eest. Meil ei ole vaja  imeva 
hendit selleks, et näha Davise ja 
Doxiadise ennustuste täitumist: me 
jübä näeme neid smogi mattuvaid 
peišäaže; isegi pirne inimene tun. 
neb, m i s läheneb . . .

Ennustuste ohtlikkus seisneb sel 
les, et eksperdid ja  ärimehed pla 
neerivad oma tegevust ennustatud 
tendentsidest lähtudes ja võivad 
sellega neid ohtlikke tendentse 
veelgi suurendada. Prognoos — see 
on ennustustest midagi hoopis eri 
nevat. Tark arst,  kes ei ütle: «Teil 
on, jäänud elada veel 6 kuud.» Tark 
ars t ütleb: «Olgem avameelsed, teie 
olukord on raske. Kui te teete seda 
ja  seda ja mina ei tee seda ja se 
da, siis halveneb teie tervis veelgi.» 
Põhiline mõte on fraasis «teha se 
da ja seda». Me ei tohi järg ida 
tendentse, kui need on sotsiaalselt 
ebasoovitavad, meie ülesanne on 
ravida haigusi, enne kui nad m u u 
tuvad eluohtlikuks.

Me oleme kohustatud tegema se
da kohalikes, rahvuslikes ja r a h 
vusvahelistes mastaapides va li tsus
te ühiste jõupingutuste abil, sest 
biosfääri saastamine ja  hävitamine 
on omandanud mõõtmed, mille 
jaoks ei eksisteeri riigipiire. Kogu 
inimkond elab ühtses looduslikus 
keskkonnas.

* * *

P.S. Akad. J. FJODOROVI arva
mus käesoleva artikli kohta ilmub 
meie järgmises numbris.

Tähelepanu!
BIOLOOGIDE  

VILISTLÄSÕHTU
algab pühapäeval, 10. jaanuaril 

kell 19 peahoone kohvikus. Kell 20 
T. Soidlalt ettekanne «Molekulaar
bioloogia: analüüsilt sünteesile üle
mineku vaevad».

Lapsevanemad S
Pühapäeval, 10. dets. kell 12 on 

TRÜ klubis laste nääripidu.



I Prof. V. Fainberg |

P äras t  lühikest ja rasket haigust 
suri 2. jaanuaril  1971. aastal Tartu 
Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja  gü 
nekoloogia kateedri juhata ja  profes
sor meditsiinidoktor Vladimir Borisi 
p. Fainberg.

V. Fainberg sündis 19. mail 
1894. aastal Polotski linnas. 1922. 
aastal lõpetas ta  Moskva Kõrgema 
Meditsiinikooli, 1937. aastal kaitses 
kandidaadiväitekirja. Samal aastal 
asus tööle Moskva M. Gorki nim. 
Üleliidulise Eksperimentaalse Me
ditsiini Instituudi sünnitusabi ja 
günekoloogia kateedrisse, kus töö
tas kuni 1941. aastani.

1941. a. mobiliseeriti V. Fainberg 
Punaarmeesse, kus ta täitis mitme
suguseid erinevaid teenistusülesan
deid. Alates 1943. aastast  kuni de- 
mobiliseerumiseni 1945. a. oli ta a r 
mee pea-akušöör-günekoloogiks. 
1944. aasta! kaitses V. Fainberg dok
toriväitekirja.

P ä ra s t  demobiliseerimist valiti 
V. Fainberg Jaroslavi Meditsiini- 
instituudi sünnitusabi ja  günekoloo
gia kateedri dotsendiks. Aastatel 
1950— 1953 oli ta Arhangelski Riik

liku Meditsiiniinstituudi sünnitusabi 
ja günekoloogia kateedri ju h a ta 
jaks, alates 1954. aastast  töötas 
Pihkva oblasti peaakušöör-güneko- 
toogina. 1958. a. kuni oma surmani 
töötas V. Fainberg Tartu Riikliku 
Ülikooli sünnitusabi ja  günekoloo
gia kateedri juhatajana. Professori 
kutse omistati talle 1963. aastal.

Professor V. Fainberg oli vä l ja 
paistev õpetlane, klinitsist, o rgan i
saator ja pedagoog. Ta on k ir ju ta
nud 5 õpikut. Tema juhendamisel 
on koostatud kateedri teaduslike 
tööde 3 kogumikku. Professor 
V. Fainberg on publitseerinud 74 
teaduslikku artiklit ja avaldanud 
rohkesti kliinilisi töid, mille eesm är
giks on surnultsündivuse vähenda
mine.

Prof. V. Fainberg on olnud kon
sultandiks 2 doktoriväitekirja tao t
lejale ja juhendanud 5 kandidaadi- 
dissertatsiooni. Tema initsiatiivil on 
kateedri teaduslikku uurimistöösse 
juurutatud kaasaegseid endokrino- 
loogilisi, morfoloogilisi ja biokee
milisi uurimismeetodeid.

V. Fainberg oli ENSV Tervishoiu
ministeeriumi juures asuva sünni
tusabi nõukogu ja vabariikliku aku- 
šöör-günekoloogide seltsi juhatuse 
liige ning Tartu, Arhangelski ja J a 
roslavli akušöör-günekoloogide selt
side auliige.

Professor V. Fainbergi on au ta 
sustatud medalitega «Võidu eest 
Saksamaa üle Suures Isamaasõjas 
aastatel 1941— 1945», «20 aastat 
võidust fašistliku Saksamaa üle» ja 
V. I. Lenini mälestusmedaliga.

Professor V. Fainberg oli inime
sena tagasihoidlik, äärmiselt töö
kas, väga abivalmis ja südamlik. 
Temast jääb helge mälestus.

TRÜ rektoraat, ühiskondlikud 
organisatsioonid ja Arstitea

duskond

u u < S i kucL
Tartu Riikliku Ülikooli ametiühingukomiteele on saabunud 1971.a. 

I kvartaliks tuusikuid.
Puhkekodudesse:

Laulasmaa 
Pühajärve

Odessa «Rodina»

25.01.— 5.02. — 3 tuusikut — hind ä 7.20
27.01.— 7.02. — 8 tuusikut — hind ä 7.20 
04. 03.— 15. 03. — 1 tuusik — hind ä 7.20 
02.03,— 13.03. — 1 tuusik — hind ä 7.20

„ „ 14. 03.—26. 03. — I tuusik — hind ä 7.20
Sotši pansionaat «Adler» 25.02.—20.03. — 1 tuusik — hind 33 rbl.

Peale selle on veel võimalik saada sanatoorseid tuusikuid:
Sotši ambuiat. 7.02.—4.03 — hind 3J rbl. — südame- ja vereringe 

ning närvisüsteemi haigustele.
Feodosia — 7.02.—4. 03. — hind 32.70 rbl. — südame- ja  vereringe- 

haigustele.
Druskinninkai (Leedu) 22.02,— 19.03. — hind 34.50 rbl. — seede

elundite haigustele.
Pärnu «Sõprus» 8. 03.—2. 04. — hind 33 rbl. — südame- ja vereringe 

haigustele.
Pärnu «Rahu» 31.03.—25.04. — 33 rbl. — liigestehaigustele.
Avaldused esitada ametiühingukomiteele hiljemalt 15. jaanuariks 

1971. a.
Ametiühingukomitee.

Auväärse lt puhkusele!
30. detsem bril kü lastas rühm  ülikooli rektoraadi töötajaid eesotsas 

rektor Arnold  Koobiga ülikooli üht vanem at töötajat — tõlki-masin- 
kirju ta ja t K laudia R õ ž o v a t  (siind. J888. a.) tem a m ugavas, kau
nis kodus seoses tema töölt ärajäämisega. R ektor avaldas talle palju  
tänu üle 26 aasta kestnud  suure ja kohusetundliku töö eest ülikoolis 
ning andis üle m eeldiva m älestusesem e. Töökaaslased tõid kingitusi, 
lilli ja  kuhjaga heatahtlikke soove n ing  kallistusi tublile töötajale, 
alati abivalm is inimesele tem a puhkusele siirdum ise puhul. Ealt au
väärse Klaudia R õžova töössesuhtum ine, põhjalikkus ja kõigi üm b
ritseva elu nähtuste vastu huvi tundm ine, kõige uuega sam m u pida
m ine oli eeskujuandev
, , . I. M A A RO O S

С---------- ES3TS Л
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luste vastu tav kom isjon meie 
«m aiuspalu» dem onstratsioonesine- 
m iste kavva  ei võtnud, kuid vähem  
uudsete kavade kohta olid hinnan
gud kiitvad. M õningal määral oli 
niisugune suhtum ine ka ootuspära
ne, sest väljajäetud kavade stiil oli 
liigagi erinev klassikalisele balleti
le baseeruvast võim lem isest, mis 
täidab võistlussaale.

Võib-olla seostub kunagi iluvõim 
lem isega ka sportlik tan ts, ku ig i 
m itte paaristantsuna nagu jääl. 
See oleks kü ll tervitatav. Võib-olla 
jääksid selles kavade koostajaile  
vabamad käed m uusika tõ lgenda
misel ja  m õnes m õttes ka valikul.

Ф  Milliseid nõudeid esitab teie 
rühm oma liikmeile?

«Füüsilised eeldused ja  tehnika  
valdam ine, m is on o tsustavaks  
võistlusvõim lejaile, pole meile ehk 
määrava tähtsusega. Päris ilma  
tehnilise tagam aata m uidugi m ida
g i ära ei tee. Meie väärtust ei vae

seks m uutum ise oht kum m itaks sus 
vähem. Paraku on see aga raskesti 
teostatav. Võimlemine on tüdruku
tel ikkagi vaid kõrvalharrastuseks 
Eriala om andam ise kõrvalt n iipa l
ju  aega ja  vaeva m ujale mahutada ., 
see on ka heade m õtete olemasolu  
korral raske. R. К

Kallis Ülle, tunneme Sulle 
kaasa

ISA
kaotuse puhul.

õ igus teaduskonna 
II kursus ja kursuse

juhendaja

T O IM ETA JA  H. PA LA M ETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет*В  
г. Тарту Эстонской ССР. О р г а н  Тарту» 
ского государственного университет*.
Haris H eidem anni nim. trükikoja trükk« 
Tartu. Ülikooli 17/59. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 33. MB-00405.

16. dets. õhtul oii «Sophokles» tu
levaste juristide pärast, õ igustea
duskonna ÜTÜ korraldas isaduse 
tuvastamise näitliku kohtuprotsessi.

Tänavuselt üliõpilastööde vaba
riiklikult konkursilt tõi Õigustea
duskonna üliõpilaste H. \Veinbergi 
ja J. Kraaner* töö «Isaduse ja isa
duse tunnistamise fakti tuvastami
ne» teise preemia.

«Kohtuprotsessil» viibijate küsi
muste vaheajal mõni sõna tehtud 
töö kohta Heldur Veinbergilt, kes 
praegu õpib Õigusteaduskonna IV 
kursusel.

Tegime lihtsalt kursusetööd. Tea
tavasti polnud isaduse tuvastamine 
kaua aega võimalik, 1968. a. abielu- 
ja perekonna seadusandluse aluste 
põhjal aga on jälle. Isadust saab 
tuvastada pärast 1968. aas ta t  sün
dinud laste puhul. Probleem on uus, 
ja kui kursusetöö teemana väljapak
kumisel oli, tekitas huvi. Tööd ju 
hendas dots. E. Salumaa. Tema 
soovitusel .lugesime kirjandust. 
Leidsime palju ja väga  erinevaid 
seisukohti. Töö oli juba peaaegu 
valmis, kui äkki sattus  kätte m ater
jal, mis mõnegi senise mõtte ümber 
lükkas.

Kasutasime ka praktilist m ater
jali, vaatasime läbi kohtumaterjalid 
aastaist 1968— 1970.

Üks näitliku kohtuprotsessi mõtte 
algatajaid ja organiseerijaid oli 
Õigusteaduskonna professor A. Uus- 
tal, üks neid õppejõude, kelle tege
vust ÜTÜ-laste juhendajana vaba
riikliku konkursi laureaatide austa- 
misõhtul tunnustavalt märgiti.

ф  Milline peaks Teie arvates ole-

Kolm jutuajamist 
pärast 

kohtuprotsessi
ma individuaalse juhendamise ja 
ringi kui ÜTÜ ühe töövormi vahe
kord?

Individuaalse juhendamise suund 
on uus. Praktika on näidanud, et 
üldteaduskonnalised üritused kipu
vad ebaõnnestuma. Individuaalse 
juhendamise puhul on aga halb see, 
et kaob diskussioonivõimalus. Sügi
sel ÜTÜ tegevust arutades leidsime, 
et individuaalse töö kõrval on siis
ki vajalikud ka ühised üritused.

ф  Kuidas olete rahul tänase õh
tuga?

Arutelu võinuks olla elavam ja 
ka kohtuotsus jäi kuidagi «piiri 
peale». Võib-olla oleks tulnud pare
mini valida teema ja leida rohkem 
kohtumaterjali.

* * * 

Õigusteaduskonna ÜTÜ nõukogu 
juhib Ants Noormägi (IV k.). Asja
lik jutt juristide ÜTÜ praegusest 
tööst ja tulevastest plaanidest: 

Põhiline on individuaalne töö in
dividuaalsete juhendajate abil. I 
kursustele püütakse küll igal aastal 
ringi organiseerida — nimelt riigi 
õiguse ajaloo ringi. Probleemid on 
siiski diferentseeritud, maksimaalne 
huvi ühe asja  vastu on 3—4 inime-

«Taftu Riiklik Ülikool» пр. i
Reedel, 8. jaanuaril 1971. a.

sel, kes mõistagi ei moodusta veel 
ringi. Küll aga  on meil plaanis to r  
raldada ühiseid üritusi, algust te 
gime tänase  kohtuprotsessiga, edas 
pidi tahame külla kutsuda teadlasi, 
kes räägiksid oma tööst.

Konverentsi teeme tänavu teisiti 
kui eelnenud aastail . Mullu oli meil 
38 ettekannet,  mida kõike ei jõutud 
lihtsalt kuulata. Tänavu tahame 
enne ÜTÜ konverentsi korraldada 
konverentsi «Noorus paljastab im 
perialismi». Samuti anname üliõpi
lastele esinemisvõimalusi kateedrite 
juures. Iga kateeder omakorda va 
lib välja 3 parimat tööd. ÜTÜ kon 
verentsile koguneks siis mõistlik 
arv ettekandeid ja sellisel juhul 
oleks võimalik läbi viia korralik 
arutelu.

Tänavu on meil teaduskonnas 
ÜTÜ juubeükonverents — 25. P la a 
nis on konverentsiettekanded Õi
gusteaduskonna ÜTÜ ajaloost. See 
teema sobib kõige enam I— II kur 
suste üliõpilastele, mõni saaks v a l 
minud tööd hiljem kindlasti auhin 
natõökski esitada.

ÜTÜ konverentside uue süsteemi 
kohta (konverentsid toimuvad tea 
duskonniti , erinevatel aegadel) nii
palju, et ega varem teaduskonna- 
nõukogudel suurt midagi enne kon 
verentsi teha olnud. ÜTÜ suur 
nõukogu rahmeldas. Nüüd on oiu 
kord vastupidine ja tundub, et õi
gem.

H. OK

ф  Nägid soomlased samailmeli- 
si kavu, mida esitasite üliõpilas
päevadel?

Uus
m u u sik a ,
u u s
liik u m in e

ф  Kas rühm kujunes ammu?
«Praegune koosseis harjutab koos 

1969. aasta sügisest, õ igem in i ena
m ik tüdrukutest, sest rühm  täieneb 
ja m uutub pidevalt nii ülikooli as
tu ja te kui ka lõpetajate arvel. 
Ühelt poolt on m uidugi tore saada 
tih ti täiendust. Grupi kui terviku  
selline ebapüsivus aga m õneti häi
rib. U ustulnukatelt nõuab rühm aga  
kohanem ine ikka aega. Seda eriti 
siis, kui nad alatasa peavad jääm a  
kõrvaltvaatajaiks. Ja sinna pole  
m idagi parata, sest enne esinem isi 
põhikoosseisuga ei saa jä tta  vanu  
kavasid lihv imata. Hea oleks, ku i 
meil oleks oma ettevalm istusrühm . 
Sellis t lisaüksust luua on kü lla ltk i 
raske osakonna õppejõudude suure  
koorm use tõttu.

Nn. eliitrühma ajalugu on vaid  
paariaastane. Loodud sa i ta õieti 
tänu soom lannade küllakutsele  
1968. aastal. Koondrühmade pare
m atest võim lejatest m oodustati 
siis uus rühm, m is esm akordselt 
esines Soom e Rahvusteatris. N eist 
päris esim estest on praegu rühm as  
alles ainult kolm  tüdrukut.»

tidelt. Uus m uusika nõudis ka  
uudset liikum ist. Kuidas s e e '  tneil 
välja tuli, võidi hinnata üliõpilas
päevadel. Sam ade kavadega esine
sim e ka M oskvas N aftakeem ia In s 
tituudis, kus aplausi järgi o tsusta 
des kõige enam rõõmu pakkusid  
pealtvaatajaile meie pop-stiilis ka 
vad. Instituud i üliõpilaslehte pandi 
kirja isegi sellised read: «H alvem i
ni tehakse, võib-olla ka paremini, 
aga m idagi n iisugust enam ei näe. 
See oli improvisatsioon». M uidugi 
on arvam usi m itm eid ja Intervi- 
siooni iluvõim lem ise karikavõist-

aga tehnikast lugupidav kohtunike 
kolleegium , vaid publik oma ap
lausiga, kelle jaoks rühma teeb 
om anäoliseks ikkagi tüdrukute vä l
jenduslikkuse aste, lavaline sarm  
M eile endile on viim asel ajal kõige  
enam  rõõmu teinud Liie Rutto . 
«Avastasime» rühma jaoks kaks 
asja koos: Liie ja  beat-muusika. 
Keegi m eist pole suutnud  beat- 
m uusikasse nii hästi sisse elada 
kui tema.

Ideaalne oleks kui kõik rühma  
liikm ed katsetaksid ka harjutuste  
koostajatena. Kavade üheplaanili-

«Ei, kavad on kõik uued ja võib 
öelda, et harjutuste iseloom on põ
him õtteliselt hoopis teine, kui oli 
siis. E sinem e Tartus suhteliselt 
harva ja siis tahaks iga kord näi
data m idagi uut. Pealegi tüdine
vad tüdrukud ru ttu  ühe ja sama  
harjutuse kordam isest. Püüame küll 
teha korralikult, aga m uusikaga  
tä ielikult kaasa m inna enam ei suu
da. Võib-olla saab siin m idagi ära 
teha treeningu em otsionaalsem aks 
m uutm isega kavade puht-tehnilise 
om andam ise arvelt. Päriselt me 
sellest probleemist vist kunagi lah
ti ei saa. See nõuaks ka rohkem  
näitlejalikku endast am m utam ise  
oskust.

Kavade iseloomu m uutusel oli 
oma osa soom lastel. Kuigi sealsed  
ajalehed kinnitasid, et soom lanna
del tuli naabermaa tüdrukutele al
la vanduda, oli m eil neilt m õndagi 
õppida. Soom e naisvõim lem isjuhid  
osutasid õ igusta tu lt asjaolule, et 
meie harju tuste efektne kirevus pa
kub esitam isel küll silm ale mõnu, 
kuid kehatöö jääb vajaka. H eaks
kiitu ei leidnud ka kavade tantsu- 
lisus, sest Soom e naisvõim lem ine  
suhtub kü lla ltki hukkam õistvalt 
kõigesse, m is eemaldub nii-nimeta- 
tud. puhtast võim lem isest.

Võtsime naabrite nõuandeid tõsi
selt. Välja tuli aga hoopiski m itte  
see, mida oleksid ehk soovinud nä
ha soomlased. Tantsulisus jäi, kuid  
liikum ine m uutus m oodsamaks. 
K laverisaate asem el hakkasim e ka 
sutam a m uusikat gram mofoniplaa-
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Mida tehti 
1970. a. 
teaduse
vallas?

TEADUSALA  
PROREKTOR 

DOTS. J. TAMMEORG

Vastata sellele ammendavalt meie ajalehe nappidel veergudel on 
praktiliselt võimatu, sest statisti liste  andmete põhjal võttis ülikooli 
teaduslikust tööst 1970. aasta l osa 768 isikut, kellele tuleb lisada veel 
suur hulk üliõpilasi, kes aasta  jooksul teadusele midagi andsid. Öelda, 
mida nad andsid, see nõuaks päris paksu raamatut. Me ei saaks siin 
ülevaadet anda isegi peamistest ja suurematest probleemidest, sest ka 
neid oli kokku 34, millest 14 osas on TRÜ üleliiduliselt kas põhiline 
või juhtiv täitja. Mõningaid olulisi momente tooksime arvude keeles 
siiski esile, et teada, kuhu tulevikus tuleb püüda.

TEADUSLIKUD VÄLJAANDED. Mõtleme nende all monograafiaid, 
õpikuid, teaduslike tööde kogumikke, toimetisi, rotaprindiväljaandeid.

Õppe-
Üldtoodang Toimetised

dil

• •  • •

Aasta

1970 188 14 98 25
1969 145 12 74 19
1968 126 7 57 18
1967 145 7 81 14
1966 126 11 75 13
1965 118 11 63 15

Kui lisame siia juurde ka õpikud koolidele ja  populaarteaduslikud 
raam atud (mitte brošüürid), siis saame 1970. a. väljaannete arvu 204 
(1969 — 145, 1968 — 126, 1965 — i 18; ehk autoripoognates: 1970. a. 
1929, 1969. a. 1227). Küllaltki soliidsed arvud ja soliidne tõus, võr
reldes eelmiste aastatega. Teaduskonniti jaguneb see arv enam-vähem 
võrdeliselt. Kõige tüsedama osa toodangust moodustavad m onograa
fiad, millele meil tuleb ka 1971. aastal mõelda. Nüüd oleks paras aeg 
taoliste teostega välja tulla Füüsika-Keemiateaduskonnal. Rotaprindi- 
õppevahendite osas ootame elavamat tegevust üleülikoolilistelt kateed
ritelt. Ainult üks õppevahend 5 kateedri kehta on siiski liiga vähe 
Ajaloo-Keeleteaduskonna 35 kõrval.

TEADUSLIKUD ARTIKLID. Esitame andmed jälle kogu viis
aastaku kohta.

Aasta Artiklite
üldarv

Kogumikes
väljaspool

ülikooli

Üleliidulis
tes välja

annetes
Välismaal

1970 1333 777 261 45
1969 1158 807 293 54
1968 1063 718 313 59
1967 923 *) 181 32
1966 706 *) 159 28
1965 719 *) 152 17

KAKS PÖÖRDUMIST 
EKSAMITE A SJU S

Kõnetasime ÕIGUSTEADUSKON
NAST

dots. V. К e 1 d e r i t, õ igustea
duse doktorit, tsiviilõiguse ja -prot
sessi kateedri juhatajat.

Eksamineerisin hiljuti Õ igustea
duskonna 4. _kursuse statsionaarseid 
üliõpilasi. Nõukogude maaõigus o!i 
eksamiaineks esmakordselt vabarii
gis.

4. kursus on väikesearvuline ja 
tubli kollektiiv, üliõpilased töötavad 
süstemaatiliselt.

Üliõpilased arutavad sageli, kas 
tasub loenguil käia või mitte. Mina 
teen katseid selle vajaduse kontrol
limiseks. Sõltumata eksamipiletist 
hakkan küsima loengumaterjali.  On 
selge vahe, kas üliõpilane on viibi
nud loengul või mitte. Tulemused

*) m ärgitud aastatel ci arvestatud eraldi väljaspool ülikooli kogumikke ilm u
nud artikleid.

Artiklite üldarv tõuseb viisaastaku jooksul pidevalt. Ent väljaspool 
ülikooli kogumikke ilmunud artiklite hulk, samuti artiklite arv ülelii- 
dulistes ja  välismaa väljaannetes paneb natuke mõtlema. Väljaspool 
ülikooli kogumikke ilmus 1970. a. 30 artiklit vähem kui 1969. a. Osa
liselt seletub tagasiminek asjaoludega, et käesoleval aastal esitasime 
aruande pisut varem kui mullu, mistõttu puuduvad detsembrikuu jook
sul ilmunud artiklid. Et artiklite üldarv on tõusnud, tähendab see 
siiski, et oleme orienteerunud о in a väljaannetele, mis ei ole hea. 
Esiteks sellepärast, et see tuleb meile küllaltki kulukas. Väljaannete 
trükimahu suurenemine nõudis rohkem raha ja  seda kemikaalide, katse
loomade ja komandeeringute arvelt. Kui trükimahtu veel palju suuren
dame, siis on näpud peagi põhjas. Teiseks on väljaspool ülikooli kogu
mikke ilmunud artiklite arv iiks näitajaid, mille alusel võrreldakse 
kõrgemate õppeasutuste teaduslikku tegevust.

Üleliidulistes väljaannetes ja  välismaal ilmunud artiklite hulgalt oli 
rekordiline 1968. a. Miks need näitajad on nüüd vähenenud? Tegemist 
on kõrgekvaliteedilise foorumiga. Ainult tõesti väärtuslik artikkel p ä ä 
seb retsensentide kitsast väravast läbi. Tahtmatult tekib küsimus, kas 
viimati pole meie töö kvaliteet langenud? Või oleme ise läinud ker
gema vastupanu teed?

Teaduslike artiklite publitseerimine väärib analüüsi ka teaduskon
dade lõikes. Esitame andmed kahe viimase aasta  kohta, ülemine arv 
näitab 1970., alumine arv 1969. a. toodangut (vt. lk. 2).

Järgneva tabeli (vt. lk. 2) andmed räägivad selget keelt, kus on 
süüdlased. Rõõmustab, et üleülikoolilistes kateedrites on kasvanud ar
tiklite arv, sealhulgas jus t üleliidulistes väljaannetes ilmunud artiklite 
arv. Peamiseks kandjaks on ühiskonnateaduste kateedrid. Möödunud 
aastal tähistasime V. 1. Lenini 100. sünni-aastapäeva, millega seoses 
ühiskonnateaduste kateedrid võtsid endale kõrgendatud kohustused ka 
teadusliku töö alal. On hea meel mõelda, et kateedrid on oma ülesan
netega kvaliteetselt toime tulnud. Üleliidulistes väljaannetes ilmunud 
artiklite kogus on tõusnud ka Ajaloo-Keele- ja  Kehakultuuriteaduskon
nas. Tee üleliidulisele areenile leidsid ka Õigusteaduskonna õppejõud. 
(Möödunud aastal pahandasime nendega väga!) Muret teeb aga  Ma
temaatikateaduskond, kus 1969. a. niigi väike artiklite arv on 1970. a. 
veelgi langenud. Kui ülikooli keskmine artiklite arv õppejõu kohta

( Järg  2. lk.)

erinevad vähemalt ühe hinde võrra. 
Eriti arusaamist nõudva mitteõpi- 
tava ainelõigu puhul on kontrast 
iimne ja loengult puudunud üliõpi
lane «viit» kindlasti ei saa.

Eriti sisukate vastuste poolest 
jäid meelde Heldur Veinberg, Ants 
Holter ja  Toomas Tromp.
. . .  JA BIOLOOGI A-GEOGRA A- 
FIATEADUSKONNAST 

dots. V. T o h v e r i t ,  bioloogia
kandidaat!, taimefüsioloogia ja bio
keemia kateedri juhatajat:  

Eksamineerisin kaht õpperühma 
üldises biokeemias, ühega võin 
täiesti rahul olla, teine teeb lausa 
muret. See viimane käib bioloogia- 
osakonna III kursuse kohta, kelle 
taseme viib alla just pedagoogide 
rühm.

Kursuse tulemused olid sellised: 
2 — «5», 7 — «4», 12 — «3», 12 — 
«2», viis mitteilmunut, kaks, keda 
eksamile ei lubatud praktikumi täit- 
majätmise või puudumiste pärast.  
Kolin «mitterahuldavat» kuulub üli
õpilastele, kes loobusid vastam ast 
pärast pileti mõneaegset si lmitse
mist. 20%  on biokeemias igal a a s 
tal läbi kukkunud, kuid kardan, et 
tänavu ei suuda mõni ka teisel ka t
sel hakkama saada.

Mitteilmunuist neljal on ars ti
tõendid. Tulevaste pedagoogide 
nõrga esinemise olulisima põhjusena 
näen ma nende hulgas levinud men
taliteeti: «Meilt ei maksa teooriat 
nõuda, uurimine-puurimine jäägu  
teoreetikutele.»

Samuti annab tunda, et üliõpilas
tel on nõrgad teadmised biokeemiale 
eelnenud alusaines — orgaanilises 
keemias.

Konsultatsioonidel käis küll pide
valt pool kursust, kuid paraku ikka 
tugevam pool. Semestri jooksul kir
jutasime kaks kontrolltööd, kuigi 
need ebaõnnestusid, ei tehtud sel
lest vajalikke järeldusi. Biokeemias

(Järg lk. 2)

DIURNA
10. jaanuaril toimunud bioloogia- 

osakonna vilistlasõhtul käsitles vii. 
T. Soidla (Leningradi RÜ) genee
tika arenguperspektiive. Kaasaja 
geneetika kolme tähtsama problee
mina nimetas ettekandja 1) inime- 
mese elukeskkonnas esinevate ke  ̂
mikaalide geneetilise toime põhja
likku uurimist ära hoidmaks elu
keskkonna kasvavat saastamist;
2) raku peenstruktuuri analüüsi 
geneetiliste meetoditega; 3) närvi- 
tegevuse geneetikat.

*
EKP TRÜ komitee arutas oma 

koosolekul 11. jaanuaril eeloleva 
poolaasta tööplaani, pidas nõu 
Teadusliku Raamatukogu ruumi
kitsikuse lahendamiseks ja kinni
tas partei algorganisatsioonide o t 
sused NLKP liikmeks ja liikme
kandidaadiks vastuvõtmise kohta.

NLKP liikmeteks võeti «Skandi
naavia kogumiku» toimetaja Hille. 
Sarv, Sotsioloogia Laboratooriumi 
vaneminsener Nikolai Gorbunov ja 
Matemaatikateaduskonna V kursu
se üliõpilased Aleksandr Fljaišer 
ning Viktor Spesivõh. Liikmekan
didaatideks said Lihasetalituse L a 
boratooriumi vanem teaduslik töö
taja  pedagoogikakandidaat Arved 
Vain ja  füüsikaosakonna V kursu
se üliõpilane, ELKNÜ TRÜ komi
tee sekretäri asetäitja Vladimir 
Mürk.

*

15. jaanuaril oli ametiühingu ko
mitee järjekordne koosolek. Tehti 
kokkuvõtteid administratsiooniga
1970. a. sõlmitud ohutustehnika ja 
töökaitse kokkuleppe täitmisest. 
Võidi konstateerida, et kokkuleppe 
rahaline plaan küll ületati, kuid no
menklatuursest plaanist tuleb ob
jektiivsetel põhjustel (pleki defit
siit) mõned tööd 1971. a. üle kan
da.

Teiseks kuulati raamatukogu 
ametiühingubüroo esimehe M. O ra
va ja administratiiv-majandusosa- 
konna ametiühingubüroo esimehe 
E. Feetsu aruandeid tootmisnõupi- 
damiste korraldamisest.  1971. a. 
TRO-le eraldatud külgkorviga moo
torra tas  otsustati anda suusaspordi 
kateedri preparaatorile  O. Puustale.

Tutvustati 1971. a. finantseelar- 
vet ning välisturismiks eraldatud 
tuusikuid.

Rektori kohtumisest 
raamatukogutöötajatega

ÜLIKOOLI PERSPEKTIIVIDEST
lähematel aastatel rääkis teisipäe
val, 19. jaanuaril ülikooli raam atu
kogu töötajatega kohtudes rektor 
A. Koop.

J ä r g n e v a l t  o l u l i s e m a s t .  
^  Käesolevaks viisaastakuks on 
planeeritud 7 milj. rbl. (eelnenud
10 aasta  jooksul kulutati 3,5 milj., 
et hoida ülikooli nn. «tasemel», 
ihna et m ateriaaltehnilise  baasi 
osas oleks midagi oluliselt muutu
nud).
*  EDASPIDI TULEB LÄHTUDA: 
e s m a l t  — ühiselamutest. Lenin
gradi mnt. 540-kohalisele ( tähtaeg 
I. sept. 1971) lisaks peab valmima 
1973. a. teine, et likvideerida Kuku
linna ja Elva ühiselamud. 1980. aas 
taks valmiv kolmas suur ühiselamu 
peaks üliõpilaste majutamise lahen
dama. Kokku annavad need kolm 
ühiselamut 1500 kohta, seejuures 1 
üliõpilasele 6 m2 praeguse 3 m2 
vastu;
t e i s e k s  — ülikooli õppejõudude 
ja  teenindava personali korteriprob
leemidest. Praeguses esimeses jä r 
jekorras on ca 100 perekonda; 
k o l m a n d a k s  — õppeotstarbelise 
pinna laiendamisest. 1973. a. peaks 
valmima auditooriumide korpus, al
les seejärel tuleks ahel: füüsika- 
korpus, Teaduslik Raamatukogu, 
keemiahoone, Matemaatikateadus
konna korpus, kehakultuurikomp- 
leks jne.

Üldiselt on ülikooli profiil välja 
kujunenud, suuremaid sisuFsi muu
tusi ei ole ette näha. Domineerima 
jääb statsionaarne õppevorm (5000 : 
: 2000, on statsionaarsete ja  mitte
statsionaarsete üliõpilaste maksi
mumarvud 5 aasta  perspektiivides).

#  Raamatukogu valmimiseni (pla
neeritud 1977. a.) tuleb osa raam a
tufondist paigutada kas Sangaste 
lossi, vana-Tiigi ühiselamu või sise- 
kliiniku keldritesse.
Ф K ü s i m u s t e - v a s t u s t e  

k o r r a s .
Kas valmivates ühiselamutes on 

mõeldud nn. käsikogude paigutami
se võimalustele?

«Projekteeritud on puhketoad. 
Raamatukoguruumi eraldi ei ole 
ette nähtud.»

Kui sellele kolmes suures tulevi- 
ku-ühiselamus mõeldud ei ole, ol
lakse jälle ummikus, sest ka uus 
raamatukogu ei ammenda lugeja- 
kohtade probleemi ja üliõpilastel 
pole ka edaspidi piisavalt õppimis- 
kohti. Kas ei oleks võimalik pro
jekti kohandada?

«Projekte muuta ei saa, seda 
enam et 6 m2 üliõpilasele on siiski 
küllaldane. Muidugi võiks ruumide 
kasutuselevõtmisel mõelda, kuidas 
oleks otstarbekam ja vajalikum.»

Raamatute transportimine ja  hä- 
dapindadele paigutamine on raam a
tute kahjustamine, sest Tartu üli
kooli raamatukogu fondide puhul ei 
ole õige öelda — vananeb — ja aeg
ajalt maha kanda. Tundub olevat 
just vastupidi — ajas on meie fon
did muutunud hindamatuiks nii va
bariigi, liidu kui ka paljude välis
maa uurijate jaoks. Kas ei eeldaks 
see ka vastavat suhtumist nende 
poolt, kellest meie varade olemas
olu või häving sõltub?

Väljavõte protokollist TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu töö
taja te  kohtumiselt rektor
A. Koobiga.

TERE TULEMAST! 
LAIPNI LÜDZAM! 
SVEIKI ATVYKE! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

VÄRAVPALL
R I I A  T A R T U

29.—31. jaanuarini viibivad Tar
tus Vilniuse, Läti ja  Moskva RÜ 
väravpallivõistkonnad. Tartus toi
mub seitsmes Balti liiduvabariiki
de ja  Moskva ülikoolide vaheline 
turniir väravpallis.

Võistlused peetakse Ilmatsalu 
võimlas 29. ja  30. jaanuaril kella 
14— 19 ning 31. jaanuaril kel
la 10— 15. Autoussid väljuvad 
Tartust V. Kingissepa tn. 19 
võimla juurest 29. ja  30. jaan ua
ril kella 13.30-st ja 31. jaanuaril 
kella 9.30-st alates tunniste vahe
aegadega.

E. KÜBARSEPP

Pärnulased!
Pärnu IV Keskkool ootab oma 

vilistlasi ja  endisi õpetajaid vilist
laste kokkutulekule, mis toimub
30. jaan. 1971. a. kell 19 koolima
jas. Osavõtjatel registreerida kooli 
kantseleis hiljemalt 25. jaanuariks 
1971. a.

DIREKTOR
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U R B
aastas läheneb kahele, siis Matemaatikateaduskonnas jääb ühestki veel 
palju puudu. Ei tahaks uskuda, et seda põhjustab teaduse spetsiifika. 
Kui puht-teoreetilised kateedrid võiksidki mõneti alla jääda, siis ra
kenduslikud alad (metoodika ja arvutuskeskus) peaksid puudujäägi 
tasa tegema.

T e a d u s k o n d A r t i к 1! i t e a r v

ülikooli
kogu
mikes

väljas
pool

ülelii
dulistes

välis
maal

1. Üleülikoolilised kateedrid 39
33

101
58

24
12

1
4

2. Ajaioo-Keeleteadusk. 125
38

108
127

53
33

5
9

3. Matemaatikateadusk.1
6

11
23
34

11
21

3
1

4. Füüsika-Keemiateadusk. 74
63

73
89

32
48

1
6

5. Biol.-Geograafiateadusk. 30
41

106
106

16
29

6
8

6. Õigusteadusk. 38
13

45
37

7
0

0
0

7. M a jan d us tead us i 33
17

25
44

2
7

0
0

8. Arstiteaduskond 152
75

214
233

81
118

18
19

9. Kehakultuuriteadusk. 33
30

71
89

31
11

11
7

10. Muud asutised 26
12

11
8

4
4

0
0

(M uude asu tiste  a ll on toodud Teadusliku Raamatukogu ja B iofüüsika Labo
ratooriumi toodang.)

TEADUSLIKE KRAADIDE KAITSMINE.

Aasta jooksul kaitsti
Aasta doktoriväite

kirju
kandidaadi

väitekirju

1970 12 27
1969 11 27
1968 8 20
1967 5 41
1966 1 17
1965 3 13

Võrreldes 1969. aastaga ainult üks doktorikraad rohkem. Aga miks 
on paigalseis kandidaatide osas? Kes vedas alt? Või oleme siin saa
vutanud juba lae? Kaugeltki mitte! Õigupoolest demonstreerib meie 
potentsiaali 1967. aasta. Süüdlasteks on need aspirandid, kes ei tul
nud oma ülesannetega toime, andes ühtaegu raske hoobi ülikooli tea
dusliku töö plaani täitmisele tervikuna. Plaani jätsid 1970. a. täitmata
29 aspiranti, kes lõpetasid aspirantuuri ilma tõõ valmimiseta. Seejuu
res esineb 9 aspirandil üsnagi suur võlgnevus, mis muudab kahtla
seks väitekirja valmimise ka 1971. a. jooksul, söst nüüd tuleb võlgne
vus likvideerida jooksva töö kõrvalt. Seda näitavad ka kogemused
1969. a. võlglastega, kellest vaid 5 jõudsid aasta jooksul kaitsmiseni. 
Selle pahanduse kõrval aga märgime ära ka need aspirandid, kes töö
tasid eeskujulikult ja lõpetasid aspirantuuri väitekirja kaitsmisega: 
M. Uusküla, S. Keevallik, J. Mikk, E. Kitvel. Neile kuulub kogu meie 
kollektiivi lugupidamine.

VEEL KORD PLAANI TÄITMISEST. Aspirantide suurest võlast 
me juba rääkisime. Et see kordub aastast aastasse, seisab meil 1971. 
aastal ees tõsine töö aspirantidega ja aspirantuuriga üldse. Aspiran
tuuri olukord on meil üldse kõige halvem näitaja, sest jääme ligikaudu
2 korda maha üleliidulisest keskmisest. Pole siis ime, et see küsimus 
on TRÜ kohta tõstatatud Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministee
riumis. Ettevõtmiste kompleks ei pea hõlmama mitte ainult aspirante, 
vaid ka kõiki võlglasi eelm istest aastatest.

Kas õppejõud ja teaduslikud töötajad tulid oma plaaniliste ülesan
nete täitmisega toime? Põhiliselt küll. Ka siin andis juubeliaasta end 
tunda. Haigestumise või eriolukorra tekkimise tõttu jäid võlglasteks 
ainult 4 inimest (1969. aastal 10). Ilmselt ei sa3gi siin paremat olu
korda ette kujutada.

LEPINGULISTEST TÖÖDEST. 1970. aastal täitis ülikool 212 lepin
gulist tööd kogusummas 627,5 tuhande rubla eest.

Aasta Lepinguliste tööde 
maht tuh. rbl.

1970 627,5
1969 526,9
1968 423,5
1967 361,7
1966 261,1
1965 200,3

Ka selles osas kasvame. Mõningal määral võis 1970. a. täheldada 
väikesemahuliste lepingute osa vähenemist, s. t. lepingud muutusid 
ulatuslikumaks, andes võimaluse pakkuda teadusele olulisemat panust. 
Rahaline tulu oli aga tõhusaks täienduseks teadusliku töö laienemi
sega napiks jäävale eelarvele. Aga ka siin ei möödunud aasta pahan
dusteta. Van.-õp. B. Maiste sõlmis sovhoosidega kergekäeliselt 6 le
pingut, mis jättis täitmata või täitis puudulikult. Kutse-eetika rikku
mise pärast vabastati B. Maiste ülikooli teenistusest. See on esm a
kordne juhtum, kus ülikooli õppejõud ei täitnud lepinguga endale võe
tud kohustusi.

ÜLIÕPILASTE TEADUSLIKUST TÖÖST võib rääkida ainult head. 
Suurenes võistlustööde arv nii ülikoolisisesel, vabariiklikul kui ka üle
liidulisel konkursil. Kahjuks pole meil ikkagi veel andmeid viimase 
tulemustest. Aruandeaastal võttis 195 (1969 — 139, 1968 — 117) üli
õpilast osa probleemlaboratooriumide tööst. Kui lisame juurde veel 
erilaboratooriumid, tõuseb see arv 237-ni. Vististi on meil aeg jätta 
jutud,'nagu oleksid teaduslikud laboratooriumid enda alla võtnud palju 
õppepinda. Kui aasta jooksul 237 üliõpilast sai osa võtta kõige kõrge
mast õppetöö vormist, siis on see meie õppetööle ainult tunnustuseks.

LÕPETUSEKS VEEL MÕNI SÕNA MEELDIVAT. 1970. aastal tuli 
ülikooli 2 Nõukogude Eesti preemiat (K. Siilivask ja kollektiiv ees
otsas A. Kliimanniga). Üleliidulisel rahvamajanduse saavutuste näi
tusel^ esinesime 6 väljapanekuga, millest 3 said medalid, sealhulgas
2 üliõpilaste tööd. Soliidsed diplomid saime ka ENSV rahvamajanduse 
saavutuste näituselt ja rahvusvaheliselt näituselt «Keemia-70». Andku 
see tunnustus kogu meie kollektiivile jõudu uue viisaastaku esimesel 
aastal töötada veelgi paremini.

J. TAMMEORG, 
teadusala prorektor

ELKNÜ TRÜ komitee kontroll 
tegi kuu aega tagasi tutvumis
retke TRÜ linnavälistesse ühis
elamutesse. Alljärgnevalt mõne 
sõnaga selle tulemustest. 

Kõigepealt KVISSENTAL, kus 
elab rahvast mitmest teaduskon
nast, enamuses on siiski bioloogid - 
geograafid. Mõned toad jätsid kül
laltki viisaka ja hubase mulje. On 
näha, et tudengid on püüdnud oma 
kodust elu nigelatest tingimustest 
hoolimata mugavamaks muuta. S a 
mas esines aga tube, mis olid väga 
korratud. Tundus, et nii nagu süg i
sel sisse koliti, nii on jäänudki.

Tubades on mööbünappus, ei ole 
kuhugi oma üleriideid panna, r a a 
matutest ja tarbeesemetest rääk i
mata. Loodame, et siin annab ad 
ministratsioonil midagi ära teha, 
andes kasvõi suurematesse tuba
desse mõne riidekapi juurde.

Kööki ei kasutata , sest on raskusi 
küttega. Ka ahjukiitet ei piisa. Küt
tepuid ju on, kuid keeruline lugu 
on nende kättesaamisega. Ka siin 
tuleks komandandil midagi ette 
võtta.

Jud eng i teg a  kõrvuti elavad кл 
mõned ülikooli õppejõud. Mainiksi- 
me nendest kehalise kasvatuse ja 
spordikateedri vanemõpetajat
B. Matveid ja teoreetilise füüsika 
kateedri vanemõpetajat V. Loorit- 
sat. Kui B. Matvei elutingimused 
ei ole just kõige hullemad (pealegi 
veel lootus saada lähemal ajal kor
ter),  siis V. Looritsa pere olukord on 
kehv. Viieliikmeline perekond (kaks 
väikest last, vanaema) elab kahes 
eraldi asetsevas toas. Toidu valmis
tamine, laste riiete pesemine ning 
laste vannitamine toimub ühes ja 
samas toas. Kasutada on aga a i
nult elektripliit. Kõigele lisaks on 
perekonnas lähemal ajal oodata 
juurdekasvu. Vastavatel komisjoni
del on viimane aeg midagi ette 
võtta selle ja ka teiste perekondade 
elamistingimuste parandamiseks. 

KUKULINN. Siia on majutatud

Kukulinn
ja Elva
nõuavad
tähelepanu!

Arstiteaduskonna üliõpilased. Et 
elanikke on üle 70, siis on olemas 
ka ühiselamu nõukogu, keda juhib
IV k. pediaater A. Vares. Temalt 
pärisimegi, millised mured selle 
maja elanikke vaevavad. Kõigepealt 
on raskusi m ööbliga .‘Paljudes tu 
bades ei jä tku laudu ja toole (ses
sioon on käimas, pole kuskil õp
pida). Samuti on nappus kardina
puudest.

Kütmine on ebakorrapärane, vahel 
ei jä tku külma vettki, soojast r ä ä 
kimata. Köök ei ole korras, üliõpi
lased on sunnitud läbi ajama elekt- 
ripliitidega. Elamu küttesüsteemis 
on mingi viga, mille tagajärje l on 
viis tuba juba mitu nädala t külmad. 
Ei ole aidanud ka m ajandusosa
konna poole pöördumine — puudust 
ei ole likvideeritud.

Viimasel ajal on esinenud juh tu
meid, kus toa elanike äraolekul on 
tubadesse tunginud tundmatud isi
kud. Seetõttu on enamik tubasid v a 
rustatud tabalukkudega. Ü ldkasuta
tavad ruumid on küllaltki korras, 
ainult teisel korrusel on 4—5 va la 
mut rivist väljas.

Ühiselamu nõukogu on püüdnud 
mõndagi ära teha, et muuta elamis
tingimusi paremaks. Televiisor on 
olemas, kuid puudub köetud ruum, 
kus teda vaadata. Ühiselamu kütja 
elab üksinda toas, kuhu oleks võima

Kvissental, lik majutada viis tütarlast ühisela
mu kõige suuremast toast,  mida 
omakorda saaks edaspidi kasutada 
televiisoriruumina. Kütjale sobiks 
ka mõni väiksem tuba. Loodame, et 
Arstiteaduskonna dekanaat ja par- 
teibüroo aitavad ühiselamu nõukogu 
selle küsimuse lahendamisel. Ü h is
elamu nõukogu teeneks tuleb luge
da ka 0-kursuse majutamist,  seda 
küll tubadesse iisavoodite pa igu ta 
mise hinnaga. Üldiselt jät tis  Kuku
linna ühiselamu kord mõne teisega 
(Pälsoni 23 või Tiigi 78/80) võrrel
des küllaltki hea mulje.

ELVA ühiselamu jätab juba vä l
jastpoolt sünge mulje. Sisenemisel 
on tunne, et oled sattunud külma 
«hundilauta». Majas elab 20 üliõpi
last, põhiliselt matemaatikud. Kord 
tubades on käest ära. Akendel ei 
ole kardinaid, riided ripuvad naelte 
otsas, kuigi mõnes toas on ka kapp 
selle tarbeks olemas. Raamaturiiu
lid on, kuid raamatud vedelevad 
ikkagi mööda tuba laiali. Osa tube 
on pimedad, sest puudus on elektri
pirnidest.

Kõigest kokku jääb mulje, nagu 
ei oleks need üliõpilased kunagi 
omanud kodu. Karta on. et sellise 
elulaadi puhul ei osata ühiselamus 
olla ka tulevikus, kui juba linnas 
asutakse. Üldiselt on m ärgata ,  et 
Elva ühiselamus läheb elamiskul- 
tuur aasta-aasta lt  allamäge. Ü his
elamus on sagenenud ka varguse 
juhtumid, on ju uksed ööd ja päe
vad läbi avatud.

Ülikooli juhtkonnal tuleks tõsi
selt kaaluda Elva ühiselamu edas
pidise kasutamise võimalusi. Ei ole 
otstarbekas, ammugi mitte kasulik 
pidada 20 inimese jaoks (kuigi on 
mõeldud 120— 150 üliõpilasele) kül
laltki kalliks maksma minevat hoo
net. Peale selle veel mitu palgalist 
töötajat. Arvata võib, et sellise 
hulga üliõpilasi majutab kuidagi ka 
linna ühiselamutesse.

Nähtu pani kirja J. TAMM, 
elu-oiu sektori juhataja

(Algus 1. Ik.)

on eksamieelsest pooleteisest näda 
last vähe isegi geniaalsele üliõpila
sele. See on aine, milles loengute 
juhuslik ‘jälgimine pole võimalik, 
arusaamine rajaneb eelneva om an
damisele: kui midagi jääb vahele, 
õpid järgmist osa nagu hiinakeelset 
laulu.

Õpikuid on vähe ja puudub just 
ajakohane õpik. Venekeelsetest so
bib kursuse omandamiseks J. B. Fi- 
lippovitši «Основы биохимии», 
muud tulevad vaid abimaterjalide
na arvesse. Nimetatud õpikut on 
kateedris vaid viis eksemplari, ei 
piisa ka TRÜ üldraamatukogudes 
leiduvatest. Bioloogid saavad ra a 
matukogusse õpikuid tellida vaid 
oma kontingendist lähtudes, seda 
õpikut vajavad aga hiljem veel ka 
meedikud, agronoomid, veterinaa
rid jt. Kõnetatu koostatud ajakoha
ne õpik «Üldine biokeemia» on 
praegu tootmises ja ilmub a rv a ta 
vasti 1971. a. lõpuks.

Biokeemia õppeaeg on liiga lühi
ke, kõnesolev kursus sobiks jaotada 
kahele semestrile (aine maht on 126 
tundi).

Veel üks asi teeb muret. Paistab, 
et juba keskkoolist ja  esimestest üli-

eksamite
asjus

koolikursustest peale tuleks võidel
da tendentsi vastu, mida levitavad 
isegi mitmed haridusjuhid. See on 
nn. tuupimise halvustamine (loe: 
järjekindla, süstemaatil ise ja visa 
teadmiste omandamise ha lvus ta 
mine). Oli õige, et tõsteti ausse 
mõtlemisvõime arendamine, kuid 
õhinas visati koos pesuveega välja 
ka laps; nüüd elab keskmine kesk
koolilõpetaja usus, et tema ei pea 
õppima fakte, vaid peab arendama 
puhast mõtlemist. Aga kuidas «mõ
telda» ilma faktideta? Millest siis 
veel mõtelda? Kõrgem haridus 
nõuab täpsust, rangus t ja  mõtlemis
võimet laialdaste faktiliste tead 
miste baasil — või siis polegi spet
sialisti.

Seepärast ausse üliõpilane, kes ei 
karda tuupuri nime ja töötab selle 
sõna otseses mõttes!

Algul mainitud edukas kursus oli 
bioloogiaosakonna IV kursus (bio- 
keemikud, mikrobiokeemikud ja  ge
neetikud) aines «Energiavahetus». 
Kirjutasin välja 4 «viit», 4 «nelja» 
ja ainult ühe «kolme», mis näitab, 
et järjekindla tööga võib iga kesk
miste võimetega üliõpilane jõuda 
korraliku eksamihindeni.

Tsiviilkaitse töötatakse läbi üldine ja kohustus
lik tsiviilkaitse-alaste teadmiste 
21-tunnine miinimum.

Peamine ülesanne

Möödunud aasta 25. detsembril 
võttis  TRÜ Nõukogu vastu otsuse 
tsiviilkaitse olukorra parandamise 
kohta meie ülikoolis. Selle otsuse 
esimeses punktis rõhutati , et tsiviil- 
kaitsealases töös on praegu peami
seks ülesandeks ülikooli kogu is ik
liku koosseisu ettevalmistamine 
kaitseks massilise hävitamise rel
vade vastu.

Vastavalt rektori käskkirjale js  
TRÜ Nõukogu otsusele töötas ts i
viilkaitse staap välja 8-tunniste õp
puste programmi, selle arvestuse
ga, et lähemate aastate jooksul

1971. a. programmi eesmärgiks 
on tä iustada varem omandatud 
teadmisi, pöörates peamist tähele
panu individuaalsete kaitsevahen
dite praktilise kasutamise oskuste
le, kodanike kohustustele vaenlase 
kallaletungi ohu ja õhuhäire s ig 
naalide puhul, aga samuti ülikooli 
tsiviilkaitse üksuste liikmete ja juh
tiva koosseisu ülesannetele. Kogu 
programm tuleb läbi töötada hil
jemalt 15. märtsiks, et märtsi tei
sel poolel kõik õppustest osavõtjad 
oleksid suutelised sooritama arves
tused individuaalsete ja kollektiiv
sete kaitsevahendite praktilises ka
sutamises massilise hävitamise 
(aatomi, keemilise ja bakterioloogi
lise) relvade puhul, aga samuti os
kuses tegutseda õhualarmi ning 
vaenlase ootamatu kallaletungi 
puhul. Arvestuse sooritanuile an 
takse vastav tõend.

Arvestuste näidisküsimused on 
paljundatud ja nendega saab tu tvu
da õppegruppide juhatajate  kaudu.

Õppuste ja  arvestuste edukus 
sõltub suurel määral ülikooli a l l 
asutuste juhtide (dekaanide, k a 
teedrijuhatajate , laboratooriumide 
juhatajate  jt.) tegevusest,  kellele on 
pandud vastus oma kollektiivi liik
mete ettevalmistuse eest.

Praegu on kogu ülikooli ulatuses 
eeltööd lõppenud, on loodud õppe- 
grupid, nimetatud õppuste läbivii
jad ja koostatud õppuste ajakava. 
Ülikooli tsiviilkaitse staap viis ju 
ba detsembris läbi instruktiiv-me- 
toodilise õppuse, et abistada grupi- 
juhte õppetöö metoodikas, seda eel
kõige näitlike vahendite osas. On 
alustatud tsiviilkaitse-alaste õppe
filmide demonstreerimist, mis j ä t 
kub veebruarikuu lõpuni.

Selle massilise ürituse õnnestu
mine nõuab kogu meie kollektiivi 
aktiivset ning kohusetundlikku o sa 
võttu õppustest, aga samuti partei- 
ja komsomoliorganisatsiooni ning 
ülikooli administratsiooni pidevat 
tähelepanu. On ju tsiviilkaitseaiane 
töö üks osa nendest ülesannetest,  
mille eduka täitmisega läheme vää
rikalt vastu eelseisvale NLKP 
XXIV kongressile.

I. SOBOLEV,
TRÜ tsiviilkaitse staabi üle*»



Meie juubilare

Artur
Lombak

1896. aasta 28. jaanuari kohta ei 
osanud enamik viljandlastest m ida
gi erilist öelda — see oli tavaline 
talvepäev. Aga sellel päeval sündis 
Viljandis Artur Lcmbak —• mees, 
kelle elu on olnud lahutamatult 
seotud aktiivse võitlusega töörahva 
riigi eest ja kes . oma elust pool
teist aastakümmet on ühendanud 
Tartu Riikliku Ülikooli õppe-, tea 
dusliku ja kasvatusliku tööga.

Osa A. Lombaku võitluste ja või
tude teest peaks olema tuttav pal
judele. Lehekülg lehekülje järel a n 

nab sellest ülevaate tema küllaltki 
mahukas memuaarteos «Leekides». 
See on põimik revolutsioonilisest 
võitlusest ja  lahingutest,  nagu se
da nägi mees, kes on karastatud 
Esimese maailmasõja, Suure S o t
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni, 
Kodusõja, Eesti tööliste 1924. a.
1. detsembri re lvastatud ülestõusu 
ja Suure Isamaasõja tules.

Tartu Riikliku Ülikooli kollektii
vi staažikamad liikmed tunnevad 
A. Lombakut tema pedagoogilise 
tegevuse järgi. 1944. a. lõpul, kui 
ülikool alustas tööd, oli A. Lombak 
eriõpetuse kateedri juhatajaks. 
1946. aastal a lustas ta õpetamist 
marksismi-leninismi aluste kateed
ris n ing  oli sama kateedri õppe
jõuks 1947, aastast alates. Kõik 
need, kellel on võimalus olnud kuu- 
lata dotsent A. Lombaku' loenguid 
või seminare, võivad tõendada, et 
need olid huvitavad ja sisukad. Ja 
miks ei oleks nad pidanud seda ole

ma ühelt poolt pikk pedagoogi
lise töö staaž, teiselt poolt aga  õp
pejõud, kelle kogu tegevus on o tse
selt läbi 'põimitud selle ainega, m i
da ta õpetab^

Õppetöö koormus oli suur, eriti 
sõjajärgsetel aastatel. Ent A. Lom
bakut jätkus kõikjale. Ta oli kor
duvalt ülikooli parteiorganisatsioo
ni büroo liikmeks, sekretäri ase tä it
jaks. 1948.—49. a. juhatas ta  ka
teedrit. Tema meedivamaks ühis
kondlikuks ülesandeks olid aga 
kohtumised üliõpilastega, linna 
noortega.

Olen ise üliõpilasena olnud nii 
mõnigi kord nende hulgas, kes jä l 
gisid suure huviga sm. Lombaku 
mälestusi kodusõjast, revolutsioo
nist, 1924. aasta 1. detsembrist. Ja 
võib-olla on selles ka osake «süüd» 
sm. Lombakul, et nii mõnestki ju 
ristist on saanud ühiskonnategela
ne. 1960. a. kevadsuvel saatis TRÜ 
NLKP ajaloo kateeder A. Lomba

ku pensionile. See oli mitmekord
selt ja  auga välja teenitud, kuid 
me loeme teda ikka oma õppejõuks. 
Samal arvamusel on ka tema ise, 
jagades sageli meie rõõme õnnes- 
tumistel ja nördimust möödalask
miste!. «Noh, kuidas kateedris lä 
heb?», see on küsimus igal kohtu
misel.

Väga iseloomulik on hiljutine ju 
tuajamine Tartu linna parteikonve
rentsil. «Sm. Lotil oli hea ettekan
ne», märkis ta  tunnustavalt ja  li
sas siis teatud uhkusevarjundiga 
hääles: «Ta on ju meie kasvandik».

Jätkugu Sul, kallis juubilar, veel 
paljudeks, paljudeks aastateks te r
vist ja jõudu ning seda «meie tu n 
net», mida me nimetame oma õp
peasutuse patriotismiks. Selles ja 
paljuski muus jääme ikka Sinu õpi
lasteks.

J. KALITS,
TRÜ NLKP ajaloo kateedri 

juhataja

Johannes 
Feldbach

3. veebruaril täitub 70 aastat 
meie ülikooli vene kirjanduse ka
teedri endisel õppejõul Johannes 
Feldbachil.

J. Feldbach sündis 1901. a. V i
rumaal Vaivara vallas külakool
meistri perekonnas. P äras t  Oktoob
rirevolutsiooni võttis juubilar ak
tiivselt osa uue elu ülesehitamisest
— võitles, relv käes, Judenitši v ä 
gede vastu, tegi nõukogude tööd, 
oli õpetaja. 1938. a. lõpetas J. Feld
bach Leningradi Herzeni-nimelise 
Pedagoogilise Instituudi.

1944. a. alates töötas_ juubilar 
vene keele ja kir janduse õpetajana

TRÜ-s, olles aastaid vene keele ka
teedri juhataja. Palju  aega pühen
das J. Feldbach kirjanduslikule te 
gevusele, esinedes vabariigi a ja 
kir janduses kirjandus- ja tea t r i 
kriitikuna. J. Feldbach on Kirjani
ke Liidu liige, kelle aktiivset ühis
kondlikku tegevust hinnati 1967. a. 
Eesti NSV teenelise kultuuritege
lase aunimetusega.

Ka päras t  vanaduspensionile m i
nekut jätkab juubilar aktiivset ühis
kondlikku tegevust,  milleks soovime 
talle parimat tervist ja jõudu.

KOLLEEGID

Ülikooli ajalehe to im e
tusel on eriline põhjus ju u 
bilari südam likult õnnitle
da, sest 25-st ülikoolis töö
ta tud aastast on ta ligi 15 ol
nud ajalehe «Tartu R iik lik  
Ülikool» toim etaja. Selle 
ameti pidamine on olnud tõ 
sine, energiat ja aega nõu
dev töö.

Noorte algajate k ir ja 
m eeste püüdlustesse ja  taot
lustesse on J. Feldbach suh
tunud ikka heatahtliku lt ja 
m õistvalt. Tööperiood lehe- 
m ehena (suhtlem ine autori
tega, kaastöö suunamine, 
viim ane kriitiline pilguheit 
külgedele trükiko ja  müras) 
jääb juubilarile kindlasti üs
na omapäraseks m ulje te- ja 
m älestusterohkeks ajaks.

Soovime juubilarile ter
vist ning aktiivseid ja vahel- 
dusrikkaid puhkepäevi!

«TRÜ» TOIM ETUS

Vladimir 
Kilk

16. jaanuaril sai 50-aastaseks 
vene kirjanduse kateedri õpetaja 
Vladimir Kilk.

Vene filoloogia ja Tartu Riikli
ku Ülikooliga on V. Kilgi elu ti
hedalt seotud viimase veerandsaja 
aasta jooksul. Ta tuli ülikooli 
Suurest Isamaasõjast, mille tegi 
läbi minöörina. See oli kutse, mis 
nõudis mitte üksnes julgust, vaid 
ka täpsust, rahulikkust igas olu
korras ja suurt nõudlikkust enese 
vastu. Need omadused ühinevad 
juubilaris suurepäraselt. On ju te 
ma lemmikväljendiks: «Minöör ek
sib ainult üks kord elus!»

Juba üliõpilasena hakkas V. 
Kilk uurima Maksim Gorki loo
mingut (tema diplomitöö oli pü
hendatud romaanile «Kiim Samgi- 
ni elu»). Gorkile on ta jäänud u s
tavaks tänaseni.  Tema loengud on 
täpsed, sisukad, rangelt loogili

sed, kuid samal ajal täidetud sel
le moraalse, ideoloogilise ja inim
liku printsipiaalsusega, mis on 
nii omased juubilarile.

Koos põhimõttekindluse, moni- 
kord koguni otsustuste range s irg
joonelisusega, leppimatusega ig a 
suguse võltsi ja kahekeelsuse vas
tu, esinegu need siis kui kaunis 
sõnalises rüüs, on V: Kilgi iseloo
mus üks, talle sügavalt omane 
joon — heasüdamlikkus, sügav 
sisemine taktitunne, see loomulik 
intelligents, mida ei anta koos 
kõrgema kooli diplomiga, vaid 
mis areneb sisemise kultuuri b aa 
sil ja väljendub lugupidamises 
kaasinimeste vastu, kartuses teha 
neile ebameeldivusi ja  valu. Mitte 
juhuslikult ei ole Vladimir Kilgi 
lemmikkirjanikeks Gorki kõrval 
Tšehhov ja Turgenev.

Vene kir janduse kateedri kollek
tiiv tervitab soojalt juubilari!

Sellega ühineb kogu Ajaloo-Kee- 
leteaduskonna pere.

ото

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Seoses detsim aalkaalu «ära- 

tõstm isega» läksin järgm isel päe
val m iilitsaosakonda tõde ja õigust 
taga ajama. Seal kuulati m ind ra
hulikult ära n ing tehti lühike, 
kuid m ulle vägagi õpetlik kokku 
võte: «Ise olete süüdi, et jätate  
oma asju järelvalveta vedelema. 
Et aga just Segakaubastu on teie 
kaalud ära viinud, pole kaugeltki 
tuvastatud. Ega ühe või teise töö
lise seletus pole veel lõplik tões
tus. Pealegi pidage meeles, et m a
hajäetud vara on rahva vara n ing  
seda kasuta takse rahva huvides, 
ükskõik, kus see paraku hädapä
rast on vajalik!» Panin igaks ju 
huks selle õpetuse kõrva taha.

fellis kaasa toonud m itu purki li- 
hakonserve ja  kaks pudelit m itte  
ju s t pühitsetud vett. H ans Kruus 
ju tustas elust N õukogude tagalas,

Õ ppetu n d  
m a ja n d u s 

ju h a ta ja le  *
Dotsent 

Anatoli Miti 
mälestusi

eestlaste tööpanusest sõja võitm i
seks, Eesti korpuse võitlusteedest 
ning ägedatest lahingutest Saare
maal. Meie omakorda kõnelesim e 
talle eesti rahva elust-olust fa šis
mi rautatud saapakontsa all n ing  
isiklikest seiklustest E stlandi 
kindralkom issariaadi territooriu
mil.

Peagi selgus, et rektor ei tu lnud  
meile niisama ju tu lõnga kerima. 
Meie vestlus kaldus m inevikust 
olevikku. A rutasim e raskusi, m is 
tuleb ületada veel enne õppetöö al
gust, m ille K eskkom itee ja vaba
riigi valitsus oli planeerinud no
vembri keskpaiku. A ega oli kõigest 
viis nädalat, aga e tteva lm istus
töid vähem alt viieks kuuks.

«Olgu või viieks aastaks,» lau
sus H. Kruus, «aga ülikool peab 
õppetööd alustam a ettenähtud ajal.

Paar päeva hiljem  külastas m e i d ------------
ühel hilisõhtul prof. G R ägo kor- * Enne selJe ,oo avaldamist igaks ju. 

.terts rektor H. K ruus. Ta oli port- huks konsulteerisin juristidega.

Meie kõik vastutam e selle eest. 
K eskkom itee ja  vabariigi valitsus 
teevad kõikvõim aliku meie abista
miseks. N S V  Liidu valitsus on 
eraldanud täiendava bensiinifondi 
ülikooli varade reevakueerimiseks, 
ja seda ajal, m illal iga tilk ben
siini on võrdne veretilga hinnaga. 
Lähem ail päevil saame linna par- 
teiorganite ja täitevkom itee otsuse  
Tähtvere linnaosas vabaks jäänud  
korterite üleandm iseks teaduse- ja  
kunstiala töötajaile, kes sõja tõ ttu  
on kaotanud elamispinna. Ühe sõ
naga: on tulem as ü l i k о о l i p o 
p u t a m i s e  periood. Nii kõrgelt 
hinnatakse ülikooli osatähtsust 
meie rahva edasises arengus ja  
sellest tuleb meil osata iugu pi
dada.

Tähtvere linnaosa vabad korte
rid pitseeritakse täitevkom itee  
poolt ja lubade väljastam ine neis
se elama asum iseks jääb haldus
prorektor G. Rägo hooleks. M ajan
dusjuhataja on kohustatud abista
ma sissekolijaid ülikooli transpor
diga. Enda peale võtan evakueeri
tud ülikooli varade asukohtade 
kindlakstegem ise. M ajandusjuha
taja hooleks jääb reevakueerimise  
külg.»

«Ah-j aa» — lisas ta juurde  — 
«ka m ajandusjuhatajale jääb veel 
üks löökülesanne. Ülikoolil puu
dub paber. Taganedes põletasid  
f  asist id ahjudes m itte a inult oma 
dokum endid, vaid ka puhta paberi.

Ka ülikooli töötajate poolt ko
dudest toodud paber on otsas ja  
mõne päeva pärast tuleb ehk isegi 
rektori käskkirju  kasvõi «seitun
g i» äärtele trükkida. Paberit peab 
aga ülikool saama ja see jääbki 
sm. M iti hooleks!» lõpetas rektor 
oma jutu.

«Sm. rektor, kust siis m ina seda 
võtan, kui isegi valitsusel puudub

TRÜ Arstiteaduskonna ÜTÜ nõu
kogu teatab, et nõukogu nimele on 
saabunud kutsed osavõtuks ÜTÜ 
teaduslikest konverentsidest _ all
järgnevatest meditsiinilistest õppe
asutustest:

1. Leningradi Sanitaar-Hügiee- 
niline Meditsiiniinstituut

2. Vitebski Meditsiiniinstituut
3. Minski Meditsiiniinstituut
4. Jerevani Meditsiiniinstituut
5. Akadeemik О. O. Bogomoltsja 

nim. Kiievi Meditsiiniinstituut
Teesid kahes eksemplaris (mitte 

üle ühe lehekülje masinkirjas koos 
autoritunnistuse ja ekspertiisiakti
ga) esitada kuni 1. veebruarini 
1971. a. TRÜ Arstiteaduskonna 
ÜTÜ teaduslikule juhendajale med. 
kand. U. Reinoie.

ÜTÜ nõukogu

paberifond. N ii raske ülesanne on 
ju s t rektorile jõukohaseks pähk
liks!» hakkasin vastu ajama.

H. Kruus m uigas veidi n ing  an
dis siis am m endava vastuse: «Pa
beri otsim ine pole rektori asi. 
Rektori ülesandeks on leida m a
jandusjuhataja, m ajandusjuhataja  
ülesandeks aga leida vajalik pa
ber! On selge?»

Nii et m uret tuli kui palju ja 
lisaks veel Karla Taev, kes järg 
misel päeval omakorda hakkas pa
berit nurum a m ingisuguste tao t
luste esitam iseks M oskva Kõrge
ma Hariduse Rahvakomissariaati. 
Öelgu enne, kust seda võ tta ?

Paber, p a b er. . .  See irvitas õn
netu m ajandusjuhataja hädade üle, 
meelitades teda 3. auditooriumi 
akendesse piilum a (praegune pea
hoone aud. 102). Paberit lebas 
seal m itte  m õniküm m end kilo, 
vaid m itu tonni, ilusate silindri- 
liste ajalehepaberi rullide näol. 
See oli praeguse «Edasi» eelkäija  
«Uus Postimees» varuladu, mis 
okupatsiooniajast oli sinna jää
nud. A ga auditoorium  oli lukus ja  
võti lehemeeste kindlates kätes.

Esim ene mõte oli m inna kurva  
näoga toim etusesse n ing sügavate  
kum m arduste saatel paberit lae
nuks paluda.

S iiski hakkasin kahtlem a oleta
tavates tulem ustes. Paberipuuduse 
olukorras võiks veel ehk laenust 
rääkida, aga paberi täieliku puu
dum ise olukorras oodata märki- 
kim isväärset altruism i toim etuse  
poolt oleks liialt utoopiline. Pare
mal juhul antakse küm m ekond k i
lo <rheategevuse otstarbeks» ja ole 
sellega rahul.

Ja nagu m ingi kuri vaim hak
kas kõrva sosistam a: «M ahajäetud  
vara on rahva vara n ing seda ka
su tatakse rahva huvides ükskõik,
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TUNNUSTUS
IKKA VEEL ILUVÕIM

LEMISEST
Ethel Kudu juhendatavast 

iluvõimlemise rühmast on meie 
ajalehes viimasel ajal õige mit
mel korral juttu olnud. Ka tä
nases numbris ei saa sellest 
kollektiivist vaikides mööda 
minna, sest äsja saabus Kesk- 
televisiooni spordikommentaa
torilt Farid Dosajevilt meie 
rektori nimele kiri, milles öeldi 
järgmist:

«Tahaksin Teid Siiralt täna
da selle eest, et leidsite võim a
luse saata M oskvasse In terv is i- 
ooni rahvusvahelistele karika
võistlustele iluvõim lem ises näi
d iskavaga esinema Tartu nais
üliõpilaste rühm. Nende esine
m ine osutus näidis pr о gram m i 
ehteks. Eesti neidude kom po
sitsioon paistis silm a kõrge 
spordim eisterlikkuse ja hea 
kunstim aitsega. See tunnustus  
kuulub täiel määral ka nende 
treenerile E thel Kudule.

Palun Teid võim aluse korral 
esile tõsta n im etatud õppejõu 
suurepärast tööd ja TRÜ ilu
võim lejate edukat esinem ist 
M oskvas.» I

TRÜ ÜVAK teatab:
Lugupeetud aktivistid ja  klien

did!
Uuel aastal, eriti muidugi eksa

misessiooni ajal püüame teid tee
nindada veelgi paremini. Selle 
kordaminekuks paar palvet'

1. Kõik kursusevolinikud, kelle 
käes on maksulehed ja raha ning 
uute liikmete nimekirjad, astuge 
ÜVAK-ist läbi neljapäeval kella 
18—20, et saaksime teiega ühe tõ
sise jutu maha rääkida.

2. Võlgnikud, tulge (vaatamata 
raskele sessioonile) ja  pikendage 
tasumistähtaegu. Sellega säästate 
oma raha!

ÜVAK-i juhatus

Kriminoloogia 
Laboratooriumis

TRÜ Kriminoloogia Laboratoo
riumi järjekordne ettekandehom- 
mik toimub pühapäeval, 24. jaa
nuaril kell 12 TRÜ peahoone aud. 
307. Ettekandega teemal «Kuidas 
karistati vana-Liivimaal kurjategi
jaid» esineb õigusteaduse doktor 
L. Leesment.

Prof. I. REBANE,
TRÜ Kriminoloogia Labora

tooriumi juhataja

kus see paraku hädapärast on oa-' 
jalik!»

Selle m õttepärm i toim el hakkas 
kerkim a m ulle täiesti uus ning  
harjum atu kavatsus  — «ära tõsta» 
ehk, nagu seda praegu sõnasta
takse, «ära ajada» terve rull pa
berit (rull on ju  sam uti veerev ese 
nagu autogi).

Selle kava realiseerim iseks pidi 
olema t e g i j a  i d, kuid ei tohti
nud olla n ä g i j a i d .

Oma kava tsust tu tvustasin  vaid 
kahele prorektorile, kelle paberi- 
valu paraku oli kõige suurem  —
G. Rägole ja K. Taevile, sest kel 
janu, sel jalad! M õlemad nõustu
sid m inu kaalutlustega n ing jäi 
vaid üritus ühiselt realiseerida.

Tegijaid nüüd oli, kuid oli ka 
võim alik nägija  — peahoone ko
m andant, kelle korter asus alum i
sel korrusel (praeguse lektooriumi 
ja telefonikeskjaam a ruum ides).

Arusaadavalt ei pidanud ko
m andant m itte kui m idagi mär
kama.

See jäi K. Taevi hoolde, kes pi
di välja nuputam a m ingi meetodi 
kom andandi ülearuse valvsuse  
uinutamiseks.

M õni päev hiljem  istusim e hi
lisõhtul petroolium ilam bikese val
gusel G. Rägo tööruum is n ing  
arutasim e kuuldusi, et lähemal 
ajal on oodata rea õppejõudude 
tagasitu lekut sõjapaost Haapsalu  
kandist.

K abinetti sisenes K. Taev, kes 
saarlase rahuliku asjalikkusega  
lausus: «Magab». M is siis ikka, ka  
kom andant rabeles päevad läbi 
taastam istöödel ja puhata nüüd 
«Lepiku Liisu» em buses oli tal pä
ris konti mööda. Peahoone sisse
käigud olid kindla lt lukustatud, 
kõik aknad pim enduspaberiga kae
tud. ( Järgneb)



Inimene 
ja biosfäär

AKAD. J. FJODOROV:
P. Ritchie-Calder’i artikkel (lü

hendatud kujul vt. «TRÜ» nr. 1, 
8. jaan. 1971. Toimetus.) on pühen
datud probleemile, mis tekitab tõ 
sist muret erinevate maade kõige 
laiemates elanikkonna kihtides. Se
da tüüpi avaldustega esinevad pal
jud teadlased, poliitikud ja ühis
konnategelased. Näiteks saatis pre
sident Nixon 10. veebr. 1970 Kong
ressile eriläkituse, milles ta tooni
tas, et on hädavajalik  otsustav 
võitlus looduse saastamise vastu 
ySA-s; aprillis pöördus ta sama 
Rüsimuse juurde tagasi Kongressile 
vastava memorandumi esitamise 
kaudu.

Ei ole puudust selleteemalistest 
mõtteavaldustest ka meie maal. 
Tehniliselt arenenud ühiskond hävi
tab loodust, keskkonda, milles ta 
elab ja millest ta ammutab kõik 
endale vajalikud vahendid. Hävitab 
oma kiire arenguga, oma tehnikaga 
ja mis peamine — oma läbimõtle- 
matu tegevusega looduse suhtes . . .

Calder väidab, et kõik ts ivilisat
sioonid hukkusid oma ahnuse, m u 
retuse või jõuetuse tagajärjel.  On 
see nii? Kas ei leia me ajaloost tu n 
duvalt rohkem juhtumeid, kus tsivi
lisatsioonid hukkusid sisemiste so t
siaalsete vastuolude tõttu, mis te 

gid nad võimetuks vastu panema 
rünnakutele ja röövimistele. Kas 
mitte sellest ei räägi koloniaalval- 
lutuste ajalugu? Kas oleks säilinud 
Euroopa tsivilisatsioon hitlerliku 
armee löökide all, kui võitluses ei 
oleks etendanud otsustavat osa 
nõukogude rahvas?

Calder hindab ühelt ja  samalt po
sitsioonilt penitsilliini avastamist ja 
aatomirelva leiutamist. Mõlemal ju 
hul viitab ta ootamatutele ja h äd a 
ohtlikele tagajärgedele  nii leiutajate 
endi kui nende jaoks, kes leiutisi 
kasutasid. Aatomirelv lõi ootamatu 
hädaohu radioaktiivse saastamise 
geneetilise efekti näol, penitsilliini 
avastamine põhjustas aga «demo
graafilise plahvatuse», mida nii vä
ga kardavad Calder ja  paljud teised 
Lääne teadlased. Seoses sellega on 
arusaamatu, kas Calder loeb penit
silliini avastusest tingitud suremu
se vähenemist inimkonnale õnneks 
või hoopis õnnetuseks, mis soodus
tab elanikkonna kasvu . . .

Juba Malthuse aegadel omandas 
sotsiaalse iseloomu küsimus sellest, 
kas looduslikud varud on piisavad 
ir imühiskonna vajaduste  rahu lda
miseks. Malthuse järglased tä n a 
päeval kinnitavad, et maakera lõp
likud ressursid panevad piiri ühis
konna aregule. Nende arvates ilm
neb see juba tänapäeval nendes 
maades, kus madala elatustaseme 
peamiseks põhjuseks on see, et 
tootlike jõudude kasvutempo ei 
vasta elanikkonna kasvutempole. 
Ilmselt on analoogilisel positsioonil 
ka Calder.

Kuid kas elanikkonna juurdekasv 
tõepoolest ähvardab ühiskonna hea

olu juba praegu või lähemas tule
vikus? Kas on selles süüdi «demo
graafil ine plahvatus», et sajad mil
jonid inimesed praegu nälgivad? 
Siin ei saa kuidagi nõustuda Cal
der iga.

Inimkonna võimaluste (mõeldud 
on potentsiaalseid võimalusi) kasv 
on kogu aeg ennetanud ja ennetab 
ka praegu tema vajaduste kasvu. 
Kui Calder oleks näiteks välja arvu
tanud, millise hulga energiat on 
võimalik vabastada meie planeedi 
iga elaniku kohta praegu ja 100 aas
ta t tagasi, ta oleks näinud, et prae
gu on meil ligi kakskümmend kor
da suuremad potentsiaalsed võima
lused iga elaniku varustamiseks 
energiaga kui see oli möödunud sa 
jandil, kuigi inimkond on selle a ja 
ga oluliselt kasvanud. Hiljaaegu 
toimunud rahvusvaheline nõupida
mine kinnitas, et praegu tuntud 
tootmismeetodid ja looduslikud v a 
hendid võimaldavad toita 10 mil
jardit inimest.

Sajad miljonid inimesed kogu 
maailmas tõepoolest nälgivad. Kuid 
kas selle põhjuseks on looduslike 
varude nappus või elanikkonna üle
küllus? Vaevalt, et Ameerika in
diaanlased või Austraalia aborigee
nid hakkasid paremini elama pärast 
seda, kui valged kolonisaatorid olid 
oluliselt vähendanud nende arvu
kust. Miljonid hindud nälgisid 
ja nälgivad praegugi seetõttu, et 
kahesaja aasta  jooksul neid röövi
sid ja nende arvel rikastusid koloni
saatorid . , .

Vaadeldes loodusliku keskkonna 
saastamist, ei tohi me unustada, et 
tõsist hädaohtu praegu ei kujuta

üksnes tööstuslik vaid ka «sõjaline 
saastamine». President Nixon esi
neb tihtipeale üleskutsetega võidel
da looduse saastamise vastu. Ü hend
riigid on omal maal selles suunas 
tõepoolest teatud abinõusid tarv itu 
sele võtnud. Kuid samal ajal kasu
tavad Ühendriikide väed Nixoni 
ülemjuhatuse all Indo-Hiinas kee
milisi ründeaineid — defoliante, 
herbitsiide ja teisi mürkaineid . . .

Ajaloo kogemused ja ajaloolise 
materialismi teooria kinnitavad, et 
vastavalt tootlike jõudude kasvule 
muutub sotsiaalne struktuur selli
selt, et ta kindlustab ühiskonna kui 
terviku vääram atu  arengu.

Õiged vastastikused suhted ini
mese ja looduse vahel saavad teoks 
muidugi kogu planeeti hõlmavas 
ühtses sotsialistl ikus ühiskonnas. 
Kuid võib oletada, et see on saavu
tatav  ka ühiskonnas, mis koosneb 
erineva sotsiaalse korraga riikidest 
nende rahuliku kooseksisteerimise 
tingimusis ja  veel enam — tiheda 
koostöö kaudu kogu planeedil. Sel
lele kutsub tungivalt üles ka ÜRO 
peasekretär U Thant.

Kas on võimalik viidata mingile 
tähtajale, millal peaks olema saa 
vutatud inimühiskonna ühtsus sel
les aspektis? Arvan, et on võimalik. 
Ühelt poolt peab see tähtaeg saabu
ma mõnevõrra varem momendist, 
mil isetaastuvate looduslike toor
ainete kasutamine saab võrdseks 
nende juurdekasvuga, ja  teiselt 
poolt siis, kui inimühiskonna 
toime faktorid loodusele (näiteks 
soojuse eraldumine) saavutavad 
sellise ulatuse, mille puhul nad 
hakkavad mõjuma kli imatingimus
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tele. Ilmselt võib seda oodata rrntte 
varem kui mõne aastakümne pärast,  
kuid mitte mingil juhul hiljem kui 
sajandi või poolteise pärast.

Me oleme veendunud selles, et 
inimkond saavutab ühtsuse vareni, 
kui stiihiliselt toimuv tootlike jõu 
dude areng võiks viia seoste ja t a 
sakaalu lõpliku rikkumiseni süstee
mis inimene — loodus . . .

Calder kutsub üles kaitsma ioo 
dust. Mõistes «looduskaitse» on m õ
ningane ebamäärasus. Kas me ikka 
peame püüdlema selle poole, et sä i
litada loodus tervikuna sellisena, 
nagu ta on praegu, või isegi ta a s 
tama seisundi, milles ta oli mine
vikus? Loomulikult peavad meil 
olema looduskaitsealad erinevates 
looduslikes piirkondades turismi ja 
puhkuse eesmärgil, me peame ära 
hoidma hinnaliste taime- ja looma
liikide hävitamise jne. Kuid me ei 
pea püüdma sinna poole, et muuta 
kogu maakera totaalseks loodus
kaitsealaks. Saabub aeg, mil me ei 
saa enam leppida, et meie maa a v a 
rustel eksisteerib miljonitel ruu t
kilomeetritel soid, tundraid, soola- 
kuid ja kõrbesid. Tingimata asum t 
nende ümberkujundamisele ja kulti
veerimisele.

Niisiis, tuleb püüelda mitte loo
dusliku keskkonna konserveerimise 
ja stabiliseerimise poole, vaid te a 
dusliku ja eesmärgipärase looduse 
ümberkujundamise poole arvestades 
ühiskonna vahetpidamatult kasva
vaid v a ja d u s i . . .

D etsem b ri v iim a se l p ü h a p ä e 
va l o li T R Ü  K rim ino loog ia  L a 
b o ra toorium i jä r je k o rd se l e tte -  
k a n d e h o m m ik u l te e m a k s  « R u m 
m u  J ü r is t H alli H u n d in i». V aa
ta m a ta  aasta lõpu  a ske ld u ste le  
tõ i see te em a  k o k k u  suure  a u d i
to o r iu m i e r in eva te  e lu k u tse te 
ga in im esi.

K ir ja n ik  A . H in t teg i e t te k a n 
de n ii m eie  k u i m a a ilm a k ir ja n 
d use  ka n g e la s te st, ke lle  p ro to 
tü ü b id  on  rahva  a rva m u se  k o 
h ase lt e lu s t võ e tu d . E tte k a n d e s t 
selgus, e t sageli pole sääraseid  
kangelasi ü ld se  e lanud  võ i siis  
on ra h va p ä r im u s ne ile  ka n g e la s
l ik k u s t  tu b lis ti  ju u rd e  lisanud . 
A naloog ilise  tä to v e e r in g u  o m a n 
das a ru te lu  kä ig u s ka  R u m m u  
Jü ri. A rh iiv im a te r ja lid e  a n d m eil 
o leva t J ü r i ü le  p e e tu d  k o h u t l i
gi 30 s issem u rd m ise  tõ t tu  m oo
n a ka te  ju u rd e . P a ru n ite  m õ n ita 
m ises t ja  n en d e  h irm u ta m ise s t 
ei ole aga m itte  m in g isu g u se id  
k ir ja l ik k e  andm eid ! T a h tm a tu lt  
k e rk ib  kü s im u s , k u i p a lju  v a l i t 
sev  k la ss jä ta b  k ir ja l ik k e  a lli
ka id  om a va r ju k ü lg e d e s t?  V õ ib 
olla oli K . Ird il isegi õigus, k u i  
ta  R u m m u  J ü r i tän a p ä eva s t 
a u to r ite e ti ka itses?

H alli H u n d i (A h to  L ev i) su h 
te s  oli A . H in t väga  na p isõ n a li
ne. Saarem aal to im u s id  m ö ö d u 
n u d  su ve l f i lm iv õ t te d  H alli H u n 
di p ä e v ik u  a ine te l. S isu lise lt ei 
rääg itud  A . L e v is t k u i k ir ja n i
k u s t  ega m a in itu d  ka  H alli 
H undiga  seoses tõ u sn u d  p ro b 
leem e. A ga  p ro b leem id  on ju  
olem as, pea leg i väga tõsised  — 
seda nä ita b  p ä e v ik  ja  n ü ü d  ka  
d ia m etra a lse lt la h k u m in e v a d  
suu lised  ja  k ir ja l ik u d  a rv a m u 
sed. A . H in t tea ta s, e t A . L ev i 
k ir ju ta b  ven e  kee les  ja  on v ä i
kese  haridusega .

Ü la lk ir je ld a tu  oli siisk i ala-

(Striptiisist j a  Itäbenemisest
k ü n n ise lise k s  ä rr itu sek s , et 
p liia ts  k ä tte  võ tta , k u id  «Sirbi 
ja  V asara» 1971. a. 3. u m b r is  i l 
m u n u d  H e n n -K a a re l H ella ti a r 
tik lis  « Ilu k ir ja n d u se  p õ n eva d  
p ro v in ts id  (II)» v ä lja ö e ld u  ü le 
ta s  ä rr itu s lä ve  ja  su n d is  k ir ju 
tam a.

E lu , selle  a va ldused  ja  n ende  
la h tim õ te s ta m in e . E lu  k e e r is te s 
se pa iskas lu g e ja  ka  A . L e v i  
«H alli H u n d i pä ev ik» . Ja  n ü ü d  
sellised  va s tu o ksu sed : ü h ed  
im e tle va d , te ised  — v ä h e m u s  — 
sa ja tavad . H .-K . H ella t m a in ib , 
e t «sen i o lem e ta k tilis e lt»  v a ik i
nu d , ku ig i ra a m a t o leva t k u r i te 
g evu st ro m a n tisee r iv  ja  noorte le  
o h tlik . J ä re lik u lt avaneb  siin  
töövä li ju r is tid e le , m iilitsa tö ö 
ta ja te le , pedagoogidele, k ir ja n i
ke le  jn e . 27. d e tsem b r i a ru te lu l 
ju r is t id  aga v a ik is id , k u i m itte  
a rves ta d a  koo so leku  ju h a ta ja  
a llte k s ti lis t m ä rk u s t , e t A . L e v i  
o leva t sa a tn u d  isegi m e ie  ü liõ p i
lastele  ja  õpp e jõ u d u d e le  ü likoo li 
lehe  k a u d u  te rv itu s i. N iip a lju  
k u i m ä le ta n , oli leh eveerg u d e l 
ju t tu  sellest, e t ü liõp ila sed  p a lu 
sid  M o skva s v iib id e s  A . L e v il t  
in te rv ju u d , v iim a n e  aga pa lu s  
ves tlu se  kä ig u s ü liõp ila ste l anda  
te r v itu s i ü le  ka  te is te le . Ü likooli 
a ja lehes k ir ju ta s id  se llest ü liõ p i
lased, m itte  A . L e v i. Seega ei 
saa ta lle  e tte  h e ita  ta k t i-  võ i 
m õ õ d u tu n d e  p u u d u s t, sest se lli
ne reageering  on om ane igale  
viisa ka le  in im esele . J ä re lik u lt ei 
su u d e ta  A h to  L e v it vee l va s tu  
v õ tta  ta va lise  in im esena . V iim a 
sega on  nõus k a  a lla k ir ju ta n u .  
T ava line  in im en e  p o lek s  su u tn u d  
lapse- ja  nooruspõ lve  e lu ü lik o o 

lide n ii rängas v in tsu tu se s  ja l u 
le tõusta . K ir ja n ik e s t ü h ed  k i i 
d avad  A . L e v i ra a m a tu t — need  
on e n a m ik u s  vä lja spoo l E es ti
m aa p iire . T eised  — pea m ise lt  
A . L e v i sü n n im a a l  — kas k a h t
levad  võ i isegi sü ü d is ta va d . E na 
m ik  aga ootab. M iks  v a ik ib  m eie  
k ir ja n d u s tea d la s te  pere , ke lle  
seas on ju  k a  k ir ja n ik k e ?  M iks  
ei võ ta  ju r is t id  sõna?

K ooso leku le  m in n es  lootsin , e t 
k u u le n  sü g a va t ja  a s ja tu n d lik k u  
ana lüüsi. Loo tsin , e t m õ tlem in e  
hoopis te ise l alal, k u i seda v õ i
m aldab  igapäevane töö, p a ku b  
om am oodi p u h k u s t . P a ra ku  jä in  
se llest ilm a . V aa ta m a ta  a ja lehes  
k u u lu ta tu le  A . L e v i teose a n a 
lü ü si ei to im u n u d . A . H in t k o g u 
n i n im e ta s , e t ta  po le  «H alli H u n 
di p ä ev ik u t»  lugenud!?

A ga  seda p ä e v ik u t a ja leh est 
lugedes sain  m a  n ii v a h e ld u s t  
ku i ka  p u h k u s t . Isegi en a m  — 
sa in  u u t  a in e t m õ tis k le m ise k s  
in im e s te s t ja  e lu s t, k ir ja n ik e s t  
ja  k u r ja te g ija te s t, V e s tm a n n i
dest ja  P iib e leh ted est, õ iguse
m õ is tja te s t ja  sü ü a lu s te s t, n o o r
te s t ja  va n a d est, n a is te s t ja  
m eestes t. V aa tam a ta  pea teg e la 
se «põhjas» v iib im ise le  ei tu n n e 
ta n u d  m a  selles ra a m a tu s a h v a t
lu s t pahedele . V a stu p id i, h a kka s  
siira lt k a h ju , et n im iteg e la n e  oli 
seoses «a jalooratta  v e e rem ise 
ga» ju b a  lapsena su n n itu d  e la 
m a  paad ia lusena . Ei le id n u d  m a  
k ü ll ilu sa id  loo d u sk ir je ld u s i, see- 
eest aga in im psühho loog ia  f i l i 
g raanset joon ist. K as siis need  
algajad se a d u se r ikku ja d , k e l 
lest H .-K . H ella t k ir ju ta b , ei 
tu n n e ta n u d , ku id a s H all H u n t

ta h tis  k u r ite g e v u se s t lah ti saada  
ja  lõ p u ks  saigi?

P ä e v ik u s  le id u va d  k r im in a a l
sed m o m en d id  ei ä ra ta n u d  m i
n u s k ü ll poo leho idu , k ü ll aga 
k a h e tsu s t ja  h irm u . Ö eldakse, e t 
ha lvad  m ä lestu sed  u n u s ta ta k se  
ta va lise lt k iire m in i k u i head. K a  
a n tu d  ju h u l m a  ei m ä le ta  n e id  
va rg u s te  ü k s ik a s ju , aga ereda lt 
jä i m ee lde , k u i po is ike  L e v i sai 
ühe  om a e lu  k u rv e m a id  ko g e m u 
si tü ta r la p se  k a itse k s  v ä lja a s tu 
m ise  tõ t tu  ja  p id i seepärast jä t 
m a  om a töökoha . V õi ke lle le  
n a is te s t ei m õ ju k s  tu n n e tu s l i
k u l t  see, ku id a s  jä r je k o rd se lt v a 
baduses v iib id es  H all H u n t o tsis  
om a a rm a sta tu  hauda . M illeks  
siis h e ita  A . L ev ile  e tte  p ä e v ik u  
au tob iograa filisu st?  M illes nägi
H .-K . H ella t «ed v is ta v a te  sü ü -  
p ih tim u s te g a  speku leerim ist?» .

Seoses H alli H u n d i p ä e v ik u  
ava ldam isega  tõ u s is  «N oorte  H ä ä 
le» lä b im ü ü k  tu n d u v a lt.  Seda  
en a m  tu le k s  a ru tleda , ka s teoses  
oli s tr ip t iis l ik k u  m e e litu s t k u r i 
teg evu se le  xiõi m itte . T u leb  ar
ves ta d a  asjao lu , e t igasugused  
m älestu sed  on ju  m in g il m ääral 
h õ rgu tavad .

L u g e ja  h in d a b  teo s t m itte  
s tr ip tiis i o lem asolu  võ i p u u d u 
m ise  tõ t tu , va id  ko m p leksse  tu n 
n e tu se  k a u d u , ja  m id a  ro h kem  
teo s see ju u re s  m õ tlem a  paneb , 
seda en a m  tä iu s tu b  in im ese  sise
m in e  harm oonia . K u n s t, m õ ju s 
tades in im e s t em otsionaa lse  tu n 
ne tu se  ka u d u , lubab  see tõ ttu  
k u n s tn ik u l töö tada  ka  e lu ü li
koo li hariduse  baasil. S e e tõ ttu  
võ iva d  k u n s tn ik e n a  ed u k a lt te 
gu tseda  ka  v ä h e m  h a ritu d , ku id

m i t t e  v ä h e m  a r e n e n u d  
in im esed .

K u n s tiv ä ä r tu se  so tsiaa lse t m õ 
ju  on  võ im a lik  h in n a ta  ik k a g i  
ka u d se lt. N ii na g u  m õn i isegi 
la ia lt k iid e tu d  ra v im  võ ib  ju h u s 
l ik u lt  ü h e l in im ese l k u tsu d a  e s i
le allergia, n ii võ ib  ka  kõrge lt 
h in n a tu d  ku n s tite o s  p õ h ju s ta d a  
ü k s ik u s  vaa ta ja s , ku u la ja s  või 
luge ja s n eg a tiivse  e fe k ti.  See  ei 
m u u d a  aga ei m ed ika m en d i ega  
ka  ku n s titeo se  vä ä r tu s t. Ja  see 
pärast pole õige A . L e v i p ä ev ik u  
m õ ju  h in n a ta  m õ n e  ü k s ik u  h u li
gaani sõnade järg i, va id  täh tsa m  
on  s iisk i a va lik  a rvam us.

H .-K . H ella t ho ia tab  väga tõ 
sise lt ohu  eest, e t ku n a g i v õ i
d a ks  n im e ta d a  «A h to  L ev i m eie  
k ir ja n d u se  70. aasta te  ra h v u sv a 
h e lise lt tu n n u s ta tu d  s u u r k u 
ju ks» . K u i aga le ita kse  teos o le 
va t ku r iteg evu se le  a h va tle v , 
m ik s  siis v a ik ita k se  ja  h ä b en e 
des m ööda  m in n a kse?  T u le k s  
aru tled a  ja  fa k tid e  abil a n a lü ü 
sida. A p p i v õ ik s  v õ tta  kasvõi 
neid  hu ligaane, kes  o leva t om a  
«k u n s t i» õ p p inud  H alli H und i 
p ä e v ik u s t. K a  teose au toril o leks  
siis k a su lik  tu tv u d a  om a töö v i l 
jaga.

K u i k r i i t ik u d  häbenevad  teo st 
s isu lise lt ana lüüsida  (või isegi 
seda lugeda), kas m e siis ä kk i  
ei soodusta  o lukorda , e t see 
k o n ju n k tu u r ik ä ra g a  teo s võib  
jä r je k o rd se lt p õ h ju s ta d a  oo ta 
m a tu lt laureaad iks saam ise a ru 
ta m is t. K o h tu n ik u d -p ra k t ik u d  
on  k ü sim u se  om apoolselt la h e n 
da n u d  — A . L ev ile  on  an tud  
võ im a lu s  om a k ir ja n d u s lik k u  
a n d e k u s t rakendada . K in d la s ti  
on ka  m eie  k ir ja n d u sk r ii tik u d ,  
k ir ja n ik u d  ja  ju r is t id  v õ im e li
sed seda k ü s im u s t a v a lik u lt a ru 
ta m a  kõrgem a l tasem el. Jääm e  
ootam a!

Õ. TO OM

Oks kurjustamise 
lugu

R ookisin  lu n d  ü liko o li esisel. 
N ii om a lõbuks. E t te k ib  soodus  
v a h e ld u s  loengu te le . M a ja h o id 
ja l oli seda ka  k ü lla lt  ra ske  te 
ha, lu n d  oli p a lju , ähvardas su 
lada, jä rg m in e  p ä ev  p id i aga 
su u r  tu d e n g ite  ro n g kä ik  o lem a, 
ik k a  p õ h im õ tte  all «O lgem  a ru 
kad  p erem eh ed  om as k e s k k o n 
nas».

«K üll on ik k a  noorte l in im e s 
te l v õ im a lu s  en n a st harida,» sõ
nas täd i, s ilm itsed es  k u m m a r d u 
va id  p ä id  v a lg u s te t ru u m id es .

«K u i ka u n e id  p ilte  noored  i k 
ka  m aa livad ,»  lausus täd i, k u i  
a va ta va  n ä itu se  ta rv is  k u n s tn i
ke  tö id  bussist vä lja  ta ssiti.

«8 a asta t o len  peahoone esist 
p ü h k in u d , ja  v ee l pole te k k in u d  
a b im eest m õne tu d en g i näol,» 
ü tle s  m a ja h o id ja  lõ p u ks , otse

m in u  poole pöördudes. «Te olete  
esim ene, noorm ees.»

O lin  m ee lita tu d , o lin  enese  
peale u h ke . Ja  siis m itte  enam . 
S est päevas voorib  ju b a  ü k s i 
k o h v ik u  ja  peahoone va h e t, ü t 
lem e, 1300 neid  «noori in im esi» , 
ko rru ta m e  selle vee l 8 aastaga. 
S ä h erd u s t in its ia tiiv i om asugus-  
te l t  oo taks ik k a  kü ll, seda p e a 
leh a kk a m ise  rõõm u. E ks ootam e  
siis.

V. K E R G E

EÜE
e m ble e m ik a v a n di

võistlus
Eesti Ü liõpilaste Ehitus_maleva 

Keskstaap kuulutab vä lja  võ istlu se  
EÜE-71 em bleem i kavandi saam iseks.

Embleemi orlg inaalsuu ru s võib  
olla  kuni 5X5 cm. Emb’eem olgu  
m aksim aalselt kolm evärviline, kus
juures žiirii jätab endale õ igu se  
m uuta autoriga kooskõlastatu lt vär
vide kom binatsiooni vastava lt m aleva  
vorm irõivastuse m aterjalile ja  vär
vile.

Em bleem ile peab olem a paigutatud  
tekst «Eesti Ü liõpilaste Ehitusm alev»  
ja aastaarv 1971 või lühend EÜE-71.

Embleemi kavand palutakse e s i
tada or ig inaalsuu ru ses ja 2,5 korda 
suurendatult koos värvilahendusega. 
Parim ate kavandite autoreid prem ee
ritakse.

V õistlusest võib osa  võtta piira
matu arvu töödega. Ideekavandid pa
lutakse esitada m ärgusõnaga varus
tatud k innises ümbrikus. Sam a mär
gu sõn aga  te ises  ümbrikus peavad  
olem a andmed autori kohta. Ära on 
vaia märkida kõrgem kool või töö
koht, elukoha aadress, perekonna-, 
ees- ja isanim i, telefoni olem asolu  
korral ka telefoninum ber. Kavandite 
esitam ise täh taeg  on postitem pli kuu
päeva iärgi 15. veebruar 1971. aasta.

Tööd palutakse esitada aadressil: 
Tallinn. Kreuksi tn. 20—1, EÜE Kesk- 
staan. EÜE embleemi konkurss.

EÜE-71 em bleem !kavandi võ istlu se  
tu lem ustest teatatakse «Noorte Hää
les» ja kõrgem ate koolide ajal°h*e- 
des kahe nädala jooksu! pärast žürii 
otsuse tegem ist.

EÜE-71 KESKSTAAP

ISAMAASÕJA INVALIIDIDELE
Kui te vajate 1971. aastal sana

toorset ravi, siis astuge läbi ameti
ühingukomiteest kuni 20. veeb
ruarini.

Ametiühingukomitee

Õiendus.
Ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» 

nr. 1, reedel 1971. a. artiklis «Sõna 
on rahvakontrollil» esinevad all
järgnevad ebatäpsused.

On kirjutatud: «Olukorra p a ran 
damiseks otsustati:

Peab aga olema:
«Olukorra parandamiseks o tsus

tati pöörduda TRÜ rektoraadi poo
le alljärgnevate ettepanekutega:

On kirjutatud:
«Nii seisab juba aastaid botaani

kaaia õuel taimefüsioloogia ka
teedrile kuuluv «Fütotron» (hind
17.000 rbl).»

Peab aga olema:
«Nii seisab aga juba 1,25 (üks 

koma kakskümmend viis) a a s 
ta t  . . . »

Ülaltoodud ebatäpsused on m ai
nitud artiklisse sattunud artikli 
autori süü tõttu, mida palume v a 
bandada.

T. ILOMETS,
TRÜ rahvakontrolligrupi 

esimees

Lugupeetud statsio
naarne üliõpilane!

K ui Sa oled õ iendanud  tä h t
aegselt k õ ik  e tte n ä h tu d  eksa m id  
ja  jõ u d n u d  ü liko o li lehe lu g e m i
sega siiam aale, siis võ id  m inna  
ra h u lik u lt ta lv ise le  õ p p eva h e 
ajale. Õ ppetöö algab jä lle  e sm a s
päeva l, 8. II, m eie  a ja lehe jä rg 
m ise  n u m b ri võ id  2 ko p ika  eest 
osta  reedel, 12. II.

Tunneme Sulle kaasa, kallis 
Siiri, 

ema 
surma puhul.

Bioloogiaosak. III k.

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та»рту Рийклик Юликооль» («Т ар

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. 397. MB 00231
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU КИШ КУ Ü U K O 0 U  

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KO M SO M O Ü KO - 

M tTCE'M  AM ETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 3 Reedel, 12. veebruaril XXIV aastakäik

Kesised tingimused,
tublid tulemused!

«Meil on praegu teaduskonnas 
SOI sta tsionaarse t üliõpilast, kes 
jagunevad 6 osakonna vahel. N a
gu teada, töötame õhtuses vahetu
ses, seega mõnevõrra keerukamates 
tingimustes kui teised teaduskon
nad,» ütles Ajaloo-Keeleteaduskon- 
na prodekaan L i n d a  E r i n g -  
s о n, kui pärisime talvise eksami
sessiooni tulemuste kohta. «Kartsi
me, et õppeedukus võib eelmiste 
aas ta tega  võrreldes alla minna, 
sest olukord oli ju muutunud. Õn
neks seda ei juhtunud ja  praegused 
andmed kõnelevad koguni tea ta
vas t  tõusust. Kui aasta  tagasi oli 
talvise sessiooni järel võlgnikke 
14,4% üliõpilastest, siis praegu on 
võlglasi 11,5%. Puhtaid viiemehi 
oli aasta  eest 80 (10,9%), praegu 
aga 112 (14,1%). Nelja- ja viie
meeste arv on kasvanud 1 5% võr
ra, kolmele õppijate erikaal sam a
võrra vähenenud.

Millega seda tõusu seletada? Ar
vame, et peamisteks põhjusteks on 
vastuvõtusõela tihedamaks muutu
mine, sest õppeedukus on ü ldreeg
lina kõrge jus t nendes osakonda
des, kuhu sissesaamine toimub tu 

geva konkursi korras. Eks oma osa 
kuulu ka üliõpilaste süstemaatilise
le tööle mobiliseerimisele, millega 
kogu semestri vältel nägid vaeva 
dekanaat ja kateedrid, kaasa aitas 
ka komsomoliorganisatsioon. Ja  ka 
üliõpilaste eneste töössesuhtumine 
on paranenud. Kahjuks aga mitte 
kõigil, sest kohati annab tunda just 
pideva õppimise puudumine. V õta
me kasvõi IV kursuse poliitökonoo
mia eksami, kus esines suhteliselt 
rohkesti ebaõnnestumisi ja  «kolmi». 
Semestrj vältel oli üliõpilastega 
juttu selle aine loengute halva kü
lastamise kohta. Siis kinnitati, et 
sotsialismi poliitökonoomia osas on 
küllaldaselt kirjandust (brošüüre 
ja ajaleheartikleid).  Elab ju tu- 
dengki silmad lahti, küll ta suudab 
omal jõul asjad selgeks teha ja 
eksamiga maha saada. Tegelikkus 
kõneles aga teist keelt. Suurel m ä ä 
ral on V kursuse filosoofia eksami 
ebaõnnestumises vene filoloogia ja 
ajaloo-osakonna üliõpilastel süüdi 
just süstemaatil ise töö vähesus.

Meie eesrindlased. Palun, osa
kondade lõikes on andmed siin.»

Prodekaan paneb lauale_ ta 
beli (meil toodud artikli lopul). 
«Kahel kursusel ei esinenud ühtegi 
«rahuldavat», «mitterahuldavatest» 
kõnelemata. Need olid saksa filo
loogia III ja defektoloogia II kur
sus, kes mõlemad saavad ka in 
corpore stipendiumi. Üldse on sti
pendiumi määramisel kujunenud 
olukord, et juba üks «kolm» lüli
tab üliõpilase taotlejate nimekir
ja s t  välja -— nii tugevaks on m uu
tunud hästi õppijate erikaal.

Meie parimad — V. I. Lenini ni
melise stipendiumi saaja, ajaloo V 
kursuse üliõpilane Jaak Allik ja 
Karl Marxi nimelise stipendiumi 
omanik, IV kursuse eesti filoloog 
Hille Ok tegid ka sedapuhku kõik 
eksamid maksimaalsele hindele j a  
võib arvata, et teaduskonna nõu
kogu määrab neile nimelised st i
pendiumid ka kevadsemestriks.

Talvine eksamisessioon läks see
ga üldjoontes korda. Aga kevadine 
tõotab tulla raskem, nii on see a la 
ti olnud. Pealegi lisanduvad palju 
iseseisvat tööd nõudvad erisemi
nari-, kursuse- ja diplomitööd. P in 
gutada tuleb veelgi enam, et tase 
ei langeks.»

Osakond Õiendas kõik 
eksamid

Keskmine
1970

hinne t 
1971

Ajalugu 89,8% 4,24 4,24
Eesti filoloogia 89,2% 4,26 4,06
Vene filoloogia 80,8% 3,93 3,94
Võõrfiloloogia 90,9% 4,28 4,08
Psühholoogia 94,8% 4,21 4,33
Defektoloogia 93,0% 4,48 4,32

».-«fc- ’W-üi 4S» 4V

PJOTR NIKOLSKILE 
ILJA KALALE

HENNO KAIDROLE 
RAIMOND ARON1LE 
RIINA OJAVERELE 
ELL AADUSOOLE 
RICHARD LULLALE

AINO VATSELILE

O L I  T O S 1 N E  J U T T
\

teadusest ja majandusest
Reedel, 5. veebruaril arutas üli

kooli nõukogu kaht tähtsat küsi
must — 1 9 7  0. a. t e a d u s l i k u  
t ö ö  a r u a n n e t  (esitas prorektor 
dots. J. Tammeorg) ja ü l i k o o l i  

f i n a n t s - m a j a n d u s l i k k u  
t e g e v u s t  (pearaamatupidaja 
L. Zernant).

Et põhifaktid ülikoolis tehtud 
t e a d u s l i k u s t  t ö ö s t  möödu
nud aastal on lugejaile juba teada 
meie ajalehe 22. jaanuari numbrist, 
siis olgu alljärgnevalt vaid mõned 
olulisemad mõtted ettekandest ja 
sõnavõttudest.
Sm. Tammeorg rõhutas:
— teaduse areng on sedavõrd kiire, 

et individuaalselt nokitsedes ja 
jõude killustades on mahajää
mus paratamatu;

— töö raskuskeset peavad kandma 
just elujõulised uurimisgrupid; 
probleemide-teemade killustatus 
tuleb likvideerida;

— olukord aspirantuuris on halb: 
valik on juhuslik, teemad üle 
jõu käivad, kontroll ebaefektiiv
ne;

— teaduse saavutuste juurutamine 
praktikasse peab toimuma plaa
nipäraselt;

— kõrgema kooli pedagoogika 
probleemidega tegeldakse veel 
vähe.

Küsimusele, mida teadusala pro
rektor peab nõrgimaks kohaks üli
kooli teadusliku töö alal möödu
nud viie aasta jooksul, vastas dots. 
Tammeorg: «See on aspirantuur.» 
Sõnavõtjad lisasid veel:
— kord tuleb majja seada toime

tiste kirjastamisel;
— probleemlaboratooriumide ja 

üldse uurimistööde efekt on ta
gasihoidlik; probleemlaboratoo- 
riumid peaksid veel tugevamini 
olema seotud õppetööga;

— vähe esitatakse konkursile üli
õpilaste töid ühiskonnateaduste 
alal;

— vähe kaitstakse teaduslikke kraa
de füüsika ja matemaatika alal;

— mõned kateedrid ei ole kindlus
tanud doktorantuuris olnud tead
lastele kohta pärast doktoran- 
tuuriaja lõppemist.

Puuduste kõrvaldamise teed ja 
abinõud nähti ette vastavas ot
suses.

Küllaltki kriitiliseks kujunes ka 
ülikooli f i n a n t s - m a j a n d u s -  
l i k u  t e g e v u s e  arutamine (ette
kanne pearaamatupidajalt sm. 
L. Zernantilt, kaasaruanne sm. 
E. Pajupuult). Aruandest selgus, et 
ülekulutusi on olnud töötasufondis 
ja majanduskulude eelarves, ületati 
ka stipendiumifond ja mittekoossei
sulise personali töötasud. Märgiti 
nõrkust koostöös raamatupidamise 
ja plaani-finantsosakonna vahel.

Selgub, et majanduslikud kulutu
sed on kaks korda suuremad kui 
kulutused õppe- ja teaduslikule töö
le. Et säilitada ülikooli materiaalset 
baasi sellisena, nagu ta on, kuluta
takse remondile aastas ümmargu
selt 400 000 rbl. See näitab, et meie 
hoonestik on äärmiselt aegunud 
ning selle majandamine ka laiali- 
pillatuse tõttu vägagi ebaöko
noomne. Näiteks olid ülikooli kulu
tused elektrile 1970. a. üle 92,3 tu
hande rubla.

Analüüsimist vajaksid mitmedki 
väga praktilised probleemid nagu 
juhtimistegevuse organisatsioon ja 
efektiivsus, osakondade varustatus 
tööjõuga ning üldse kõrgema kooli 
ökonoomika.

Palgafondi analüüs näitab (E. Pa
jupuu), et näit. juristid on abiper
sonali poolest kolm korda paremini 
varustatud kui Ajaloo-Keeleteadus- 
kond või Matemaatikateaduskond.

Arutelu ja vastuvõetud otsus olid 
asjalikud. Muide, ülikooli majan
dusasjade põhjalik arutlus nõuko
gus oli esmakordne, vastuvõetud 
otsuse kohaselt hakatakse aga seda 
tegema igal aastal.

Hea oli see, et kogu statistiline 
materjal viie aasta lõikes oli raa
matupidamise poolt hoolikalt ette 
valmistatud ja nõukogu liikmeile 
paljundatud (oli märkusi selle ras
kestiloetavuse kohta!). Arvud näi
tavad selgesti ülikooli suurt ja kii
ret arengut, kuid juhivad tähelepa
nu ka nendele tõsistele puudustele, 
mis on vaja kõrvaldada ja mille 
kohta asjalikult ka sõna võeti.

Ü likoo li lõpetam isest

TR Ü  re k to ri k äskkiri
TRÜ ALMAVÜ organisatsioon saavutas 1970. a. juba viiendat aas

tat järjest ALMAVÜ algorganisatsioonide vahelises sotsialistlikus 
võistluses Tartu linnas esikoha ning sai EKP Tartu Linnakomitee ja 
Tartu Linna TSN Täitevkomitee rändpunalipu. Seoses sellega avaldan 
kiitust järgmistele TRÜ ALMAVÜ aktivistidele:

Arstiteadusk. ALMAVÜ büroo esimehele, 
Biol.-Geograafiat. ALMAVÜ büroo esime
hele,
Ajaloo-Keelet. ALMAVÜ büroo esimehele, 
Õigust. ALMAVÜ büroo esimehele, 
Majandust. ALMAVÜ büroo esimehele, 
Matemaatikat. ALMAVÜ büroo esimehele, 
TRÜ ALMAVÜ komitee laekur-kassapida- 
jale,
TRÜ ALMAVÜ komitee sekretärile.

«Vara veel!» mõtleb mõnigi 
neist, kel stuudium sel kevadel 
lõppema peab.

Komsomolikomitee arvab eel
miste aastate  kogemustele toe
tudes, et pole vara midagi. Seda 
enam, et vabariigi valitsus on 
käesoleva aasta kõrgemate koo
lide lõpetajate töölesuunamise 
plaani juba kinnitanud.

ELKNÜ TRÜ komitee püüab 
ka sel aastal kaasa aidata suu- 
namisprobleemide lahendamisele. 
Selleks kutsume kõigi lõppkur- 
suste vanemaid (või teisi esin
dajaid) nõupidamisele komitees
se neljapäeval, 18. veebruaril 
kell 16. Kõigepealt arutame läbi 
eelmiste aastate kogemused. Tee
me teatavaks, kes on komsomoli- 
koinitee esindajaiks iga teadus
konna (lõpetajate) suunamisel. 
Kohale tuleb ka ülikooli kaadri
osakonna juhataja.

Juba enne seda koosolekut 
peaks kõigil lõpukursustel läbi 
loetama riigi- ja haldusõiguse 
kateedri juhata ja  dots. J. Mälli 
suunamiseeakirju selgitav artik
kel ajakirja «Nõukogude Õigus» 
1970. aasta neljandas numbris. 
Ajakirja üksikuid eksemplare on 
võimalik komsomolikomiteesi lu
gemiseks laenata. Vajaduse kor
ral saab komitee kaudu juriidi
list nõuannet: küsimused tuua 
komiteesse või pöörduda Õigus
teaduskonna IV kursuse üliõpi
lase Donald Visnapuu poole, kes 
juhib ELKNÜ TRÜ komitees lõ
petajate töölesuunamisega seo
tud asjaajamisi.

Ülalmärgitud koosolekul r ä ä 
gime lähemalt ka viimaste kur
suste traditsioonilisest Kääriku 
laagrist, mis, nagu juba vareni 
teatatud, toimub 10.— 12. april
lini.

ELKNÜ TRÜ komitee

Ф  Arstiteaduskonna ÜTÜ nõukogu 
üsJI Ü järgmine koosolek toimub 22. veeb

ruaril k. a. kell 18 Toomel haava- 
$  TRÜ Arstiteaduskonna ÜTÜ osakonna auditooriumis. Ringivane- 
26. konverents toimub 1.—3. april- mate ja nõukogu liikmete osavõtt 
liini 1971. a. on kohustuslik.

Konverentsi teeside esitamise vii- Arstiteaduskonna
mane tähtaeg on 20. veebr. 197L a. ÜTÜ nõukogu

Kutsume osa võtma!
Esmaspäeval, 15. veebruaril kell 18. veebr, kell 19 toimub keemia

16 toimub aulas TRÜ õppejõududele ringauditooriumis sisepoliitiline
sise- ja väliskommentaar, millest kommentaar ü l i õ p i l a s t e l e
kutsume osa võtma kõiki õppejõude. «Imperialismi ideoloogilisest diver-

EKP TRÜ komitee sioonist kaasajal.» Osavõtt kõigile.

Venia legendi koalitsiooni loomise ja kindlusta
mise eest Suure Isamaasõja päevil»

Dotsendikutse taotleja. NSV '»l!"“1? « f i fp if e v a l .
U id,, ajaloo kateedri dotsendi kt. ,971- a- kel1 14- ,e  TRU keem,a-
Jaroslav R a i d i loeng venia hoone aud. 223. 
legendi saamiseks teemal «Nõuko
gude Liidu võitlus hitlerivastase

ED. LAUGASTE,
dekaan

ACTA
DIURNA

25. I toimunud EKP TRÜ komi
tee- koosolekul olid kõne all ülikooli 
kaadriküsimused. Arutati parteior- 
ganite poolt kinnitatavat kaadri no
menklatuuri ja kaadri paigutamise 
ning reservi olukorra uurimist. Kin
nitati ettevalmistusosakonna kasva
tustöö plaan. Nagu ilmnes A. Miti 
informatsioonist, õpib praegu ette
valmistusosakonnas üle 150 noore. 
Kavas on organiseerida osakonna 
komsomoliorganisatsioon, viia süs- 
teemikindlalt läbi üritusi, mis aitak
sid noortel leida õiget kohta elus 
ja  ülikoolis, nii et isiklik soov lan 
geks võimalikult kokku ühiskonna 
vajadustega. Aprillikuus on ette 
nähtud põhjalikum tutvumine NLKP 
XXIV kongressi materjalidega.

Aktiivse ühiskondliku tegevuse 
eest ja seoses 70. sünnipäevaga au
tasustas  Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidium 2. II 1971. a. personaal- 
pensionäri, Eesti NSV teenelist kul
tuuritegelast Johannes FELDBACHI 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiu
mi aukirjaga.

*
4. veebruari «Edasi's» avaldati 

rektor A. Koobi vastused ajakirja
nike küsimustele pressikonverentsil. 
Rektor andis lähema ülevaate TRÜ 
teaduslikust potentsiaalist, juhtimi
se parandamise kavadest, ülikooli 
väljaehitamisest ja traditsioonidest. 
Rohkest informatsioonist on uud
semad kavatsus lahutada uuest õp
peaastast Ajaloo-Keeleteaduskond 
kaheks — Filoloogiateaduskonnaks 
ja Ajaloo-Psühholoogiateaduskon- 
naks — ning plaan rajada veerand 
miljonit rubla maksev auditooriumi- 
deblokk Vanemuise tänava õppe
hoone taha.

EKP TRÜ Komitee arutas oma 
koosolekul 8. II nelja põhilist kü
simust: TRÜ ajaloo koostamist ja 
publitseerimist, kriitika ja  kriitikale 
reageerimise olukorrast meie üli
koolis, Teadusliku raamatukoguga 
seotud probleeme ning sõjalis-pat- 
riootilise kasvatustöö küsimusi.

Reedesel TRÜ nõukogu koosolekul 
jagati ohtralt tunnustust ülikooli 
õppejõududele ja teenistujatele. 
A. ^Uustal ja S. Oja said aukirja 
üliõpilaste teadusliku töö juhenda
mise eest. O. Saksale anti kätte üle
maailmse keemianäituse diplom dü
naamilise elektromeetri loomise 
eest. Uudse aparatuuri konstrueeri
mise eest said rahvam ajandusnäi
tuse diplomi M. Epler ja V. Reeben. 
Teadusliku raamatukogu tööd 
V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva 
eel korraldatud ülevaatusel hinnati 
sm. L. Peebu ja  L. Trikandi au ta 
sustamisega.

Professoriatestaat saabus VAK-ist 
sm. I. Sildmäele, meditsiinidoktori 
diplom L. Allikmetsale. Viimane v a 
liti reedesel nõukogu koosolekul 
farmakoloogiakateedri professori 
poolele ametikohale. Konkursi kor
ras valiti kriminaalõiguse kat. ju 
hataja kohale A. Paltser, prof. 
P. Kard valiti tagasi teoreetilise 
füüsika kateedri juhatajaks.

Tähelepanu,
oppesektorl
Komsomolikomitee õppesektori 

koosolek toimub 15. veebruaril kell 
19.30 komitee ruumides. Kõigil liik
metel paluks kohal olla.

Õppesektori juhataja



К .  J .  
P e te rso n i  

a u h in d
ELKNÜ TRÜ komitee büroo 

kinnitas 1971. a. K. J. Petersoni 
auhinna toimkonna koosseisus K- 
Koger, K. Põliu, T. SuIIing, M. 
Kubo, R. Sander, V. Peedimaa,
I. Kolka, E. Rahumaa, E. Kägo,
A. Tamm ja T. Kuldsepp.

Kristjan Jaak Petersoni auhind 
on ELKNÜ TRÜ komitee auhind, 
millega ülikooli komsomoliorgani
satsioon märgib kord aastas ära 
ühe Tartu Riikliku Ülikooli kollek
tiivi liikme, kelle ühiskondlik-po- 
liitiline ja teaduslik-kultuuriline

* tegevus on olnud heaks eeskujuks 
TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
liikmetele, kes oma tegevusega on 
kaasa aidanud TRÜ komsomoli
organisatsiooni ees seisvate üles
annete lahendamisele. Auhind kan
nab Kristjan Jaak Petersoni nime, 
sest see mees oli üks esimesi ees
ti soost üliõpilasi Tartu Ülikoolis, 
kes oma üliõpilasaegse tegevuse 
ja loominguga on jäänud püsi
valt meie kultuurilukku.

Isikuid auhindamiseks tuleb esi
tada toimkonnale, ettepanekuid 
võivad teha ainult TRÜ üliõpila
sed, teenistujad, õppejõud, komso
moligrupid ja -bürood, ÜTÜ rin
gid, kateedrid ja teised ülikooli 
ning tema ühiskondlike organi
satsioonide all-lülid.

K. J. Petersoni auhind antakse 
kätte 13. märtsil. Selle üritusega 
tähistame ka K. J. Petersoni sün
nipäeva.

Kandidatuuride esitamise vii
mane tähtaeg on 1. märts 1971. 
Oma ettepanekud saata ELKNÜ 
TRÜ komiteesse.

K. J. Petersoni auhinna täieliku 
statuudi avaldame ajalehe järgmi
ses numbris.

leninlik
arvestus

Leninlik arvestus 1970/71. õppe
aastal TRÜ komsomoliorganisat
sioonis on pühendatud NLKP 
XXIV kongressile. Deviisiks on 
«Oleme ustavad Lenini ja partei 
üritusele».

Leninliku arvestuse sooritamise 
edukus sõltub üliõpilase kogu te
gevusest viimasel aastal. Atestee
rimisel võetakse erilise tähelepa
nu alla edasijõudmine õppetöös, 
tegutsemine ühiskondlikes organi
satsioonides, osavõtt õppe- ja tea
duslikust tööst — kõik see, mille
ga üliõpilane ülikoolis tegeleb.

Möödunud aastal ei saanud mõ
ned kommunistlikud noored arves
tust. Põhjuseks oli halb õppeedu
kus, üldine passiivsus, soov mitte 
tegelda noorteprobleemidega kom
somoliorganisatsioonis. Ka sel 
aastal ei vähene nõudlikkus, pi
gem suureneb. Seda on paljudes 
sõnavõttudes soovinud kommu
nistlikud noored ise ja ka elu 
püstitab üliõpilaskonna ette jär
jest suuremaid nõudmisi. Seepä
rast nende kommunistlike noorte 
puhul, kes pidevalt ei täida oma 
kohustusi komsomoliorganisatsi
ooni ja ülikooli ees, tuleb tõsiselt 
kaaluda nende kuulumist ÜLKNÜ 
ridadesse.

Atesteerimine — l e n i n l i k u  
a r v e s t u s e  III e t a p p  
toimub ajavahemikus 15. veeb

ruarist kuni 14. aprillini 1971. 
Et jätta teaduskondadele võima
lus ise valida töövorme vastavalt 
teaduskonna spetsiifikale, ei anna 
ELKNÜ TRÜ komitee büroo de
tailset tööjuhendit atesteerimise 
läbiviimiseks. Silmas tuleks pida
da järgmisi asjaolusid:

1) leninliku arvestuse atestee
rimiskomisjonid teaduskondades 
koos teaduskondade komsomoli- 
büroodega on vastutavad arvestu
se III etapi edukuse eest;

2) leninliku arvestuse Iil etapi 
puhul tuleb arvestada ELKNÜ TRÜ 
komitee bürool kinnitatud kalender
plaani;

3) osakondade atesteerimisko
misjonidel tuleks oma koosoleku
tel vestelda võimalikult suurema 
arvu üliõpilastega. Vestlusest 
peaks osa võtma vastava kursuse 
grupporg, kes esitab komisjonile 
ankeedi grupi tegevuse kohta sel 
õppeaastal ja ühiskonnateaduste 
kateedri õppejõu kirjaliku arva
muse grupi edasijõudmise kohta 
vastavates õppeainetes. (Vastava
sisulised ankeedid on ühiskonna
teaduste kateedritele välja jaga
tud ja õppejõud on need ära täit
nud. Ankeedi äratoomine õppejõu 
käest on iga grupporgi ülesan
deks.) Grupi atesteerimisel on loo
mulik ka kursust hooldava õppejõu

kohalolek. Vestluse lõpul langetab 
komisjon otsuse leninliku arvestu
se sooritamise kohta ja annab üle 
ka vastava tunnistuse.

4) üliõpilastele, kes tunnistati 
arvestuse vääriliseks ilma vestlu
seta, antakse leninliku arvestuse 
sooritamise tunnistus üle teadus
konna- pidulikul koosolekul;

5) kokkuvõtete tegemiseks esi
tavad teaduskondade atesteeri
miskomisjonid oma kokkuvõtted 
ELKNÜ TRÜ komiteele;

6) kommunistlike noorte kohta, 
kellele atesteerimiskomisjon otsus
tas arvestust mitte anda, võib ko
misjon teha ettepaneku nende ka
ristamiseks või väljaheitmiseks 
komsomoliorganisatsioonist.

ATESTEERIMISE
KALENDERPLAAN

1. Teaduskondade komisjonide 
instrueerimine

tähtaeg: 15. veebruar 
vastutavad: M. Kubo, R. 
Hunt

2. Teaduskondade komisjonide 
töö osakondades:
1) osakonna komisjoni ins t

rueerimine
2) gruppide atesteerimise kord
3) grupporgide instrueerimine 

tähtaeg: 15—22. veebruar, 
vastutavad: teaduskonna 
komsomolibiiroo sekretär ja 
atesteerimiskomisjoni esi
mees

3. Grupikoosolekud ja arvestuse 
protokollide täitmine

tähtaeg: 22. veebr.— 1. märts 
vastutavad: osakondade sek-

retärid
4. Atesteerimiskomisjonide koos

olekud osakondades
tähtaeg: 1.—20. märts 
vastutavad: osakondade 
atesteerimiskomisjonid

5. Teaduskonna ja osakondade 
atesteerimiskomisjonide ühine 
koosolek. Kokkuvõtete tegemi
ne teaduskonnas. Teaduskonna 
pidulik koosolek

tähtaeg: 22.—27. märts 
vastutavad: teaduskondade 
komisjonid

6i ELKNÜ TRÜ komitee laienda
tud büroo, kus kuulatakse ära 
Üigus-, Kehakultuuri-, Füüsika- 
Keemia-, Bioloogia-Geograatia 
ja Matemaatikateaduskonna 
atesteerimiskomisjonide a ru 
anded

tähtaeg: 30. märts 
vastutavad: M. Kubo, R. 
Hunt

7. ELKNÜ TRÜ komitee laienda
tud büroo. Kuulatakse ära Ars
titeaduskonna-, Ajaloo-Keele- 
teaduskonna ja M ajandustea
duskonna atesteerimiskomisjo
nide aruanded

tähtaeg: 6. aprill 
vastutavad: M. Kubo, R. 
Hunt

8. Leninliku arvestuse lõplikud 
kokkuvõtted ELKNÜ TRÜ ko
mitee pleenumil

tähtaeg: 14. aprill 
vastutavad: Ü. Mallene, 
M. Kubo

R. HUNT.

«Tar tu  Riiklik Ülikool»
Reedel ,  12. veebr.  1971. a. lk. 2

Tänatakse 
prof. V. Palmi
TRÜ rektor A. Koop sai NSV 

Liidu Teaduste Akadeemiast aka
deemik V. N. Kondratjevilt järg
mise sisuga kirja.

Tartu Ülikooli professor Viktor 
Palm  on olnud rea aastate vältel 
Tartus ja Tartu üm bruses to im u
nud keem ilise kineetika ja ühendi
te reaktsioonivõim e alaste nõu
pidam iste ja süm poosionide asen
dam atuks organiseerijaks. Need  
nõupidam ised ja süm poosionid  
olid alati organisatsiooniliselt ja 
tem aatiliselt eeskujulikult ette val
m istatud. Väga hästi oli ette va l
m ista tud  ja kulges edukalt h ilju
tine, detsem bris 1970 peetud süm 
poosion, kus käsitleti keskkonna  
mõju ühendite reaktsioonivõim ele.

Suure ja viljaka töö eest tea
duslike nõupidam iste ja  süm poo
sionide organiseerim isel avaldab  
probleemi teaduslik nõukogu prof. 
V. Palm ile tänu.

Vastus 
kriitikale

Vastuseks ülikooli ajalehes nr. 2 
ilmunud artiklile «Kvissental, Ku
kulinn ja Elva nõuavad tähelepa
nu!» teatan järgmist.

Kvissentali ühiselamus vahetati
1970. a. sügisel peaaegu kogu möö
bel välja uhiuute vastu (kõik voo
did, 50 tooli, 6 lauda, koik kardi
nad). Ka öökapid asendati, kuigi 
mitte täiesti uutega. Igas toas on 
riiete hoidmiseks üks kombineeri
tud kapp, millest peaks piisama 
(enamat ei võimalda ruum). Suu
res toas on aga ühest vähe. Kappi
de arvu suurendamiseks tuleks v ä 
hendada voodite arvu. Raamaturiiul 
on igas toas, suures toas kaks.

Kütet on Kvissentali ühiselamus 
küllaldaselt (vajaduse korral tuuak
se juurde). Kuuri voti asub samas 
elava koristaja R. Luiki juures. 
Jääb arusaamatuks, mida mõeldak
se artiklis raskuste all küttega. 
Köögi pliit ja  muu juurdekuuluv 
on korras, ootab vaid kasutajaid 
(ka õppejõude). Teatavasti on TRÜ 
ühiselamu elutubades elektripliitide 
kasutamine rangelt keelatud. Õppe
jõud peavad kütmiseks ja toiduval
mistamiseks loomulikult kasutama 
isiklikku küttematerjali .

Probleemiks, millest artiklis ju t 
tu ei olnud, on valgustus. Ühisela
mu saab elektrit mitmele asutusele 
kuuluvate juhtmete kaudu ja  sageli 
esinevate avariide (mastide puudu
mine, juhtmete katkemine, kaits
mete läbipõlemine) likvideerimine 
venib TRÜ-st mitteolenevatel põh
justel.

Kukulinna planeeriti 1970. a. sü
gisel 100 kohta Arstiteaduskonna 
üliõpilastele, kelle kasutada on 24 
tuba. Tubadesse paigutati igasse 
üks laud ja kaks tooli (rohkem ei 
võimalda ruum) ning öökapid.

Tegelikult asus sinna septembris 
elama 76 üliõpilast. Käesoleval ajal 
elab Kukulinnas 58 inimest (koos 
0-kursusega). Et ühiselamus on 
25 lauda ja 60 tooli, ei saa öelda, 
et üliõpilasel poleks võimalik tooli 
või laua puudumise tõttu õppida. 
Kardinapuid TRÜ paigaldanud ei 
ole, vastavalt sellekohasele kokku
leppele hoone rendile andjaga T ar
tu Kaubandusvalitsusega.

Köögi kasutamine oli võimalik. 
Palgati töötaja,  kes vaatas korra 
järele ja korrastas seadmeid. Et 
aga kööki pruukis vaid 1—2 üliõpi
last päevas, olime sunnitud töötaja 
vallandama ja köögi sulgema.

Hoone veevärk töötab kohaliku 
veepaagi baasil, mida täidab ko
ristaja vastavalt vajadusele ( tava
liselt 2 korda päevas). Koristajale 
on tehtud korraldus veepaaki 
korralikult täita. Samas on aga 
esinenud juhtumeid, et kraanid on'

jäetud terveks ööks jooksma. In 
formatsioon alaliselt külmadest t u 
badest ei ole komandandini seni 
jõudnud.

Tabalukud panid üliõpilased ette 
kahele toale, sest ühes elavad nõu
kogu aseesimees ja nõukogu liige, 
teises naisüliõpilased. Mõlema toa 
elanike kohta on komandant tei
nud ettekande alkoholi tarvitamise 
pärast.

Ummistused valamutes on t in 
gitud nende ebaõigest kasu tam i
sest.

Tuppa nr. 26, kus elab praegu 
kütja, oli õppeaasta algul majutatud 
6 naisüliõpilast. Hiljem need aga 
«kadusid» ja tuba jäi tühjaks. Nõu
kogu esimehe A. Varesega oli ko
mandandil kokkulepe, et kütjaie 
leitakse väiksem tuba, kuid ilmselt 
nõukogu lagunemise tõttu (A. V a
res, Adams on asunud ühiselamus
se nr. 5) jäi see lahendamata. Nõu
kogu täiendavaid valimisi ei ole 
teaduskond senini organiseerinud. 
Televiisor seisab juba üle ühe kuu 
komandandi laos, sest pole leidu
nud nõukogu esindajat, kes selle 
oleks vastu võtnud.

0-kursuse majutamisel mingeid 
lisavoodeid juurde panna ei olnud 
vajalik, sest kohti on 100, elanik
ke aga ainult 58 (koos 0-kursu- 
seg a ) .

Kütmises on esinenud lünki seo
ses kütja Tammsalu töölt puudu- 
mistega, teda on selle eest karis
tatud.

Elva pioneerilaagri hoone fas
saad värviti 1969. a. kevadel ega 
tohiks eriti süngena näida.

Köetakse ainult neid ruume, kus 
on elanikud sees.

Päevasel ajal kella 8— 18 viibi
vad hoones palgalised töötajad, kel
le ülesandeks on jälgida ka seda, 
et kõrvalised isikud ei tuleks maj
ja. Öisel ajal peavad uksed lukus
tama üliõpilased ise.

See, et Elva ja teised linnatagu- 
sed majutamiskohad on ülikoolile 
kulukad, on ammu teada. M öödu
nud aastal esitati rektoraadi koos
olekule andmed remondi, sõidu jne. 
kulude arvestus ja  tehti ettepanek 
1970/1971. aastaks loobuda Kukulin
na ja Elva pioneerilaagri ruumi
dest. Ruumipuudus seda siiski ei 
võimaldanud ja otsustati ikkagi 
ruumid üürida, tõsi küll sellise a r 
vestusega, et kevadine san itaar
remont ruumides tehakse üliõpilas
te jõududega. Kuidas teaduskonnad 
sellega hakkama saavad, näeme 
k. a. kevadel.

20 üliõpilase paigutamine linna 
tihendamise korras võib-olla on 
tõesti võimalik, kuid siin on ka 
mõned raskused:

1) Elvas elavad matemaatikud — 
matemaatikutel linnas aga vabu 
kohti ei ole (ühiselamud on jao ta 
tud teaduskonniti).;

(Järg  lk. 4)

Tsiviilkaitse

Abiks tsiviilkaitse 
programmi omandajaiie

TPtbvtMbtv*СУММДИЭШЙНИИ

до92 9от 92 AO 95.S 1
от 95,5 ao 99 2
от 99 ao Л02.5 Ъ 
БОЛЕ E t02.5

Teema I
INDIVIDUAALSED KAITSE

VAHENDID
Kõige kindlamaks ja levinu

maks hingamisorganite kaitseva-

iPfbvtMbm ВЫСОТА ЛИЦА CAjMt’ /В ММ/ МАСКИ

от99доЮ9 1 
от 109ао119 2 
боа« 119 Ъ

hendiks aurude, mürkainete, radio
aktiivse tolmu ja aerosoolide ning 
bakterite vastu on gaasimask. 
Täiskasvanud elanikkonnale on 
m ääratud margid ГП-4У, ГГ1-5 ja

lastele mark ДП -6М.
Filtreeriv gaasimask ГП-5 kait

seb ka nägu ja silmi mürkainete 
(MA) ja radioaktiivsete ainete 
(RA) eest. Ta koosneb gaasivasta- 
sest kambrist ja näoosast.  Gaasi- 
vastases kambris asetsevad spet
siaalne filtreeriv-neelav aine ja 
aktiviseeritud süsi. Filtr ina on ka
sutatud aineid, mis suudavad pea
tada aerosoolsademe edasitungi
mist hingamisteedesse, s. t. pu
hastavad õhu radioaktiivsest to l
must, bakterioloogi listest ainetest 
(BA), MA suitsust ja udust.

Aktiviseeritud söe ülesandeks on 
kahjulike gaaside ja aurude nee
lamine adsorbeerimise teel. Et 
aga aktiviseeritud süsi süski pole 
võimeline neelama koiki MA 
aineid, siis kasutatakse ka kata- 
lüüsi ja hemosorbtsiooni, s o. kee
milist reaktsiooni aurude ning 
tahke keha või vedeliku ning kee
milise neelaja (hemosorbendi) v a 
hel.

Selleks et aktiviseeritud süsi 
täidaks üheaegselt adsorbeerija, 
hemosorbendi ja katalüsaatori 
ülesandeid, töödeldakse teda spet
siaalselt — ta pind kaetakse he- 
mosorbendiga ning immutatakse 
katalüseerivate lisanditega.

Gaasimaskid ГП-4У ja ГП-5 ei 
ole nii universaalsed. Näiteks ei 
takista nad kahjulike tööstus- ja 
vingugaaside edasiliikumist. Vii
maste kaitseks kasutatakse nn.

isoleerivat gaasimaski ИП-46, mis 
täiesti isoleerib hingamisorganid 
välismaailmast; inimene hingab 
hapnikku, mis on gaasimaskis 
endas.

Gaasivastane kamber ГП-5, 
näoosa ja kamber higistamisvas- 
tase plaadiga asetatakse kotti, 
millel on veel kaks mahukat ta s 
kut individuaalse keemiavastase 
kaitsepakendi, apteegi ja  sideme
te jaoks.

Higistamisvastane plaadike on 
tehtud tselluloidist ja on ühelt 
poolt kaetud niiskust neelava že- 
latiiniga, jäädes läbipaistvaks. 
Plaadike asetatakse gaasimaski 
sisse klaase hoidvasse rõngasse, 
higistav pool vastu_ klaasi ja  fik
seeritakse kinnitusrõngaga.

Talvel kasutatakse klaaside h i
gistamise vastu kummist soojen- 
davaid mansette koos prill iklaasi
dega, mis asetatakse gaasimaski 
sisse vastu klaase. Sellega on 
loodud higistamist ärahoidev õhu- 
padi. Mansetid tuleb kohale panna 
ruumist väljas olles, et ära  hoida 
sisemist niiskuse kondenseeru- 
mist.

Gaasimaski kaitsevõimsuse, s. o. 
tema kaitsvate omaduste säilimise 
aja määrab ühelt poolt tema teh
niline seisukord ja teiselt poolt 
MA kontsentratsioon ning füüsi
ka! is-keemi lised omadused. MA 
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V ä lisk ir ja n d u s t  
TR Ü  T ea d u slik u s  

R a a m a tu k o g u s
mia-alaseid töid, Töid orientalisti- 
ka alalt, Töid romaani-germaani 
filoloogia alalt. Peaaegu võimatu 
on nende seeriate vastu midagi 
olulist vahetada. Seevastu ars ti tea
duslike, matemaatikaalaste ja s laa 
vi filoloogiat käsitlevate seeriate 
osas ületab nõudmine sageli meie
poolsed võimalused.

Teadusliku väliskirjanduse komp
lekteerimist saaks muuta veelgi si
hipärasemaks, kui vastava teadus
ala töötajad peaksid pidevalt kon
takti raamatukogu komplekteerimi
se osakonna vahetussektoriga ja 
teeksid ettepanekuid uute vahetus
punktide ja -publikatsioonide vali
kul.

Raamatukogu arvestab kõiki esi
tatud soove ja taotlusi ning püüab 
neid võimalust mööda rahuldada. 
Enamasti see õnnestub teiste üli
koolide ja muude teaduslike asu 
tuste väljaannete osas, raskusi on 
aga hinnalis te tsentraalsete a jakir
jade ja raamatutega. Neid suudab 
raamatukogu hankida vaid piira
tud arvul mõnede välismaiste r a a 
matukaubanduse firmade kaudu ük
sikutest riikidest. Tasuda saab nen
de publikatsioonide eest ka ainult 
publikatsioonidega, kuid mitte 
enam trükiüksus trükiüksuse vastu, 
vaid üksnes rahalise ekvivalendi 
alusel. Et välismaa raamatud on 
suhteliselt kallid, võrreldes meie 
omadega, siis on selline vahetus- 
viis küllalt kulukas. Oluliseks va- 
hetusmaterjaliks peale jooksvalt il
muvate TRÜ väljaannete on siin 
raamatukogu dublettide fond, mis 
sisaldab arvukalt välismaal väga 
nõutavaid vanemaid väljaandeid, 
kuid mille saatmiseks ettevalmista
mine ja  hindamine nõuab pikaaja
list eeltööd.

Raamatukogu komplekteerimise 
osakonna eesmärgiks on suurenda
da ülikooli õppe- ja teaduslikuks 
tööks vajaliku väliskirjanduse hul
ka ning tihendada kontakti lugeja
tega selle kirjanduse hankimisel. 
Palju aitaks siin kaasa, kui TRÜ 
Kirjastusgrupp saaks igal aastal 
trükis avaldada temaatilise plaani, 
mille alusel oleks kindlam ja ker
gem kokkuleppeid sõlmida. Kõik 
seeriad, mida on kord hakatud 
avaldama TRÜ Toimetiste raames, 
peaksid olema elujõulised ja  kind
laksmääratud ilmumissagedusega.

L. ALVER,
TRÜ TR vahetussektori juhataja

«Tartu Riiklik Ü lik oob
Reedel, 12. veebr. 1971. a. Ik. 3

Aastavahetusel võttis Teaduslik 
Raamatukogu vastu mitu suuremat 
saadet is t  välismaalt . Arvukalt dis
sertatsioone ja perioodiliste vä l ja 
annete erinumbreid saabus Helsin
gi Ülikooli Raamatukogult vahetu
seks meie ülikooli tööde vastu. 
Teaduslikus Raamatukogus on 
nüüd võimalik tu tvuda enamiku ka
hel viimasel õppeaastal Helsingi 
Ülikooli poolt välja antud teadus
like publikatsioonidega, mis oma 
sisult vastavad TRÜ profiilile.

Uuemat meditsiinialast kir jandust 
saatis veel Ameerika Ühendriikide 
Rahvuslik Meditsiiniline Raam atu
kogu, kes omakorda tunneb suurt 
huvi kõikide TRÜ arstiteaduslike 
tööde vastu. Juba aastaid on see 
raamatukogu regulaarselt saatnud 
Teaduslikule Raamatukogule refe- 
raatajakirja «Index Medicus». See
kord saabus selle ajakirja 11. köite 
11. number. Peale selle sisaldas 
pakk veel mahukaid raamatuid uue
mate uurimustega, nagu näiteks: 
Progress in Anaesthesiology (Ams
terdam, 1970); G. Peters, Klinische 
Neuropathologie (Stuttgart, 1970) 
jt.

Kõik nimetatud väljaanded saa 
busid raamatukogule vastastikuse 
publikatsioonide vahetamise a lu
sel. Olulisemad perioodilised vä lja 
anded, mida raamatukogu vastu 
saadab, on TRÜ Toimetised, Skan
dinaavia Kogumik, Вопросы клини
ческой неврологии и психиатрии, 
Реакционная способность органи
ческих соединений. Asjaolu, et 
TRÜ Toimetiste ilmumissagedus on 
kasvanud, võimaldab samavõrra 
suurendada ka välisvahetust. Seda 
seepärast,  et enamikus loetakse v ä 
lisvahetuse puhul vahetusekviva- 
lendiks trükiüksust.

Raskusi tekitavad vahetamisel 
pikkade intervallidega ebaregulaar
selt ilmuvad väljaanded. Sellesse 
kategooriasse kuuluvad mitmed 
TRÜ Toimetiste seeriad, näiteks: 
Taimefüsioloogia ja taimebiokee-

Meditsiini
kandidaat 
Jaan Seeder

15. jaanuaril omistas TRÜ Ars
titeaduskonna nõukogu avalikul 
väitekirja kaitsmisel TRÜ üldki- 
rurgia kateedri assistendile Jaan 
Seedrile meditsiinikandidaadi tea
dusliku kraadi dissertatsiooni eest 
«Väikese ning suure vereringe 
muutustest rindkere traumeerimi- 
sel».

Üliõpilaspäevilt mäletame ÜTÜ 
kirurgiaringi asutajaliiget ja ÜTÜ 
nõukogu liiget Jaan  Seedrit ener
gilise ja ettevõtliku kirurgiaentu- 
siastina, kelle huvidering, piirdu
mata kitsalt utili taarsete eesmär
kidega, haaras mitmeid uusi ja 
põnevalt-aktuaalseid probleeme. 
Julge ettevõtmine viis J. Seedri 
juba üliõpilasena kaugemale ta r 
kust otsima — menetluspraktika
le Moskva N. V. Sklifosovski n i
melisse Instituuti ja esimese meie 
Arstiteaduskonna üliõpilasena kü- 
lalisettekandega väljapoole kodu- 
vabariiki (Riia Med. Instituudi 
ÜTÜ konverentsile 1950. a.).

Esimestele teaduslikele katsetus
tele haavaparanemise tsütoloogi- 
liste muutuste uurimise! järgnes 
1952. a. auhinnatöö paratrahheaal- 
se novokaiinblokaadi mõju kohta 
pleuropulmonaalse šoki puhul. Sel

lest kasvas välja pidev hüvi trau 
maatil ise šoki, eeskätt pleuropul
monaalse šoki patofüsioloogiliste 
mehhanismide (vastu, palju vaiel
dud ja  vaieldavate probleemide, 
keskse kirurgilise patofüsioloogia 
küsimuse vastu.

Hea erialase ettevalmistusega 
spetsialistina töötab J. Seeder p ä 
ras t Arstiteaduskonna lõpetamist 
1952. a. alates, assistendina tea
duskonnakirurgia ja  hiljem üldki- 
rurgia kateedris, olles mitmekülg
seks ja võimekaks kirurgiaõpeta- 
jaks viimasel poolteisel aas taküm 
nel ravimise kunsti õppijatele. 
Kõrvuti pedagoogilise ja kliinilise 
tööga on kommunist J. Seedri 
erksalt toimekas tegevussfäär o l
nud seotud paljude kaalukate 
ühiskondlike ettevõtmistega.

Pidevalt jätkas J. Seeder kirur
gilises patofüsioloogias teaduslik
ku uurimistööd ja otsinguid, mil
les juba üle aastakümne tagasi, 
tolleaegsel teadmiste ja teadm atu
se ebakindlal piiril, avaldusid 
tänapäeval paljudele iseenesest
mõistetavatena tunduvad mõtted 
ja ideed traumaatilise agressiooni 
reaktiivsetest muutustest organ is
mis ja nende ravi taktikast. Vali
des julgelt nende keeruliste küsi
muste selgitamiseks pleuropulmo
naalse šoki eksperimentaalse mee
todi, kontsentreerib J. Seeder oma 
dissertatsioonis peatähelepanu
vaskulaarsetele reaktsioonidele väi
keses ja suures vereringes seoses 
südame minutimahu muutustega 
ja vere mahu muutustega tsen t
raalses vereringes. Seejuures näi
tab J. Seeder, et käsitletud šoki 
vereringe häirete patogeneesis 
etendavad suurt osa arteriove- 
noossete anastomooside šuntmeh- 
hanismid väikeses vereringes. 
Põhjaliku statistilise töötlusega 
enesekriitiliselt ja asjatundlikult 
kir jutatud väitekiri selgitab mit
meid šoki patogeneesi erimehha- 
nisme, andes uusi ideid ja lähte
punkte selle edasiseks uurimiseks 
ja  uute täiendavate ravimeetodite 
väljatoomiseks.

Jätkugu värskel meditsiinikan- 
didaadil ettevõtlikkust, visadust ja 
jaksu oma edasiste teaduslike 
taotluste elluviimisel.

A. KIVIK

Ahvatluste tunnid 
ülikooli klubis

Ilmar Rammo
TRÜ füüsika erinõukogu uue 

aasta esimesel istungil kaitses d is
sertatsiooni eksperimentaalfüüsika 
kateedri assistent Ilmar Rammo tee
mal «Infrapunased efektid ja kiir- 
gustsentri ehitus tsinksulfiid-tüüpi 
fosfoorides». I. Rammo lõpetas TRÜ 
füüsikaosakonna 1961. aastal ja  tö ö 
tab sellest ajast alates eksperimen
taalfüüsika kateedri juures, algul 
aspirandina, hiljem assistendina. 
Kaitstud dissertatsioon on p ikaaja
lise põhjaliku uurimistöö vili, mil
lega I. Rammo tegi a lgust juba üli
õpilasena. Retsensioonides anti töö
le kõrge hinnang, kusjuures mainiti, 
et teistel sama ala uurijatel tuleb 
selle tulemustega arvestada.

Noore teadlase teaduslike tööde 
nimestikus on kokku 18 nimetust. 
I. Rammo juhendamisel on lumi- 
nestsentsi uurimisest igal aastal 
osa võtnud mitu füüsikaosakonna 
üliõpilast.

U. NÕMM, 
eksp. füüsika kat. dotsent

1 /5  aastat 
G a r t
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Tsiviilkaitse
(algus

keskmiste kontsentratsioonide
jaoks on kaitsevõimsus küllalt 
suur.

Ladudes säili tatavaid filtreeri
vaid gaasimaske hoitakse lahti- 
võetult. Kokkupanemiseks on vaja 
maha võtta kate gaasimaski kasti 
kaelaosalt, välja võtta kork karbi 
põhjas asuvast avausest,  gaas i
maski näoosa niiske vatiga mõle
malt poolt üle pühkida ja võttes 
näoosa vasakusse kätte ning pa
remasse gaasimaski karbi, keerata 
see külge karbi kaelaosas asuva 
vindi abil.

P äras t  kokkupanekut on vaja 
kontrollida kokkupaneku õigsust 
ja  gaasimaski töökindlust. Kui 
gaasimask on kokku pandud v a 
lesti, võib avaneda nakatatud õhu
le tee hingamisorganitesse gaas i
maski näoosa ebatiheda liibumise 
tõttu näole või läbi väljahingamis- 
klappide või karbi ja näoosa ühi
nemiskohal.

Kaitsem aske valm istatakse v iies  su u 
ruses — nu llist kuni neljan i. Oma 
numbri m ääram iseks m õõdetakse sen ti
meeteri in tl iga  esiteks: kinnise ringi pik
kus ü le  kukla, põskede ja lõua alt, 
teiseks — ühe kõrva avast üle lauba ja  
Ikulmupealsete kaarte te ise  korva avani. 
Kahe m õõtm ise tulem used liidetakse ja  
sum m a järgi m ääratakse kaitsem aski 
suurus järgm ise tabeli järgi:

Kahe m õõtm ise Kaitsemaski
sum m a (cm ) suurus
kuni 92 0

92—95.5 1
95,5—99 2
99—102,5 3

üle 102,5 4
Kaitsemaski suurus on num briga mär

gitud maski lõuaosas.
Õigesti kokkupandud ja rihma

de abil sobivaks muudetud gaas i
mask praktiliselt välistab naka ta 
tud ohu sissevoolu, teda võib kan
da kuni 7 tundi. Nakatatud_ ohu 
sissevool kaitsemaski on võima

ik. 2.)
lik, kui puudub rõngakujuline 
kummitihend või on rikutud m as
ki kaelaosa; ka läbi väljahinga- 
misklappide — nende deformeeru- 
misel, määrdumisel.

Klappe on perioodiliselt vaja 
läbi vaadata, läbi puhuda ja pu 
hastada. Sisemine klapp võetakse 
puhastamisel välja, välimist pu
hastatakse klapikarbi pesas.

Gaasimaski hermeetilisust kont
rollitakse järgmiselt: kaitsemask 
asetatakse pähe, avaus korgis su
letakse korgi või käega ja  hinga- 
takse sügavalt sisse. Kui õhk ei 
suubu kaitsemaski, on ta kokku 
pandud õigesti ja gaasimask ül
diselt töökorras. Kui aga õhku 
sisse tuleb, on mask kasutamis
kõlbmatu. Sel juhul kontrollitakse, 
kas tihendrõngas on alles. Kui ti- 
hendrõngas on alles, kaitsemask 
aga laseb endiselt õhku sisse, siis 
on tarvis kontrollida ta  korras
olekut. Selleks tuleb kaitsemaski 
maha võtmata keerata otsast g aa 
simaski karp ning, sulgedes peo
pesaga vooliku otsa, püüda süga
valt sisse hingata. Kui see on või
matu, on kaitsemask terve ja 
õigesti kokku p an d u d . '

Õhu läbitulemise korral on ta r 
vis läbi puhuda väljalaskeklapid 
ja kontrollida kaitsemaski pähe 
asetamise õigsust. Kui ka siis 
kaitsemask ikkagi «lekib», tuleb 
ta vahetada.

P äras t  kontrollimist asetatakse 
ta kotti sellises järjekorras:

1) võetakse välja kummikork 
karbi põhjas olevast avausest,

2 ) maski näoosa pannakse p i
kuti kokku, kattes ühe klaasi,

3 ) siis murtakse pooleks, kattes 
ka teise klaasi.

TRÜ klubi alustab oma 1970/71. 
o.-a. kevadsemestrit lootusega, et 
meie külastajatel jätkub indu ja 
hoogu klubis käimiseks ka uuel 
poolaastal. Et klubisse tulemiseks 
peab olema mingi tõukejõud, siis 
loodame, et meie temaatilised üri
tused, estraadilaulukonkursid jne. 
võiksid olla küllaldased õhutajad.

Alguse saaksid sel poolaastal 
mitmedki sariüritused. Teaduskon- 
dadevahelisest estraad ikonkursist 
«Kaligula» oli meie ajalehes juba 
varem jüttu. Selle sarja üritused 
toimuvad pühapäeviti. 28. veebr, 
alustab Füüsika-Keemiateadus-
kond, alates 14. märtsist M ajan
dusteaduskond, edasi igal püha
päeval vastavalt eelneva loosimi
se tulemustele. Teaduskondadel on 
praegu viimane aeg hakata mõtle
ma oma etteastumisele. Teadus
kondade komsomolisekretärid ka
sutagu ettevalmistuse käigus ära 
klubinõukogu liikmeid (klubi pa 
kub proovideks välja teisipäeva, 
muidugi eelneval kokkuleppel 
juh tko nn aga) .

Uudiseks ja uudistejagajaks 
peaks olema sari nimega «Kom- 
mentaatoritund», mille esimese 
pääsukese — kommentaari Saksa 
Föderatiivsest Vabariigist andsid 
ajalookandidaat E. Loone ja 
üliõpilased E. Rahumaa ning S. 
Kallas. Edaspidi peaksid samas 
sarjas esinema bioloogid, krimi- 
noloogid — huvitavat võiks leida 
igalt alalt. Kavatsus on kohtuda 
meie lugupeetud õppejõududega, 
kes kannavad ka suurt ühiskond
likku ikoormust — ülikooli partei
komitee liikmetega. Nende kohtu
mistega tähistab klubi NLKP 
XXIV kongressi. Sarja avab bio
loogiadoktor H. Trass, kavas on

veel kohtumised L. Allikmetsaga ja 
Ü. Mallesega. Sarja lõpetaks üli
kooli parteikomitee sekretär K. Ko
ger. Üritused on organiseeritud ka
hasse komsomolikomitee ideoloo- 
giasektoriga.

Nõusoleku esinemiseks on and
nud ka mitmed ansamblid väljast
poolt Tartut: «Andromeeda», Tal
linna üliõpilaste dixieland-ansambel 
«Targa rehealune», «Toomapojad» 
jt. Estraadikonkursi kõrval leiame 
võimaluse ka mõningate muude 
estraadietenduste läbiviimiseks, 
toimub ka kitarriga laulumeeste 
konkurss. Nõusoleku oma hobi 
tutvustamiseks on andnud kultu
ristid. Huvi võiks pakkuda õhtu 
džässist. Ka teatrirahvast pole tü 
kil ajal klubis käinud, seda lünka 
on lubanud aidata täita K. Ird ja 
H. Krumm. Päras t  suuri spordi- 
üritusi (rahvusvaheline m ale tu r
niir «Tallinn-71» ja NSVL meist
rivõistlused korv- ja võrkpallis) 
on kavas asjaosaliste meestega 
juttu  ajada.

Et klubis tegutsevad ka ülikooli 
töötajate lapsed, siis tahaksid klubi 
lastekollektiivid tudengite ees üles 
astuda oma kontsertprogrammiga.

Huvitav peaks olema käesoleval 
kuul toimuv kohtumine EÜE uue 
keskstaabiga. Kuuldavasti on piir
konnad juba jaotatud ja selged 
on välisrühmadki, keskstaabi me
hed saavad öelda nii lohutavat 
kui lootustandvat neile, kes tah a 
vad töötada Eestis ja välismaal 
EÜE-1971 ridades.

Tahame veel meelde tuletada, et 
kui ka klubi üritustele kutsuvate 
kuulutuste peal sõna «tants» m är
gitud ei ole, on see traditsioonili
selt kõigi klubis korraldatavate 
ürituste kindel koostisosa.

Ja nüüd kõige tähtsam — täna, 
12. II tähistatakse klubis 11. te
gevusaastasse astumist. Ka hom
me ja ülehomme toimuvad üritu
sed teenivad sama eesmärki. Tu
deng, tule ja vaata! Ehk leiad ka 
endale osasaamise rõõmu. Jälgi 
edaspidigi klubi reklaami ja o t
susta. Ehk on seal Sinulegi mi
dagi.

J. VILLER

sünnist
23. I 1796— 24. U I 1864

23. jaanuaril avati TRÜ Teadus
liku Raam atukogu fuajees vene 
keem iku, farm atseudi ja botaaniku 
C. Clausi, Tartu Ülikooli farmaat- 
siaprofessori (1852—1864) tööde 
näitus. Välja on pandud C. Clausi 
käsikiri 1863. a. aastast, aruanne 
teaduslikust reisist Prantsusm aale  
ja Inglism aale tu tvum iseks far
maatsia olukorraga ja plaatina  
töötlemisega.

C. Clausi plaatinam etalle käsitle
vaid uurim istöid on võim alik näitu
sel näha erinevais vene- ja saksa- 
keelseis väljaandeis.

C. Claus avastas uue m etalli 
ruteeniumi. Selle saam ist kirjel
dab ta oma põhjalikus töös 
«Химическое исследование остат
ков Уральской платиновой руды», 
(Уч. Записки Казанского уняв. 
1844). Ruteenium i preparaati, m il
le eraldas C. Claus, võib näha Kaa
sani ülikooli keem ikute koolkonna  
muuseumis.

Näitusel näeme C. Clausi m agist- 
ridissertatsiooni «G rundzüge der 
analytischen Phytochemie» (D or
pat, 1837) ja teost «Localfloren der 
Wolgagenden» (Petersb. 1852), m il
les on kokku võetud teaduslikud  
tulem used tema botaanika-alastelt 
ekspeditsioonidelt 1827. a. Volga ja 
Uraali vahelises stepis, 1852. a. 
Saraatovi ja Astrahani kuberm an
gudes. N endelt reisidelt pärinevad  
meie raam atukogus säilitatavad  
kaks mappi 34 gravüüriga, m is on 
valm ista tud C. Clausi jooniste  
järgi. M õnda neist võib näha ka 
näitusel, mis jääb avatuks veebrua
ri lõpuni.



T O O L E  
Eesti Õpilasmalevasse!

Tänavune aasta on olnud veidi 
ebatavaline. Pole veel õieti talve- 
rõõmegi maista saanud, kuid juba 
on aeg hakata mõtlema suvele.

Veidi rohkem kui nelja kuu pä
rast alustab Eesti Õpilasmalev oma 
viiendat töösuve, mis prognooside 
järgi tõotab kujuneda senistest 
mitmeti erinevaks. Malev ise suure
neb ligi kahekordseks ning malev- 
laste arv läheneb seega 2000 piirile. 
Koos sellega peaks suurenema ka 
maleva populaarsus, tõusma tema 
rahvamajanduslik tähtsus ning ka 
malevasuvi ise mööduma senisest 
sisukamalt ja vaheldusrikkamalt. 
Laieneb meie töögeograafia: lisaks 
traditsioonilistele põllu- ja metsatöö
dele on kavas käed külge lüüa maa
parandusobjektidel ja ehitustel. Ma
lev saab endale senisest nägusama 
vormiriietuse ning embleemi. Kesk
staap on planeerinud suveks 70 rüh
ma, kuid juba praegu on taotlusi 
vähemalt 120-le rühmale vabariigi 
kõigist rajoonidest. See annab või
maluse valida baasmajanditeks kõi
ge sobivamad nii töökorralduse kui 
ka puhkeaja sisustamise mõttes. 
Laieneb rühmade vahetus teiste lii- 
duvabariikidega, eeskätt Läti, Lee
du ja Valgevenega.

Määravaks Eesti Õpilasmaleva 
töös on olnud ja jääb ka edaspidi 
rühmakomandöride-kasvatajate kaa
der. Möödunud suvel olid 43-st ko
mandörist 27 TRÜ üliõpilased, nen
de hulgas ka kaks neidu. Juba teist 
suve lõid malevas kaasa TRÜ tu
dengid Valeri KIRSS, Andi TAMM, 
Rein EIMRE, Vladimir BUDARIN, 
Valter PARVE jt.

Olla juhiks 30-le 16- kuni 18-aasta- 
sele noormehele ja neiule ei ole üles

anne kergete killast. Siin pannakse 
proovile kõik Sinu teadmised, os
kused ja kogemused, tõelise autori
teedi noorte hulgas saavutavad ai
nult kõige töökamad, siiramad ja 
ettevõtlikumad komandörid. Vastu
tasuks saadud 30 noore sõprus ja 
siiras tänu korvavad kuhjaga kogu 
vaeva. Peale selle veel hindamatud 
kogemused pedagoogilisel alal (mis 
muide on vajalikud mitte ainult pe
dagoogidele) ning võimalus prakti
kas õppida nii hädavajalikku ja seni 
veel õppeplaanidest puuduvat orga- 
niseerimis- ja juhtimiskunsti.

Ka eeloleval suvel kutsume kõiki 
neid tudengeid (eeskätt noormehi), 
kellel jätkub julgust ja tahtmist 
end proovile panna ning kellel on 
vaba aega 19. juunist — 13. augus
tini, rühmakomandörideks Eesti 
Õpilasmalevasse. Töö on loomulikult 
tasuline, kuupalgaks 120 rubla 4- 
preemia, parematele sügisepoole 
veel lisaks turismireis välismaale. 
Kuigi suveni on veel palju aega, tu
leks lõplik otsus langetada hilje
malt 1. märtsiks, et oleks võimajjk 
osa võtta Viljandis toimuvast semi
narist ning seejärel juba lähemalt 
tutvuda oma suvise töökohaga.

Kui oled otsustanud, astu julgesti 
sisse ülikooli komsomolikomiteesse 
või EÕM Keskstaapi (Tallinn, 
Kreuksi tn. 20), kus võid täita vas
tava ankeedi ning saada ka täien
davat informatsiooni.

Peatse kohtumiseni!

TOOMAS TROMP,
Eesti Õpilasmaleva komandör, 
Õigusteaduskonna IV kursuse 

üliõpilane.

FOTO VÖISTLiU S
ELKNÜ TRÜ komitee kuulutab 

välja v õ i s t l u s e  paremate üliõpi
laselu käsitlevate fotode saamiseks.

Konkursi eesmärgiks on saada 
teemalt ja teostuselt huvitavaid fo
tosid, mida oleks võimalik avalda
da ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool», 
ülikooli väljaannetes ja fotonäitus
tel. Võistlusele esitatud parematest 
töödest koostatud ekspositsioon 
saadetakse käesoleval kevadel Deb
receni ülikooli.

Fotod võivad käsitleda TRÜ üli
õpilaste õppe- ja teaduslikku tööd, 
vaba aja veetmist, isetegevust, elu
olu, üliõpilaspäevi, tööd EÜE-s jne.

K u n s ti  
k a b in e ti  
liik m ed !

Võistlusele võib saata nii üksik- 
fotosid kui ka fotoseeriaid formaa
diga 18X24 cm või 24X30 cm või 
suuremaid.

Võistlustööd varustada m ärgusõ
naga, sama märgusõnaga ümbriku^ 
lisada autori nimi, töökoht ja a a d 
ress.

Fotod esitada 15. märtsiks 1971.a. 
TRÜ komsomolikomiteesse Tartu, 
Ülikooli t. 18.

Parimatele fotodele määratakse 
järgmised preemiad:

I preemia 15 rbl.
II preemia 10 rbl.

III preemia 5 rbl.
ELKNÜ TRÜ komitee

Teadmiseks kõigile kunstikabineti 
liikmetele. Õppetöö algab esmaspäe
val, 15. veebruaril. Palume tulla 
tutvuma uue tunniplaaniga. Maikuu 
lõpus avatakse õppe- ja iseseisvate 
tööde näitus.

Provintsilinna T. ülikoolis oli ta
valine sügissem estri argipäev.

Ülikoolis kohtusid ühise isetege
vuse käigus kaks noort inim est —
A.-K. teaduskonna (tähistam e sel
le teaduskonna nüüd ja edaspidi 
selliselt, et pahatahtlik lugeja ei 
saaks isikliku kasusaam ise eesm är
g il tegelaste tõelisi nim esid välja  
peilida) üliõpilane Mari A. ja
B.-G. (taas tingnim etus) üliõpila
ne Jiiri B. Kohtusid, hakkasid tei
neteisele meeldima . ja sellele vas
tavalt mõõduka sageduse ja kestu 
sega kohtum isi organiseerima.

K uigi tunniplaan oli mõlemal 
m õõdukalt hea, tekkis om eti kokku
saam isega teatavaid raskusi, sest 
Mari A. töötas õhtuses vahetuses, 
Jüri B. aga hom mikuses.

E t õhtupoolset aega juba ajaloo
liselt loetakse intiim set laadi koh
tum isteks sobivam aks, siis kanna
tas Mari A. õppedistsipliin rohkem  
Jüri B. om ast, kuigi ka viim ane kui 
bioloogiline olend kasutas nor
maalse uneaja säilitam iseks teatud  
ajaressurssi hom m ikuste loengute 
näol.

Õ ppedistsipliini järjekordse rik
kum isega nim etatud naisüliõpilase 
poolt oli tegem ist ka m ainitud sü 
gissem estri argipäeva hilisõhtul.

«Jüri, mu süda on täna im eli
kult raske,» pihtis Mari kuud vaa
dates, mis näis õelalt irvitades jä
litava t porilompide vahel laveeri- 
vat paarikest.

«Kas jooksva kontrolli tulem used  
on halvad?» päris Jüri osavõtlikult.

«Oh, selle «jooksva» kontrollini 
on veel üle kuu aega,» lõi Mari 
käega. «Mul on tunne, et meie õn
nele tuleb varsti lõpp. Noh, et kee
g i jälgib meie puudum isi või m i
dagi veel hullemat.»

«Mine nüüd,» rahustas Jiiri. «See 
ei kajastu  ju kuskil.»

«A ga need hirmsad perfokaardid  
iganädalase ajakulu andm etega  
auditoorseks ja iseseisvaks tööks?»

«Kallis, neid kasuta takse ju  ai
nult teaduslikuks tööks. M ulle üks 
tu ttav  poiss F.-K. teaduskonnast, 
kes selle tööga ise tegeleb, rääkis, 
et kui kõik andm ed on elektronar
vutil läbi töötatud, on võim alik 
õppetööd palju parem ini korralda
da. Võib-olla saaksid sinagi sellest 
õhtusest loengutel käim isest lahti.»

«Ei tea, ei tea,» vangutas Mari 
kahtlevalt pead. «Mina jälle kuu l
sin m ütsipoes, kui keegi, ilm selt 
vanem a kursuse tudeng, väga ilu 
sa naaritsakraega, rääkis, et need 
andm ed lähevad otsejoones deka
naati. Löövad in trist välja  ja s ti
pilt võtavad maha ja jum al teab, 
mis v e e l . . .»  Mari silm is läikisid  
pisarad, kui ta jätkas: «Ma olen

küll neid kaarte nii vähe täitnud  
kui võimalik. S iis ka ajan d istsip 
liinide järjekorra meelega sassi ja 
kirjutan, m is pähe tuleb. A ga jõuad  
sa alati kõike m äletada! Võib-olla 
on mõnes kohas kirjas neli tundi 
loenguid, kus võiks olla ainult kaks, 
ja  m ujal jälle m idagi puudu . ..»

Sam al argipäeva hilisõhtul s i
seneb ülikooli peahoonese tundm a
tu mees. Saa tanlikku  m uiet varjab  
lõua külge kleebitud valehabe. 
Valvurilt võtm e saam ine õnnes
tub! Esim ene takistus on ületatud! 
Edasi!

Kriminaalse 
süžeega lugu

«Milline õnn, et ma juhuslikult 
kuulsin  neist perfokaartidest,» po
miseb tundm atu valehabemesse.

Juba paistabki võretatud uks. 
Selle taga peab olema trepp. S iis  
peab tulem a laud. Selle kõrval 
kapp kättesaam atute andm etega  
üliõpilaste osavõtu kohta õppe
tööst.

Kuid tnis see siis on ? Laua ta
ga istub m usta peaga noormees. 
Ilm selt üliõpilane.

«M is te siin veel nii hilja õhtul 
teete?» käratab valehabemega  
mees kurjalt.

Noormees tõstab pea ja tund
m atu märkab, et tal on väga vä
sinud nägu ja, im elik küll, juu s
tes säravad esimesed hõbedased 
niidid.

«Parandan valesti täidetud per
fokaarte,» vastab noormees.

«On neid siis palju?» teeskleb 
valehabe huvi.

«T uhandeid.»
«Noh, siis laske käia. Mina kui 

kursusejuhendaja vajan A.-K. tea
duskonna X  kursuse kaarje,» as
tub tundm atu kapi juurde.

«Kursusejuhendajad meie kaar
te ei vaja. Pealegi võivad nad ka
sutada ainult sta tistilisi andm eid  
ja m uid uurim istulem usi. Kes te 
olete?»

Kuid tundm atu ei tee kuulm agi. 
Juba puudutab ta käsi kappi, nga  
sam al hetkel käib kohutav kärga
tus. Ruum  täitub värvilise uduga  
ja salapärane tundm atu on kadu
nud.

«Antiaine . . .  A nnihilatsioon . . .» 
pomiseb häm m eldunud noormees. 
«Selles kahtlustam ise õhkkonnas 
hakka või ise ka vaim e uskuma.»

Pead raputades võtab ta telefo
nitoru ja informeerib igaks ju 
huks juh tum ist siseosakonda.

Viie m inuti pärast heliseb tele
fon.

«Noorm ees, te olete ilm selt üle 
töötanud. A.-K. teaduskonna X 
kursusel pole keegi kunagi m ingit 
kursusejuhendajat näinudki. M in
ge koju ja puhake välja.»

«Tartu Riiklik Ülikool»
Reedel, 12. veebr. 1971. a. lk. 4

Sam a argipäeva hilisõhtul istub- 
oma elam ispinnal asuva k ir ju tus
laua taga inimene, keda me siin
kohal (edaspidi tast ju ttu  ei tule) 
nim etam e K angikandjaks. Tal on 
käsil töö, m illele ta on pealkir
jaks pannud «Õppeprotsessi opti- 
miseerimine». Töösse süvenem ist 
takistab tal p idevalt m ingi im elik 
tunne, et ta kell on ees. «Ei,» ra
hustab ta ennast. «Mu kell ei ole 
am mu enam  ette käinud. Ennem  
võib .ta taga olla.» A ga kahtlus 
aina kasvab ja kasvab, m uutudes 
lõpuks kindlaks veendum useks. Ta 
tõuseb, võtab kella, keerab selle 
pool aastat tagasi, mõtleb veidi ja 
keerab veel kaks aastat tagasi.

«K indlam  saab,» oleme niigi 
alustam isega hilinenud,» ütleb ta 
ja heidab magama.

Viis küsimust
lugejale

1. Kas oskad öelda, kui palju 
aega kulutad sa iseseisvaks tööks 
ja milline peaks olema õige, tea
duslikult põhjendatud töörütm?

2. Kas kordamine on alati ta rku
se ema? Võib-olla aitaks, kui õpik
sid mõnda asja ainult üks kord ja 
põhjalikult?

3. Kas Sa oled nõus sellega, et 
sellise keerulise ülesande lahenda
miseks, nagu seda on optimaalse 
töökorralduse loomine, on vajalik 
kompleksne uurimistöö?

4. Kas Sa tead, et optimaalse 
töökorralduse leidmisel, millega te
gelebki meie kompleksse teadusliku 
uurimistöö büroo, töötavad vas ta
vate erialade õppejõudude kõrval 
arstid, psühholoogid ja paljude eri
alade üliõpilased?

5. Kas mõistad, et Sinu kohus
tus selles kõigi ühises töös on aja- 
büdžeti nädalakaartide aus ja  re
gulaarne täitmine?
Üliõpilaste Kompleksse Teadusliku 
uurimistöö Büroo kõrgema kooli 

pedagoogika probleemgrupp

Vastus kriitikale
(Algus 2. lk.)

2 ) 20 üliõpilase taga on veel üle 
30 üliõpilase, kes on Elvasse sisse 
kir jutatud, kuid praktiliselt seal ei 
ela. Ka need tuleb ära paigutada, 
sest ruumide vabastamisega seoses 
tuleb majaraam atust  elanikud kõik 
välja registreerida.

Üldiselt tuleb lisada, et linnata- 
guseid hädapäraseid ööbimiskohti 
ja ühiselamuid ei saa mõõta ühise 
mõõdupuuga, kuid elementaarsed 
elu-o!ustikulised tingimused tuleb 
loomulikult kindlustada.

Ühiselamute töötajad näeksid 
heameelega, et teaduskonnad tege
leksid ühiselamutega senisest enam 
ja eemaldaksid sealt üliõpilased, 
kes ei austa korda ega suhtu hea
peremehelikult nende kasutada an 
tud varadesse. A. Mägi.

Haldusprorektori abi
*

Ajalehes «Tartu Riiklik Ülikoob 
on artiklis «Sõna on rahvakontrol
lil» õigustatult kritiseeritud olu
korda, milles taimefüsioloogia ja 
-biokeemia kateedrile kuuluv fütot-

ron seisab konserveeritult,  kuigi 
riist on hädavajalik  õppetöös.

Fütotroni saime Saksa DV-st pä
rast pikaajalist asjaajam ist oktoob
ris 1969. aastal.  1970. aastal ei 
õnnestunud fütotronile leida paigu
tusvõimalusi ülikooli piiratud ehi- 
tusvõimsuse tõttu. Ruumi kohanda
mine riistale on ülikooli 1971. a. 
kapitaal-remontehitustööde plaani 
võetud, vastavalt prorektor sm. Ui- 
bokanna suulisele kinnitusele võib 
loota küsimuse lahendamist 1971. a. 
sügiseks.

Isiklikult leian, et kõige lihtsam 
oleks fütotroni paigutamist lahen
dada sel teel, et laboratooriumiks 
kohandada Mitšurini 38, botaanika
aia kahe kasvuhoone vahelisest kor
pusest üks auditooriumiruum. Audi
tooriumiks ruumi saada (peamiselt 
matemaatikute tarbeks) on tundu
valt lihtsam kui ehitada paviljoni 
laboratooriumi jaoks, pealegi ei ol
nud kõne all olev auditoorium
1970. a. sügissemestril koormatud 
mitte rohkem kui 30% nädala töö
ajast (ruumide dispetšeril võivad 
ametlikult olla teistsugused and- 
med. mina toetun tegelikult paari

nädala kestel jälgitud ruumikoor- 
Ynuse andmetele).

Tuleb veel kord rõhutada, et fü- 
totron on hädavajalik kateedri õp
petöö ja taimefüsioloogiaalase tea 
dusliku uurimistöö tõstmiseks kaas
aegsele tasemele. Selle saamisega 
nägime palju vaeva. Kui see tühjalt 
tuulde läheb (vastavalt T. Ilometsa 
ettepanekule riist üle anda mõnele 
teisele asutusele!), kaob igasugune 
tahtmine veel kord hakata millegi 
tõsisemaga tegelema aparatuuripar- 
gi täiendamise alal. Igasugune üle
andmine oleks lihtsalt kergema 
vastupanu tee, vaesustunnistus üli
kooli administratiivmajandusorga- 
neile.

Praegu võin garanteerida, et fü
totroni kvaliteet seismisega ei kah
justu. Riist on originaalpakendis, 
talle on katus kohale ehitatud. Jä l 
gides sama riista lahtipakkimist 
Zooloogia ja Botaanika Instituudis 
(T. Ilometsal ei ole õigus, kui ütleb, 
et meie fütotron on vabariigis a inu
ke), nägin, et vabrikupakend on 
hermeetiline, mis kaitseb riista õhu
niiskuse eest.

Dots. V. TOHVER

Päev, linoollõige Merike Kikre (geogr. IV) 1970

Tulge laulma!
Uuel sem estril alustab TRÜ  

klubis tööd veel üks uus isetege- 
vuskollektiiv . Viimastel aastatel 
on klubi laval puudust tuntud  
heast ansam blilaulust. E t viga 
parandada, oodatakse seekord  
klubisse igasuguse kõrgusega  
mees- ja naishääli. Soovitavad  
oleksid m õningad kogem used an- 
sam blilauljana või solistina. L aul
jaid hakkab saatm a instrum en
taalansam bel, m illes on veel va
kantseid kitarristide kohti. Mida  
uus kollektiiv  täpselt tegem a hak
kab ja m is ta nim eks saab, sõltub 
palju asjaosalistest enestest.

Kõiki asjasihuvita tu id  ootame 
klubisse teisipäeval, 16. veebr, 
kell 18— 20 ja laupäeval, 20. veebr, 
kell 14— 16.

E. VO LTEIN

Lapsevanemad!
14. veebruaril korraldab ülikooli 

klubi lastesektor lastele vastla
päeva. Koguneda tuleb kell 15.30 
TRÜ peahoone ette, kaasa võtta 
kelgud. Järgneb vastla reesõit ja 
võidusõit kelkudel. Kell 17 paku
takse kohvikus vastlaeinet, antak
se kätte auhinnad.

LASTESEKTOR

Maletajad!
Algavad TRÜ 1971. a. esivõistlu

sed. Osa võtta soovijail tulla
17. veebruaril kl. 18 V. Kingis
sepa 19.

Turismiklubis
Reedel, 12. veebruaril on turis

miklubis (Mitšurini 35) mägimat- 
kakooli koosolek. Kõiki seniseid 
liikmeid ja asjast huvitatuid palu
takse lahkelt' kohal olla.

Juhatus

Amafööraufojuhed!
Amatöörautojuhikursuste III rühm 

alustab tööd 16. veebr, kell 16. Kur
sus kestab 1. juunini. Soovijatel 
tulla Kingissepa t. 19, aud. 301 
(III korrus).

Ega talv taeva
• ••j a a . . .

arvab TRÜ Spordiklubi ja kutsub 
kõiki teaduskondi, kursusi ja õppe
rühmi, kõiki üliõpilasi, õppejõude ja 
teenistujaid massiliselt osa võtma 
algavast suusamatkade seeriast. 
Traditsioonikohaselt tehakse algust 
V o r b u s e  m a t k a g a .  Start ava
tud 16., 17. ja 18. veebruaril kl. 15-st 
TRÜ Emajõe suusabaasi juures. 
Järgnevatest suusamatkadest ja 
massispordi üritustest räägime pi
kemalt järgmises lehes. Kõik suu- 
sahuvilised võivad saada TRÜ Spor
diklubist suusataja kaardi. Rutakem, 
et talv liialt lühikeseks ega norm 
«100 suusakilomeetrit» täitmata ei 
ei jääks!

Rajale! Head libisemist soovides 
TRÜ Spordiklubi

Ülo! Tunneme Sulle kaasa 
ISA 

surma puhul.
Füüsika IV kursus

Avaldame kaastunnet Liivia 
Hirvele

vanaema ja vanaisa 
surma puhul.

Õigusteaduskonna
V kursus

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та>рту Рийклик Юликооль» («Т ар

туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета.
H ans H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 902. MB 00277.
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NSV Liidu kosmoselendur 
Nõukogude Liidu kangelane 

Vital i  Sevas t janov  
kohtus TRÜ üliõpilastega

11. veebruaril toimus Õpetatud Nõukogu saalis üliõpilaste kohtu
mine Vitali Sevastjanoviga, kosmonaudiga, kosmoselaeva «Sojuz-9» 
meeskonna liikmega. Ta on tehniliste teaduste kandidaat, enne kos
monaudiks saamist oli ta õppejõud Moskva Avioinstituudis.

Alguses jutustas V. Sevastjanov kosmoselendude programmist, 
sellest, missugust kasu saab juba praegu kosmoselendudest. Näiteks 
metsatulekahjud hävitavad niisama palju metsa, kui teda kasutab 
kogu inimkond. Kosmosest on hästi näha tulekahjude piirkonnad, 
millest saab õigeaegselt Maad informeerida. Nii näiteks «Sojuz-9» 
lennu ajal märgati tulekahjusid Siberis ja Austraalias. Kosmose val
veteenistus võib anda Maale andmeid ka liivatormide liikumisest. Seda 
jälgiti «Sojuz-9» poolt Afganistani kohal ja edasiantud teated olid 
suureks abiks naaberriigile. Hindamatu on kosmoselaevade tähtsus 
maapinna fotografeerimisel kaartide valmistamiseks, eriti raskesti- 
külastatavates rajoonides, näiteks Siberis. Varem tehti seda lennukite 
abil. Praktilise kasutamise valdkonnad pole sellega veel ammendatud.

Kosmos oleks nagu surnud — seal ei ole ei hääli ega lõhnu. Kosmo
ses ununevad kiiresti Maa hääled ja lõhnad ja kosmonaut avastab 
need jälle, avades Maale saabunud kosmoselaeva luugid, ning see 
avastub paneb veel rohkem Maad ja elu armastama.

Pärast vastas kosmonaut tudengite küsimustele.
Lõppsõnavõtus tänas ELKNÜ TRÜ komitee sekretär M. Kubo 

Vitali Sevastjanovit huvitava vestluse eest ja avaldas veendumust, 
et järgmine kord kohtume juba tehniliste teaduste doktori V. 1. Se
vastjanoviga.

Kosmonaudi võttis vastu TRÜ prorektor K. Püss.

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Ülikooli kommunistide delegaati
dena võtsid käesoleval nädalal toi
munud EKP XVI kongressist osa 
EKP TRÜ komitee sekretär Kalev 
Koger, rektor Arnold Koop, Õigus
teaduskonna dekaan Edgar Salu
maa ja professor Fjodor Klement.

12. veebruaril arutas TRÜ me
toodikute nõukogu 1970/71. õppe
aasta sügissemestri pedagoogilise 
praktika tulemusi. Põhjaliku üle
vaate praktika käigust andis peda
googilise praktika üldjuhendaja 
K- Indre.

Uue semestri alguses on Tartu 
ja Elva koolides praktikal 102 Aja- 
loo-Keeleteaduskonna IV kursuse 
üliõpilast.

*

Esmaspäeval,  15. II kogunes au
lasse üle paarisaja õppejõu ja tee
nistuja, et kuulata õppejõududele 
määratud sise- ja  väliskommentaa- 
re. Esimese ürituse temaatiline ra s 
kuspunkt oli asetatud imperialismi 
propagandameetodite ja ideoloogi
lise diversiooni võtete paljastami
sele. Sellest kõnelesid Paul Viha- 
lem, Johannes Kalits ja Jaan 
Aaring. Toomas Alatalu analüüsis 
rahvusvahelise olukorra sõlmküsi
musi Kagu-Aasias ja Lähis-Idas. 
Edaspidi hakkavad sellised kom
mentaarid toimuma regulaarselt 
1 kord kuus.

Bioloogiaosakonna järjekordsel 
vilistlasõhtul 10. veebruaril näitas 
vii. TÕNU TAMM filmi, mille ta 
väntas  möödunud sügisel Kamtšat- 
kal. Selle kauge maa fantastiliselt 
kaunite looduspiltidega sobisid suu
repäraselt Rahmaninovi, Fracki ja 
Wagneri helindid.

Talvise semestrivaheaja lõpul toi
mus Narva-Jõesuus puhkelaagris 
«Noorus» ELKNÜ KK korraldusel 
kõrgemate koolide komsomoliaktiivi 
seminar, mida juhtisid ELKNÜ KK 
sekretär A. Kullaste ja üliõpilasosa
konna juhataja  A. Vellamaa.

Ettekandeid oli ohtrasti ja esine
jate koosseis kõrgetasemeline: 
ENSV Ministri te Nõukogu esimehe 
asetäit ja ja välisminister A. Green, 
u handusm in is te r  A. Norak, plaani- 
Romitee esimehe asetäitja  A. Toome, 
ELKNÜ KK II sekretär L. Ananitš

Küsimustering oli lai. Käsitleti 
komsomolitöö probleeme kõrgemas 
kpolis, ideelis-poliitilist kasvatus
tööd, kultuuri- ja  spordielu, m ajan 
dusprobleeme, sise- ja välispoliiti
kat, internatsionaalseid sidemeid, 
EÜE-d ja EÕM-i jms.

Järgnevalt  väljavõtteid ettekan
netest

L. Ananitš: ÜLKNÜ KK Hi plee
numi tulemustest.

Noorsoo osa suurenemine kaasaja 
elus on tinginud erilise huvi noor
soo kasvatamise probleemide vastu. 
Peamist tähelepanu nõuavad a lgor
ganisatsioonid ja nende sisuline tõö; 
et see poleks kunstlikult väljamõel
dud üritus, vaid sotsiaalselt v a ja 
lik tegevus. Noorsoo poliitilise ak
tiivsuse tõstmiseks on vajalik noor
soo huvide ning vajaduste tundm a
õppimine. Tuleb muidugi mitte sa 
bas sörkida, ainult uurida juba väl
jakujunenud huve, vaid huve kujun
dada.

Sem inar 
andis
aktiiv ile  
tulusaid  
teadm isi

TRÜ Sotsioloogialaboratooriumi 
teaduslik töötaja N. Gorbunov kõ
neles aktiivse tegevuse sotsiaal
psühholoogiast.

Selleks, et inimene oleks sotsiaal
selt aktiivne, peab olema täidetud 
rida tingimusj (materiaalne hüvi
tus, aeg, psüühiline rahuldus, infor
meeritus, sealhulgas informeeritus 
otsuse vastuvõtmise ja tegevuse t a 
gajärgedest, osavõtt otsuse tegemi
sest, ettepanekute ja  otsuste reali- 
seeritavus).

Igal konkreetsel juhul on iga ük
sik komponent erineva kaaluga; 
võib esineda ka olukord, kus mõne 
komponendi kaal on null, s. t. seda 
komponenti pole antud situatsioonis 
vaja arvestada.

Lisaks neile tingimustele peab 
ühiskond otema huvitatud vastavast 
aktiivsest tegevusest, s. t. igati või
maldama ja stimuleerima eespool 
loetletud tingimuste täitmist.

P. Kenkmann ja H. Dsiss Kom
munistliku Kasvatuse Laboratooriu

mist rääkisid üliõpilaskonna for
meerumisest 1969. a. sisseastunute 
küsitluse alusel.

Majandusküsimüsi valgustasid 
A. Norak ja  A. Toome.

Tervishoiu-, kultuuri-, hariduse- 
ja spordiküsimusi, eriti kapitaalma
hutuste seisukohalt, tutvustas 
A. Green.

Eestis on raskusi üliõpilaskandi
daatide kontingendiga, s. t. kon
kursiga kõrgematesse õppeasutus
tesse, mistõttu osa kohti jääb  tä i t
mata, aga  samuti viib see alla koo
litatud spetsialistide kvalifikatsioo
ni.

Parandam ist vajab kõrgemate 
koolide materiaalne baas. V iisaas
takul on kavas TRU-le ja EPA-le 
kulutada kokku 8 milj. rbl. (2 ühis
elamut, füüsika-keemiakorpus, uue 
raamatukoguhoone alustamine; 
Metsandusteaduskond), mis Tartu 
ehitusvõimsusi arvestades on v äg a 
gi pingeline programm.

Kultuurielus häirib, et poleemika 
kultuuriküsimustes,! eriti arhitektuu
ri alal, läheb tihti isikuliseks, s. t. 
ei lahendata põhimõttelisi küsimusi, 
vaid tegeldakse jagelemisega, n ä 
hes igas ütluses solvangut oma isi
ku kohta. Sellises õhkkonnas võib 
vaevalt loota suuri loomingulisi 
kordaminekuid.

Kaugemas plaanis on uue ooperi- 
ja  balleti teatri ehitamine, «Estonia» 
rekonstrueeritakse ja  antakse D raa
mateatrile, mille ruumidesse asub 
omakorda Noorsooteater.

Sisutihe oli vestlusring EKP KK 
osakonnajuhatajate G. Sarri, V. 
Ranne ja O. Lltiga.

Oluline on tõhustada proletaarse 
internatsionalismi ja rahvaste  sõp
ruse ideede edasiarendamist. Kurb 
on näha maitselibastumisi sellise 
massilise tarbijaskonnaga kommu
nikatsioonivahendis nagu TV, vii
mati olid selle näiteks kolm meele
lahutusfilmi: «Ahvatluste tund», 
«Duett-duell» ja «Võtmeke». Kahju, 
et viimasel ajal on langenud noor
te osa kirjanduselus. Noored au to
rid rohkem räägivad kir jandusest 
kui teevad kirjandust. Teeb muret, 
et esitatud loomingut on napilt ja 
seegi vähese moraalse ja ideelise 
kandvusega. Noortel puuduvad sa
geli elukogemused, filoloogiline 
kultuur, elu mõtestamine. Nende 
looming on liialt ra ja tud siit-sealt 
loetud, laenatud impulssidele, mit
te oma isiklikele kogemustele, mõ
tetele.

Nõukogude Liidu noorsoo-orga- 
nisatsioonide trükiste osakonna pro
paganda- ja informatsioonisektori 
juhataja  V. Golubkin rääkis välis- 
sidemetest. Nõukogude Liit saatis 
möödunud aastal delegatsioone 45 
maale, meil toimus 33 rahvusvahe
list üritust, kus kokku viibis 231 
delegatsiooni 108 maalt. Meil on 
vaja säili tada ja tugevdada side
meid sotsialistide ja sotsiaaldemo
kraatidega Lääne-Euroopast. Vähe 
on noorsoo kaasalöömist ülemaa
ilmsetele probleemidele. Meie pro
testiliikumine on vaja välja viia

infantiilsusest. Turismi maht ei ole 
praegu veel küllaldane. Oleme üle
tanud isolatsiooniolukorra, nüüd 
vaja sidemeid elavdada.

EÜE-71 komandör P. V ä h i  
andis informatsiooni plaanidest ja 
töö organiseerimisest. 1971.a. koos
seis: 1100 liiget, rahaline plaan 
1,87 milj. rbl., välisvahetus 150 
inimest. Tänavu ja  järgmistel aas 
tatel ehitatakse ka kultuuriobjekte, 
koolimaju.

Sõnavõttudes oli tulipunktis õp- 
pedistsipliin ja õppetöö tulemused 
kõrgemas koolis, leninlik arvestus, 
komsomolitöö vahekord muu ühis
kondliku tööga jms. Eriti palju kõ
neainet pakkus leninlik arvestus, 
selle edaspidine korraldamine, kü
simus üliõpilaste regulaarsest a tes
teerimisest, mis haaraks kaasa ka 
mittekommunistlikud noored. Huvi 
pakkus ka ülikooli ankeet õppetöö 
tulemustest ning uus ankeet üliõpi
lase ajabüdžeti uurimiseks.

Seminar oli väga kasulik, eriti 
just seetõttu, et sai selgeks, mil
liste probleemidega tegelevad kõr
gemad koolid ja 'keskorganid. Meel
div oli kogeda, et tunnetatud prob
leemid langesid valdavalt ühte nii 
üliõpilaste kui ka juhtivate seltsi
meeste osas. Põhiline küsimus on 
konstruktiivsete ettepanekute ja la
hendusteede väljatöötamine ning 
nende ellurakendamine.

MARTTI PREEM,
ELKNÜ TRÜ komitee büroo liige,' 

Matemaatikateaduskonna 
komsomolibüroo sekretär

23. veebr. — Noukogude armee ja sõjalaevastiku päev
Kalender näitas 1942. aasta vii

maseid päevi, kui üks Pavlovo-Pos- 
sadi evakuatsioonihaiglatest sai 
küm m ekond uut hoolealust. Need 
olid esimesed eestlastest haavatud  
selles majas. Kuigi see grupp uus
tulnukaid, nagu hiljem m ärgiti, oli 
erakordselt tagasihoidlik n ing hal
va keeleoskuse tõttu  toim is paha
tihti otse vastupidi kästule, läks 
kõik libedasti — vann, puhas pe
su, palat ja voodi. Vilunud kätest 
juhituna toim us see nagu iseene
sest. S iis hakati uustulnukaid üks
haaval sidum isruum i kutsuma.

Sidum isruum i uks avanes ja su l
gus kord lühema, kord pikem a va
heaja järel. Iga  kord laskis ta ko
ridori erineva näoilmega inimesi. 
M õni oli nukker, mõni väsinud, 
mõni rõõrnuski. Ü htviisi lahkelt

naeratava näoga saatis igaühte  
neist m ustasilm ne õde. S iis tuli 
minu kord m inna sidumisruum i. 
K indlalt veendunud , et kõige hai-

y K a ig la s
J. Kalitsa

mälestustest
vem  on juba m öödunud, ulatasin  
ette oma parema käe. K iiresti ha- 
rutati lahti verest läbiim bunud side  
n ing  arst asus kontrollim a väikest 
kuuliauku, käe välisküljel n ing  
suurt ja sügavat haava siseküljel. 
Arsti nägu jäi tõsiseks. Ta tegi

m õned korraldused. Kõrvalruumist 
ku tsu ti kedagi, sam uti o ts iti keda
gi kuskilt kaugem alt. M u kätt vaa
tas m itu inimest. S iis  paluti mul 
oodata. A rstid  kogunesid kõrval
tuppa. Sea l kõneldi m idagi esialgu  
surutud häälel, siis vaieldi millegi 
üle. M ärkasin ainult, et m ustasilm 
ne õde seekord ei naeratanud.

S iis avanes kõrvalruum i uks. 
Keegi keskealine naisterahvas, kes 
hiljem  osutus mu palatiarstiks, sil
m itses kaua haava, kätt, m ind ja 
jälle haava. M ulle tehti side. Uues
ti avanes sidum isruum i uks ja las
kis m ind koridori. N agu kõiki eel
nenuid, saatis m indki naeratav, 
lahke ja abivalmis õde.

P alatis tundus puhtus ja  rahu 
lausa häirivana. Ma ei teadnud, et 
seal tuleb lamada neli kuud ja ai

nult mõelda rindekaaslastest, la
hingutest, lähedastest in im estest 
okupeeritud Eestis ja  paljust muust. 
H iljem  aga hakkasin sellega har
juma. Läbielatud sündm used kerki
sid puhketundidel silm ade ette, a l
gu l katkendlikult, h iljem  aga nagu  
film ilinal — kindlas loogilises jär
jekorras. Ja isegi m eeldiv oli neid 
aeg-ajalt meenutada, sest nendes 
oli elu kolm andasse aastaküm nesse  
jõudnud noormehele palju  õpetlik
ku, karastavat ja meeldejäävat. 
Seal oli esimene tuleproov ja haa
vatasaam ise päev. Teistele võitle
jatele jä i see tavaliseks lahingu
päevaks paljude om ataoliste pikas 
reas. Kuid m ulle . . .

M äletasin hästi seda talvepäeva  
1942. aasta detsem bri keskel Veli
kije Luki lähistel. Ümberpiiratud 
vaenlane avaldas visa vastupanu. 
Kõikjal lõhkesid m iinid, kurjaen- 
nustavalt vihisesid pea kohal auto

maatrelvade valangud. Sellele vaa
tam ata liikusim e edasi. Meeter 
meetrilt ahenes seegi Punaarmee 
poolt organiseeritud «katel».

Tuli käsk hoiduda piki rinde
joont pisut paremale. Seejuures oli 
vaja ületada väike seljandik. Kas 
minna otse või teha r in g ?

Kiire hüppega võis õnnelikult 
jõuda üle seljandiku ka otse. Üks 
lä k s .. . õnnestus! Nüüd oli minu 
kord. Tõusin hüppeks n ing sööst
sin m õniküm m end meetrit ettepoo
le. Viskusin uuesti pikali ja hakka
sin roomates edasi liikuma. S e l
jandik oli ületatud. S iis aga viru
ta ti m ulle täiesti ootam atult nagu  
teibaga vastu  külge. Sa in  pihta! 
Parem käsi ei liikunud. Käe alla 
lum m e tekkis kiiresti üha laienev 
punaste servadega loiguke.

(Järg lk. 2)



Mõtisklusi
õppe
protsessi
kaasajas
tamisest

Prof. R. HAGELBERG

1. SPETSIALIST JA 
KÖRGEM KOOL

Kaasajal on ühiskonna m a jan 
dusliku ja  sotsiaalse arengu kesk
seks iseloomulikuks jooneks teadu
se ja tehnika progressi üha suure
nev mõju. Koos sellega tõuseb kõi
gil elualadel spetsialisti osa ning 
kasvavad talle esitatavad nõuded.

« Teaduse ja tehnika saavutused ei 
rakendu rahvamajanduses iseene
sest. Nende kiire ärakasutamine, 
mis on tootmise jt. elualade efek
tiivsuse tõstmise peamiseks teg u 
riks, eeldab teadlaiste, spetsialis ti
de ning vahetute tä itjate (töölised 
jt.) kindlasüsteemilist ja tihedat 
koostööd. Sealjuures võib tähelda
da ligikaudu järgmiste etappide 
läbimist:

— idee areng (enamasti teadlas
te funktsioon) -> idee kohanemi
ne konkreetsetele tingimustele 
(teadlase ja  spetsialisti ühine 
funktsioon) -> idee rakendamine 
konkreetsel objektil (spetsialisti 
funktsioon) -> idee realiseerimi
ne igapäevases itöös (spetsialisti 
ja vahetu täitja ühine funktsioon) 
-> idee realiseerimine igapäeva
ses töös (spetsialisti ja  vahetu

( 3ftciiglas
(A lgus 1. lk.)

Siis tundsin  äkki, et keegi puu
dutas mu seljakotti. Olin häm m as
tunud sellest, et keegi ju lges m ul
le läheneda sellises tulekeerises. Ja 
siis veendusin, e t lähenejaid oli 
koguni kaks  — võitluskaaslased  
A. P aulm an ja J. Malk.

«Said pihta, näita,» kostsid  sõ ja
mehelikult napid sõnad.

Nad püüdsid kuidagiviisi siduda  
mu haavatud kätt. S iis avas üks 
neist mu seljakoti ja võttis välja  
telkm antli. Ma ei jõudnud veel m i
dagi öelda, kui m ind juba kattis  
telkm antel, m ille ääred m ulle hoo
likalt külje alla topiti.

«Et sul kü lm  ei hakkaks,» kuu l
dus selgitus.

E t m ul külm  ei hakkaks! Ja sel
lepärast olid nad valm is oma elu
ga riskima. Neid ei hirm utanud  
üm berringi vihisevad kuulivalan- 
gud. Kõik muu taganes selle m õ t
te ees, et haavatud seltsim ehel 
võiks lum el külm  hakata. Tundsin, 
kuidas m iski nööris kurku. Raske  
oli leida sõnu. Kui aga oleksin ju 
ba suutnud neid tänada, olid nad 
läinud. Mu hüüded m attis lahingu- 
m ü ra . . .

öökap i väikeses sahtlis hoidsin  
nahküm brisesse peidetud komso- 
molipiletit. Ta oli koos m inuga ol
nud pikal teekonnal P õltsam aalt 
Uraali taha. Välja antud 1941. 
aasta mais, kom som olistaaž 1940. 
aasta septem brist, Viljandi maa- 
konnakom itee sekretäri A. Sõbra  
allkiri — kõik see m eenutas om a
aegseid rahuliku ülesehitustöö päe
vi.

Meie palatiarst oli vähese ju tuga

Tsiviilkaitse
Teema I. INDIVIDUAALSED  

KAITSEVAHENDID.

Antud teema esimeses artiklis 
(vaata «TRÜ» nr. 3 12. 02. 1971) 
tu tvusid lugejad filtreeriva gaasi- 
torbiku ehitusega ja tema suuruse 
mõõtmisega. Käesolevas artiklis tu 
leb juttu  gaasitorbiku kasutamise 
eeskirjadest ja muudest abinõudest 
hingamiselundite kaitsmisel.

Gaasitorbiku kasutamise eeskirjad.

Vaenlase vahetu kallaletungiohu 
puudumise korral kantakse gaasitor- 
bikut «rännakuolukorras». Selleks 
on tarvis:

— riputada paun koos gaasitorbi- 
kuga üle parema õla selliselt, et ta 
asetseks vasemal küljel ja klapp 
oleks väljapoole;

.— pingutada rihma sel määral,  
et pauna ülemine serv asetseks ühel 
tasapinnal vöörihmaga;

— avada pauna klapp;
— välja võtta mask ja kontrollida

täita ühine funktsioon) —* idee 
täiustamine (spetsialisti ja tead
lase ühine funktsioon) —> uue 
idee areng jne. jne.
Selle süsteemi realiseerimisel la

suvad vastutusrikkad ülesanded 
kõrgemal koolil. Kui toodud süs
teem praegu vajalikult ei funktsio
neeri, siis ei tule vigu otsida ainu
üksi praktikast. Majandusteadusli
ke, 'põllumajanduslike, tehniliste 
jmt. erialade kohta 'tehtud uurimu
sed näitavad, et spetsialistide ka
sutamine kasuteguriga 0,5 (ning 
isegi alla selle) on üsna tavaliseks 
nähtuseks. Osa madala efektiivsuse 
põhjustest peitub ka kõrgemas koo
lis, eriti tema mugandumises prak
tika madaldatud nõuetele. Liiga 
vähe pööratakse tähelepanu spet
sialisti kui loomingulise isiksuse 
kujundamisele ja kasutamise pers
pektiividele. Sealjuures ei kasutata 
kaugeltki kõiki kõrgemas koolis e n 
das peituvaid võimalusi ja reserve.

Alljärgnevalt avaldame selle koh
ta mõningaid mõtteid õppeprotsessi 
vaatevinklist lähtudes. Tehtud t ä 
helepanekud on kujunenud peaasja
likult majandusteadlaste  ettevalmis
tamisel (mitte ainult TRÜ ula tu
ses), kuid peaks vähemalt osaliselt 
olema kohandatavad ka teiste eri
alade suhtes.

2. ÕPPEPLAANIDE  
KAASAJASTAMISEST

Esimesel lähenemisel võidakse 
öelda, et antud alapealkiri võinuks 
jääda  panemata, sest kõrgema õp
peasutuse õigused on selles osas 
küllalt piiratud. Kuid lubatagu siis
ki jä tka ta  ning teha seda küsimuse 
seadmise korras. Kas meil on alati 
päris selge, missugune peaks ole
ma hea ja oige õppeplaan? Kriti
seerida on alati kergem kui teha,

lihtne vene naine. Mehe oli ta kao
tanud päris sõja algul. Oma isikli
kust elust ja  lastest ei arm astanud  
ta kunagi rääkida, kü ll aga tundis 
siirast huvi hoolealuste m õtete ja 
soovide suhtes. Ühelt poolt oli ta 
rohkem ema kui arst, teiselt poolt 
aga olid eranditult kõik haavatud  
valm is usaldam a /elu ja tervise te 
ma hoolde. Oma tööd oli ta teinud  
juba üle viieküm ne aasta. Sõja  a l
gusest peale oli tema kontrolli all 
läbi teinud oma «taastam isa ja jär
gu» üle tuhande rindevõitleja.

Kino oli meil peaaegu igaõhtune 
meelelahutus, m illel oli meie jaoks 
oma lisavoorus. E t m eist ükski 
ei osanud hästi vene keelt, siis 
püüdsid õed meid film ide sisu  
m õistm isel abistada. N ii istusim egi 
õhtuti koos õdedega kinos.

Oli lih tsa lt im est am isv äärne, 
m illiseid edusam m e tegid kõik m e
hed vene keele õppimise alal. Kee- 
leõppimiseks olid 'kasutusel kõige 
m itm ekesisem ad moodused. Kes 
koostas õdede abil väikest sõnas
tikku, kes praktiseeris ainult kõne
keelt jne.

O maette suursündm useks kujunes 
haiglas N õukogude armee aasta
päeva tähistamine. Kokk oli sel 
päeval kõik toidud valm istanud eri
lise hoole ja tähelepanuga. Jõime 
klaasikese N õukogude armee eda
siste võitude auks. Rõõm ustam iseks 
oli ka põhjust. A jalehtedes kirju ta
ti juba am m u Velikije Luki linna 
vabastam isest — veel enam, N õu
kogude inform atsioonibüroo tõi p i
devalt teateid Punaarmee võitu
dest. Volgani jõudnud vastase g ru 
peering purustati n ing jä tkus h it
lerlaste kihutam ine läände.

Teosest «Karastustules», Nõuko
gude armee 8. Eesti Laskurkorpuse 
võitlejate mälestusi Suurest Isa 
maasõjast. Tallinn, 1964.

klaaside ja väljalaskeklappide seisu
korda, aga samuti puuklotside ase
tust gaasitorbiku koti põhjas;

— tuhmunud klaasid üle hõõruda, 
kasutades selleks spetsiaalset 
«pliiatsit»;

— mask panna kokku ja asetada 
pauna ning sulgeda pauna klapp;

— lükata gaasitorbik pisut tagasi,  
et ta ei segaks käimisel;

— vajaduse korral saab gaasitor- 
bikut kinnitada keha külge, kasuta
des selleks vastavaid paelu.

Signaali «Õhuhäire» või käskluse
«Gaasitorbik valmis panna!» puhul 
viiakse gaasitorbik asendisse «val
mis». Selleks tuleb kott pisut e tte
poole nihutada, avada klapp, võtta 
välja ja siduda ümber keha pael, 
mille ots kinni-tatakse koti esimese 
poolrõnga külge. Gaasimaski ГП-5 
puhul eraldatakse gaasitorbiku kurn 
maskist. Signaalide korral, mis 
hoiatavad bakterioloogilise või kee
milise rünnaku või radioaktiivse 
saastumise ohust, käskluse «gaa
sid», samuti keemilise või bakterio
loogilise rünnaku tunnuste avas ta 
mise korral tuleb gaasitorbik viivi
tam atult viia «lahingu» olukorda.

kuid «kriitikast» ilma konstruktiiv
sete ettepanekuteta on üldiselt v ä 
he kasu. Järelikult on vaja konk
reetseid uurimusi. Et spetsialisti 
profiili kujundamisel tuleb arvesse 
võtta ka antud piirkonna sotsiaal
majanduslikke erijooni, siis ei saa 
neid uurimusi jä t ta  ainult keskor
ganite hooleks.

Selles osas on mõndagi tehtud 
Kiievi Ehitusinseneride Instituudis, 
kust on nähtavasti võimalik saada 
ka järgimist väärivat eeskuju (Vt. 
Ю. Ф. Чубук, Г. JI. Таукач и др. 
Принципы научной организации 
высшего строительного образова
ния, Издательство Киевского уни
верситета, 1970). Kiievi süsteemi 
kohaselt on vaja kompleksselt (ob
jektilises ja funktsionaalses läbilõi
kes) välja töötada:

a) vastava rahvamajandusharu 
või tegevusala tootmise (tegevuse) 
mudel, b) vastava eriala spetsia
listide mudelid profiilide järgi, 
c) õppeplaanide mudelid iga pro
fiili kohta, d) õppeprotsessi mude
lid igale profiilile koos aineprog
rammide ning töö mahtu, sisu, seo
seid, ajakulu jt. elemente korra lda
va dokumentatsiooniga.

Antud skeem ei ole realiseeritav 
ilma põhjalike ettevalmistusteta. 
Tema realiseerimiseks tulevikus tu 
leks juba praegu asuda spetsialis
tidele esitatavate nõuete piiritlemi
seks konkreetsete uurimuste läbivii
misele. See eeldab: 1) kõrgema 
kooli lõpetanute uurimist (erialade 
lõikes) senise • õppeprotsessi ja 
praktilise töö vastastikuste seoste 
seisukohalt; 2) tulevaste ametikoh
tade töö sisu uurimist; 3) kahes 
eelmises punktis fikseeritud nõuete 
hindamist prognostika printsiipide 
kaasabil, et määrata ligikaugeltki 
kindlaks nõuded, mida tulevane

Kuus aastat tagasi suri H am bur
g is prof. Paul Johansen, om aaeg
ne Tallinna linnaarhivaar, üks 
Eesti vanem a ajaloo teenekamaid, 
uurijaid. Oma elu lõpujärgul li
sandas P. Johansen senistele roh
ketele ja kaalukatele uurim istule
m ustele ühe väga huvipakkuva ja 
teatud määral isegi sensatsiooni
lise m aiguga avastuse, tõestades, 
et üleeuroopaliselt tun tud  kroonik 
Balthasar R üssow  oli päritolult 
eestlane, Tallinna veovoorimehe 
Sim on Rissa poeg. Tõsi küll, päris 
ootam atu see polnud. Viiteid Rüs- 
sowi eesti päritolule olid m ärga
nud m itm ed uurijad juba ammu, 
kuid üldiselt peeti neid m itteküllal- 
dasteks ja, mis veel olulisem, eba- 
tõenäolisteks sel lihtsal põhjusel, 
et võim alus ühe eestlase jõudm i
sest nii silm apaistvaks kirjam eheks 
X V I sajandil ei sobinud kujunenud  
arusaamadega ja tundus lausa u s
kum atuna.

Nüüd on Balthasar Rüssow  ase
tunud oluliselt uude valgusse. Te
ma isik kerkib esile m itte ainult 
kroonikuna, vaid pakub tänuväärt 
ainet m õtisklem iseks meie rahva 
ajaloo laiemategi probleemide üle. 
Kirjanik Jaan Kross on sellele tu n 
nustust vääriva ärksusega reagee
rinud ja kutselisi ajaloolasi edes
tades esitanud kunstilises vormis 
omapoolse kontseptsiooni Rüsso- 
wist, ühtaegu pannud ta kõnelema 
ka tänapäevale.

Lühidalt kokkuvõetuna teame 
Balthasar (B altzer) R üssow i (Ris- 
saw, R issow, Rüssow , R üssow ) 
eluloost pärast P. J ohatiseni uuri
m usi järgm ist. Krooniku isa põlv
nes eesti talupoja perekonnast 
Tallinna lähedalt Kurla külast, mis 
kuulus Padise kloostri Raasiku

spetsialist peab täitma esimese 
5—30 tööaasta jooksul.

Allakirjutanu on nende problee
midega osaliselt kokku puutunud 
TRÜ Majandusteaduskonna lõpeta
nute ankeetvaatluse raamides, mil
le põhjal on kujunenud veendumus, 
et ka olemasolevaid õppeplaane 
saab meie käsutuses olevate õiguste 
piirides täiustada.

ф  Põhisuunaks on õppeplaanide 
mahu, struktuuri ja  sisu kriitiline 
läbivaatamine kaasaja ja tuleviku 
nõuetest lähtudes. Konkreetselt on 
selle juures peetud silmas:

a) valikkursuste põhjalikult läbi
mõeldud rakendamist,

b) programmide sisu ja mahu 
kriitilist läbivaatamist,  ainetevahe- 
liste seoste täpset piiritlemist (sel
lest hiljem pikemalt),

c) õppetöö individualiseerimist.
ф  Teiseks (keskseks probleemiks

on õppeplaanide unifitseerimine, 
mis on eriti vajalik õppejõudude 
koormuste normaliseerimiseks tea
duslikuks tööks, sealhulgas ka pe- 
dagoogika-alasteks uurimusteks mi
neva aja suurendamise eesmärgil.

On tarvis väga tõsiselt mõelda 
(ning mitte ainult mõelda) üheni- 
meliste ainete õpetamise (eriti 
loenguvoorude) senisest ulatusliku
mast ühendamisest lähedastel eri
aladel. Praegu takistavad seda a i
nete mahu mõningane (tihti tüh i
ne) erinevus, erinev ijaotus semest
rite kaupa, õppesemestri erinevused 
jt. (ka subjektiivsed) kaalutlused.

Tähelepanu väärib ka lähedaste 
spetsiaalsuste võimalik ühendamine 
(õppekursuste ühtlustamise, valik
ainete jms. abinõude arvel) väikes
te õpperühmade osas. Kitsam spet- 
siaalsus tuleks anda individuaalse 
spetsialiseerimise teel kursusetööde, 
tootmispraktika, diplomitööde jt.

mõisa alla, tollal panditud tuntud  
Tallinna bürgermeistrile Thomas 
Vegesackile. Vahest viimase kaas
abil siirdus R issa S im on Tallinna  
ja astus voorimehena linna «m ars- 
talli» teenistusse, peatselt aga ra
jas juba iseseisva ettevõtte. R ü s
sowi ema kohta otsesed andm ed  
puuduvad, tõenäoliselt abiellus 
Rissa Sim on Vegesacki ühe tee
nijatüdrukuga.

Veovoorimehe elukutse oli pea
m iselt eestlaste ala ja kuulus «ala
mate» am etite hulka, m ajandusli
ku lt peeti seda aga külla lt tu lu 
toovaks. H ästi läks ka S im on Ris- 
sal. N agu näitab tema päranduse- 
loend, oli tal Kalam aja eeslinnas 
maja hoovi-aiaga, 3 hobust, 2 leh
ma ja  7 siga, rohkesti majakraa- 
mi, lauahõbedat ja muud sellist 
ning 300 marka sularahagi.

Balthasar R üssow  sündis vane
m ate ainsa lapsena mõni aasta 
enne 1536. aastat. Lapsepõlv m öö
dus Kalamajas. Ta tu tvus D anzi- 
g is t pärineva linnakooli konrektori 
ja hilisema O leviste pastori B art
holom äus Frölingiga, kelle abikaa
sa oli ka pärit Kalam ajast. Frölin- 
gi soovitusel pääses Balthasar 
S te ttin i akadeemiasse, kus õppis 
kolm  aastat klassikalisi keeli ja 
praktilist usuteadust. Se l ajal al
gas Liivi sõda, mis raskendas isal 
poega m ajanduslikult toetamast. 
R üssow il tuli õppem aksu tasum ata  
jä ttes S te ttin is t salaja lahkuda. Ta 
viibis veel W ittenbergis ja  Bree- 
menis, kuni 1562. a. saabus teade 
isa surm ast, m is sundis kodulinna  
tagasi pöörduma. Ehkki õpingud  
olid jäänud lõpetamata, ordineeriti 
Rüssow  1563. a. pastoriks ja ta 
asus tööle abiõpetajana Pühavaimu

Selleks on tarvis:
— peatada hingamine, sulgeda 

silmad ja seista seljaga vastu tuult;
— võtta maha peakate ja hoida 

see põlvede vahel;
— võtta mask ГП-4У, haarates 

sõrmedega ta põse- ja kuklapoolse- 
test servadest selliselt, et sõrmed 
oleksid suunatud sissepoole. Pannes 
maski alumise serva vastu lõuga, 
tõmmata mask pähe, venitades külg
mised pooled üle kõrvade. Vabad 
kuklapoolsed paelaotsad pingutada 
nii, et mask tihedalt oleks ümber 
näo.

Gaasitorbiku ГП-5 puhul on jä r 
jekord selline: välja votta kaitse
mask, haara ta  ta  selliselt, et sõr
med oleksid väljapoole, vija a lu 
mine serv vastu lõuga ja tõmmata 
siis pähe, jälgides, et ei tekiks 
kortse ning et prillid oleksid tä p 
selt silmade ees.

— kõrvaldada kortsud, kui need 
on tekkinud, sügavasti välja h inga
ta, avada silmad ja alustada h inga
mist;

— panna pähe peakate.
Gaasimask võetakse maha ainult

käskluse peale «gaasimask maha

võtta» või juhul, kui teatatakse na- 
katumisohu möödumisest. G aasitor
biku mahavõtmiseks on tarvis:

— tõsta peakate parema käega p i
sut ülespoole, vasakuga aga h a a ra 
ta klapist, tõmmata seda kergelt 
allapoole, vottes niimoodi peast 
gaasimaski, seejärel panna pähe 
peakate;

— mahavoetud gaasimask panna 
kotti, enne seda aga puhastada ta 
puhta lapi või taskurätikuga;

— viia gaasitorbik olekusse «val
mis» või «rännakuolukorda».

Gaasitorbiku asetamisel haavatule 
tuleb viimane panna selili või istuli 
(sõltuvalt tema seisukorrast) , võtta 
gaasimask paunast ja tõmmata see 
haavatule pähe.

Vigastatud gaasitorbiku 
kasutamine

Saastunud õhus on kuni terve 
gaasitorbiku saamiseni vaja  osata 
kasutada ka rikutud, vigastatud 
gaasitorbjkut. Väikese prao või augu 
korral gaasimaskis tuleb_ see katta 
sõrmedega ja pigistada kõvasti v as 
tu nägu. Suuremate aukude, klaasi-

individuaalse iseloomuga õppevor
mide abil. Rahanduse ja 'krediidi, 
alal on näiteks kavas krediidi speA 
siaaisuse ühendamine ettevõtete, ra 
handuse spetsiaalsusega. See vas 
tab majandusreformi vaimule ning 
võimaldab ratsionaliseerida õppe
tööd.

Iga muudatuse elluviimine ee l
dab teatud stiimulite rak en dam is t  
Selles suhtes tuleks ära märkida 
TRÜ-s teoksil olevat õppejõudude 
koosseisuliste kohtade jaotamise 
uut korda teaduskondade vahel 
üliõpilaste a rvus t  lähtudes. See 
peaks soodustama või isegi sundi- 
ma õppetöö ratsionaliseerimist. S a 
ma printsiibi edasiarendamine * õp • 
pe jõudude jaotamisele kateedrite, 
vähet peaks 'looma võimalused õ p 
pejõudude koormuste normaliseeri
miseks ja ühtlustamiseks. Ülaltoo
duga ei taheta sugugi välja astuda 
eriala spetsiifikast tulenevate nõue 
te vastu õpetamisel. See on eriti 
vajalik seminaride, praktikumide jt. 
selliste töövormide juures, kus õp 
perühmade suurendamine ei olegi 
praktiliselt mõeldav ega teostatav!

Toodud põhimõtte ellurakendami
ne eeldab esimeses järjekorras õp
peplaanide kriitilist läbivaatamist 
teaduskondades kui ka teaduskon- 
dadevaheliselt. Loomulikult tuleb 
silmas pidada ka ruumilisi võima
lusi. Kaugemas perspektiivis peaks 
olema iseseisvate õppeplaanide 
koostamine või vähemalt ulatusil 
kumate korrektiivide tegemise õigu
se taotlemine Tartu Riiklikule Ült 
koolile. See on vajalik Eesti NSV 
spetsiifika paremaks arvestamiseks.

(Järgneb.)

Balthasar 
Riissov, 
tallinlane

eesti linnakoguduses. E elm ise kiri~. 
kuõpetaja surm a järel sai R üssow  
1566. a. sama koguduse pastoriks, 
m illist am etit pidas kuni surmani 
südam erabandusse 24. nov. 1600. a.

Rüssow  oli kolm  korda abielus.. 
Esim esest abielust jõuka sakslasest 
köösneri tütrega sündis poeg fa 
kaks noorelt surnud tütart. A b ikaa 
sa kaudu päris R üssow  ühe maja. 
Esimese naise surm a järel kosis 
Rüssow  kaasa juba tükk maad kõr
gem ast kihist, pastori ja hilisema 
piiskopi J. R. v. Gelderni tütre, 
m illega sai väikese tnõisp ja veski 
kaas päri jaks. Kolme aasta pärast 
suri seegi naine. Ja juba ligi 60- 
aastase mehena abiellus Rüssow  
kolm andat korda, seekord Suure  
Gildi kaupmehe tütre A nna Bade- 
ga, kelle kasvatajaks isa varase 
surma tõ ttu  oli olnud bürgerm eis
ter Heinrich v. Lohn. N ii jõudis 
Rüssow  Tallinna seltskonna tippu. 
Surm a puhul tituleeriti teda epitee
diga «Senior».

Erilise kuulsuse tõi Rüssow ile 
m uidugi tem a kroonika. Ükski tei
ne balti kroonika pole saanud sel-

(Järg  3. lk.)

de purunemise või kaitseventiilide 
mittekorrasoleku puhul on tarvis:

— peatada hingamine, sulgeda 
silmad ja gaasimask maha võtta;

— võtta paunast kurn, keerata o t
sast ühendustoru, võtta suhu gaasi 
puhastuskurna ots, sõrmedega p ig is
tada kinni nina ja jätkata  h in g a 
mist vahetult kurna kaudu. Augud 
kurnas on võimalik sulgeda s a v i 
ga. mullaga või niiske leivaga.

Kui gaasitorbik on vigastatud või 
puudub üldse, võib hingam išorga- 
neid RA ning BA eest kaitsta res,- 
piraatorite. vati-marlisidemete või 
riidest tolmumaski abil, kuid tuleb 
meeles pidada, et nad ei kaitse MA 
eest.

Tolmuvastane respiraator koosneb 
maskist või poolmaskist, millele on 
monteeritud filtreerivad elemendid 
(filtreeriv kurn), gaasitorbikutest 
erinevad nad väiksema takistuse 
poolest hingamisel, kergema kaait* 
ning lihtsama ehituse poolest.

Radioaktiivse tolmu eest kaitsev 
lihtne vahend on riidest toimumas’*, 
mida valmistatakse kodusel teel.

(Järgneb)



19. veebr, tähistab oma 50. sün
nipäeva Õigusteaduskonna tsiviil
õiguse ja -protsessi kateedri dot
sent Endel L a a s i k .  Kes sõ ja
järgsest  õppejõudude põlvkonnast 
teda ei tunneks! Aga miks viimas
tel aastatel teda nii harva ülikoo
lis liikumas näeb? Doktorantuuris. 
Miks nii hilja? Varem polnud aega. 
Isegi ülikooli ei saanud astuda õi
gel ajal päras t  Tartu Linna Kom
mertskooli lõpetamist 1941.a. Karm 
sõda, haavatasaamine Velikije Lu- 
ki lahingus, haigla, raam atupida
mine kolhoosis Gorki oblastis ja 
alles 1945. a. sügisel sai astuda üli
kooli. Ja -nüüd juba järjekindlalt 
edasi mööda teadusemehe teed. As
pirantuur Leningradis, 1953. aastast 
Õigusteaduskonna õppejõud. Mitte 
üksnes õppejõu amet polnud Endel 
Laasikule alguse asi, vaid suuresti 
ka tsiviilõiguse õpetamine teadus
konnas. Palju tuli lugeda, lugeda 
ja kirjutada, et õpetada. Ilmunud 
on üle 50 teadusliku töö, hulgaliselt 
õppematerjale. Koostöös kateedri 
teiste õppejõududega on kujunenud 
olukord, kus õppematerjalidega va-

Endel Laasik

seks. Kas ta on saavutustega ra-
rustatust võib pidada isegi ideaal- hui? Jah. Tugev kaader rahvama-

inimesed absurdses maailmas. Anti
kangelane. Asotsiaalse inimese 
muutumine sotsiaalselt mõtlejaks.

Nende küsimuste kajastamist 
läänemaailma viimaste aastate kir
janduselus vaatleb professor Vil- 
lem Alttoa loengus

«SUUNDI JA PROBLEEME 
TÄNAPÄEVA LÄÄNE 

KIRJANDUSES», 
mis toimub teisipäeval, 23. veeb
ruaril k. a. kell 19 ülikooli aulas.

nud oma veresugulased. On teada, 
et ta m itu korda astus Tallinna 
raekohtus välja oma maal elavate 
sugulaste kaitseks. Ja kroonikas 
süüdistab ta kirglikult n ing varja
m atu vaenulikkusega aadlit ta lu
poegade rõhumises, mis asetab 
R üssow i kroonika täiesti eri koha
le kogu balti kroonikakirjanduses. 
A adlit rünnates ei saanud Rüssow  
jä tta  arvestam ata võim alikku vas
tulööki, m is ei lasknudki end kaua 
oodata. R aevukates vastukirjustes 
ei jä tnud aadli esindajad tegem a
ta üleolevaid m ärkusi Rüssow i 
talupoegliku päritolu suhtes. A ad
lik T. M aydell ( algselt ka eesti 
päritoluga suguvõsast!) nim etas 
R üssow it kogunisti «juhm iks talu- 
pojahärjaks».

Kuid Rüssow  ise ei olnud enam  
talupoeg. Tema peamine süm paatia  
kuulus «armsale kodulinnale» Tal
linnale, eriti selle kõrgem atele  
ringidele, kelle hulka ta püüdles ja  
jõudiski. See oli aga juba saksa  
keskkond, kuhu pääsem iseks tuli 
saksastuda. Rüssow  valis selle tee, 
tem ast sai, nagu ta end ise kroo
nika tiitellehel nimetab, «tallinla
ne». See võim aldas tõusu ja üle 
aegade ulatuva kuulsuse.

E t Rüssow i positsiooniga mees 
võinuks talitada ka teisiti, näitab 
tem a am etivenna ja  rahvuskaasla
se, Jaani seegikabeli õpetaja Jür
gen Kuri tegevus. Viimane astus 
eestlaste seisukohalt otseselt välja  
valitseva saksluse vastu, oli sunni
tud seetõttu lõpuks Tallinnast lah
kum a ja siirdum a Saaremaale, sä i
litades küll pastoriameti. Rüssow il 
niisugust kon flik ti ei tekkinud, ta

jandusele ja kapitaalne õppekirjan
dus tulevastele põlvedele pakub 
rahuldust.

Kuid palju tehtust pole fikseeri
tav arvudes. Millegagi pole mõõde
tavad töö tulemused ülikooli partei- 
büroo sekretärina, sekretäri ase 
täitjana, iteaduskonna parteibüroo 
sekretärina, selle asetäitjana, kur
suse juhendajana, rahvakohtu k a a s 
istujana ja . . .  kõike ei jõuagi 
loetleda. Pole mõõdetav, milline on 
olnud tema osa vabariikliku sea
dusandluse parandamisel.  Seda 
võib vaid kaudselt tunnetada. Tüü
piline ühiskonnateadlase saatus, 
kes sageli ei saa oma töö resultaati 
silmaga näha ega käega katsuda. 
Kas ta peab seda kõike vajalikuks? 
Jah. Ka seda tööd peab keegi tege
ma.

Endel Laasik ei saa vaikides 
mööda minna puudustest või vä ä r
nähtustest . Kõhklematult astub ta 
nende vastu välja. Sageli üksi ja 
isegi seal, kus olukord näib lootu
setu. Oma eesmärgi peab ta saavu
tama. Kolleegid soovivad Endel 
Laasikule selleks endist visadust ja 
püsivust.

V. KELDER

AKADEEMIA
ESFNEB 

PROF. VILLEM ALTTOA

Inimene ja keskkond. Inimene 
tänapäeva sageli absurdses ja aa
tomipommiga ohustatud maailmas. 
Kindlate sihtide ja perspektiivide 
puudumine ja sellest tingitud tüh- 
jaksjooksmine. Absurdne olustik ja

(Algus 2. lk.)
lise m enu osaliseks kui Rüssow i 
alam saksakeelne «Liivimaa pro
vin tsi kroonika». See ilm us esm a
kordselt Rostockis 1578. a., müüdi 
kohe läbi ja juba samal aastal tuli 
välja anda teine trükk. Sellestki ei 
jä tkunud  ja täiendatuna ilmus 
kroonika 1584. a. veel kolm andas 
trükis. Osalt ting is seda aine, sest 
Liivimaa sündm used äratasid S a k 
sam aal ja m ujalgi Euroopas era
kordselt suurt huvi. Kuid L iivi sõja 
torm istest päevadest kirjutasid tei
sedki, keda om eti ei loetud n iisu
g use  õhinaga. Rüssow ile kind lus
tas populaarsuse oskus kirjutada  
ladusalt ja m õjuvalt, kaasakisku
valt n ing m õtlem apanevalt. Teo
sest hoovav sugestiivne jõud ei jä 
ta külm aks tänapäevagi lugejat.

Rissa S im on oli Kurla talutarest 
tõusnud vabaks ja kindlalt omal 
jalgel seisvaks linlaseks, poja kar
jäär oli aga tolle aja tingim ustes 
otse peadpööritav. Kahe põlve 
jooksul oli läbitud tee kõige m ada
lam ast ja põlatum ast ühiskonna
kihist hansalinna sotsiaalse redeli 
kõrgeimale astmele. Kelleks pidas 
siis Balthasar Rüssow  end ise ja  
kuidas suhtus ta oma suguvenda- 
desse, kes elasid edasi sam as m il
jöös, kust Rissa Sim on oli kord 
alustanud?

Oma kroonikas ei räägi Rüssow  
peaaegu m idagi endast, mis on tol
leaegse krooniku juures küllaltki 
ebatavaline. Vaevalt eksime arva
tes, et seda tingis Rüssow i pärit
olu, mida ta ei pidanud kasulikuks 
reklaamida. Kuid ei saa ka väita, 
et R üssow  oleks hoopis maha sala-

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Kiirustasim e 3. auditoorimi uk

se juurde. Vilunud lukksepana  
pööras K. Taev luku lahti ja oli- 
m egi «Kaananimaal», kus küll ei 
kasvanud viinam arju, see-eest oli 
aga nii ihaldatud paber. Vaikse, 
m ajesteetliku kolinaga veeres pa- 
berirull peahoone koridori. A ud i
tooriumi uks lukustati n ing  sõit 
läks piki koridori puutrepi juurde, 
sealt suure vaevaga teisele korru
sele minu kabinetti.

T irisin diivani alt lagedale ka- 
hemehesae, m is ettenägelikult oli 
juba varem sinna toim etatud, ning  
läks lahti kibedaks paberi saagi
m iseks. Töö arenes oodatust kiire
m ini n ing  peagi lamas meie ees 
200 kilo paberit, m is pidi elusta
ma ülikooli asjaajam ist. Paberi 
narm endavad otsad puhastasim e  
hoolega ära n ing K. Taev ja
G. Rägo hakkasid paberit kandm a  
K. Taevi kabineti kappidesse. Mina 
jäin puust aluspooli lõhkuma, et 
selle tükkidega ahju kütta. Põ
randa kraam isin paberipurust nii 
puhtaks, et ka kõige kärtsakam  
veltveebel ei oleks kusagilt osa
nud külge hakata.

Seejärel keerasime igaüks oma 
kabinetis palitute alla magama. 
See oli tol ajal üsna tavaline, sest 
ööpäevase liikumise lubadele vaa

tam ata ei pakkunud käim ine abso
luutselt pim edatel Tartu tänavatel 
ju s t mõnu. Nii m õnigi kord kostis 
siit ja sealt paugutam ist ning  
ühel korral vihisesid võimla vare
mete läheduses m inust kuulid  
mööda.

H om m ikul, kui töötajad ilmusid  
kohale, sekkusim e tähelepanem a
tu lt nende hulka n ing kõik läks 
rahumeeli edasi, kuni ühel päeval 
oli m iilits kohal asja uurimas. 
Eks ikka m ajandusjuhataja ja hal
dusprorektor peavad teadma, mis 
imelood m ajas toim uvad: kaob 
terve paberirull. A ga  meie ei tead
nud m idagi parem at nõu anda 
miilitsam eestele, kui usutleda ko
m andant i, kes elas ju auditooriu
mi vahetus läheduses. Ka see mees 
ei teadnud ( tõepoolest) midagi. 
K üsitleti veel teisigi, kuid tu lem u
si ikkagi ei olnud.

N ii jäigi terve see lugu sinna
paika ja «Uue Postimehe» m eeste
le püüti selgeks teha, et nad on 
rullide kokkulugem isel lihtsalt ühe 
võrra eksinud. Viimased aga ilm 
selt oma liitm ise oskuses ei kahel
nud ja mõni päev hiljem  hakkas 
kibe ja kiire paberi väljavedam ine  
m ajast, kus kratid  jä lje tu lt viisid  
ära 200 kilo paberit.

Kõrgel teaduslik-tehnilisel tase-

Aktuaalne probleemistik autori
teetses esituses — kõigile, kes meil 
Ilmuva Lääne kirjandusega paras
jagu kursis on, peaks loeng tõsist 
huvi pakkuma.

Loeng toimub AKADEEMIA sar
jas, kus esinevad väljapaistvad tea
dusemehed ülikoolist ja Teaduste 
Akadeemiast. Ootame üliõpilaskon
na laialdast osavõttu.

ELKNÜ TRÜ komitee

Balthasar 
Rüssov. . .

liitus sakslusega, kuid m itte tingi
musteta, vaid maa pärisrahvale 
tehtava sotsiaalse ülekohtu paljas
taja ja häbimärgistajana.

Rüssow  ei olnud kaugeltki esim e
ne ega viimane, kes eestlastele 
määratud keskkonnast kõrgemale 
tõusis ja seetõ ttu  paratam atult 
aadlikke, kiriku- ja vaim utegelasi, 
kes õppinud välism aa ülikoolides, 
saksluse rüppe sattus. Oli eestlasi- 
rikkaid linnakaupmehi. Jälle peame 
märkima Jaan Krossi, kes äsja laie
ma lugejaskonna ette tõi kindral 
Michelsoni. Kõigi nende elulugudes 
on mõndagi analoogset Rüssow i 
omaga, mis sunnib m õtlem a ja arut
lema. Eks maadelnud papa Jann- 
sengi selletaoliste probleemidega  
( veel kord Jaan Kross!). Väga ker
gesti kipub käsi sel puhul kivi v is
kama R üssow ile ja tem a saatuse- 
kaaslastele. A ga  kas ei olnud ju s t 
see sünnipärane anderikkus ja eda
sipüüdm ise vaim , mida täheldasime 
Balthasar R üssow i juures, tähtsai
maks eelduseks, et meie rahvas sa
janditepikkuses surutises ei m an
dunud halliks vaikivaks ja tu levi
kuta m assiks?

S. VAHT RE

mel toim unud äraajamine (üks  
professor, üks prorektor ja üks 
mag. sc. m ath.) võim aldas siiski 
ülikooli paberinälga kustutada se
ni, kuni novem bris a m e t l i k u l t  
saadeti paber kohale.

S iis aga saagisid paberit «minu 
asjatundlikul juhendam isel» juba 
kom andant ja üks tööline. Selle
kohane sissekanne on tehtud minu 
tööm ärkm ikusse 27. novembril
1944. a.

Ülesande täitmise kohta rektori
le ettekannet ei teinud ja egas te 
magi küsinud midagi.

^ je d e m

das
(Seine
Dotsent 

Anatoli Miti 
mälestusi

Õpetajast ja 
õpilasest

8. veebr, a lgas  ü liõp ilaste  pedagoogi
line praktika.

Ideaali pole reaalselt olemas. 
Seda öeldakse sageli, kuid mina  
nii ei ütle. On kü ll olemas. Ideaal 
on koondkuju. Tõsi, harva leiad 
ta reaalsuses üles, kuid oma õpe- 
tajaideaali ma leidsin.

Meil oli vene keele õpet aj a- 
praktikant. K lass oli vene keele 
tundideks kahte gruppi jaotatud. 
Ja nagu kiuste sa ttusid  praktikan
dile suurim ad mürajad, «raudva
ra». Esim eses tunnis tahtsim e ta l
le «närviproovi» korraldada. Enam  
ei mäleta, mida me nim elt tegim e  
või kas tegim egi, kuid esim esest 
tunnist alates olime vaim ustuses. 
Ta hindas rangelt, oli nõudlik, 
kuid oli väga sõbralik ja  me suh
tusim e tem asse kui omasugusesse. 
Kui liiga rahutuks läksime, ütles 
ta: «Ma lähen ukse taha, kisage  
isu täis.» Me siis kisasim egi. Kuid  
nii oli vaid üks kord. Teinekord  
piisas ta l vaid nii öelda ja terve 
klass oli tunni lõpuni rahulik. Te
ma seletused olid asjalikud, kuid  
m itte kuivad. Keelte puhul on ker
ge kuivaks muutuda. M e olime 
tem asse sõna tõsises m õttes ar
munud. Ta oli meil näärideni. Te
gim e talle kingituse. Meelde on 
jäänud, et tem alt olid tervele g ru 
pile õnnesoovikaardid. Kui kum 
maliselt ta meid tänas! Sakutas  
kõrvust, aga endal olid pisarad 
silmis. Järgm isel poolaastal võ t
sime uue õpetaja peaaegu vaenu
likult vastu. Veel nüüdki m eenu
tam e sageli seda praktikanti. Ja 
igaüks ütleb siiralt: «Vohhh, oli 
alles õpetaja!»

Ideaale on vaid üks. Kõik üle
jäänud on kas ideaalile lähemal 
või kaugemal. Kui õpetaja suudab 
oma aine teha huvitavaks ja kaa
sakiskuvaks, siis on ta hea õpeta
ja. Reaalainete õpetajad ei saa 
sarnaneda keeleõpetajatega, need 
omakorda loodusteaduslike ainete 
õpetajatega. Reaalained nõuavad  
raudseid fakte, nõudlikkust ja  to 
hutut oskust Õpilasi köita. M uidu  
hakkab selles num briterägas igav. 
Bioloogiaõpetaja näiteks ei tohi 
aga iialgi kram plikult raam atus 
kinni olla. Sellega ta vaid paneb 
õpilased ainesse sallim atult suh
tuma. Palju huvitavam  on, kui ta 
võim alust mööda lisab raamatu- 
faktidele oma tähelepanekuid ja  
seletusi.

Iga õpetaja on isiksus, tal on 
oma iseloom, tem peram ent, maa
ilmavaade. Ka see omab tähtsust. 
Õpilastele ei meeldi õpetajad, kes 
on liialt karmid. Neid mõnikord  
küll austatakse, kuid selles austu
ses on tubli annus kartust. Ka 
väga «pehrne» õpetaja ei pälvi 
lugupidam ist, vaid võib kergesti 
naerualuseks muutuda. Kõige hal
vem on, kui õpetaja märkab, et 
õpilased ei hinda teda enam endi
selt, ja püüab siis liigse sõbrame-

Selleks, et paremini mõista Tartu 
Ülikoolis 1944. a. hilissügiseks ku
junenud olukorda, on vajalik heita 
lühike pilk ülikooli tegevusse fa- 
šistliku okupatsiooni aastatel.

1941. a. juuli lõpul sai peahoone 
suuremast osast fašistliku armee 
182. välikomandantuuri residents. 
Peahoone sissekäigu kohale heisati 
haakristilipp. Vallutajate poolt rek- 
toriametisse seatud Edgar Kant 
aga tõsteti koos kogu rektoraadiga 
senistest ruumidest välja peahoone 
vasakpoolsesse tiiba, sinna, ki^s 
praegu paiknevad auditooriumid 
226—230. Rektoraadi ruumidesse 
kolis aga Herr Feldkom m andant 
major Gosebruch oma ametkonna
ga. 1. augusti «Postimehes» ilmus 
aga järgmine lühiteade:

«Ülikooli pääseb Gildi tänavalt.
Kõik, kellel Tartu Ülikoolis as ja 

ajamist,  pidagu silmas, et ülikooli 
peahoones ei toimu asjaajamine se
nistes ruumides, vaid hoopis teisel 
tiival. Rektori juurde, sekretariaati 
ja majandustoimkonda pääseb Gil
di tänavalt selleks ehitatud uue tre
pi ja  ukse kaudu.»

Peahoone alumise korruse kori
dori otsas olev aknaava raiuti põ
randani välja ja sinna tehti uks, 
mis viis puutrepikesele. Et asi iga
ti selge oleks, kust (keegi peahoo
nesse siseneda tohib, lasti samasse 
üles tõmmata sini-must-valge lipp. 
Selleks aga, et mõni eestlane ei 
hakkaks sakste poole trügima, ehi
tati peahoone koridori vahesein.

Nii saavutati ehtne saksa «Ord
nung», kuigi veidi pikantse iseära
susega — kõik peahoone sanitaar-

«Tartu Riiklik Ülikool»
Reedel, 19. veebr. 1971. a.

helikkusega oma positsiooni ta g a 
si võita. Sageli suhtu takse se llis
tesse koguni põlgusega, õpetaja  
peab omama väga suurt eneseva
litsem ist, oskam a hinnata õpilaste 
meeleolu ja  reguleerima oma käi
tum ist vastava lt sellele.

Kõige raskem  on vist karistuse  
määramine. õpilased  kuuluvad  
ühtsesse kollektiivi, ja  kui kedagi, 
karistada, siis peab enne jälgim a  
teiste suh tum ist tem asse antud  
olukorras. Juhtub ju  ka nii, et 
määratud karistus kutsub esile 
pahameeletormi. Kõige hullem  on 
aga, kui õpetaja on kuskil teises 
klassis välja vihasta tud ja  tundi 
tulles hakkab oma viha igasugus
te tühiste asjade pärast välja va 
lama. See solvab õpilasi kõige 
rohkem.

Ka õpetaja on inimene. Mõnes 
m õttes peab ta olem a eriline ini
mene. Tal peab olema tohutu ene
sevalitsem ine, väga hea vaist, 
ainult siis suudab ta õpilastega  
hästi läbi saada, õpeta jas peab 
otema m idagi erilist. Seda ena
m asti ka on. Ja õnneks kohtab  
harva sellist õpetajat, kes kohe 
kõigile vastum eelne on. Vane
m ate õpetajate seas igatahes m itte  
ainukestki. See on nii tore.

H uvitav on õpetajate ja õpilaste 
suhteid jälgida. M õni nõuab, et 
tem a tunnis keegi m illegi kõrva
lisega ei tegeleks, kuig i tund võib 
olla võim atult igav. Teisel on 
tund huvitav, kuid ta nõuab 
ainult vaikust. Ükskord ütles üks 
õpetaja: «Te võite teha, mis taha
te, sest võib-olla mõnel on see 
kõik selge, võib-olla ei huvita. 
Arge vaid segage neid, kes kuula
ta tahavad. Ja pärast peate kõike  
oskama.» Rohkem  sel teem al kõ
nelusi polnud, aga kord oli m a
jas. Võib-olla keegi tegelebki m il
legi muuga. Tegeleb, lõpetab ära, 
hakkab kuulama. Kui aga iga 
m inuti tagant m anitsusi kuuled, 
siis see segab ja ka õpetajal e i 
ole sellest m ingit kasu. Veidi aega 
ja kõik algab otsast. See on küll 
kum m aline, aga kui järele mõelda, 
on see õige. õpeta ja t hinnatakse  
siis, kui ta suudab korra m aksma  
panna ilma erilise kärkimiseta. 
Mõnikord aga laseb õpetaja kor
ra alguses käest ära ja siis saab 
ta selle väga harva uuesti tagasi.

õpeta ja id  leidub küll ideaalseid  
või ideaalilähedast, kuid õpilasi 
on väga erinevaid, paraku enam as
ti ideaalist kaugel. Kuid küllap  
oleks siis ka koolielu igavam , kui 
õpilased oleksid kõik kui ühe v it
saga löödud. K indlasti poleks see 
õpetajatelegi meelepärane.

Niisiis on olemas nii ideaalseid 
õpetajaid kui ideaalseid õpilasi. 
Loom ulikult lähevad ideaalse õpi
lase suhtes poolte arvam used lah
ku. Kuid on vaja ka ideaalidest 
erinevat reaalsust, sest kui maa
ilm  oleks vaid ideaalne, m is siis 
küll saaks!

TIIU  V Ä LISTE  
Elva Keskkooli õpilane

sõlmed (peale ühe imetillukese) olid 
jäänud kõrgema rassi esindajate 
poolele. Ülikooli rahvas pidi lee
vendama oma muresid kas üliõpi
lasmajas (praegune (ülikooli koh
vik) või mõnes teises kohas.

Nii hakkas kulgema elu Tartu  
ülikoolis vastavalt fašistliku uue 
Euroopa põhiprintsiibile: ■ JEDEM 
DAS SEINE*, mis sisuliselt täh en 
das: «Härrastele  härraste; jagu, su
lastele sulaste <j)sa, orjadele onjade 
mõõt».

Kuigi eesti ülikooli polriud vallu
tajatele vaja, siiski sündis 1942. a. 
jaanuaris  idarindel kujunenud tõsi
ne olukord sakslasi «suurmeelse 
žesti» tegemisele. H ärra  kindralko
missar Litzmanni «lahkel vastu tu
lekul eesti rahvale» otsustati ü li
koolis tööle rakendada kolm sõja
lisest aspektist täh tsa t  teaduskonda 
ja nimelt arsti-, loomaarsti- ja põl
lumajandusteaduskond.

29. jaanuaril 1942. a. peetigi üii- 
kooli aulas avaaktus, kus päevako- 
haste kõnedega esinesid härra 
kindralkomissari esindajana B riga
deführer Aster, Tartu piirkonnako- 
missar Kurt Meenen, «eesti rahva 
väike juht» H. Mäe ja ülikooli ges
taapolasest rektor E. Kant. Viima
ne kui üks kõne ülikooli taasavam i
sel peeti maha sulaselges saksa 
keeles ning aktus lõpetati laulude
ga «Deutschland, Deutschland über 
alles» ja «Horst Wessel Lied» (sak
sa fašistide hümn).

* Cicero väljend ust «suum cuique* — 
jedem das Seine» — pani Hitler ette 
Ul es seada Dachau koonduslaagri v l -  
rava kohale.

(Järgneb)



ühel endisel suurtükimehel on juubel
ja just armee aastapäeva künni

sel. See mees on Kirjanike Liidu 
Tartu osakonna sekretär Kalju 
Kääri, meie ülikooli kasvandik, kes
21. veebruaril saab täpselt 50-aas- 
taseks. Ülikooli kirjamehed-naised, 
kel on taskus liidu liikmepilet, tel
livad seks puhuks võimsa saluudi 
juubilari kui endise 779. suurtüki- 
väepolgu reservvanema auks. Kind
lasti ühinevad selle sooviga ka need, 
kes kuuluvad Noorte Autorite 
Koondisse ning hästi tunnevad Õpe
taja tän. 1 alati rahulikku ja hea
tahtlikku peremeest.

Elulugu pole vist mõtet pikalt ju 
tustada. Arvake ise — ta oli kahe
kümneaastane kommertskooli lõpe
tanu, kui Tartust kutsealusena sõ t
ta sõitis. Oli suurtükiväes luuraja 
j a '  tegi ka diviisi ajalehte, Narva 
all sai raskesti haavata  — pisut veel 
j a . . .  Aga hästi läks. Sorve ja Ku
ram aa sai läbi tehtud. Ega see üli- 
koolgi kerge olnud, kui sellega 
koos käis lehemehetöö «Postimehes» 
ja  «Edasis». Muide, mitu aasta t  oli

ta nõudlik tõõstusosakonna ju h a ta 
ja, alles siis sai kultuuri ja  kir jan
duse ohjad kõvasti kätte. Oli a s ja 
lik ja  põhjalik mees, tundis hästi 
teatri t  ja kirjanduselu pööras lehes 
põhjani. On töötanud «Vanemuises», 
raamatukogus, «Sirbis ja  Vasaras», 
aspirandina põhjalikult romaanias- 
jandust uurinud ja sellest ka pisi
kese teoreetilise monograafia kirja 
pannud — ainukese niisuguse, mis 
eesti keeles on üldse ilmunud. Mõ
nelegi on ehk üllatuseks, et ta on 
omal ajal kir jutanud menukaid lühi
näidendeid. Isiklike omaduste poo
lest kena mees. See asjaolu pluss 
tark, asjalik ning haritud inimesele 
omane suhtumine kirjandusellu ongi 
põhjuseks, miks Tartu kirjarahvas 
Kalju Käärist lugu peab ning tema 
jär jest üksmeelselt oma juhiks on 
valinud.

Nii et — õnnitleme! Ja loodame, 
et Tartu kir jandusemaja sidemed 
ülikooli noorte kirjandusharrastaja- 
tega üha tihenevad.

Üks endine polgukaaslane

Kah filoloog!
M aailm as, seltsim ehed ja üliõpilased, leidub siiski veel üleloomu

likke asju.
On selline fa k t ehk tõsiasi: Üliõpilane S. S . oli suurepärane filo 

loog. Käis rahvam atkadel. Täitis VT К  kolm ekordsete näitajatega. 
Nakkus- ja sisehaigustes orienteerus tõelise filoloogi vaistuga. Tun
dis mikrobioloogia aluseid. O skas süstida, siduda päid, ja lgu ja teisi 
jäsemeid. Paarinädalase haiglapraktika kestel teostas klistiire, mao- 
ja ajuloputusi, pimesoole- ja  teisi plastilisi operatsioone, õpp is pähe 
koolipingi kaldenurga, avanurga n ing  pissuaaride arvu koolis iga 
40 õpilase kohta. M õõtis tolm u paksust m illim ikronilise täpsusega ja 
uuris va lgustustugevust kõig is ülikooli auditooriumides. P idas ran
gelt kinn i kõigist töökaitse eeskirjadest, kaasa arvatud tuletõrje nõu
ded (kord kursuse nääriõhtul paljastas koguni näärivana va tt habe
m e). Tsiviilkaitses oli S . S. lausa pärl. Vabal ajal korrastas meie 
S. S . am etiühingu makse, korraldas lasteaedades üldhariduslikke v ik
toriine n ing  tantsukursusi. N ing m ainitud üliõpilane evis veel ühe 
suurepärase filoloogilise om aduse — unepuuduse. Iga l öösel loengu
telt tulles tegeles ta om aalgatuslikult huligaanide korralekutsum isega, 
vaatam ata ainelistele kaotustele (2  m ütsi, neist üks ehtne rebane, 
1,5 ham m ast n ing V. Vassilenko «Sisehaigused».) Sessioonile läks 
üliõpilane S. S . püstipäi ja  igakülgsete teadm istega relvasta tu lt n ing  
fluorograafiliselt läbi valgusta tu lt.

S iis  aga juh tus kum m aline tõsiasi ehk faux pas, nagu ütlesid vanad  
roomlased: filoloog S. S. kukkus kolm  korda läbi eesti keele eksamil, 
sest ei leidnud öeldistäidet lauses «M ina olen üliõpilane>.

See, seltsim ehed, pole veel iseenesest kurb fakt, on nii-öelda pisiasi 
ehk meelotš, nagu ütlesid vanad roomlased. Väike lünk hariduses an
nab hõlpsasti täita  arenenud m õistuse läbi. Kuid võta näpust — üli
õpilase S. S. m õistus jä ttis  juba m õndagi soovida! Sü lita s tänaval 
läbi m urdunud hamba. Sõbrunes pisihuligaanidega. R aiskas tunniga  
am etiühingum aksud, m ida oli usinasti nädalate vältel kogunud. Ei 
usaldanud tuletõrjet. K innitas, et kassidel on pimesool.

Parem  hilja, kui ei iialgi, ütleb läbiproovitud vanasõna. Hea seegi, 
et eelnim etatud tõsiasi ilm nes enne üliõpilase S. S . pedagoogitööle  
asum ist. Lugu, nagu oleme sunnitud  tunnistam a, on üleloomulik ning  
see ei tohi korduda. E elkõige tahaksin pöörduda filoloogide poole: 
mõelge, seltsim ehed, kui palju  ku luta takse teie harimise süstalde, son
dide, luksm eetrite, fluorograafide, tiiglite, uhm rite, ekspandrite, kitsede, 
kvalifitseeritud  kaadri hankim iseks!

A ga teie?
S. M. E L E SD E TSK I

H A A R A B  , 
KA Ü L E -  
K Ö B K E S T  ;

У Г

■n

fl U fl

K lu b i  
tä h is ta s  
a a sta p ä eva
12.—14. veebruarini tähistas meie 

klubi oma 10. aastapäeva. Järgne
valt teeme pisut ju ttu  kahest esi
mesest õhtust.

R eedeks lubasid kuulutused kon t
serdi endistelt ja praegustelt klubi- 
lastelt. Tegelikult kujunes üle tu n 
ni kestnud am etlik osa aktuseks, 
kus tervitused ja autasustam ised  
vaheldusid isetegevusnum britega.

Lühiülevaate 10 aasta tegevusest 
andis klubi juhataja  A rvo Kisper. 
J. Villeriit said klubi juhtkonna tä 
nukirjad. klubi esimene juhataja  
A. Siim er, endine kunstiline juh t 
T. Sokk, ansam bel «Rajacas», üli
kooli mees- ja naiskoor, «Harvlek», 
filoloogide ansam bel «Amor es», 
füüsikute «Kuup ja Kera», kauaaeg
ne helitehnik K. Karro, rahvatant
sijate juhendajad H. M ikkel ja H. 
Tiivel, populaarseim  esineja klubis 
K. Ird  jt.

Häid soove laususid ülikooli 
parteikom itee sekretär K. Ko
ger, linna kultuuriosakonna juha
taja E. A lekand, ülikooli kom somo- 
likom itee tänukirjad praegustele ak
tivistidele andis üle M. Kubo.

Õhtu pealkirja õ igustasid puhk
pilliorkester, naiskoori kam m er
koor, vokaa lansam bel«E ksprom pt», 
Tarmo Urb, rahvapilliorkester; tu 
geva aplausi teenisid rahvatantsu- 
poisid.

Klubi aukirja kunagisele tantsu- 
ja džässorkestrile «H arvlek» võttis  
vastu  orkestri juh t Rein M arvet. 
Esitasim e ialle paar küsim ust.

— Teie ja m uusika?

««Harvlek» lõpetas tegevuse  
1963. Pärast seda olen väga harva 
m änginud, viim asel ajal üldse m it
te, aega ei jätku. N ii m õnigi kord  
oleks tahtm ist, aga vähe leidub 
neid, kes teevad seda lihtsalt m u
sitseerim isrõõmust. Paistab, et 
nüüd m ängitakse rohkem  raha pä
rast. Omal ajal tegi meie orkester 
iga päev 4— 5 tundi tõsist tööd, 
praegustel orkestritel näib just 
töötahtest puudu tulevat.

Ülikooli kohviku  ansam blit ma 
kahjuks kuulnud ei ole, vähe olen 
kuulnud ka klubi orkestrit. Tundub, 
et viimane püüab ühte sobitada  
džässi ja tantsum uusikat, nagu se
da olude sunnil ka «Harvlek» te
gi.»

— Tänane õh tu?
«Kippus liiga am etlikuks m ine

ma. Seda võõrastavam alt mõjus 
«puänt», kui lavalt visati saali 
marlist valge rott. N ii mõnigi 
daam oli šoki äärel.»

*  * *

Laupäeva õhtul astus üle pika  
aja avalikkuse ette ansam bel «Ra
jacas» kavaga «Laulame neid laule 
jälle». Endal olevat vanu aegu hea 
meenutada. Hea oli ka saali põrgu- 
palavuses h ig istaval publikul. K ui
gi enam ik num breid oli ansam bli 
5-aastase tegevuse jooksul juba  
nähtud-kuuldud, olid naer ja tu 
gev aplaus tunnistuseks «Rajaca» 
m uutum atule populaarsusele.

Õhtu «avakõnes» king iti «Raja
ca» poolt klubi juhatajale see, m il
lest klubil puudu näikse olevat — 
pudel «Zigulit». Kas A. Kisperi lii
gu tus  — õllepudel kõrgel pea ko
hal — tähendab seda, et uue, m eel
diva ja  m ugava välim use saanud  
«M ehvistu» (au ja kiitus tegijaile!) 
saab tagasi oma vana s isu ?

T. S IN IS S A A R  
K. EHA VEER

loengumeisterlikkuse kool

Т.- KALLI joonistus.

Ühingu «Teadus» TRÜ organisa t
siooni juhatus, arvestades meie 
kollektiivis valitsevat huvi popu
laarteadusliku loengulise töö v as
tu, organiseerib alates käesole
vast semestrist kahe aasta 'kestu
sega «Loengumeisterlikkuse koo
li» lektorispetsiaalsuse andmiseks. 
Kool on mõeldud eelkõige üliõpi
lastele, kuid peaks pakkuma kül
la ldast huvi ka aspirantidele, õppe
jõududele, teaduslikele töötajatele 
ja  teistele meie kollektiivi liikme
tele, 'kes juba tegelevad või taha
vad hakata tegelema teaduse po
pulariseerimisega. Loengud (koos 
küsimuste-vastuste ja neile jä rg 
nevate aruteludega) hakkavad 
toimuma kolm korda semestris 
ä 1,5—2 tundi (veebruaris, m är t
sis ja mais ning oktoobris, no
vembris ja  detsembris) ning nen
de temaatika koostatakse selliselt, 
et kahe aasta  vältel omandatakse

vajalikud teadmised oma eriala 
tutvustamiseks populaarses vor
mis.

Käesoleva semestri loengute te
maatika on koostatud. Avaloengu 
peab dots. J. K a l i t s  23. veeb
ruaril s. a. algusega kell 16 aulas. 
Ta kõneleb, mida arvavad lekto
rid ise loengulisest tööst, kasuta
des selleks mõni aeg tagasi EKP 
Keskkomitee ja ühingu «Teadus» 
uurimisgrupi poolt läbiviidud lek
torite ankeetküsitluse andmeid ja 
nende analüüsi tulemusi.

Märtsikuus on plaanis käsitleda 
retoorika põhialuseid ning aprillis 
loengu esitamise ja kuulamise psüh
holoogiat.

Niisiis kohtumiseni teisipäeval 
kell 16 aulas!

P. KASK 
Ühingu «Teadus» TRÜ 

organisatsiooni juhatuse

Mis on mälu ?
Sellele küsimusele ammendava 

vastuse andmine ei ole sugugi ker
ge ülesanne, vähemalt nendele meie 
hulgast,  kes ise otseselt ei ole seo
tud mäluprobleemide uurimisega.

Arstiteaduskonna järjekordne tea 
duslik lektoorium ongi pühendatud 
mälu kaasaegsetele aktuaalsetele as
pektidele. Põhiettekande teeb dot
sent Lembit Tähepõld. Et kõneie- 
ja on aastate  jooksul tegelnud 
aju biokeemiaga, siis arutluse ob
jektiks mälu olemuse selgitamisel 
saavad esmajoones närvitegevuse 
elemendid (närviimpulss, selle teke 
ja levik) ja  mälu materiaalse subst

raadi otsingud (geneetilise infor
matsiooni teekonna

DNA — RNA — val k 
lülid, spetsiifiliste valkude moodus
tumine, mäluprotsessid seoses när- 
vikoe ainevahetusega, eriti mediaa- 
torite moodustumise ja funktsionee
rimisega ning membraanprotsessi- 
dega). Ju t tu  tuleb ka mälu filosoo
filistest, psühholoogilistest ja sotsio
loogilistest aspektidest.

Et mäluprobleem peaks huvi pak
kuma mitte ainult bioloogidele ja 
meedikutele, siis ootame lektooriu
mi tööst osa võtma ka teiste eriala
de esindajaid.

Lektoorium toimub 24. veebruaril 
algusega kl. 18 O. Lutsu 2 (Uus 
Anatoomikum).

A. KALLIKORM

«Tartu Riiklik Ülikool»
Reedel, 19. veebr. 1971. a. lk. 4

Ja talv tuligi!
Juba 8 aastat on meie ülikoolis 

toimunud parasjagu populaarseks 
saanud massilised spordiüritused, 
mis hõlmavad kogu meie üliõpilas
konna, samuti õppejõud ja teenistu
jad. Vormiliselt on need organisee
ritud nii individuaalse kui ka võist
kondliku võistlusena. Talvel kuulu
vad sellesse sarja suusamatkad. T ar
tu—Vorbuse, Tartu—Elva, Elva— 
Kääriku ja Tartu—Kääriku. Tuleta
gem lühidalt meelde võistlustingi- 
musi.

Võistkondlik võ istlu s toimub teadu s
kondade, kursuste ja  õpperühmade va 
hel. Voistkondliku parem usjärjestuse  
m äärab suurim  punktide arv, m is sa a 
dakse teaduskonna, kursuse või õppe
rühma üliõp ilaste  poolt kogutud punkti
de kogusum m a jagam isel nende ü liõpi
laste  ü ldarvuga (v iim asest on m aha ar
vatud tervislikel põhjustel kehalisest 
kasvatusest vabastatud või m editsiin ilis- 
te sse  erigruppidesse kuuluvad üliõpila
sed ). Individuaalse parem usjärjestuse  
määrab suurim punktide kogusum m a. 
Lisanõudeks on tingim us, et arvesse  lä 
hevad nende üliõpilaste punktid, kes on 
t a s u n u d  T R Ü  S p o r d i k l u b i  
1 i < kj n e m a k s u  15. m ä r t s i k s  k. a. 
O savõtt suusam atkadest annab punkte 
järgm iselt: Tartu—Vorbuse 1 p.. Tartu— 
Elva ja Elva—Kääriku ä 1,5 p., Tartu— 
Kääriku 2 p. Ja lopuks palve kõig ile  o sa 
võtjaile: osavõtja  kaart täita loetavalt 
ja täpselt (s. o. märkida teaduskond, o sa
kond, kursus, õpperühm)!

Võitnud teaduskonda ja kursust (õp
perühm a) autasustatakse rändauhinna ja 
diplom iga, II ja  III kohale tulnud  
võistkondi diplom iga. Lisaks selleie  
korraldatakse võitnud kursusele näda
lane tervistav  puhkelaager Käärikul. 
16 ind ividu aalselt parem at üliõpilast 
ja  5 õppejõudu või teen istu jat a u ta su s
tatakse väärtuslike auhindadega.

Tujukas talv on põhjustanud 
TRÜ suusaürituste kalendris m i t
meid korrektiive. Plaanikohaselt on 
toimunud Vorbuse matkad. L i s a -  
m a t k  V o r b u s e l e  t o i m u b  
v e e l  h o m m e ,  s. o. 20. veebr, 
(start alates kl. 14-st Emajõe suu
sabaasist, tähistatud rada algab 
Lauluväljakult; embleeme saab Vor
buse mäel kl. 15— 16). Pühapäeval 
toimub ettenähtud Elva—Kääriku 
matka asemel Tartu—Elva matk 
(start Tamme staadionilt kl. 10; või
malik ära anda seljakotid, Elvas 
ootavad käiseembleemid ja saun). 
Elva—Kääriku matk nihkub märtsi
kuu algusesse. 27. veebruaril toimub 
plaanikohaselt Tartu—Kääriku matk 
Viimase kohta pannakse välja in
formatsioon TRÜ peahoonesse ja 
V. Kingissepa tn. 19 (TRÜ võim
las).

Head suusailma ja libisemist soo
vides

TRÜ Spordiklubi.

Rahanduse 
ring teatab

25. veebr, kell 15 toimub Vane
muise 46 aud. 108

RAHANDUSE RINGI  
koosolek.

Esineb TRÜ vilistlane, TPed-f 
õppejõud A. Kirt teemal «Soome 
majandus ja rahandus oma sil
maga nähtuna».

Võetakse vastu uusi liikmeid.
Ringi juhatus

Räägime 
Inglismaast

25. veebr kell 19 TRÜ kohviku 
kaminasaalis TRÜ ja EPA teenis
tujate kohvik-klubi õhtu. Räägime 
Inglismaast.

Ametiühingukomitee.

Osakonna
« •  ___ О •
UTU

sekretärid! Sotsioloogiaring
Kolmapäeval, 24. veebruaril

1971. a. algusega kell 17 toimub 
komsomolikomitees osakonna kom
somolisekretäride n õ u p i d a 
mi n e .

ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretariaat

Reedel, 19. veebr. kl. 20 toimub 
ph. aud. 227 järjekordne sotsioloo- 
gja ajaloo seminar teemal «Herbert 
Spencer». Referendid on M. Heid- 
mets ja A. Aarelaid.

Sügav kaastunne Erikule
ISA

surma puhul.
Ajaloo-osakonna

IV kursus

TURISM Homme
Teadusliku uurimistöö sektorisse 

(tuba 217, patendiinsener E. Teet- 
sov) ja Teaduslikku Raamatukokku 
saabusid Saksa Demokraatliku Va
bariigi ja Ungari Rahvavabariigi 
teaduslike konverentside plaanid.

Neist osavõtt on võimaldatud tea
dusliku turismi korras. Osavõtu
maks orienteeruvalt 350 rubla. Aval
dused esitada teadusliku uurimistöö 
sektorisse hiljemalt 22. veebruariks 
s. a.

on ülikooli kohvikus rindemeeste 
kokkutulek. Algus kell 19. Asjal on 
ka oma majanduslik külg, mis tuleb 
enne ära klaarida parteikomitees 
sm. Russaku juures. Tuleme siis 
kõik!

Vörkpallihuvilised!
Naisõppejõud ja -teenistujad! Teid 

oodatakse TRÜ võimlas (V. Kingis
sepa 19) esmaspäeviti kl. 15—16.30.

Kallis Enno! Avaldame 
Sulle kaastunnet 

ISA 
surma puhul.

Inglise filoloogia
V kursus ja kursuse

juhendaja

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та^ту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет»Ü 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета,
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1081. MB 00485



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ü llK O O U  

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOM SOM OLIKO

M IT E E S  AM ETIÜH INGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA
V ,

Nr. 5

Ülikooli 
probleemid 
nähtuna läbi 
kongressi 
prisma

Eestimaa Kommunistliku Partei 
äs jamöödunud XVI kongress oli 
hästi ette valmistatud ning kõrgel 
organisatsioonilisel tasemel. Dele
gaatidele jagatud statistilise m ater
jali analüüs kinnitas, et meie kol
lektiivi pingutused ülikooli teadus
liku potentsiaali rohkendamiseks 
on olnud õiged ja viljakad. K aas
aegne nõukogulik Tartu Riiklik 
Ülikool on kujunenud silmapaist
vaks teaduslikuks keskuseks. Seda 
kinnitavad kasvõi järgmised faktid. 
Ülikooli õppejõududest on 9% (52) 
teaduste doktorid, Eesti NSV Tea
duste Akadeemia teaduslikest töö
tajatest on doktoreid 5,2%. Üldse 
on 58%-1 meie õppejõududest tea
duslik kraad, akadeemias 52%-l. 
Kuid need andmed ei anna veel 
põhjust rahuloluks. Meil kõigil tu 
leb teha palju tööd saavutatu kind
lustamiseks, jõudsa edasiliikumise 
tagamiseks. Selles osas vajavad 
erilist tähelepanu järgmised töölõi
gud.

#  Kaasajal toimuv teaduse ja

Reedel, 26. veebruaril 1971

tehnika üha kiirenev progress 
nõuab, et meie kollektiivis kasvaks 
teadusliku töö efektiivsus, selle töö 
seosed praktikaga. See eeldab aga 
uurimistöö koondamist kõige olu
lisematesse lõikudesse, lõpu tege
mist teemade kil lustatusele ja koos 
sellega jõudude ning vahendite 
pihustamisele. Selline suund eel
dab omakorda head koordinatsi
ooni ning viljakat koostööd Tea
duste Akadeemia ning teiste kõrge
mate koolidega.

ф  Meie teaduse areng, õppe- 
ning kasvatustöö progress sõltub 
eelkõige kaadrist. Seetõttu on loo
mulik, et kaadri valik, kasvatamine 
ning edutamine, eriti kaadri reservi 
loomine peab saam a lähematel aas
tatel üheks kesksemaks probleemiks 
ülikoolis. Praegu on meie valulap
seks aspirantuur. Kaadriprobleemi- 
de edukas ja perspektiivne lahenda
mine vajab asjalikku koostööd ko
gu vabariigi ulatuses ning vanade 
ja noorte spetsialistide kõige ots
tarbekamat ühendamist.

@ Kongressil sai teravat kriiti
kat kõrgemate koolide õppe-metoo- 
diline töö. Meie praegune teaduslik 
potentsiaal, ülikooliteaduse mitme- 
tahulisus ja  mõningad praktilised 
edusammud on loonud reaalse baa
si selleks, et käesoleval viisaastakul 
saavutada otsustav murrang õppe- 
kasvatusprotsessi teaduslikul uuri
misel ning suunamisel. Ilma selleta 
pole enam võimalik ette valmistada 
kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste 
vastavalt tuleviku ühiskonna v a ja 
dustele.

XXIV aastakäik

©  Ülikooli kasvatustöös on om a
korda tsentraalseks üliõpilaste idee
line kasvatamine. Et kasvatamine 
on alati olnud keerukam ja raskem 
ülesanne kui õpetamine, siis nõua
vad eelolevad aastad kogu meie 
pedagoogiliselt kollektiivilt, ühis
kondlikelt organisatsioonidelt ja 
rektoraadilt seniset kindlaplaaniii- 
semat ja  põhimõttekindlamat tea
duslikult põhjendatud kasvatustööd. 
Selle ülesande lahendamist tuleb 
aga alustada kasvatajate eneste 
kasvatamisest , nende pedagoogilise 
taseme tõstmisest.

ф  Avangardne osa ülikooli kas
vatustöös kuulub ühiskonnateaduste 
kateedrite õppejõududele. Õppejõu
dude kvalifikatsiooni tõstmisel on 
ühiskonnateadlased saavutanud vii
mastel aastatel märkimisväärset 
edu. Nii omavad NLKP ajaloo ka
teedris 83% õppejõududest, filosoo
fia kateedris 75%, poliitökonoomia 
kateedris 61% ja teadusliku kom
munismi kateedris 50% teaduslikku 
kraadi. Ideoloogilise võitluse terav
nemine, ühiskondlike nähtuste 
komplitseerumine ja ühiskonna 
arengu kiirenemine tingivad nende 
kateedrite ette uute ülesannete püs
titamise, milledest põhilisemad on 
printsipiaalne võitlus marksistlik- 
Ieninliku teooria puhtuse eest, selle 
loominguline edasiarendamine, võit
leva parteilisuse tagamine õpetami
sel ja kasvatamisel.

ф  Kogu meie edasise töö efek
tiivsus sõltub olulisel määral muu
datustest töö- ja elutingimustes.

Meie materiaalse baasi vastavusse 
viimine aja nõuetega, seda eelkõige 
uusehituste rajamise teel, eeldab 
uue kvaliteedi saavutamist TRÜ 
haldus- ja  majandusorganite töös.

Et sammuda üha kiireneva tea
duse ja tehnika progressi avan gar
dis, tuleb ülikoolis tervikuna loobu
da kogemuslikust ja traditsioonili
sest juhtimisstiil ist ning minna üle 
teaduslikult põhjendatud ja la itma
tult funktsioneerivale süsteemile. 
Selle saavutamiseks peaksid meil 
olema kõik vajalikud eeltingimused 
(Õigus- ja  Majandusteaduskonnad, 
Arvutuskeskus, Kommunistliku 
Kasvatuse Laboratoorium). Peam i
ne on — tunnetada selle võimaluse 
reaalsust, hädavajalikkust ning re
sultatiivselt võidelda selle elluvii
mise eest.

EKP XVI kongressi aruandekõ- 
nest, läbirääkimistest ning vas tu 
võetud otsusest ilmnes, et TRÜ 
parteitöös jäävad aktuaalseteks töö 
kaadriga, parteipoliitiline töö ja 
parteiorganisatsiooniline töö. Üli
kooli kommunistide esmaseks üles
andeks on tagada teaduse, õpetami
se ja kasvatamise edasine tõus ja 
seda eelkõige isikliku positiivse 
eeskuju kaudu.

Lõpuks tahaksin märkida seda 
suurt tähelepanu ning lugupida
mist, millega EKP XVI kongressi 
delegaadid suhtusid meie ülikooli, 
tema saavutustesse ja probleemi
desse.

K. KOGER,
EKP TRÜ komitee sekretär

MEIE MINISTER ÜLIKOOLIS
ESMASPÄEVAL, 1. MÄRTSIL ALGUSEGA  

KELL 16 TOIMUB AULAS EKP TRÜ ORGANISAT
SIOONI L A H T I N E  Ü L D K O O S O L E K  UUE  
VIISAASTAKU DIREKTIIVIDE PROJEKTI ARU
TAMISEKS. ETTEKANDEGA ESINEB EESTS NSV 
KÕRGEMA JA KESK-ERIHARIDUSE MINISTER 
E. SCHMIDT.

Hiljuti (12. veebruaril k. a.) toi
munud ühiskonnateaduste kateedrite 
parteikoosolekul arutati üliõpilaste
ga tehtava õppevälise kasvatustöö 
olukorda. Sõnavõtnud kommunistid 
märkisid teatavat positiivset tööd

likud tagajärjed, klassivõitluse tu
lemused ja iseäralisus kapitalimaa
des. Antakse kodanlike ja revisio
nistlike teooriate põhjapanev kriiti
ka, arutatakse rida teisigi problee
me, mis on sotsialismi ja kapitalis-

susejuhendajate, teaduskondade par
tei- ja komsomoliorganisatsiooni
dega on veel nõrgad. Ühiskonna
teaduste kateedrite kommunistid võ
tavad vähe sõna ülikooli ajalehes, 
ei võta osa ülikooli klubi tööst. Mõ
nedel kommunistidel puudub ühis
kondlik ülesanne kasvatustöö vald
konnast. Kasvatustöö küsimuste 
arutamine kateedrite nõupidamistel 
kannab veel informatsioonilist ise
loomu. Partei büroo kontroll neis 
küsimustes pole küllaldane. Üliõpi
laste kasvatamine on mitmekülgne 
protsess, millest võtab osa terve üli
kooli õppejõudude kollektiiv. Ühis
konnateaduste kateedrid aitavad 
tõsta õppejõudude ideelis-teoreetilist 
taset. Sel eesmärgil on Marksismi- 
Leninismi Õhtuülikoolis moodusta
tud spetsiaalne grupp ülikooli õppe
jõududest (üldse 72 inimest). Selle 
grupi tegevust kritiseerisid kom

munistid A. Koop, K. Koger, L. Sto- 
lovitš. Märgiti mitterahuldavat 
loengute külastamist ning pasiiv- 
sust seminarides.

Abinõudest, mis võeti vastu par
teikoosolekul õppevälise kasvatus
töö edasisel arendamisel, väärib 
märkimist soovitus koostada õppe
välise kasvatustöö perspektiivne 
plaan, milles oleksid TRÜ partei
komitee ja ühiskondlike organisatsi
oonide üritused korraldatud s e l l i 
s e l t ,  et neist võtaksid osa ka ühis
konnateaduste kateedrite kommunis
tid. Parteikoosolek soovitas õppe- ja 
kasvatustöö küsimuste arutamisel 
laiemalt kaasa haarata üliõpilasak- 
tiivi.

I. VOLKOV,
ühiskonnateaduste kateedrite 
parteiorganisatsiooni sekre

täri asetäitja

BIORNA
22. II toimunud TRÜ EKP TRÜ 

Komitee koosolekul kinnitati algor
ganisatsiooni otsused võtta vastu 
NLKP liikmeteks filosoofia kateedri 
aspirant Paul Kenkman ja  teadus
liku kommunismi kateedri õppejõud 
Tõnu Luik.

Komijee arutas leninliku arves
tuse käiku ja filosoofiliste semina
ride tegevust Kehakultuuriteadus
konnas. Põhjalikumalt vaeti Tartu 
Marksismi-Leninismi Ohtuülikooli 
juures töötava kõrgemate koolide 
õppejõudude ja teaduslike töötajate 
erirühma tööd, selle olukorda ja 
perspektiive.

Komitee sekretär K. Koger infor
meeris komitee liikmeid EKP XVI 
kongressi töö tulemustest.

*

Esmaspäeval toimus noorte kom
munistide järjekordne õppus teemal 
«Tartu linna parteiorganisatsiooni 
tegevuse aktuaalsetest probleemi
dest möödunud viisaastakul». E tte
kandja oli EKP Tartu Linnakomitee
I sekretär Johannes Lott. Osavõt
jaid oli suhteliselt vähe — 30 ini
mest (peaks olema 80 ringis). E das
pidi hakkavad õppused toimuma re
gulaarselt üks kord kuus. Osa võta
vad kõik partei li ikmekandidaadid, 
kommunistid kuni 3-aastase staa- 
žiga ning need, kes valmistuvad 
partei ridadesse astuma.

Veebruarikuu algul toimus Füü- 
sika-Keemiateaduskonna ja ENSV 
TA Füüsika ja  Astronoomia Insti
tuudi korraldusel 2-päevane füüsika 
aastaseminar, kus anti ülevaade 
eelmisel viisaastakul Tartus teh
tud teoreetilise füüsika ja tahke 
keha füüsika alasest uurimistööst. 
TRÜ füüsikaosakonna poolt esine
sid ettekannetega prof. kt. N. KRIS- 
TOFFEL, dots. K.-S. REBANE, 
dots. A. KOPPEL, van,-õpet.
O. SAKS ja van.-ins. E. TALVIS JE .  
Seminari töö kokkuvõtte tegi ENSV 
TA asepresident akad. K. REBANE.

TRÜ Teaduslikus Raamatukogus 
on väljas näitus, mis tutvustab eel
misi olümpiamänge Mexicos ja eel
seisvaid Münchenis. Väljapanekud 
on spordimuuseumilt ja  raam atuko
gult. Meeldejäävamaks eksponaa
diks on meie olümpiavehkleja Svet
lana Tširkova poolt spordimuuseu
mile kingitud sombreero. Kuldsed 
kaunistused mustal materjali l nä i
tavad, et sombreero pole tavaline, 
vaid kuulub aadlikule. Külastajate 
hulgas on üliõpilasi, õppejõude, 
linna spordihuvilisi ja  õpilasekskur- 
sioone. Näitus on avatud homme 
viimast päeva.

Kasvatada veendunud 
võitlejaid!

KÜSIMUSED

WLKP KK määruse «Abinõudest 
ihiskonnateaduste edasiseks aren
guks ja nende osatähtsuse suuren
damiseks kommunismi ülesehitami
sel» ning EKP KK 3. märtsi 1970. a. 
otsuse täitmisel üliõpilaste kasvata
mise osas.

Peamist mõju noorsoo marksist- 
üik-leninliku maailmavaate, poliiti- 
Hse küpsuse ning kõrge teadlikkuse 
kujunemisele avaldavad ühiskonna
teaduste kateedrid vahetult õppe
protsessi kaudu. See on tingitud 
ihiskonnateaduste spetsiifikast ja 
omanäolisusest. Käesoleval ajal on 
kõikide kateedrite töös reeglina sil
mas peetud sõlmprobleeme. Ühis
konnateaduste õpetamise iseärasu
seks NLKP XXIII ja XXIV kongres
si vahel on teadusliku ja õppetöö 
ühtsuse printsiibist kinnipidamine. 
Loengutel ja seminaridel on laialt 
kasutusel meie kateedrite teadusli
kud uurimised, aga samuti meie 
maa teiste kõrgemate koolide uuri
muste tulemused. Palju tähelepanu 
pööratakse küsimustele, mis puudu
tavad majandusreformide elluvii
mist NSV Liidus ja teistes sotsia
lismimaades. samuti ühiskonna tea
dusliku juhtimise probleemidele. Pi
devalt uueneb ja täieneb selliste 
probleemide materjal, nagu kaas
aegne kapitalism ja tema iseärasus, 
kaasaegne teaduslik-tehniline revo
lutsioon ja tema sotsiaal-majandus-

mi vahelise ideoloogilise võitluse 
keskpunktis.

Öppeväline kasvatustöö toimub 
meie kateedrite õppejõudude poolt 
juhendatavates teaduslikes ringides, 
aga samuti üliõpilaste kursuse- ja 
konkursitööde, referaatide jms. abil. 
Terve rida kommuniste — M. Bron- 
štein, H. Metsa, J. Kalits, М. Мака- 
rov, R. Blum, L. Stolovitš, J. Ant„ 
K. Koger, M. Murd ja teised — võ
tab aktiivselt osa üliõpilaste teadus
like tööde juhendamisest, küsimuste 
ja vastuste õhtutest, korraldab üli
õpilastega vestlusi ühiselamus ning 
üliõpilaskohvikus, võtab osa komso- 
moliaktüvi koosolekutest ja muudest 
üliõpilaste üritustest. Näiteks toi
musid Majandus- ja Arstiteadus
konna üliõpilastega vestlused kaas
aegsete majandusprobleemide tee
mal, on vesteldud eesti ja lääne 
filoloogidega, samuti juristidega. 
Mõned meie kateedrite õppejõudu
dest on võtnud osa õhtutest, mis on 
pühendatud TRÜ komsomoli aja
loole, võtnud sõna komsomoliaktiivi 
koosolekutel kaasaja ideoloogilistes 
küsimustes.

Siiski üldises plaanis puudub 
ühiskonnateaduste kateedrite õppe- 
välisel kasvatustööl selgelt väljen
duv süsteem. Seda rõhutasid oma 
sõnavõttudes kommunistid G. Rek- 
ker, K. Koger, F. Kinkar jt. õppe
jõudude kontaktid dekanaatide, kur-

1.

2.

3.

4.

6.

7.

10 küsimust 
Peeter 

Vähile 
EÜE asju s

Peeter VÄHI, EÜE-71 komandör, 
1970. a. lõpetas TPI Majandustea
duskonna. ÜLKNÜ liige 1961. a. 
NLKP liige 1S65. a. 1969 — EÜE 
komissar, 1970 — Budapesti rühma 
komandör.

Milline näeb välja maleva 
struktuur sel aastal?
Mida on malevas oodata uut 
võrreldes möödunud aastaga? 
Millele asetatakse pearõhk?
Kas on teada mõned suuremad 
ettevõtmised, kus EÜE kaasa 
lööb?
Milline on EÜE-71 vormiriie
tus?
Millised on Sinu arvates alko
holi (liig)kasutam ise ärahoid
mise teed EÜE-s?
Mida annab juhtiv töö EÜE 
erinevates lülides?
Mis Sa arvad, jääb Sul aega 
tegelda spordiga ka EÜE-71 
komandörina?

8. Kuidas Sulle isiklikult meeldib 
V. Ignatjevi «Ehitusmaleva 
laul» ja kas seda malevas laul
dakse?

9. Ammuvaieldud probleem: kõr
gema kooli komsomoliaktiiv ja 
EÜE aktiiv. Millisena näed Sa 
siin optimaalset vahekorda? 
Millised on praegu kõige tõsi
semad probleemid ja raskused 
EÜE-71 ettevalmistamisel ja 
nende lahendamise teed?

VASTUSED

1. Maleva struktuuris väga suuri 
ja  olulisi muudatusi pole. Kesk- 
staabi koosseisu kuuluvad:

Mart Lahi — p e a i n s e n e r  
(lõpetas 1970. a. TPI Majandus- 
teaduskonnna ehituse ökonoo
mika ja  organiseerimise erialal;

(Järg 2. lk.)

10.



Mõtisklusi
õppe
protsessi 
kaasajas
tamisest

Prof. R. HAGELBERG
(algus «TRO» nr. 4)

3. KUTSEORIENTAT-  
SIOONIST JA KUTSE

SUUNITLUSEST

Igal elukutsel on oma iseärasu
sed. Ka inimesed erinevad ükstei
sest eelduste poolest töötamiseks 
ühel või teisel erialal. Kõrgemate 
koolide praktikas on küllalt näiteid 
valele erialale sattumise halbadest 
tagajärgedest väljalangemise, kesi
se õppeedukuse jms. näol. Endale 
tõsised pettumused, ühiskonnale 
aga saamata jäänud või kesiste, 
moonakamentaliteediga spetsialis
tide näol märkimisväärne kahju.

Siin seostuvad kutseorientatsioo-

ni, kutsevaliku ja kutsesuunitluse 
mitmesugused probleemid. Peatume 
nendest ainult paaril pakilisemal.

Ф  Eriala valikul esinevat juhus
likkust aitaks vähendada külla lda
ne informatsiooni levimine erialade 
iseloomu, töötamisvõimaluste jt. 
komponentide kohta. Olemasolevad 
teatmikud jt. materjalid teevad se
da enamasti üsna pinnapealselt.  
Paljude erialade kohta üldse puu
duvad vastavad materjalid. Lünk
lik on ka informatsiooni levitamine. 
Juba aastaid on välja antud tea t
mikku «TRÜ Majandusteaduskond». 
V aatam ata mitmete kanalite kasu
tamisele ei ole ta seniajani piisa
valt jõudnud abiturientideni. Vii
mane tõrge näib tekkivat ü ldhari
duslikus koolis. Haruldane ei ole 
ka erialade üleskiitmine. Ehkki kõr
gemate koolide erialade tu tv us ta 
misel pole olnud võimalust tähele 
panna «hingede püüdmist» väliste 
efektide ja  erialaga üpris kaudselt 
seotud tegurite kaudu (nagu seda 
esineb sageli «Eesti Reklaamfilmi» 
saadetes tehnikumide ja kutsekoo
lide kohta), ei saa olukorda siiski 
rahuldavaks lugeda.

Väga vajalik oleks koostada kõi
gi erialade asjatundlikud kutsekir- 
jeldused ning teha need noortele 
õigeaegselt kättesaadavaks. Küp
suseksamite eel on see juba hilja.

Lt noorust tõmbavad välised eiek- 
tid, mood jms. uudsed momendid, 
siis võib teinekord täheldada tungi 
nn. moodsate erialade kasuks.. Siit 
kerkib küsimus, kas ei tuleks tegel
da ka noorte sihikindla kutsesuu
nitlusega rahvamajanduse konkreet
sete ja  perspektiivsete vajaduste 
avaliku selgitamise kaudu.

®  Omaette küsimuste ringi moo
dustab üliõpilaste tihe sidumine eri
alaga juba esimestest päevadest 
peale. Hea on olukord seal, kus esi
mesel kursusel algab kohe erialane 
õppetöö. Kõikidel erialadel ei ole 
see kahjuks nii. Seetõttu tuleks 
tõsta päevakorda õppetöö ümber
korraldamine, et juba esimese kur
suse algusest oleks tagatud tuleva
se spetsialisti pidev suunamine, te
ma individuaalsete omaduste selgi
tamine, huvide kujundamine ja ise
gi teatavad ettevalmistused spetsia
liseerumiseks.

Majandusteaduskonna kauban- 
dusökonoomika eriharus ilmnevad 
selles suunas esimesed positiivsed 
kogemused kaubandusökonoomika 
õpetamise alustamisega esimesel 
kursusel. Seal, kus ei ole kohe või
malik alustada põhikursusega, 
peaks kaaluma edukaks erialaseks 
tööks vajalikke omadusi kujunda
vate sissejuhatavate kursuste ots
tarbekust. Selleks kulutatud aega

saab nähtavasti kompenseerida 
teiste õppeainete arvel.

#  Kaalumist vääriks ka spetsia
liseerimise sugemete tugevdamine 
ja õppetöö suurem individualisee
rimine vanematel kursustel, spetsia
listide ettevalmistamine ettevõtete 
tellimuste alusel. Selle eelt ingimu
seks on spetsialistide jaotamise 
perspektiivne planeerimine, nii et 
kõrgemal koolil oleks vähemalt 2 
aasta t  enne lõpetamist teada süstee
mid ja_ ametikohtade loetelu, kuhu 
tuleb lõpetajad tööle suunata.

See looks võimalused kaasajale 
iseloomulikust teaduse ja erialade 
üheaegsest diferentseerumisest ning 
integratsioonist tulevate nõuete pa
remaks täitmiseks. Integratsioon 
nõuab avarat silmaringi, tugevaid 
teoreetilisi ja  metodoloogilisi tead 
misi ning suhteliselt laia profiiliga 
ülderialast ettevalmistust . Diferent
seerumine eeldab põhjalikku raken
duslikku ettevalmistust kitsamal 
erialal. Neid nõuandeid saab ühe
aegselt täita  üksnes vanemate kur
suste õppetöö individuaalsete vor
mide kindlaeesmärgilise suunamise 
teel.

4. ÕPPEPROTSESSI  
TÄIUSTAMISEST

ф  Õppeplaani kõrval kuulub õp
peprotsessi organiseerimisel keskne

«Tartu Riiklik Ülikool» 
26. veebr. 1971. a. lk. 2

koht aineprogrammidele, mille r a 
kendamisel ja täiustamisel on kõr
gemate õppeasutuste õigused e n a 
miku õppeainete osas küllalt av a 
rad, võimaldades loomingulist lähe
nemist. Kahjuks on ka siin olukord 
kohati üsna täbar.

Aineprogrammidega varustamine 
tsentraliseeritud korras on juba p i
kemat aega äärmiselt lünklik, õ p 
peasutused ise ei paljunda piisavalt 
programme, põhjuseks ajakohaste 
paljundusaparaatide puudumine või 
raske kättesaadavus. Paljudes d is t
sipliinides ei ole üliõpilased vajali
kul m äära l  programmidega va ru s ta 
tud. Paremal juhul saavad nad kas 
dikteeritult või kir jutusmasinal pal
jundatult (viimasel juhul tavaliselt 
mitme peale ühe eksemplari) aine 
põhiküsimused, mis muidugi ei 
asenda programmi.

Et üliõpilastele antavad prog
rammid vajavad regulaarset a j a 
kohastamist,  sageli ka täiustamist 
kohalike iseärasuste arvessevõtmise 
teel, siis kasvab siit nõue luua igas 
kõrgemas koolis võimalused prog
rammide paindlikuks ja operatiiv
seks paljundamiseks.

(Järgneb)

hommikust õhtuni VII • Ühiselt
e • ___ о «
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Ülikooli ühiselamu ehitusel ker
kib kümnes korrus. See on viimane, 
üheksas elukorrus, ehitatakse veel 
üks tehniline korrus ja 33 meetri 
kõrgune maja on saavutanud maksi
maalmõõtmed. Kena vaade avaneb 
maja katuselt.

Üllatavalt hästi edeneb selle 
maja ehitus. Fasaadipoolel on ette 
pandud hulk rõduuksi ja aknaraa
me. Varsti seatakse üles kaks tõs
tukit, mis hakkavad segu üles vii
ma — läheb lahti põrandate vala
miseks. Pidevalt käib müüride la

dumine. Pärga võime sarikatel näha 
varsti — märtsi lõpul, võib-olla 
isegi varem.

Sellel semestril nagu eelmiselgi 
löövad ehitusel kaasa ka tudengid.
18. veebruarist kuni 26. veebruarini 
töötas ühiselamu objektil iga päev 
6 Ajaloo-Keeleteaduskonna poissi,
1. märtsist tuleb Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonna kord, seejärel 
Õigusteaduskond ja nii edasi tea
duskondade kaupa kuni 7. maini.

S. KALLAS

Suure sammuna tegevuse ühise 
planeerimise ja üksteisemõistmise 
suunas võib hinnata TPedI ja TRÜ 
pedagoogikaringide kohtumist Ote
pääl TPedI ÜTÜ talvelaagris möö
dunud laupäeval ja pühapäeval. 
Loengute kuulamise, vaidluskoos- 
olekute, isiklike kontaktide loomise 
ja tulevaste ühiste ürituste arutami
se kõrval võisid külalised osa saa
da ka heast suusailmast.

J. KÕRGESAAR

TRÜ ÜTÜ nõukogu teatab, et 
nõukogu nimele on saabunud kut
sed osavõtuks ÜTÜ teaduslikest 
konverentsidest alljärgnevatest õp
peasutustest:
М. V. Lomonossovi nim. Moskva 
Riiklik Ülikool, V. I. Lenini nim. 
Tadžiki Riiklik Ülikool, О. V. Küü
sineni nim. Petrozavodsk Riiklik 
Ülikool, V. I. Lenini nim. Kišinjovi 
Riiklik Ülikool, K. Preikšasi nim. 
Šiauliai Riiklik Ülikool, Läti Riik
lik Kehakultuuriinstituut, Kišinjovi 
Riiklik Meditsiiniinstituut.

Teesid kahes eksemplaris (mitte 
üle ühe lehekülje masinakirjas) 
koos autoritunnistuse ja ekspertiisi

aktiga esitada kuni 5. märtsini
1971. a. TRÜ ÜTÜ nõukogule.

*

Füüsikud! Keemikud! Matemaati
kud!

Meie ühine ÜTÜ konverents toi
mub 8. apr.— 10. apr. k. a. Ettekan
nete pealkirjad ja andmed töö au
tori ning juhendaja kohta palume 
esitada osakondade ÜTÜ nõukogu
dele hiljemalt 15. märtsiks. Konve
rentsist võtavad osa ka külalised 
NSV Liidu teistest kõrgematest õp
peasutustest.

Kiirusta, potentsiaalne teadlane!
Füüsika-Keemia- ja Matemaatika

teaduskonna ÜTÜ nõukogud

10 k ü s im u s t
(A lgus 1. lk.)

1969 — Adavere rühma meis- 
ter-komandör; 1970 — Lääne
maa regiooni komandör)
Toivo Kuldsepp — k o m i s s a r  
(TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna
IV kursuse üliõpilane)
Madis Järv — komandöri aset. 
in ternatsionaalse töö alal (lõ
petas 1966. a. TPI Mehhaanika- 
teaduskonna, momendil samas 
õppejõud)
Peep Toompark — m ajandus
juht (TPI Majandusteadusk. 
diplomand)
Toomas Ringo — ohutustehni
ka insener (TPI Ehitusteadus- 
konna diplomand)
Reet Raukas — sekretär (TPI 
Majandusteaduskonna diplo
mand)

Momendil on keskstaabi 
koosseisu komplekteerimata 
peaarsti,  peadispetšeri ja s taa
biülema ametikohad.

Regioone on sel aastai 
k u u s :

#  Väinameri (komandör A. Neu- 
dorf — TPI diplomand) 

ф  Rävala (komandör T. Kajander
— TPI diplomand) 

ф  Sakala (komandör K- Holland

Tsiviilkaitse
(A lgu s «TRÜ» nr. 3 ja  4)

Teema I. Individuaalsed 
kaitsevahendid

Sissehingatav õhk puhastub riide lä 
bimisel.

Nimetatud mask koosneb korpu
sest koos vaateavadega n ing kinni- 
tuspaeltega. Maski tihe asetamine 
ümber pea tagatakse  ka kinnitus- 
kummidega. Korpus valmistatakse 
neljakordsest materjalist:

— ülemine kiht (bjass, puuvill, 
trikotaaž, vms.);

— kaks vahepealset kihti (flanell, 
kalev, boiriie vms.);

— alumine kiht (satiin, bjass 
vms., mis niiskumisel ei m äärdu).

Vaateavadesse asetatakse klaasid, 
tselluloid, pleksiklaas või läbipais
tev plaadike. Maske valmistatakse 
seitsmes suuruses olenevalt näo 
mõõtmetest.

*
Rajoonides, mis on radioaktiiv

selt, keemiliselt või bakterioloogili
selt saastatud, on tingim ata  tarvis 
kaitsta ka nahka, sest tavaline riie
tus või jalanõud ei kaitse nahka 
nakatumise eest. Naha kaitseks ka
sutatakse spetsiaalseid ja mitmesu-

— TPI lõpetanu)
ф  Virumaa (komandör E. Raud

— TPI diplomand)
ф  Tartumaa (komandör J. Annus

— TRÜ IV kursus)

ф  Lõuna-Eesti (komandör K. Me- 
rusk — TRÜ III kursus) 

Arvestades regioonide suu
urust, 10— 12 või enam rühma, 
ja  inseneride kaadri e tteval
mistamise vajadust ning töö 
keerukust regiooni staapides, 
on igas regioonis sel aastal 2 
inseneri (vaneminsener ja in 
sener). Samal ajal puudub re
gionaalses liinis arsti ameti
koht.

Tähelepanuvääriv detail 
kaadri osas: tööperioodi al

guseks on enamikul keskstaabi 
liikmetest, regiooni komandöri
dest ja  vaneminseneridest kõr
gema kooli lõpudiplom.

2. EÜE-71 seisab vabariigis töö
tamise kuuenda töösuve künni
sel. Võib julgelt väita, et möö
dunud aastate jooksul on m a
leval välja kujunenud oma nä
gu (eesmärgid, töösfäär, s truk
tuur, traditsioonid jms.). 
EÜE-71-1 tuleb neid näojooni 
reljeefsemalt välja joonistada, 
lihvida, täpsustada.

, _ _ _ _ _ _  
guseid käepärast olevaid abivahen
deid.

Spetsiaalsete kaitsevahenditega
varustatakse tsiviilkaitse formeerin
gud — luuregrupid, sanitaarsalgad, 
päästekomandod jne. Kaitsevahen
did jaotatakse i s o l e e r i v a i k s ,  
mis koosnevad õhku mitteläbilask- 
vast materja list  — kummeeritud 
riidest (siia kuuluvad kaitsekomp- 
lektid nr. 1, 2, 3) ja  f i l t r e e r i 
v a  i к s, mis koosnevad õhku läbi- 
laskvast materjalist — impregnee
ritud puuvillasest riidest.

Komplekt nr. 1 koosneb kaitse- 
mantlist , mida saab kasutada kas 
keebina või kombinesoonina, kait- 
sesukkadest ja ‘ kummiriidest kin
nastest. Komplekti kasutatakse:
a) keebina koos gaasimaskiga ju 
hul, kui vaenlane kasutab õhurün- 
nakul MA-d; b) sukkade ja k innas
tega koos saas tatud piirl&nna lä 
bimisel ning seal viibimise ajal;
c) kombinesoonina (koos sukkade, 
kinnaste ja gaasimaskiga) kaua
aegsel viibimisel ja töötamisel saas
tatud tsoonides.

Komplekt nr. 2 koosneb kombi
nesoonist või ülikonnast, kiiver- 
kapuutsist, kummisaabastest ja 
-kinnastest. Kasutatakse tsiviilkait- 
seformeeringute töötamisel MA-st,

Pearõhk — sotsiaalsus. Ühelt
poolt: tänane üliõpilane, homne 
noor spetsialist — tema ette
valmistus, koht ja osa nõuko
gude ühiskonnas, vastutus rah 
va ja  riigi ees — nende mõis
tete selgitamine. Teiselt poolt: 
lüüa sel aastal rohkem kaasa 
kultuuriobjektide ehitusel, ai
data oma kätega kaasa lisaks 
põllumajandusobjektide ehitu
sele ka kultuuri_ (selle sõna kõi
ge laiemas mõttes) arengule 
koduvabariigis.

3. Ehitustandril — JAH. Tartu 
linnas TRÜ ja FA1 ehitus; 
komsomoli löökobjektid vaba
riigis — Eesti SEJ, Tamsalu 
Linnuvabrik; J. Gagarini nim. 
sovhoostehnikumi eksperimen
taalne kombinaat-sigala; suusa- 
hüppetrampliin Hansumäele; 
üldhariduslikud koolid ja kesk- 
eriõppeasutused (Kivi-Vigala, 
Valjala jpt.).

4. EÜE-71 vormiriietus jääb põ
hiliselt samaks. Küll on aga 
kavas EÜE-72-le j u b a ‘aegsas
ti tellida vormi uus kavand ja 
materjal.

5. Saab olla ainult üks' tee — ab
soluutne kuiv seadus. Minu a r 
vates on iga normaalselt a re 
nenud inimene suuteline seda

_
Ba-st, RA-st saastatud rajoonides, 
luure teostamisel, maa-alade ja rõi
vaste puhastamisel. Ülikonnad 
koosnevad kuuest ja pükstest. Sel
leks et riietuda komplekti nr. 2, 
on vaja:
— võtta jalast oma jalanõud, kuu

ma ilmaga ka üleriided;
— tõmmata jalga kombinesooni 

püksid, keerata sääred üles, mis 
lastakse alla tagasi pärast kum- 
misaabaste jalgatõmbamist;

— riietuda kombinesooni, kinni 
nööpida enne parem, siis vasem 
hõlm (lahti jäetakse ainult kaks 
ülemist ha ak i) ;

— tõmmata pähe gaasimask, ka
puuts, haakida lõpuni hõlmad ja 
pingutada kaeluse nöör ning vöö;

— käärida üles käised, panna k ä t 
te kindad, käised alla lasta ja 
pingutada kinnitusnöörid varru- 
kail.

P äras t  töö lõpetamist, silmas pi
dades ettevaatusabinõusid _ (radio
aktiivsuse doos 0,5 r/h. või alla 
selle), võetakse kaitseriietus seljast 
käskluse peale «Kaitseriietus seljast 
võtta!» järgmises järjekorras:
— lahti võtta gaasimaski koti, 

kuuekaeluse, mansettide ja va r 
rukate paelad;

— lahti võtta vöö, gaasimaski kin-

tööpäevade jooksul pidama, 
tunnetades ürituse poliitilist, 
kasvatuslikku ja sotsiaalset 
tähtsust.

6. Eesti üliõpilaste Ehitusmalev 
on olnud ja on ka tänavu üks 
osa kõrgemast koolist, tema 
komsomolitööst. EÜE eesmär
giks on esmalt kõrgelt kvalifi t
seeritud spetsialistide etteval
mistamisele kaasaaitamine, neis 
iseseisvuse, initsiatiivi, kõrgen
datud vastutustunde arendam i
ne. Kõike seda ja  palju muudki 
(juhtimisoskus, suhtlemisoskus) 
peab andma juhtimistöö male
va erinevates lülides.

7. Selleks peab lihtsalt aega leid
ma — ei kujuta ette loobumist 
spordist ja  TPI korvpallimees
konnast. Minu töökoormuse 
juures on treening raske, kuid 
meeldiv vaheldus.

8. Minu arvates on laul küllaltki 
õnnestunud ja peaks leidma 
poolehoidu ka malevlaste hul
gas. Ja pealegi ei kirjutata iga 
päev jutustusi, luuletusi, muu
sikat jm. EÜE-le ja EÜE-st.

9. Need peavad olema ja õnneks 
momendil ka on kaks omava
hel tihedalt põimunud kategoo
riat. On ju ehitusmalev üks elu-

nitusnöör, avada hõlmad; 
maha võtta kombinesoon koos 
kinnastega, siis ka püksid koos 
saabastega;

— maha võtta gaasimask.
Komplekt nr. 3 koošneb kummee

ritud kaitsepõllest, samast m a te r ja 
list sukkadest ja kummikinnastest. 
Komplekti kasutatakse väiksemate 
seadmete, instrumentide, jalanõude, 
keemiatõrje-vahendite ja köögisisus
tuse desinfitseerimisel. Kaitsevõim- 
sus (s. t. aeg, mis kulub välispin
nale langevate MA tilkade aurus
tumiseni kaitsepõlle sisepinnalt on 
riietel 1 tund, kummisaabastel 2 
tundi (taldadel 6 tundi).

Naha kaitseks kasutatavad 
abivahendid.

Kaitseks radioaktiivsete, bakterio
loogiliste ja mürkainete eest võib 
elanikkond kohandada oma isiklik
ku riietust ja jalanõusid — keepe, 
kummeeritud mantleid, nahkjoppi- 
sid, kummikuid, nahk- ja kummi
kindaid. Võib kasutada ka talverõi- 
vastust — kasukaid, vattkuubesid, 
kalossidega viite ja sooje kindaid. 
Nendesse riietatuna võib väljuda 
saastatud piirkonnast või siis selle 
kiiresti ületada. Puuvillaste riiete 
kaitsevõimsuse suurendamiseks im- 
mutatakse neid spetsiaalsete segu-

jõulisemaid kõrgema kooli 
komsomoliüritusi, järelikult on 
iga komsomoliaktivisti kohu
seks nõu ja jõuga seda üritust 
toetada. Ja vastupidi: meie 
kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 
jõud pole kahjuks nii suured, 
et oleks ots tarbekas neid kil
lustada. Minu arvates pole pal
ju nõutud, kui iga üliõpilane 
õppeaja jooksul vähemalt kor
ra võtaks osa ehitusmaleva 
tööst. See ei tohiks kahjuks tu l
la ei üliõpilasele ega ka male
vale.

10. Probleemid tulevad ja  lähevad. 
Uks on põhiline ning jääb: kui
das korraldada üritust selliselt, 
et ta kasutegur oleks võimali
kult suurem. Et malevasuvega 
jääks rahule iga malevlane, 
iga tellija, igaüks, kes kasvõi 
kaudseltki on seotud tähekom
binatsiooniga EÜE. Sellise la
henduse leidmine on mõeldav 
ainult vastastikuse usalduse ja
kõigi asjaosaliste ühiste jõupin
gutuste tulemusel. Lõpetuseks 
sooviksingi kõikidele TRÜ tu 
dengitele head kaasalöömist 
ehitusmalevas 1971. aastal.

dega. Üks selliseid on õli-seebi la 
hus: 40—50 kraadini soojendatud 2 
liitrit vett, 250--300 g majapidamis- 
seepi, 0,5 1 toiduoli. Ühe kaitse- 
komplekti immutamiseks vajaliku 
lahuse kogus on 2,5 1. Impregneeri- 
va lahusena võib kasutada  ka sün
teetilisi pesemisvahendeid ОП-7 või
О П -10.

Lihtsamate abivahendite kaitse
võimsuse kestus on järgmine: pak
sust kalevist või drapist mantel — 
suvel 20 min., talvel kuni üks tund; 
vattkuub koos -pükstega — talvel 
kuni 2 tundi; keebid, käisteta kum- 
mimantlid, vahariided jne. — suvel
5— 10 min.; nahast säärikud — su 
vel 30 min., talvel 2 tundi; vildid
— kuni 4 tundi; present — suvel 
30 min., talvel kuni üks tund. Et 
tavalis te  rõivaste kaitseomadusi 
muuta paremaks, suurendatakse 
nende hermeetilisust tavalis te abi
nõudega — rinnakaitsmetega, ka
puutsidega, paslikutega jne. Radio
aktiivsete ainete eest kaitseb keep 
kaipuutsiga, kolmesormelised k in
dad, sukad jne., mis on valm is ta
tud vakstust,  vahariidest või tihe
dast riidest. Lihtsamaid kaitseva
hendeid kasutatakse koos komplek
tidega ГП-4У, ГП-5, aga MA puu
dumisel ПТМ-1 seguga (riidest tol
mu vastane kaitsemask).
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Ü likoo li 
r a a m a tu 
k o g u
m ö ö d u n u d  
v iisa a s ta k u l

Esimese perspektiivplaani koostas TRÜ Teaduslik Raamatukogu 
1965. aastal. Sellega kavandasime ulatuslikumad tööülesanded ajavahe
mikuks 1966— 1970.

Möödaläinud viisaastakusse jäid 13 kuud — 1967. a. m ärtsist kuni 
1968.a. apri l l in i—, millal ei saanud rääkidagi lugejate vajaduste  ope
ratiivsest ja võimalikult täielikust rahuldamisest: Toome raamatukogu 
hoidlate ülekoormusest tingituna tuvastati hoone avariiolukord, mis
tõttu hoone suleti lugejaile.

Eesti NSV Ministri te Nõukogu 30. mai 1967. a. korralduse nr. 582-k 
kohaselt eraldatud hoone Vanemuise tn. 33 võimaldas likvideerida 
avariiohu Teadusliku Raamatukogu hoidlates ja avada 25. aprillil 
1968. a. uuesti kõik ülikooli raamatukogu fondid ja lugemissaalid luge
jatele. Uue üle 1800 m2 suuruse lisahoone saamine aitas ühtlasi p a ran 
dada vanade väärtuslike fondide säilivustingimusi.

Ühtlustati ja  pikendati TRÜ Teadusliku Raamatukogu ja  filiaalide 
lahtiolekuaega. Avati nii Teaduslik Raamatukogu, Õpperaamatukogu 
kui ka Ajaloo-Keeleteaduskonna raamatukogu õppetöö perioodil ka 
pühapäeviti.

Lugejate teenindamise laiendamise ja raamatufondide ringluse kasvu 
selgitamiseks olgu toodud võrdlusandmed 1966 ja  1970. a. kohta.

1966 1970

Laenutatud köiteid 668931 834916
Raamatukogu külastusi 236664 362653
Lugejaid 6807 9306

Raamatukogudevahelise abonemendi korras teenindas TRÜ Teadus
lik Raamatukogu 1966. aastal 138 raamatukogu, neist Eesti NSV-s 82 
ja väljaspool vabariiki 56. 1970. aastal saadeti RVA teel kirjandust 74 
ENSV raamatukogule ja 97 raamatukogule teistes liiduvabariikides. 
Meie raamatukogu lugejatele saadi RVA korras 1966. aastal 3169 ra a 
matut ja ajakirja, 1970. a. — 3599.

Vaadeldaval ajavahemikul intensiivistus ka raamatukogu bibliograa
filine töö, suurenes nii suuliste kui ka kirjalike teatmete arv.

Informatsioonisektori loomine bibliograafiaosakonna koosseisus 
1968. a. võimaldas raamatukogul hakata  süstemaatil iselt tegema infor- 
matsioonitööd. Koostati TRÜ informatsiooniteenistuse põhimäärus ja 
ioedi referentide võrk. Informatsioonisektori kontaktid enamiku kateed
ritega on muutunud regulaarseks.

Raamatukogu fondide üldsuurus kasvas viisaastakul 2 623 845 trüki- 
üksuselt 3 034 850 trükiüksuseni. 1966. aastal oli kir janduse juurdekasv 
78 360 trükiüksust, 1970. aastal juba 100 880 trükiüksust.

On laiendatud väljaannete vahetust nii kodumaa kui ka välismaa 
asutustega. Kui 1966. a. vahetas raamatukogu kir jandust 176 välismaa 
j a  65 kodumaa asutusega, siis 1970. aastal oli vahetuspartnereid välis
maal 220 ja kodumaal 73. 1966. aastal seati sisse intensiivne vahetus 
rahalise ekvivalendi alusel kahe välismaa raamatufirmaga, kelle esin
dajad käisid ka kohapeal kirjandust valimas. Väljaannete vahetuse teel 
saadi 1970. a. 575 välismaa perioodilist väljaannet.  Seevastu välis
valuuta summa (320 rbl.) võimaldas 1970. a. tellida ainult 5 ajakirja 
(1966. a. saadi sama summa eest 7 ajakirja).

Senisest suuremat rõhku on asetatud kataloogide redigeerimisele ja 
perioodika läbitöötamisele. Raamatukokku saabunud uue kirjanduse 
kõrval on lisaks kataloogides peegeldatud u. 33 000 trükiüksust senini 
läbitöötamata vanemat kirjandust. Moodustati perioodika süstemaati
line kataloog, eestikeelse perioodika kataloog, süstemaatil ine autorefe
raatide kataloog. 1968. aastal alustati kataloogikaartide paljundamist 
elektrograafilisel aparaadil «Pylorys».

Korraldati käsikirjalisi fonde, alustati süstemaatilist tööd autograafi
dega ja haruldaste vene raamatutega. On korda seatud käsikirjade 
dokumentatsioon ja fotokogu. Viimane on leidnud laialdast kasutamist.

1966. aastal fondide osakonna koosseisus loodud hügieeni- ja res- 
taureerimissektor (1970. a. alates osakond) alustas süstemaatilist tööd 
raamatukogu fondide desinfitseerimisel, puhastamisel hallitusest ja tol
must. Alustati nahk- ja pärgamentköidete pehmendamist. Sektor sai 
tööruumid Vanemuise t. 33, täienes aparatuur, mis võimaldas lahen
dada teadlikumalt restaureerimisprobleeme. Käesolevaks ajaks on hügi
eeni- ja restaureerimisosakond kujunenud tunnustatud restaureerimis- 
keskuseks NSV Liidus, on restauraatorite ettevalmistamisel ja kvalifi
katsiooni tõstmisel abistanud raamatukogusid ja muuseume.

Jätkus raamatukogunduse ja bibliograafia probleemide teaduslik 
uurimine. Uue suunana alustati 1967. a. raamatuhügieeni ja  restauree
rimise teoreetiliste ja metoodiliste küsimuste läbitöötamist. Aruandlu
sena uurimistööst korraldas raamatukogu 1966. а. II teadusliku konve
rentsi, 1968. а. III ja 1970. a. aprillis IV teadusliku konverentsi. 
1970. a. oktoobris korraldatud raamatukogu teaduslik konverents oli 
pühendatud raamatukogu esimese direktori prof. K. Morgensterni 
200. sünnipäeva tähistamisele.

Ei unustatud ka kõrgema kooli pedagoogika probleeme: süvendati 
bibliograafiaõppuste alast metoodilist tööd, mida tähistasid 2 metoo- 
dikakonverentsi (1967 ja 1968).

Poole ulatuslikumaks paisus raamatukogu kir jastustegevus: kui 
1966. aastal avaldati trükis 8 nimetust raamatukogu väljaandeid kokku 
42,53 tr. pg., siis 1970. aastal ilmus 20 nimetust kokku 81,71 tr. pg. 
Uutest, viisaastaku jooksul ilmuma hakanud väljaannetest tuleks nime
tada TRÜ Toimetistena ilmunud 3 raamatukogu tööde kogumikku 
(Teadusliku Raamatukogu tööd I— III) ,  restaureerimisalaste  artiklite 
1. kogumikku (Raamat — aeg — restaureerimine I) ja  bibliograafia- 
oppuste jaoks üliõpilastele määratud õppevahendeid. Jätkus informat- 
sioonibülletäänide ja TRÜ bibliograafia aastaraam atu te  avaldamine.

Raamatukogul on olnud mitmesuguseid takistusi ja  puudujääke töös. 
Koosseisu väiksuse tõttu  ei ole suudetud plaanipäraselt täiendada Tartu 
ülikooli bibliograafiat (1802— 1959), peegeldada kataloogides kõiki 
fondides leiduvaid trükiseid ega teha ettevalmistusi trükitud kataloo
gide väljaandmiseks. Väheseks on jäänud _ raamatukogu ja  raam atu 
kogus Jeiduva kirjanduse propaganda õppejõudude hulgas. Vahe köite- 
koja võimsuse ja  raamatukogu vajaduste vahel näitab kasvutendentsi. 
Raamatuostu summade puudumise tõttu ei ole raam atukogu õigeaegselt 
saanud aasta lõpul muretseda õppekirjandust. Suur on lugejakohtade 
puudus lugemissaalides, eriti eksamite ajal. Palju muret on tekitanud 
ruumikitsikus hoidlates ja  tööruumides. Hoolimata sellest, et ajavahe
mikus 1963— 1970 on raamatukogu saanud juurde pinda kogusummas 
ligi 2800 m2 (Sõbra tn. hoidla, ihoidlakorruse Teadusliku Raamatukogu 
hoone alumise korruse ümberehitamisega ja Vanemuise tn. 33 hoone), 
saab käesoleva aasta  II kvartali lõpuks hoiodlate juurdekasvuruum 
täielikult ammendatud.

Uue hoone projekteerimisest on raamatukogu aastatel 1967— 1970 
aktiivselt osa võtnud.

Raamatukogu võttis osa 1967. aastal Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 50. aastapäeva ja 1970. aastal V. I. Lenini 100. sünnipäeva 
tähistamiseks korraldatud üleliidulisest raamatukogude ülevaatusest. 
Ülevaatuste organiseerimiskomiteed hindasid* kõrgelt TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu tööd.

L. TRIKKANT

Я№аи1 ~llLeel
TEISIPÄEVAL, 2. märtsi! ava

takse TRÜ kohvikus Raul Meeli 
teoste NÄITUS. Sama päeva õhtul 
kell 18 toimub TRÜ kohvikus koh
tumine R. Meeliga. Kutseid õhtule 
saab ELKNÜ TRÜ komiteest. Tä
nases iehes tutvustame kunstniku 
elulugu ja tema «konkreetset luu
let», järgmises lehes võite lugeda 
kunstniku mõtisklusi oma loomin
gu olemuse kohta.

RAUL MEEL

Sündinud 2. m ärtsil 1941 Rapla rajoo
nis põlluharija perekonnas. Lõpetanud  
Rapla Keskkooli. A astail 1959—1964 õ p p is1 
Tallinna P olütehnilises Instituudis elekt-1 

' riinseneriks. Töötab ENSV Kohaliku Töös- 
I tu se  M inisteeriumi Projekteerim is- ja  
I Tehnoloogiabüroos vanem tehnik-konstruk-( 

torina. «Konkreetset luulet» hakkas kir-1 
jutam a 1967. aastal. K unstinäitusel de- 

I büteeris 1969. a. K äesolev näitus on tei- 
I ne isese isev  näitus.
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Klubis võistlesid 

pop-lau ljad
M öödunud laupäeval-pühapäeval 

( toim us klubis pop-lauljate kon- 
, kurss.

Laupäeval oli esinejaid 11. Iga  
, võistleja laulis 2 laulu kitarri saa- 
,tel. Suurem  osa repertuaarist oli 
r välism aa või oma lauljate kaudu  
I juba am m u tu tta v , toredaks vahel- 
, duseks oli esinejate eneste, nende 
, sõprade poolt loodu. M eeldiva mul- 
, je jä tsid  P. Raudsepa ja H. Relve 
! tehtud laulud. Publik järjestas esi
nejad järgm iselt:

1. Peeter Raudsepp, EPA, 2. Heti- 
,r ik  Relve, EPA lõpetanu, 3. Tiit 
, Sõber, TRÜ.
, Pühapäeval oli hindajaks žürii 
jT iit Laugu juhtim isel. K uigi esine- 
, jaid oli jäänud vaid 6, oli võistlus- 
I pinge suurem  ja tulem used pare- 
Im ad. Tunduvalt paremini esines 
näiteks Jüri Paap.

Esikoha andis žürii H e n d r i k  
I R e l v e l e, kes esitas 2 rahvalau- 
I lu saateta.

P. TI IT

ELKNÜ TRÜ komitee 
liikmed!

« i a i t u  Riiklik Ülikool» 
26. veebr. 1971.a. lk. 3

2. m ärts 
85 aastat ENSV rahvakirjaniku 

[FRIEDEBERT TUGLASE sünnist
Pole m idagi ühtekasvanum at isikuga kui Tuglase stiil. See pole 

pääm ine kooruke, riidehilp, ilus, särav ja kallis, mida saaks vahetada  
moe järele. Kui kellelgi loomus on kokku sulanud ta sõnastusviisiga, 
siis on see Tuglas.

N agu Tammsaare on ka Tuglas isikupäraselt ühtlaseks jäänud al
gusest pääle kuni tänapäevani: pole kuig i palju m uutunud ta lause 
omapärane kokkusääd, selle kõla ja kujukus. Nõnda võib ka arvata, 
et kirjaniku enda hingeelu laad on kindel ja tervikuline n ing seks
sam aks jäänud hoolimata saatuse raputusest.

Tuglasele on stiil kaasa antud juba sündides, see tuleb siiralt 
verest ja on paratam atu nagu liigutus, m illega inimene oma kõne
lust saadab.

Vaadelgem ligem alt Tuglase lauset. Õieti ongi Tuglase stiil ta  
l a u s e s ,  sest see on iseseisev esteetiline üksus, tervik, m is elab ise
seisvat elu veel siis, kui ta on välja k istud  lauseühendustest. Ennem  
kui Tuglase novelli kohta, võib ta üksiku lause kohta öelda, et see on 
organism.

E t Tuglasel intellekt tugev on, näeme ta teoreetilisist artikleist, kuid  
see intellektuaalsus ei avaldu ilukirjanduslikus proosas sugugi m itte  
takistavalt või abstraktsioonina, nagu seda võiksim e arvata, vaid  
murdub suurim aks m eelelikkuseks: kirjanik ei esita meile sündm us
tikku  m itte lause konstruktsioonis, mis oleks ehitet abstraktse m õtle
mise telingute vahele, või m is pudeneks kõrvallausete rägastikuks, 
vaid ta annab lühikeselt ja p iltlikult edasi oma puhtm eelelised ku ju 
telmad.

Võib öelda, Tuglase fantaasia vorm ijaks on silm , m itte mõte. Idee 
pudeneb lal ikka värvilisteks m osaiiktükikesteks. Kuid see harukordne 
sensibiliteet, mis Tuglasel on, ei paari m itte  reaalilmaga, vaid ka ku 
ju tlusvõ im  loob ise o m a  meelelise reaalsuse. Sellega puutub ta 
kokku ainult silm a kaudu. Ja nõnda näeme ta maailma nagu läbi 
klaasi.

Võib koguni kokkuvõttes öelda, et Tuglase suhtum ine reaalsesse 
ilma on mõistuspärane, fantaasiasse aga meeleline. Ta abstraheerib 
elu, et seda hinnata kriitiliselt, ja  konkretiseerib fantaasiat, andudes 
sellele kõigi oma meeltega.

Pole nii kerge m aailm akirjandusest leida neid kirjanikke, kes Tug- 
last ületaksid v ä r v i d e  tarvitam ise ohtrusega. Paistab, kui puutuks 
tal enne asja ennast värv silma. N ing  see vaatlem isviis on talle loo
mupärane ja paratamatu.

Juba 1903. a. kirjutab ta oma «Nõiutud ringis»: . . . « k o l l a s t e l  
lehtedel puhkav hom m ik, tume-rohelise ja rohekas-kollase (juba vär
vide varjundidki!) muruga, ääretu ja pilvitu , selge ja s i n i s e  süg is
taevaga . . . ,  täis va lgust ja selgust, k u l d a  ja r o h e l i s t  s i id i . . .  
Pikkam isi tõusid m u s t j a s h a l l i d  suitsusambad» (L iivakell I, 60). 
Sam as näeme veel punakaskollase koorega mändi, valgeid kaski, m us
tavat metsa, veripunaseid leeke m ustava suitsuga, punast roostet, kah- 
vatu-kollast muru jne.

Vahel muutub see värvide vaatlus otstarbeks eneses, lihtsaks vaat- 
lemislõbuks. N ing  siis võime lehekülgede kaupa, nagu «Maailma lõpus», 
näha ainult seda, kuidas mered ja taevad sinetavad, saared rohelduvad  
või värvinguid vahelduvad hom m ikust õhtuni.

See näitab, et Tuglasel on kõik ta kuju telm ad värvilised. Ta on 
maalija. N ing  ta palett on äärm iselt rikas ka värvivarjundeist. Im p
ressionistina asetab ta ühe laigu teise kõrvale, õigem ini teise järele 
(sest luulekunst on ajas edasiliikuv ku n st) niisuguse kiirusega, ei 
lugeja peab õige terava värvilise kujutlusvõim ega olema, et suuta  
jälgida kõiki neid m uudanguid. Vaevalt saad aega eneses luua värvi
list pilti, kui järgnev lause selle paneb unustama.

Tuglas pole üksi värvirikas, ka tem a joonis on selge n ing puhas. 
Isegi uduse süm bolism i vööt pole suutnud hoopis tuhm endada selle 
selgust. Ja jällegi on seda selgust enam üksikus lauses kui kogu töös, 
nagu värvgi püsib selgena ühes täpis, kuna laiemale pinnale kõrvu- 
panduna hakkab virvendama. N enda pole Tuglase novell sugugi nii 
läbipaistev, nagu seda võiks arvata üksikust lausest. Kui detail meele 
lõikub, jääb üldm ulje ähmaseks. Lause lause kõrval nägelist fantaasiat, 
mis napilt väljendet, loob m uljete vahelduse, mis varsti väsitab. O salt 
tuleb see ka sellest, et Tuglas ei arm asta anda m õttelist sidevust m ul
jete vahel, jä ttes ühtesidum ise lugeja hooleks. Sellepärast tundubki ta  
vein raskeprotsendilisena ja seda ei või korraga palju juua. Realistid  
pakuvad konkreetsete piltide sidum iseks abstraktseid harutustenööre, 
see hõlbustab nende jälgim ist. Tuglas aga lausub ise, oma «Andro
güüni päeva» m osaiiklikku värvikust luues: «Mina olen väsind teda  
jälgim ast.»

Ent pöördugem  vaatlema neid reljeefseid jooni, m is Tuglase lausele 
nii omased. Paistab, kui oleks kirjaniku ideaaliks meie aja printsiip: 
võim alikult vähese- energiaga võim alikult palju ära öelda. Ja selle 
printsiibi läbiviim iseks ei kulu m itte  — vähe energiat! Meie keele 
vähest painduvust, ü tluste kohm akust pole nii kerge võita.

Võib öelda, et Tuglase arm astus terava kontuuri vastu tuleb sellest, 
et ta ei taha anda ela tust või sisem iselt nähtust sünteesi, vaid et ta 
sündm ustiku  käigu analüüsib üksikuiks osiks ehk õigem ini p o o s i 
d e k s ,  kauneiks asendeiks, mis üksteisele järgnevad.

Vahel läheb see detaili arm astus juba sõnaliseks lõbuks. Me ei näe 
üksi asendit, m om entülesvõtet, vaid tunnem e, kuidas omapärane väl
jendus, fraas ise väljaspool teda kandvat m õtet lõbu sünnitab. «N äl
jane koer näris tee ääres hobusekapja», «flegmaatiline vares istus 
raskemeelse küüraga m ädaneval verstapostil» ja sellased laused viivad  
tneid asendi-ilust veel edasi m ingi sõnalisse m änglem isse, otstarbe
tusse, kuid im elikult tähelepanu peatavasse.

Tuglas on täiesti sensoorset tüüpi tooja. Kes tahab, võib küllalt 
näiteid leida, et ta sensuaalsus ei lepi ainuüksi silm aga, vaid siin m än
gib osa ka kõrv, maitsemeel, külm a ja sooja aisting, haistm ine, orgaa
nilised tunded. E nt kõige selle juures ei jää varju ka Tuglase vaimu  
intellektuaalne toim.

Ta on m eetodilt risti vastand neile realistidele, kes, nagu Tam m 
saare, sündm ustiku  edasi annavad pääm iselt intellektuaalse võrgu läbi, 
äratades lugejas meelelist tegevust: Tuglas, andes küll meelelisi m u l
jeid, paneb lugejas tegevusse ka intellektuaalse külje, m is peab alati 
valvel olema, et ühendada üksikuid laike m õtteliseks koeks.

Tuglas on harinud meie stiili igast küljest, sellest hoolimata, et tal 
endal on ta sensoorse loomu poolt piirid ette tõm m at ja et ta m itte  
i g a s u g u s t  s t i i l i  ei saa kirjutada, vaid ainult o m a  stiili.

(Lühendatult J. Semperi esseedekogumikust 
teed», K.-Ü. «Loodus», Tartus 1927).

«Meie kirjanduse

IV pleenum on 4. märtsil kell 
* TRÜ Õpetatud Nõukogu saalis.
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Venia legendi
Dotsendikutse taotleja, vene keele 

'kateedri dotsendi kt. В. M. Gaspa- 
*rovi loeng venia legendi saamiseks 
'toimub 2. märtsil kl. 18—20 pea

hoone auditooriumis 140. Teema: 
«Классификация простых предло
жений в современном русском 
языке».

Е. LAUGASTE,
dekaan



Ühiskonnateaduste 
alastest konkurssidest

Hiljuti võtsid NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi 
kolleegium ja ÜLKNÜ KK sekretariaat vastu ühise otsuse IV üleliidu
lise ühiskonnateaduste, ÜLKNÜ ajaloo ning rahvusvahelise noorsoo
liikumise alase konkursi läbiviimisest.

Viimastel aastatel on tunduvalt tõusnud üliõpilaskonna huvi ühis
konnateaduste vastu. Vastavate konkursside ning konverentside kor
raldamine on saanud üheks üliõpilasnoorsoo ideelispoliitilise kasvatuse 
tähtsaks vormiks. Nii võtsid III üleliidulisest konkursist osa ligi 
800 000 üliõpilast, kusjuures 80% töödest oli pühendatud V. I. Lenini 
teoreetilise pärandi uurimisele.

Möödunud õppeaastal esitati TRÜ-s üleülikooliliste konkursile 64 
ühiskonnateadustealast tööd. Tööde juhendamisega tegelesid peamiselt 
5 kateedrit, kelle vahel võistlustööd ja auhinnad jagunesid järgmiselt:

5 - S 2«!a!2
uj

NSVL ajaloo kateeder 
Teadusliku kommunismi
kateeder ___
Filosoofia kateeder

NLKP ajaloo kateeder 
Poliitilise ökonoomia 
kateeder

1

2
9
9

18
6

19

1
3
2

3
6

4
6

J_
4

Märkus: Murru nim etajas on m ärgitud referatiivsed tööd.

Kiita tuleks NLKP ajaloo kateedrit ning poliitilise ökonoomia kateed
rit, kes esitasid küllalt palju nooremate kursuste üliõpilaste referatiiv- 
seid töid.

Mõelda tuleks sellele, et ka vanematel kursustel jääksid üliõpilased 
samu probleeme edasi uurima (mõeldud on peamiselt ajaloolasi, juriste 
ja majandusmehi). Olukorda peaks aitama lahendada (taas)loodav  

ÜTÜ ühiskonnateaduste nõukogu.
Samade tööde jaotumine teaduskondade kaupa:

-s о « и
отщ

I л

.5 « 
■§ E

12 1

2
6

29
6
4

1

Ajaloo-Keelet.
Arstiteadusk.
Biol.-Geogr. t.
Füüsika-Keemiat.
Majandusteadusk.
Matemaatikatead.
Oigustead.
Kehakultuurit. — — — — — —

Nagu ilmneb, annavad Majandusteaduskonna üliõpilased ligi poole 
töödest. Siin on suur just referatiivsete tööde arv. Vähe on töid juris
tidelt, aga samuti võiksid bioloogid ning füüsikud oma erialasid siduda 
näiteks filosoofia küsimustega. Teaduskondades ei ole praegu ülevaa
det, kes üliõpilastest tegutsevad ühiskonnateaduste kateedrite juures. 
Sidemete tugevdamine teaduskondadega olekski uue nõukogu üks täht
samaid ülesandeid.

Suurem osa töödest esitati vabariiklikule konkursile, kus TRÜ sai 
4 I (kõik!), 5 II ja 8 III preemiat.

Lühidalt esimese preemia saanud töödest ja nende tegijaist. I pree
mia sai Ajaloo-Keeleteaduskonna VI k. üliõpilane Paul Kenkmann töö 
eest «Marksism ja isiksuse sotsialiseerumise probleem» (juhendaja 
dots. R. Blum). Üldse oli see P. Kenkmanni kolmas edukas võistlustöö. 
Praegu on P. Kenkmann TRÜ aspirant.

Kollektiivse võistlustöö kirjutasid majandusküberneetika II kursuse 
üliõpilased H. Hanimägi, K. Rämmal, V. Jürisson ja T. Sokk teemal 
«Tööjõu taastootmine kapitalistlikus ja sotsialistlikus ühiskonnas (Eesti 
materjalide alusel aastatel 1920—1969)». Tööd juhendas dots. V. Türk.

Esimese preemia vääriliseks tunnistati Ajaloo-Keeleteaduskonna 
kaugõppe üliõpilase T. Karjahärmi töö «Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni, välismaise sõjalise interventsiooni ja kodusõja Eesti 
kodanlik histograafia. Kodanlike ajalookontseptsioonide kriitika.» 
Juhendaja professor K. Siilivask. Praegu on T. Karjahärm Ajaloo Ins
tituudi aspirant.

Esimese preemia sai ka V. Peedimaa võistlustöö «Marksistlik-leninlik 
võistluskäsitlus ja majanduslik võistlus sotsialistlikus ühiskonnas.» 
(Juhendajad dotsent H. Metsa ja v.-õpet. K. Koger).

Hinnata tuleb Majandusteaduskonna üliõpilast T. Laaki, kes suutis 
esitada kaks võistlustööd («Marksistlik-leninlik mittekapitalistliku 
arengutee teooria ja kaasaeg» — juhendaja v.-õpet. V. Ruus, ning 
«Hind ja kvaliteet» — juhendaja dotsent H. Metsa).

Nüüd uuest konkursist.
IV üleliiduline ühiskonnateadustealane konkurss toimub aastatel 

1970—1972. Vastavas otsuses märgitakse, et erilist tähelepanu tuleb 
pöörata NLKP võitlusrikka ajaloo uurimisele, aktuaalsetele majandus
probleemidele, leninliku rahvuspoliitika elluviimisele jms.

Esimene voor toimub kõrgemates koolides ja see lõpeb 1972. a. 
v e e b r u a r i s ,  kus selgitatakse välja võitjad ning teise vooru edasi- 
pääsejad.

Teine voor on vabariiklik konkurss, mille korraldavad Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Ministeerium ja ELKNÜ Keskkomitee. Toimub see 
1972. a. a p r i 111 i s. /

Viimane voor toimub 1972. a. s e p t e m b r i s  Moskva üleliidulisel 
üliõpilaste teaduslikul konverentsil.

Konkursi edukas läbiviimine eeldab suuremat tähelepanu kui kunagi 
varem kõigilt, kes ülikoolis sellega seotud on. Kuigi meie üliõpilaste 
ühiskonnateadustealase uurimistöö taset võib III konkursi tulemuste 
põhjal hinnata rõõmustavalt kõrgeks, on konkursiga haaratud üliõpi
laste arv endiselt väike — seda nii üleliidulise keskmise kui TRÜ üli
õpilaste arvuga võrreldes. Sel aastal tulekski seada sihiks murrang 
konkursist osavõtvate üliõpilaste arvus (tegemata järeleandmisi tööde 
kvaliteedis).

Kõrgema hariduse ministeerium ja komsomoli keskkomitee seavad 
konkursi põhilüliks kõrgema kooli k o m s o m o l i o r g a n i s a t 
s i o o n i .  Ka TRÜ komsomolikomitee on juba moodustanud komis
joni, kes koostöös ühiskonnateaduste kateedrite ja ÜTÜ nõukoguga 
konkurssi ette valmistab.

V. PEEDIMAA, ÜTÜ nõukogu aseesimees, komsomolikomitee liige

EOM kutsub!
TänaKõiki, kes on huvitatud tööst 

Eesti Õpilasmaleva rühmakomandö- 
rina, ootavad EÕM Keskstaabi esin
dajad ülikooli komsomolikomiteesse 
reedel, 1. märtsil kell 20 või kol
mapäeval 3. märtsil kell 14. Tulge Tartus XIX sajandi algul», 
ja tee veendute, et päevad 19. juu
nist kuni 13. augustini võivad kuju- Loeng algab kell 18 peahoone 
neda teile unustamatuteks. auditooriumis 140.

esineb kodu-uurimise lektooriumis 
E. KÜDU teemal «Üliõpilaselust

Vaheaeg on juba kaugel se lja ta
ga. Kodus ema valmistatud maius
paladele mõeldes võib tudeng vaid 
ohata. Siin tuleb leppida sööklast 
saadavaga.

Et teada saada, kuidas olukord 
täpsemalt on, sai küsitletud umbes 
100 üliõpilast kõigist teaduskonda
dest. Peamiselt nende vastuste põh
jal ongi a lljärgnev lugu kokku pan
dud.

Hommikul ja õhtul süüakse põ
hiliselt kodus, lõuna ajal aga söök
las. Lõunat ühiselamus valmistada 
pole aega, pealegi on toidutegemi
se tingimused ühiselamutes üsna 
viletsad. Eriti halb on olukord Va
nas Tiigis. Köögikapid on nii väike
sed, et suurem kauss või kastrul 
sisse ei mahu. Tuleb ette, et gaasi 
on maja peale vaid paaris köögis. 
Kui naabruses asuv saun täiskoor
musega töötab, pole vett ei pesu
ruumis ega köögis.

Kõigis ühiselamutes on raskusi 
kergestiriknevate toiduainete hoid
misega. Pole kohta, kuhu neid p an
na. Aknalauad selleks siiski ei so
bi. (TPI ühiselamutes olevat kuul
davasti külmutuskapid . ..)

Sööklasse minnes on üliõpilasele 
koige tähtsam, et ta toidu kiiresti 
ja  odavalt kätte saaks. Sellepärast 
eelistavad paljud üliõpilased TRÜ 
sööklat. Aga ka siin on omad m u
red. Praed on tihti maitsetud, kar
tulid kõvad ja  sinised. Õhtupooli
kul on saada ainult mõned kalli
mad toidud.

Vestlusest juha ta jaga  selgus, et 
kartulitega on hädas kõik linna 
sööklad. Need tuuakse kaubastu 
laost, kus nad on eelnevalt koori
tud ja sulfiteeritud. Just sellepärast 
ei keegi kartulid korralikult peh
meks. Esmaspäeval tuleb aga läbi 
ajada eelmise nädala  lõpus toodud 
kartulitega ja siis on nad toiduks 
päris kõlbmatud. Edaspidi kavatse
takse anda esmaspäeviti prae kõr
vale makarone. Karta on, et selle 
pärast nurinat tekib, aga muud 
väljapääsu olukorrast esialgu n ä 
ha pole.

Praed on EPA sööklas m aitsva
mad. Seal valmistab praade vilu
nud V järgu kokk, kes on oma 
alal linna parim. Ülikooli söökla

kokk on noor, just koolist tulnud. 
Sageli jääb kogemustest veel puu
du ja eks see mõju ka toitude kva
liteedile.

Edaspidi on kavas käia EPA 
kokkade tööga tutvumas, et sealt 
head eeskuju võtta.

Kui toiduga ei olda rahul, siis 
paluti kohe pöörduda söökla juh t
konna poole, kes katsub viga p a 
randada. Sellest oleks kahtlemata 
rohkem kasu kui tagaselja nurise
misest.

Üiiõpilaste
söögimuredest

Pälsoni tänava ühiselamute rah 
vas eelistab EPA sööklat, aga mit
med kurtsid, et päras t  seda, kui 
sealne ajaleht pahandas TRÜ üli
õpilaste ja  teiste manulistega, kes 
neil järjekorra pikaks ajavad, on 
sinna nagu kõhe minna. Loomuli
kult tekitab see pahameelt, kui 
loengu vaheajal sööma lähed ja  
järjekorda nähes tagasi pead pöör
duma. Kas ei saaks aga asja o rga 
niseerida nii, et sissepääs oleks 
ainult üliõpilastele, ka TRÜ oma
dele. (Poleks midagi ka selle vas
tu, kui EPA tudengid meie sööklat 
senisest rohkem külastaksid.) Söök
la juhtkond on sellega põhimõtte
liselt nõus. Siin on vaja komsomo
likomitee abi, sest söökla ise ei 
jõua kontrolli organiseerida. 
Igatahes tasuks selle üle mõelda, 
ja kui EPA rahvas asjaga  nõus on, 
võiks ka ülikooli komsomolikomitee 
mõne ettepanekuga välja  tulla ja 
abi osutada. Probleem on küllaltki 
tähtis ja  ei puuduta meie üliõpilasi 
vähem kui EPA omi.

Üldse on meie väikese linna ka
hel kõrgemal koolil tagasihoidlikud 
sidemed. Mõndagi asja oleks kahe
kesi koos hoopis lihtsam lahenda
da. Kas ei võiks just siit alustada?

Omaette murelapseks on eine
lauad.

«Tartu Riiklik Ülikool» 
26. veebr. 1971. a. lk. 4

Peahoone keldris asuv «Sophok
les» teeb muret just Ajaloo-Keele
teaduskonna rahvale, kellel on õp
petöö õhtuti. P äras t  lõunat sööma 
minnes paistab riiulilt ainult mõni 
kuivanud korp. Odavam mahl ja 
piim saavad juba hommikul otsa. 
Põhjenduseks öeldi, et kohvik ei 
jõua piisavalt varustada. Tegemist 
on ainult III järgu puhvetiga, mui- 
uu ehk saaks veel midagi. Ent jär- 
gule vaatam ata on tudengite kõhud 
siiski tühjad. Tuleks midagi ette 
võtta, kasvõi järku tõsta, sest saia- 
de-võileibade hinnad on erinevate 
järkude puhul ikkagi ühesugused.

Keemiahoone puhvetis kummitab 
ruumipuudus. Samuti ei ole valik, 
kuigi suur. Tahaks loota, et siin 
hea tahtmise juures midagi pa ran 
dada annab.

Linnasöökiatest eelistavad üliõpi
lased «Võitu» ja «Tempot», eriti 
viimast toitude kvaliteedi tõttu. On 
aga ka nurinat nii mõnegi asja p ä 
rast. «Võidu» juhataja  selgitas olu
korda põhjalikult.

Rahul ei olda plekkvaagnate ja 
taldrikutega, õigemini kaussidega. 
Põhjus on .selles, et tavalisi nõusid 
pole lihtsalt saada. Sööklas on käi
bel praegu vaid 30(!) praetaldrikut.

Leib on laualt ära võetud selle
pärast,  et riiulil hoidmine on palju 
hügieenilisem.

Toitude kvaliteedist.
«Tempo» on dieetsöökla ja selle

pärast on seal tingimused palju p a 
remad. Supid tehakse võiga, liha 
pole rasvane. «Võidus» on paljud 
tööd (näiteks kotlettide valmista
mine) mehhaniseeritud ja see mõ
jub maitsele halvasti. Toidud tuleb 
mitu korda ümber valada, «Tem
pos» võetakse need otse pliidilt. 
Toitude koostise ja portsjonide 
suuruse suhtes söökla ise midagi 
ette võtta ei saa. Need on fikseeri
tud 1958. a. välja antud käsiraam a
tus ja eeskirjadest tuleb rangelt 
kinni pidada.

Muret tekitavat on vägagi, palju..

TIINA SARV

Nii, ükskord pärast p ikki katseid, 
proovimisi, o tsustam isi ja üleotsus- 
tam isi oleme klubi nõukogus jõud
nud otsusele, et peame oma «M eh- 
vistu» ümber nim etam a «K elluke
seks», «Sõstraks» või S inu  ettepa
nekul, lugeja, mõne teise alkoholi
vaba joogi nim e järgi. M õtisklem e  
koos põhjuste üle, m is sundisid  
oma hääle andm a ka meile m itte  
eriti m eeldiva otsuse poolt. M eenu
tam e ainult sellel kuul toimunud  
peoõhtuid ja tuletam e meelde, klubi 
külastaja, kas olid Sa  külla lt so
liidne klubisse tulekuks, kas polnud  
Sa juba eelnevalt pudeli taga istu 
nud. M eenuta, klubi külastaja, kui 
palju Sa  pruukisid all keldris neid 
«tulivee» salakavalam aid liike, m il
lede puhul kaob kergesti m õõdutun
ne. Ja nii jõuam egi tulem usteni, m i
da võisid klubis viibijad näha 13. 
veebruaril. Klubi aastapäeva puhul 
oleksim e igati tahtnud, et kõigile 
jäänuks m eeldiv m älestus . . .  Aga  
ega vist jä tnud kellelegi m eeldivat 
m älestust poisid, kes vahetasid ära 
tantsusaali mõne muu asutusega  
või kes olude sunnil puhkasid terve 
õhtu jooksva vee kraani all.

Või meenuta, klubi külastaja, 
millisena Sa jä tsid  endast maha 
keldriruum i, m illiseks jäid õllega  
ülevalatud ja tuhka täisriputatud li
gased laudinad, m is olid mõeldud

selleks, et m eil oleks m eeldiv käia 
keldris janu kustu tam as, teha seal 
tantsu  vahele mõni suits ja jä tkata  
siis program m i vaatam ist või tant- 
sukeerutam ist.

Avalik kiri kõigile, 
kes peavad heaks 

tooniks nädalavahe
tusel klubis käia
M eenuta, keldri igaõhtune külali

ne, m itu korda Sa  suvatsesid  selle 
räpase «õllelaua» tagant õhtu jook
sul püsti tõusta. Kui Sa  endale ja 
oma seltskonnale koha kinni paned, 
ei tõuse Sa  sealt muidu, kui viim a
se vajaduse sunnil. Sa kõigud teis
te ja seina toel, taod rusikaga ja  
pudeliga vastu lauda, ka tsud  teisi 
laudkondi üle räusata. Kas m itte  
nii polnud 20. veebruaril all keldris 
sel ajal, kui laulumehed püüdsid  
saalis võ istluspõnevust õhutada?

Ei ole siiani tahtnud, et klubi 
seintel ripuksid käsulauad, oli na
gu iseenesest m õistetav, et kus po
le tuhatoose, seal me ka ei su itse

ta. K ahjuks kipum e ennast klubis 
sagedasti unustam a, kahju, et just 
klubis.

Tuleme tagasi kirja alguse juur
de. Just ülalnim etatud põhjustel ja 
seepärast, et sellised meie kolleegid  
nagu Teie, A nton, M aido jt. unus
tate ennast, olime sunnitud  k ind 
lalt otsustam a, et lähemal ajal me 
õlle ja veiniga katsetam a ei hakka. 
Eelnim etatud põhjustel sel nädala
vahetusel õlut ei ole, keelekasteks 
pakum e kohvi, morssi, mahla jooke  
jm s.

Loodame, et meie otsus ei m uu
da Teie sooja jä tähelepanelikku  
suhtum ist meie üritustesse. Looda
me Teid peatselt harjuvat ka ree
deste peoõhtutega, sellega, et siis 
ootavad Teid kella seitsm est õhtul 
üritused ja tants. Pole ka m idagi 
selle vastu, kui reede õhtul all 
keldris viim ane väikese ruum i laud 
jääks bridžim eeste päralt, aga au
meeste m äng  — ainult reedel ja 
ainult üks — nim etatud laud.

K ohtum iseni, loodetavasti nüüd
kõikidele m eeldivas klubim ajas  

JA A K  VILLER  
klubi nõukogu esimehena  

*

Klubi nõukogu koosolek toimub 
kolmapäeval, 3. märtsil kell 22 klu
bi juhataja ruumis. Nõukogu liik
mete osavõtt vajalik.

Saime targemaks
Arstiteaduskonna komsomoliak- 

tiivi erialase enesetäiendamise ra a 
mes toimus 5 . - 7 .  veebruarini õppe
ekskursioon Põhja-Eesti raviasutus
tesse. Peatuskohana võimaldas 
ELKNÜ KK kasutada oma laagrit 
«Noorus» Narva-Jõesuus. Sõit sai 
teoks tänu mikrobioloogia kateedri 
aspirandi Jaak Uibu initsiatiivile. 
Nägime-kuulsime paljutki, mida 
õpperaamatutest ei leia, ja ka sel
list, mida võib leida küll. sealt, aga 
mitte Tartu kliinikutest.

Teel laagrisse peatusime M ust
vee haiglas, kust jäi meelde asu tu 
se teotahteline peaarst dr. R. Mar- 
kovitš. Haigla raviprotseduuridel 
on füsioterapeutiline suund — mit
mesuguste haiguste puhul kasu ta
takse muda-, vesi-, elekterravi. Eriti 
on siinsed arstid huvitunud sauna 
tervistavast mõjust mõningate hai
guste puhul. Saunaravi rakendatak
se teaduslikul tasemel ming pea
arsti kinnitusel saadakse häid tule
musi. Haiglal on oma saun ( ra 

viks!), kus protseduure tehakse r a n 
ge individuaalsuse alusel. Meie 
andmetel on Mustvee haigla seni 
vabariigis ainus, kus teostatakse 
süstemaatilisi saunaravi.

Väga hea mulje jät tis  Narva 
Linnahaigla. Elus esimest korda 
nägime siin tsentraa lset sterilisee
rimist, mis on osutunud ökonoom
seks majanduslikult ja efektiivseks 
nakkusliku kollatõve vältimisel. 
Haiglal on oma raadiosõlm ning 
iga osakonnajuhataja  kabinetis v ä 
hemalt radioola. Meile näidati ha ig 
la raamatukogu, mis on aidanud 
kohalikke tohtreid nende kandidaa
di- ja doktoritöödes. Eriti veetles 
siinne avarus. Meid, kes me oleme 
harjunud Tartu haig late  ruumikit
sikusega, hämm astas Narva arstide 
nurisemine põrandapinna puuduse 
üle.

Narva-Jõesuus asub kolhoosniku
te hulgas vägagi populaarne sana
toorium. Tutvusime ka selle tööga. 
Tegutsedes isemajandamise printsii
bil ning omades tugevat m ateriaal
set baasi, on siinsed võimalused 
mitmelgi alal lausa kadestatavad. 
Nägime «Spidolast» mitte oluliselt 
suuremat transistoritel töötavat

kaasaskantavat EKG-aparaati (lii
gub ka valuutat!).  On huvitav m är
kida, et väikese personali juures, 
milles arste on ainult kolm (kolme
saja patsiendi kohta), saadakse v ä 
ga häid tulemusi. Positiivselt mõ
jub kindlasti aajaolu, et siinsel a rs 
til ei tule oma töö- ja  elamistingi
muste üle nuriseda.

RAIVO UIBO, 
ravi IV k. *

Kriminoloogia
Laboratooriumis

TRÜ Kriminoloogia Laboratoo
riumi ettekandehommik toimub pü
hapäeval, 28. veebruaril kell 12 TRÜ 
peahoone aud. 307. Ettekandega 
«Grafoloogäa ja kirja kriminalisti- 
kaline uurimine» esineb õigustea
duse kandidaat H. Lindmäe.

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та<рту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту« 
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Olikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1209. MB 00301
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
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Nr. 6 Reedel, 5. märtsil 1971. a. XXIV aastakäik

ACTA

Ma ei tahaks m itte laulda kiidu
laule naisele, kes meesi peaaegu 
kõigil elualadel asendab, vaid vei
dike rääkida naise peam isest fu n k t- 
sioonist — olla naine. Ja ärgu pan
dagu pahaks, kui p idulikust stiilist 
kõrvale kaldun: pidupäevatsem ftie 
on m ulle üsna võõras asi.

Kas iga naine on naine?
Väliselt on erinevus naise ja me

he vahel piisavalt suur. Sedasam a  
ei saa aga öelda vaim u ja m õtte
laadi kohta, kus kalduvus sarnastu
m isele mehe om aga on ilmne. Nii 
im elik kui see ka ön, kõige enam  
teevad selle protsessi kiirendam i
seks naised ise, sundides mehi p ik 
kamööda, ent kindlalt järele and
m a ja seni kehtinud naiselikkuse- 
ideaali tasapisi m uutm a, ühes sel
lega teiseneb ka m ehelikkuse ideaal 
ning sugug i mitde soovitavas suu 
nas. M ehed harjuvad, et naine üha 
rohkem ja rohkem ühiskonnas te 
gevaks saab: sedavõrd jääb neile 
vähem tegem ist n ing  kohustusi. 'Nii 
see läheb, kuni taas jõuab kotte  
ema järgne elukorm ldus, kus naine 
on peate oma loomuliku, elu kandja  
osa haaranud enesele ka elu edasi
viija osa. Mehele jääb üle ainult — 
olla.

K ahjuks aga ei ole naine prae
gustes ting im ustes enam võimeline 
neid kaht ülesannet korraga tä it
ma. Paratam atult jääb esim ene ta 
gaplaanile ia on  alust arvata, ei 
siit tulenebki palju kära tekitanud  
iibeprobleem ning kartus, et tsiv ili
satsioon võib väga kõrge arengu
tasem e saavutanuna lihtsalt vana - 
dussurm a surra. Kas see norm aal
ne on, ei oska me veel otsustada.

Võib-olla, - et tu levik ei ole põr- 
m ugi eespool kirjeldatu moodi, 
Võib ka olla, et meil meestel ei 
olekski paha nõnda el^äc. S iisk i qn

kindel, e t oma tugevam a seisundit 
me nii kergesti ja niipea veel kaest 
ei anna, sest mida enam ts iv ilisa t
sioon areneb, mida kaugem ale loo
dus peab taandum a tehnifitseeruva  
inimese eest, seda toekam aks m uu

vad enda kä tte  ka maailma ning  
saavadki, sest neil ön võim as relv
-  ILU .

Vähe on neid, kes suudavad ilu
le vastu panna. Ilu  m õõdupuuks on 
tänini ikka olnud naine. Tem akau-

i Laistepäevaeelne

tub naise seljatagune, seda vähem  
vajab ta kaitset, seda üleolevamalt 
hoolitsevaks m uutub ta suhtum ine  
mehesse. Seepärast püüavadki na i
sed jõuda kõigi kaasaja Saavutus
te  tasemeni. T iigri, keda naine pal
jaste käte või prim itiivsete relva
dega tappa ei suutnud, tappis m ees; 
naine võis endas ainult naiselik
kust arendada, et anda mehele ene
sekindlust ja  õhutada m eest enese 
eest seisma. PraeguseL tehnikaajas
tul on bioloogiliste erinevuste m ää
rav roll peaaegu kadunud. See tõ s
tab suuresti naise iseteadvust.

Ent ikkagi jääb arusaam atuks, 
m iks naised, kelle pärast on va llu 
ta tud  maid ja  peetud veriseid sõ
du; kes on peaaegu et maailma lii* 
kum a panev jõud, m iks need nai
sed nüüd järsku ise tahavad või
delda, võita ja valla tada? O iem ast 
jõud ei-püsa  neile enam, nad taha

i

CLIaS  ■

du ta ju takse ilu ükskõik kus ja üks
kõik milles. Iseg i kaunid looduspil
did avaldavad mõju alateadlike 
ning puht assotsiatiivsete seoste lä
bi, m is neid ühendavad naisega. Ei. 
ole sugugi juhuslik, et loodust ja 
naist on sagedasti teineteise varal 
kirjeldatud.

Ei saa m idagi halba öelda nais
te pürgim iste ja püüdluste kohta  
seni, kuni nad säilitavad oma h in 
ges sinna kä tke tud  ilu. Pean seda 
naise olem use tähtsaim aks osaks — 
olla kaunis ja  sedamoodi üm brust 
mõjutada.

Lõpetuseks sobikski ehk kõigile  
tütarlastele, neidudele ja  naistele  
soovida, et nad õitseksid m itte ai
nult naistepäevi!, vaid läbi kogu  
elu.

A IV O  LÕ H M U S

ori alati olnud oluline ja tähtis 
meie elus ja eks sellest siis ka see 
omaette päev, mis peaks olema 
meeldiv ja meeldejääv. Oleme sisi
mas tänulikud ja täis lugupidamist 
naiste vastu. Kuid enamasti jääb 
see meie vagaks seesmiseks tundeks, 
mis kole harva välja paistab ja mil
lest naised õigustamatult vähe osa 
saavad.

Praegu ei pea küli enamik mehi 
naiste pärast duelle. Näiteks meie 
ülikoolis, kus kauneid naisterahvaid 
on nii palju ja meesperet nii kasi
nalt. on see hea, sest muidu olek
sid needki vähesed naiste, silma
rõõmud duellisurma määratud.

See ei tähenda muidugi üldse 
seda, et naiste arvukust ülikoolis 
peaks kuidagi vähendama või nen
de vastuvõttu ülikooli piirama. En
nem just vastupidi, sest targad ja 
kenad naised on alati kaunistanud 
ülikooli rohkem kui ka kõige targe
mad mehed seda on suutnud teha.

Seetõttu katsume naistepäeva! 
oma tähelepanu ja tanuga vähegi 
korvata seda igapäevast tlheiepane* 
matust ja edaspidi katsuda seile 
meeldiva päeva tasemel püsida.

Komsomoli komitee nime i

LAUR KARU

DIURNA
__1. märtsi pärastlõunal kogunesid
TRÜ kollektiivi liikmed aulasse, et 
arutada NLKP Keskkomitee direk
tiivide projekti uue viie aasta plaani 
kohta. Põhieitekandega esines Eesti 
NSV kõrgema ja kesk-erihariduse 
minister E. Schmidt, kes käsitles 
lähemalt kõrgema hariduse, perspek
tiive meie vabariigis ja TRÜ osa 
nende perspektiivide realiseerimisel 
Minister andis kõrge hinnangu 
TRÜ-s tehtavale teaduslikule tööle, 
märkides samal ajal puudujääke 
õppetöös, eriti kõrgema kooli peda
googika uurimise alal. Pikemalt 
peatus minister TRÜ materiaalse 
baasi tugevdamisel.

Ettekande arutamisest võttis osa
8 seltsimeest. Lahtine parteikoos
olek otsustas kiita direktiivide pro
jekti heaks ja esitada sõnavõttudes 
tehtud ettepanekud-täiendused vas- 
[avatele organitele, et neid võima
luse korral redigeerimisel arvesta
taks või realiseerimise käigus ellu 
viidaks. '

Füüsikaosakonna tilosooliasemi' 
nari järjekordsel töökoosolekul 23. 
veebruaril esines vanemõpetaja 
J. Salm ettekandega «Teadlaste töö 
efektiivsuse arvestamisest». Teadus
liku töö ühiskondliku efektiivsuse 
võimaliku kriteeriumina käsitles 
J. Salm trükis avaldatud tööde tsi
teerimise sagedust teiste autorite 
töödes. Ettekanne kutsus esile elava 
mõttevahetuse.

Möödunud reedel alustas oma nel
jandat tegevussemestrit TRÜ loo
duskaitse ja kodu-uurimise kabineii 
lektoorium. Semestri avaloengu pi
das TRü Teadusliku Raamatukogu 
töötaja E. Kudu teemal «Üliõpilas
elust Tartus XIX sajandi algul».



Teaduse — 
naised
Kenad naised 
Targad 
naised 
Naiselikud 
naised 
Esinaised 
Oma mehe 
naised 
Sõnakad 
naised

*

IRENE MAAROOS

RIINA HUNT

* Paljud õppeained on omavahel 
tihedasti seotud. Üleliidulised 
(tüüp) programmid koostatakse ena
masti kitsalt spetsialiseeritud ka
teedrite või komisjonide poolt, mille 
tõttu nendes ei ilmne piisavalt aine- 
tevahelised seosed. Selliste p rogram 
mide mehhaaniline rakendamine 
põhjustab sisulisi dubleerimisi ja 
õpetamise pinnapealsust.

Ainetevaheliste seoste range sisu
line ja järgnevuslik piiritlemine on 
meie arvates käesoleval etapil õpe
tamise kvaliteedi tõstmise üks kesk
semaid ülesandeid. See eeldab aga 
õppeainete ajalise järgnevuse, aine
programmide ning kalenderplaanide 
regulaarset kooskõlastamist, nn. 
teema printsiibist lähtudes. Teemade 
jaotamine sisulisteks (põhiküsimus
teks) võimaldab võrrelda õppeaine- 
tevahelisi seoseid, nende seoste 
kaudu aga konkretiseerida problee
mi arendamise astet ning täpsusta 
da aine käsitlemise aspekte.

Pole kahtlust, et õpetamise kvali
tatiivse tõusu kõrval võimaldab nii
sugune seoste piiritlemine ja koos
kõlastamine vähendada nii üliõpi
laste kui ka õppejõudude auditoorse 
töö mahtu. Selle võimaluse realisee
rimine eeldab aga võrdlemisi u la
tusliku «musta töö» tegemist. Tu
leks alustada õppeainete vaheliselt 
kateedri ulatuses, edasi teadus
konna raamides ning lõppetapina 
teaduskondade vaheliselt koos üle
ülikooliliste kateedritega.
* Väga tõsine on aditoorse ja ise
seisva töö vahekorra probleem. Kui 
loengutel pakutud informatsiooni ise
seisvaks läbitöötamiseks ei jää pii
savalt aega. siis esineb para tam a
tult suur informatsioonikadu. P ra e 
gustes tingimustes on auditoorse ja 
iseseisva töö ajaline suhe ligikaudu 
2 :  1, normaalne oleks 1 : 2. Võttes

Mõtisklusi
õppe
protsessi
kaasajas
tamisest

(Algus «TRÜ» nr. 3, 4 ja 5) 
arvesse objektiivseid tingimusi (õp
pekirjanduse vähesus jm.),  võiks 
momendil pidada optimaalseks su
het 1 : 1,5 iseseisva töö kasuks. Ka 
sellest suhtest lähtudes ei leia 2/3 
praegu pakutavast informatsioonist 
piisavat kinnistamist.

Järelikult ei tohiks tulevaste spet
sialistide ettevalmistamise huvides 
hetkegi viivitada auditoorse ja ise
seisva töö vahekorra optimiseerimi- 
sega. Rõhutagem veel, et spetsialis
ti kujundamisel on iseseisvus ja 
initsiatiivi arendamine suure kasva
tusliku ja potentsiaalse väärtusega 
tulevase töö huvides.

Kergesti kasutatavaid reserve 
ilmselt ei ole. Reservide avastamine 

- j a  rakendamine eeldab tõsist õppe
metoodilist tööd, millega me ei saa 
paraku eriti kiidelda. Alljärgnevalt 
viitame üksnes mõningatele võima
lustele.

Üliõpilaste osas jääb välja pak
kuda põhiliselt ainult üks võimalus
— süstemaatiline ja pidev töö, ras
kuspunkti asetamine semestrile, ek
samisessiooni jätmine ainult tead
miste viimistlemiseks. Ülejäänu tu 
leb põhiliselt teha õppejõududel jt. 
lülidel.

Esiplaanile asetub küsimus õppe
kirjandusest, mis on iseseisva töö

peamine alus. Kahjuks on kirjandu
se väljaandmist (sealhulgas ka ro- 
taprindil) viimasel ajal üha rohkem 
tsentraliseeritud, see ei tule alati 
asjale  kasuks. Kui õpikute vä lja
andmise piiramine toimub n.-ö. m a 
janduslikel kaalutlustel, siis on siin 
küll jäänud kahe silma vahele tea 
duse ja hariduse rahvamajanduslik 
efekt, spetsialisti osa ühiskonnas 
Allakirjutanu on kindlalt veendu
nud, et lahendused, mis lähtuvad 
kitsastest ametkondlikest m ajandus
likest kriteeriumidest (kui need ei 
ole kooskõlas rahvamajanduslike 
kriteeriumidega), ei vii ühiskonna 
kui terviku seisukohalt optimaalse 
tulemuseni.

Sellele vaatam ata  ei kasuta me 
olemasolevaid võimalusi täielikult. 
Suureks sammuks edasi oleks sel
liste paljundusagregaatide hankimi
ne, mis võimaldaksid lühikese ajaga 
teha mõnikümmend koopiat õppe
rühma tarvis. See lahendaks prakti
kumide jt. õppevormide materjalide 
paljundamise, annaks võimaluse 
teaduslike artiklite ja muude m a 
terjalide lülitamiseks õppekirjanduse 
fondi, võimaldaks operatiivselt pal
jundada loengukonspekte jne. jne.

Õppekirjanduse suurem kättesaa
davus lubab ulatuslikumalt üle min
na analüüsivatele probleemiloengu- 
tele, mis haaravad üliõpilasi märksa 
rohkem kui kirjeldavad ülevaate- 
loengud. Peamine on teadusliku töö 
elementide järjest ulatuslikum lüli
tamine õppeprotsessi, loomingulise 
uurimusliku kallaku süvendamine. 
Peamiseks suunaandjaks on siin õp
pejõu isiklik eeskuju ning õppeprot
sessi tihe põimumine teadusliku 
uurimise elementidega.

Reserve peaks leiduma ka tunni-
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plaanides, ehkki ruumikitsikus ei 
võimalda nende koostamisel järgida 
kõiki didaktilisi printsiipe. Kuid 
ilmselt on ruumipuuduse varjus 
mindud ka kergema vastupanu 
teed. Sageli vajaks korrigeerimist 
üleülikooliliste jt. eeliskorras tunni
plaani paigutatavate  ainete paikne
mine.

Nii võiks jä tkata  loetelu veel üs
nagi pikalt. Kuid see muutuks ühe
külgseks ja pinnaliseks. Hiljuti toi
mus TRU-s õppe-metoodilise töö 
ümberkorraldamine. Rektoraadi 
juurde loodi pedagoogikanõukogu 
kõrgema kooli pedagoogika ja me
toodika alase teadusliku uurimistöö 
suunamiseks ja koordineerimiseks. 
See organ peaks olema ideede ge
neraatoriks, kust saavad alguse üm 
berkorraldused õppeprotsessis. Õp
pe-metoodilise töö suunamise ja 
koordineerimise rakendusliku kesku
sena loodi rektoraadi juures metoo
dikanõukogu koos vastavate  g rup
pidega (sektsioonid, ajutised ko
misjonid).  Nimetatud orgänite töö 
edu sõltub suurel määral sellest, 
kuidas tuleb kaasa kogu ülikooli 
kollektiiv, eelkõige aga õppejõud.

Soovin selleks kolleegidele head 
pealehakkamist, visadust,  järjekind
lust ning reaalseid positiivseid tule
musi.

R. HAGELBERG,
EKP TRÜ komitee õppe- ja 
teadusliku töö sektori liige

Reedel, 26. veebruaril toimus Õpe
tatud Nõukogu järjekordne koos
olek, mille päevakorras oli:
1. 1970/71. õ.-a. talvise eksamises

siooni tulemuste arutelu. Ette
kanded õppeprorektor dots. 
K. Püssilt ia kaugõppeprorektor 
V. Haamerilt.

2. Informatsioon Teadusliku Raa
matukogu viie aasta perspektiiv
plaani kohta (1970—1974) Tea
dusliku Raamatukogu direktorilt 
L. Peebult.

3. Arutelu õppekirjanduse välja
andmisest. Ettekanne kaugõppe
prorektor V. Haamerilt.

* Eelmiste talviste eksamisessiooni
dega võrreldes oli tänavune küllalt
ki edukas. 1969/70. a. talvel sooritas 
kõik eksamid 78,5% üliõpilastest, 
1970/71. a. talvel 80,2%. Mõnevõrra 
vähenes võlglaste arv. Möödunud 
talvel oli neid 20,6% üliõpilaste 
üldarvust, sel talvel 18,7%. Ainult 
väga headele hinnetele tegi 1970/71.

ülikooli 
nõukogus

õ.-a. talvel kõik eksamid 423 üliõpi
last (11% ). Halva õppeedukuse 
tõttu eksmatrikuleeriti sessiooni 
ajal 40 üliõpilast (1%) ja muudel 
põhjustel 2 üliõpilast (0,1%).

Teaduskondadest oli õppeedukus 
parim Õigusteaduskonnal (95,3%). 
Järgnesid Kehakultuuriteaduskond 
(90.2%) ja Ajaloo-Keeleteaduskond 
(88,5%). Hindele «väga hea» soori
tas kõik eksamid Õigusteaduskon
nas 21,8%, Ajaloo-Keeleteaduskou- 
nas 14,1% ja Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonnas 12,3% üliõpilastest. 
Võlgnevusi jäi kõige rohkem Füüsi- 
ka-keemiateaduskönnal (28%), Ars
titeaduskonnal (26,3%), Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnal (18,5%). 

Kursuste läbilõikes on pilt järg

mine. Talvist eksamisessiooni soori
tas kokku 134 kursust, neist 22 
kursusel oli õppeedukus 100%.

Parim oli õppeedukus IV kursus
tel (88,5%), järgnevad I kursused 
(82,9%) ja V kursused (79,6%).

Halb on olukord kaugõppes. Tal
vise sessiooni kõik eksamid sooritas 
35% kaugõppijatest, 436 kaugoppi- 
jal on praegu veel 3 ja enam võlg
nevust.
ф  Teadusliku Raamatukogu uue 5 
aasta plaani koostamisel on püütud 
võimalikult arvestada ülikooli vaja
dusi.

Jätkub õppe- ja teaduslikuks tööks 
vajalike raamatute komplekteerimi
ne. Uue kirjanduse muretsemisel 
püütakse enam kasutada referentide, 
konsultantide ja õppejõudude abi. 
Kavas on täiendada paljundusbaasi.

Tähtis on tagada fondide säili
vus. Praegu kannatab 30% fondi
dest hallituse käes. Olukorra paran

damiseks on loodud hügieeni ja 
restauratsiooni komisjon.

Muret valmistab ruumikitsikus. 
Raamatukogu vajaks saabuva kir
janduse säilitamiseks igal aastal 
umbes kilomeeter riiulipinda, sest 
aastas saadakse juurde keskmiselt 
100 000 raamatut.

Jätkub teaduslik uurimistöö raa
matukogu aialooga seotud jt. prob
leemide kallal.
#  Õppekirjandust ülikooli tarbeks 
annavad välja kirjastus «Valgus» 
ja ülikooli kirjastusgrupp. Kirjastus
grupi tööd raskendab asjaolu, et 
käsikirjad ei laeku õigeaegselt. Sel 
aastal trükitava 111 nimetuse käsi
kirjad pidid laekuma juba möödu
nud aasta 1. novembriks. Veebruari 
alguseks oli tulnud alles 46 käsi
kirja. i

E. KÕRGE

ENDLA KARU

Algab lõpetamine
Veebruari lõpupoole olid komso

molikomitees koos lõpukursuste 
esindajad. Arutati, kuidas võiks 
komsomolikomitee kaasa aidata lõ
petajate ees seisvate probleemide 
'ahendamisele. Asjatundlikke sele- 
usi andsid P. Kenkmann ja L. Karu.

Otsustati ka sel aastal korraldada 
õpetajate laager Käärikul (10.— 12. 
iprillini). Täpsemat informatsiooni 
.elle kohta saab teaduskondade 
.omsomolibüroode sekretäridelt või 
kumsomolikomiteest R. Hundilt. Lõ

petajate laagri heaks kordamine
kuks tuleb lõpukursuste esindajail 
tuua lähemail päevil komsomoliko
m i te e s e  3 rbl. iga osavõtja kohta. 
Et kohti lõpetajate laagrisse on 
vaid 100, siis ei saa laagrist osa 
võtta kõik tänavused lõpetajad. 
Laagri kohta püüame täpsemat in
formatsiooni anda järgmises lehes.

Möödunud aastal püüdsid õ ig u s 
teaduskonna tudengid anda lõpeta
jatele jõudumööda juriidilist kon
sultatsiooni. Seda tehakse ka tän a 
vu. Kõigil, kel midagi südamel, pa
lume tulla neljapäeviti kell 15— 16 
komsomolikomiteesse. Küsimuse 
võib jä t ta  komsomolikomiteesse ka

kirjalikult. Küsimustele vastatakse 
kas kohe või järgmisel neljapäeval. 
Oma abi keerulisemate küsimuste 
lahendamisel on lubanud ka õ ig u s 
teaduskonna õppejõud dots. J. Mäll. 
Paljudele lõpetajaid huvitavatele 
küsimustele võib iseseisvalt vastuse 
leida. Selleks soovitame lugeda 
dots. J. Mälli artiklit «Kõrgemate 
õppeasutuste lõpetanud noorte 
spetsialistide töölesuunamisest» 
(«TRU», 27. III 1970. a.) ja sama 
autori artiklit «Noor spetsialist asub 
tööle» («Nõukogude Õigus» 1970, 
nr. 4).

Suunamiskomisjonis on ka kom
somolikomitee esindaja (tavaliselt

üks sekretäridest). Lõpukursustel 
tuleks viia suunamiskomisjonis olev 
komsomolikomitee sekretär kurssi 
vastava kursuse lõpetajate problee
midega.

Suunamiskomisjonide tööst võ ta
vad sekretärid osa järgmiselt:
M. Kubo — Ajaloo-Keelet., Bioloo- 
gia-Geograafiat., Kehakultuurit.;
S. Kallas — Majandust. , M atem aa
tikat.; R. Hunt — õigustead.; 
V. Mürk — Füüsika-Keemiät.

D. VISNAPUU

Tsiviilkaitse
Kaitse
abinõudest 
bakterio
loogilise 
relva vastu

Bakterioloogiline relv on vaenla-
э poolt mõeldud inimeste, kodu- 
oomade, põllumajanduskultuuride 
i  ta imkatte massiliseks hävitami- 
2ks. Selle relva toime rajaneb tõ 
estavate mikroobide (bakterid, vii- 
used, riketsiad, seenekesed) ja nen- 
'e poolt toodetavate mürkide — tok- 
iinide kasutamisele.

Kõige tõenäolisem on vaenlase 
oolt bakterioloogilise relvana kat-
u, tulareemia, siberi katku, nõle- 
õve, brutselloosi, koolera, kõhutüü- 
use, paratüüfuse, tähnilise tüüfuse, 
ntsefaliitide ja teiste nakkushai- 
uste tekitajate  ja  selliste toksii- 

’ide kasutamine, mis kutsuvad esi-
3 haigestumise botulismi või kan- 

gestuskramptõppe. Põllumajandus

kultuuride ja taimkatte hävitamine 
võib toimuda vastavate haigusteki
tajate , kahjurite ja näriliste levita
misega või keemiliste mürkainete 
kasutamisega.

Bakterioloogiliseks kallaletun
giks võib vaenlane heita lennuki- 
pomme, mis on täidetud mikroobide 
ja toksiinidega. Nii tekitatakse-maa
pinnalähedastee atmosfäärikihtides 
suitsu ja udu (aerosoole), mida on 
saastatud bakteriaalsete vahendite
ga. Atmosfääri saastamiseks võib 
kasutada ka reaktiivmürske, aero- 
staate ja mitmesuguseid spetsiaal
seid aparaate. Samuti võib lennuki
telt ja  aerostaatidelt alla heita n a 
katatud putukate, puukide ja näri
listega täidetud erilisi konteinereid, 
pakke, kotte, saas tatud  toiduaineid, 
loomasööta ja mitmesuguseid ese
meid. Bakterioloogiliseks kallaletun
giks võib pihustada või piserdada 
erilistest lennuväe piserdamise sea
deldistest mikroobide ja toksiinide
ga segatud vedelikke või pulbreid. 
Diversiooni teel võib vaenlane saas- 
tada bakteriaalsete vahenditega vett, 

‘ toiduaineid, loomasööta, ehitiste, 
asutuste ja ettevõtete ventilatsiooni- 
seadmeid.

Inimeste ja  koduloomade haiges
tumine võib toimuda nakkustekita-

jate või toksiinide sissehingamisel, 
seedetrakti või nahapinnale sa t tu 
misel, putukate või näriliste ham 
mustamisest,  saastatud toiduainete 
ja vee kasutamisest või kokkupuutel 
haigestunud inimeste ja loomadega.

Et avastada õigeaegselt bakterio
loogilise relva kasutamist vaenlase 
poolt ja võtta tarvitusele vajalikud 
abinõud, peab igaüks hästi tundma 
bakterioloogilise rünnaku tunnuseid. 
Nendeks on:

— lennukite ülelend madalalt ja 
nende _taga väikeste tumedate r i
bade või pilvekese ilmumine;

— bakteriaalsete vahenditega 
laetud pommide, mürskude, miinide 
jm. plahvatusel tekib summutatud 
heli, palju suuri kilde ja maapinnal 
ning taimkattel võib m ärgata  vede- 
likutilku ja  pulbritaolist ainet;

— võib märgata  mitmesugust 
tüüpi konteinerite, pakkide ja kot
tide lennukitelt alla heitmist ja 
nende esemete Iangemiskohtades 
suure hulga näriliste või puukide 
esinemist, keda seal varem ei ol
nud;

— ulatuslik inimeste haigestumi
ne nakkushaigustesse;

— kodu- ja metsloomade hu lga
line haigestumine ja lõppemine.

Avastanud ühe eespool loetletud

tunnustest, tuleb viivitamatult in
formeerida sellest meditsiini- või 
veterinaaria-asutusi, tsiviilkaitse 
töötajaid, miilitsaorganeid või asu 
tuse (ettevõtte) administratsiooni.

Bakterioloogilisest saastumisest 
hoiatatakse elanikkonda hoiatussig- 
naaliga, mida antakse tavaliselt 
edasi raadiotranslatsioonivõrgu 
kaudu. Bakteriaalsete vahendite
ga saastatud territooriumil kehtes
tatakse spetsiaalne režiim — karan
tiin, mille eeskirju tuleb kõigil ela
nikel rangelt täita.

Vahendid elanikkonna kaitseks 
bakterioloogilise relva vastu võib 
jagada kolme rühma. Esimese rüh
ma moodustavad mitmesugused kee
milised preparaadid, seerumid, ana- 
toksiinid, bakteriofaagid, antibiooti
kumid ja teised vahendid, mille 
ülesandeks on tõsta organismi vas- 
tupanujõudu nakkushaiguste vastu. 
Neid vahendeid kasutatakse va s ta 
vatel näidustustel nii spetsiifiliseks 
profülaktikaks kui ka raviks.

Teise rühma kuuluvad individu
aalsed ja kollektiivsed kaitsevahen
did, mis väldivad bakteriaalsete 
ründevahendite sattumist h ingam is
teedesse, nahale või silma. Individu-

(Järg  3. lk.)
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M IN U  TÖÖDE N Ä IT U S Ü LI
KOOLI K O H V IK U S. M ida ma sel 
puhul ütelda tahan?

K avatsen rääkida m õtetest, mis 
on tu lnud minu o tsingutest ja ko 
gem ustest, n ing interpreteerida teis
te autorite avaldusi vastavalt oma 
tõekspidam istele ja  kujutlustele. 
Seepärast ei esita ma siin nimesid  
ega too tsitaate.

Loomeala, mida püüdsin ka peal
kirjaga tähistada, m ärgitakse üldi
selt term iniga «konkreetne luule». 
Vist pole see hea termin, sest ta on 
hõlpus vääriti m õistetuks saama. 
Siisk i on võim alik olnud tem a alla 
m õistet koondada; parem at m ärk
sõna seni pole. Kuid m is ta on~? 
Nende jaoks, kes teda teevad, oleks 
küllaldane definitsiooni «luule on 
see, mida luuletajad kirjutavad»  
järgm ine, moderniseeritud variant: 
konkreetne luule on see, mida poee- 
did-konkretistid  loovad. Kuid luge
jale, vaatajale, kuulajale, kes nen
de tegevusse ei ole pühendatud, sel
lest ei piisa. Kui ikkagi püüda de
finitsiooni anda, siis rõhutaksin  
enam sõna LU U LE kui sõna «konk
reetne».

M õnikord on konkreetset luulet 
nim etatud ( inimene tahab tõenäoli
selt tulla kirjutise juurde või pildi- 
näitusele või lavastuse kuulam ise- 
le-nägemisele juba m ingi eeltead
m isega) tagasipöördum iseks poee
m i kui pildi juurde — Appollinaire’i 
kalli gram m ide, laste sirgelduste, 
kabalistide vahetluspoeem ide, kesk
aja m unkade-raam atukirjutajate tä- 
hevigurite, kreeka karjuspoeetide 
carmina f igurata’de, babüloonia 
m usterjoonistuslike poeemide, p ilt
kirja enese juurde. Tõepoolest, 
poeem kui pilt on niisama vana kui 
mäed või kui see inimene, kes seal 
elas, oma lugusid ja fantaasiaid  
eelkirjanduslikes kriipsutustes koo- 
paseintele kraapides.

A ga  uue luule k irjutajad ei ole 
m uinsuste harrastajad. Konkreetne 
luule on uue aja sünnitatud, ta on 
kui tee m illegi teadasaam iseks ja 
ütlem iseks selle UUE m aailma koh
ta, UUE tehnika n ing tunnetam ise
ga. Konkreetne luule on spetsiifili
ne kunstiliik. Kui traditsioonilises 
luules väljendub isiklik poeetiline 
tunnetus ja h u v i , keskpunktis on 
subjektiivne seisund, m idagi keele
välist ja kõrval seisvat, siis konk
reetse luule huvi keskpunktis on 
keel ise (om a visuaalsetes, akusti- 
listes ja  tähenduslikes aspektides — 
tähena, kirja, heli või kujuna, sõna 
või lausena, kõne kujuna) või mõni 
muu m ärkide süsteem . See on luule, 
m is on kaugel ümber sõnastam isest, 
luule, m is on m õeldud lugeja-kuu- 
laja täiendam iseks ja aktiviseerim i
seks, otseselt esitam ise luule. SÕ 
N A, m itte  sõnad-sõnad või ekspres
sionistlikud vahendid, vaid sõnatä- 
henduslikud visuaalsed ja  foneeti-

K ir ju ta tu d  sõn a-sõn a  
p o eesia st k u ju ta v a  

k u n s tin i n in g  h ää le  j a
m u u s ik a n i

Used keele toorelem endid on valda
vait ta esitam ise vahenditeks. L uu
letamine on ronkem  meece akuiv- 
sus kui väljendamine. Luuletus on 
aina teo tu h m u s, sellei on oma 
reaalne olemus,- struktuur, mida 
voib üldiselt edasi töödelda, rikas
tada; iugeja-vaataja-kuuiaja on 
kaasiööline ja tä iskuju  andja.

Võib-olla on selies nähtuses ehk 
siiski m idagi muu maailm a ku ltuu 
ri hilinenud kahetsusest jaapani ja  
hiina hieroglüüfide suhtes, m is suu
davad oma figuraalses kujus vastu  
võtta  ja edasi anda peenimaid tun 
devarjundeid: kuid siiski väljenda
vad tähestiku m ärkidega tehtud  
piltluuletused m idagi m uud kui 
ideogramm id jaapani ja  hiina tä 
henduses. Võib-olla on see teadlik  
püüd ületada refleksne tõkkebar- 
jäär, mille põhjustab üleujutus kir
ju tam isest ja kirju ta tust, kusjuures 
pole om eti kaotatud võim et tajuda  
teksti, märki.

Usun, et konkreetne luule ei ole 
m itte luule kängum ine, vaid laiene
mine. Ta on spetsiifiline kunstiliik, 
millel on omad iseärasused, võim a
lused ja piirid. Esitam ise viisi järgi 
jaguneb ta visuaalseks ja  akustili
seks. Eristatakse kuu t ilm set reali- 
seerum istendentsi:

1) tä h ed ^ tä h ted e  kujundam ine = 
pildid või kujundid  tähtedest,

2) joonist us = graafiline ku junda
m ine—kirjutatud pildid

3) seerialised ja perm utatsioon- 
realiseeringud—m eetriline ja  akus
tiline poeesia,

4) he li—helikujundus — foneetiline  
poeesia,

5) stohhastiline ja topoloogiline 
poeesia,

6) küberneetiline ja m ateriaalne 
poeesia.

E nam asti ei realiseerita neid või
m alusi puhtal kujul. Nende kritee
riumideks on eksperim ent ja teoo
ria, dem onstratsioon, mudel, eesku
ju, mäng, reduktsioon, perm utat
sioon, kordam ine, random ižeerumi- 
ne (müra, helid), seeria ja  struk
tuur. Too m itm ekesisus näitab ka, 
m illine uue luule dünaam ilise kon t
septsiooni ulatus võiks olla vastu 
võetav poeesia kehtiva mõistena  
meie aja jaoks üldse.

Loom ing on ikka m itme-eesmär- 
giline. Sarnaneva loom ingu ideed 
matab uuem ku n st juba aastaküm 
neid. L iigutakse sünteeside poole, 
m is on loomulik, sest inim konna ül
dise arenguga on suhtlem ine väga 
m itm ekesiseks m uutunud. M assi
kom m unikatsioonides omab sõna.

märk üheaegselt kaht sisu: ta kan 
nab objektiivset inform atsiooni ja  
omab graafilist kujutist. Nii on tä 
hed nagu m ingid organism id või 
teisiti öeldes esemed, mis eksistee
rivad lehe pinnal, ekraanil või raa
m atus ja  om avad iseseisvaid fu n k t
sioone.

Visuaalne elem ent konkreetses 
luules kaldub jääm a strukturaal
seks, joontest koosnevaks «pild iks» 
olenevalt teosest enesest, n ing m it
te teksturaalseks (sisu liseks). Konk
reetse luule suurtes šriftidega teh
tud poeem -piltides üldiselt ei tao t
leta maalilisuse autonoom iat, vaid  
pigem  «visuaalselt korraga haara
tavat, visuaalselt käsitatavat, visu
aalselt arusaadavat teksti». Niisiis: 
pildivorm ide maailmale paralleel — 
šriftide maailm. (K äsitletaval ju 
hul.) See šrift aga ei kanna endas 
m idagi saladuslikku, me tunnem e  
teda, ta ju usaldab meid, iga päev 
näeme teda ajalehtede ja raam atute  
veergudel, plakatilel. Tähem ärgid  
on kõigest hoolimata tekstist täieli
ku lt sõltum atud, justku i pildi ele
m entideks  — šrift iks  — taandunud, 
nad esinevad kunagiste figuraalsete  
kuju tiste  asemel, hõivanud põikpäi
se järeltulijana nende koha, vaata
m ata oma «loidusele», näivale või
metusele m idagi iseseisvalt väljen
dada, mis on nende osaks igapäe
vas.

Kui räägitakse konkreetsetest 
luuletustest, siis on need enam ikul 
juhtudel: luuletus-plakat, luuletus- 
lipp, luuletus-objekt, luuletus-skulp- 
tuur, luuletus-arhitektuur. Nõnda  
siis: m itte ainult tasapinnalised  
vaid ka ruumilised. Räägitakse veel 
luuletusest-karjest.

Kui sõnale jääb eesõigus näge- 
tniskuj undiga võrreldes, ulatub  
konkreetne luuletus kirjanduseni. 
Kuid ta võib olla väga kaugel kõ
nekeelest, sest keelelt oleks nagu  
võetud need piirid, mis on üldiselt 
tunn ista tud  vältim atuks. S iinkohal 
on vist õige püüda leida vastust 
küsimusele: kas konkretism  on sõ
na eitam ine?

Konkretism  VÕIB küll eitada sõ
nasse tardunud konventsioone, kuid  
ta pole eitamine üldse. Ta võib 
keelt lahti võtta  ja kokku panna, 
omades kõige muu juures sõnapu- 
hastuslikku funktsiooni. Ta võib 
peatada hetke, võib m eeldida, võib 
vihastada. Ta on nagu ükskõik m il
line teine kunstiliik , iseenesest ei 
hea ega halb. Ju tu lenevad jaata
m ine või eitam ine autori n ing vaa- 
taja-lugeja-kuulaja vahelisest suh

test; konkreetse luule puhul oleks 
vaja meeles pidada tehnoloogi
list lähenemisviisi.

On vist nii, et m õtlem ine toimub  
pea-asjalikult ku junditega (poeeti
dele ja  kunstnikeie peans too ole
ma vaieldam atul). Vaatamisel jõuab 
mõte meieni silm ade kaudu. (A n 
destagu range teadus m ulle lih t
sustam ise; v is t tuleks rääkida ku i
dagi nii: aistingud, tajud, ku ju tlu 
sed, — nendest mõte.) Tee, mida  
mööda üks nägem iskujund tunne
tusprotsessis kulgeb teiseni, võib 
erineda sellest, kuidas üks sõna 
äratab m älus järgm ise sõna. Ilm 
selt on põhilisem  visuaalsete ku 
jundite järgnevus. Ja tundub, et 
kujundid täidavad oma funktsioone  
kõige täiuslikum alt kuskil vahe
pealses sfääris meelelise reaktsioo
ni ja palja sõnatarvitam ise vahel. 
M ainisin eespool refleksset tõkke- 
barjääri, m is võib tekkida kirju ta
mise- ja kirjutatu-uputusest; see on 
kehtiv ka auditiivse kohta. N ähta
vasti püütakse jõuda juba iile või
m alikust tõkkest. Ilm selt tihti ka 
jõutakse. Uue luule köögis tehtud  
avasiuste järele haaravad reklaam i
meistrid ja  ideoloogiaspetsid. N äh
tus, mis kunstile  habi ei tee.

A rva tavasti jääb kestm a erinevus 
teaduse ja  kunsti vahel. Kuid uute  
teaduste areng on m õjutanud kuns
tiloom ingut. N ing  m ingil juhul 
võib see ehk ka vastupidi olla. Vii
m asel ajal väidetakse, et on toim u
mas teaduse ja kunstiloom ingu lä
henemine. Ühe meetodid sobivad  
sageli teisele. Küsitakse, kas tun 
netuse seisukohalt pole erinevus lõ
puks ainult erinevates m ärksüstee- 
m ides? K unst on alati kasutanud  
kaasaja tehnilisi oskusi. Kuid ilm 
selt m itte see, et kunst nii on üha 
tehnilisem , ei ole põhiline kunsti ja 
teaduse teede , lähenemises. Põhiline 
on vist kaasaja tõdede tunnetam i
ne.

Võib-olla on ta, konkreetne luu
le, tihti m ängude laps, kuid niisu
gune on elu. Elav inimene pole ku 
nagi teadnud ülevam at elu and
vast m ängust, ideele kuju andvast 
tegevusest. M ängud ei ole kõik ohu
tud; vahel ei ole m äng omal kohal, 
m ängijad omas ajas! Kuid siiski ei 
pruugi kahelda, et kunstid  peavad  
endas tingim ata sisaldam a mängu. 
M äng pole kerge m änglem ine, ta 
on vääristav tegevus, m is inim est 
vabaduses loob ja  võlub.

Konkreetse luule puhul (nagu te
geliku lt kiili iga kunsti puhul) on 
eriti tähtis ta esitam ise viis. Trüki- 
tehnilise teostuge kvaliteedis var
jub ta piltide kunstim aagia, väljen
duslik trükikujundus peab looma 
sam a efekti kui hääl ja  oraatori 
žestid. Näitusel, m ille puhul jutu  
kirja panin, esitan graafikani ula
tuvaid  tõid, ja  võib-olla osutub seal 
võim alikuks tuua ka näide, mis on 
ettekantav näitlejate häältega.

Teie RAU L M EEL
21. 02. 1971

Tsiviilkaitse
(algus lk. 2.)

aalsetest kaitsevahenditest tuleb 
kõigepealt mainida gaasimaske 
ГП-4У, ГП-5 ja Д П -6М, mis kait
sevad hingamisorganeid ja silmi 
bakteriaalsete aerosoolide ja tolmu 
eest. Gaasimaski puudumisel võib 
nägu kaitsta marlist ja vatist teh
tud maski abil, mille valmistamine 
on jõukohane igaühele. Samuti võib 
näo kaitseks kasutada rätikuid, ta s 
kurätte ja  muid riideesemeid.

Kehapinna bakteriaalse saastumi
se vältimiseks kantakse spetsiaalset 
kaitseülikonda, keemiakaitse riie
tust või selleks otstarbeks kohanda
tud tavalist riietust. Tavaline riie
tus, näiteks treeningülikond, keep, 
vihmamantel koos kummikinnaste ja 
kummist ja lanõudega vähendab tun 
duvalt bakteriaalsete vahendite n a 
hapinnale sattumise võimalust ja 
seega ka nakatumist nakkushaigu
sesse.

Nakatatud putukate (kärbsed, sää 
sed) ja puukide hammustuste vält i
miseks võib kasutada kaitsevõrke ja 
hoolikalt katta katmata kehaosi. 
Putukate, puukide ja näriliste hävi
tamiseks tuleb kasutada vastavaid 
keemilisi preparaate.

Kollektiivsete kaitsevahenditena 
kasutatakse selleks otstarbeks spet
siaalselt ehitatud varjendeid, mis on 
hermetiseeritud ja varustatud spet
siaalsete fi lter-ventilatsiooniseadme- 
tega.

Spetsiaalsete varjendite puudumi
sel tuleb tavalised varjendid, ka 
keldrid, eluruumide aknad ja uksed 
püüda võimalikult hermeetiliselt sul
geda. Sellele vaatam ata  osutub v a 
jalikuks individuaalsete kaitsevahen
dite kasutamine.

Kolmanda kaitsevahendite rühma 
moodustavad vahendid vee, toidu
ainete ja loomasööda kaitsmiseks 
bakteriaalse saastumise vastu.

Bakterioloogilise rünnaku ohu pu
hul tuleb varuda õigeaegselt vett 
kindlalt suletavatesse nõudesse. 
Veekraanid on soovitav katta pabe
rist, riidest, kummist või sünteetili
sest materjalist kattega. Enne vee 
võtmist kate eemaldatakse, veekraan 
puhastatakse või kuumutatakse lee
giga. Vett, samuti piima võib juua 
ainult keedetult.

Toiduained on vaja pakkida tsel
lofaanist või sünteetilisest m ate r ja 
list kottidesse ja säili tada hästi su
letavas metall taaras. Viimast on 
võimalik enne avamist puhastada 
desinfitseerivate lahustega. Puust ja 
vineerist kastid ei ole toiduainete 
säili tamiseks kõlblikud.

Juurvili , jahu, teravili ja teised 
toidu- ja  loomasööda varud tuleb 
säili tada keldrites ja nendes pani
paikades, mida on võimalik kindlalt 
ja suhteliselt hermeetiliselt sulgeda. 
Panipaikades säilitatavad toiduai
ned ja loomasööt on vaja pakkida 
kahekordsetesse õhukindlast m ater
jalist kottidesse, metallnõudesse või 
hermeetiliselt suletavaisse kasti
desse.

Erilist tähelepanu tuleb pühenda
da nende toiduainete kaitsmisele, 
mis enne tarvitamist ei kuulu ter
milisele töötlemisele (suhkur, leib, 
kuivikud jt .). Tooreid toiduaineid 
voib süüa alles pärast pesemist kee
va veega. Leiba on soovitatav üle 
küpsetada või kuumutada ahjus või 
praeahjus.

Bakterioloogilise nakkuskolde lik
videerimise kiirus sõltub suurel 
määral kõigi elanike organiseeritu
sest ja kehtestatud eeskirjade ra n 
gest täitmisest.

J, SARV

100 a . Rosa Luxemburg! sünnist
Professor H

R. Luxemburg sündis 5. m ärtsil 1871. a. 
Poolas. Tem ast kujunes poola, saksa  
ning rahvusvahelise  töölisliikum ise s il
m apaistev teg e la n e . Juba varakult, güm 
n aasium iõp ilasena hakkas ta o sa  võtm a  
illeg a a lses t revo lu tsioon ilisest liikum i
sest, ühines poola parteiga «Proleta
riat». 1888. a. em igreeris ta  šv e itsi, a s 
tus Zürichi ülikooli, m ille  lõpetas dok
torikraadiga. Ü liõpilasena võttis ta  osa  
poola p o liitilis te  em igrantide ringist, mis 
pani a luse Poola revolu tsioon ilise le  so t
siaaldem okraatiale. Rosa uuris m arksist
likku kirjandust n in g pidas võ itlu st  
Poola Sotsia listliku  Partej (P P S ) nat
sionalism i vastu .

1897. a. siirdus ta Saksamaale ja  
lülitus kohe saksa sotsiaaldemo
kraatia töösse. See oli aeg, mil 
Lääne-Euroopa sotsiaaldemokraa
tias oli alanud kriis. Suhteliselt kii
re tööstuse areng, töölisaris tokraa- 
tia tekkimine, sotsiaaldemokraatlike 
parteide legaalsus, nende osavõtt 
parlamentidest — kõik see lõi pin
na oportunistlike teooriate levikuks, 
mille kohaselt revolutsiooniline pe
riood proletariaadi võitluses olevat: 
lõppenud, olevat võimalikuks saa
nud sotsialismi «kokkukasvamine»- 
kapitalistliku süsteemiga, Marxi 
õpetus olevat iganenud jne. Revi
sionistliku suuna juhiks kujunes 
E. Bernstein. R. Luxemburg asus 
kohe, kui ta Saksamaale jõudis, 
koos saksa sotsiaaldemokraatia pa
hempoolse ti ivaga võitlema bern- 
steinluse vastu. Oma artiklites, mis 
ta hiljem ühendas raam atuks «Sot
siaalne reform või revolutsioon» 
(1899), andis ta selge hinnangu 
Bernsteini teooriale. Ta paljastas 
seda, kuidas Bernstein moonutas 
K. Marxi õpetust ning eitas revo
lutsiooni, kuidas bernsteinlus k a s 
vas kokku kodanlusega jne.

R. Luxemburg tervitas suure en
tusiasmiga 1905. a. revolutsiooni.

Moosberg
Ta siirdus Varssavi ja tegutses seal 
aktiivselt. Tsaarivalitsus pani ta 
vanglasse, kus ta jä tkas revolutsioo
niliste brošüüride kirjutamist. Ta 
vabastati kautsjoni vastu ning 
1906. a. sõitis tagasi Saksamaale, 
kuid säili tas tihedad sidemed poola 
töölisliikumisega.

R. Luxemburg oii kirglik võitleja 
imperialismi ja militarismi vastu. 
Juba 1900. a. II Internatsionaali 
kongressil Pariisis näitas ta, et on 
tekkinud maailmasõja hädaoht, mis
päras t  on vaja sotsialistide energi
list rahvusvahelist organiseerimist 
ja  tegutsemist militarismi vastu. 
Selles vaimus esitas R. Luxemburg 
koos V. I. Leniniga II Internatsio
naali Stu ttgardi kongressil (1907) 
parandused A. Bebeli resolutsiooni
le suhtumisest imperialistliku sõja 
ja  militarismi küsimustesse.

Rööbiti poliitilise võitlusega osu
ta s  Luxemburg rohkesti tähelepanu 
teoreetilistele probleemidele. 1913.a. 
Ilmus tema kaheköiteline teos «Ka
pitali akumulatsioon», milles on 
eredalt esile toodud suurriikide ko
loniaalne röövimine, imperialistlik 
ekspansioon ja agressioon. Kuid sa
mas ilmnesid ka tõsised vead, nä i
teks imperialismi hindamisel. Tema 
teine suurem teoreetiline teos «Po
liitilise ökonoomia sissejuhatus» il
mus 1925.a.

Kui algas imperialistlik sõda 
(1914— 1918), osutus R. Luxem
burg üh-eks neist vähestest sotsiaal
demokraatidest,  kes asus internat
sionalistlikele positsioonidele ja 
mõistis otsustavalt hukka Saksa 
Sotsiaaldemokraatliku Partei juh t
konna šovinistliku sõjatoetamise po- 
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• of. einer. 
H. RIIKOJA  
80-aastane

8. märtsil s. ä. saab 80-aastaseks 
Eesti NSV teeneline teadlane. Loo
dusuurijate Seltsi auliige, profes
sor Heinrich Riikoja — mees, kes 
40 aasta t  oli Eesti juhtivaid zoo
looge ja kes 60 aasta t  elust on ol
nud seotud Tartu Ülikooliga.

Juubilar astus ülikooli 1910. a a s 
tal ja lõpetas selle 1918. aastal loo
dusteaduste kandidaadina. Mõned 
aastad oli ta Trefmeri gümnaasiu- 
mi õpetaja ja direktori asetäitja, 
alates 1917. aastast  ülikooli tööta
ja — algul abijõud ja assistent, siis 
dotsent, erakorraline ja lõpuks kor
raline professor alates 1929, a a s 
tast. 1958. a. läks ta pensionile zoo
loogia kateedri juhataja  kohalt.

Professori ja kateedrijuhataja töö 
kõrval oli H Riikoja kolmel'korral,  
kokku 10 aastat, Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonna dekaan ja 1940. 
aastal lühikest aega esimene nõu
k og udeaegse  Tartu  Ülikooli rektor. 
ENSV Teaduste Akadeemia a su ta 
misest a iates oli tä viis aasta t  ka 
selle Bioloogia Instituudi hüdrobio
loogia sektori juhataja. Doktoriväi
tekirja kaitses ta  1942. a., ja 1945. a. 
anti H . Riikojale Eesti NSV teene
lise teadlase aunimetus.

Ta võttis aktiivselt osa ülikooli 
reorganiseerimisest kodanliku peri
oodi alguses. Saksluse välja tõrju

mine ei ainud kerge. H. Riikoja 
koostatud on mitmed õppe- ja käsi
raamatud ning tööjuhendid, mis 
kuuluvad esimese eestikeelse zoo
loogilise kirjanduse hulka, kuid on 
tänaseni kasuta ta/ad. Selgrootute 
professorina on juubilar jaganud 
teadmisi mitte üksnes, kahele bio
loogide põlvkonnale, vaid ka arsti
dele, loomaarstidele, metsateadlas- 
tele jt.

Juubilari hinnatav teene on ka 
Eesti hüdrobioloogia rajamine. Ka
hekümnendail aastail alustas ta 
meie järvede ja jõgede süstemaati
list hüdrobioloogilist uurimist ja 
koostas esimesed ülevaated Ee.^i 
järvedest. Pärast sõda organiseeris 
ta kaks mitmeaastast ekspeditsioo
ni sisevetele — Emajõele jr Võrts
järvele — ja oli 1950. a. alanud ja 
seni kestva Eesti järvede kompleks
se hüdrobioloogilise uurimise üldju- 
hendaia. H. Ri.':oja_ia terita o p ia t e  

*töö tulemusel on Eesti juba mõni
kümmend aastat sisevete uurituse 
taseme poolest maailmas esirinnas. 
Suurem osa Eesti hüdrobioiooge, ih
tüolooge ja selgrootute zooloogia 
ala kraadiga inimesi on oma väite
kirjad koostanud H„ Riikoja juhen
damisel.

H. Riikoja teaduslik tegevus ja 
sidemed on olnud laialdased

I960, a. valis Loodusuurijate Selts, 
mille vanirr.a sektsiooni — järveko- 
misjoni — esimees juubilar oli üle 
30 aasta, ta oma auliikmeks. Olles 
omal ajal Rahvusvahelise Limnoloo- 
gide Ühenduse liige, on ta Eestit 
esindanud välismaistel zooloogi !•: 
ja limnoloogide kongressidel ja 
korduvalt töötanud välismaal hüdro- 
bioloogilistes asutustes.

Kõrgele eale vaatamata ei ole 
juubilar teaduslikku ja pedagoogi
list tegevust katkestanud. Ta kuu
lub NSVL TA Ihtüoloogiakomisjoni 
Balti Osakonna koosseisu ja teadus
likesse nõukogudesse ülikoolis ning 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia-: 
Samuti jätkab ta teadusliku kraadi 
taotlejate juhendamist.

Endised töökaaslased Bioloegia- 
Geograafiateaduskonnast soovivad 
lugupeetud prof. H. Riikojale ter
vist ja energiat veel paljudeks aas
tateks.

Bioloogia-Geograafiateaduskonna, 
ENSV TA Zooloogia ja Botaanika 
Instituudi ja Loodusuurijate S 
hüdrobioloogid korraldavad prof.
H. Riikoja juubeli puhul teadus! uu 
sessiooni ettekannetega hüdrobio*. 
loogia arengust ja tulevikust Eestis. 
Sessioon toimub TRÜ aulas 6. märt
sil 1971. a. algusega kell 15.

J. RISTKOK

100 a . Rosa Luxemburg! sünnist
lütika. Koos F. Mehringuga hakkas 
ta välja andma revolutsioonilist a ja ■

1915; a. Luxemburg arreteeriti. 
Vanglas kirjutas ta brošüüri «Sot
siaaldemokraatia kriis», mis ilmus 
1916. a. «Juniuse» pseudonüümi all. 
V. I. Lenin tervitas selle ilmumist, 
hinnates seda kui üldiselt marksist
likku tööd. Samas märkis Lenin ka 
Luxemburgi vead.

1916: a, jaanuari lõpul vabastati 
R. Luxemburg vanglast. Koos
G. Zetkini, K. Liebknechti jt. Võttis

ta osa «Spartakuse Liidu» — revo
lutsioonilise organisatsiooni ra ja 
misest. K- Liebknecht iga organisee
ris ta demonstratsioone -mitmetes 
linnades. 10: juulil arreteeriti ta  
uuesti n ing -viibis vanglas  kuni \ ’o- 
vembrirevolutsioonini. Vanglas k ir
ju tas ta rea sSj avasta seid brošüüre 
ja lendlehti. R. Luxemburg tervitas 
palavalt Oktoobrirevolutsiooni, kuid 
informatsiooni puudumise tõttu 
vanglamüüride vahe! hindas ta mõ
nedes kirjutistes väära l t  bolševike 
taktikat revolutsioonis. Teravas re 

volutsioonilises võitluses Saksa
maal parandas ta peagi oma vead, 
ühinedes otsustavalt leninismiga ja 
esitades loosungi «Proletariaadi dik
tatuur ja nõukogud Saksamaale!» 
1918. a. lõpul saksa pahempoolsed 
eesotsas R. Luxemburgi ja K. Lieb- 
kngchtiga hakkasid asutama Saksa
maal kommunistlikku parteid. Asu
tamise kongressil (30. XII '1918—
1. I 1919) esines R. Luxemburg e t
tekandega partei programmist.

J'
R. Luxemburgi ja K. Liebknechti 

revolutsiooniline võitlus kutsus esi
le meeletu viha kontrrevolutsiooni 
leeris. Pärast Berliini proletariaadi 
ülestõusu mahasurumist kirjutas

R. Luxemburg 14. jaaunaril 1919. a. 
oma viimases artiklis «Kord valit
seb Berliinis», milles ta näilas, et 

'
siooni. 15. jaanyaril mõrvasid kaar
diväe ohvitserid ülemjuhataja sot
siaaldemokraat Gustav Noske käsul 
metsikult Rosa Luxemburgi ja Karl

V. I. Lenin hindas kõrgelt Rosa 
Luxemburgi — nimetas teda kot
kaks, suureks kommunistiks, võltsi - 
mata =+. » üü-s -■
esindajaks. Lenin soovitas av 
da tema teosed, rõhutades, et need 
on kasulikuks õppetunniks kogu 
maailma paljudele kommunistide 
põlvkondadele.

K. J. Petersoni auhinna statuut

M U IN A SJU T T
K UI N A ISSO O  P A R IM A TE  O M AD U STE P R O P A G E E R IM ISE  

VÕIM AS R E LV  
(päevakajaline liihireferaat)

Moto: Naine on nagu myinasjutt —■ me ei saa võtta 
teda tõsiselt, kuid ometi ta meile meeldib.’

Naine m uinasjutus  —■ raske on leida m idagi ülevam at inimkonna  
seniste, väljam õeldiste hulgas! H äm m astam a panev on m itm ekülgsus, 
millega juba eelmised põlvkonnad on näinud naist.

■ Eelkõige oru see töökus, m ille abil naistegelane võidab käite endale 
määratud koha sündm ustikus ja lugeja südam es. Vaevalt, ei Seitsm e  
Pöialpoisi nim eline läbindajate brigaad (brigadir sm. U n im üts) oleks 
saavutanud nii silm apaistvaid näitajaid tootm istöös, kui nende elukond
liku teenindam ise kogu raskust ei oleks enda peale võtnud Lum ival
geke  — kuningalossis kasvanud habras tütarlaps, kellel oli tihe side  
rahvaga n ing  kelle ilust isegi m ööbliesemed seinal legende lõid!

Või teine episood. Taat, tun tud  kui kõrgete saakide m eister, vajas abi 
naeri kadudeta koristam isel. Kelle poole pöördus ta kõigepealt? Loo
m uliku 't oma ustava  sõbra ja võitluskaaslase Eide poole, kelle järele
proovitud jõud n ing organiseerim istalent olid tookord, hagu mäletame,

Väljakujunenud naist iseloom ustav' hoolitsus kõige elava eest on 
m uinasjuttude tütarlastel ilm n en u d . kohati juba eelkoolieas. M eenuta
gem  üksnes P unam ütsikese ennastsalgavat võitlust eaka naistöötaja  
häireteta toitlustam ise eest, m illise tegevusega, nagu team e, kaasnes 
ühtlasi osavõtt kahjuliku uluki hävitam isest.

Ja m illiseid eeskujulikke' näiteid naistegelaste tunnete puhtusest 
pakub kogu vaadeldav kirjandus! Oleme ju kõik tundnud vaim ustust 
näiteks im ekauni tantsijanna m eelekindlusest, kes ühe jala räpasesse 
sõtta jä tnud  tina-palgasõduri küünilistele lähenem iskatsetele vastas 
protestiga koldesseviskum ise harvaesinevas vormis.

M uidugi e i'o lnud  m uinasju ttüde tekkeaja kurnam is- ja vägivallaõhk- 
kond soodne naise täielikuks õitselepuhkem iseks ja meil jääb üle vaid  
langetada pea selle edasipüüdva vaim u ees, m ida nii kordaläinult kir
jeldab lugu kuldkalakesest. M illise visaduse n ing eesm ärgiselgusega  
see m eretuultes ja lõhkises künas parkunud kätega naine võitles oma 
parema tuleviku eest, tuues ohvriks jä r je st suuremaid väärtusi! Me 
teame, nüüd, e t sellise võitluse lüüasaamine oli baratamatu ja seda  
enam elame me kangelannale kaasa.

On kogunenud piisavalt näiteid, et tähelß panna: m uinasjuttudes 
esinevate naiste iseloom ujooned ja om adused on eranditult positiiv
sed, m istõ ttu  langevad täielikult ühte tänapäeva naise iseloom ujoon
tega. O otam atult suur on sellest lihtsast järeldusest tõusev praktiline

varem  rakendatud üsnagi tülikaid meetodeid saab asendada m uinas
juturaam atu süvenenud lugem isega!

Moto: Muinasjutt on nagu naine — algul näib, et 
temaga saab end ainult lõbustada, hiljem 
selgub, et tal on teisigi väärtusi.

//. H ARJU  LA

1. Kristjan Jaak Petersoni auhind 011 
ELKNÜ TRÜ Komitee auhind, m illega  
ülikooli kom som oliorganisatsioon m är
gib kord aastas  ära ühe lartu  Riik
liku Ülikooli kollektiivi liikme, kelle  
ühiskondlik-poliitiline ja  teaduslik  
kultuuriline tegevus on olnud heaks 
eeskujuks TRU kom som oliorganisat
siooni liikm etele, kes oma tegevu sega  
on kaasa aidanud TRÜ komsomolior 
ganisatsiooni ees seisvate  ülesannete  
lahendam isele. Auhind kannab Krist
jan Jaak Petersoni nim e, sest 
K. J. Peterson oli üks esim esi eesti 
soost üliõpilasi Tartu Ü likoolis, kes 
oma ü liõp ila saegse  tegevuse ja loo 
m in guga on jäänud • jäädavalt m eie 
kuituurtlukku.

2. isikuid  auhindam iseks tu leb toim kon
nale esitada, ettepanekuid võivad teha  
ainult TRÜ ü liõpilased , teenistujad , g 
õppejõud, kom som oligrupid, -bürood, 
ÜTÜ ringid, kateedrid ja teised  ü li
kooli ning tema ühiskondlike organ i
satsioonide a ll-lü lid .

3. Auhind kuulub väljaandm isele Iga 
aasta 14, m ärtsil K. J. Petersoni sü n 
nipäeval. Ettepanekuid auhinna m ää
ram iseks võtab ELKNÜ TRÜ Kom.tee 
vastu  ig a  aasta veebruarikuu jooksul.

4. Auhinna määrab toimkond, kuhu kuu
luvad EKP TRÜ Komitee esindaja. 
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär, TKÜ 
ÜTÜ Nõukogu esm daja, TRÜ Kunsti
kabineti juhataja ning 7 ü liõpilast, 7. 
kes m ääratakse ELKNÜ TRÜ Komitee 
büroo poolt üheks auhinna aastaks. 
Seega on toim konnas It liiget ja  ab
soluutseks häälteenam useks 6 häält. 
Toimkonna lööd juhib ELKNÜ TRÜ 
kom itee sekretär. 8.

5. Kandidaatide arutam ine toim konnas 
toim ub eelvooru ia peavoorude näol.

Eelvoorus võetakse kandidaadid vastu  
iobiarutcrf.iscks, sellek s on v * .
Iga esitatud kandidatuur saaks eel 
voorus absoluu tse  häälteenam use. 
Ühes se lleg a  on see kandidaat pää 
senud peavoorudesse. kus fgal toim 
konna liikmel ori igas voorus- iiks 
hääl. Auhinna saam iseks peab üks 
kandidaat saam a peavoorus absoluut 
se  häälteenam use. Kui esim eses pea 
voorus .lau reaat ei se lgu , võib to i
m uda veel kolm vooru, kus konkuree 
rivad igas eelnevas voorus kahele  
esim esele  kohale tulnud kandidaadid. 
Kui v iie  peavooru jooksul ükski kan
didaat absoluutset häälteenam ust ei 
saa, jääb auhind sel aastal viilja anu
m ata. Sobiva kandidatuuri puudum i
sel võib toimkond se ll ise  otsuse teha 
ka h ääletu sele  asum ata.
Auhinnaks on rahvusliku vöö kiiige  

kinnitatud põletustehnikas tam mepuus- 
medal (diam eeter 14 cm, paksus 3 cm j. 
Medali esiküljel on Kristjan Jaagu  
kõrgreljeeiis portree, mida ümbritseb  
ringikujuline tekst — «K risijan Jaak 
Peterson (lfsOl—1*22)», m edali tagakü.- 
jel «Kristjan Jaak Petersoni aunlnna  
laureaadile . . . . .  j , Tartus,
14. m ärtsil 19 . .»  itä ie lik  nlml ja kuu
päev). O riginaalm edall juurde kuulub 
toim konna o tsu sega  auürlk, m illele  
kirjutavad alla  toimkonna liikm ed,- 
Auhinna üleandm ine toimüb igal aas
tal K. J. Petersoni sünn päeval, 
14. m ärtsil pidulikul aktusel. Kui lau
reaat ei saa m ingil põhjusel aktusest 
osa võtta antakse auhind üle laure
aadi poolt volitatud isikule.
K. J. Petersoni auhinna statuut ja 
kõik m uudatused selles  kinnitatakse  
ELKNÜ TRÜ kom itee pleenum i poolt.

Suusataja vaatab kompassi

Tulen ühel hom m ikul peahoo
nesse ja näen: ilus neiu istub  
aknalaual. Ilusad  põlved, ilusad

sääred ja ilusad säärikud. Sä ä 
rikutega lööb ikka toks ja tok~, 
vastu seina.

Ütlen talle: «Ära toksi sel na. 
Läheb k a tk i ja määrdub ära.»

Tema ütleb mulle: «■Ei, R a
puntsel, ei lähe ka tk i midagi. 
M ul on tugevad noored jalad.»

Buss jäi lum m em attunud teel seism a. 
Arvo Kivikas hüppas välja  olukorda 
uurima. Kümne sam m uga ta kadus. Tull 
.agasi: «Tuiskab nagu Siberi liim is, 
liu ss iga  edasi ei saa.»

Mis teha? Esim ene päev vabariigi 
m ärkesuusatam ise m eistr ivõistlustel läks 
hiilgavalt. M a t i  O j a n d u  m e i s t e r ,  
■nuid värvi m edaleid S i r j e  K allasm aale, 
Kaie Vainerile ja  Arvo Ktvikale. Lisaks 
kümne hu lgas Riina Post, Tiina ja Leena 
Pärnik, Vivian Joonas, Andres M etspalu  
ja Kalev Aun. Ja nüüd ci saa Vaida 
sovhoosist enam  AruküIIa teatevõistluste  
starti. See antakse kahe tunni piflrast, 
kuid ees on 8 lum m etulsanud kilom ect; 
tit. Jätame bussi m aha. Paueine suusad  
alla ning tõstam e turjale enda ning T al
linna sõitnud võ istlu sk aaslaste  kraami 
ning hakkame vastu tuisku edasi trü g i
ma. Kõige ees vahvad tüdrukud, jõuam e  
stardi ajaks siiski kohale.

'
kolm m eeskonda. Ja m itte ainult palju. 
Tartu noori tudengeid  tuleb juba Poaja- 
Eesti võsam etsadeski arvestada, rääki
mata Lõuna-Eesti radadest. Л Ülikooli

Tulen ühel hom m ikul peahoo
nesse ja  näen: ilus noor neiu 
tõmbab suitsu sisse na g u  man- 
telkorsten,

Ütlen talle: «■Ara suitseta. See  
rikub tervist. Sa  haised su itsu - 
pigist nagu tuhatoos tlk sk l 
poiss ei taha sind suudelda.»

Ta ütleb m ulle: <rEi. R a
puntsel, ma suitsetan ikkagi. 
Ma ei oota, et poisid mind

võistkonnad helttevad vapralt. Riina 
Võhma. Kale Vainer -ja Sirje Kallasmaa 
jäävad te iste le  püüdm atuks. P r o n k s 
m e d a l i d  viivad Sõbra tänavale Tiina  
ja  Leena Pärnik ning Riina Post. Esm a
kordselt suurkonkurentsis esinenud Anne 
Räim, Imbi Talts ja Anne Alupere tu le 
vad kohe neljandaks! .Meestel veab keh
vem ini. Küli ees veel viim ase vahetuse  
viim ases kontrollpunktis, tullakse, lõppu 
üksnes neljandana (rada oli halvasti 
täh ista tud). Kuld lln išls  vaadatakse  
kaardile kantud kontrollpunktid üle ja 
kaks varem  saabunud võistkonda lähe
vad trahviringidele. TPI tuleb e s i m e 
s e k s  (ka Jairl Salum äe esineb nüüd 
sea l) , file noatera saavad Arvo Kivikas, 
Mati OJandtt ja Arne Kivistik siiski 
h õ b e m e d a l i d ,  Andres M etspalu ja 
Kalev Aun koos Olavi Kärneriga päri
vad seekord neljanda koha.

Uuel nädalavahetusel ootavad orien
teerujaid N elijärves suusarajad. Seal 
asutakse heitlem a «Kalevi» paremate  
selg itam iseks.

A. KIVISTIK  

suudleksid. M a suudlen neid ise!
* * *

Tulen ühe.l hom m ikul re^h-v- 
nesse ja  näen: kena noormees 
istub auditoorium is ja joonistab  
ilusa valge laua peale. Joonis
tab pastakaga ja  — naisakti 

Ütlen talle: «Ara joonista  
lauale. See ei ole ilus.»

Tema ütleb m ulle . r£V, R a
puntsel, m ul ei ole m uud võim a
tust. M ul ei oie õlivärve.kaasas.»

>
ai,

ШШ

SJRJH KALLASMAA

AGNES OJAVEER

KAJA MÜÜR

Š F. IП % LUTS

Auto- ja korteri- 
soovijad

Neid, kes on esitanud ametiühin
gukomiteele avalduse auto ostmi
seks enne 1967. a ., . palutakse tulla 
komiteesse ümberregistreerimisele 
kuni 1. apr. 1971. a.

Need, kes soovivad endale lasta 
kaoperatiivrfiajja korteri ehitada, 
pöördugu avaldusega kuni 15, mart- 
sinj ametiühingukomiteesse.

BIOLOOGIDE VILISYl ASÖHTU 
aigab teisipäeval, 9. märtsil kell 19 
peahoone kohvikus «Sophokles». 
Kell 20 esineb kirjanik JAAN 
KAPLINSKI. >

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Т.э-prv РиАклик Юликооль» (« Т « р -  

гускнй Г осу.,.!р. й университет»)
г Тарту Э гонской ССР. Орган Тарту- 
.-кого государственного Университет* 
H dns. H eidem aijr ; -im. trükškojs uükk . 
ri.-v j, С,.лс=>.; . ./ i? .  III Cks-knu-ibrt 
hirta 2 ,-;cp. Te.:, nr. Ш 1. X 5 -  ЭС324,



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOMSOMOLSKO- 

MtTEE JA AM ETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 7 Reedel, 12. märtsil 1971. a. XXIV aastakäik

A C TA
D IU R N A

K r is t ja n  J a a k  P e terso n i 
AUHINNA 

to im k o n n a s  
1970

‘Kristjan Jaak Petersoni kirjandusauhind, ELKNÜ TRÜ komitee au
hind, määrati filoloogiadoktor August Annistlle teose ««Kalevala» kui 
kunstiteos» (1970) eest.

1971
4. märtsi õhtul istus komsomolikomitees koos K. J. Petersoni auhinna 

1973. a. toimkond (K. Koger, I. Kolka, T. Kuldsepp, M. Kubo, E. Kägo, 
Sf,. Peedimaa, K. Põllu, R. Sander, T. Sulling ja A. Tamm.) Ettepane
kuid oli laekunud 11, pärast nende läbivaatamist eelvoorus kinnitas 
toimkond 7 neist, J. Aul, V. Alttoa, P. Ariste, J. Tammeorg, K. Ramul, 
£. Raudam, V. Masing, kandidaatideks.

Seejärel, arutanud läbi kandidatuurid, asus toimkond peavooru juu r
de, kus laureaadiks saamisel oli kandidaadil vaja saada 6 häält , v as ta 
sel korral oleks hääie tusprotseduuri korratud. Peavoorus selgus laureaat 
j>uba esimesel hääle tam isel . , Selleks sai TRÜ teadusala prorektor dot
sent Johannes Tammeorg, kelle kandidatuuri oüd esitanud TRÜ M a
jandusteaduskonna Majanduslike Suhete Klubi, Arstiteaduskonna fa r
maatsiaosakonna komsomoiibüroo ja ÜTÜ nõukogu.

Seega otsustati 1971.a. K.J. Petersoni auhind anda Johannes Tamme- 
prule ülikooli teaduse arendamise ja noorte teadlaste kasvatamise eest.

Auhindade kätteandmine toimub 13. märtsil kel! 16 pidulikul aktuse! 
TRÜ aulas.

Toimkond

Tänuavaldus
Meie ülikooli rektorile saabus 

Moskva Kõrgema Hariduse Öppe- 
Metoodiliselt Valitsuselt tänuava l
dus, milles Kõrgema Hariduse õp- 
pe-Metoodiline Valitsus ja Kõrge
ma Kooli Pedagoogika Teaduslik- 
Metoodiline Nõukogu avaldavad 
tänu järgmistele seltsimeestele:
M. Titmaie ettekande eest teemal 
«Kõrgematesse koolidesse astujate 
maailmavaate tundmaõppimine kui 
edasise diferentseeritud kasvatustöö 
alus»;
B. Nezdvetskile, H. Liimetsale ette
kande eest teemal «Mõningad peda
googilised abinõud, mis aitavad 
kaasa esimese kursuse üliõpilaste 
kohanemisele kõrgemas koolis».

Ettekanded esitati Kõrgema Koo
li Pedagoogika Teaduslik-Metoodi- 
lise Nõukogu VI pleenumil, nad 
äratasid pleenumist osavõtjate hul
gas suurt huvi.

Venia legendi
Dotsendi kutse taotleja, majandus

geograafia kateedri dotsendi kt. 
Ann M a r k s o o  loeng venia legendi 
saamiseks teemal «Linnastumise ja 
rahvarände tendentsidest Eesti 
NSV-s» toimub neljapäeval, 18. 
märtsil 1971. a. kell 16 geograafia 
auditooriumis.

A. RÕÕMUSOKS, 
Bioloogia- ja Geograafia- 

teaduskonna dekaan

Möödunud teisipäeval toimunud 
bioloogide vilistlasõhtul rääkis kir
janik JAAN KAPLINSKI elukaitse 
probleemidest. Elavas mõttevahetu
ses avaldati üsnagi erinevaid sei
sukohti, kuid ühega olid kõik nõus 
— inimese elukeskkonna kaitse kü
simuse lahendamisel on määrav 
tähtsus inimkonna saatusele.

Pidulik 
kogunemine 

ülikooli aulas
K. J. PETERSONI AU

HINDADE KÄTTEANDMI
NE TOIMUB PFDULf KUL 
AKTUSEL TRÜ AULAS  
LAUPÄEVAL, 13. MÄRTSIL 
K. A. KELL 16.

Kui heita põguski pilk August 
Annisti tööde bibliograafiale, mis 
algab aastaga 1919, siis hämmas
tab meid selle ulatus ja mitme
külgsus. Tõlked mitmest keelest, 
luuletused, kirjandus- ja folkloris- 
tika-alased uurimused, filosoofilised 
arutlused, retsensioonid, kirjandus- 
teoreetilised käsitlused, populaar
teadusliku kirjanduse soetamine — 
see pole veel kaugeltki täielik loend 
nendest valdkondadest, kus Annist 
on rühmanud.

Sellest avarast huvidehorisondist 
aga kerkivad «maailmasammaste- 
na» teosed, mille loomisest oleks 
jätkunud mitme mehe elutööks. Kõi
gepealt kapitaalsed «Kalevipoja»

August A N N IS T
19 70

uurimused («Kalevipoeg» eesti rah
valuules — 1934; «Kalevipoja» saa
mislugu — 1936; «Kalevipoeg» kui 
kunstiteos — 1944), millele hiljem 
järgnes juhtiv osavõtt rahvuseepose 
akadeemilise väljaande toimetami
sest. Huvi Kreutzwaldi vastu on 
andnud veel uurimuse «Friedrich 
Reinhold Kreutzwaldi muinasjuttu
de algupära ja kunstiline iaad» 
(1966).

Eepose-titaanid on nähtavasti An
nisti elutöö kõige iseloomulikumaks 
märksõnaks. Annisti käe alt on tul
nud «Kalevala» (1939, 1959), «Ilia- 
se» ja «Odüsseia» tõlked, ta on 
ümber pannud vene bõliinasid ning 
loo Igori sõjaretkest. Vaevalt on 
meil kedagi teist sellise haardega 
kultuurivahendajat Annisti kõrvale 
panna. Lisaks sellele on ta ise loo
nud meie regivärsimotiive kasuta
des kunstiehedaid eepilisi teoseid 
ning kirjutanud tunnustatud raama
tu «Kalevalast» kui kunstiteosest. 
Viimatimainitud raamat kuuluski 
möödunud aastal auhindamisele 
K. J. Petersoni kirjandusauhinnaga, 
kusjuures kõigele sellele oli võim
saks taustaks autori kogu eelnev 
töö, mis on omamoodi kaasaegseks 
jätkuks K. J. Petersoni folkloori ja 
muinaskultuuri ihalusele.

Laekunud ettepanekuid vaagides 
tuli auhinna toimkond järeldusele: 
ülikooli kõige teenekam mees 1970. 
aastal on teadusala prorektor Jo
hannes T a m m e o r g .  Põhjus 
mahub ühte lühikesse lausesse: üli
kooli teaduselu arendamise eest. 
Selle lause sisu lahkamine nõuaks 
aga raamatu kirjutamist. Eks see 
ole tagasihoidlik tunnustus mehele, 
kes on juhtinud ülikooli teaduselu 
juba pikema aja jooksul. Ilmselt 
seetõttu viivitub oma doktoritöö iõ- 
petamine — rõõm on suurem, kui 
teiste tööd jõuavad kiiremini kaan
te vahele. Ei anna tal süda rahu ja 
tööpäev kahekordistub, kui lahen
damist vajavad küsimused, millest

T R Ü  re k to ri k ä s k k iri
nr. 118-k 5. m ärtsil 1571. a.

R ahvusvahelise naistepäeva puhul õnnitlen Tartu Riikliku Ülikooli naisperet. 
Soovin m eie naistöötajatele edu edasp id ises töös valitud eria la l, ühiskondlikus 
tegevu ses  n ing koduses m ajapidam ises.

Avaldan sen iste  töötulem uste eest tänu järgm istele seltsim eestele:

AJALOO-KEELETEADUSKONNAST
prodekaan Linda ERINGSONILE, dotsendi kt. Aino LUNGELE, vanem õpetaja
tele Amanda KRIIDILE, Gerda LAUGASTELE, Ellen TURULE, Niina STORO- 
2ENKOVALE, Koidu UUSTALULE, õpetaja Heli PAKILE, assisten t Ester 
LEPIKULE, vanem laborantidele Juta KULLILE, Aino PRATKALE, Heljo RA- 
JANDOLE, laborantidele Sirje JÖELE, ü liõp ilastele  Anne MÄG1LE, Kädi RIIK
OJALE, Liivi LUBJALE, Ene-M aris MIKONELE, Eha VIISELE, Hille OKILE, 
Gita JOFFELE, PILLE PUNGALE, Roza PÕDRALE, Jelena RAIDILE, Anne 
VAHILE, Krista KAERALE, Kai VALGERISTILE, Katrin LAASILE, Ainu AL
BERTILE, Mare PORG1LE, M aie RAATMALE, Tiiu KRÄUSELE, Helgi LUI
GELE, Maivi PÄRTELPOJALE, Helma TÄHELE.

ARSTITEADUSKONNAST
dotsentidele Kadri GROSSILE, Virve KASELE, Valve SAARMALE, Lia SILD- 
VERILE, assisten tid e le  Inge LIIVILE. Klavdia LAAMANNILE, Liidia VAINU
LE, Regina KASKMETSALE, Mare LINNULE, Liivia LUTSULE, Dagmar KUL- 
DEVALE, noorem ale teaduslikule töötajale Aili TÄHEPÕLLULE, tehnik Viivi 
LUHALE, vanem laborantidele Helga TIBBINILE, Aasa RAUDSEPALE, Endla 
KODRESELE, vanem insener Asta M ADISSONILE, dispetšer Irina DUPLEVS- 
KAJALE, laborantidele Urve PÄRLELE, Silvi TRUUSILE, Endla KIISILE, 
vanem preparaator Kaie PÄHNAPUULE, preparaator Leontine TEESALULE, 
üliõp ilastele  Inna SARVELE, Svetlana POLANSKAJALE, Evi TAMMEKIVILE, 
N atalia  LOIBERGILE, Kersti VALGMELE, Inger ADAMOVSKAJALE, Julia 
VE NJOV ITS EVALE, Maike ESLONILE, Lea SEPPALE. Ursula JUGALALE, 
Katrin KOTSARILE, Ene MAASEPALE, Tiina KATTAILE, Galina FILIPPO- 
VALE, Maire KIHOLE, Annika LAKSILE, Lidia LITVINOVALE, Ludmilla 
ARTJUHHOVALE, Urve MÕISTUSELE, Tiiu TAMMERAIDILE, Sirje NEEME- 
LAIULE.

BIOLOOG IA-GEOGRAAFIATEADUSKONNAST
vanem laborant Eva NIISONILE, insener-keem ik Maia PORGILE, insener Vaike 
VANAMBILE, ü liõp ilastele  Kai ALMERELE, Riina VARBLASELE.

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONNAST
prodekaan O lga MANKINILE, dotsendi kt. Ruth LIASELE, assisten t Helvi 
VAHEMETSALE, noorem ale teaduslikule töötajale Galina POSMETUHHO- - 
VALE, Aino PIHLILE, Anu ROOSILE, stažöör Erika PETJÄRVELE, laborant 
Linda REBASELE, vanem preparaator H elga HAANILE, Anna PAASILE, ü li
õpilastele Riina JAANISOOLE, Krista EISLERILE, Milvi KOLLISTILE, Tiiu 

I9 H LE’ Hel,e KORKUNILE, Marika KRAVETSILE, Annika MITS1LE. 
Tnu-Mai SARAPUULE. ' ’

KEHAKULTUURITEADUSKONNAST
õpetaja Eugenia UI BOLE, assisten t Katrin TOMSONILE, ü liõpilastele Evi 
LINNULE, Riina SÕERDELE, Tiina TOROPILE.

MAJANDUSTEADUSKONNAST
£r,?.dEka^n, M,aimu KUUSELE, laborantidele Hilja NÄMMILE, Rita TULLU
SELE, tehnik Juta FREIBERGILE, ü liõp ilastele  Sirje KALLASMAALE, Tiiu 
KANNILE Riina POSTILE, N atalja JURTŠIKOVALE, Elene HARTMANOVALE, 
Svetlana FEDOTKmALE, Hija PEETSULE, Evi KULBILE, Ene KONS1NILE, 
Anne VASARALE.

MATEMAATIKATEADUSKONNAST 
dotsent Ene-M argit TIIDULE, vanem õpetaja lv i VAINIKKOLE, vanem laborant 
v » l 'o c n r  f i  r  ^ ALE, laborant Kersti KOLGILE, vanem insener Mare
KALBERGILE, insener Evi EELMALE, aspirant Ellen VEEBERILE, ü liõpilas- 
tele M alle LEHESELE, Aime VAINOLALE, Leini SAARELE, Raissa SORGI- 
NALE, Viive TAMMELE, Hille-M ade VARULILE.

ÕIGUSTEADUSKONNAST  
vanem laborant Silvia ORGLALE.

ADMI NI STRATI IV-MAJANDUSOSAKONNAST 
koristajatele Helene TIPPOLE, Elsa KUUSELE, Ella KARTSEVILE, vanem - 
,.ncDI]tir. i ^ are K E H A L E , m eister M ilaniida PASTAKULE, asjaajaja  Armilda 
LEPiNILE, raam atupidaja Ksenia TAMMELE, vanem bibliograaf Valve VOOG
LAIULE, vanem raam atukoguhoidjatele Siiri LUTSULE, Heljo-M all LAASILE 
raam atukoguhoidja Ene JAANSONILE.

TRÜ REKTOR A. KOOP

Teid huvitab 
Matemaatikateadus

kond?
TRÜ rotaprindi järjekordse väl

jaande — brošüüri «TRÜ M atemaa
tikateaduskond» ülesandeks on an 
da ülevaade TRÜ Matemaatikatea
duskonna kolme osakonna tegevu
sest ja  õppimisvõimalustest nendes. 
Kõne all oleva väljaande koostas 
matemaatikateaduskonna õppejõu
dude kollektiiv.

Brošüüri juhtartikkel on pühen
datud matemaatika koha m ääram i
sele kaasaegses maailmas ja m ate
maatiku ning matemaatika peda
googi elukutsele kui moodsaimale. 
Matemaatikateaduskonna dekaan 
E. Jürimäe tu tvustab lugejat tea
duskonna eelkäijatega ja praeguse 
struktuuriga. Samas näidatakse ära 
asutused, kus töötavad TRÜ lõpe
tanud matemaatikud.

Brošüüris on leitud koht ülevaa
tele matemaatika õpetamise a ja 
loost Tartu ülikoolis ja antud üle
vaade TRÜ Matemaatikateaduskon
na osakondade tööst, spetsialisee- 
rumisvõimalustest nendes, tööle
suunamisest jm.

Missuguseid funktsioone teadus
konna õppetööl j a  üliõpilaste spet
siaalsuse väljakujundamisel tä id a 
vad teaduskonna kuus kateedrit ja 
TRÜ Arvutuskeskus, seda selgita
vad lugejale arvutuskeskuse ja vas
tavate kateedrite juhatajad.

Brošüüri mitmekesistab erinevate 
šriftide kasutamine ja sobivalt va
litud fotomaterjal.

Johannes
T A M M E O R G  

1971
sõltub uue laboratooriumi rajamine 
või unikaalse aparatuuri muretse
mine.

Prorektor J. Tammeorgu ei jäta 
rahule teaduse tulevik, ja seda mit
te ainult ülikooli, vaid kogu vaba
riigi ulatuses. Ega muidu pööraks 
ta nii suurt tähelepanu noorte tead
laste kujundamisele juba aima ma- 
ter’i seinte vahel.

Olles ise oma eriala! tunnustatud 
mees, oskab ta farmaatsiateadust 
armastama panna ka üliõpilasi. Ja 
kus see ilmneks veel paremini kui 
tema loengutel, millest ükski üli
õpilane ei pea võimalikuks puududa.^ 
Farmaatsiaringi liige aga leiab eri
alas uusi nüansse, kui konkursi või 
konverentsitöö juhendamise on en
dale ülesandeks võtnud dotsent 
Tammeorg.

Toimkond soovib jätkuvat ener
giat teaduse edendamisel ülikoolis.

Kristjan Jaak Petersoni auhinna 
toimkond



K o n k u rss
^  Käesolevaga kuulutab TRÜ kom- 

somoükomitee õppesektor välja 
konkursi parimate kursuste (õp
perühmade) väljaselgitamiseks 
ülikoolis 1970/71. õ.-a. kevadse
mestril.
Konkursist osavõtt on võimalik 
kõigil neil kursustel (rühmadel), 
kes nädala jooksul pärast antud 
juhendi ilmumist ajalehes esita
vad komsomolikomiteelei! vasta
vasisulise avalduse komsorgi ja 
kursusevanema allkirjadega.

#  Esitatava avalduse juurde tuleb 
lisada kursuse (rühma) nimekiri 
ja kõigi osavõtjate talvise ses
siooni tulemused.

#  Hindamisele kuulub:
О  õppe- ja teaduslik töö kur

susel,
О  kursuse elu väljaspool 

loenguid,
« О  õppedistsipliin.

#  Kursuse õppeedukuse üle otsus
tatakse kahe viimase sessiooni 
tulemuste alusel.

^  Oma kursuse teaduslikust tööst 
ja saavutustest informeerib kom
sorg õppesektorit aruandega.

#  Kursuse komsomolielu ja ühis
kondlikku aktiivsust peegelda
vad tööplaani täidetud punktid, 
samuti väljaspool tööplaani teos
tatud iiritused. Kursus peab se
mestri jooksul tehtu fikseerima 
kirjalikus aruandes, mille vormi 
(kursuse päevik, fotoalbum, välk- 
lehed jms.) võib igaüks valida 
vabalt.

^  Iga võistlev kursus peab vähe
malt kahest üritusest kursusel 
eelnevalt teatama komsomoliko
mitee õppesektorile, et sektori 
liikmed saaksid üritusest osa 
võtta.
Kõik aruanded esitatagu komitee 
õppesektorile hiljemalt 1. juu
liks k. a., kevadise sessiooni hin
ded vahetult pärast sessiooni 
lõppu.

^  Komsomolikomitee õppesektori 
poolt ettevalmistatud materjali 
vaatab läbi ja kuulutab välja 
võitjad komisjon koosseisus: 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
M. Kubo, õppeosakonna juhataja 
R. Tani, komsomolikomitee õppe
sektori juhataja A. Reinmaa.

¥  Võitjate kinnitamisel võtavad 
komisjoni tööst osa nende tea
duskondade (pro)dekaanid, kel
lele alluvad tugevamad konku
reerivad kursused (rühmad). 
Komisjon langetab oma otsuse
1. oktoobriks 1971 ja avaldab 
konkursi tulemused ajalehes 
«Tartu Riiklik Ülikool».
Rektor on võitjatele kinnitanud 
järgmised preemiad:

I koht — 5-päevane suusalaa- 
ger Käärikul järgmisel talve
vaheajal;

II koht — ekskursioon Lenin
gradi;

III koht — ekskursioon Lätis
se— Leedusse.

Komsomolikomitee
õppesektor

„Noor-Eesti“ — 
Soome

Kui sa oled huvitatud «Noor-Ees
ti» — Soome suhetest ning Kr. J. 
Petersoni mõningatest iseloomu
joontest, siis tule 19. märtsil kell 
19 peahoone auditooriumi 140 ÜTÜ 
eesti kirjanduse ja rahvaluule ringi 
töökoosolekule. Ettekanded S. Bau- 
milt ja T. Kuldsepalt. Esineb ka 
«Amores».

Juhatus

EKP TRÜ komitee õppe-tea- 
duslik sektor korraldab nimeta
tud teemal arutelu s. a. 26. m är t
sil algusega kel! 15 parteikomi
tee ruumes. Oodatakse kõiki, 
kelle! huvi teoreetilise arutelu 
vastu.

Meie päevil on ühiskondlike süs
teemide areng ja nende juhtimine 
muutunud sedavõrd keerukaks ning 
töömahukaks, et otsitakse võimalu
si vastava töö osaliseks üleandmi
seks arvutile. Arvuti jaoks vajalik 
eeltöö ongi selgitanud, mida kuju
tab endast juhtimise mehhanism ja 
otsustamisviisid.

Teame, et juhitava objekti jaoks 
määratakse valikuvõimaluste hulk 
( 1°) algtingimustega ning vaiiku 
suund (2°) eesmärgi abil. Kui vii
mane on küllalt abstraktne, keeruli
ne või mittemõõdetav, hinnatakse 
objekti tegevuse eesmärgipärasust 
kaudselt. Selleks muudetakse mingi 
sobiv näita ja  eriti oluliseks n ä i ta 
jaks ehk (2a) kriteeriumiks ja mõõ
detakse viimase suurust.

Iga otsustamine, täpsemini küll 
otsuse elluviimine, avaldab objekti
le tagasimõju, mida nimetatakse 
(3°) tagasisideks. Et objektil on 
veel teatav kohanemisvõime ehk 
(4°) ärrituvus, siis eelkirjeldatud 
süsteem kujundab objekti sisemise 
juhtimise ehk automaatreguleerimi- 
se. Väga palju sellest, mida me en
da ümber näeme, ongi teatavate 
automaatreguleerimise süsteemide 
koosfunktsioneerimise tulemus.

Objekti juhtimisahelasse lülita
tud juhtiv töötaja peab tagam a ob
jekti tegevuseks vajalike juhtimis- 
otsuste (sageli operatiivse) kujune
mise. Seejuures on põhimõtteliselt 
olemas äärmuslikud juhud, mille 
korral otsustamisprintsiibid puudu
vad (juhuslik otsus), on liialt isiku
pärased (subjektiivne otsus) voi 
siis asjakohased, kuid liialt jäigad. 
Nii nendel kui ka kõigil vahepeal
setel kordadel on mõeldav juhtida 
sel teel, et langetada koik vajali
kud otsused igakord uuesti. Siis on 
aga liialt palju jooksvat tööd ning 
otsused hilinevad, jäävad unarusse 
perspektiivid jm. Teine võimalus, 
mille korral osa otsuseid kujuneb 
eelvaadeldud süsteemi 1°—4° abil 
automaatselt , on realiseeritav üks
nes õigete juhtimisprintsiipide ole
masolu korral. Ühtlasi on ilmne, et 
perspektiivne on vaid viimase juh-

Arstiteaduskonna 
esimene nais- 
doktor sõjajärgsel 
perioodil

Mitu õppe
jõudu tea
duskonnale?
timisviisi ülesehitamine.

Et juhtimiseks vajalik alginfor- 
matsioon peab olema väga mahu
kas ja usaldatav, sai ilmsiks alles 
arvutite rakendamisel. Kui olemas
olev informatsioon ei anna tervik
likku ülevaadet, kaotab juhtimine 
järk-järgult planeeriva aspekti ja 
halvimal juhul muutub n.-ö. sabast 
juhtimiseks tulekahjukustutamise 
printsiibil (tugevdatakse nõrgemat 
lüli, aidatakse kõige enam h äd as 
olijat jne., kusjuures vahel o tsus ta
takse häda suuruse üle ainult kaeb
lemise intensiivsuse jms. põhjal).

❖ * *

Kui vaadelda ülikooli viimaste 
aastate praktikat, kus allasutuste 
üldsusele apelleerivad «nutulaulud» 
mitmesugustel koosolekutel on 
lämmatamas nende koosolekute po
sitiivseid eesmärke, peab kordama 
loosungit «Aita iseennast!». Puudu
tab ju vastav küsimuste ring eel
kõige ülikoolisisest jaotamist, nagu 
õppejõudude kohad, abiõppeperso
nal, ruumid, remont, korterid, tea
duslikud nimetused jne.

Ülikooli parteikomitee õppe-tea- 
duslik sektor (L. Allikmets, R. Ha- 
gelberg, A. Koop, K.-S. Rebane ja 
allakirjutanu) peabki vastavalt 
aruande- ja valimiskoosoleku otsu
sele lahendama sel aastal ühe prob
leemi, nimelt välja töötama ja kin
nitama õppejõudude kohtade tea- 
duskonniti jaotamise süsteemi. S a 
ma kohustus kerkis ka teisest a s 
pektist kui eeldus õppetöö ratsio
naalsemaks korraldamiseks (vt. R. 
Hagelbergi artiklit 'meie ajalehes 
s. a. nr. 4—6). Et vastav töö peaks 
edaspidi laienema abiõppepersonali
le ning jätkuma ka teaduskonnasi- 
sesel jaotamisel (muidu on seal 
õppeprotsessi ratsionaliseerimine tõ 
kestatud kateedritevaheliste pinge
tega) , tuleks küsimust eelkõige vaa
delda teoreetilises plaanis, et alles 
seejärel siirduda konkreetsete arvu-

25.11 1971.a. kaitses Leningradis 
NSV Liidu Meditsiini TA Sünnitus
abi ja Günekoloogia Instituudi nõu
kogu ees edukalt oma doktoridis
sertatsiooni TRÜ Arstiteaduskonna 
sünnitusabi ja günekoloogia ka
teedri dotsent Kadri Gross.

Dotsent K. Gross on Tartu Riik
liku Ülikooli kasvandik. TRÜ Ars
titeaduskonna lõpetas ta 1950. a., 
seejärel töötas sama teaduskonna 
sünnitusabi ja günekoloogia kateed
ri assistendina. Ajavahemikul 1952 
— 1955 õppiš ta aspirantuuris Le
ningradis Nõukogude Liidu Medit
siini TA Sünnitusabi ja Günekoloo
gia Instituudi juures. Kandidaadi- 
dissertatsiooni kaitses samas 
1956. a. 1956. a. omistati K. Grossi
le dotsendikutse.

Kateedri kollektiiv ja Arstitea
duskond tunnevad dotsent K. Gros
si väga hea lektorina ja printsi
piaalse pedagoogina. Loengute si
sukuse ja kaasaegsusega on dots. 
K. Gross eeskujuks kateedri liik
meile. Aastaid_ on ta koordineeri- 
nud kateedri õppetööd ja pidevalt 
kirjutanud ning täiendanud kateed
ri õppe-metoodilisi juhendeid. Dot
sent K. Gross kuulub Arstiteadus
konna õppe-metoodilisse komisjoni, 
kus tema töö õppeprotsessi efektiiv
suse tõstmise! on leidnud tunnus
tust.

de juurde. Käesolev kirjutis püüab
ki esitada teatava juhtprobleemis- 
tiku.

* * *

Arvatavasti peaks õppejõudude 
kohtade arvu määramine toimuma 
poolautomaatselt,  s.o. teatavad 
printsiibid peaksid andm a lähendi, 
mida rektoraat saaks teatud mää- 
rai korrigeerida. O tsustavalt tuleks 
eitada kohtade ainuisikulist ja o ta 
mist, mis kutsuks esile rea ebater
veid ia -soovitavaid nähtusi.

Kuid missugused need printsiibid 
peaksid olema? Vaatleme möödu
nut. Eelviimastel aastatel määrati 
õppejõudude arv teaduskonna ting-
1 ik-faktilise koormuse alusel (pluss 
veel teaduskondadele mitteteadaolev 
ümberarvutus). Tinglikkus väljen
dus kahes liinis: arvestamata jäi 
rühmade koosõpetamise võimalus 
ja teaduskond ise sai muuta oma 
koormuse suurust õppeplaani kau
du. Et aga. vaadeldavate kohtade 
üldarv ülikoolile oli (ja on) fiksee
ritud suurus, siis taandus iga tea
duskonna niisugune tegevus, nagu 
moneinimeseiiste gruppide spetsia
liseerumine, fiktiivse koormuse n ä i
tamine jms. eeliste loomiseks oma 
erialale teiste arvel. Eelisolukorda 
sattunud teaduskonnas aga jätkus 
aega ja  päid, et saavutatud edu
maad kindlustada. Tülitati ja tüü- 
dati juhtkonda, taotleti ja saavutati 
oma olukorra isoleeritud arutamist 
jne. Seejuures oli juba ette teada, 
mida kuskilt taotieda.

Möödunud õppeaastal jaotati õp
pejõududele kohti uutel alustel, mis 
seisnesid vastava arvu määramises 
teaduskonna üliõpilaste arvu põhja! 
ning tulemuse korrigeerimises «sis
se,» ja  «väljalangenniste» konkreet
sete arvude põhjal.

Mida öelda selle printsiibi kohta? 
Alustame positiivsega. Esiteks ob
jektiivsem ja  avalikum, mistõttu 
tervendab ülikoolisisest asjaajamist 
ja allutab üksiklülid kollektiivi ü ld
huvidele (selle järgi on meil aga 
m ärgatav  vajadus). Teiseks loob 
võimalused õppetöö ratsionaliseeri
miseks nii teaduskonnas kui ka tea- 
duskonniti (ning isegi sunnib neid 
kasu tam a). Näiteks võimaldub min
na loengute suurelt arvult nende 
vajalikule arvule, vähendada loen
gute raiskamist kooslugemiste laien
damise ja üleaastati lugemise jms. 
arvel. Kolmandaks tekib mõjus ta r 
ve praktika vajaduste uurimiseks 
ning ettevalmistuse selliseks korri-

Dotsent K. Grossil on pikk ravi- 
tööstaaž. Tema initsiatiivil (kahe
aastases doktorantuuris viibimise 
ajai) organiseeriti  Tartu Kliinilise 
Sünnitusmaja juurde kaasaegne en- 
dokrinoloogiline laboratoorium, kus 
dots. K- Gross ka praegu on kon
sultandiks. Endokrinoloogilisi hai 
geid konsulteerib ja ravib ta kogu 
Eesti NSV ulatuses. Ta on Eesti 
NSV Tervishoiuministeeriumi juures 
asuva endokrinoloogia probleem- 
komisjoni liige.

Dots. K- Gross on tuntud kui 
erudeeritud teadlane. Ta on publit
seerinud 35 teaduslikku artiklit, 
peamiselt günekoloogilise endokri- 
noloogia alalt. Hulgaliselt on ta tei
nud populaarteaduslikke töid (loen
gud, 9 publikatsiooni).

Dots. K- Gross võtab peale õppe-, 
teadusliku ja  ravitöö aktiivselt osa 
ka ühiskondlikust tööst. 1959. a a s 
tast alates on ta NLKP liige. Ta 
on täitnud ja  täidab praegugi väga 
kohusetruult mitmesuguseid v as tu 
tusrikkaid ühiskondlikke ülesandeid. 
Nii on dots. K. Gross olnud TRÜ 
Arstiteaduskonna a/ü büroo esi
mees, TRÜ a./u komitee liige, ko r
duvalt TRÜ parteikomitee liige. 
Praegu  töötab TRÜ Arstiteadus
konna parteibüroo liikmena.

Tema õppe- -ja teaduslikku tööd

geerimiseks, et lõpetajate järgi 
ojeks nõudmine. Neljandaks tekib 
tõsine huvi õppetöö edukuse vastu, 
kui teaduskond ei lasku «devalvee- 
ritud» diplomite väljaandmiseni 
(nähtavasti tekib sisemine mõtteva
hetus). Arvatavasti suureneb ka te
gevus sisseastujate kvaliteedi p a 
randamiseks teaduskonna käsutuses 
oievate vahenditega. Viiendaks on 
iga teaduskond oma perspektiivides 
teadlik ning saab otstarbekalt te 
gutseda. Kuuendaks kaob «tasuta» 
töö kergekäelise tellimuse harjumus 
ning suureneb huvi õpetatava aine 
sisu vastu. Tähelepanu keskendub 
ka spetsialisti hariduskomponenti- 
de maksumusele (näiteks m atem aa
tikute ideoloogiline ettevalmistami
ne «maksab» aastas 2079 tundi ja 
füüsiline — 2075 tundi).

Kuid on ka puudusi. Esiteks te
kib tendents minna teaduskonna- 
sisesele «naturaalmajandusele», s. o. 
õpetada oma jõududega teise tea 
duskonna aineid ja  vältida niiviisi 
«raha» väljamaksmist (vaja rekto
raadi fikseeritud seisukohta!). Tei
seks ei peegeldu eelseisvad muutu
sed, mis tulenevad üliõpilaste arvu 
suurenemisest või õppeplaani muut
misest (rektoraadi varu!). Kol
manda probleemi tekitavad väikese 
tarbijaskonnaga nn. rahvuslikud 
erialad. Arusaamist on vaja ka 
siin, kuid vaevalt peab kompensee
rima möödalaskmisi teaduslike 
suundade või abiasutuste planeeri
misel kas ülikoolis või vabariigis 
õppetöö niigi pingsatest varudest. 
Neljandaks jääb arvestamata sisse
astumiseksamite töö ning etteval- 
mistusosakonna tegevus.

_Näib, et arutelu aluseks tuleb 
votta uus süsteem. Siis muutub tea
duskonna üliõpilaste arv peakritee- 
riumiks ja õppejõudude arv tagas i
side kanaliks. Et see sisuliselt 
õppetöö algtingimuste hulka k uu
luv näitaja on osutunud teaduskon
dadele väga oluliseks, siis võib ole
tada, et uus süsteem funktsioneerib 
edukalt.

Märkus. Et õppejõudude koos
seis ja  tunnitasufond on ette näh
tud üheks ja samaks eesmärgiks, 
siis peaks nende jaotamine kujuta
ma endast ühtset tervikut.

__ J. REIMAND,
EKP TRÜ komitee õppe-teadusliku 

sektori juhataja
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ning ühiskondlikku aktiivsust on ka 
vääriliselt hinnatud. Dots. K- Gros
sile on korduvalt avaldatud kiitusi 
TRÜ rektori käskkirjaga. Teda ом 
autasustatud märgiga «Tervishoiu- 
töö eesrindlane».

Dots. K. Grossi doktoridissertat
sioon teemal «Generatiivsest funkt
sioonist naistel kilpnäärme haiguse 
korral» valmis aastatepikkuse süs
tematiseeritud uurimistöö tulemuse
na ja pakub huvi nii teoreetilisest 
kui ka praktil isest aspektist mitte 
ainult akušööridele-günekoloogide- 
le, vaid ka endokrinoloogidele ning 
terapeutidele. Dots. K. Grossi dok
toritööle andsid ametlikud oponen
did professor meditsiinidoktor
S. Haskin, bioloogiadoktor O. Savt- 
šenko ja professor meditsiinidoktor 
K. Kõrge väga kõrge hinnangu.

Dots. K- Gross on TRÜ kollek
tiivis kolmas, aga Arstiteaduskon
nas esimene naine, kes sõjajärgsel 
perioodil on kaitsnud doktoridisser
tatsiooni. Selle märkimisväärse 
saavutuse puhul soovime talle eel
kõige head tervist, palju õnne ja 
häid kordaminekuid nii isiklikus 
kui ka ühiskondlikus elus.

TRÜ Arstiteaduskonna sünnitus
abi ja günekoloogia kateedri 

kollektiiv

ELNÜ 
TRÜ komitees

ф  Büroo andis NLKP liikmekan
didaadiks astumiseks soovituse Ka
nepi Keskkooli õpetajale Madis Ku
kele, eksperimentaalfüüsika kateed
ri stažöörile Aleksei Gavrilovile, 
eesti filoloogia osakonna IV kursu
se üliõpilasele Toivo Kuldsepale, 
farmaatsiaosakonna III kursuse üli
õpilasele Ene Kägole, füüsika peda
googilise osakonna V kursuse üli
õpilasele Harri Faimannile, mate
maatika vene osakonna V kursuse 
üliõpilasele Vladimir Flaiserile ja 
pedagoogilise osakonna V kursuse 
üliõpilasele Andi Tammele, ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri asetäitjale 
Siim Kallasele.

&  NLKP liikmeks soovitati eesti 
filoloogia osakonna V kursuse üli

õpilane Tõnu Seilenthal.
ф  Komitee büroo arutas leninli

ku arvestuse käiku ülikooli komso
moliorganisatsioonis. Praegu tööta
vad osakondades atesteerimiskomis
jonid (kuni 20. märtsini).

$  Käesoleval aastal on plaanis 
luua laialdased sidemed rahvade- 
mokraatiamaade kõrgemate koolide
ga. Plaani realiseerimiseks jagati 
vahetuspartnerid teaduskondade va
hel. Tööd koordineerib K. Mälberg.

ф  Suvetöid asuvad büroo otsu
sega juhtima füüsika pedagoogilise 
osakonna III kursuse üliõpilane 
M. Salundi ja Õigusteaduskonna
II kursuse üliõpilane A. Raig.

&  Büroo kuulas ära aruande Õi
gusteaduskonna komsomolibüroo 
tööst raskeltkasvatatavate noortega. 
Teaduskonna üliõpilased organisee
rivad kevadsemestril loengusarja 
Tartu keskkoolide õpilastele, 

ф  Arutuse all oli Tiigi 78/80

ühiselamu nõukogu töö. Leiti mit
meid positiivseid ettevõtmisi, palju 
aga annaks vee! ära teha puhtuse 
ja korra parandamisel, ei rahulda 
ühiselamu valve töö.

ф  Büroo arutas mitmeid perso
naalküsimust.

EÜE-70 Ruusmäe rühm iõpetas 
oma töösuve peoga, kust ei puudu
nud ka alkohol. Seetõttu ilmnes 
käitumist, mis ei sobi meie organi
satsiooni liikmetele. Mare Talviste 
(pediaatria III k.) ja Uno Malm 
(rahand. Ш k.) kahetsesid toimu
nut. Büroo karistas neid suulise 
noomitusega. Peab lisama, et rüh- 
makomandör A. Noormägi ei suut
nud rühma tööperioodi lõpetamisel 
rahuldavalt juhtida. Möödunud ma- 
levasuvi tõestas, et rühmakoman- 
dör peab vastutama rühma eest nii 
tööajal kui ka kõigil muudel päeva
del.

Alkoholi kuritarvitas ka eesti fi
loloogia osakonna 811 kursuse üli
õpilane Henn Rajalo, tulemuseks 
karistus arvestuskaardile. ÜLKNÜ 
ridadest heideti välja Viktor Arhi
pov (Õigust. 119) vastavalt Tartu 
Linna Prokuratuuri esildisele.

V, Muratov ja V. Bolotnikov ela
sid Leningradi mnt. 89 ühiselamu
toas pool aastat koos võõra inime
sega, tundmata huvi, kellega neil on 
tegemist. See mees oli nende toa
kaaslase V. Petruhhini vend. V. Pet- 
ruhhin elas samal ajal erakorteris. 
Miilitsakontroll tegi kindlaks, et te
gemist oli isikuga, kes ühiselamus 
elades hoidus kõrvale siseasjade 
osakonna järelevalvest. Büroo kin
nitas Arstiteaduskonna komsomoli
büroo otsuse V, Muratovi ja V. Bo- 
lotnikovi karistamise kohta noomi
tusega arvestuskaardile.

Kpmsomolikaristuse said S. Giuh- 
hareva, N. Ivanova ja A. Tžiž, kes 
leidsid, et ühiselamus võib võõrast 
toidukapist võtta suupoolist. Ühis
elamu nõukogu ja komitee büroo 
seda seisukohta ei jaganud.

2. MÄRTSIL 1971. A.
5. EÜE-71 TRÜ ettevalmistava 

staabi etteotsa kinnitati Kalle Me- 
rusk (Õigusteaduskonna III k.). 
Ettevalmistava staabi koosseisu 
kuuluvad kõikide teaduskondade 
esindajad. Staap valmistab ette 
plaani EÜE-71 kaadri komplekteeri
miseks TRÜ-s ja välisrühmadesse 
sõitvate üliõpilaste informeerimi
seks,.

Avaldusi sõiduks välisrühmades- 
se võetakse vastu 1. aprillist ja ko
duvabariigi rühmadesse 15. april
lis t

ELKNÜ TRÜ komitee
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Aino Siimon 
majandustea
duse kandidaat

Juba möödunud aasta  lõpul pani 
viimase punkti oma kandidaadidis- 
sertatsioonile rahvamajandusharude 
ökonoomika kateedri aspirant Aino 
Siimon. Et tal aspirantuuri tähtaeg 
lõppes alles selle aasta veebruaris, 
siis mahtus selle sisse ka kaitsmine.

A. Siimoni dissertatsiooni teemaks 
oli «Kalakaupade tu rg  Eesti NSV-s». 
Säärane  teema valiti seetõttu, et 
turu uurimine on aktuaalne ja v a 
bariigis senini teostamata. K ala
püük ja töötlemine aga arenevad 
kiiresti. Samuti on kala väga täh 

tis toiduainete ressursside suurenda
mise seisukohalt. A. Siimon püü
diski välja selgitada kalakaupade 
nõudmise ja pakkumise vahekorda. 
Töös iseloomustati kalade tarbi
mist meil ja võrreldi seda teiste 
maadega. Kalakaupadele anti ka 
h innang kaubatundmise seisukohalt. 
Töö resultaadina tegi autor mitmed 
järeldused, mida osaliselt juba ellu 
rakendatakse.

A. Siimoni teadusliku töö huvid 
avaldusid juba üliõpilaspäevil. Ta 
võttis aktiivselt osa ÜTÜ tööst, esi
nedes konverentsidel ja kirjutades 
auhinnatöid. Ka viimased märgiti 
positiivselt ära. Samal ajal sekkus 
ta aktiivselt ühiskondlikku ellu.

Ülikooli lõpetas A. Siimon 1967. a. 
kiitusega.

Ülikooli majandusteadlased on 
veendunud, et nende pere täienes 
teadmishimulise, andeka ja tööka 
liikmega. Soovime talle niisama
suguseid kordaminekuid ka edas
pidiseks!

V. KR IN AL

Jaan Pärnat 
meditsiini
kandidaat

12. veebruaril 1971. a. kaitses 
TRÜ Arstiteaduskonna nõukogu 
avalikul koosolekul väitekirja spor
dimeditsiini kateedri assistent Jaan 
P ä r n a t  meditsiinikandidaadi 
kraadi saamiseks. Väitekiri «Vere
ringe ja gaasivahetuse talitlus ning 
happe-leelise tasakaalu muutused 
kasvavate koormuste tingimustes» 
valmis TRÜ spordimeditsiini ka
teedris dots. A. Viru juhendamisel. 
Töös selgitatakse lühiaegsete kas
vavate füüsiliste koormuste kasu
tamise võimalust organismi funkt
sionaalse seisundi hindamiseks ees
kätt spordipraktika seisukohalt. 

Paljude vereringe, hingamissüstee- 
mi ja happe-leeilise tasakaaiu nä ita 
jate põhjalik matemaatil ine ana
lüüs võimaldas autoril teha m it
meid olulisi järeldusi sportlase

funktsionaalse seisundi kohta füü
silisel p ingutusel

Jaan Pärna t lõpetas TRÜ Arsti
teaduskonna spordiarsti lisaspet- 
siaalsusega 1967. a. Päras t  seda 
töötas ta Biofüüsika ja Elektrofü- 
sioloogia Laboratooriumis. Alates
1968. aastast asus ta tööle TRÜ 
spordimeditsiini kateedrisse assis
tendi kohale. Intensiivse teadusliku 
ja pedagoogilise tegevuse kõrval 
võtab J. P ärna t aktiivselt osa ühis
kondlikust tööst.

I. MAAROOS

ÜET lektorid —  
propagandistid

Koguneme õppuseks («Ettekande 
näitlikustamisest») esmaspäeval, 
!». III kell 18 peahoone keüa aita.

Tundsime huvi 
Ajaloo-Keele- 
teaduskonna raa
matukogu käekäigu 
vastu

«M idagi head kahjuks rääkida po
legi, nii et m inu ju tt tuleb lausa 
kurtmine,» sõnas raam atukogu ju 
hataja Tiia Vahtra vestluse alguses.

M illised mured on siis raam atu
kogu töö ta ja il?

Pole hea, et raam atukogu ukse 
taga suitsetatakse. Suitseta ja id  on 
palju ja uksest käiakse iga m inut, 
m istõ ttu  ruum i tuleb väga palju  
suitsu, m is pole sugugi soodusta
vaks teguriks ruum is viibijate tööle 
ja terviselegi. Pealegi tõuseb esi
m eselt korruselt suits üles, kolm an
d a l korrusel aga aknaid lahti teha 
ei saa. Kui avada aken raam atuko- 
guruum is, siis valgub kogu suits 
koridorist ukse avam isel tekkiva  
tuuletõm buse tõ ttu  nim elt ruumi.

M itm el korral pöörduti problee
m iga  m ajandusosakonna poole, esi

ta ti avaldus haldusprorektorile. A s 
jatult. Ventilaatori ülesseadm ine 
polevat võim alik, sest peahoone on 
m uinsuskaitse all. Ometi on inim es
te arvates, kes ei suitseta, peahoo
ne lausa pigihaisu täis.

Kas lahendam ine siiski nii või
m atu on? K üsim us on m õeldud nei
le inimestele, kelle võim uses siin 
midagi ära teha oleks. Ülikooli koh
vikus ju suudeti see asi ära korral
dada.

üheks suurem aks hädaks raam a
tukogus on võlgnevused. Paljud  
üliõpilased just nagu ei tu leks sel
le pealegi, et on olemas tagasta 
m ise kuupäev või et ka teistel on 
tem a käes olevat raam atut vaja lu
geda (eriti kui raam atut on kogus 
vaid vähesed eksem plarid). Tihti 
on laenutajal eksam  am m u tehtud  
või raam at am m u läbi loetud, aga  
lihtsalt hoolim atusest hoitakse seda 
enda käes aasta aega. Ara tuuakse  
alles siis, kui üliõpilasele seda spet
siaalselt meelde tuletada või kui ta 
leiab oma nim e võlglaste nim ekir
jast.

«Ega me enda pärast nõua,» ü t
les Tiia Vahtra, «me hoolitseme ju  
üliõpilaste eest.»

Kui terve kursus peab üht raa
m atu t lugem a, siis ei tohiks seda 
köidet päriselt enda valdusesse võt
ta. Tekib segadus ja paljud ei saa

gi raam atut lugeda. Kursus peaks 
sellisel juhul omavahel kokku lep
pima, kes m illal loeb.

Ikka  peab üliõpilastele meelde 
tuletam a, et avariiulilt ei tohi raa
matuid koju kaasa viia. Igaühele ei 
jõua ju  seda korrata. Oleks tore, 
kui avariiuli raam atute l u g e m i  s- 
s a a l i s  kasutam ine m uutuks üli
õpilastele iseenesest m õistetavaks 
asjaks. к

«Ja ei tohiks siia jä tta  teiste raa
m atukogude raamatuid,» võtab Tiia 
Vahtra üles järgm ise probleemi. 
Linna ja ülikooli kogudest laenuta
tud raam atud viivad raam atukogu
töötajad i s e kevadel ära, aga 
väljastpoolt Tartut laenutatutega  
ei oska m idagi teha. Ka konspekte  
ja isiklikke raam atuid jäetakse ko
gusse, siin pole neid aga kusagil 
hoida.

Lõpuks kõige piinlikum  asi. Laua
sahtleid kasutatakse prügikastide
na. «Enam ik ei pea ses suhtes kor
da,» ütleb raam atukogu juhataja. 
Prügikastid  on ometi olemas. Raa
m atukogu töötajad peavad pidevalt 
üliõpilaste järel lauasahtleid puhas
tama.

Tundub, et üliõpilaste kodaniku- 
tunne on nõrk.

H. RAH U OJA

AKADEEMIA 
Entroopiast ja 
looduskaitsest

TEESID 

Esineb akadeemik Karl Rebane

1. Elukeskkonna kaitse on kujunem as 
üheks kaasaja e lu lise lt tähtsaks g lo 
baalseks probleemiks.

2. Oleks naiivne loota, et piisab loo
duskaitsealade la iendam isest ja  kaitse- 

režiim ide tugevdam isest. Samuti oleks 
lootusetu otsida tänapäeval väljapääsu  

tootm ise ja tehn ilise  progressi pidur
dam ise kaudu.

Loodusrikkusi tuleb kasutada toot
m ise ja teaduslik -tehn ilise progressi k ii
reks arendam iseks. Selleks aga, et jä 
reltulevad põlvkonnad ei peaks tasum a  
liiga  ränka hinda m eie hoolim atuse või 
vigade eest, tuleb loodusvarasid  kasu
tada ü lim alt heaperem ehelikult ja  kau
gele ettenägelikult, lähtuda väga  pika
aja listest teaduslikest prognoosidest.

3. Elukeskkonna kaitse üha laieneva  
tootm ise tin gim ustes, tehnika arengu  
paratam atute ebasoovitavate tagajär
gede leevendam ine teaduslik -tehn ilise  
progressi enese abil on kogu kaasaja  
teaduse ühine sü gavalt teaduslik  prob
leem . -

4. Elukeskkonna kaitset puudutavate  
paljude füüsikaliste küsim uste hu lgas  

on üheks üldisem aks ja  põhim õtteliselt 
tähtsaks entroopia probleem. Entroo

pia — suurus, m is iseloom ustab 'füüsi
kalise süsteem i korrastatuse astet — 
kõlbab «ühiseks nim etajaks» tootm ise  
ja looduskaitse üh isel vaatlem isel; põhi
m õtteliselt on see  kõlblik kä kasulike 
ja  kahjulike tu lem uste kvantitatiivsetes 
hindam iseks ja  võrdlem iseks.

5. Teist liiki perpetuum m obile prot
sess, mis vähendaks suletud süsteem is  
entroopiat, ei ole võim alik ka e lu tege
v u sega  seotud protsessides.

6. Elu Maal on arenenud m adala en t
roopiaga päikesekiirguse degradeeri
m ise arvel M aalt m aailm aruum i haju
vaks kõrgem a entroopiaga kiirguseks; 
taim estik , loom astik ja tootm istegevus  
Maal süvendavad M aalt m aailm aruum i 
hajuva kiirguse degradeerim ist.

7. Põhiliseks tulevikuraskuseks M aa
kera elukeskkonna saastam ise p iiram i
sel ja  se lle  puhtuse taastam isel ei oie  
mitte energiaallikad (täpsem alt: neg- 
entroopia allikad), vaid kõrge entroo
piaga jääkproduktidest vabanem ine.

8. M aailmaruumi kiirgusiooni pärast 
pole vaja muret tunda. Sellepärast on 
lähem a tuleviku põhiliseks väljavaateks 
elukeskkonna kaitsel ja  taastam isel 
(hoolim atusest ja  teadm atusest tin g i
tud saastam ise o lu lise  vähendam ise  
kõrval) Maale saabuva päikesekiirguse  
põhjalikum kasutam ine.

E nergiaallikatest on reaalseid vä lja 
vaateid tuum aenergia la ia ld aseks k a su 
tam iseks, kuid kahjuks pole se lge , mida 
peale hakata radioaktiivsete jääkpro- 
duktidega.

LOENG TOIMUB KOLMAPÄE
VAL, 17. MÄRTSIL KELL 19 
TRÜ AULAS

ELKNÜ TRÜ komitee

Uükoolis veerand sajandit tagasi
Osa

(Järg.)
õppejõududest võis Iga p äev '10. veebruarist 31. m ärts i

ni pidi 70 000 eestlast metsades ig a 
üks 10 päeva tööd tegema.

Samaaegselt kihelesid sakste 
käed juba kantsiku järele, et veelgi 
veenvamalt demonstreerida tulevast 
«uut korda» uues Euroopas. 20. 
veebruaril 1942. a. said sakslastest 
raudteekondade ülemad riigi ra u d 
teevalitsusest telegrammi *, milles 
seisis: «Iga teenistuskohuste rikku-

ülikooli
seega asuda oma erialasele tööle. 
Kuid juba 1. veebruaril 1942.a. 
kuulutas «väike juht» välja mobili
satsiooni küttematerjalide tootmi
seks, millest pidi osa võtma 75% 
eesti meessoost kodanikke (jäid 
välja raugad ja lapsed). Ü lestööta
miseks oli ette nähtud 1 600 000 m3 
küttepuid. Põhimõtteliselt pidi iga 
asutus ise ennast küttega varus ta
ma. «Väike juht» vaikis aga targu mist kohalike teenistujate (loe: pä- 
maha, et loendamatu hulga saksa rismaalaste — A. M.) poolt, eriti 
sõjaväe- ja ts iviilasutuste varusta- tööle mitteilmumist, hilinemist,

Ülikooli peahoone
mine küttega jäi samuti eestlaste 
hooleks. Ega ometi saksa jefreitor 
lähe metsa üles tegema, 'kui on 
veel olemas näit. eesti professoreid 
ja üliõpilasi. JEDEM  DAS SEINE!

a) esimesel korral 15 kepihoobi- 
ga paljale istmikule;

b) korduval juhtumil 20 kepihoo- 
biga paljale  istmikule.»

Telegrammi sisu imbus te legra
fistide kaudu eestlastest raudteelas
te sekka ning põhjustas lausa p lah
vatusohtliku situatsiooni.

federn  das 
СSeine

Dotsent 
Anatoli Miti 
mälestusi

Aasta hiljem sai minust Tartu 
raudteekonna 'Sidetööline. Veel siis 
hõõgus vihatuluke tööliste teadvu
ses nende kohta aasta  tagasi antud 
korralduse puhul, kuigi vahepeal 
suuremate ёkstsesside kartuses püü
ti neile «kõrgemalt poolt» selgeks 
teha, et tegemist oli vaid «väikese 
arusaamatusega».

See korraldus uitas traatisid 
mööda Eestimaal 29 aastat tagasi. 
Kas tohib seda aga unustada?

Ei, ei, iialgi!
See, ikes tuleviku nimel tahab ela

da, ärgu unustagu mineviku õppe
tunde.

Aeg kadus kiiresti. Jäi seljataha 
kurikuulus kütteaktsioon, paranesid 
sellest saadud köhad ja nohud. Ke- 
vadlilledki olid juba õitsenud, kui 
ootamatult kutsuti eesti keele ja 
geograafia kateedrite õppejõud rek- 
toraati koosolekule.

Õppejõudude üllatus oli suur, kui 
koosolekut hakkas juhatama rektor 
E. Kant ise, kelle kõrval istus üli- 

1941. a. septembris. kooli sekretär Hans Kauri (E. Kanti
joobnud olekut töö ajal, teenistus- Parem käsi ni} ülikooli juhtimisel 
käsu täitmata jä tmist jne. tuleb Gestaapo tegevuse alal). Kõi- 
nüüdsest alates karistada täie ran- gepealt teatas rektor, et koosolek

on ü l i m a l  m ä ä r a l  s a l a 
j a n e .  Keegi peale koosolijate ei 

* «Pruun katk», lk. 19. tohi sellest midagi teada, vastasel

korral ootavat kutsutuid kõige tõ 
sisemad ebameeldivused. Selline 
sissejuhatus ei kutsunud loomulikult 
esile erilist vaimustust,  pealegi ei 
teatud, milles seisneb küsimus.

Lauale laotati Novgorodi ja P ihk
va oblasti geograafilised kaardid 
ning E. Kant asus ülesannet sele
tama. «Mu härrad, vaadake neid 
suuri maa-alasid. Uues Euroopas 
saavad olema teised piirid kui enne 
sõda. Need alad liidetakse Eesti 
territooriumiga. Nii kujuneb Suur- 
Eesti! P raegu on seal aga kõik ve
nepärased linnade ja asulate n i
med. Meie komisjoni ülesandeks

sa ohvitseri mundrites paljudes 
kohtades oma esivanemate kunagisi 
mõisaid «üle vaatamas», andes 
mõista, et pärast sõja lõppu muu
detakse Estland Suur-Saksamaa 
osaks. Eestlastel tulevat aga hea
ga kolida veidi ida poole — Peipsi 
ja Ilmeni järve vahelisse piir
konda.

Laiali mindi rusutud meeleolus. 
Ei ole kerge tunda end kasvõi vä
hemalgi määral kaasosalisena oma 
rahva väljakihutamises põliselt ko
dumaalt Novgorodi ja Pihkva ob
lasti rabadesse.

Suvel komisjoni enam kokku ei

щ к

ff,< Rektor E, Kant ja 
ülikooli sekretär 
H. Kauri «eestlaste trepil».

gusega:

saab olema nende nimede asenda
mine eestipärastega. Töö tuleb lõ
pule viia veel käesoleva aasta  jook
sul.»

Kutsutute näod venisid õige pi
kaks, sest Kanti ümmargune jutt 
varjas õige teravat kanti. Juba lii
kusid rahva seas jutud, et endiste 
parunite järglased on käinud sak-

kutsutud, sügisel jäi okupantide 
raadio _ võidufanfaaride puhumine 
õige hõredaks ja  siis saabus . . .  
Stalingrad. Nii jä igi selle komis
joni esimene koosolek ühtlasi vii
maseks.

(Järgneb.)



us& il fte e g i  

f te d a g i le itiff
A. Karjaste

Ühe linna väljak. Pime sügise
ne õhtupoolik. Väljaku ühes ser
vas noorte traditsioonilise tõrvi- 
kutejooksu stardifinišipaik. Rah
vas. Kõikjal tõrvikute tuled. 
Autod. ÜKSIK NOOR MEES jä l 
gib järjekordse grupi stardiaskel- 
dusi. Temast mõni samm eespool 
KEEGI, KELLEL ON VAGA P I 
KAD JUUKSED. Seisjate vahel ja  
ümber käiakse pidevalt, kuid sel
gelt on m ärga ta  nende kahe eral- 
diseismine. Seistakse liikumatult,  
tardtmutena. MEES vaatab nüüd 
ainult eelseisja juukseid. KEE
GI, . . .  vaatab  aeglaselt pead pöö
rates tagasi.  Seistakse. Vahepeal 
on antud start. K E E G I , . . .  hak
kab liikuma teisele poole v aa ta ja 
te gruppi. Pilgud kohtuvad. MEES 
täheb sirgjooneliselt teises suunas. 
Jääb seisma nii, et näeb tüdrukut 
selja tagan t  uuesti. Järjekordse 
jooksugrupi finiš. KEEGI, .. . lii
gub teist teed pidi esialgsele ko
hale. MEES tuleb sinna, kus tü d 
ruk oli ja  vaatab  teda üle s ta r 
diks lagedaks jäetud platsi. Uue 
grupi start. K E E G I , . . .  läheb 
aeglaselt kaugemale, siis kiiren
dab sammu kõrvaltänava suunas, 
kuid käik aeglustub uuesti. Seisa
tab. Pilk otsib. Tuleb aeglaselt 
tagasi. MEES on liikunud vahe
peal teist teed pidi järele. K EE
GI, . . .  ei leia teed ja jääb seisma 
üksikuna finiši vastas. MEES sei
sab tem ast vasakule nii, et küü
narnukid on puutes.

K E E G I , . . .  tõmbub ülakehaga 
veidi eemale ja  vaatab  meest.

MEES (vaatab kogu aeg otse ja  
räägib monotoonselt nagu kätte
õpitud osa): Kelle poolt teie o lete?

KEEGI, . .. : Kas m ina?
MEES (jätkab): Ma näen siin 

väljakul kahte inimest. Nad seisa
vad kõrvu ja vaatavad ühes suu
nas.

K E E G I, . . . Ma ei saa aru?\ .. .
MEES: Nende küünarnukid on 

puutes ja kuni selle momendini 
on nad täiesti võhivõõrad inim e
sed. Uks nendest on mees ja tei
ne naine.

K E E G I , . . .  (kogeldes): T e , . . .  
te loete nagu raam atust!

MEES: See ongi raam atust. 
See on stsenaarium. (Käskivalt.) 
Seiske otse ja m ängige kaasa!

K E E G I, . . . (ebalevalt) : M a ei 
saa aru! M iks ma pean m ängima?

MEES: Stsenaarium is on nii kir
jutatud. Ma ei saa sinna m idagi 
parata.

K E E G I, . . .: M illises stsenaariu
m is?

MEES: Selles, m ida praegu siin 
tehakse.

K E E G I , . .. : Kus s iin ?
MEES: Praegu, siin, sellessa

mas kohas, nendesam ade sõnade
ga . . . M iks te ei vaata m inuga  
ühes suunas? Seiske l ig e m a l! .. .  
Ma küsisin: kelle poolt teie olete?

K E E G I, . . . (Mõttepaus. Siis lä
heb m änguga kaasa): TRÜ!

MEES: Kas teil on pöial rusi
kas?

K E E G I , . . . :  On!
MEES: Tugevalt?
KEEGI, . . .  (ei jõua veel v as

tata).
MEES: Lubage ma kontrol

lin! (S irutab parema käe. Võtab 
vastusirutatud väikese rusika oma 
pihku. Endamisi.) Kahte pöialt ei 
tohtivat hoida, kuid õnneks pole 
teine neist m inu oma. (Väga väi
kese intonatsiooni muutusega.)  
Nii ju tohib? (Pöörab pea neiu 
poole. Naeratab.)

NEIU naeratab vastu.
MEES (jätkab endiselt): Te 

olete õnnelik inimene!
NEIU (langeb mängust välja): 

Mismoodi?
MEES (viipab peaga ettepoole 

märgiks, et m ängitagu edasi): Te 
peate olema! Kõik tudengid on 
õnnelikud. On sellepärast, et saa
vad vaadata tõrvikute jooksu, käia 
loengutel, eksam itel jä  teha veel 
paljusid asju, mida vähemõnneli- 
kud teha ei saa.

NEIU: Kas teie olete see vähern- 
õnnelik?

MEES (järgneva teksti jooksul 
intonatsioon pikkamööda muutub:

Võib-olla praegu ei ole! Ka mina 
saan käia harva mõnel loengul, 
käia eksam itel. Juhuslikult näen 
tõ rv iku te jooksu . . .  Ja väga, väga  
juhuslikult kohtan KED AGI, K EL
LEL ON VÄGA PIK AD  JU U K 
SED !

NEIU (vabastab käe. Vaikselt): 
Kas see on. ka stsenaariumis?

MEES (loomuliku h ä ä le g a ) : Ei 
ole! Ma ei saanud ju teid välja  
mõelda. Ma lihtsalt leidsin teid 
siit!

NEIU ei oska selle peale mida
gi kosta.

MEES ' (mõtlikult): Kogu aeg 
ju kuskil keegi kedagi leiab.

NEIU (jääb pikaks ajaks mõt
tesse. M ääramatu  paus. Ta juuk
sed langevad pooleldi üle näo. 
Siis heidab ta need järsu li igutu
sega tagas i) :  Kas keegi enam ei 
jooksegi?

MEES: Ei! Nad läksid am mu  
kõik ära. ö ö  on.

NEIU (vaatab hirmunult ringi): 
M iks mina siis ära ei läinud? 
MEES: Olite nii m õttesse vajunud  
ja ma ei tahtnud teile seda öelda.

NEIU: Ma kuulsin, et hüüti hur
raa!, kõikjale loobiti lilli ja ku l
juste helin o l i . . .  aga see oli na- 
qu praegu.

MEES: Ei, ei olnud! Neid tõesti 
kedagi ei ole enam. On ainult tühi 
väljak ja meie kahekesi. Kas see 
hirmutab teid?

NEIU: E i . . .  Ma ei tea, mis 
m ind hirmutab.

MEES: Peame hakkam a m ine
m a . . .  Me läheme ju  koos?

NEIU: Jaa! A ga kas neid lilli 
ei võiks siit mõned kaasa võ tta ?

MEES (on veidi segaduses): 
M illiseid?  (Siis kiiresti end p a ran 
dades) Jaa, m uidugi! (Kükitab. 
Rõõmsalt.) Leidsin veel täiesti ter
ved õied! M a kinnitan  need teile 
juustesse. (Puudutab käega juuk
seid. Imetledes.) Te olete nüüd vä
ga kaunis!

NEIU (elavnedes)*: Oi! Kas 
tõesti? M a tahaksin vaadata end  
peeglist! Kahju, et ei o le . ..!

MEES: Võib-olla näeb pursk
kaevu veepeeglist?! (Endamisi.) 
Ma tean, et see on kuiv  (Lähevad 
kaevuni.)

NEIU (kurvalt) : Kuiv! (Vaatab 
ringi.) A ga siin on aknavitriin id f 
Ma vaatan s e a l. .  .!

MEES (hõikab järgi): Ei-ei! Ä r
ge parem m in g e !. . .  Ma tahan tei
le m idagi öelda!

NEIU (eemalt): A ga te ütlesite  
juba ja ma olen selle üle väga  
õnnelik!

P. LUKATSI il lustratsioonid.

«Tar tu  Riiklik Ülikool» nr. 7,
12. m ä r t s i l  1971. a. lk. 4

TRÜ orientalistika- 
kabinetist raja taga

Meie orientalistikakabineti töö
tingimused on enam kui tagasi
hoidlikud, kuid teda tuntakse mit
mel pool maailmas. Hiljuti saabus 
järjekordse kauge pääsukesena Sao 
Paulo ülikooli kirjandusprofessori 
Ja progressiivse luuletaja Jonas Ne- 
galha kiri, milles ta Pent Nurme- 
kunda kui üht maailma tähtsaimat 
lingvisti tervitab ja õnnitleb. Pro
fessor palub kaasabi mitmekeelsete 
maailma luuleantoloogiate koosta
miseks, milles soovib avaldada ka 
eesti luulet P. Nurmekunna tõlkes.

Kirjale on J. Negalha lisanud 
mõned oma luuletused.
J. NEGALHA

Seen
Purustatud maja varjus 
Mulla .ja hallituse vahel,
Kuhu ei paista päike 
Ega puhu tuul,
Sündis seen,
Vaikuse ja surma lill.

Ja ma mõtlen 
Tuumaplahvatuste seent,
Sündinud roiskunud maailmas, 
Kuhu ei paista  armastuse päike 
Ega puhu vabaduse puhastav tuul.

Toimetuse postist
Kui jalgealune 

müriseb
Peahoone auditooriumid 139 ja 

140 on ülikooli nägusamad, aga 
ometi siseneme nendesse teatud 
vastumeelsusega. Põhjuseks on pä
ris tugev müra, mis teeb raskeks 
normaalse töötamise.

Müra põhjustavad auditooriumide 
all paikneva katlamaja veepumbad. 
Müra vähendamine p'ole aga ületa
matu probleem. SeHeks tuleks moo
torite alused ümber valada, nii et 
nende all oleks vildikiht (10 cm) 
ja  veetorudesse mootorite juurde 
panna 70—90 cm pikkused kummi- 
voohkud. J. MIKK

Ülikooli kohvikus
on 14. märtsil kell 17 ülikooli 

klubi lasteringi korraldusel naiste- 
päevapidu emadele. Ettekanded las
telt.

Jäi kasutamata inventari soeta
mise summasid 16,0 tuhande rbl. 
ulatuses teiste artiklite ülukulu tõt
tu — nii on öeldud Tartu Riikliku 
Ülikooli Nõukogu otsuses 1970. a. 
finants-majandusliku tegevuse koh
ta 5. veebruaril 1971. a.

Samas otsuses kohustati majan- 
dusosakonda võtma tarvitusele abi
nõud elektri-, vee- ja kütusekulu 
vähendamiseks ühiselamutes ja 
teistes ülikooli hoonetes.

Mis majandusosakond saaks ko
hustuse täitmiseks teha?

Tundub, et kütusekulude vähen
damine ei ole reaalne. Kasutatavad 
küttematerjalid on parimad: antrat- 
siit, masuut, brikett ja suvel kuiva
tatud küttepuud. Kütmise kestust 
ööpäevas vähendada tähendaks aga 
«kokkuhoidu» töötajate ja üliõpilas
te tervise arvel. Ka põhjustaks see 
elektriliste kütteseadmete kasutami
se suurendamist (elektri ülekulu!).

Teatud reserve leidub vee osas. Ei 
ole saladus, et ülikoolis on luba
matult palju mittekorras vesivarus
tuse seadmeid, (veekraanide-duššide 
tilkumine või nirisemine, samuti

WC foputuskastide pidev läbijooks 
moodustab kokku suuri asjatuid 
kulutusi). Majandusosakonna töö
meeste ülesandeks on seadmete 
korrastamine, mida aga raskendab 
tagavaraosade defitsiitsus. Seetõt
tu tuleb osa detaile valmistada kä
sitsi. Parandamine on seda edukam 
ja asjatult jooksva vee hulk seda 
väiksem, mida kiiremini saame tea
da seadme rikkest. Seepärast palu
me kõiki üliõpilasi, õppejõude ja 
töötajaid riketest kohe informeerida 
komandanti, valvurit või teha vas
tav sissekanne rikete-avariide re
gistreerimise raamatusse (asub val
vuri juures).

Suurimad võimalused kokkuhoiuks 
on elektrienergia osas. Elektriener
gia tarbimine TRÜ-s näib toimuvat 
kohati põhimõttel: «kroonu köis, las 
lohiseb»! Valguse väljalülitamist ei 
peeta vajalikuks, mistõttu põlevad 
õppehoonetes loengute vaheaegadel 
ja tühjades auditooriumides täistu- 
led (suuremates 24 300 W lampi 15 
min.). Üldse on auditooriume 62. 
Ei tee raskusi arvutada välja kui

JsŽa/?///?/sef
Tulen ühel hom m ikul peahoo

nesse ja näen: India E levant 
astub peauksest sisse.

Ütlen talle: «Kuhu sa trügid?
See ei ole loomaaed. Mine ära!»

Tema ütleb m ulle: «Ei, R a
puntsel, ei lähe ma kuhugi. M ul 
on suur kannatus. M ul on tohu
tu töövõime. Ma m agan püsti
jalu. Ma elan elamispinnata.
M ul on paks nahk. M ind võeti 
ülikooli tööle.»

Tulen ühel hom m ikul peahoo
nesse ja näen: pim edas korido
ris tuleb m ulle vastu Teadus. Ta 
on kurb ja rõhutud.

Ütlen talle: «M iks sa kurb 
oled? Su l on ju  nii avarad väl

javaated.»
Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt

sel, ma olen ikkagi kurb. Välja
vaated on avarad, aga mul ei ole 
ruume. M ul ei ole kustki välja  
vaadata.»

kassasse ei pane? Sa oled suli. 
See ei ole ilus.»

Tema ütleb mulle: «Ei, Ra
puntsel, raha ma kassasse ei la
se. Ma tean palju rohkem kui 
ajaleht. A g a * m ulle ei maksa  
selle eest koegi.»

* * *
Tulen ühel hom m ikul peahoo

nesse ja näen: noor ilus tütar
laps lõikab raam atukogus õpi
kust lehti välja.

Ütlen talle: «Ära lõhu raam a
tut. See on barbaarne. Raamat 
on sinu parim sõber.»

Tema ütleb mulle: «Ei, Ra
puntsel, ma ei saa teisiti. Mul 
tuleb kontrolltöö. Ma tahan, et 
parim osa mu parim ast sõbrast 
oleks sel raskel tunnil minuga.»

Kolmapäeval 
kohvik-klubis

Tulen ühel hom m ikul peahoo
nesse ja näen: keegi ostäb aja
lehe, aga ei lase raha kassasse. 

Ütlen talle: «M iks sa raha

Järjekordne kohvik-klubi õhtu on 
taas kolmapäeval, 17. märtsil a lgu
sega kell 19 kohviku rõdusaalis. 
Seekord kuulame muusikat, tan ts i
me ja vastame viktoriiniküsimustele. 
•Selleks kaasa võtta kirjutusvahen
did.

Eelkõige on oodatud tantsuhuvili
sed.

Ametiühingukomitee

palju kulutatakse asjatult päevas, 
nädalas, kuus ja aastas.

Sama lugu on ühiselamutes: tu
badest lahkudes ei kustutata alati 
valgust ega lülitata välja raadiot. 
Köökides, pesuruumides ja teistes 
üldkasutatavates ruumides säravad 
tuled öö läbi ja päevalgi, vajaduse
ta hõõguvad pliidid. Üliõpilane ei 
pea vajalikuks liigsete tulede kus
tutamist, seda peab tingimata tege
ma komandant või keegi teine töö
taja, kes aga ei jõua igal ajal igale 
poole.

Mis siis ikkagi teha? Meie arva
tes peaks algama kõik austusest 
riigi ja rahva vara suhtes. Miks 
ikkagi on käibel veel tsaariaegne 
kroonu köie mentaliteet?

Õppehoonetes tuleks kehtestada 
kord, et loengute vaheajal üliõpila
sed ei viibiks auditooriumides, õp
perühma või kursuse vanem (või 
õppejõud?) jälgiks seda ja lülitaks 
vaheajaks valgustuse välja.

Ühiselamutes aga võitleksid 
elektrienergia pillamise vastu ühis
elamute nõukogud oma aparaadi 
abil. Kokkuhoiu tulemused võiksid

3 ettekannet sise- 
ja välispoliitilistel 

teemadel
kuulete 15. märtsil kell 16 aulas, 
ф  NSV Liidu majandusega seo
tud küsimustest kõneleb ENSV TA 
Majandusinstituudi direktor
A. Köörna. 0  ÜRO juubeliistung- 
järgu aktidest räägib prof. A. Uus- 
tal. ф  Dots J. Raide ettekande 
teema on «Lääne-Saksamaa «Ost
forschung» kaasaegse antikommu
nismi teenistuses.»

Nädalavahetusel 
klubis

R e e d e l ,  12. märtsil kell 19 koh
tume Mati Undi ja  Evald Herma- 
külaga. Kuulda saab, mis teatri
maja peal uudist olnud ja mida 
tulemas.
***

L a u p ä e v a l ,  13. märtsil kell 19 
kohtume parteikomitee ideoloogia- 
sektori juhataja  Ülo Mallesega.

P ü h a p ä e v a l ,  14. märtsil kell
19 näitab Majandusteaduskond, mis 
nemad arvavad «Kaligulast».

Väldime asja- 
tuid kulutusi!
arvesse minna ühiselamutevahelise 
sotsialistliku võistluse ühe olulise
ma näitajana (aluseks tuleks võtta 
ühiselamu eelmise aasta keskmine 
ja välja tuua kokkuhoiu %  võrreldes 
sellega).

Elutubades (ja ka õppehoonetes) 
tuleb loobuda elektrienergia kasu
tamisest kütteks.

Loomulikult tegeleb sama küsi
musega endiselt ka majandusosa
kond, kuid nagu eespool märgi
tud. ei osutu see kuigi efektiivseks.

Oleme veendunud, ei kui kogu 
TRÜ kollektiiv lööb üritusele kaasa, 
saavad laboratooriumid kokkuhoiu 
arvel enam seadmeid ja ühiselamud 
uut mööblit.

O. MÄGI, 
haldusprorektori abi

Täna
esineb kodu-uurimise lektooriumis 

JAAK KANGILASKI teemal «Eesti 
vanemast kunstist». Loeng algab 
kell 18 keemia ringauditooriumis.

Veel kord
tuletan kõigile üliõpilastele (eriti 

lõpetajatele) meelde, et tööraam a
tud tuleb tuua kaadriosakonda sis
sekande tegemiseks.

A. LIIVAK,
TRÜ kaadriosakonna juha

taja

Õiendus
Meie ajaiehe eelm ise numbri esim ese  

lehekülje loos «N aistepäevaeeine m ee- 
lisk lus» on ebatäpsused. Esim ese veeru  
viim asest reast alates lugeda: «Siiski 
on kindel, et oma tugevam a seisun dit 
me nii kergesti ja  niipea veel käest ei 
anna, sest loodus on selle  m eile m ää
ranud. Mida enam tsiv ilisa tsioon  are
neb, mida kaugem ale loodus peab taam  
duma tehn ifitseeruva inim ese ees, seda  
toekam aks m uutub n a is e ,  selja tagun e, 
seda vähem  vaiab  ta kaitset, seda ü le
olevam alt hoolitsevaks muutub ta suh- 
tum ine m ehesse.» ______________________

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Та<рту Рийклик Юдикооль» («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. 1446. MB 00351.
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ligal kevadeH antakse abiturientidele start ellu. Kevad aga on uue 
hing, rahutuil iiu ja väsimatu töö, seda nii looduses kui ka ühiskonna 
elus Ja inimeses. Kevad on alati kordumatu, ent ometi igavene nagu 
inimkondki läbi põlvkondade.

Käesolev viisaastak, mil jälle paljud tuhanded nooired meie maal 
jätavad seljataha ühe õpingute etapi — keskkooli —, on samuti uus 
samm tulevikku. Ta pakub uusi võimalusi, uusi otsinguid. Ja taas 
ootavad ees uued ülesanded. Keskkoolis omandatud teadmised on 
aluseks, mis võimaldavad igal noorel osa võtta nende ülesannete 
lahendamisest, kas vahetult tööle asudes või hakates omandama kõr
gemat kvalifikatsiooni kõrgemas koolis.

Oma arusaamade ja elukogemuste põhjal aga sooviksin igale ellu
astuvale noorele, et kõik tema mõtted, unistused Ja ettevõtmised olek
sid nagu kevad ise!

A. KOOP, 
TRÖ rektor

Meile, k ed a  huvitavad  
HUM ANITAARAINED

O lete  oodatud!
Igal nevadel seisab vabariigi abi

turientide ees elu esimene tõsine  
valik. Võimalusi on m itmeid. Kuus 
kõrgem at kooli, kutsekoolid, tootev 
töö. Kui te valite kõrgem a haridu
se, siis ootab ees viis töörohket 
õpinguaastat. Tuleb loobuda palju
dest n iisugustest hüvedest, mida  
võim aldab hästitasuv töö tööstu
ses ja põllum ajanduses. Peab rõõ
m uga märkim a, et tung  teaduse 
poole ei ole noorte seas n im etatud  
põhjustest hoolimata vähenenud.

On ju  am m utuntud tõde, ct 
väärtuste hulgas, mida inimene 
elu jooksul om andada võib, on kõi
ge  püsivam  ja  kaalukam  koht hari
dusel. H aridus ei ole ainult suur 
hulk teadm isi ja tarkusi, m ida üli
koolist lahkudes' kotiga m ugavalt 
kaasa võtta  saab. Haridusel kaas
aegses (ja  m itte  ainult kaasaeg
ses) m õttes on hoopis laiem  sisu. 
H aritud inim ene on kõigepealt laia 
silm aringiga, om a eriala hästi tun 
dev, kollektiivi ja  kogu ühiskonna  
ees seisvate probleemide lahenda- 

-m isest osavõttev inimene.

Lai silm aring algab kõigepealt 
ühiskonna arengu m aterialist lik- 
dialektilisest m õistm isest ja lõpeb 
kasvõi oskusega orienteeruda kaas
aegses kunstis, m uusikas (ka  pop
kunstis ja  beai-m uusikas). Ülikoo
lis on kõig iti soodsad võim alused  
ja  eeldused laia silm aringi ku jun
dam iseks. K üllalt palju püüab sel
les suunas kaasa aidata kom som o
liorganisatsioon.

Ülikooli lugev õppejõudude kaa
der. tagab eriala om andam ise põh
ja liku lt, võim aluse asuda tõsiste  
teaduslike probleemide juurde juba 
/ / / ,  isegi I I  ja I  kursusel. A inu lt 
tah tm ist ja  jõudu peab jätkum a. 
Teile hästitun tud  väliskom m entaa
tor T. A latalu sooritas näiteks ühe 
aastaga nelja sem estri eksam id, 
alustas varakult tööd R ahvusvahe
liste Suhete R ing is ja tulem used  
ei lasknud end kaua oodata.

On heameel, et tehnikasajandil 
valib üha rohkem  noori elukutseks  
humanitaarala. S iin  pakub ülikool 
palju erinevaid võimalusi. Peab 
aga ütlema, et ka noored m ate

m aatikud, jüüsikud , keem ikud  
om andavad ülikoolis tugeva  aluse 
sotsiaalse m õtlem ise väljaarenda-, 
miseks.

Tänane keskkoolilõpetajate põlv
kond on targem ku i eelmised. Nii 
on see igal aastal. Seepärast on 
teil ju lg u st ülikooli astum isel pii
savalt. Kuid teie tarkus kohustab  
teid ka targalt esinema sisseastu
m iseksamitel.

Ülikool on akadeem iliste tradit
sioonidega õppeasutus. S iin  õpivad  
töökad ja rõõmsameelsed, erksa 
vaim uga noored. Tuletagem  vaid 
m eelde üliõpilaspäevi, Üliõpilaste 
Teadusliku Ühingu tegevust, klubi
õhtuid, suusalaagreid Käärikul.

Värsket vaimu ja  energiat toote 
ülikooli igal sügisel ju s t teie — 
praegused abituriendid: P ingutage  
siis kõvasti, et suvel ja  sügisel va
rakult ja kindla meelega kohal 
olla.

AJ. KU BO ,
ELKN Ü  TRÜ komitee sekretär

Ajaloo-Keeleteadus-konda on
koondunud oiulime osa rahvuslik
kude distsipliinide õpetamisest ja 
uurimisest TRO-s.

Teaduskond valmistab ette kaad
rit Eesti NSV koolidele ja  teadus
likkudele ning ikultuuciasutustele. 
Õpetajakutse saavad ikõiik teadus
konna lõpetajad (peale psühholoo
giaosakonna), sellepärast teevad 
pedagoogilise praktika läbi ka kõik 
üliõpilased (peale žurnalistide ja 
psühholoogiaosakonna üliõpilaste). 
Õpetajakutset taotlevail üliõpilastel 
toimub 6. semestri lõpul veel pio- 
neeripraktika.

Teaduskonna kõigis osakondades 
kehtib viieaastane õppeplaan, k au g 
õppeosakonnas kuueaastane. Õpin
gud lõpevad kas diplomitöö või 
riigieksamitega või mõnes spet
siaalsuses nii diplomitöö kui ka 
riigieksamitega.

Kahel esimesel kursusel annavad 
õpingud põhimõisted õpitavaist a i
neist: loetakse sissejuhatust k ir
jandusteadusse, keeleteadusse, rah 
valuulesse, etnograafiasse, arheo
loogiasse, psühholoogiasse, antiik
kirjandusse jm. Paralleelselt sisse
juhatavate  kursustega loetakse ka 
üldkursusi: tänapäeva eesti keelt, 
vene filoloogidel vastavalt vene 
keelt; eesti ja  vene kirjandust, vä 
liskirjandust, üldajalugu, NSV Lii
du ajalugu. Esimesel ja teisel kur
susel süvendatakse võõrkeelte tund
mist, õpitakse ladina (keelt, eesti 
filoloogid ka soome keelt. Vastavalt 
vajadustele ja soovidele saab õp
pida tabatahtliiku ainena veel võõr
keeli, Eesti NSV ajalugu, kunsti
ajalugu vm. Üliõpilased, kes koo
lis on õppinud inglise keelt, pea
vad ajaloolaste või eesti filoloogi
dena õppima ka saksa keelt.

Eesti keele ja kirjanduse osakon
nas omandatakse põhiteadmised 
eesti keeles ja kirjanduses 7—8 se
mestri jooksul. Kolmandast kursu
sest toimub spetsialiseerumine kit
samale erialale, lisanduvad erisemi
narid ja erikursused. Kursusetöid

kir jutatakse teisel kursusel eesti 
kir janduse ja rahvaluule teemadel, 
kolmandal ja neljandal kursusel 
valitud erialal. Need, kes lõpetavad 
diplomitööga, võivad sama teemat 
edasi arendada ka diplomitööks. 
Erikursustena loetakse mingit sü
vendatud peatükki või eriproblee- 
me. Kahenädalane erialane õppe
praktika toimub IV kursuse lõpul.

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 žurnalistidel on pe
dagoogilise praktika asemel õppe
plaanis ajakirjanduse praktika. Ta
valiselt võetakse eesti keele ja kir
janduse erialale kummassegi ca 10, 
eesti rahvaluule, soome-ugri keeltc- 
ja  žurnalistika alale ä 5 üliõpilast.

Ajaloo-osakonnas on sissejuhata
vateks 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 lääneslaavlaste ajalugu, Eesti 
NSV ajalugu, arhiivindus, allikate- 
õpetus, NSV Liidu ja üldajaloo h is
toriograafia, kunstiajalugu. Spet
sialiseeruda võib NSV Liidu ajaloo, 
üldajaloo, NLKP ajaloo, arhiivin
duse, etnograafia, arheoloogia, 
kunstiajaloo ja museoloogia eri
alale.

Vene keele ja  kirjanduse osakon
na sissejuhatavad ained on sisse
juhatus keeleteadusse, rahvaluule. 
Üldaineteks: vene kir janduse a ja 
lugu, väliskirjandus, lastekirjandus. 
Praktilistest töödest on 2. semestri 
lõpul rahvaluule, 4. semestri lõpul 
dialektoloogia või kir jandusteadus
lik praktika. Nagu kõigil õpetaja
kutset andvail osakondadel, on ka 
siin ette nähtud pedagoogiline 
praktika. Spetsialiseeruda saab vene 
keele ja kir janduse alale.

(Järg 2. lk.)

Цr. 8 Reedel, 19. märtsil 1971. а. ХХП1 aastakäik

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  
P A R T E I K O M I T E E ,  R E K T O 
R A A D I ,  K O M S O M O L I K O 
M I T E E  J A  A M E T I Ü H I N G U 
K O M I T E E  H Ä Ä L E K A N D J A

Ф  TRÜ üliõpilaste ja õppejõudude pühamu — auta ф
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J  Aula samba 
kapiteel

(Algus 1. lk.)
Võõrkeelte osakonnas õpitakse 

inglise ja  saksa keelt. S issejuhata
valt õpetatakse vastava maa a ja 
lugu ja geograafiat. Rohkesti on 
tunde ette nähtud põhikeele õppi
miseks, õpitakse ka veel teist võõr
keelt (saksa, inglise, prantsuse k.), 
eraldi kursustena foneetikat, heli
tehnikat ja muid aineid.

Detektoloogiaosakond valmistab 
ette õpetajaid mitmesuguste erikoo
lide jaoks (kuulmise, nägemise või 
muude defektidega laste õpetami
seks). Selle spetsiaalsuse valinud 
üliõpilastelt nõutakse erilisi kaldu
vusi pedagoogitööks. Õppeplaanides 
on eriline rõhk asetatud' pedagoogi
listele ja metoodilistele ainetele ja 
psühholoogiale. Vastavalt spetsiaal
suse iseloomule õpetatakse rohkesti

meditsiinilisi aineid — anatoomiat, 
füsioloogiat, neuropatoloogiat, ge
neetika aluseid jmt. Et õpetamine 
toimub eesti filoloogia baasil ja 
õpetajaid valmistatakse ette eesti 
koolidele, õpetatakse ka eesti keelt, 
eriti foneetikat. Praktil ised tööd 
toimuvad kliinikuis ja erikoolides.

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 matemaatikat 
ja küberneetilisi meetodeid. P sü h 
holoogiat saab õppida ainult s ta t
sionaarselt.

Dots. hd. LAUGASTE, 
dekaan

♦  r a t Ä S f

A R ST IK S  saam isest TRÜ-s
P äras t  kaheaastast tööd arstile 

hädavajalike meditsiini lis-bioloogi- 
liste (füsioloogia, anatoomia, his
toloogia jt.) ja  üldainete (keemia, 
füüsika jt.) omandamisel astub 
noor meedik III kursusel j i le  ha ig
la läve. Selle ja kahe järgneva 
kursuse vältel õpib ta tundma hai
guste põhjusi, nende diagnoosimi
seks vajalikke uurimismeetodeid ja 
kõigi olulisemate erialade (sise- 
haigused, kirurgia, naistehaigused 
ja  sünnitusabi, lastehaigused jt.) 
kliinikut. Siin on üliõpilasel peat
selt võimalus veenduda, et iga hai
ge uurimine, õige diagnoosi püsti
tamine ja  ravi on tänapäeva arstile 
loominguliseks, teaduslikuks tööks, 
kus tuleb analüüsida ja sünteesida 
ning kus ta peab oskama kasuta
da kõiki omandatud teadmisi. On 
ju ainult see hea arst, kes ei lange 
šablooni ja suudab näha iga haiget 
tema individuaalses omapäras. Ei 
ole kahte haiget, kes teineteisele 
täiesti sarnaneksid, ega kahte hai- 
guspilti, mis täiesti ühtuksid.

Loengutel ja praktikumides han
gitud teadmisi saab süvendada üli
õpilaste teadusliikes ringides. Siin 
avaneb üliõpilastel võimalus astuda 
esimesi samme mõne teoreetilise 
või kliinilise probleemi uurimisel. 
Kui autoril on küllalt püsivust ja 
ta suudab töö edukalt lõpule viia, 
võib selle esitada ettekandena Üli
õpilaste Teadusliku Ühingu ig a 
aastasel konverentsil või võistlus
tööna saada auhinna ülikooli 1. mai 
aktusel. Oma teadusliku töö tule
musi esitavad üliõpilased ka teiste 
kõrgemate õppeasutuste ÜTÜ kon
verentsidel.Töö autorid on saanud 
oma uurimuste eest mitmeid vaba

riiklikke ja üleliidulisi auh indu ' 
ning medaleid. ÜTÜ ringide liik
meskonnast on võrsunud paljud n i
mekad eriarstid, TRÜ Arstiteadus
konna õppejõud ja  teaduslikud 
töötajad.

Alates eelmisest aastast toimub 
arstide ettevalmistamine nn. i n 
t e r n a t u u r i  kaudu. VI ' k u r 
s u s e  ü l i õ p i l a n e  töötab Tartu 
raviasutustes s u b o . r d i n a a t o -  
r i n a  (arsti abilisena) ja sooritab 
kursuse lõpul riigieksami. Seejärele 
suunatakse noored arstid-internid, 
kes on endale valinud kliinilise eri
ala, ü h e k s  a a s t a k s  arstina 
tööle vabariigi parematesse ha ig la 
tesse. Siin algab kõrge kvalifikat
siooniga eriarstide juhendamisel 
süvenemine valitud spetsiaalsuses- 
se. Niisugune ettevalmistus annab 
järgnevaks iseseisvaks töötamiseks 
häid kogemusi ja  suuremat kind
lust.

Ka pärast ülikooli lõpetamist ei 
katke side TRÜ Arstiteaduskonna 
ja selle lõpetanute vahel. Nimelt 
töötab Arstiteaduskonna juures 
arstide täiendamise ja spetsialisee
rimise teaduskond, mis organisee
rib täienduskursusi ja seminare, 
kus arstid saavad oma teadmisi 
värskendada ja informatsiooni sel
lest, mida on uut ühel või teise! 
erialal.

TRÜ Arstiteaduskonna lõpetanud 
on end praktikas näidanud kvali
fitseeritud, oma alasse suure vastu
tustundega suhtuvate ja elanik
konna poolt hinnatud arstidena, 
kelle kätesse võib rahulikult usal
dada rahva tervise.

Prof. K. KÕRGE

Koolitam e kõrgem a  
JUR IID ILISE  haridusega  
kaadrit

Inim ene ja  L O O D U S
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEA- 

DUSKONDA on teretulnud kõik 
noored, kes tunnevad huvi loodus
teaduste vastu. Teaduskond on 
meie vabariigis ainuke bioloogide, 
geograafide ja geoloogide kasvu- 
lava. Tänapäeva loodusteadus on 
jagunenud paljudeks erialadeks,
mida on tinginud andmestiku ja .... . ,  , . , , . ,
uurimistööde suur maht. Seega ka h ih d eg a  need ja paijud teised

Õigusteaduskond valmistab ette 
kõrgema juriidilise haridusega 
kaadrit riigiaparaadi mitmesugus
tele lülidele, asutustele, ettevõtete
le, kolhoosidele ja sovhoosidele 
ning ühiskondlikele organisats ioo
nidele. Meie teaduskonna lõpetajad 
töötavad edukalt ka ajakirjandu
ses, raadios ja televisioonis.

Teaduskonna statsionaarses osa
konnas kehtib viieaastane, kaugõp
peosakonnas kuueaastane õppe
plaan. Õpingud lõpevad riigieksa
mite ja diplomitööga.

õ igusteaduskonda astumiseks on 
nõutav kaheaastane tööstaaž. Töö- 
staažiga kandidaatide vähesuse 
tõttu on viimastel aaatatel vastu 
võetud ka paremini ette valmista
tud tööstaažita noori. Möödunud 
aastal moodustasid nad rohkem kui 
poole vastuvõetutest. S ta ts ionaar
sesse osakonda võetakse käesoleval 
aastal 50, kaugõppesse aga 60 üli
õpilast.

Juristi tööks vajalikke teoreeti
lisi teadmisi ja nende praktilise 
rakendamise oskusi 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 
tsiviil- ja  kriminaalõigus, nõuko
gude riigiõigus ja haldusõigus jt. 
Põhjalikult õpitakse teaduskonnas 
juristi tulevaseks, tööks nii vajalik
ke ühiskonnateadusi.

Alates III kursuse kevadsemest
rist jagunevad üliõpilased 3 tsük
lisse, kus nad spetsialiseeruvad 
kitsamal erialal.

Tsüklid on järgmised.
1. Majandusõiguslik tsükkel, mis 

valmistab ette juriskonsulte töös
tus- ja põllumajandusettevõtetele. 
Selle tsükli lõpetajaid on võimalik 
tööle suunata ka abiprokuröridena,

kus nende tööülesanneteks on- kae
buste lahendamine, järelevalve tsi
viilasjade lahendamise üle kohtu
tes ja üldjärelevalve.

2. Kohtu- ja prokuratuuritsük-j 
kel, milles antakse spetsiaalne et
tevalmistus kohtu-, prokuratuuri- ja 
uurimistööks.

3. Haldustsükkel, mis valmistab 
ette ri igihaldusaparaadi,  nõukogu
de ja ühiskondlike organisats ioo
nide aparaadi töötajaid.

Kitsama! alal spetsialiseerumine 
on kavandatud tulevase töö iseloo
mu arvestades. Nii näiteks õpeta
takse tulevastele n õ u k o g u d e  
a p a r a a d i  t ö ö t a j a t e l e  j a  
j u r i s k o n s u l t i d e l e  juhtimis
teaduse aluseid, ettevõtte ökonoo
mikat, asjaajamist; juriskonsultide
le — ettevõtte majandusliku tege
vuse analüüsi, majandusõigust,  ju 
riidilise teenistuse organisatsiooni 
jt.; seevastu tulevased u u r i j a d ,  
kes asuvad tööle siseministeeriumi 
ja prokuratuuri organeisse, saavad 
spetsiaalse ettevalmistuse krimina
listikas, kriminoloogias jne.

III kursuse! on ette nähtud 6-nä- 
dalane õppepraktika, lõpukursusel 
aga pikemaajaline (15 nädalat) 
stažööripraktika tulevase töökoha 
asutuses.

õppetöö kõrval on üliõpilastel 
võimalik' ühiskondlikel alustel osa 
võita kohalike1 töörahva saadikute 
nõukogude tööst, olla prokuröri 
ühiskondlikuks abiks.

Erialaste teadmiste süvendami
seks võivad üliõpilased o-sa võtta 
teaduslikust tööst, sealhulgas sot
sioloogilistest ja kriminoloogilistest 
uuringutest.

Õigusteaduskonna lõpetajatele 
omistatakse juristi kvalifikatsioon.

Dots. E, SALUMAA, 
dekaan

olendeid. Milline on nende elupaik 
ja eluviis, kuidas nad toituvad, kui
das suhtlevad omavahel ja  teiste

kõigi erialade põhjalikum tutvusta
mine on ühele inimesele üle jõu

küsimused on päevakorras väli- 
bioloogidel. Mitte vähem probleeme

käiv. Võimalik on vaid viidata Poie. nei>  кю  uurivad üksikute or-
mõnele üldisemale probleemile, mil- g ai?ismid" e!^ u s t .  Milline on raku
lega tegelevad meie teaduskonna ? Kuidas toimuo keemiaste
lõDetanud uhenaite süntees ja lagunemine ra-

Bioloogid uurivad eluslooduse ^ns/, 11 : ot,; . rakus kodeeritud
ehitust ja selles toimuvaid protses- P?rlhk informatsioon? Kmdas see
se molekulide, rakkude, kudede, ule an f  se tutarrakkudele? Kuidas
organite, organismide, liikide, liigi- J* ™И*} " f t  PalJuneb? * n d »
perede, elukoosluste või kogu bio- «gu leeruo  rakkude tegevus? hm -
siääri tasemel. Sellest loelllust ei «Ц» № miks diferentseeruvad rakud
ole võimalik esile tõsta ühtegi ta- mitmesugusteks kudedeks? Mis
set, mida me momendil piisavalt g g S ^ J S S S T S S I t  
tunneksime. Igal aastai avas ta 
takse meie planeedil sadu uusi 
taime- ja loomaliike. On ülim aeg ... .
forsseerida meie taimestiku ia loo- usmiusi, millele 
mastiku uurimist, sest üha kasvav 
inimtegevuse mõju loodusele on 
olnud ja on paljudele liikidele hu-

kudedest?. Kuidas talitlevad üksi
kud organid? Missuguste mehha
nismidega talletub mälu? Selliseid 

vastuse leidmi
seks kulub veel mitme inimpõlvkon
na töö, võib esitada lõputult palju.

Geograafid uurivad looduslikke
kutav. Hävitades tahtlikult voi tingimusi laiemalt, haarates vaate-
tahtmatult looduses ajalooliselt välja kogu loodusliku keskkonna,
väljakujunenud seoseid, võime saa- Päevakorras seisavad küsimused
vutada üpris ootamatuid tagajärgi , maastiku pinnavormidest, muldade
Liigid, mis meie ajal tundusid ole- levikust, vete paigutusest, kliima
vat kasulikud, võivad muutuda ja ilmastiku seaduspärasus-test ning
kahjulikeks. Mis aga veelgi hui- sellega seotud taimkattest ja loo-
lem: hävitatud liike ei ole võimalik mastikust. Looduslike tingimuste
taastada. Me oleme nad kaotanud piisav tundmine on vajalikuks eel-
igaveseks. Inimese selline tegevus duseks asulate, tootmise ja trans-
võrdub huupi tulis tamisega pime- pordi optimaalsel planeerimisel,
dal rahvarikka! tänaval. Heanaa- Otseselt on kõigi nende küsimuste-
berlikud suhted loodusega saab ga seotud looduskaitse edukas kor-
sisse seada vaid se! juhul, kui me raidus ja looduslike ressursside
hoolikalt õpime tundma kõiki elus- heaperemehelik kasutamine.

Geolooge huvitab maakoore ehi
tus ja dünaamika. Selles peituvate 
seaduspärasuste põhjalikust tund
misest oleneb maavarade otsimise 
efektiivsus. Tööpõld selles osas on 
ääretult lai. Lahendamist nõuavad 
küsimused üksikute kivimite, mi
neraalide ja maakoore kihtide tek
kest, meie maakoore minevikust, 
olevikust ja  tulevikust.

Kuidas valmistatakse ette tule
vasi loodusteadlasi, kes hakkavad 
tegelema ülalnimetatud ja paljude 
teiste probleemidega? Esimesel 
kahel õppeaastal õpitakse üldai
neid. Selle lühikese aja keste! esi
ta takse vaid põhialuseid. Vajaliku 
silmaringi ja baasi loomiseks peab 
iga üliõpilane iseseisvalt töötama 
esimesest kursusest peale. Hulgali
selt võimalusi pakuvad selleks 
ü l i k o o l i  r a a m a t u k o g u d  
oma arvukate fondidega. Siinjuu
res oleneb palju üliõpilase k e e l e 
o s k u s e s t .  Peab mõistma, et 
kaasaja loodusteaduse saavutuste
ga tutvumiseks on teretulnud ing
lise, prantsuse ja saksa keele os
kus.

Alates kolmandast kursusest 
spetsialiseeruvad üliõpilased kitsa
matele erialadele, töötades nüüd 
peamiselt ühe kateedri baasil ja 
juhendamisel. Üliõpilased asuvad 
i s e s e i s v a l t  uurima üksikuid 
teaduslikke probleeme, mille tule
mused vormistatakse kursuse-, au
hinna- ja diplomitöödes. Kateedrite 
juures töötavad erialaringid, kus

esitatakse oma uurimistulemusi et
tekannetena, õpitakse diskuteerima 
ja oma seisukohti kaitsma. Kevadel 
ja suvel viibivad üliõpilased õ p p e 
p r a k t i k a l  looduses, välitöödel, 
ekspeditsioonidel ja  laboratooriu- 
meis. Vanemate kursuste üliõpila
sed suunduvad e k s k u r s i o o n i 
d e l e  ja e k s p e d i t s i o o n i -  
d e I e meie maa kaugematesse pai
kadesse, et veenduda oma silmaga 
looduse mitmekesisuses.

Noored, kes on huvitatud loodus
teadusest laiemalt, saavad taotleda 
keskkooliõpetaja elukutset bioloo
gia- ja geograafiaosakondade peda
googilistes harudes. Esimese kahe 
õppeaasta kestel on seejuures õpin
gud koigi! üliõpilastel ühised. Ala
tes stuudiumi kolmandast aastast 
õpivad tulevased õpetajad p e d a 
g o o g i k a t ,  a i n e õ p e t a m i s e  
m e t o o d i k a t  ja omandavad 
praktilisi kogemusi juba otse 
k e s k  k o o l i t u n d i d e s .

See, kuhu ülikooli lõpetanu tööle 
suunatakse, on suure! määral sõltuv 
üliõpilase tegevusest, stuudiumi väl
tel. Sageli on maksev reegel, et 
töökohti ei tehta mitte lõpetaja 
jaoks, vaid üiiõpilane peab viie 
aas taga  endale ise töökoha tegema. 
Kõik oleneb huvist, tahtmisest, pü
sivusest ja tublidusest. Head peale
hakkamist!

J. KÄRNER,
TRÜ zooloogia kateedri

vanemõpetaja

KUNSTIKABINET
TRÜ kunstikabinet (Ü likooli tn . 16) 

võtab kõikidest teaduskondadest vastu  
üliõpilasi. Erilist kunstialast e tteva l
m istust ei nouta, tähtis on huvi kurtsti 
vastu , tahe ja püsivus loom inguliseks  
eneseväljenduseks.

Kolme aasta  jooksul õpitakse joon ista
m ist, m aalim ist, graafikatehnikaid, ke
raamikat, m etalleh istööd, plakatkirja ja  
kunstiajalugu.' Igal kevade! toimub v ä l
minud töödest avalik näitus. Samuti 
korraldatakse õppeekskursioone Moskva 
ja Leningradi ku nstigaleriidesse, matku 
vabasse loodusessä.

NAISKOOR
NÜÜD HÕISATES, LAUL, TÕUSE 

KÕRGELE Ü L E S . . .
«Korrata!» Dirigendi käsi langeb viha

selt alla: «Veel kolm as katse ja pead 
lendavad!» Pead siisk i ei lenda, esim ene  
alt laulab raske koha puhtalt välja . 
Dirigendi silm is sähvatab korraks lõbus 
sädem eke. Proov jätkub.

Ülikooli naiskoor loodi R. R itsingu  
eestvedam isel veerand sajandit tagasi. 
Nüüd on .kooril välja  kujunenud oma  
traditsioonid, oma sõpruskond, oma re
pertuaar. M öödunud aasta  detsem bris  
anti koorile akadeem ilise naiskoori nim e
tus. Koori keskmine vanus on 22 aastat. 
Siin laulab nii ülikooli v ilis tla s i kui 
arglikke «rebaseid». Praegu on kooris 
104 lauljat, nendest tegevliikm eid 85—90. 
Suures aus paistab koorilaul olevat 
Arsti- ja  A jaloo-K eeieteaduskonnas — 
sea lt on lauljaid  kõige rohkem. Enamik 
A jaloo-K eeleteaduskonna rahvast on küll 
praegu reservis, sest õhtuse vahetuse  
tõttu ei saa  korralikult proovidel käia. 
Kehakultuuri- ja  Õ igusteaduskonnast 
pole ühtegi lauljat. Ei tea, kas on sea l
sel rahväi viisipidam ine kehvem või 
soovitakse oma oskusi vaka all hoida.

Proovil kipub m õnel kannatus katke
ma, kui sam a laulu ikka uuesti ja 
uuesti korratakse. Aga dirigendid Linda 
Taal ja  Vaike Uibopuu on järeleandm a
tud, nende töö käib õpetussõnade järgi: 
«Raske õppustel, kerge lahingus.»  Neid 
«lahinguid» oli möödunud aasta! roh
kesti: 11 kontserti ja  4 esinem ist, lisaks  
väikese koosseisu  4 esinem ist.

Kontsertidest ja proovidest jääb aega  
üle ka laulu laagriteks suvel ja suusa- 
laagriteks ta lvel.

19. veebruaril valis koor uue juhatuse. 
Koosoleku ettevalm istam ise käigu s kor
raldati kooriiiikm eiele ankeetküsitlus, et 
välja  selg itad a , mida lihtliikm ed ise  
oma koorist ja  selle  ettevõtm istest arva
vad. mida oodatakse uuelt juhatuselt. 
Järgnevalt ongi toodud mõned küsim u
sed ja vastused  nendest ankeetidest.
1. M eeldejäävaim  sündm us kooris Sinu 
lau lm ise ajal?

Juubelilaulupidu * Siberi m atk * N ää
ripidu koos m eeskooriga * «Stab at 
Materi» esitus orkestri ga * Ü liõpilas- 
laulupeod * Elu esim ene õlu TPI 
«koopas*.

2. Mida tahaksid laulda?

Tahaks iaulda nii k lassikat kui kaas
aegset koorim uusikat * Nii vana kui 
uut m uusikat, peaasi, et head.

3. Sinu ettepanekud, soovid?

Tudengikooridega ikka sõprust pida
da * Ärgu kunagi juhtugu, e t nais
kooril poleks laulu suus, ükskõik kus 
ta  ka oleks * Huumorimeelt ka tõsi
ses  olukorras.

4. Miks oled puudunud proovidelt?
Ei o!e puudunud * Käin rõõm uga  
lau lm as * Olen niivõrd^ kooriga kokku 
kasvanud, et tundub võim atuna istuda  
kodus, kui teised  laulavad * Vahel on 
laulm am inek lau sa  m oraalseks toeks, 
kaob ükskõiksus ja väsim us.

5. Ettepanekud ja etteheited d irigenti
dele?

M illeks etteheiteid teha? Tublid on 
tõesti m õlem ad.

Lõpuks ometi hakkab laul minem a. 
Seda tunnevad nii lauljad kui dirigent. 
«Kolm viie m iinusega, võtam e järgm i
se. . .» Jälle algavad lõputud tagasi-  
votm ised, kordam ised, proovim ised . . . 
kuni oodatud kolmeni viie m iinusega.

E. KÕRGE



K O H V IK  
Ja tema seitse palet
K U I KOHVIK. Siin on Tariu linna  

m aitsvam ad ja pehm em ad saiad ja 
võile ivad , siin  on tuttavad ettekand
jad, nii tuttavad, et sa ei ootagi nen
de ettekandm ist (kui sa ju st dotsent voi 
professor pole), vaid tood kõik ise, mis 
igan es soovid, võtad oma käega lõh 
navast saiakuhilast noh nii üks-kaks- 
kolm -neli saia. Stipipäeval lubad sa  
endale ülim a — lausa «ruutm eetrise»  
isuäratava karbonaadi, vahel ka kaks 
(ma m õtlen ruutm eetreid).

KUI NÄITUSESAAL. Kui kuuldakse ah- 
hetusi ülikooli kohvikus, s iis  ei imes- 
tata sel puhul m itte uute piltide o le 
m asolu üle. vaid selle  üle, et neid sel 
nädala! pole. M eeldejäävaim ad on o l
nud «Visarite» esinem ised ja . üliõpi- 
laspäevade-aegsed  noorte kunstnike  
pildid.

Ж UI SALONG. Pikaks läheks üles lu ge
da neid hubaseid ainult selle  kohviku 
ohkkonnale om aseid luu le- ja  kirjan
dusõhtuid, kohtumisi v ilistlaste , kul
tuuri- ja teadusem eestega, õhtuid, mil 
on kuulatud m uusikat ja juttu,

.Ülikooli kom somolikomitees on tän a
vu kevadsem estril käim as nn. «nelja
päevaõhtune jututuba»: põnevad tee
mad, põnevad probleemid, põnevad  
inim esed.

KUI BANKETISAAL(ID). Kõik noore 
teaduri elu tähtsam ad sündm used, m i
da on kombeks saanud pidulike koos
istum istega  m ällu kinnistada, toim u
vad ikka siin.

AlgaJ} see  keskkoolilaste olüm piaa
dide lõpetustega, noorte tudengite «re
baseks* lööm isega, kursuseõhtute ja 
te iste  kursuste kohtum istega, kuni 
jõuab välja  ülikooli lõpubanketini, 
siis kandidaadiväitekirja ilm tingim ata  
eduka kaitsm ispeoni ja  ikka üha kõr
gu stesse  edasi.

Siin on vastu võetud väliskülaliai, 
täh istatud ü liõpilaspäevi.

K U I ÜLIKOOLI KOHVIK. Auditoorium i
de nappusest on hädakorral ikka välja  
päästnud kohvik. Siin on iga  tudeng  
(voi kui veel mitte, s iis  küll jõuab  
tem agi tund) saanud koos koogi ja  
kohviga õppejõult kätte ka eksami või 
arvestuse. (Seda m eetodit võiks ju l
gelt kõrgeim aks opejusvorm iks titu 
leerida). Siin on ise  õpitud ja te iste le  
seletatud. Siin on sündinud kõige  
lustlikum ad ja kõige teaduslikum ad  
ideed, siin on ikka kõrvallauast va ja 
likku abi saadud, siin on vaieldud  
rohkem kui üheski sem inaris,

KUI TANTSUSAAL( ID). Igal kolm apäe
val, laupäeval ia pühapäeval on rõdu
saa lis  (endised kü ünlavalgu s-, nüüd 
ku uvalgus-) ohtud tantsum uusikaga  
väikeselt süm paatselt orkestrilt. On pa
rajalt hämar sosistu sek s ja on parajalt 
avar_(m uusika kostab iu ig a sse  saa li!) 
kasvoi baleriinipoognateks.

KUI KÕIKIDE KADUNUD, TAGAOTSI
TAVATE. LEITAVATE (VAHEL KA 
TABATAVATE') JA KOKKUSAAVATE 
INIMESTE BÖRS.

•GUkooli kohviku reklaami va litsu se nime!
SIRKIN

Elukuts eilseks  
FÜÜSIKUKS

Igaüks on keskkoolis füüsikat 
õppinud ja igaüks on ka ainest tea
tud pildi saanud. Ent ometi ei pii
sa sellest kosmoselaevade juhtimi
seks, aatomienergia üle valitsemi
seks, aine peenimate osakeste uute 
saladuste avastamiseks, elusaine 
ehituse uurimiseks, maailmaruumi 
lõplikkuse või lõpmatuse tõestami
seks, laseritehnika loomiseks, tead 
miste edasiandmiseks uutele õpi
lastele ja paljuks, paljuks muuks, 
millega tegelevad elukutselised 
füüsikud.

Tartu ülikoolis on füüsikat õpi
tud ja õpetatud alaies 1802. a. Eri
ti laialdaseks on kujunenud füüsi- 
ka-alane tegevus Tartu Riiklikus 
Üliikoolis nõukogude korra tingi
mustes. Selle põhjuseks on paljude 
uute instituutide ja  laboratooriu-. 
mide avamine nii ENSV Teaduste 
Akadeemias, kõrgemates koolides 
kui ka tehastes.

Käesoleval ajal toimub füüsikute 
ettevalmistamine TRU füüsikaosa
konnas kahes harus — pedagoogi
lises ja eksperimentaai-teoreetiiises. 
Vastuvõtt kumbagi harru toimub 
eraldi. Füüsika ja  matemaatika 
põhikursused on kõikidele füüsika
osakonna üliõpilastele enam-vähem 
ühesugused: kõrgem matemaatika, 
üldine ja teoreetiline füüsika, teo
reetiline mehhaanika, tehniline joo
nestamine, raadioelektroonika. Kõr
vuti loengutega lahendatakse üles
andeid ja sooritatakse ulatuslik la
boratoorne praktikum. Kitsam ette
valmistus saadakse erikursuste, eri- 
praktikumide, tehasepraktikate ja 
kursuse- ning diplomitööde kaudu. 
Häid võimalusi jõukohaste teadus
like probleemide lahendamisega a l
guse tegemiseks pakub üliõpilaste 
teaduslik ühing.

Pedagoogilise haru üliõpilased 
saavad mõnevõrra laiema silmirin- 
gi, õppides veel psühholoogiat ja

pedagoogikat,  kino- ja fototehni
kat (omandatakse kitsasfilmi de- 
monstraatori kvalifikatsioon), elekt
rotehnikat ja tehnilist mehhaanikat, 
astronoomiat ja astrofüüsikat, füü
sika õpetamise metoodikat koos 
katsetehnikaga ja raadiotehnilise 
õppevahendeid. Pedagoogilise haru 
üliõpilased omandavad füüsiku ja 
keskkooli füüsikaõpetaja kutse õi
gusega õpetada astronoomiat,  m a
temaatikat, elektro- ja  raadioteh
nikat.

Kuigi viimastel aastatel on olu
kord paranenud, on füüsikaõpeta ja
test vabariigis veel puudus, mis
tõttu oleks soovitav just see eriala 
valida. Tuletame siinjuures meelde 
pedagoogikutse materiaalseid-elu- 
kondlikke hüvesid: 48-päevane puh
kus igal aastal ja  kõrgem töötasu 
kui algajatel teaduslikel töötajatel 
(1965. a. küsitluse järgi oli füü
sika- ja matemaatikaõpetajate kesk
mine töötasu 135 rbl.).

Eksperimentaal-teoreetilise haru 
üliõpilaste spetsialiseerumise pea
misteks suundadeks on teoreetiline 
füüsika, tahke keha (pooljuhtide) 
füüsika, elektroonika, gaaslahendu- 
se füüsika, geofüüsika ja astrofüü
sika. Üksikud üliõpilased võivad 
spetsialiseeruda ka teistes, mitte- 
traditsioonilistes suundades: bio
füüsika, madalate temperatuuride 
füüsika jt.

Füüsikale on iseloomulik rohke
arvuline keerukate aparaatide kasu
tamine. Aasta-aastalt ongi m uret
setud või füüsikaosakonna oma 
jõududega konstrueeritud ulatuslik 
aparatuuripark, mille mahutamise
ga hakkab raskusi tekkima. Lahen
dus ei ole aga kaugel — juba tä 
navu hakatakse ehitama füüsika- 
korpust, mille valmimine võimaldab 
veelgi paremini korraldada õppe- 
ning teaduslikku tööd.

Aula rõdu 
sei napil aster

M AJANDUSM EHE tegevus  
ku juneb m itm ekülgseks

Üksnes nem ad  
suudavad m uuta

Aspirant T. Silk töötamas elektrokeemia laboratooriumis <&

[ |

0,1 n iisugune koht, kus saab tantsida, 
lau lda, piin m ängida ja  vaadata, kuidas 
te ised  seda teevad. K iubientusiaste ei 
ole küll palju, ag a  need, kes on, on ka 
raudvara.

Tantsitakse klubis 3 korda nädalas: 
reedel, laupäeval ja pühapäeval. Muidu- 
S1 on njeil ka tantsuorkester, kes oma 
slo w -fo x i. ja d žässiga  küll eriti tantsim i- 
sen audin gut ei paku, aga ta on ikkagi 
meie orkester.

Viim astel aastatel on klubi tantsuhi- 
m u liste arv küllaltki suur — väike saal 
e im a h u ta  enam soovijaid. Mõnikord on 
võim aliku 400 inim ese asem el klubi 
sein te vahele kiilutud 700—800.

Eriti suure populaarsuse saayutab klubi 
kevadsem estril korraldatavate estraadi- 
Konkursside ajal. Praegu on käimas 
«K aligula» nime kandev konkurss, kus 
teaduskonniti igaüks oma sõna- ja  te g e 
vusvabadust võib näidata.

Klubil on suur hulk isetegevuskollek - 
tuve — lauluansam blid, puhkpilliorkes
ter, naiskoor jne. Kõige populaarsem  on 
m.Hi .S1 ./ah yak u n stian sam b el. Ülikooli 
na,-,e,nng-l!1 polf  kahjuks iuba ammu kor- 
lalikku juhendajat ohiud. Nüüd on siis  
«Vanem uise» lavastaja-n ä itle ia  Heikki 
Haravee ohjad erida kätte võtnud ja  
ehk tuleb käsilevõetud näitem ängust mi- 

0? ! näiteringi väärilist välja .
V aiksem atest nn. ühe kursuse e tte 

võtm istest on kullaltki populaarne eesti 
filoloogide luu.etrupp «Amores» nin*  
tuusikute ansam bel «Kuup ja kera»

AILE RANNO

Keskajal vaatasid korralikud ko
danikud keemikule kui ebanormaal
sele inimesele, kes tunneb ennast 
hästi ainult plahvatuste, leekide ja 
suitsu keskel. Ometi usuti nende 
erilisse võimu looduse üle, sest 
üksnes nemad suutsid muuta üht 
ainet teiseks. Tänapäeval on kee
miat ümbritsenud müstika hajunud 
ja ka juhuslikud plahvatused väldi
tavad, kuid keemia eriline seisund 
teiste teaduste hulgas on säilinud. 
Muidugi, kõik teadused otsivad ja 
loovad uusi vahendeid, kuid sageli 
vajavad nad ka uusi materjale. 
Näiteks pole tänapäeva tööstus 
mõeldav ilma kõrgpolümeersete 
ühendite, pooljuhtide, luminofoori- 
de jt. materjalideta, mida annab 
keemia. Ka sajandi suurim saavu
tus — tuumaenergia kasutamine — 
on võimalik ainult looduslike m a
terjalide keemilise töötlemise tule
musena.

Meie vabariigis on keemiku kut
set võimalik omandada TRÜ Füü
sika-Keemia teaduskonna keemia
osakonnas. Siin saadav kutse kui 
ka teadmised erinevad m ä rga ta 
valt nendest, mida annavad TPI 
insener-tehnolooge ettevalmistavad 
harud. Siin ei süveneta keemia

ühe konkreetse tehnilise rakenduse 
kõigisse detailidesse, vaid ■ õpitakse 
tundma keemia p õ h i l i s i  ja 
ü l d i s i  s e a d u s p ä r a s u s i .  
Viieaastase õppeaja vältel tu tvu
takse keemia kõigi eriharude (anor
gaanilise, orgaanilise ja analüüti
lise keemia) alustega ja omanda
takse praktilised kogemused tööta
miseks laboratooriumides. Osakon
na lõpetanu oskab orienteeruda 
keemia väga mitmekesistes näh tus
tes, uurida ja selgitada nende sea
duspärasusi.

Keemiaosakonna teoreetiHs-eks" 
perimentaalse haru üliõpilased saa 
vad teadusliku uurimistöö oskused 
ja kogemused kaasa juba ülikoolist. 
Päras t  lõpetamist asuvad nad töö
le teaduslikes uurimisasutustes, 
kõrgemates koolides või tööstus
ettevõtete laboratooriumides. Nen
de ülesandeks on vastava asutuse 
tööga seotud keemiliste probleemi
de iseseisev lahendamine. Võiks 
tuua palju näiteid, kus TRÜ kee
miaosakonna lõpetanu on avanud 
uusi võimalusi nii tootmises kui ka 
teistes teadusharudes. Tehaste la
boratooriumides (eriti Kohaliku 
Majanduse Ministeeriumi ettevõt
ted) lahendatud konkreetsete prob-

On terve rida elukutseid, milliste
ga noored tutvuvad juba õige va
rakult. Arvatavasti teab iga kesk
koolilõpetaja, mida teeb õpetaja 
või arst, kujutab enam-vähem ette 
ehitaja ja maaparandaja  elukutset. 
Maalastel on hea ettekujutus ka 
agronoomi ja zootehniku töödest- 
tegevustest. Hoopis vähem puutu
takse kokku aga ökonomisti kutse
ga.

Kes siis on tänapäeva ökonomist 
ja millega ta tegeleb? Ökonomistid 
töötavad kõikjal. P raegu ei leidu 
enam rahvamajandusharu, kus ei 
töötaks kesk- või kõrgema haridu
sega ökonomiste. Iga aastaga kas
vab majandusteadlaste osatähtsus 
meie ühiskonnas. Ökonomisti töö
põld on väga lai, lähtudes majan- 
dusseadustest suunab ta majandus
poliitikat konkreetsetes tingimus
tes. Ökonomist peab seisma hea 
selle eest, et tööjõu või materiaal
sete väärtuste kulutus annaks kõige 
suuremat efekti. Võtame järgmise 
näite. Tööstusettevõttel on võima
lus osta kaht liiki masinaid ühe 
ja sama töö sooritamiseks. Ühed 
masinad (A) on odavamad, kuid 
nende võimsus on väiksem, s. t. 
nad annavad tunnis vähem too
dangut kui teised (B). Nüüd pea
vadki tehase ökonomist ja raam a
tupidaja kindlaks tegema, kas m a
sina В suurem võimsus teeb tasa

leemide kõrval nimetaksime veel 
arheoloogiliste objektide vanuse 
(TA Zooloogia ja Bioloogia Insti
tuut) ja  to iduaineta mürkkemikaa- 
lide sisalduse (Tartu Linna Sani- 
taar-Epidemioloogiline Jaam) m ä ä 
ramise meetodeid.

Keemiaosakonna pedagoogilise 
haru üliõpilased omandavad peale 
teadusliku uurimistöö oskuste veel 
pedagoogilise ettevalmistuse. V as
tavalt sellele antakse nendele pea
le keemiku kvalifikatsiooni veel 
k e e m i a -  või k e e m i a -  j a  
f ü ü s i k a õ p e t a j a  kutse. Olu
list lisakoormust_ see endaga kaasa 
ei too, sest võrreldes teoreetilis- 
eksperimentaalse haruga jääb ära 
iseseisva teadusliku töö praktika. 
Selle asemel kuulatakse õpetamise 
metoodika kursust ja antakse tunde 
keskkoolides. Nendel üliõpilastel, 
Kes taotlevad keemia- ja füüsika
õpetaja lisakutset, on ka keemia 
põhikursused ülesehitatud põhi
probleemidest, sest füüsikat õpivad

kõrgema hinna. Kui mitte, siis tu 
leb eelistada masinat A. Kuid m a
jandus on keeruline ja  ainult eel
neva arvestusega piirdumine pole 
tihti õige. Kui toodangut on h ä 
dasti vaja meie majandusele, kui 
sellest sõltub mingi teise kauba 
valmistamine või kui masina В 
tooted on paremad, siis tuleb ka 
neid_ asjaolusid arvestada. Kuid 
eelkõige peab ökonomist võitlema 
selle eest, et masinad oleksid või
malikult odavad, tootlikud ja a n 
naksid kvaliteetset kaupa.

Sotsialistliku majandussüsteemi 
puhul lähtub ökonomist eelkõige 
riiklikest huvidest. Seejuures peab 
ta tagama ka igale kodanikule 
terna seaduslikud õigused. Kui e t
tevõtted tahavad lasta vahel välja 
kõrgema hinnaga tooteid, peab öko
nomist vahele astuma, arvestades 
tarbijate  huve. Kaubatundjad jä lg i
vad, et ettevõtted suunaksid kau- 
bandusvõrku ainult nägusat ja 
kvaliteetset kaupa. Kaubandusöko- 
nomistid aga hoolitsevad selle eest, 
et kauplusi oleks piisavalt, et kau- 
bahinnad vastaksid nende tootmi
seks tehtud kulutustele jne.

Majandusteaduse kitsamaid eri
harusid on palju. TRU Majandus
teaduskonnas valmistatakse ette 
rahanduse ja krediidi eriala spetsia
liste (nii eesti kui ka vene keeles).

(Järg lk. 4)

nad põhjalikumalt kui teised kee
miaosakonna üliõpilased. P äras t  lõ
petamist asuvad keemiaõpetaja li- 
sakutsega lõpetajad tööle suure
mates keskkoolides ja  tehnikumi
des, kus on neile täiskoormuse (ja 
paiga) kindlustamiseks piisav arv 
keemiatunde; keemia- ja füüsika
õpetaja lisakutsega lõpetajad aga 
nendes keskkoolides, kus nad saa
vad samaaegselt õpetada mõlemat 
ainet. Niisugune kombinatsioon 
vastab kõige paremini reaalteaduste 
kaasaegsele sisule ning muudab 
need ained õpilastele palju huvi
tavamaks, sest väärilisele kohale 
tõuseb nende eksperimentaalne, 
uurimuslik külg.

Seoses sellega, et vabariigis on 
praegu tõsine põud keemia- ja füü
sikaõpetajatest, võetakse eeloleval 
sügise! TRÜ keemiaosakonna peda
googilise haru I kursusele 20 üli
õpilast. Üldse võetakse keemiaosa- 
konda 40 üliõpilast.

A. TALVIK

Stiilne ringlühter 
aulas.



M A J ANDU SM EUE tegevus..
■ V (A lgus 3. lk .j  

Kaubatundmise, kaübandusökonoo- 
mika, kaubandusliku raam atupida
mise jä majandusküberneetika eri
alal: toimub õppetöö ainult eesti 
keeks I£t ilmus:' teatmik «TRÜ 
MAJAX DUSTEADUSKOND» 197 i ,

. Jgii's SH-nikohal ei räägiks konkreet- 
selt nendest erialadest. Teaduskoru 
na teatmikke saadame keskkooli- 
desse, haridusosakondadesse, kutse- 
nõuandlatesse. Kui aga pole või
malik neid sealt saada, saadame 
teie nõudmisel selle ka teaduskon
nast, eriti juhul, kui seda soovib 
suurem gru,pp.

Vastu võtame nii statsionaarseid 
kui ka mittestatsionaarseid üliõpi
lasi. Õppeaja vältel saab üliõpilane 
mitmekülgse ettevalmistuse, mis 

#monevõrra erineb üiksikute erialade 
". lõikes. Nagu kõigis teaduskonda

des, nii õpitaikse ka M ajandustea
duskonnas ühiskonnateadusi ja 
võõrtkeeli, ilma milleta ei oie mõel
dav tänapäeva nõukogude spetsia
list. Kõigile Majandusteaduskonna 
üliõpilastele antakse tugev üldma- 
janduslik ettevalmistus, et ta oleks 
suuteline edukalt töötama mitte_ a i
nult oma kitsal erialal, vaid võiks 
soovi korral üle minna ka mõnele 
teisele majandusalasele tööle. Üha 
enam suureneb matemaatika osa
tähtsus majandusteadlaste etteval
mistamisel, sest elu nõuab m ate
maatil iste meetodite kiiret ja u la
tuslikku rakendamist rahvam ajan
duse planeerimisel ja  juhtimisel. 
Sellepärast õpetatakse M ajandus
teaduskonnas kõrgemat m atemaati
kat, tõenäosusteooriat, matem aati
list statistikat ja matemaatil is t pla
neerimist.

Tugeva üldise ettevalmistuse 
baasil saavad üliõpilased etteval
mistuse nende poolt vaiitud kitsa
mal erialal. Praktil iste oskuste 
omandamiseks näeb õppeplaan ette- 
menetluspraktikad.

Majandusteadlane peab olema 
avara silmaringiga inimene, kes pü
sivalt otsib uut ja võitleb aktiiv
selt majandusküsimuste parema la
hendamise eest. Sellepärast on tea 

duskonnas loodud võimalused va 
batahtlikus korras erikursuste kuu
lamiseks, tööks teaduslikes ringi
des, isetegevuseks jne.

Majandusteaduskonna lõpetanu 
esimene töökoht sõltub tavaliselt 
tema poolt valitud kitsamast eri
alast. Rahanduse ja krediidi eriala 
lõpetajad suunatakse tööle ökono
mistidena rahandusorganeisse või 
ettevõtetesse, inspektoritena panka
desse. Kaubanduslike erialade lõpe
tajad alustavad oma töömeheteed 
kaubatundjatena suurtes kauplustes 
ja ladudes või kaubandusorganisat
sioonides, kaupluste või ladude 
juhatajate asetäitjatena. Kauban- 
dusökonomistid on tavaliselt kaup
luse juhataja  asetäitjad, planeeri
jad, kaubandusinspektorid, kauban
dusorganisatsioonide osakondade 
juhatajad jne. Küberneetikud hak
kavad tööle plaaniorganites, ra a 
matupidajad kaubastutes ja 
ETKVL-i süsteemis.

Iga lõpetanu ametialane edukus 
sõltub tema praktilisest tööst ja 
arenemisvõimest, kuid üldiselt on 
TRÜ Majandusteaduskonna iõpeta- 
nute teenistusalane edutamine toi
munud kiiresti. Nii töötab meie lõ
petajaid ministeeriumides valitsus
te juhatajatena, nende asetäit ja te
na, osakonnajuhatajatena, riigi
panga- ja rahandusosakondade ju 
hatajatena ja  paljudel teistel vas
tutavatel kohtadel. Rida lõpetajaid 
on läinud teaduslikule tööle, õppe
jõududeks kõrgematesse või kesk- 
eriõppeasutustesse, ajalehtede toi
metustesse, partei- ja ametiühingu- 
organeisse.

Majandusteadlase töö on huvi
tav, sest puhtmajanduslike küsi
muste lahendamisel tuleb kokku 
puutuda ka teiste alade (haridus, 
tervishoid, tootmistehnoloogia, kir
jandus jne.) põhiküsimustega, olla 
alati kursis meie elu aktuaalsete 
probleemidega ja viibida inimeste 
keskel.

Dots. V. KR1NAL,
Majandusteaduskonna

dekaan

M.: Kuulsin, et Sind huvitab, mis M.: 
on matemaatika ja kes on m a
temaatikud, mida tehakse meie 
ülikooli M atemaatikateadus
konnas ja kuidas elavad mate- 
maatikatudengid ning mis A.: 
saab pärast ülikooli lõpetamist 
ja mida kavatsevad m atem aa
tikud tulevikus tegema hakata.

A.: Pean’d pea, seda, mis m ate
maatika on, mulle küll pole M.: 
vaja rääkida. Olen juba üks
teistkümmend aastat pea iga 
päev matemaatikatunnis is tu
nud ja koduseid ü lesandeid ' 
rehkendanud — see asi on 
mulle enam kui selge.

M.: Selles häda ongi, et koolimate
maatika järgi otsustades tekib 
matemaatikateadusest hoopiski 
ühekülgne pilt. Katsun seda 
väheke seletada. Kas Sa tead, 
kui vana on matemaatika?

A.: Mitu tuhat aastat vist?

Selleks ta ongi. Muidugi, 
lahendatakse ka majandusüles- 
andeid ja teaduslikke problee
me, kuid tudengitel on arvuti 
kasutamisel eesõigus.
Et masinaga arvutamine 011 
üks vägev värk, seda kujutan 
küll ette. Aga muidu on see 
matemaatika ikka ü-ks elukauge 
ja kuivavõitu ala . . .
Selles Sa küll eksid! Kas Sa 
siis pole kuulnud, mida kõike 
arvuti ei tee: planeerib m ajan
dust, rehkendab palkasid, kor
raldab laomajandust,  regulee
rib transporti . . .

Siis edasi — kasvõi kosmo
selaevade lennud — ikka tänu 
arvutitele. Haiguste diagnoosi
mine ja ravi määramine . . .  
Tõlkimine, teaduslike artiklite 
refereerimine..  Paragrahvide 
otsimine, kurjategijate tabami
ne näpujälgede ja käekirja

A.:

M.

Üks jutuajam ine noore  
M atem aatiku ja  vee l 
noorem a Abituriend i vahel

Lem m ik- 
harrastus  
elukutseks

KehakuMuuri ja  spordiga sõb- 
rutsemisest on heameelt tunda saa 
nud vist igaüks. Mis võiks olla 
kaunim suuskadel liuglemisest 
härmaehtes metsas? Või mõnusam 
karas tavast suplusest palaval suve
päeval? Mis võiks . ..  Loetelu tu 
leks väga-väga pikk. Missugune 
rõõm ja rahulolu valdab pärast 
võitu jooksudistantsil , pärast taba 
vat korviviset! Või heameel jõuli
sest tõmbest sirgetele kätele püsi
ma jäänud tõstekangist. Eneseüle
tamine. Täna sekundikümnendik 
kiiremini kui eile, sentimeeter kau
gemale kui eile. Homseks aga tuleb 
seada uus siht, uus eesmärk — 
veelgi kiiremini, veelgi kaugemale, 
veelgi tugevamini!

Tuhanded abituriendid tegelevad 
kehakultuuriga. Kes regulaarselt,  
kes mitte. Ühed tervise tugevdami
seks, teised vaimse töövõime tõst
miseks, kolmandad taMejõu kasva
tamiseks, neljandad liikumisrõõmu 
saamiseks . . .  Head indu edaspidi
seks!

Sajad  abituriendid on spordi- 
pisikust tõsiselt nakatatud. Tree
ningud spordikoolis või mõnes 
ühingus kolm, neli, viis korda n ä 
dalas, aastast aastasse. Režiim, 
valmistumine võistlusteks. Pa l jus t
ki on tulnud loobuda. Mille nimel? 
Kas on see tõesti vajalik? Ükski 
tippsportlane pole kahetsenud spor
timisele kulutatud aega. Spordil ja 
võistlemisel on  oma kordumatu 
võlu. Selle kõrval tutvumine uute 
paikade ja  inimestega, võistluskaas- 
laste, rivaalide ja spordisõpradega. 
Tänu spordile saavad kauged maad 
lähedasteks, võõra rahva esindajad 
omasteks. Noorus on sportimise 
aeg. Ära lase seda aega kasutult 
mööduda!

Pöördume nende abiturientide 
poole, kellele sport on saanud lem
mikharrastuseks. Teid ootab Tartu 
Riikliku Ülikooli Kehakultuuritea
duskond. Uus-Meremaa kuulsa 
jooksusüsteemi rajaja  A. Lidiard 
avaldas järgneva mõtte. Maailma 
tippsportlastest on igaüks erinevat 
teed mööda tulnud spordi juurde. 
Kuid kõikide juures on iseloomus
tavaks, et nad kohtasid inimest, 
kes arm astas sporti ja  kes oma elu 
pühendas spordi hüvanguks.

Nende hulgast, kes armastavad 
oma ala ja  tahavad selle heaks 
kogu jõu ja võimed välja panna,

saabki meie spordiliikumine järel
kasvu.

TRÜ Kehakultuuriteaduskonnas 
on soodsad võimalused lemmikhar
rastuse jätkamiseks meie vabariigi 
kõige kogenumate treenerite-õppe- 
jõudude silme all. Enamikul spordi
aladel on üliõpilaste kasutada head 
baasid, inventar ja varustus. Mai
nime siinkohal vaid üleliiduliselt 
ja  rahvusvaheliselt tunnustatud 
Kääriku baasi ja  kilehalli Tartus.

Kehakultuuriteaduskonnas 011 
võimalik elukutse omandamisega 
ühendada lemmikharrastus. Neli 
aas ta t  õppimist ja noort spetsia
listi ootab avar tööpõld. Missugus
tes paikades töötavad Kehakultuu
riteaduskonna lõpetanud? Suurem 
osa on läinud tööle treeneritena 
spordikoolidesse ja spordiühingu
tesse või kehalise kasvatuse õpe
tajatena üldhariduslikesse kooli
desse. Nende kõrval leidub arvu
kalt kõrgemate koolide õppejõude, 
kutsekoolide ja  tehnikumide keha
lise kasvatuse õpetajaid. Osa spet
sialiste tegeleb organisatsioonilise 
tööga spordikomitee või spordi
ühingute rajooni- ja  linnaaparaadis 
või siis vabariiklikes keskorgani
tes. Huik teaduskonna lõpetanuid 
organiseerib kehakultuuri- ja spor
dialast tegevust vabrikutes, asu tus
tes, sovhoosides, kolhoosides — 
kas tootmisvõimlemise metoodikute 
või massispordi instruktoritena. 
Mõnest lõpetanust on saanud spor
diajakirjanik, mõnest teaduslik töö
taja. Pikk loetelu erinevaid ame
teid, kuid neid kõiki seob üks — 
arm astus kehakultuuri ja spordi 
vastu.

Teaduslik-tehnilise revolutsiooni 
tingimustes omandavad kehakultuur 
ja  sport üha tähtsama koha iga 
inimese elus. Tööprotsesside au to 
matiseerimise ja elulaadi linnastu
mise tõttu tuleb igal järgneval 
põlvkonnal ikka rohkem tegelda 
kehakultuuriga. Vastasel juhul 
ootaks inimkonda degenereerumine. 
Meie — eesmärgiks on jõuda nii
kaugele, et iga inimene tegeleks 
iga päev kehaliste harjutustega. 
Selleni jõudmiseks tuleb veel palju 
teha. Seepärast on uued kehakul- 
tuurispetsialistid teretulnud 1

Omamoodi võlu on igal spordi
alal. Oskusi ja vilumusi annab õp
peaeg Kehakultuuriteaduskonnas. 
Optimismi, elurõõmu ja head ter
vist peab endal olema. Kehakultuu
riteaduskond ootab abituriente, kes 
tahavad lemmikharrastust ühen
dada elukutsega!

Tänavu võetakse vastu 50 uut 
üliõpilast.

V. LENK,
spordimängude kateedri juhataja

M.: Õige. Matemaatika on tõe
poolest inimkonna vanemaid 
teadusi. Aritmeetikaga, mida 
praegu algkoolis õpitakse, te
geldi juba vanas Egiptuses, A.: 
Babüloonias, Indias mitu tuhat 
aastat enne meie ajaarvamist.  
Kaheksaklassilise kooli geo- M.: 
meetria- ja aigebrakursuste 
materjal oli selge kreeklaste! A.: 
ja araablastel meie ajaa rvam i
se algul ja esimesel aas ta tu 
handel. Ja keskkoolikursus 
jõuab lõpuks ka XVII sa jan 
disse Newtoni ja Leibnizini. M.: 

Kahjuks puudub aga kesk
koolis täielikult kaasaegne m a 
temaatika. Käesoleva sajandi 
viimaste aastakümnete mate- 
maatikaloomingule annab olu
list lisa ning vajutab oma pit
seri elektronarvuti ja sellega 
tihedasti seotud uued mate- 
maatilkaharud — eeskätt küber
neetika.

Sellepärast ongi m atem aa
tika ka noor, kiiresti arenev 
teadus. Ülikooli vanemate kur
suste õppeplaanides on rida 
valikkursusi, millede raames 
õppejõud tu tvustavad m ate
maatika kõige uuemaid saavu
tusi, et noored matemaatikud 
aegsasti oleksid kursis kõige 
uuega.

A.: Siiski ma arvan, et päevast 
päeva aina arvudega tegelda 
ja rehkendada on väga tüü- A.: 
t a v . . .

M.: Seda arvan minagi.
A.: ? ? ?
M.: Ülikoolis matemaatikutele loe- M.: 

tavate kursuste hulgas on suh
teliselt vähe selliseid, kus tu 
leb tegelikult ka rehkendada. 
Pealegi leiame siin abivahen
deid — lauaarvutid (ehik klahv- A.: 
arvutid), väike õppearvuti 
«Nairi» või ka päris elektron
arvuti — vastavalt ülesande M.: 
keerukusele.

A.: Millal nendele kord ligi p ää 
seb . . .

M.: Tulevast aastast hakkavad 
matemaatiikatudengid juba esi
mesel semestril elektronarvutit 
tundm a õippima.

A.: Ainult et teie arvuti olevat 
kehvapoole, a j a s t - a ru s t . . .

M.: Oli. Praegu on aga Tartus va
bariigi kaks kõige moodsamat 
arvutit «Minsk-32» — EPA 
oma esialgu veel ikastides, üli
kooli oma aga juba töötab.

A.: Ja  ka tudengid pääsevad talle 
ligi?

j ä r g i . . .  M a le m ä n g . . .  Avali
ku arvamuse ennustamine . . .  
Ilmateenistus .. . Abikaasa v a 
lik . . .  Kutsenõuanne . . .
Aga seda kõiike teeb ju masin! 
Mida teeb siis inimene, kes 
tegeleb matemaatikaga?
Masin ei tee ju midagi muidu, 
kui inimene teda ei õpeta.
Aga milleks siiski m atem aa
tik? Masinat peaks diagnoosi
ma õpetama arst, mitte m ate
maatik — kust tema diagnoo
simist tunneb?
Matemaatikul on kõige selle 
juures vägagi suur osa. Kõi
gepealt tuleb uuritavat näh
tust matemaatil iselt kirjeldada. 
On ju arvuti väga nõudlik abi
line — tema jaoks peab olema 
kõik peensusteni täpne ja sel
ge, mingit kahemõttelisust ta 
ei salli, mistõttu sunnib ka 
teiste erialade inimesi hoopis 
sügavamalt oma ainevalda 
tungima.

Siis tuleb selgeks teha, kui
das inimene seda laadi üles
andeid lahendaks, ning õpeta
da masinat sama tegema.

Eri liiki ülesannete lahenda
miseks on tekkinud rida uusi 
distsipliinegi — näiteks m ate
maatil ine planeerimine, opti
maalse juhtimise teooria, j ä r 
jekorra ehk teenindusteooria, 
mänguteooria jne.
Ja  kas neid teooriaid — noh, 
näiteks seda «sabas seismise 
teooriat» — on võimalik ka 
Tartus õppida?
Kõik need ja veel mitmedki 
praktil ise kallakuga distsiplii
nid on käesoleval aastal av a 
tava nn. rakendusmatemaatika 
eriharu õppeplaanis.
Kuhu need rakendusmatemaa- 
tiikud peale lõpetamist tööle 
pannakse?
Tööpuudust karta ei ole, vas
tupidi, nõudmine matem aati
kute järele on praegu suur 
ning suureneb veelgi. Igal 
aastal tuleb vabariiki arvuteid 
juurde ning enamik neist läheb 
tehastesse ja  iteistesse majan- 
dusettevõtetesse.

Mitmed ülesanded on meie 
vabariigis juba lahendust leid
nud. Nimetagem kasvõi linna
planeerimist, juriidilise infor
matsiooni töötlemist, sotsioloo
gilise ja meditsiinilise andmes
tiku analüüsi. Niisiis tegevust 
jätkub niihästi praktika kui ka 
teaduse valdkonnas.

A.:

M.

A.:

M.

A.:

M.

A.:

M.

M.:

S l
A.:

№.
See ei ole tavaline kell. Ta on 

ülikooli rahvale asendam atuks ja  
lähedaseks abiliseks. Peahoonesse 
tu lles kuulub meie esimene ja  lahku
des viim ane pilk temale. H ilinejatele  
tundub ta kiusliku lt täpse pedan- 
dina, ootajatele on tem a käik aeg
lasem teo omast. E ksam il läbikuk-

kunuile näib kahjurõõm salt irvita
va kuradikesena , neile, kel hästi 
läks, aga leebelt m uheleva elutar
ga sõbrana. Peahoone kella all 
määravad kohtum isi need, kel töö  
või südam easjad selg itam ist vaja
vad või kel mõni asi ühiselt toi
metada.

Aga kui huvitab teadusiik töJ 
puhta matemaatika alal?
Ka selle jaoks on võimalus 
olemas. Meie teaduskonnas 
töötab paralleelselt rakendus
matemaatikaga ka nn. teoree
tiline haru (arvutusm atem aa
tika nime all), kuhu oodatakse 
eeskätt andekamaid noori, et 
neid .pärast ülikooli lõpetamist 
suunata teaduslikule tegevuse
le või õppejõududeks kõrgema
tesse koolidesse.
See on aga mõeldud vist väga 
vähestele?
Mitte sugugi. Arvestades m a
temaatika järjest suurenevat 
tähtsust on ENSV-s igal aa s 
tal võimalik teadusepõllule 
(aspirantuuri kaudu) suunata 
umbes kümmekond noort m a 
temaatikut ja rakendusmate- 
maatikut, ja pole juhtunud, ei 
mõnele tõsisele ja asjast huvi
tatud noorele kohta poleks 
leitud.
Sa nimetasid siin võimalusi 
saada kõrgema kooli õppe
jõuks. Aga kas tavalise kooli 
matemaatikaõpetajaks ka saab 
Tartus õppida?
Küll ikka. Meil ju töötab ka 
veel kõhnas — pedagoogiline 
haru, kus valmistatakse ette 
keskkooli õpetajaid, kes peale 
matemaatika on võimelised ka 
füüsikat õpetama.
Ja pedagoogid õpivad siis se
da ainet, mida kooliski õpeta
vad?
Hoopiski mitte. Küllalt pa lju 
sid aineid õpivad nad koos 
arvutusmatemaatikutega. Nii 
õpivad nad tundma ka kaas
aegse matemaatika huvitava
maid peatükke, et õigesti h in
nata  matemaatika osatähtsus! 
kaasajal.
Nüüd aga ütle ausalt, kas m a
temaatika õppimine on ikka 
väga raske.
Kui tahad minu arvamust 
kuulda, siis —- üks kergemaid.

Kõik, mida õpitakse, on ra u 
ges loogilises süsteemis ja kui 
see süsteem — nn. m atemaati
line mõtlemine — om anda
takse, tundub kõik lihtne ja 
selge olevat.

Muidugi sõltub selle süstee
mi omandamise edukus kaldu
vustest ja eeldustest, kuid a r 
vatavasti  on vajalikud eeldu
sed siiski olemas küllalt palju
del noortel.
Aga miks siiski väljalangevus 
nii suur on, nagu olen kuul
nud?
Paistab, et laisklemine annab 
siin vist rohkem tunda kui m u
jal. Kui loengutel ei käida või 
neid «peaga» ei jälgita, jääb 
arusaamine nõrgaks, ning ek
samieelse «tuupimisega» asja 
ei paranda.

Rakendusmatemaatika eriala 
loomise tulemusena loodame, 
et olukord paraneb — need, 
kellele teoreetilised arutluskäi
gud raskena tunduvad, saavad 
oma võimeid rakendada roh
kem praktilises suunas.
Kas on tõsi, et matemaatikud 
on kuivad ja igavad inimesed, 
kes oma erialast kaugemale ei 
näe?
Kõigepealt ütlen Sulle, et nii 
Matemaatikateaduskond kui ka 
matemaatikud on noored. Õieti 
on teaduskonnaga (nagu m a 
temaatikaga enesegagi) lugu 
nii, et õpiti seda juba ülikooli 
asutamisest peale, iseseisev 
teaduskond (noore dekaani 
E. Jürimäega eesotsas) loodi 
aga alles 1969. aastal. Meie 
teaduskonnas õpetab ülikooli 
noorim professor G. Vainikko, 
kes on ka !aulumees_. Laulu- ja 
tantsu-,  spordi- ja sonamehi on 
ka teiste noorte õppejõudude, 
samuti tudengite  seas. Mees
koori tuntud solist on kateed
rijuhataja O. Prinits,  õppejõud 
K. Soonets on rahvatantsu- 
mees, L. Roots maletaja. Tu
dengite aktiivsust iseloomustab 
kasvõi üks lend, kus õppis, 
tantsumeister A. Lossmann, 
orienteeruja O. Kärner ja ker
gejõustiklane K. Jurkatamm . . .  
Matemaatikud korraldavad iga 
aastasi vilistlaste kokkutule
kuid ja annavad perioodiliselt 
välja kogumikku «Matemaati
ka ja kaasaeg».
Nii et huvitav, vajalik, pers- 
oektiivikas ja tulus . . .  Kas see 
kõik on ka tõepoolest n i i . . .  
Jääb üle ainult öelda — tule 
ja veendu ise._______________

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тдату Ркйклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет»L 
г. Тарту Эстонской СС.Р. Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans Heidem anni nim. trükikofa trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. 131. Üksiknumbrf 
hind 2 kop. Teil. nr. 1633. A1B 06386.
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Nt. 9 Reede!, 26. märtsil 1971. a. ХХШ aastakäik

M eelism o tiiv  A ram  H a tša tu r ja п гд а

Üte-eelmisel teisipäeval segati 140. 
auditooriumis toimuvat loengut. 
Peahoone komandant vabandas vii
sakalt ja palus luba halMpäšsel 
külalisel kohtuda Hatšatur Abovja- 
niga, s. t. tema büstiga.

Tudengid seisid püsti, külalise

siidi — nägu ei sünni võõraste 
nähes puudutada — hüvasti — see 
põhjamaa on ikkagi liiasti kaugel 
mägisest Armeeniast.

T u d e n g i d :  Kes ta on? Mida 
teeb? Miks? Vana revolutsionäär, 
turist, kultuuriinimene, lihtsalt ar
meenlane?

Küllap vist tähtis tegelane — 
igaüht ei lastaks loengut segama. 
Ja küllap nõnda tähtis, et iga minut 
loetud — ei leidunud võimalust va
lida vabalt aega, et marmorisse 
raiut Hatšaturiga hetkeks kahekesi 
olla.

K ü l a l i n e  (tahvlile viidates): 
Mis loeng see teil siin on? Mate
maatika? Keemia?

õ p p e j õ u d :  Tänapäeva eesti 
keel.

(Vahemärkus: ei olnud vist Abov- 
jani ajal eesti kee! veel nii arene
nud, et võõramaalane teda kõrge
maks matemaatikaks või orgaanili 
seks keemiaks oleks pidanud.)

õ p p e j õ u d  (pärast külalise 
lahkumist): See peab midagi tähen
dama, kui teises ilmanukas kodu
kandi meest kohtad. Kujutlege 
Kreutzwald Armeeniasse.

S e e  m e e s  o l i  A r a m  H a t  
š a t u r j a n . 1

Aram Hatšaturjan — muusik, 
suur inimene, — Tartu ülikoolis. 
Eestlasele kauge ning siiski lähe
dase maa esindaja. Kes kuulasid 
juhuslikult (lisaks Hatšaturjanile) 
samal ajal meil külas viibinud ar
meenia «Apostleid», mõistavad 
mind loodetavasti. Mingi imevägi 
peab armeenia muusikas (selle 
alustes, rahva ajaloos, tavades, loo
tustes) olema, et ta meie hinges 
s e d a v õ r d  vastu kõlab, kuna pa 
hatihti hoopis lähedasemgi (otse
ses ja kaudses mõttes) muusika 
meid külmaks jätab. Kaks tillukest 
maad ja rahvast, täiesti erinevat, 
aga vastastikune mõistmine ja aru
saamine teineteise kultuurist, hin
geelust, lootustest-ootustest. Ilus 
näide selle kohta, kuidas pisikesed 

, . rahvuskultuurid üksteist täienda
kaaskond ootas ukse juures. ^es, arendades viivad edasi i n i -

Vanem mees, väljendusrikas na- m e s  ̂e  k u l tu u r i ,  mida iga rahvas 
gu, puhmas juuksed ja kulmud, lil* „ksikuna nähtavasti ei suudaks, 
led, naeratus, fotograaf — nii, pa- V VAINO
lun jah, valmis, palun veel kord,  ̂ '
knmKpc К mW kä«ti kro- Konkreetsem alt on tem ast lugedak o m o e s . KOIK, ka_f EtDlSeD u ie  КТО Ä Luurj artftH s }S. m ärtsil «Edasi* esl-
beltse marmori ja  Matsatun nime- lehekfiljel.

Ajaloo-osakonna parteigrupi töö 
on küllaltki mitmetahuline. Prakti
liselt tuleb tegelda peaaegu kõigi 
probleemidega, mis kerkivad osa
konna ette, olgu need siis seotud 
õppe-kasvatustööga, osakonna aren
guperspektiividega, kaadriga, tea
dusliku tööga või tähtpäevade tä
histamisega. Osa probleeme lahen
datakse jooksva töö korras, teiste 
arutamiseks tullakse kokku mõlema 
kateedri kommunistide ühistel nõu
pidamistel.

Parteigrupi töökoosolekuid toi
mub aastas keskmiselt 4 — 5. Ta
valiselt on kohal enamik grupi liik
mete üldarvust, mis viimastel aas
tatel on kõikunud 15 ja 19 vahel. 
Üksikjuhtumeil on esinenud ka 
põhjendamata puudumisi. Seoses 
sellega on tulnud aeg-ajalt päeva
korda võtta parteilise distsipliini 
küsimus ning mõnele seltsimehele 
meelde tuletada, et aktiivne töö 
parteiorganisatsioonis pole mitte 
ainult iga kommunisti õiguseks, 
vaid ka kohustuseks.

Suurem osa ajaloo-osakonna õp
pejõududest (17-st 11) on NLKP 
liikmed. See on soodustanud partei
grupi osa pidevat kasvu osakonna 
probleemide lahendamisel. Üliõpi- 
laste-kommunistide arv on grupis 
muutlik. Viimase 2 aasta jooksul 
on NLKP liikmeks või liikmekandi
daadiks vastu võetud 5 ajaloo-osa
konna üliõpilast, kuid mitmed 
neist on ülikooli lõpetamise järel 
siirdunud tööle teistesse parteior
ganisatsioonidesse, Ja see on loo
mulik. Ent kas ei oleks samal ajal 
vajalik, et ajaloo-osakonna komso- 
moliorganisatsioon annaks senisest 
rohkem täiendust osakonna partei- 
grupile?

Viimaste aastate üheks peami
seks tööks on parteigrupile olnud 
suurte tähtpäevade tähistamise or
ganiseerimine. Spetsiaalsed otsused 
võeti vastu seoses V. 1. Lenini 100. 
ja Fr. Engelsi 150. sünni-aastapäeva 
tähistamisega. Vastavalt otsustele 
organiseeriti kommunist L. Rootsi

Tervitame 
NLKP XXIV 
kongressi!
juhtimisel filosoofilised seminarid 
teemadel «V. 1. Lenin ja ajalootea
dus» nihg «Fr. Engels ja ajaloo
teaduse probleeme». Rida partei
grupi liikmeid (H. Moosberg, 
K. Siilivask, L. Eringson, H. Pala
mets, M. Kubo jt.) esines ajakir

janduses tähtpäevakohaste artiklite
ga, aga samuti ettekannetega tea-

Ajaloo- 
osakonna 

k o m m u n i s t i d  
N LKP  X X IV  

kongressi eel
duslikel konverentsidel ja loengu
tega. Tartu koolide õpilastele orga
niseeriti kinolektoorium V. I. Leni
ni elust ja tegevusest; selle läbivii- 
misse tõmmati kaasa ka osakonna 
komsomoliaktiiv.

Pidevalt tegeleb parteigrupp osa
konna komsomolitöö parteilise juh
timisega. 1969. aasta detsembris 
arutati lahtisel koosolekul koos 
osakonna komsomolibürooga õppe
kasvatustöö aktuaalseid küsimusi. 
Leninliku arvestuse läbiviimisest 
votsid osa nii grupporg, tema ase
täitja kui ka kommunistid-kursuse- 
juhendajad. Arvestuse käiku arutas 
parteigrupp ühel oma töökoosolekul 
1970. a. kevadel. Positiivne on TRÜ 
komsomoliorganisatsiooni mitmete 
juhtide (M. Kubo, J. Allik, D. Vse- 
viov) kuulumine ajaloo-osakonna 
parteigrupi koosseisu. Ent kõigest 
hoolimata esineb selles osas veel 
mitmeid aspekte, mis vajavad par
teigrupi senisest suuremat tähele
panu.

Need on põhilised momendid 
ajaloo-osakonna parteigrupi vii
maste aastate tööst. Seoses lähe
neva NLKP 24. kongressiga seisa
vad ees uued ülesanded, kohustus 
senisest igakülgsemalt ja efektiiv
semalt täita parteilise juhtimise, 
ideoloogilise kasvatustöö funktsioo
ni osakonnas. Eeldusi nende üles
annete täitmiseks on. Nende reali
seerimine sõltub aga parteigrupist 
endast. O. KLAASSEN

170 aastat Kristjan «Taak Peterson i
sünnistLaupäeval, 13. märtsil kogune

sid ülikoolipere liikmed aulasse tä 
histama eesti kunstluule ra jaja  
K. J- Petersoni 170. sünni-aasta- 
päeva. Avaakordi annab Tartu Aka
deemiline Meeskoor:

*Kas siis selle maa keel 
taulutuules ei või 
taevani tõustes üles 
igavust omale o tsidaЪ  

Kõlab ka K. Türnpu «Tervitus». 
Rohelisega ehitud kõnepulti tõu

seb ülikooli komsomolikomitee sek
retär M. Kubo: j 

«On sümboolne, et tänased üli
õpilased peavad meeles Iv J. P e
tersoni, kes oma lühikese elu jook

sul suutis ja  tegi enam kui paljud 
enne ja  päras t teda. Kristjan Jaak 
pühendas end tarkuste õppimisele, 
keelte uurimisele, rahvalaulude ko
gumisele. Tema luuletused ja päe
varaam atu  mõtted on au sees prae
guste üliõpilaste hulgas.»

RAT «Vanemuise» näitleja T. 
Tepandi esituses kõlab viisistatuli 
iuulekatkend Fr. Tuglaselt:

«Tähitumal talveööl 
m ustas m etsas tuikab tuli.
Tule ääres noorukene, 
silm as tyli, punaplekid paletel. 
Tee tal kauge: Tartust R iiga , — 
palju käidud, palju käia, 
kuni kodu künnisel.

N im i noorukese: K ristjan Jaak.»
K. J. Petersoni loomingut esi ta

vad näitlejad L. Bender, K. Süva- 
lep ja  A. Peep.

Saabub pidulik moment. Kirja- 
,nik A. Kaalep teeb teatavaks K-J. 
Petersoni auhinna toimkonna o tsu
se määrata 1970. a. auhind filo- 
loogiadoktor August Annistile. 
Laureaat tõuseb lavale vastu  võ t
ma rektor A. Koobilt auhinnameda- 
lit ja auürikut, rahvariides neiud 
ulatavad punaseid roose. Koorilt 
kõlab M. Härma «Meestelaul». Saal

austab laureaati püsti tõusmisega. 
Seejärel peatub dots. J. Peegellü- 
hidalt tähtsamail tähistel A. An- 
nisti teaduslikul ja  kirjanduslikul 
eluteel. Järgneb valik A. Annisti 
loomingust. Kõrvuti originaalteos
tega kõlavad näitlejate esituses ka t
kendid antiikeepostest ja «Loost 
Igori sõjaretkest», mis laureaadi 
vahendusel on meieni jõudnud ja 
nii ka meie keele kindlalt kultuur
keelte hulka viinud.

Ja uuesti tõusevad lavale rektor 
ja  rahvariides neiud. T. Kuldsepp 
teeb teatavaks 1971.a. auhinna
toimkonna otsuse kuulutada lau
reaadiks dotsent J. Tammeorg. 
«Meestelaulu» ja püsti tõusmisega 
austatakse viimase aastakümne 
teenekaimat meest ülikooli teaduse 
juhtimisel. Dr. L. Allikmets annab 
ülevaate J. Tammeoru — ülikooli 
UTÜ asutaja ja  auliikme, vabariigi 
OTÜ Nõukogu esimehe tegevusest 
nii ülikooli kui üliõpilasteaduse 
arendamisel. Viimasel aastakümnel 
on Tartu Ülikooli teaduslikud s a a 
vutused leidnud üha laiema tu n 
nustuse nii Nõukogudemaal kui ka 
raja  taga. Rahvusliku teaduse in 
ternatsionaalsete sidemete laien
damisel on laureaat teinud ära tä 
nuväärse töö.

Laureaadid koos auhinna toim
konna liikmetega ja ülikooli juh t
konna esindajatega kogunevad pi
duliku sündmuse puhul ülikooli 
kohviku rõdusaali. Siin saadetak
se A. Annisti ettepanekul ühiselt 
tervituskaart K. J. Petersoni au
hinna esimesele laureaadile Fr. 
Tuglasele. Laureaadid tänavad 
neile osutatud tähelepanu eest ja 
avaldavad lootust, et ülikooliperes, 
nii auväärsete õppejõudude seas 
kui ka praeguste noorte teadurite 
hulgas leidub alati väärikaid kan
didaate ülikooli komsomolikomitee 
kauni traditsiooni jätkamiseks — 
K- J. Petersoni sünnipäeva tähis
tamiseks iga-aastase auhinna väl
jaandmisega.

O. NOOT



NEUAS ÜLELIIDULINE
üliõpilaste ühiskonnateaduste-aiaste 
teaduslike tööde konkurss on NSVL 
Kõrgema ja  Kesk-erihariduse Minis
teeriumi kolleegiumi ja ULKNÜ 
Keskkomitee sekretariaadi ühise o t 
susega välja kuulutatud.

Konkurss toimub aastail 1970—
1972, põhiteemadeks on nagu v a 
remgi ühiskonnateaduste problee
mid, komsomoli ajalugu ja rah
vusvaheline noorsooliikumine. 
Käesolevale konkursile annavad 
ilme kaks suursüdmust, millele ta 
on ka pühendatud: NLKP XXIV 
kongress ja  N S y  Liidu 50. a a s ta 
päev. Konkursi lõpetamine ongi ka
vas 1972. a. septembris Nõukogude 
Liidu juubelit tähistava üleliidulise 
noorsoofestivali raames.

Konkursi esimene voor leiab 
aset kõrgemates koolides. Ülalmai
nitud otsus märgib eriti, et tuleb 
saavutada iga üliõpilase osavõtt, 
Rusjuures konkursi propageerimise 
ning I vooru läbiviimise põhi lüliks 
peab olema komsomoligrupp.

Esimesel etapil on pearõhk suure 
hulga üliõpilaste kaasahaaramisel 
ühiskonnateaduslike probleemide 
uurimisse, võimaluste loomisel ene
seväljenduseks selles valdkonnas, 
võiks ka öelda — ühiskonnateadus- 
te-alase kirjaoskuse arendamisel. 
Nähtavasti oleme senistel konkurs
sidel heade saavutuste kõrval tööde 
kvaliteedis asja selle poole tähele
panuta jätnud, mille tulemusena 
paistame üleliidulisel areenil silma 
võistlustööde väikese arvu poolest.

Mida tuleks seekord teha, et lik
videerida oma mahajäämus, luba
mata seejuures tagasiminekut tea 
duslikus tasemes?

On tarvis organiseerida kaht 
liiki tööde koostamist. Esiteks, re- 
feratiivsed, mis peaksidki põhiliselt 
tagama üliõpilaste massilise osavõ
tu konkursist. Siin pole midagi 
täiesti uut: referaate on kogu aeg 
koostatud ja kuulatud, ühtedes rüh
mades muidugi rohkem, teistes v ä 
hem. Loomulikult ei sisalda sellised 
referaadid, mis pole ka mahult kui
gi suured, endas tingimata teadus
likku uudsust. Võib aga loota, et 
mõnigi taolise referaadi koostaja 
avastab endal huvid ja kalduvused 
edasiseks ühiskonnateaduslikuks 
uurimistööks.

Teist liiki konkursitööd oleksidki 
teaduslikke probleeme sügavalt kä
sitlevad uurimuslikud tööd. Nende 
koostamine peab eelmiste aastate  
eeskujul edasi minema, kuivõrd just 
nende seast valitakse uurimused 
auhindamiseks vabariiklike ja  üle
liiduliste auhindadega.

Et suunata  üliõpilasi ja  neid ju- 
hendavaid õppejõude võistlustööde 
koostamisel, on koostatud näidis- 
temaatika. Teemasid on esitanud 
peale vahetult marksismi-leninismi 
aluseid õpetavate kateedrite ka so t
sioloogia- ja kommunistliku kasva
tuse laboratooriumid. Need teemad
— kokku tuhande ümber — pan
nakse välja ühiskonnateaduste ka
teedrites ja  komsomolikomitees. 
Näidistemaatika ei kujuta endast 
mingit kohustuslikku loetelu. Ta 
täieneb oluliselt siis, kui meieni 
jõuavad partei XXIV kongressi 
materjalid. Kõne alla tuleb ka m it
me töö kirjutamine ühel teemal

(seda eriti referatiivsete tööde pu
hul), teatud juhtudel ka kollektiivse 
töõ esitamine.

Millised on konkursi tähtajad? 
Üleliiduline komisjon nõuab lõpp
vooru saadetud töid 15. maiks 1972. 
Sinna on niipalju aega, et I — üli
koolisisese — ja II — vabariikliku
— vooru saab seekord läbi viia 
kaks korda. Konkreetselt näeb see 
välja järgmiselt:

22, juuniks 1971 tehakse kateedri
tes kokkuvõtted käesoleval õppe
aastal tehtust. Nõuetele vastavad 
uurimuslikud tööd ning paremik 
rohkearvulistest referaatidest esi ta
takse retsenseeritult üleülikoolilise- 
le komisjonile.

I oktoobrist 1971 hakkab üleüli- 
kooiiline žürii määrama tööde pa
remusjärjestust. Referatiivsete töö
de jaoks on ülikooli voor lõplik, 
uurimuslikest töödest paremad aga 
lähevad 15. oktoobriks vabariiklikku 
vooru. Seal auhinnatud ja üleliidu
lisse vooru saatmiseks väljavalitud 
uurimuste autoreil jääb nüüd aega 
oma tööde viimistlemiseks, tõlkimi
seks, nõuetekohaseks vormistami
seks — siin on ministeerium ka 
materiaalset abi lubanud.

Analoogiliselt kulgeb võistlus
tööde esitamine ja auhindamine
1972. aasta kevadel. Ülikoolisiseselt 
tuleb auhindamisotsus teha veeb
ruaris, vabariikliku vooru kokku
võtted tehakse aprillis. Paremad 
seekord esitatud töödest koos käes
oleva aasta  oktoobris vä ljavali tu
tega seega kahe aasta paremad
— saadetaksegi üleliidulisse vooru. 
Kavas on ka üliõpilaskonverentside 
korraldamine, kus auhinnatud tööd 
ette kantakse.

Lõpuks — milline on kõige selle 
juures komsomoli osa? Iga komso
moligrupp peab endale selgeks te 
gema ühiskonnateaduste-alase kon
kursi teadusliku ja poliitilise tä h t 
suse ning sellest tulenevalt kandma 
hoolt grupi liikmete eduka esine
mise eest. On viimane aeg välja 
selgitada, kes asuvad kir jutama nii 
uurimuslikke kui referatiivseid töid. 
N.-ö. arvestus ja  kontroll, mis peab 
saam a komsomoligrupi esimeseks 
konkreetseks ülesandeks seoses kon
kursiga, on seda vajalikum, et 
võistlustöid kirjutatakse ju mitmes 
liinis: seminarireferaadid, osavõtt 
ühiskonnateaduste kateedrite ja 
laboratooriumide teaduslikust tööst, 
ÜTÜ ringide raames tehtav tõö, 
vastavateemalised kursusetööd oma 
erialakateedrite juures jne. Ei oleks 
õige uurimuslikku tööd ettevalmis
tavat üliõpilast muu ühiskondliku 
tegevusega üle koormata.

Leninliku arvestuse sooritamisel 
on aktiivne osavõtt konkursist kui 
ühiskonnateaduste omandamise kõr
gem vorm kahtlemata tähtis nä i ta 
jad. Konkreetsed juhised gruppidele 
ülesannete äranäitam isega konkur
si propageerimisel ja  korraldamise! 
koostab juba ELKNÜ TRÜ komitee 
ideoloogiasektor koos komitee ju u r 
de moodustatud konkursikomisjo
niga.

Konkursi kohta käivaid otsuseid 
kommenteeris

PAUL KENKMANN

Tsiviilkaitse

Kallaletungiohu puhul
Vaenlase kallaletungi ohu korral 

võtavad parteiorganisatsioonid, 
nõukogude organid ja tsiviilkaitse 
staabid kasutusele hädavajalikud 
abinõud elanikkonna kaitsmiseks. 
Elanikkonnalt nõutakse organisee
ritust, distsipliini, o tsustavat ja os
kuslikku tegutsemist.

Kuidas siis tegutseda vaenlase 
kallaletungi ohu korral? Loomuli
kult vastavalt kujunenud olukorda
dele. Et aga meie tegevus oleks si
hikindel ja oskuslik, peab igaüks 
meist juba varem hästi selgeks õp
pima ja rangelt tä itma eeskirju vas
tavalt ohule ja  tsiviilkaitse s ig naa 
lidele.

Kohe, kui saabub hoiatav teade 
rünnakust, tuleb ametiruumides, 
ühiselamutes ja elumajades lülita
da sisse raadiod, televiisorid ja 
reproduktorid, et kuulata koiki või
muorganite ja  ts iviilkaitse staapide 
teateid. Peavad valmis olemas in 
dividuaalsed kaitsevahendid.

On ette nähtud mitmesugused 
elanikkonna kaitsemoodused:

1) h a j u t a m i n e  — nende töö
liste ja  teenistujate organiseeritud 
väljaviimine (-vedamine) linnata- 
gustesse rajoonidesse, kes jätkavad

töötamist linnas ka sõja olukorras.
2 ) e v a k u e e r i m i n e  — mitte

töötavate kodanike, õppeasutuste 
liikmete jne. väljaviimine linnata- 
gustesse rajoonidesse.

Igaühele antakse teada, kust, 
kuhu, mis ajal ja missuguse t r ans
pordiga ta evakueeritakse. Tööliste 
ja teenistujate ning nende perekon
naliikmete evakueerimine või ha ju 
tamine toimub töökohajärgselt.

Kuidas on siis tarvis tegutseda 
evakueerimissignaali korral? Tuleb 
pakkida riietus, jalanõud, pesu, do
kumendid ja raha. Kohvritele, kot
tidele ja  pakkidele on vaja kinni
tada lipikud oma perekonnanime ja  
initsiaalidega, elukoha aadressi ja 
evakueerimise sihtpunktiga. Kooli
eelikutele tuleb samasuguse sisuga 
kirjakesed asetada taskutesse või 
siis õmmelda iriidest lipikud üli- 
riiete voodripoolele.

Kuigi tsiviilkaitse organid kanna
vad hoolt elanikkonna toitlustami
se eest, tuleb siiski endaga kaasa 
võtta 3-öõpäevane to idutagavara, 
soovitav mitteriknev: konservid, 
kuivikud, küpsised. Tingimata tuleb 
kaasa võtta individuaalsed kaitse
vahendid, ravimid, sidumismaterja- 
lid.

Kui kõik nimetatu on pakitud, lü

2 . - 5 .  veebruarini Jt.-*, toimus 
Tjumeni Pedagoogilises Insti
tuudis füüsika, füüsika metoodi
ka, astronoomia ja üldtehniliste 
distsipliinide õppejõudude XIII 
teaduslik-metoodiline konverents, 
miile tööst võtsid osa meie üli
kooli õppejõududest TRÜ üld
füüsika kateedri dotsent G. Karu 
ja TRÜ õppetöökoja juhataja 
E. Peets. Viimane oli nõus ju
tustama konverentsi tööst ja 
Tjumenist saadud muljetest.

Konverents oli mõeldud Nõuko
gude Liidu idapiirkonna — Uraa- 
lide, Siberi ja Kaug-Ida kõrgemate 
koolide õppejõududele. Külalisi oli 
kutsutud aga  ka Moskvast, Lenin-

Muljeid
Tjumeni-

reisilt
gradist, Tbilisist, Tartus t  jm. Töö 
toimus viies sektsioonis: 1) füüsika 
õpetamise metoodika keskkoolis;
2) füüsika õpetamise metoodika 
kõrgemas koolis; 3) üldtehniliste 
distsipliinide õpetamise metoodika;
4) astronoomia; 5) uued saav u tu 
sed füüsika valdkonnas.

Viimaste! aastate! on Tjumeni 
oblastis avastatud rikkalikud nafta 
ja  loodusliku gaasi leiukohad. Oma 
mahult ületavad need mitmekord
selt Bakuu varud. Seepärast pälvi
sid konverentsi plenaaristungeil 
suurimat tähelepanu küsimused, mis 
olid seotud nafta- ja gaasitööstuse 
edasiarendamisega oblastis. Edasi 
toimus konverents sektsioonides, 
kus kuulati hulgaliselt ettekandeid, 
millest kolm kuulus TRÜ õppejõu
dudele.

Kuus aastat tagasi töötas Tju- 
menis kõrgematest koolidest ainult 
Pedagoogiline Instituut. Jä rgm ise
na loodi Tjumeni Tööstusinstituut,  
mille esimene lend nafta- ja gaas i
tööstuse spetsialiste lõpetas alles
1969. aastal.  Paari aasta  eest alus
tas tööd ka Tjumeni Ehitusinsene
ride Instituut.

Tjumeni oblasti gaasi- ja  nafta- 
tööstus vajab üha enam noori spet
sialiste. Inseneride arvu püütakse 
igati suurendada. Pikkade vahe
maade ja ka töökäte vähesuse tõttu 
ei saa noored alati õppima sõita. 
Seepärast rakendatakse Tjumenis 
mitmeid abinõusid, et õpetada spet
sialiste välja kohapeal. Seoses sel
lega oli huvipakkuvaim televisiooni- 
tehnika kasutamine Tjumeni Töös- 
tusinstituudi õppetöös. 1967.—68. 
õppeaastal seati seal üles suletud 
õppe-televisioonisüsteem, mille va
hendusel kuulasid loenguid nii päe
vaste, õhtuste  kui ka kaugõppeosa- 
kondade üliõpilased. Ühe õppejõu 
esinemist jälgis korraga 400—600 
kuulajat. Vahel ulatus nende arv

isegi 1300-ni. Nüüd on loobutud 
loengute transleerimisest erineva
tesse auditooriumidesse päevaste ja  
õhtuste osakondade üliõpilastele. 
Ka“ks ja pool aas ta t  kestnud katse
tused näitasid, et süsteemi kasu ta
mine nende osakondade õppetöös 
end ei õigustanud, sest ei võetud 
arvesse selle tehnilise õppevahendi 
rakendamise kõiki iseärasusi. Sule
tud televisioonisüsteemi abil jä lg i
vad loenguid nüüd ainult kaugõppi
jad. S tatsionaarsete osakondade üli
õpilaste käsutusse on jäetud ainult 
projektsioonteleviisor «Ariston», 
mille kujutise suurus on 3X 4  m. 
Aparaat on paigaldatud auditooriu
mi, mis mahutab umbes 400—500 
inimest. Ekraanile projitseeritakse 
õppejõu poolt loengu käigus pabe
rile tehtavad märkmed, valemid 
ning näidatakse ka mõningaid k a t
seid. Lähemal ajal valmib raadio- 
releeliin Novosibirsk—Tjumen— 
Sverdlovsk, mis võimaldab loenguid 
üle kanda ühest linnast teise.

Uuel õppeaastal kavatsetakse ins
tituudis avada televisiooniteadus- 
kond, kus kolme aasta  jooksul õpe
tatakse kaugõppijaiie üldtehnilisi 
distsipliine. Tjumeni oblastis on 
selleks sisustamisel umbes 25 nn. 
kontrollauditooriumi tehaste või 
ikooüde vahetus läheduses. Ig a 
ühes neist võib suletud televisioo- 
nisüsteemi vahenduse! jälgida 
loenguid kuni 20 inimest. Õppetööst 
osavõtt neis auditooriumides re
gistreeritakse. Laboratoorseid töid 
teevad kaugõppeüliõpilased sel pu
hul lähimates koolides, kus on s i
sus tatud  vastavad laboratooriumid.

Kavas on luua ka aastane ette
valmistuskursus televisiooni kaudu, 
kursuse edukamad lõpetajad pääse
vad Tjumeni Tööstusinstituudi te- 
levisiooniteadusikonda juba sisseas
tumiseksamiteta.

TV-teaduskond on spetsialistide 
kiire väljaõpetamise üks lahendusi. 
Suurte kauguste ja  karmi kliima 
tõttu ei saa kaugõppijad alati ko
hale sõita. Eriti raske on talvel, kui 
paljudest Siberi piirkondadest pää
seb välja ainult lennukiga. Samuti 
tingis sellise teaduskonna loomise 
õppejõudude vähesus.

Tänu nafta- ja gaasitööstuse kii
rele arenemisele on Tjumen, mis a l
les kümme aas ta t  tagas i oli väike 
Siberi asula, kasvanud linnaks, 
kus elab ligikaudu i250000 inimest. 
Väikeste puumajade kõrvale on 
kerkinud uued elamurajoonid.

Peale e lumajade on ehitatud ka 
kultuuriasutusi,  mille hu lgas t pais
tab silma Tjumeni Riikliku Filhar
moonia suurejooneline ja  kaasaeg
ne hoone. Valminud on uus lennu
jaam, rekonstrueeritakse Tjumeni 
ja  Tobolski vahelist raudteelõiku.

Sellised olid muljed kaugest Si
beri linnast Tjumenist, mis on 
keskuseks poole Euroopa suurusele 
oblastile.

M. EELRAND

A C TA  D IÜ R N A
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15. III võttis Eesti NSV valitsus 
vastu määruse täiendavate nimelis
te stipendiumide asutamise kohta 
üliõpilastele. Lisaks senisele 32-le 
nimelisele stipehdiumile asutati veel 
14 stipendiumi, mis on pühendatud 
silmapaistvate partei-, riigi- ja 
ühiskonnategelaste, samuti teadlaste 
ning tehnika- ja  kultuuritegelaste 
mälestuse jäädvustamisele.

Need on väljapais tvate revolut
sionääride V. Kingissepa, J. Anvel- 
di, H. Pöögelmanni ja  J. Lauristini, 
Eesti revolutsioonilise marksismi 
propaganda ühe pioneeri D. Ulja- 
novi, Suure Isamaasõja aastate  
kartmatu luuraja H. Kullmani, kir
janik E. Vilde, loodusuurija K. E. 
Baeri, füüsik E. Lenzi, astronoom 
W. Struve, kunstnik A. Juhani, t u n 
tud laulja ja laulupedagoogi A. Ar- 
deri ning sordiaretajate M. Pilli ja  
J. Aamisepa nimelised s t ipendiu
mid.

*
15. III toimunud EKP TRÜ ko^ 

mitee istungil olid põhiküsimusteks 
TRÜ töötajate korteritega varus ta 
mine ja korterite jaotamise senine 
praktika ning Ajaloo-Keeleteadua- 
konna parteiorganisatsiooni siseor 
ganisatslooniline töö. Mõlemas k ü 
simuses võeti vastu otsused.

Komitee kinnitas a lgorganisa ts i
oonide otsused võtta NLKP liikme 
teks Arstiteaduskonnast TRÜ Me
ditsiinilise Kesklaboratooriumi ju 
hata ja  Ants Veidi, sünnitusabi ja 
günekoloogia kateedri professori k t  
Votele Meipalu, füsioloogia kateedri 
aspirant Ivar Vaasa ja hospltaal- 
haiguste kateedri assistent Koit 
Ester n ing  Ajaloo-Keeleteaduskoa 
nast eesti filoloogia V kursuse Oli - 
õpilane Tõnu Sellenthal.

Samuti kinnitati a lgorganisa ts i
oonide otsused võtta NLKP liikme
kandidaatideks Matemaatikateadus
konna IV kursuse üliõpilased Andi 
Tamm ja Vladimir Fljaišer, füüsika
osakonna V kursuse üliõpilane 
Harri Faiman, Majandusteaduskon 
па III kursuse üliõpilane Siim Kal
las, Majandusteaduskonna aspirant 
Mait Miljan, Ajaloo-Keeleteadus 
konna vene filoloogia III kursus? 
üliõpilane Jaak  Viller ja  Arstitea 
duskonna farmaatsiaosakonna III 
kursuse üliõpilane Ene Kägo.

Seitsme uue liikmekandidaadi 
vastuvõtmisega ületas TRÜ kom
munistide arv NLKP XXIV k on g
ressi eelõhtul esmakordselt poole 
tuhande piiri.

О ET lektoritel koguneda järje 
kordseks õppuseks esmaspäeval,
29. 81J kell S8 peahoone aud. 1227..

ELKNÜ 
TRÜ komitees

4. märtsil k, a. toimus ELKNÜ 
komitee neljas PLEENUM. Plee
num kuulas ära komitee sekretäri 
M. Kubo ettekande «ÜLKNÜ KK 
Ш pleenumi otsustest tulenevad 
ülesanded ja omavalitsuse elluvii
mine TRÜ komsomoliorganisatsioo
nis». ÜLKNÜ KK pleenum analüü
sis üksikasjalikult komsomoli a lg 
organisatsioonide töö edaspidise 
parandamise võimalusi. Otsuses 
toonitatakse noorte poliitilise kas
vatamise, kommunistliku maailma
vaate kujundamise ja isiksuse iga
külgse arendamise tähtsust algor
ganisatsioonides. Kõrgema kooli 
komsomoUgrupil on õigus ja kohus
tus anda konkreetset abi õppejõu

dudele õppe- ja kasvatustöö orga
niseerimisel, kõrge kvalifikatsioo
niga spetsialistide ettevalmistami
sel. Komsomoligruppide osa tead
miste omandamisel, distsipliini 
kindlustamisel ja teadiislikus tege
vuses peab suurenema. Oluline osa 
komsomoligruppide töö konkreetse
maks muutmisel ülikoolis on tege
likul omavalitsusel. Teatavasti on 
omavalitsus kinnitatud rektori 
käskkirjaga. Oleme seega jõudnud 
sinnamaale, kust tuleb hakata pro
jekte eüu viima. On vaja, et aktiiv 
ise, alates kursuse sekretäridest ku
ni komitee liikmeteni, tutvuks oma
valitsuse probleemidga ja tutvus
taks neid kursustel. Pikemalt on 
omavalitsuse küsimustel kavas pea
tuda komitee aktiivi l a a g r i s  ( 1 ,— 2. 
aprill). Ka ülikooli ajalehes aitame 
selgitada, kust ja kuldas omavalit
susega peale hakata. Oluline on, et 
kohe esimesel aastal kõiki omava

litsusega seotud nõudeid ja ting i
musi täpselt täidetaks. See tagab  
kogu ettevõtmise autoriteedi, eda
sise asjaliku arengu,

#  Pleenumil kuulati ära TIRÜ 
tsiviilkaitse staabi ülema sm. Sobo- 
lewi ettekanne. Ettekandele reagee
riti mitmete asjalike küsimustega. 
Et tsiviilkaitsealane töõ on ELKNÜ 
KK sekretariaadi otsusega ka kom
somoliorganisatsiooni ülesanne, sü* 
võeti vastu sisukas otsus.

Komsomolikomitee büroo liige 
T. Tikand analüüsis siseorganisat- 
säoonlllse töõ olukorda.

ф  Pleenum vabastas T. Kuldse
pa komitee ideoloogiasektori juha
taja kohustest seoses tema asum i
sega EÜE komissari kohale. Uueks 
ideoloogiasektori juhatajaks valüt» 
majandusküberneetika üliõpilane V. 
Peedimaa-

litage välja elektriseadmed, gaas, 
sulgege tihedalt õhuaknad, aknad, 
uksed. Korteri võtmed jätke maja- 
valitsusse ja suunduge evakueerimi
se kogunemiskohta. Seal registree
rite end, saate evakueerimistõendi 
ning seejärel asute oma kohale va
gunis või autos. Need, kes evaku- 
eeruvad oma isikliku transpordiga 
(autol, mootorrattal või motorolle
ril), saavad samuti teekonnalehe ja 
teate, kus ja kuhu väljub isiklike 
transpordivahendite kolonn.

Teel on tingimata vajalik organ i
seeritus ia distsipliin. On keelatud 
vagunist vagunisse või autost au 
tosse üleminek.

P äras t  sihtpunkti saabumist ma- 
jutavad võimuesindajad evakueeri
tud eramajadesse või ühiskondli
kesse hoonetesse, organiseerivad 
meditsiinilise teenindamise. Evaku
eeritud peavad täpselt tä itma kõiki 
kohalike võimuorganite korraldusi,

nad peavad aktiivselt töötama. Kee
latud on omavoliline ärasõit ühest 
kohast teise.

P ä ra s t  vaenlase kallaletungi ohu 
väljakuulutamist on võimalik s ig 
naal «Öhuhäire» (hoiatab elanikke 
vaenlase õhurünnaku eest), mis an 
takse edasi raadio ja televisiooni 
kaudu ja  mida dubleeritakse siree
nide undamise ja katkendlike s ig
naalidega tehaseviledest ja  t r an s
pordivahenditelt \

Ohuhäire võib teid tabada üks
kõik kus: tööl, kodus, tänaval või 
muus ühiskondlikus kohas, rongis 
ja autobussis. Tööl olles tegutsege 
kooskõlas ettevõtte juhtkonna n ä 
punäidetega. Kodus sulgege viivi
tam atult aknad, lülitage välja soo- 
jendusseadmed, gaas, valgus, kus
tutage küdevad ahjud. Võttes kaasa 
individuaalsed kaitsevahendid, kõi
ge enam vajaminevad asjad ja do
kumendid, minge kiiresti varjen

disse. Sinna sisenedes ärge teki- 
tage  segadust. Kui õhuhäire tabab 
teid ühiskondlikus kohas, kuulake 
tähelepanelikult ning täitke admi 
nistratsiooni esindaja korraldusi. 
Tänaval,  kui läheduses pole v a r jen 
dit ega  varjeid, heitke näoli kraavi, 
auku, järsaku, madala  kiviseina, 
valli vms. varju. Olles autobussis, 
oodake peatust ja tegutsege vasta 
vait juhi korraldustele.

Väljuda varjenaeis t või varjeist 
võib ainult pärast signaali « õ h u 
häire lõpp», mis antakse siis, kui 
vaenlase rünnakuoht on möödunud. 
Kui aga  rünnak on toimunud, siis 
annavad tsiviilkaitse organid ju h t 
nöörid formeeringutele ja  elanik
konnale, kuidas tegutseda kahjus- 
tuskoldes.



Kontsert oli 
vaim ustav

M öödunud nädalal olid TRÜ in- 
ierklubil külas üliõpilased kaugest 
Arm eeniast, Jerevani Polütehnilise 
Instituud i interklubi ja komsotnoli- 
kom itee esindajad n ing ansambel 
«Apostlid».

Kolmapäeval oldi kom som oliko
mitees. Tunti huvi meie ülikooli 
kom som oliorganisatsiooni tegevuse  
vastu , tu tvusta ti olukorda oma ins
tituudis.

Sam al päeval saadi tu ttavaks  
Tartuga ja anti kontsert ülikooli 
kohvikus. K ontserti ei saa lugeda  
just õnnestunuks ja seda m itte  
esinejate süü tõttu.

Neljapäeval arutati pikem alt Tar
tu ansam bli «Fix» Jerevani sõidu  
võim alust. Selliseid vastastikuseid  
küllasõite tuleb pidada väga kasu- 
ikuks, ku i soovitakse arendada  

sõprust eri rahvusest üliõpilaste 
vahel. Tuleb loota, et need, kes 
sõidu organiseerimisele ( ju s t f i 
nantsilisest kü ljest) kaasa saavad  
aidata, seda ka teevad.

Plaanis on Jerevani P I arhitek
tuuriüliõpilaste (kelle  hulka kuu 
luvad ka ansam bli liikm ed) kunsti
näitus Tartus, sam uti eesti noorte 
kunsti tu tvustam ine Armeenias.

Reede õhtul oli suurel hulgal tu 
dengitel võim alus kaasa elada 
*A postlite» esinemisele. Ülikooli 
klubi saal oli lõhkem iseni täis ja  
need, kes tu lid , ei pidanud kahet
sema. K ontsert oli tõesti kõrgetase
meline. ' A nsam bli solist Artur 
M estšjan lih tsalt elas muusikas. 
Harva saavutavad juba väga tun
nusta tud lauljadki saaliga sellist 
kontakti. Ja m itte ainult m uusika  
polnud see, m is vapustas kuula
jaid. Ka laulude sõnad olid äärm i
selt sisutihedad.

«Tartu Riiklik Ülikool»
пт. 9, 26. II! 1971, Ik. 3

Inim esed tajusid, et igaühe jaoks 
on olem as palju tähtsam ad ja  suu
rem ad probleemid kui igapäevased  
pisim ured, m illesse me upume, sa 
geli ise seda märkamata. Elule 
annab m õtte tõeline eesmärk, m ille 
eest võidelda. Ja kuigi selline tee 
on palju raskem  ja  vaevarikkam , 
võid tunda end kõigest hoolimata  
õnnelikuna, üle olla igapäevasusest. 
Pole vaja teha suuri sõnu, m is jää
vadki lihtsalt sõnadeks. Tuleb olla 
aus oma m õtetes ja  tegudes, m itte  
iialgi reeta oma põhim õtteid, kuigi 
see võib m õnikord kaasa tuua eba
meeldivusi. Rahva saatus on täh t
sam  kui sinu oma, sest ilma rah
vata pole sa m idagi. Tõelise ini
m esena võib end tunda vaid see, 
kes veidigi oma kaasm aalaste tu 
leviku nim el suudab ära teha.

Sellised  m õtted tekkisid  ansam bli 
esinem ist kuulates. Ja oligi kahju, 
kui kontserdi teises pooles m ängiti 
tantsuks, m is m uutis palju tekk i
nud meeleolu. Osa rahvast lahkus, 
et m itte m uljeid rikkuda. Sellest 
hoolimata tundus, et inim esi on 
veel rohkem  kui alguses. E sita ti 
palju prantsuse laule (need on ar
meenia omade kõrval Arturile en
dale kõige südam elähedasem ad) ja 
ka teiste maade muusikat.

K ontserdi lõpul ei tahetud esine
jaid (ansam blis m ängisid veel bass
kitarrist Levon M elikjan, trummi- 
mees Grigor N albandjan, «Ion ikah  
M ovsess M andkjan) kuidagi lavalt 
ära lasta. A ga  m ängijad olid juba 
nii väsinud, et tantsu  tu li jätkata  
m agnetofoni saatel. Igatahes on 
need m uusikud meil endale nim e 
teinud ja alati väga oodatud kü la 
lised. Kui seekord kontsertide or
ganiseerim ises m idagi v iltu  läks, 
siis oli see ting itud  põhiliselt sel
lest, et ansam blit meil eelnevalt 
lähem ali ei tuntud.

Laupäeva hom m ikul sõitsid kü la 
lised edasi Tallinna. Seal tu tvu sta 
sid  meie interklubi pealinnas elavad  
liikm ed neile vanalinna ja siis läks 
sõit juba kodu poole.

T. S A R V

Ühe la va stu se  p u h u l  *

John Osborne’i näidend «Vaata  
raevus tagasi» (1957) pani aluse 
inglise sotsiaalsele draamale. See 
näidend kutsus esile publiku ja 
kriitikute torm ilise reaktsiooni.

J. Osborne’i nim etatakse  «•noorte 
vihaste meeste» esiisaks draamas. 
M itte materiaalne kitsikus, vaid  
eelkõige kopitanud vaimne a tm o
sfäär kuisus esile noorte autorite 
terava reageeringu. Nende loom in
gu  aluseks on isade traditsioonide  
ja moraali eitamine, väljakutse  
väikekodanlikule harjumuspärasu- 
sele.

Kuid «noorte vihaste m eeste» 
protest Inglism aal ei olnud pika
ajaline, 2 — 3 aastaga am m utas 
see vastuhakk iseenda.

1959. a. tõ lg iti J. OsborneH mai
nitud näidend ka eesti keelde. Ja 
nüüd jõudis teos E N S V  R iikliku  
Noorsooteatri lavale.

Kohe kerkib küsim us, kas prob
leem ei ole vana. M iks pidas 
M. M ikiver vajalikuks lavastada  
näidendi alles nüüd ? Kas see tä 
hendab, et näidendi probleemistik 
ei ole kitsastes aja ia koha piiri
des, vaid on aktuaalne ka antud  
m om endil meie publikule? Täissaa
lid Tallinnas ja viim ati Tartus rää
g ivad  selle oletuse kasuks.

L avastuse välises küljes ei olnud  
m idagi rabavat, ei m ingit «šokki». 
Lavapilt jäi m uutm atuks kogu  
etenduse vältel. Väike kitsas toa
ke tualett lauaga, sirm iga, kum m u

tiga, laud pluss paar tugitooli ja 
kušett — kõik kokku surutud väik
sele pinnale, kasutam ata kogu  
lava.

Kuid dialoog tõi saali pinge. 
Jim m y Porteri ( E. Kraam ) raevu
kas, energiline, kohati hell ja 
Clif f i (M . Raus) vastupidi loid 
heatahtlik kõnemaneer panid kaasa  
elama.

Enn Kraatri on korduvalt näida
nud end andeka näitlejana. Tema 
m ängus on seda siirust ja  vahe
tust, mis veenavad ja ei jäta m in
g il juhul ükskõikseks. Kus lõpeb 
Jim m y Porter ja algab E. K raam ? 
Laval on <vihane mees», kes ei 
salli väikekodanlikke harjumusi, 
tu im ust ja igapäevasust. «■M ängi
me hetkekski, et oleme inimesed.!» 
kõlas ta suus appikarjena. Ta võib 
olla jõhker, kuid lüürilistes stseen i
des sunnib andestam a ,

N aisosatäitjad Luule Paljasmaa  
(A liso n ) ja Karin Karm (H elena) 
täiendasid harm ooniliselt ansam b
lit. M õlem ad m ängisid oma tüüpi.

Cli f f  (M aori Raus) ütleb näiden
dis, et ta on <reikellegimaa abielu- 
poolte vahel». Kuid heasüdam likul 
ja  lihtsam eelsel C liffil on selles 
draam as väga tähtis osa kaasa 
m ängida. N äitleja lt nõuab Cliffi  
osa äärm ist väljapeetust ja intel
lekti oma kangelase m õistm iseks. 
M. Raus on sellega hakkam a saa
nud.

Võrreldes käesolevat lavastust 
E N S V  R iikliku Vene D raamateatri 
omaga, näeme Noorsooteatris enam  
domi,neerivat perekonnakonflikti, 
kuna Vene Draamateatris (lavasta
ja Jefim  Padve) on Jim m y Porter 
tõstetud revolutsionääri ossa. Te
ma kuju  projitseeritakse Delacroix' 
tun tud  m aali koopiale <rVabadus 
barrikaadidel». A lison on aga «p i- 
sihing», kelleks Jim m y teda n im e
tab. .

M. M ikiver ei ole karaktereid  
nii konkreetselt tõlgendanud. La
vastaja on oma hinnangutes taga
sihoidlikum , jä ttes nii m õnegi o t 
sa lahtiseks.

Ei taha nõustuda E. Treieriga, 
kes heidab lavastusele ette, e t ta 
«kipub ahenema psühholoogilis- 
olustikuliseks perekonnadraam aks, 
kus kõige tähtsam ana kisuvad e n 
dale tähelepanu abielupoolte vahe
kord ja  sõprade sõprus.» («Sirp ja 
Vasar», 5. veebr. 1971).

Rõhutan veel kord, et draama on 
siiski kirju ta tud  Inglism aal 15 a a s
ta t tagasi. Võib eeldada, et selle 
ajaga on ta osalt kaotanud oma 
sotsiaalse probleemistiku. L avasta 
ja  toob siin välja ju s t need üld
inim likud probleemid, m is võ iksid  
käesoleval ajal erutada meie p u b 
likut, •

E LLE N  VERI

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
«Bedlam!»
Nii võttis mind vastu prof. G. Rä

go, kui ühel õhtuil astusin üle tema 
korteri läve.

Hallipäine professor kõndis n ä r 
viliselt pikkade sammudega edasi- 
tagasi oma toas.

«Bedlam!»
«Mis lahti?» küsisin mina.
«Lahti on kõrgemat järku bed

lam*. Kas sa kujutad ette, et rek
tor käskis meil h o m s e k s  ette 
valmistada Maakonna Parteikomi
tee otsuse jaoks materjalid ülikooli 
vajaduste kohta seoses läheneva 
õppeaasta algusega. Tuleb ette n ä 
ha ka üliõpilaste vajadused õppetöö 
käigus. Kui palju on vaja sulepäid, 
sulgi, pliiatseid, paberit, kaustikuid 

jn e .  Tuleb avada ühiselamu — sin 
na on vaja  voodeid, pesu ja muud.» 
Tuleb avada üliõpilaste to itlusta
miseks söökla — sinna nuge, lusi
kaid, taldrikuid ning kahvleid, 
tangu, makarone, kapsaid ja ei tea 
mida veel. Selle otsuse põhjal peab 
linna täitevkomitee ülikoolile kaasa 
aitama kogu selle kupatuse muret
semisel. Said sa aru?»

«Mitte eriti! Kust me võtame, kui 
palju üliõpilasi saab üldse olema? 
Ei tea ju keegi, kui palju endisi 
üliõpilasi tuleb õpinguid jätkama, 
ei tea, kui palju tuleb uusi sisse
astumiseksamitega. Mil moel kõik 
need vajadused saab kindlaks teha, 
kui puuduvad lähteandmed?»

H äda hädaks, aga käsk käsuks. 
Istusime maha ja  hakkasime «trei
ma» nõutavat paberit, lähtudes ole
ta tavas t  üliõpilaste koguarvust 1500

(koos põllumajandusega seotud tea
duskondadega).

Kell oli kaugelt üle kesköö, kui 
«tattnina» valguse! panime viimase 
punkti.

Tahts-n magam a jääda, aga ei 
saanud. Selle öö pingutuse mõjul 
tekkis mu! ainuke kord elus peava
lu ja veel missugune! V astu tus tun
ne esitamisele tulevate andmete pä
rast näris. Aga mis siis, kui üliõpi
lasi saab olema mitte 1500, vaid 
näiteks 1200? Siis on ju kogu meie 
arvestus vale! Tekitame riigile kah
ju. Kui aga tuleb 1800 üliõpilast, 
siis tekib neil puudus kõigis liini
des, põhjustades nende õiglast r a 
hulolematust.

Nii arutasin  ma ajal, mil andis 
end tunda lähema tutvuse puudu
mine prof. Potolovskiga.**

16 aas ta t  hiljem ei tekkinud mul 
mingit peavalu täpselt sama kiirel 
vastamisel meie Kõrgele Komiteele 
(kellele ülikool siis allus), mitu lõ
petajat jäetakse ülikooli juurde töö
le Matemaatika-Loodusteaduskonna 
põhiliste erialade järgi kahekümne 
viie järgmise aasta  jooksul, s. t.
1961,— 1985. aastani üksikute a a s 
tate lõikes (korralduse sain 13. 
sept. 1960. a., vasta ta  tuli s a m a  
a a s t a  14. sept.). Ja  mis kõige 
kummalisem — kuni 1969. a a s ta 
ni, mil lahkusin dekaani kohalt, 
tegelikud arvud täppisteaduste osa
kondades enam-vähem klappisid 
ennustusega, loodusteaduste osa
kondades läksid aga puhtalt vastu 
taevast.

Pika aja  jooksul jõudsin kindlale 
veendumusele, et niisuguste tä itmi
se tähtaegade andjad suhtuvad oma 
nõudeisse niisama tõsiselt nagu m i
na nende vastamisesse. Teisiti öel
des, nad ise on täiesti teadlikud, et 
nõutud andmed tulevad laest, sest 
üleöö neid mu}a!t kusagilt võtta ei 
ole.

Järgmisel hommikul tulime oma 
«vaimuloominguga» rektori juurde. 
Meie poolt esitatud arvuliste näita
jate osas tal vastuväiteid ei olnud, 
isegi 10 000 elektripirni taotlus 
(ainuke arv, mis on mul sellest 
dokumendist meelde jäänud) ei 
hämm astanud teda.

Veel üks 
õppetund

Dotsent 
Anatoli Miti 
mälestusi

Kuid pauk tuli sootuks teisest 
kandist: «Nõukogulikust as jaa ja 
misest pole Teil aimugi. Mida t ä 
hendavad niisugused laused, kus 
direktiivorgan p a l u b  täidesaatvat 
organit hankida seda ja  teist. Re- 
digeerige oma materjalid ja  ma an 
nan nad siis masinasse,» lausus
H. Kruus.

Eks me siis asendasime kõikjal 
palumise kohustamisega. Aga siis
oli kuri karjas. Rektor vaatas  meie 
loomingu .veel kord üle, tõusis lõ
puks püsti ning, osutades sõrmega 
viimasele leheküljele, kus olid loet-

Prof. G. Rägo. Ülikooli haldus
prorektor J 944—1946. sl.

ietud ülikooli ulatuslikumad va ja 
dused, mille rahuldamiseks tuli 
pöörduda juba ENSV Rahvakomis
saride Nõukogu poole, käratas: 
«Mitte millestki Teie ei ole aru sa a 
nud! Taevas tule ise appi — Maa- 
konnakomitee k o h u s t a b  ENSV 
Rahvakomissaride Nõukogu! Kui
das seda mõista?»

Ko’rm ndal esitamisel meie m a
terjalid läksid läbi: kohustamised 
ja palumised olid kõik oma õigetel 
kohtadel.

Enne lahkumist rektori kabinetist 
esitas prof. Rägo tagasihoidliku 
küsimuse: «Sm. rektor, kas kogu

see värk on oodatav reaalsus või 
lihtsalt literatuur?»

H. Kruus vaikis mõne hetke, noo
gu tas  pead ning vastas  rahulikult 
«Li-te-ra-tuur!» Siis lisas juurde. 
«Mida mõistlikku saabki üleöö teha 
ja  kustkohast täitevkomitee peaks 
kõike seda võtma. Kuid järjekorras 
on hoopis tõsisem lugu, mille puhul 
asuge aegsasti igati põhjendatudE 
materjali ettevalmistamisele. On 
teada, et ülikooli ulatusliku ab is ta 
mise küsimus tuleb arutamisel juba 
Keskkomitee ja vabariigi valitsuse 
tasemel. Seal tehtud otsus saab 
olema juba reaalsus.»

Peab tähendama, et selle materjali 
ettevalmistamisega tegelesime õhtu
ti ligi kahe kuu jooksul ning esita
sime nõuete ja korra kohaselt for
muleeritult juba uuele rektorile*** 
prof. A. Koortile.

Niisiis õppetund nõukoguliku a s 
jaajamise osas läks asja ette.

Ei s^a salata, et ka Tartu Linna 
Täitevkomitee hankis meie «litera
tuuri» põhjal ülikoolile mõndagi 
hädavajalikku, muidugi tunduvalt 
vähemates kogustes, kui me olime 
taotlenud. Kuid mis parata  — veel 
kolm ja pool nädala t tagasi oli 
Tartu rindejoonel asuv linn. Kõigest 
kolm ja pool nädala_t tagas i voolas 
siin nõukogude sõjameeste veri 
ning kirjeldatud sündmused to im u
sid seal, kust sõda äsja üle läks.

* Bedlam (b e’dlem ) (in glispärane  
hää'dus sö n ss t Bethlem — Petlem m ), 
tuntud psflhhoneuro’oogHline ha’gla  
Londonis. K asutatakse hullum aja süho- 
nO^m’na.

** Potolovskl — sõn ast «потолок» — 
lae*.

*** H. Kruus lahkus oktoobri löoul 0H- 
kor>l!s+ ENSV vä lisa sjad e  rahvakom issa
ri kohale.



Taas on käes kevad, kev*deie järgneb suvi, paljudele matevasuvi. 
TöõIe hakkame jäitegi nii koduvabariigis kui ka väljaspool selle piire. 
Jakuudi ANSV-s, Mägi-Altais, Tadžiki NSV-s ja muidugi ka sotsia
lismimaades.

Nn. väiisregioonis moodustatakse esialgsetel andmetel järgmised 
rühmad:

UNGARIS Budapesti rühm 20
UNGARIS Debreceni rühm 30
POOLAS Krakovi „ 20
TSEHHO-
SLOVAKKIAS Praha „ 20
SAKSA DV-s Güstrovi „ 20
BULGAARIAS Sofia „ 20

EÜE Keskstaap otsustab võtta 
viHisrühmade komplekteerimisel 
aluseks järgmise juhendi.

1. EÜE välisrühmadesse pääse
mine on preemia hea töö eest ehi
tusmalevas (eriti vastuvõtvais rüh
mades), komsomoliliinis, ÜTÜ-s 
ine.

2. Välismaale sõitvate rühmade 
komandörid ja komissarid määra
takse EÜE Keskstaabi poolt koos
kõlastatult vastavate kõrgemate 
kootide komsomolikomiteedega ja 
kinnitatakse ELKNÜ Keskkomitee 
bürool. • '

3. Rühmad komplekteeritakse 
soovijate avalduste (perfokaart) 
alusel. Viimased tuleb esitada oma 
kõrgema kooti EÜE ettevalmista
vale staabile. ^

4. Kõrgema kooli komsomoli
komitee koos oma kooti EÜE ette
valmistava staabiga vaatab avaldu-

need avaldused, mille esitajaile ta 
annab soovituse, koos pingereaga 
rühmade kaupa.

5. EÜE Keskstaap komplekteerib 
rühmad, lähtudes otsustamisel soo
vija isikust, mitte aga sellest, mil
lisest koolist ta on. Komplekteeri
mise käigus konsulteeritakse kõrge
mate koolide komsomolikomitee
dega.

6. Rühmade nimekirjad kinnita
takse EÜE Keskstaabi koosolekul, 
millest võtavad osa kõigi kõrgema
te koolide komsomolikomiteede 
esindajad ja rühmade komandörid.

7. Nimekirjad viseerivad EÜE 
komandöri asetäitja internatsio
naalse töö alal, lepingu sõlminud 
kooli komsomolikomitee esindaja ja 
vastava rühma komandör.

8. Kui rühmast keegi välja lan
geb, siis asendab EÜE Keskstaap 
ta vastava rühma reservist esimese 
varukandidaadiga.

mani opereii «MorUmar.tre i  kanni
ke» n ing lasts lem m ikloo Tjorve- 
nist, P ootsm anist ja  M oosesest.

E. H erm akülal on käsil L. And- 
rejevi «Mees, kes saab kõrvakiile». 
See vastu tusrikas lavastus on  
nõudnud pikem at proovide aega ja  
saab lavaküpseks loodetavasti sü 
gisel.

Tuleva aasta plaanis on K. Irdil 
E. Vaiguri «Kraavihallid» V. Tor
m ise m uusikaga (kaheküm nendate- 
kolmekümnenclate aastate laulude 
töötlused).

V. O jakäärul on käes libreto 
m uusikalile «Naiste mäss» Aristo- 
phanese «Lysistra te» motiividel. 
P.-E. R um m o on lubanud lavale 
seada poolaka J. Korczaki popu
laarse lasteraam atu «Kuningas 
M atiusz I».

M ati JJ nt ja E vald  Hermaküla  
plaanitsevad suurejoonelist eten
dust, m illes oleks arm astust, riiüt- 
lirom antikat ja palju muusikat.

Veel sel hooajal tahetakse ko n t
serdisaalis korraldada noorte hul
gas populaarseks saanud Väino 
Uibo, Tõnu Tepandi ja Jaan Kiho  
laulude, õhtu.

«Tartu Riiklik Ülikool»
nr. 9, 26. I l l  1971, lk. 4

L u u l e t e a t r i t  tehti Tartu s 
mõned aastad tagasi. Need olid 
Kirjanduse Propaganda Büroo kor
raldatud luuleõhtud, m is sarnane
sid põhim õtteliselt Tallinna Kirja
nike M aja kirjanduslike kolm apäe
vade ja teisipäevadega. N üüd ka 
vatsetakse seda traditsiooni jä t
kata. Praegune K irjanduse Propa
ganda Büroo kunstiline juh t E 
Hermaküla ja M. Unt on valinud  
«Peer G yndist», «H amletist» jfs 
«Ema Joannast» 4— 5 katkendit ja  
seadnud need terviklikuks õh tu t 
tä itvaks etenduseks. Kaasa teevad  
Jaan Kiho, Mare Puusepp, Tõnu 
Tepandi, Tõnu Oks. M ängim a ha
katakse piiratud kohtade arvuga  
(J50—200) ülikooli klubis, m ängi
takse seni, kuni vaatajaid jätkub. 
Esim ene etendus 20. aprillil.

Järgm isena on kevadel kavas 
kom positsioon K. J. Petersoni luu
lest. I. VI I DALEPP

sed läbi ja saadab EÜE Keskstaapi
Avaldusi välisrühmadesse võetakse vastu 1.—10. aprillini k. a. Aval

dusi võtame vastu ja anname informatsiooni peahoone auditooriumis 
104 alates 1. aprillist (esmaspäeviti ja reedeti kella 16— 18).

EÜE TRÜ ETTEVALMISTAV STAAP

Kirjandusofümpiaadi
lõppvoorust, mis toimus 11. ja 12. 

märtsil TRÜ-s, võttis osa 46 õpi
last vabariigi 29 keskkoolist. 16 kü
simusest koosneva ülesande J. Sem- 
peri loomingu ja 1970. a. uudiskir
janduse kohta lahendasid eduka
malt:

Katre Ligi
(Tartu 2. Kk.) — 92,35 punkti 
Tiiu Roostna
(Tartu 8. Kk.) — 8©,95 „ 
Tiiu Treimaun 
(Elva Kk.) — 80,1
Peeter Olesk
(Tallinna 1. Kk.) — 77,4 „ 
Ellen Liiv
(Tartu 8. Kk.) — 70,6

Tiiu Mihkels
(Pärnu 2. Kk.) — 62,3
Olümpiaadi 1 voorust võttis see

kord osa rohkem õpilasi ja komis
jonile saadeti arvukalt huvitavaid, 
väga korrektselt vormistatud töid. 
Kõrget hinnet väärisid Märjamaa 
Keskkooli 9. klassi õpilase Viio 
Aitsami uurimus «Mihkel Aitsami 
elust ja tegevusest ajakirjanikuna 
ja kodu-uurijana», Mustvee Kesk
kooli õpilaste kollektiivne töö 
«Heino Kiigest ja tema «Tondiöö- 
majast»», Katre Ligi käsitlus 
«J. Semper ja kunst», samal teemal 
Tartu 5. Keskkooli õpilase Heli 
Nagelmaa, Võru 1. Keskkooli õpi
lase Ivar Sinimetsa jt. tööd.

f Ideoloogia* 
sektoris

Eelmisel reedel istusid koos üli
kooli komsomolikomitee ideoloogia- 
sektor ja Tartu Noorte Autorite 
Koondise liikmed. Räägiti noorte 
autorite proosast ja luulest, mida

М Ш П 1

UUT T E A T M E 
KIRJANDUST TOOM E 

RAAM ATUKOGUS
Минералы й горные породы 

СССР. М., 1970. 439 1к. 20 Т — 47.
Raamat annab ülevaate mineraa

lidest ja  maapõuevaradest, nende 
tekkeprotsessidest ning klassifitsee
rimisest. Väljaanne on il lustreeri
tud, varustatud registr itega ja ka
sutamisjuhisega. Mõeldud geoloogi
dele, mineraloogidele, petrcgraafi- 
dele jne.

Библиографический словарь. T 1
— (Лавик-Байко) М., 1970. 445 
lk. 13 Bio — 12.

Bibliograafia toob andmeid enam 
kui 20 000 kodumaa kunstimeistri : 
maalikunstniku, skulptori, graafiku, 
tarbe-, teatri- ja  kinokunstniku koh
ta. Loetletud on ka välismaa 
kunstnikud, kes on töötanud või töö
tavad Nõukogude Liidus.

Princeton Encyclopedia of Poetry 
and Poetics. Princeton, 1965. 906 lk.
12 E — 4.

Entsüklopeedia sisaldab peatükke, 
niis käsitlevad üldiselt poeesiat, po
eesia ajalugu, luulekunsti, kriitikat, 
poeesia tulevikku ja tema seost teis
te aladega nagu  kunsti-, muusika-, 
filosoofia- ja  teadusega.

1970.a. avaldati «Nooruses». Sek
tori poolt esinesid J. Allik ja 
K. Mälberg, NAK-ist E. Laido ja 
K. Iher.

Kõne all oli noorte looming vii
mastel aastakümnetel, luule ja 
proosa mõjust noortele, ühiskonna 
ja kirjanike vahekord.

V. PEEDIMAA

A Language-Teahcing Bibliogra
phy. Cambridge, 1968. 244 lk. 11 
Bi — 56.

Väljaandesse on koondatud kir
jandus keelte õpetamisest,  õpetami
se meetoditest ja  iseärasustest. 
Eraldi on kirjandus inglise, saksa, 
prantsuse, vene, itaalia ja  hispaania 
keelte ning nende õpetamise kohta. 
Raamatu lõpus on autorite alfabee
tiline register.

Hanneman, A. Ernest Hemingway. 
Princeton, 1967. 568 lk. Bio — 445.

Ulatuslik bibliograafia Heming- 
wayst, tema loomingust ja  tema 
teoste tõlgetest teistesse keeltesse.

Autoriõigus Eesti NSV-s. Ju
hendmaterjale. Koostaja P. Anton. 
Tallinn, 1969. 332 lk. 6T-71.

Kogumikku on võetud autorsuse 
alal Eesti NSV-s väljaantud sea
dusandlus ning valikuliselt ülelii
dulist ja  vabariiklikku ametkond
likku normistikku ning ta on esi
mene emakeelne süstematiseeritud 
väljaanne mainitud valdkonnas. Ka
sutatud on juhendmaterjale seisuga
1. okt. 1969. Kogumiku kasutamise 
hõlbustamiseks on raamatu lõpus 
tähestikuline sisujuht.

Славянское языкознание. Биб
лиографический указатель литера
туры, изданной в СССР с 1961 г. 
по 1965 г. с дополнениями за пре
дыдущие годы. М., 1969. 466 с.
11 Bi-28.

Pedagoogikaring
Täna kell 19 on «Sophokleses» 

TPedI ja TRÜ pedagoogikaringide 
ühine koosolek. Juttu tuleb testo- 
üoogiast, testide koostamisest ja 
kasutamisest.

TRÜ pedagoogikaringi juhatus

Teatrikuu on läbi saamas. Se l 
puhul mõni rida ju tuajam isest 
« Vanemuise» kirjandusala juhataja  
M a t i  U n d i g a .

T e a t r i k u u  on põhiliselt pro- 
pagandakuu. N äitlejad, lavastajad  
esinevad tehastes, ettevõtetes, tnaa- 
kultuurim ajades, klubides. Kõige 
m eeldejäävam ad on olnud koh tu 
m ised kooliõpilastega. Lapsed on  
silm ast silm a siiramad, lastega te 
kib kon takt kiiremini, tunnetuslik  
side on olemas ka siis, kui audi
toorium on tagasihoidlik.

L ä h e m a  j a  k a u g e m a  a j a  
p l a a n i d e s t .  Kuu lõpus on
O. Vilimaa järjekordse balletiõhtu  
esietendus, sedapuhku on kavas  
kolm  lühiballetti: L. A usteri «Ro
meo, Julia ja  pimedus», konserva
toorium is õppiva noore helilooja  
M. Kuulbergi «K arakterid» ja
H. Elleri «Koit ja Hämarik».

M ai algul tuleb välja A. Sa- 
lõnski «Maria» E. H ermaküla la
vastuses. Film igrupp (operaator 
J. Tenson) sõitis üleeile Siberisse  
Sajaano-S ušenskoje elektri jaam a, 
kus näidendi tegevus toimub, la 
vastuse tarvis film i tegem a.

J. Toom ingal käivad proovid  
O’H enry järgi tehtud rnusicaliga 
«Kapsad ja  kuningad», E. Kaidu 
toob sel hooajal lavale veel A .S te i-  
ni «Viimse paraadi», K. Ird  I. Kai-

KtЖ

Tulen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen: koridoris m agab karu.

Ütlen talle: «Ära norska siin. M i
ne ära! Kogu aeg kõigi silm ade all 
magada pole ilus.»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ei lähe ma kuhugi. M a ei maga  
ju  kogu aeg. Sessiooniks ärkan üles 
ja hakkan õppima.»

* * *
Tulen ühel hom m ikul peahoones

se ja  näen: ahv vaatab ennast 
peeglist.

Ütlen talle: «Pane peegel ära. Mis 
sa eputad! Ega sa siis nüiid pole 
ilusam aks ega targem aks lä inud?»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, las ma vaatan. Ma pole ei ilu
sam  ega targem. A ga ma olen ik 
kagi akadeem iline ahv.»

* #
Tulen ühel hom m ikul peahoones

se ja näen: kipsist Parrot naeratab 
mulle.

Ütlen talle: «Tere. M iks sa täna 
naeratad? See ei sobi su kipsist 
näoga.»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ma naeratan ikkagi. M ul on 
hea meel. K irjutatakse ülikooli aja
lugu. Kõige agaram histoorik ole
vat juba m inuni jõudnud.»

* * *
Tulen ühel hom m ikul peahoones

se ja näen: õllepudel tuleb m ulle 
«Sophoklesest» vastu.

Ütlen talle: «Mine ära, vatia tolal 
Ära tilpne siin jalus. See ei sobi.»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ei tähe ma kuhugi. Sa  oled ju 
minu sõber. M iks sa m ind siis siin 
enam tunda ei taha?»

* * *
Tulen ühet hom m ikul peahoones

se ja näen: noor kena poiss viskab  
koni maha ja astub jalaga peale

Ütlen talle: «Ara nii tee. Ära vis
ka koni maha ega astu jalaga pea
le. See ei ole kultuurne.»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ma teisiti ei oska . Ma olen 
altes teisel kursusel. Me ei ole vee) 
õppinud, kuidas käega konile peale 
astuda.»

Kammerkooris on veel vakantseid kohti!
TRÜ klubi juures tegutseb kam

merkoor alates 3. märtsist 1971. 
Koori juhatavad Vaike Uibopuu ja 
Tiiu Otsus. Liikmeteks on TRÜ õp
pejõude, üliõpilasi ja aspirante, lau
lab ka TRÜ ja teiste Eesti kõrge
mate õppeasutuste vilistlasi.

Kevadsemestril on kavas õppida 
kontserdiks madrigale, neegrispiri- 
tuaale ja kaasaegset muusikat. Ka
vatseme osa võtta ka Lätis 7.—12. 
juulini toimuvast üliõpilaslaulu- 
peost.

Kooris on veel vakantseid kohti 
kõigis häälerühmades. Ootame laul

ma TRÜ üliõpilasi ja töötajaid, kes 
tunnevad huvi klassikalise ja kaas
aegse muusika vastu ja kes ei lau
la teistes ülikooli koorides. Soovi
tav oleks teatav noodioskus, sest 
proovid kogu koorile toimuvad ai
nult kord nädalas ja häälepartiide 
omandamiseks tuleb igaühel kodus 
iseseisvalt tööd teha.

Kooriproov, kuhu ootame uusi 
lauljaid, toimub kolmapäeval, 31. 
märtsil kell 20 TRÜ peahoones, 
auditooriumis 204.

TRÜ KAMMERKOORI 
JUHATUS

k i s id
1971. a. II kvartaliks

i t U i S l
TRÜ ametiühingukomiteele on saabunud 

puhkekodu tuusikuid alljärgnevalt:
Võsu 22. 05.— 2. 06. — 6 tuusikut

„ (telk) 18. 06.—29. 06. — 4 tuusikut 
Pühajärve 15. 05.—26. 05. — 4 tuusikut 

„ 8. 06.— 19. 06. — 4 tuusikut
Laulasmaa 30. 05.—10. 06. — 4 tuusikut 

„ 23. 06.— 4. 07. — 4 tuusikut
Soovijail esitada avaldused a/ü. komiteele hiljemalt 1. maiks s. a. 
Kohale on jõudnud ka II kvartali sanatoorsed tuusikud. Kellel oli 

kirjutatud avaldus tuusiku saamiseks, palume tulla a/ü. komiteesse, et 
saaks aja suhtes kokku leppida.

TRÜ A/Ü KOMITEE

Kriminoloogia 
Laboratooriumis

TRÜ Kriminoloogia Laboratoo
riumi järjekordne ettekandehom- 
mik toimub pühapäeval, 28. märt
sil k. a. algusega kell 12 TRÜ pea
hoone aud. 307. Ettekandega teemad 
«Advokaadi märkmikust» esineb ad
vokaat L. Lill.

Prof. I. REBANE,
TRÜ Kriminoloogia Labora

tooriumi juhataja

KinOklubis
Reedel, 26. märtsil kl. 17 keemie 

ringauditooriumis « I n i m e n e  l ä 
h e b  p ä i k e s e g a  k a a s a »  (rež.. 
Kalik). Pärast filmi vaatamist ühi
ne arutelu esteetikaringiga 
_ _ ________  KLUBI JUHATUS

Tänase ajalehenum bri kujundasMI 
žurnalistika eriharu I i l  k. üliõpilased  
M.. Eelrand, M. Kuusberg, K. Kell©, 
R. joam ets._______ ____________________

TOIMETAJA H. PALAMETS
«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар

туский государственный университет* $ 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университет». 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, ÜHkooli 17/59. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1779. MB 03S3Ö
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
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KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
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Tööpunal ipu ordeniga Tar tu  Riikliku Ülikooli õppejõud, 

üliõpilased ja kõik ülikooli töötajad saa dav ad  palava  t er 
vituse NLKP XXIV kongressi le ja soovivad kongressi le 
suurt  edu tema töös. Meie maa ühe vanima ülikooli kollek
tiiv lubab ra kendada kõik oma jõud uue viie aas ta  p l a a 
niga püst i ta tud suurte ü lesannete  lahendamiseks ,  eesr ind
liku nõukogude teaduse edas iarendamiseks ,  kõrge kvalifi
kats iooniga ideeliselt veendunud spetsial ist ide e t tevalmis
tamiseks.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI KOLLEKTIIV

ÜLIK O O LIS  TÄH ISTATI 
KONGRESSI ALGUST

Samal päeval ja tunnil, mil 
Moskvas Kremli Kongresside Palees 
alustas tööd NLKP XXIV kongress, 
kogunesid TRÜ aulasse õppejõud, 
üliõpilased ja abi-õppepersonali 
esindajad, et tähistada selle ajaloo
lise sündmuse algust. Miitingul kõ
neles rektor A. Koop kongressi 
tähtsusest ja nendest ülesannetest, 
mida uus viisaastak seab ülikooli 
kollektiivi ette. Üksmeelselt kiideti 
heaks NLKP XXIV kongressi pre
siidiumile saadetava telegrammi 
tekst.

Lühimiitingud toimusid vee! Va
nemuise t. 46 õppehoones, eriõppu- 
se kateedris ja pärastlõunal Ii va
hetuses õppivale Ajaloo-Keeletea- 
duskonna perele aulas.

Kongressi materjalid on elavaks 
kõneaineks kogu ülikoolis, neid 
kommenteerivad õppejõud õpperüh
mades, toimuvad vastavasisulised 
vestlused komsomolirühmades ja 
Lihišelamutubades. Põhjalikumalt te
hakse kongressi materjalidest juttu 
ühiskonnateaduste loengutel ja se
minarides.

Juba mõnda aega on auditooriu
mides, ühiselamuis, kohvikutes jm. 
kuulda repliiike: «Raiuvad vaiu . ..  
laovad m ü ü r i . . .  kraana on p ü s t i .. . 
üks konrus . . .  kolm k o r ru s t . .  . tei
ne kraana pandi üles .. . seitse kor
rust . . . üheksa k o r ru s t . . . jne.» 
Jah, imeliselt ruttu kerkisid uue 
ühiselamu müürid. Laupäeval, 27.

Kongressi
avapäevaks  

sarikate alla
märtsil jõuti maksirnaalkõrguseni — 
11 korrust ja 32 meetrit — ning 
selle saavutuse tähistamiseks pandi 
katusele pärg. Edasine tööde ra s 
kuspunkt kandub juba hoone sisse.

Ehitajate puhketoa seinal on loo
sung: «Lõpetame müüritööd XXIV 
kongressi avapäevaks!» Kaks kornp- 
leksbrigaadi brigadiride Tõnis Hõl- 
puse ja Ivan Poljaikovi juhtimisel 
täitsid oma sotsialistliku kohustuse 
täpselt. Mõlemad brigaadid on me
hemoodi tööd teinud. Uus ühisela
mu peab valmima I. septembriks. 
PSaan jättis müüritööde jaoks aega 
ainult 8 kuud. Ometi jõudsid ehita
jad müürid valmis üle kuu aja va
rem. Objekti töödejuhataja Enn 
Roolaht: «Plaani täitmine 140-prot- 
sendi liselt sai võimalikuks tänu 
kõikide meeste heale tööle. Väga 
tähtis on ka see, et meie objektil 
pole ette tulnud lünki varustamisel. 
Oleme esimese järgu objekt ja kõik 
ehitusmaterjalid on meil käepärast 
olnud. Selle feest hoolitsevad kõrge
malseisvad organid. Ka ehitusmi
nistri asetäitja  Harry Lillepea on 
kogu aeg meie ehituse asjadega 
kursis.» Brigadir Ivan Poljakov ü t
leb. et tema brigaadis on kõik me
hed tublisti töötanud, Tõnis Hõlpus 
tõstab eriti esile müürseppa Osvald 
Oleskit, puuseppa Eevald Luisku ja 
plaatijat Kaljo Kriisat.

Praegu on tooriik täiesti valmis. 
Lisaks sellele on ees kõik aknaraa
mid, 40% ustest, valmis on 60% 
vaheseintest. 15. aprillil võetakse 
üks kraana maha ja saadetakse An
ne tänava 9-korruselise maja ehitu
sele. Teine kraana jääb aga objek
ti juurde kauemaks. Ees ootab ra s 
ke töö — põrandate valamine. Sel
lega ollakse plaanist natuike järel. 
Kuid  ̂ seda teadlikult. Ei tahetud 
töölõike killustada, oodatakse kuni 
ihnadjparem aks lähevad. Kvaliteet
seid põrandaid saab teha ainult soo
jade ilmadega.

Üliõpilaste osa on ehitusel t a g a 
sihoidlik. Üliõpilaste iganädalane

brigaad moodustab umbes V7 ob
jekti tööjõust, kuid nende osa too
dangus jääb sellest arvust kaugele 
maha. Osalt on see tingitud objek
tiivsetest põhjustest — nädalaga ei 
õpi keegi ametit selgeks, kuid pare
ma organiseerimise ja  tahtmise ju u 
res võiks üliõpilaste panust mitme
kordistada. Mõnikord on a ru saa 
matusi tööle ilmumisega, ka need 
võiksid ära jääda.

Uus ühiselamu on 11-korruseline, 
9 elukorrust pluss soklikorrus (kõi
ge alumine) ja tehniline korrus 
(kõige ülemine). Igale üliõpilasele 
on loodud kõik mugavused, ruumi 
on käes laialt — toad on mõeldud 
ainult kahele ja kolmele inimesele. 
2 kaheinimese- ja 2 kolmeinimese- 
tuba moodustavad 4-toalise bloki, 
kuhu kuulub dušš, sanitaarsõlm jne. 
Igal üliõpilasel on oma seinakapp.
11 korruse vahel hakkavad kursee
rima Mogiljovist pärit liftid, m a
hutavusega kolm inimest. Üheaeg
se sõidu võimalus on korraga kuuel 
inimesel. Kokku leiavad selles meie 
vabariigi moodsamas ühiselamus 
endale kodu 540 üliõpilast.

Brigadir Tõnis Hõlpus ütles hu 
vitava mõtte: «Kas on mõtet pida
da ühe ühiselamu valmimise ja tei
se alustamise vahel aastast pausi? 
Meestel on töö praegu käe ja silma 
järgi, pole vaja iga minut projekti 
kaeda. Ja mis kõige tähtsam — 
neile meeldib seda tööd teha. Kui 
alustaks uue ühiselamu ehitamist 
kohe pärast esimese valmimist? 
Olen- kindel, et teise teeme valmis 
veel kiiremini.» Ei tea, kuidas p la
neerimise ja asjaga kursis olevad 
organid arvavad, aga kõrvaltvaata
jale tundub see üsna hea mõte ole
vat.

Kui eelmisel kevadel ajalehes kir
jutati, et uus ühiselamu peab val
mima 1. septembriks 1971, leidus 
palju kahtlejaid: «Tartu oludes? 
Siin püstitatakse iu aeglase ehita
mise rekordeid.» Nüüd. mil müürid 
meie silmade ees lausa iga päeva
ga kasvasid, on kahtlejaid märksa 
vähemaks jäänud. Ivan Poliakov: 
«Jouame kindlasti!»; Tõnis H ö’ous: 
«Kui krohvijad ja maalrid alt ei 
vea, siis saab hoone uueks õppeaas
taks valmis.» Paistab, et tartlased 
näevad kohaliku ehituse rekordi 
sündi. M. PEARU

30. märtsil kell 16. Uue ühisela
mu kõige kõrgemale, s .o . 11. kor
rusele on kogunenud ülikooli rek
toraadi esindajad eesotsas rektor 
A. Koobiga, komsomolisekretärid ja 
ehitusmeistrid. Pidulikul pärja ma
havõtmisel tänab A. Koop töömehi 
seni tehtu eest ja loodab peatset 
veel rõõmsamat kohtumist suve lõ
pul, kui ühiselamu on juba sisseko
limiseks valmis.

ACTA
DIURNA

26. III kuulas TRÜ Nõukogu ära 
dots. K.-S. Rebase aruande elekt
roluminestsentsi probleemlaboratoo- 
ilumi tööst, arutas üliõpilaste väl
jalangevuse põhjuste uurimist ja 
abinõusid väljalangevuse vähenda
miseks (ettekanne dots. E. Koe
metsalt) ning sai haldusprorektor 
A. Uibokannalt informatsiooni tule
kaitse olukorrast ülikoolis.

*

Samal koosolekul valis TRÜ Nõu
kogu konkursi korras kateedrijuha- 
tajakohale geograafiadoktor Salme 
Nõmmiku (majandusgeograafia ka
teeder), meditsiinidoktor Endel 
Tünderi (teaduskonna operatiivki
rurgia ja  topograafilise anatoomia 
kateeder) ja meditsiinidoktor Уо- 
tele Meipalu (sünnitusabi ja güne
koloogia kateeder).

*

26. III toimus EKP TRÜ komi
tee õppe- ja teadusliku töö sektori 
laiendatud koosolek, kus arutati 
õppejõudude kohtade teaduskonniti 
jaotamise printsiipe meie ülikoolis. 
Arutelu aktiivsusest ja mõtete- 
rohkusest annab tunnistust tõsiasi, 
et 24 osavõtjast võtsid sõna 17. 
Väljaselginud seisukohad esitati 
EKP TRÜ komiteele.

*

29. III toimus EKP TRÜ komi
tee laiendatud koosolek, millest 
võtsid osa rektoraadi esindajad, de
kaanid ja parteiorganisatsioonide 
sekretärid. Põhiküsimusteks olid 
teaduskondadele õppejõudude koh
tade jaotamise printsiibid, õppe
metoodilise töö olukord ja perspek
tiivid TRÜ-s ning õppejõudude po- 
liitharidustöö perspektiivplaan
käesolevaks viisaastakuks. Komitee 
arutas veel TRÜ parteigruppide 
tööd ja NLKP XXIV kongressi 
väärikat äramärkimist ülikoolis. 
Kõigis kõne all olnud küsimustes 
võeti vastu otsused.

*

EKP TRÜ komitee kinnitas par
teiorganisatsioonide otsused võtta 
NLKP liikmeks anorgaanilise kee
mia kateedri vanemõpetaja Jüri 
Tamm, eksperimentaalfüüsika ka
teedri stažöör Aleksei Gavrilov, aja- 
loo-osakonna V kursuse üliõpilane 
David Vseviov ja vene filoloogia 
osakonna V kursuse üliõpilane Jev
geni Golikov. NLKP liikmekandi
daatideks võtmise otsused kinnitati 
matemaatika õpetamise kateedri as 
pirandi Jüri Afanasjevi, eesti filo
loogia V kursuse üliõpilase Linda 
Järve ja IV kursuse üliõpilase Toi
vo Kuldsepa osas.

*

Möödunud nädalal määrati koh
tadele 105 Ajaloo-Keeleteaduskon- 
na üliõpilast, kellest 85 asuvad eel
oleval sügisel tööle pedagoogidena 
Haridusministeeriumi liinis. M äära
mine kulges vastastikuse mõistmise 
õhkkonnas. Eelistati kohti Saare
maa] ja 8-klassilistes koolides. Ras
kusi esines individuaalplaanide 
alusel õppijatega, kelle jaoks ei ol
nud alati sobivat kohta riiklikus 
plaanis.

* %

Möödunud nädalal toimus ra 
ha ndus-majandusteaduste õpetami
se metoodika 6. vabariiklik konve
rents. 14-st esitatud ettekandest oli 
7 TRÜ teadlastelt . Esinesid prof. 
R. Hagelberg «Spetsialistide ette
valmistamise modelleerimise eel
dustest ia tingimustest», dots. E. 
Purju «Majandusstatistika termino
loogiast ja sümboolikast» jt.

*

17. — 18. III toimus aulas konve
rents «Tootmiskollektiivi sotsiaalse 
arengu probleeme», mille korralda
sid Eesti NSV Ehitusmaterjalide 
Ministeerium ja TRÜ Sotsioloogia- 
laboratoorium.

Kahe päeva jooksul tehti kokku- 
vote neli aastat kestnud uurimisest 
Tartu Ehitusmaterjalide Tehases, 
Kombinaadis «Järvakandi Tehased» 
ja tsemenditehases «Punane Kun
da».

Ettekannetega esinesid . Eesti 
N SVTA Majandusinstituudi vanem 
teaduslik töötaja M. Lepp, TRÜ oo- 
liitilise ökonoomia kateedri dot
sendid H. Metsa ja L. Türk ning 
NSVL TA Konkreetsete Sotsiaalse
ta Uurimiste Instituudi vanem tea
duslik töötaja G. Aminova.

Külalisi oli Kiievist, Gorkist, 
Moskvast, Vilniusest, R i ia s t . . .

Pikema ettekandega esines kon
verentsil EKP Keskkomitee tööstu
se ja transpordi osakonna juha ta 
ja I. Kallion.

ш ШШ Штш



ELKNÜ
TRÜ komitee bürool
9. MÄRTSIL 1971. A.

ф  M. Heidmets andis ülevaate sis
seastujatega 1970. a. suvel pee
tud vestlus-küsitlusest.

Kolm aastat läbiviidud küsit
lus on andnud mõndagi posi
tiivset komsomolitöö korralda
miseks I kursusel. Teiselt poolt 
saab üliõpilaskandidaat vestluse 
jooksul informatsiooni ülikooli 
komsomoli tegevusest. On räägi
tud sellest, et sisseastumiseksa
mid ei anna alati täit pilti üli- 
õpilaskandidaadi sobivusest õp
pimiseks kõrgemas koolis. Võib
olla aitaks võimeid ja huvi õp
pimise vastu täiendavalt välja

* selgitada komsomolikomitee 
vestlus-küsitlus? Büroo otsustas 
küsitluse korraldada ka sel suvel.
Komitee sekretäri asetäitja 
V. Mürk analüüsis 18. III
1968. a. pleenumi otsuse täitmist 
internatsionaalse kasvatustöö 
osas. Käesoleval aastal on kuju
nenud uus aktiiv, kes on korral
danud mitmeid üritusi, paljugi 
on teoksil. Raskusi teeb vene

«Tar tu  Riiklik Ülikool» nr.  10,
2. IV 1971. a. lk. 2

osakondade kurssiviimine üli
koolieluga ja komsomolitööga, 
sest ei ilmu meie ajalehe vene
keelne lisaleht. Küsimuse lahen
damine vastavates instantsides 
on pikale veninud. V. Mürk too
nitas, et internatsionaalne töö 
jätkub varem kavandatud suun
dades.

ф  Büroo andis soovituse grupile 
eesti filoloogia üliõpilastele töö
tamiseks soome turistide giidina 
Leningradis 9. —12. aprillini. 
Grupi vanemaks nimetati J. Oli 
(eesti fil. III).

23. MÄRTSIL 1971. A.
ф  Aruande'ga õigusteaduskonna 

komsomolitööst ELKNÜ TRÜ or
ganisatsiooni XVIII konverentsi 
otsuste elluviimisel esines tea
duskonna sekretär M. Kõli. Õp
peedukus on kõrge (95,3%). 
Hiljuti esineti teaduskonna nõu
kogus põhjaliku ettekandega 
õppetööst, mis andis kasu ka de
kanaadile. Koostatud on üliõpi
laste poliitilise kasvatustöö 
plaan, aktiivselt võetakse osa 
ühiskondlikust tööst. Kavas on 
tõsiselt hakata ellu viima oma
valitsust. Raskusi oli mõnede üli
õpilaste töödistsipliiniga ühis
elamu ehitusel. Kaasaruandega 
esines büroo liige A. Piirsoo, 
kes märkis positiivsena teadus
konna üliõpilaste ühtsust teatud 
eesmärkide saavutamisel. Õppi

mine on kujunenud a u a s j a k s .  
Tugevad sidemed on vilistlaste- 
ga, see aitab kursis olia tulevase 
tööga. Heaks grupiks tõotab 
kujuneda I kursus. Parandada 
tuleb informatsiooni liikumist 
büroolt kursustele, ka ülikooli 
komitee tegevuse tutvustamist. 
Õppetöö analüüs, mille korral
das ÜKB, ei õnnestunud. Soovi
da jätab dokumentatsiooni kor
rashoid.

Kokkuvõttes hinnati töö heaks.
$  Büroo kustutas Bioloogia-Geo- 

graafiateaduskonna IV kursuse 
üliõpilase T. Kaivo arvestus
kaardilt komsomolikaristuse.

30. MÄRTSIL 1971. A.
ф  Kokkuvõtte leninlikust arvestu

sest Matemaatikateaduskonnas 
tegi teaduskonna sekretär 
M. Preem, füüsika teoreetilise 
osakonna leninlikust arvestusest 
rääkis osakonna sekretär 
R. Kaarii.
Kinnitati EÜE TRÜ ettevalmis
tav staap koosseisus: R. Valing 
(eesti f. IV),  P. Miidla (arvu- 
tusmat. II), D. Visnapuu (Õigust. 
IV), K. Merusk (Oigust. Iil,  
staabiülem), S. Kallas (komitee 
sekretäri asetäitja), P. Järve 
(Õigust. II),  T. Laak (Majan
dust. IH ), J. Annus (Majandust.
IV, staabiülema asetäitja), 
A. Liiv (Arstit. VII), A. Meerits 
(füüsika II), T. Kuldsepp (eesti 
f. IV).

Aino Pihi Füüsika-Keemiateaduskorma õ p e 
tatud Nõukogu ees 'kaitses 19 
märtsil 1971. a. oma kandidaadi 
väitekirja «Alifaatsete nitroühen- 
dite kineetilise happelisuse mõnin
gaid probleeme» TRÜ Keemilise 
Kineetika ja Katalüüsi Laboratoo 
riumi noorem teaduslik töötaja 
Aino P i h l .  Ametlikud o po nen 
did keemiadoktor V. M. Belikov 
(NSVL TA Elementaarorgaantlisie 
Ühendite Instituut, Moskva) ja 
dots. kt. V. Loodma (TRÜ) andsid 
V. Pihla tööle hea hinnangu. TRÜ 
Füüsika-Keemiateaduskonna õ p e t a • 
tud Nõukogu otsustas omistada 
A. Pihlale keemiakandidaadi tea 
dusliku kraadi.

A. Pihl lõpetas TRÜ keemiaosa
konna 1960. aastal.  P äras t  ülikooli 
lõpetamist asus A. Pihl tööle TRÜ 
Keemilise Kineetika ja Katalüüsi 
Laboratooriumis algul vanemlabo 
randina, hiljem noorema teadusliku 
töötajana. Väitekiri valmis A. Pih 
lal dots. A. Talviku juhendamisel.

Jüri Siigur

Pariisi Kommuun kui esimene 
töölisklassi valitsus ja maailma 
esimene proletaarne revolutsioon 
enne seda olid seaduspärased aja
loolised nähtused. Neid kutsusid 
esile sügavad sotsiaalsed vastu
olud Prantsuse ühiskonnas, eriti 
seoses 1870. aasta Prantsuse-Prei- 
si sõjaga. Prantsuse vägede lüüa
saamised näitasid selgesti Napo
leon III rahvavaenuliku bonapar- 
tistliku režiimi jõuetust. 4. sept. 
1870. a. puhkes Pariisis revolutsi
oon, mille tagajärjel langes monar
hia ja kuulutati välja vabariik. Kuid 
ka uus, nn. rahvusliku kaitse valit
sus jätkas endist rahvavastast po
liitikat. Ei rahuldatud töötavate 
hulkade demokraatlikke nõudmisi, 
välispoliitikas aga asuti sakslaste 
poolt ümberpiiratud Pariisi kaitse 
saboteerimisele. Pariisi töötavaid 
hulki ei murdnud nälg, külm ega  
saksa suurtükkide tuli. Kindlalt 
nõudsid nad kõigi vahendite mobi
liseerimist võitluseks okupantide 
vastu. Kahel korral üritati, kuigi 
tagajärjetult, rahvusliku kaitse va
litsuse (või, nagu teda hakati ni
metama, «rahvusliku reetmise valit
suse») kukutamist. Kuid 28. jaa
nuaril 1871 sõlmis valitsus saks
lastega vaherahu. Veebruari keskel 
moodustati Pariisis uus valitsus 
eesotsas suurkodanluse käsilase A. 
Thiers’iga, kelle poliitika teravik 
suundus otseselt pealinna töötava
te hulkade vastu. Tema eesmärgiks 
oli võtta relvad Rahvuskaardilt, 
sellelt Pariisi kaitsmise ajal moo
dustatud relvastatud jõult, mis 
koosnes peamiselt tööstus- ja kä- 
sitöölistest. Õöl vastu 18. märtsi 
tuli valitsusvägede! ära tuua Rah

vuskaardile kuuluvad suurtükid 
Montmartre’i kõrgendikult, kuid 
see ebaõnnestus. Rahvuskaardi vai- 
vemeeskond avaldas vastupanu, 
häirekella peale ruttasid kohale 
töölised, Rahvuskaart, Regulaarar-

100 aastat 
Pariisi 

Kommuunist
mee sõdurid ei kuulanud käsku ega 
tulistanud rahvahulka. Rahvus
kaart ja töötavad hulgad asusid 
nüüd ise pealetungile, suundudes 
Pariisi tsentrumi poole. Neile vas
tusaadetud sandarmeeria püüdis 
tagajärjetult masse takistada. 18. 
märtsi õhtuks olid revolutsioonilis
te jõudude käes kõik valitsusasu
tused. Raekoja hoonel lehvis pu
nane lipp. Thiers’i valitsus ja te
ma korraldusel ka regulaararmee 
pagesid Versailles’sse.

Maailma esimene proletaarne re
volutsioon oli võitnud. Võim läks 
esialgu Rahvuskaardi Keskkomitee 
kätte, 28. märtsist aga Pariisi Kom
muuni Nõukogule, mis valiti üldi
se valimisõiguse alusel. Siia kuu
lus rida silmapaistvaid töölisklassi 
huvide eest võitlejaid, nagu Louis 
Varlin, Leo Frankel, Louise Michel, 
Jaroslaw D^brovski jt.

Pariisi Kommuun oli oma olemu
selt esimeseks proletariaadi dikta
tuuri vormiks. Kuigi töölised ei ol
nud seal enamuses, olid nad ometi 
juhtivaks jõuks. Uus võim näitas 
oma tegevusega, et ta on tõeline 
töölisklassi valitsus. Kommuun

koondas enda kätte kogu võimu
täiuse. Ta oli organiks, mis andis 
välja seadusi ja viis need ka täi
de. Ta purustas senise riigiapa
raadi, kaotas kodanliku regulaar
armee ja asendas selle relvastatud 
rahvaga, likvideeris kodanliku po
litsei ja andis korrapidamise rah
vuskaaslaste kätte, kaotas senised 
kohtud ja asutas uued, mis teeni
sid rahvast. Kohtunikud muutusid 
valitavateks ja rahva ees vastuta
vaiks. Kommuun lahutas kiriku rii
gist ja kooli kirikust. Samal ajal 
pandi suurt rõhku rahva haridus
taseme tõstmisele, kuulutades välja 
kohustusliku, ilmaliku ja tasuta 
alghariduse. Kommuun pööras olu
list tähelepanu sotsiaalküsimusele. 
Siin tarvitusele võetud uuendus
test olid mõnedki «sillakesteks, 
mis viivad kapitalismilt sotsialis
mile» (Lenin). Kommuuni tööko- 
misjon võttis oma korraldusse Pa
riisist pagenud peremeeste vabri
kud ja töökojad, et organiseerida 
neis tootmist tööliste oma jõudu
dega. Pagaritööstuses keelati öö
töö. Kaotati igasugused trahvid ja 
mahaarvamised tööliste töötasust. 
Kommuun kehtestas kontrolli osa et
tevõtete üle, konfiskeeris Versail
les’sse pagenud kodanlaste korterid, 
paigutades sinna elama töölisi Pa
riisi aguleist.

Pariisi Kommuun püsis 72 päeva. 
Tema vastu ühinesid kõik eksplua- 
taatorlikud ringkonnad eesotsas 
Versaille’sse pagenud kodanliku 
valitsuse juhi A. Thiers’iga. 2. ap
rillil alustas kodanlik armee peale
tungi Pariisile. 21. mail õnnestus 
neil linna sisse murda. Ägedates 
tänavalahingutes näitasid Pariisi

19. märtsil 1971.a. kaitses Füüsi
ka-Keemiateaduskonna Õpetatud 
Nõukogu ees 'kandidaadiväitekirja 
Jüri Siigur. Väitekirja teemaks oli 
«Mõningate alifaatsete karboonha- 
pete ja estrite aluselisuse uurimi
ne». Oponendid prof. S. Entelis 
(NSVL TA Keemilise Füüsika In s 
tituut, Moskva), ja keemiakandi- 
daat Bogatkov (M. Lomonossovi 
nim. Peenkeemilise Tehnoloogia 
instituut. Moskva) andsid J. Šii- 
guri väitekirjale positiivse h in 
nangu. TRÜ Füüsika-Keemiateadus- 
konna Õpetatud Nõukogu otsustas 
anda J. Siigurile keemiakandidaadi 
teadusliku kraadi.

J. Siigur lõpetas TRÜ keemia
osakonna 1964.a. detsembris. P ä 
rast ülikooli lõpetamist töötas J. S ii
gur ENSV TA Keemia Instituudis 
ning teenis Nõukogude armees. 
Aastatel 1967— 1970 oli J. Siigur 
TRÜ orgaanilise keemia kateedri 
aspirant (juhendaja Ü. Haldna).

töötavad hulgad üles tõelist san
garlikkust ja surmapõlgust. Kuid 
vaenlane oli ilmses ülekaalus.
28. mail langesid viimased barri
kaadid. Üks viimaseid vastupanu 
kohti oli Pere-Lachaise’i kalmistu. 
Enneolematult metsik oli kodanluse 
kättemaks proletariaadile, töötava
tele hulkadele. Hukkunute ja maha- 
lastute arv tõusis üle 30 000 ini
mese, kümned tuhanded saadeti 
asumisele ja sunnitööle kaugetesse 
ebaterve kliimaga kolooniatesse.

Pariisi Kommuun oli ajaloolise 
arengu produkt ning tema langus 
tolle aja tingimustes oli paratama
tu. Proletariaat ei olnud veel pii
savalt ette valmistatud oma ajaloo
liseks missiooniks. Tal puudus oma 
revolutsiooniline partei. Pariisi 
Kommuuni lõhestasid blankistid ja 
prudonistid, kes seisid kaugel pro
letariaadi diktatuuri ülesandeist. 
Oige parteilise juhtimise puudumi

sest tulenes rida vigu. nagu piir
dumine ainult kaitse taktikaga, lee
bus versailaste ja nende käsilaste 
vastu. Kommuun ei pannud oma 
kätt peale isegi Prantsuse pangale 
Pariisis, võimaldades versailastete 
sealt saada raha, mida need kasu
tasid kontrrevolutsiooniliste jõudude 
organiseerimiseks. Mitmesugustel 
põhjustel ei suudetud kindlustada 
töölisklassi liitu talurahvaga, mil
lel oleks olnud aga suur tähtsus 
revolutsiooni kindlustamises.

«Ent kõigist oma vigadest hoo
limata,» nagu ütles Lenin, «on 
Kommuun suurim näide XIX sajan
di suurimast proletaarsest liikumi
sest.» Tema kogemus sai põhjaliku 
analüüsi osaliseks marksismi-Ieni- 
nismi klassikute poolt ja saadud 
õppetunnid võttis töölisklass oma 
hilisemas võitluses arvesse.

JAAN KONKS

Tsiviilkaitse

Käitumiseeskirjad tsiviilkaitse signaalide puhul
Eelmises artiklis räägiti käitu- 

miseeskirjadest signaali «Õhuhäire» 
karral. Täna tuleb jutt käitumisees- 
kirjadest teiste signaalide puhul.

Signaal «Radioaktiivse saastumi
se oht» antakse edasi raadio ikaudu 
ja see hoiatab seda rajooni, mille 
suunas liigub radioalktiivne pilv ja 
kus radioaktiivse saastumise oht 
on ikõige ilmsem. Käitumiseeskirjad 
selle signaali korral sõltuvad pilve 
liikumise kiirusest ja kujunenud olu
korrast. Et olla olukorrast teadlik 
ja et täpselt kuulata tsiviilkaitse 
organite käsklusi ja 'korraldusi, pea
vad raadio või reproduktori juures 
pidevalt viibima korrapidajad.

Juhul, kui signaal «Radioaktiivse 
saastumise oht» saabub pärast sel
leks puhuiks ettenähtud põhiliste 
kaitseabinõude tarvituselevõtmist, 
tuleb kontrollida varjendite, elam u
te, tööruumide hermeetilisust, tihe
dalt sulgeda aknad ja õhuaknad, 
ahjuküttega majades sulgeda siib
rid. kontrollida, et varjendites oleks 
kõik hädavajalik pikemaajaliseks 
sealviibimiseks. Individuaalsed kait
sevahendid olgu kasutamisvalmis.

Kui aga signaal saabub siis, kui 
ettenähtud kaitseabinõusid on ra
kendatud ainult osaliselt, hakkab 
elanikkond viivitamatult korraldama 

ruume kaitseks radioaktiivsusohu ööpäev.

vastu või lõpetama varjendite s i
sustamist. Valmistatakse individu
aalsed kaitsevahendid, kaitstakse 
vett ja toiduaineid saastumise eest 
ning talitatakse vastavalt tsiviil
kaitse organite korraldustele.

Signaal «Radioaktiivne saastumi
ne» antakse edasi samuti raadio- 
translatsioonivõrgu kaudu ja dub
leeritakse kohapeal kiirete löökide
na vastu helisevaid esemeid. Elani
kud võtavad viivitamatult kasutu
sele individuaalsed kaitsevahendid 
ja lähevad varjenditesse. Kui kaua 
seal tuleb viibida, selle määravad 
kindlaks tsiviilkaitse organid. Oht
likult saastatud tsoonides on häda
vajalik varjendis viibimise kestus 
vähemalt kolm ööpäeva, tugevasti 
saastunud tsoonis kuni kolm öö
päeva, mõõdukalt saastatud tsoonis 
kuni üks ööpäev. Pärast võib m in
na elumajadesse või tööhoonetesse, 
kust lubatakse väljuda ainult äär
mise vajaduse korral mitte kaue
maks kui neljaks tunniks ööpäevas. 
Ikka veel kestab avatud kohtades 
saastumisoht: ohtlikus tsoonis neli, 
mõõduka 'saastumise tsoonis — üks

On keelatud toiduainete ja vee 
tarvitamine, ükskõik milliste ümb
ritsevate esemete puudutamine, in
dividuaalsete kaitsevahendite m a
havõtmine seni, kuni kestab saas tu 
mine. Enne ruumidesse sisenemist 
on tingimata vajalik riietuse ja j a 
lanõude osaline desinfitseerimine.

Signaal «Keemiline rünnak» an
takse edasi raadio kaudu ja koha
peal dubleeritakse (kiirete löökidega 
vastu helisevaid esemeid. Inimesed, 
kes viibivad sel ajal väljaspool var
jendit, panevad viivitamatult pähe 
gaasitorbiku, kätte kaitsekindad ja 
püüavad nii kiiresti kui võimalik 
väljuda saastumiskoldest. Kes aga 
viibivad varjendites, mis vastavad 
keemiakaitse nõuetele, jäävad sinna 
seni, kuni on võimalik väljuda. Kui 
aga varjend ei vasta nõuetele, pan
nakse pähe gaasitorbik ja lahku
takse varjendist korrapidajate kor
ralduste järgi. £nne väljumist tu
leb hoolikalt kontrollida, et ei oleks 
katmata nahaosi, kuhu võiksid lan
geda MA tilgad. Püksid tõmmatak
se särgi ja kuue peale ning harud 
tõmmatakse alt kinni, krae tõste
takse üles ja mähitakse salli, kätte 
pannakse kaitsekindad ja jalga 
kummikud või harilikud jalanõud 
kalossidega. Saastumiskoldest peab

väljuma kiire-sti ja selliseid teid pi
di, nagu on ette näidanud tsiviil
kaitse organid.

Kui te aga avastate endal või 
kaaslasel mürgistuse tunnuseid, 
süstige viivitamatult antidoodi, ee
maldage MA tilgad nahalt, riietelt, 
saastunud kohad tuleb degaseerida 
keemiakaitsepakis oleva lahusega. 
Seejärel aidake kannatanul väljuda 
saastumiskoldest ja talutage ta lä
hemasse esmaabi punkti. Saastu- 
miskoldes ei tohi mingil juhul ma
ha võtta individuaalseid kaitseva
hendeid. Seda tohib teha ainult väl
jaspool saastunud tsooni ja selleks 
ettenähtud kohades. Kõik isikud, kes 
on väljunud saastumiskoldest, tee
vad läbi hoolika meditsiinilise kont
rolli ja täieliku sanitaarkorrastu.se 
statsionaarsetes pesemispunktides 
või siis selleks spetsiaalselt korras
tatud platsidel.

Signaal «Bakterioloogiline saas
tumine» antakse edasi kohaliku raa
dio kaudu, ühtlasi antakse konk
reetsed tegutsemisjuhendid elanik
konnale. Inimesed võtavad viivita
matult kasutusele individuaalsed 
kaitsevahendid ja varjuvad varjen
ditesse, kuhu nad jäävad vastavalt 
saastumiskoldes tekkinud olukor
rale. Üheaegselt kehtestatakse saas
tunud territooriumil karantiin. See

on antiepideemiliste abinõude süs
teem, mis isoleerib saastunud ter
ritooriumi ja likvideerib bakterio
loogilise relva kasutamisel tekkinud 
saastumise. Karantiin kehtestatak
se siis, kui on avastatud katku, 
koolera, rõugete voi muu ohtliku 
haiguse tekitajaid. Piirkond isolee
ritakse, seatakse sisse komandandi- 
teenistus, range sissesõidu piirami
ne, väljasõidu keelamine, piiratak
se liikumist kahjustuskoldes ene-

Karantiinitsoonis tehakse bakte
rioloogiline luure, eraldatakse hai
ged või haiguskahtlased ning pai
gutatakse nad haiglatesse xavile., 
Organiseeritakse inimeste sanitaar- 
korrastust, desinfitseeritakse ruu
mid, transport, territoorium.

Karantiin kehtib kuni bakterio
loogilise saastumise täieliku likvi
deerimiseni.

Üheks profülaktiliseks abinõuks 
on putukate, näriliste, puukide hä
vitamine, sest nad on nakkuse le
vitajad.

Bakterioloogiliselt võivad saastu- 
da ka toiduained ja vesi. Seepärast 
ei tohi juua keetmata vett ega pii
ma, süüa keetmata või praadimata 
toitu.

Igaüks pidagu alati meeles, et 
võitlus nakkushaiguste vastu ei saa 
olla edukas, kui sellest ei võta osa 
kogu elanikkond.



Majandusteadlaste 
kaadri ettevalmistamisest

NSV Liidu kõrgema ja kesk-eri- 
faariduse minister V. P. Jeljutin 
käsitles majandusteadlaste kaadri 
ettevalmistam isega seotud problee
me 1971. aasta jaanuaris ajalehe 
«Экономическая газета» 3. numb- 
ris.

M inister, rõhutas, et kaasaja tin
gimustes, kus tunduvalt on tõusnud 
tootmise ja ühiskonna juhtimisele 
esitatavad nõuded, on kasvanud ka 
rahvamajandusega tegelevate spet
sialistide osatähtsus. Ka meie ajal 
on küllalt aktuaalsed V. I. Lenini 
sõnad: «Ökonomist peab alati vaa
tama tulevikku, nägema tehnilist 
progressi või muidu jääb ta elust 
maha.»

Majandusreform, ettevõtete ise
seisvuse ja initsiatiivi areng esi
tavad kõrgendatud nõudmised ka 
ökonomistidele.

NSVL Kõrgema ja Kesk-erihari- 
duse Ministeerium rakendas vii
mastel aastatel mitmeid abinõusid 
ökonomistide kaadri ettevalmista
mise kvaliteedi tõstmiseks.

Щ Ökonomiste valmistatakse et
te 33-s insener-majandus- ja ma
jandusinstituudis, peaaegu 200 üli
kooli ning teiste kõrgemate koolide 
majandusteaduskondades.

Möödunud viisaastakul tõusis

ökonomistide erikaai kõrgemate 
koolide lõpetajate hulgas. Kui
1965. a. valmistati ette 40,8 tuhat 
ökonomisti (10,1% kõikide lõpeta
jate arvust), siis 1969. a. — 63,9 
tuhat (11,3%). Rahvamajanduse 
vajadused ökonomistide kaadri jä
rele pole aga veel kaugeltki rahul
datud.

Meie maa kõrgemad koolid val
mistavad ette ökonomiste ja inse- 
ner-ökonomiste 40 erineval alal.

ф  Käesoleval ajal peab ökono
mist hästi valdama matemaatilisi 
meetodeid. See aga nõuab majan
dusliku hariduse nn. matematisee- 
rimist. Noorte hulgas on võitnud 
suure populaarsuse majandusküber
neetika. Nimetatud eriala spetsialis
te valmistatakse ette 24-s kõrgemas 
õppeasutuses.

Ц  Ökonomistide ettevalmistami
sel on suur tähtsus ka kaugõppel. 
Kõrgemates koolides ja tehnikumi
des õpib kaugõppes üle 590 tuhande 
üliõpilase. 1970. a. valmistati kaug
õppe teel ette üle 136 tuhande ma
jandusalase profiiliga spetsialisti, 
sealhulgas 41 tuhat kõrgema hari
dusega.

Kaugõppijate protsent majandus- 
üliõpilaste koguarvus on kõrgem

kui teistel erialadel. Peaaegu iga 
teine kõrgemas ja kesk-eräõppeasu- 
tuses majandusteadusliku eriala õp
pija on mittestatsionaarne. Ökono
mistide kaadri ettevalmistamine 
kaugõppe teel jääb ka lähemas tu
levikus samale tasemele.

Edasine õppeplaanide ja program
mide täiustamine on üks tähtsa
maid ministeeriumi ees seisvaid 
ülesandeid käesoleval aastal. Nä
hakse ette ühiskonnateaduste veelgi 
sügavam õpetamine. Suurt tähele
panu tuleb samuti pöörata nendele 
distsipliinidele, mis on seotud tule
vase spetsialisti erialase tegevuse
ga. On püstitatud ülesanne likvi
deerida ainete paljusus ja dublee
rimine, lähtudes õppematerjali sü
gavast ja igakülgsest õpetamisest 
vastavalt ajabüdžetile. Selleks tuleb 
vähendada kohustuslikku õppetööd 
ja laiendada üliõpilaste iseseisvat 
tööd, sest viimane on üks tähtsa
maid abinõusid spetsialistide ette
valmistamise taseme tõstmisel ja 
nende loomingulise aktiivsuse 
arendamisel.

Ц  Tuleb täiustada majanduslike 
ainete õpetamise metoodikat. Iga 
õppejõud peaks viie aasta jooksul 
osa võtma õppejõududele korralda
tavatest kvalifikatsioonitõstmise 
kursustest.

H. RUUSSAAR, 
Majandusteaduskonna 
kaugõppe prodekaan

Auh indadega  
M oskvast

17.-—19. märtsini toimus Moskva 
Riikliku Ülikooli Ida Keelte Insti
tuudi ÜTÜ teaduslik konverents. 
Meie kodumaa paljude kõrgemate 
õppeasutuste esindajate seas võttis 
sellest suurimast noorte orientalis
tide foorumist osa ka neli Tartu 
noormeest — ajaloo-osakonna üli
õpilased Mart Helme («Е. Conze 
budismi paralleelidest Euroopas»), 
Mart Kivimäe («ühiseid jooni bu
dismis ja keskaegses Euroopa 
müstikas»), Henn Käärik («Demo
graafia  probleeme XIII saj. Mon
goolias») ja Harry Roots («Ahimsa 
kui eetika kategooria»). Üldajaloo 
kateedri vanemõpetaja Linnart 
Mälli eriseminari käigus valminud 
ettekandeid hinnati kahe esimese 
ja kahe kolmanda auhinnaga. Kui 
märkida, et ajaloo sektsioonis anti 
välja vaid kaheksa auhinda, siis on 
edasised kommentaarid vahest üle
liigsed.

iPi
Avaldusi EÜE-71 välisrühmadesse 

võetakse vastu

reedel, 2. aprillil 
esmaspäeval, 5. aprillil 
reedel, 9. aprillil 
kella 16—18 

peahoone auditooriumis 104.

Venia legendi
Teisipäeval, 6. aprillil k. a. algu

sega kell 18 esineb peahoone audi
tooriumis nr. 232 avaliku loenguga  
dotsendi kutse taotlemiseks TRÜ 
üldfüüsika kateedri dots. kt. Gun
nar Karu teemal «Füüsika õpetami
se metoodika ja füüsikaõpetaja et
tevalmistus».

J. LEMBRA, dekaan

Kristjan
Kiho

8. I 1908—21. III 1971
Kevadise pööripäeva hakul rau

ges jõud ja kustus pulss inimesel, 
kelle mitte just pikk, aga täiesõõ- 
muline elu oli kulgenud pingsas 
dünaamikas. Mõnekuulise heitlemi
se järe! julma haigusega suri üli
kooli vanemökonomist Kristjan Ki
ho kuuekümne kolme aasta vanu
ses.

Leina tardus kogu administratiiv- 
majandusosakonna maja, naerud 
kadusid suust, sest siin oli tööta
nud K. Kiho alates 1. juulist 1946
— seega peaaegu veerandsada aas
tat. Vaatamata oma ametiala ran
gele kuivusele, pikkadele tööaasta
tele raamatupidaja arvuderägasti- 
kus, sellest kolm viimast aastat va- 
nemökonomistina finantsplaaniosa- 
konnas, ei kujunenud kadunust 
ükskõikset ametnikuhinge, vaid 
sõbralik, heasoovlik, aus ja kohuse
truu töökaaslane. Tema elu oli pil
geni täis tööd, toimetusi, harras
tusi. Nelja lapse hella ja hoolitseva 
isana tuli tal põhitööle hankida li
sateenistust muusikatundide and
misega ja virgalt oma aias tööta
misega. Ametiühingutööle andis 
K. Kiho oma parima nii administ- 
ratiiv-majandusosakonna büroo ak
tivistina kui ka kultuuritöös laulu- 
ja muusikaansamblite loomise ja 
juhtimisega. Ülikooli töötajatele 
rajatud «Koduaed» on peamiselt 
K. Kiho energilise tegutsemise ja 
initsiatiivi tulemus.

On vähe neid, kes nii tiheda päe- 
varežiimi juures oleksid alati rei
pad ja heatujulised. Küllap oli te-

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 10S.
2. IV 1971. a. lk. 3

ma optimismi ja erksuse säilita
jaks omadus võtta elu sellisena, ha
gu ta on — astuda muredest ker
gel sammul üle ja ammutada rõõ
mudest maksimumi.

Ka siis, kui päeva sisuks jäi 
vaid äge heitlus julma tõvega, ei 
kustunud ega ahastanud ta kuni 
lõppakordini.

Kaotus omastele, töökaaslastele, 
sõpradele on ränk ja südant valu
tades kerkib küsimus tadžiki poee
di Rudaki sõnadega: «Miks kullil 
aastasadu eluks, kuid aasta ainult 
kestab pääsulinnu põlv?!»

H. PÕLTSAMAA

ШШ
Je a irik u u  RULiualcau s

(Täpsemat informatsiooni leiate 
ülikooli ajalehe eelmisest numbrist. 

TRÜ ettevalmistav staap

P

ÜLKNÜ XVI kongressil tegi 
ÜLKNÜ Keskkomitee I sekretär 
Tjaželnikov 27 miljoni kommunist
liku noore nimel ettepaneku viia
1971. a. läbi ülemaailmne kampaa
nia «Noorus paljastab imperialis
mi». 101 noorsoo-organisatisiooni 
esindajad 98-lt maalt avaldasid

Angela 
Davise

kaitseks
ieileks oma nõusolekut. Ülemaailm
ne Demokraatliku Noorsoo Föde
ratsioon võttis kampaania o rgan i
seerimise enda peale. Korraldatakse 
festivale, miitinguid, kogutakse 
imperialismi süüdistavaid m a te r ja 
le, organiseeritakse fotonäitusi jm.

Seoses sellega arutasid Õ igustea
duskonna üliõpilased 16. märtsil 
(samal päeval pidi algama kohtu
protsess A. Davise üle) Angela 
Davise vastu tõstatatud süüdistust. 
Meenutati fakte noore kommunisti 
elust. Erilist tähelepanu osutati 
asjaoludele, millel põhineb süüdis
tus. Need on: FJB käsutuses on fo
to, millel on kujutatud kõrvuti An
gela ja talle «Mustade Pantrite» 
poolt määratud ihukaitsja, oletatav 
kohtuniku mõrvar Jonathan Jack 
ion. ф  Politsei väidab, et relva, 
millega tapeti kohtunik ja mis lei
ti Jonathani juurest, ostis Angela
2 päeva enne mõrva. ф  2 päeva 
enne mõrva nähti Davist autos, 
millega sõitsid sündmuskohale J o 
nathan ja ta sõbrad, ф  3 tundi 
oärast mõrva ostis Davis lennukipi
leti San Franciscost Los Angelesse 
(vt. ka T. Alatalu artiklit «Edasi»,
26. jaan. 1971).

Kalle Merusk analüüsis süüdis
tust USA Kalifornia osariigi kri
minaalseadusandluse seisukohalt. 
Paul Varul tegi ettekande USA 
kohtusüsteemist ja uurimisorganite 
struktuurist. RSR-i esindaja Hardo 
Aasmäe andis toimunuie hinnangu 
USA sisepoliitilise olukorra vaate
vinklist. P äras t  igakülgset arutelu 
jõuti järeldustele

ф  Tõendid, mille aluse! Davist 
süüdistatakse, on kas kaudsed (An
gela ärasõit) või ilmselt fabritsee
ritud (relv). Davist jälitati ammu 
enne mõrva, just FJB tegi ettepa
neku tema vallandamiseks õppejõu 
kohalt Kalifornia ülikoolis. Pealegi 
teatas ainuke San Rafaeli ellujää
nud kaebealune R. Magee, et talle 
lubati kinikida elu, kui ta tõendab 
A. Davise osavõttu mõrva etteval
mistamisest. ф  USA õigusemõist
mise printsiipidest lähtudes (süü
distatav peab toestama oma süü
tust, mitte kohus tema süüd) on 
tõendid valitud osavalt. USA-s on 
ennegi inimesi süüdi mõistetud 
fabritseeritud tõendite põhjal (mee
nutagem kasvõi ametiühingu akti
vistide Sacco ja Vancetti elektri
toolile saatmist) , ф  Poliitiline õhk
kond Kalifornia osariigis rasken
dab Angela olukorda. Osariigi ku
berner Reagan on tuntud rassist,  
kes isiklikult organiseeris Angela 
tagakiusamist ja saavutas tema 
vallandamise ülikoolist, ф  «Mõr
vale kaasaaitamise» eest ootab D a
vist surm gaasikambris (surmaot
suse täideviimise v iis idena"tun tak
se USA-s veel poomist ja elektri
toolile saatmist) või eluaegne v an 
gistus. ф  Süüdimõistva kohtuotsu
se korral venib selle täideviimine 
USA kohtusüsteemi keerukuse tõ t
tu (mitmeastmelisus ja paralleel
sus) veel aasta või rohkemgi.

Kritiseeriti teravalt õigusemõist
mise üle irvitamist kodanlikes rii
kides. Protesteeriti baski patr iooti
de süüdimõistmise vastu Burgoses, 
rääkimata juba õigusemõistmisest 
LAV-s. kus iga 3 päeva kohta tu 
leb üks surmaotsus. Üliõpilased 
avaldasid lootust, et progressiivse
te jõudude protest USA-s ja mujal 
maailmas saavutab sellise ulatuse, 
miile puhul kardetakse langetada 
A. Davisele süüdimõistvat otsust.

18. märtsil lükati Davise «süü
asja» arutamine edasi. Põhjuseks 
oli teise kaebealuse R. Magee nõud
mine, et tagandataks kohtunik 
McMarrey, sest viimane ei suuda 
olla erapooletu. McMarrev keeldus- 
ki asja arutamisest, mistõttu Kali
fornia osariigi juriidiline nõukogu 
peab määrama teise kohtuniku.

T. TAMBI

kutsus ülem öödunud esm aspäe
va õhtul ülikooli kohvikusse. P ä
rast «Tõti, majori ja teiste» eten
dust tulid M ikk M ikiver, Kaarel 
Kilvet ja Tõnu M ikiver ( teada m e
hed kõik) meiega kokku saama. Ja 
«meid» oli kah paras hulk. N im elt 
need, kes paljuks ei pidanud poole 
üheteistküm neks alla linna tulla. 
Nii palju meid siis oli, et ju tud  
räägitud said, pisut teisiti ja ava- 
m eelsem altki.

Noorsooteater ja tema publik, 
üliõpilased kaasa arvatud, Noor
sooteatri tänane päev — need olid 
küsim used, m illest tulenesid reper
tuaari, tükkide m ängitavust ja 
näitlejat m eenutavad teemad. 
Reaalset olukorda tu tvustades tuli 
kõne alla m õnigi pind Noorsoo
teatri silm as, tnis on teatri ja nä it
lejate seisukohalt üsna hädaohtlik. 
Piisab vaid meenutada igavest 
«oma toa , oma loa» probleemi, kui 
sellega nagu iseenesest kaasneb tu 
hat teist asja.

N oorsooteatris on « .. .loom u li
ku lt kõik head näitlejad . . .» ,  kuid

nad peavad töötam a (s .t .  m ängi
ma m aksim aalse p ingega), säilita
m aks või saavutam aks taset selles 
kunstis. Et kvantiteet kvaliteediks 
m uutuks. (M ikk M ikiver.) Kus 
m ängida ja m i d a  m ä n g i d a ? 
Sest lavatükk on lõpuks see, mis 
toob publiku saali või jätab selle 
pooltühjaks; annab näitlejale või
m aluse m ängida loiult või «vere 
hääle» järgi; m ängida end orbiiti 
või mitte. (Jälle M. M .) A lgupära
se m aterjali põud ei kollita m itte  
ainult Eesti kino, vaid ka teatrit.

Omamoodi heaks tooniks on saa
nud minna teatrikuul vaatajaga ku 
lisside taha. Näidata talle pöörd
lava, garderoobe, dekoratsioonide 
ladu, mõnda plaanigi — sõnaga, et 
see «kõik» polegi m ingi maagia, 
vaid üpris harilik töö, mida teevad  
ka igapäevases elus päris tavalised  
inimesed. M idagi ebaharilikku kõi
ges otsida on pisut vanamoodnegi.

Kas pole aga sellega osutatud  
karuteene t e a t r i l e ,  ja kogu  
n.-ö. tehnilise külje tu tvustam isel 
üle pakutud, ning kas kolm ainsus 
kunstnik-näitleja-kodanik ei kipu

selle varju jääm a? Kas ei oleks 
m õistlikum  teatrikuul m itte niivõrd 
eesriidetaguse elu tu tvustam ine  
kuivõrd kodaniku-näitleja avam ine? 
Siis kaoksid ehk ka prim itiivsed  
kohtum ised vaata-ta-on-ka-inime- 
ne?!

Enne sedagi esm aspäevaõhtut on 
öeldud m itm el pool ja m itm e m e
he poolt ( n ing öeldi seegi kord), 
et hea näitleja on eelkõige in im e
ne, kellele p o l e  ükstapuha, mida 
ta mängib, kellele, kuidas ja kus. 
On tegem ist inimesega, kelle süda 
valutab rohkem, kellele on aususe 
ja ju lguse küsim us tähtsam  kui 
keskm isele läbilaskeinimesele, kes 
tem aga kampaania käigus kohtum a  
tuleb.

Oli hea, et meie väike ring püü
dis vältida utilitaarseid küsim usi 
ning seetõttu oli tegu üleüldise 
m õtisklusega teatrist tänases, hom 
ses. Meeleolu süvendasid katken
did Juhan Liivi luuleprogram m ist
— etlejaks M ikk M ikiver ja laul
jaks Kaarel Kilvet.

Ü lepingutatud reipust sel kohtu
m isel polnud. Oli aga mõtteid, pal
ju ja tihedaid. Nad tekkisid  kuu
valguses (kunstlikus k ü ll) ja olid 
ühest kaunist kuust.

R. VALING

Külla tuleb
«Eesti

telefilm»
Ajapikku on meie üliõpilaskonna 

ja televisiooni filmimeeste (-naiste) 
vahel väljakujunenud omalaadsed 
sidemed, mis seisnevad selles, et 
paari aasta tagant käivad telefilmi
de tegijad Tartus oma uuemat loo
mingut näitamas, et selle kohta 
kuulda akadeemilise nooruse asja
likku hinnangut. See on igati tere
tulnud ettevõtmine, eriti kui silmas 
pidada, et enamikul üliõpilastest 
puudub kahjuks võimalus vaadata 
telefilme väikese ekraani vahendu
sel. Pealegi laseb suur ekraan saa
da telefilmist tublisti tugevama 
elamuse, kui seda võimaldab tele
viisori sageli värelev pilt.

Asi on nüüd niimoodi, et äsja 
saavutatud kokkuleppe alusel näi
tavad televisiooni kineastid e s 
m a s p ä e v a l ,  12. a p r i l l i l  a l 
g u s e g a  k e l l  19 V a n e m u i 
s e  t ä n a v a  s u u r e s  a u d i 
t o o r i u m i s  kahte paremat fil
mi ja nimelt — Virve Aruoja ja 
Jaan Krossi « K o l m e  k a t k u  
v a h e l »  ning Rein Karemäe ja 
Mati Põldre «M in a  i s e» .  Asja
osalised on lubanud ise kohal olla, 
et vaatajate arvamusi vahetult vas
tu võtta. Egas muud, kui planeeri
ge oma pingelises õppetöös see ke
vadine õhtu priiks ja tulge vaata
ma ning arutama.

R. S.

e h itu s e l .
A.-K ö . Maj. F.-K. В -G. Mat.

368 t. 323 t. - — 211 t. —

1080 t. 560 t. 400 t. 360 t. 600 t. 240 t.

112 t. 157 t. - v - 269 t. -

360 t. 160 t. 160 t. - 120 t. -

_ _ 480 t. 480 t. — 240 t.

Kellele saab uus ühiselamu?
9. aprillil toimub oluline sündmus ülikooli elus. Nimelt määratakse 

ära rektoraadi nõupidamisel uue ühiselamu tulevane omanik.

Sel poolaastal 
töötanud 
Möödunud 
poolaastal 
Võlgu käesoleval 
poolaastal 
Volgu möödunud 
poolaasta!
Peab veel 
töötama
Tabelisse ei ole pandud Arstiteaduskonda, kes uude ühiselamusse' ter
vikuna ei mahu ning kes töötas põhiliselt Maarjamõisa ehitusel, ning 
Kehakultuuriteaduskonda, kes samuti eelmisel poolaastal ühiselamu 
ehitusest osa ei võtnud, kuid peab käesoleval poolaastal töötama seal 
240 tundi.

Kui rääkida ülejäänud teaduskondade tulemustest , siis kõige rohkem 
tunde on töötanud Ajaloo-Keeleteaduskonna rahvas (1448 t.), kuid 
neil on ka võlg kõige suurem (472 tundi). P raegune Ajaloo-Keelet. 
ühiselamu (Pälsoni 14) pretendeerib momendil olemasolevatest intri
test parima nimele. Seda tänu ühiselamu nõukogu heale tööle (esimees 
A. Luuk). Muidugi vajab kaalumist Ajaloo-Keeleteaduskonna ümber
majutamise otstarbekus (kahekordne kolimine), kuid arvestades nende 
käesoleva aasta raskeid tingimusi (töö õhtupoolses vahetuses),  võib 
see siiski preemiana kõne alla tulla.

Õigusteaduskond jääb oma töötundide arvult Ajaloo-Keeleteadus- 
konnale poolega alla, kuid tuleb arvestada, et ka teaduskond on 
tunduvalt väiksem. Momendil ei ole nende elutingimused head (Tiigi 
78/80). Positiivse joonena tuleb lisada ka juristide elukultuuri para 
nemist ning ühiselamu nõukogu aktiivsust (esimees L. Tõnisson).

Samasse ühiselamusse on majutatud ka Majandus- ja Kehakultuuri
teaduskond. Nende otsene panus on olnud suhteliselt tagasihoidlik. 
KKT üliõpilased ei saa aga  kuivatada riideid pärast treeninguid, on 
palju haigestumisi. Majandusteaduskonnal on võimalus ennast re h a 
biliteerida aprillikuu jooksul (teha 480 t.).

Kokkuvõttes võib öelda, et kõige tõenäolisemaid kandidaate on kolm: 
Ajaloo-Keeleteaduskond või siis õigusteaduskond koos M ajandustea
duskonnaga. Seniks kõikidele teaduskondadele kivi kotti võistluses 
parimate elutingimuste eest. Iga teaduskonna tulevik on nende endi 
kätes. J. TAMM
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LPAAt]Nüüd näib see olevat tõestatud — ineil on avaruumis naabrid. 
Olendid kaugest planeetide süsteemist ning arenenud tehnikaga. Ühe
poolne side nendega on saavutatud: Tasmaania uurimisjaamas nimega 
Aequanimatas saadi põhjalikud kood-ülekanded (vt. ülemine pilt) selle, 
hiiglasliku raadioteleskoobiga (alumine foto).
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Tõesti, tõesti, 
me pole üksi!
Juhtpuldi taga istuva inseneri 

käed värisevad. Juba nädalaid on 
uurimisjaama hiidantenn suunatud
10 valgusaasta  kaugusel olevale tä 
hele Tau Ceti — lootuses sattuda 
intelligentsete olendite poolt m a a 
ilmaruumi lähetatud signaalidele. 
Täna on see lõpuks sündinud. E tte
vaatlikult häälestab insener vas tu 
võtja lainele 1019,71 MHz. Ainult 
mitte kaotada seda imenõrka võn
get!

Seni vastuvõetud signaalid ja g u 
nevad selgelt kahte rühma. Esime
ne neist näib olevat kodeeritud 
tekst, mille dešifreerimisele on ob
servatooriumi raalid juba asunud.

Teise rühma moodustavad nn. 
kujundsignaalid, mille seas esineb 
korduvalt ühe püramiidi kuju. See 
on antud erinevates rakurssides, 
kusjuures mõõtmed näivad olevat 
kindlates suhetes. Nii näiteks sobib 
püramiidi kõrgus raadiuseks r ing 
joonele, mis on võrdne aluse üm
bermõõduga. See pole aga veel 
kõik. H ämmastav  on, et selline pü
ramiid leidub ka Maa peal Niiluse 
ääres — Maakera vanim ja mas- 
siivseim rajatis. Tema aluse k ü lg e - ' 
de summa ja kahe kõrguse suhe 
vordub täpselt л -ga, meile kooli
tarkusest tuntud ringi ja selle lä- 
bimõõdu suhtega. Euroopalik kul
tuur ei tunne aga Jt-d üle 370 a a s 
ta. Kas on Tau Ceti planeedi asu 
kad tahtnud viidata muistsetele 
sõbralikele kontaktidele Maaga? 
Peaks ju saadetav informatsioon 
olema suunatud kitsa kiirena läbi 
kosmose, et tabada sellist kübet 
nagu meie Maa.

Järgmine probleem tekib kujun
ditega, mis kujutavad sisalikke, 
linde jt. Teatavasti esineb neid 
olendeid ka Maa peal. Konsulteeri
mine teatmeteoste ja arheoloogide
ga viitas ulatuslikule tasandikule 
Peruu kõrgmägedes. Platoo pinnal 
asuvadki pilts ignaalide koopiad, ai
nult millistes mõõtmetes — üm- 
mardatult 50 m, 100 m ja 7г kilo
meetrit. Siin tõuseb küsimus, mis 
funktsiooni pidid kõrgmägedes tä i t 
ma meie ülikooli peahoonest rae-
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T o u  Ceti

S i i n  e l a v a d k i  m e i e  n a a b r i d .  Meie päikesesüsteemi lähe
mas ümbruses on tuntud 23 tähte, nende hulgas hiiglasi ja kääbuselt? 
Tau Ceti kuulub suhteliselt väikeste hulka.

kojani või «Kaunaseni» ulatuvad 
kujundid. Kas oli lennundus v an a 
dele rahvastele tuttav? Võimatu, 
ütleks nii mõnigi.

Igatahes on praegu käsil ülekan
tud informatsiooni salvestamine. 
Koopiad erinevatest signaalidest lu
bati edasi anda kõigile asjast huvi
tatud observatooriumidele.

* * *

Juhul kui jääb kehtima Einsteini 
poolt esiletõstetud seisukoht, et va l
guse kiirusest pole võimalik kiire
mini liikuda, siis kulub lähimagi 
täheni jõudmiseks 4 aastat kanna t
likku sõitu. Seetõttu on astronoo
mid piirdunud kuni 15 valgusaasta 
kaugusel asuvate tähtedega. Selles
se raadiusse jäävate tähtede arv 
pole nii suur — 23.

Katseid maailmaruumist tulevate 
signaalide vastuvõtmiseks on teh

tud erinevates keskustes juba aas 
taid, kuid alles hiljuti koordineeriti 
seda rahvusvaheliselt. Võib-olla t ä 
nu sellele on vaatlused praegu oo
datud tulemusi andnud. Läbi kos
mose värelevad arvutud signaalid, 
millest meiegi Maa puutumata t: 
jää. Rajab ju siin teed tulevikku 
üks omapärane tsivilisatsioon, kel
lel nähtavasti veel teisigi suure
joonelisi avastusi ees seisab.

V. GRAVIS 
Toimetuse märkus: Tõepoolest, 

materjal on erakordne ja uudne. 
Ülaltoodud väiteid näib kinnitaval 
asjaolu, et ringjoone ja tema läbi- 
mõõdu vahelise suhte täpne v ä ä r 
tus avastati tõepoolest aastal 1600 
sakslase Ludolfi poolt. Lähemai 
informatsiooni tekkinud arvam us
test ja üksikasjadest loodame aval
dada järgmises numbris.

Univer sitoloogia
Tahaksin teid, austa tud lugejad, käesolevas väikeses kirjatöös pü 

hendada m õningaisse univer sitoloogia e. ülikooliteaduse probleem ides
se.

M õned teie hulgast on kindlasti kuulnud, et ülikoolis teadust tehak
se. E t aga ülikool ise on teaduse uurim isobjektiks, on teile vist küll 
uudiseks.

Esim ene ülikool pärast meie ajaarvamise a lgust avati X II saj. 
Bolognas. See fak t väärib m ärkim ist kui algtõuge, mis sajandeid hil
jem sünnitas sellise suurepärase teaduse nagu seda on univ er sitoloo
g ia ._

Sõna «universiteet» päritolu on jäänud lõplikult selgitam ata ja põh
justab ikka veel ägedaid vaidlusi. Nõnda on k ivististe  järgi kindlaks 
tehtud, et krom anjooni inimesed tähistasid um bkaudu sam akõlalise sõ
naga m etsloom ade rajale kaevatavaid piiünisauke, mis sobisid univer
saalselt nii suslikute kui ka kaelkirjakute püüdm iseks.

Is ik liku lt olen arvam usel, et sõna «universiteet» on pärit vanast 
eesti keelest, kus ta tähendas kas «uni värsi teeb» või «unes värsi 
teed». Sõna vorm on seletatav sellega, et liitsõnana ei teinud ta enam  
läbi keeleajaloolist arengut n ing  jäigi püsima arhailisel kujul.

See hüpotees lubab oletada, et eesti kultuurilugu ulatub palju kauge
male m inevikku, kui seni arvati. Juba I aastatuhandel pidid maarahval 
olema laialdased välissidemed, sest Euroopa esim este ülikoolideni on 
jõudnud nim etus «universiteet» m eilt ilm selt ladina keele vahendusel, 
m is oli sam uti arvestatavaks kultuurkeeleks kujunenud.

Sam uti võib siit järeldada, et juba tol kaugel ajal oli moes unes õp
pimine, luuletam ine üldse ja unenägude (ka kehvade) üleskirjutam ine  
luuletuste pähe.

Univ er sitoloogia üheks suurem aks saavutuseks on ülikooli mõju 
kindlaksm ääram ine elanikkonna kehakaalule. Selleks võeti uurimise 
alla Moa-roa saar Fidži saarestikust n ing võrreldi tem a vastavaid näi
tajaid E esti omadega.

Moa-roa saarel elab kolm  perekonda, kokku üheksateist inimest. 
Ülikooli saarel ei ole. Saareasukate biomass on normaalne, isegi kui 
jä tta  k liim akoefitsient arvesse võtmata.

E estis elas 1. jaanuaril 1969. а. 1316 421 inimest. Ülikool on. Meie 
biomass on norm aalsest tunduvalt suurem ka kliim akoefitsienti arves
tades. S iit loogiline järeldus, et ülikool mõjub kehakaalu suurendavalt.

Selgub, et ülikooli mõju ei saaks nagu kuidagi olla positiivne. Et 
see aga siiski nõnda on, tuleb oletada, et teatud maa-alale koondatud  
kõrgem ad õppeasutused ku jundavad ümber selle maa-ala kohaliku  
atm osfääri ja m ikrokliima.

Ülikooli seoseist üm britseva keskkonnaga võiks veel pikalt ja huvi
tava lt rääkida.

K ahjuks ei ole siinkohal võimalik kõiki küsim usi käsitleda ja seepä
rast veel lühidalt ülikoolisisestest nähtustest. Need jaotatakse tin g li
kult kahte liiki: O hhoo-nähtused ja päh-nähtused. Esim este hulka kuu
luksid sagedam ini esinevaist pühapäev, suhteliselt harvem tuleb ette 
stipendiumipäev. Teise liiki kuuluvaist loetleksin väheneva sageduse  
järjekorras: kontrolltöö, prodekaan, eksam , eksm att.

E m piiriliselt on kindlaks tehtud, et ülikooli sissesaam ine on raske. 
U uematel andm etel on m õningad sisseastujad eksamiperioodil arenda
nud võim sust kuni 2,8 hobujõudu, mis lükkab ümber senitunnustatud

Pioneerilaagri 
tuusikud!

1971. aasta suveks on võimalik 
tellida pioneerilaagri tuusikuid all
järgnevalt:

Karepa
I vahetus 3. 06.—28. 06.
II vahetus 1.07.—26.7.
III vahetus 29. 07.—23. 08.
Mustvee 21. 06.— 16. 07.
Häädemeeste 1.07.—26.07.
Leisi (Saaremaal) 19. 07.—13. 08.
Avaldused esitada a/ü komitees

se hiljemalt 10. aprilliks 1971.a. 
Avalduses näidata, millises laagris 
ja vahetuses soovitakse tuusikut, 
lapse vanus ning sugu.

Ametiühingukomitee.

Kgybis
TRÜ klubi nõukogu järjekordne 

töökoosolek toimub teisipäeval, 
6. aprillil 1971. a. klubi juhataja 
kabinetis.

Ajalehe tänase numbri kujundasid  
žurnalistika eriharu III k. ü liõpilased  
M. Eelrand. M. Kuusberg, R. Joamets.

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 17/19 111 Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1968. MB 03556.

teooria hobuste veojõu seosest nende pea suurusega. (S iit selgub uni
ver sitoloogia kasulikkus tõuaretuses!)

Kõige tööm ahukam  ja tülikam  asi ülikoolis on nn. aklim atisatsiooni- 
protsess. Sotsioloogilised ja psühholoogilised uurimused näitavad, et 
ülikooli eluga kohanem ine võtab normaalse psüühikaga indiviidilt aega
6— 7 aastat, vahel isegi rohkem, m istõ ttu  stuudium i lõpetanud üliõpi
lane ei saa lõpetada õllejoom ist, n ing tänava! professorit kohates ikka 
pea kõrvale pöörab. A rstiteadus on siin enese võim etuks tunn istanud , 
sest need nähtused tulenevad kõige otsesem alt erinevusist, mis üli
õpilast m uist olendeist eristavad.

Niisiis, kallid potentsiaalsed tudengid, ärge kiirustage sisseastum is- 
avalduse kirjutam isega! A rvestage, et ülikoolis m uutute te loodus- ja 
ühiskondlikuks jõuks, n ing teil tuleb seega kanda moraalset vastu tust 
nii maavärinate kui ka vulkaanipursete ja paduvihm ade eest. Mõelge 
hästi järele, kas te olete küllalt küpsed sellisest rängast koormast 
hoolimata ikka edasi minema.

A. LÕ H M U S

TRÜ ÜTÜ nõukogu teatab, et 
nõukogu nimele on saabunud kut
sed osavõtuks ÜTÜ teaduslikust 
konverentsist Lenini ordeniga au
tasustatud I. Franko nim. Lvovi 
Riiklikust Ülikoolist ja Donetski 
Riiklikust Ülikoolist (Ajaloo-Keefe- 
teadusk.).

Teesid kahes eksemplaris (mitte 
üle ühe lehekülje masinakirjas koos 
autoritunnistuse ja ekspertiisiakti
ga) esitada varakult TRÜ ÜTÜ 
nõukogule. ÜTÜ nõukogu

Tõlkevõistlus
Aasta eest alanud üleülikooliline 

tõlkevõistlus jõudis lõpule. Toim
kond leidis, et võistlus oli heatase
meline ja otsustas auhinnata õigt 
mitut tööd.

Ümbrikkude avamine ja võitjate 
pärgamine toimub reedel, 2. april
lil k. a. kell 18 p. h. aud. 139. Pea
le asjaosaliste on koosviibimiselt 
teretulnud kõik uudishimulikud.

Toimkond

V. Vassiljev

Tulen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen: tuleb keegi vastu. Vä
ga tu ttavas ülikonnas ja väga tu t
tava näoga. Ise ümiseb väga tu t
tavat ju ttu . M inus ärkavad noorus
mälestused. S iis tunnen ta ära: see 
on Konspekt.

Ütlen talle: «Ära longi siin nii
moodi ringi. Sa  oled vana ja ku 
lunud. Mine ära.»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ei lähe ma kuhugi. Ära ütle 
m ulle halvasti. See kõik on päri
likkusest. Kõik m u esivanem ad on 
niisam asugused. Meie looja paneb 
meisse igal aastal täpselt ühesu
gused geenid. M a sünnin igal aas
tal uuesti. Ma olen Fööniks.»

Tulen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen: Kärbes sumiseb audi
toorium i aknal.

Ütlen talle: «M is sa siin sutni- 
sed? See ei ole sinu koht. M ine 
ära!»

Tema ütleb mulle: «Ei, R apunt
sel, ma ei lähe ära. Auditoorium is  
on ju  ikka nii olnud, et kõik on 
vait, aga üks sumiseb.»

Tulen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen: m inu ees läheb noor
mees, transistorraadio käes. See  
möirgab kõigest jõust: jee-jee-jee.

Ütlen: «Keera see kinni. See on 
kisa. See ei ole hea. See rikub när
ve.»

Tema ütleb m ulle: «Ei, R apunt
sel, ma ei keera seda kinni. Ma ei 
taha olla vaikiv lehekülg aegade- 
raamatus.»
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2 5 .-26 .  märtsini k. a. toimus 
TRÜ Õigusteaduskonna riigi ja  õi
guse ajaloo kateedri organiseerimi
sel kodanliku Eesti riigi ja õiguse 
ajaloo probleeme käsitlev konve
rents. Konverentsi avas teaduskon
na dekaan dots. E. Salumaa.

Päevakorras olid ettekanded riigi 
ja  oiguse ajaloo kateedri õppejõu
dudelt prof. P. Vihalemilt, dots. J. 
Jegorovilt, vanemõpet. A. Kiriselt, 
aspirantidelt M. Ruusilt ja H. Sil- 
lastelt.

Konverentsil esinesid ettekanne
tega ka dots. E. Melkisis ja  aspi
rant V. Cielavs Läti Riiklikust Üli
koolist, dots. M. Maksimaitis ja 
dots. S. Vansevicius Leedu Riikli
kust Ülikoolist ning ENSV Teadus
te Akadeemia Ajaloo Instituudi van. 
tead. töötaja A. Traat.

Läbirääkimiste käigus märgiti, 
et kodanliku Eesti, Läti ja  Leedu 
riigi ja õiguse ajaloo uurijatel on 
vaja ka edaspidi pidada kontakte, 
sest rida probleeme on nende riiki
de ajaloos ühised. Peeti vajalikuks 
avaldada konverentsi materjalid 
trükis, et need oleksid kättesaada
vad laiemale lugejaskonnlae.

* * *

Miks algab õppetöö ülikoolis 
nüüd veerand tundi hiljem? Infor« 
matsiooni andis õppeosakonna ju 
hataja R. Tani. Selle küsimuse 
tõstsid Õpetatud Nõukogus üles 
mitmete teaduskondade esindajad. 
Õppetöö alguse ümberkorraldami
ne võimaldab reguleerida linna 
transpordi koormust hommikustel 
tipptundidel. Ka Tallinna kõrge
mad koolid ja EPA on õppetöö a l
guse veerand tundi hilisemaks ni
hutanud.

ELKNÜ 
TRÜ komitee büroo

6. APRILL 1971. A.
* Büroo võttis ÜLKNÜ liikmeks 

raviosakonna II k. üliõpilase 
Georgi Petersoni. NLKP liikme
kandidaatideks soovitati N. Ost
rovski (füüsikaosak. IV k.), 
E. Lätti ja N. Randrüüt (ajaloo- 
osak. IV k.).

* Leninliku arvestuse aruannetega 
esinesid Kehakultuuriteaduskon
na komsomolibüroo sekretär 
M. Laas, Arstiteaduskonna sek
retär H. Sepp, keemiaosakonna 
sekretär T. Jäetma, Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna sekretär 
K. Küttis ja Ajaloo-Keeleteadus
konna sekretär R. Kärner. Sõna 
võtsid S. Kallas, A. Piirsoo. Bü
roo tööst võttis* osa ka ELKNÜ 
KK üliõpilasosakonna juhataja 
A. Vellamaa.

Informatsioon '
* Komsomolikonverentsid toimu

sid TPl-s ja EPA-s. ELKNÜ 
TPI komitee sekretäriks valiti 
Elektrotehnikateaduskonna dip
lomand Rein Erme, sekretäri ase
täitjaks Mehhaanikateaduskon- 
na diplomand Mait Aadna. 
ELKNÜ EPA komitee sekretä
riks valiti uuesti Mart Asi, sek
retäri asetäitjaks Ago Tuuling 
(Majandusteaduskond).

* ELKNÜTRÜ k o m i t e e  p l e e 
n u m  toimub 14. aprillil kell 16 
Õpetatud Nõukogu saalis.

* Seoses laupäevakuga toimub es
maspäeval, 12. aprillil kell 18 
komitees teaduskondade elu-olu 
sektorite nõupidamine. Osavõtt 
kohustuslik.

Lõpetajate laager 
Käärikul

Väljasõit TRÜ peahoone eest 
10. aprillil k. 10.

Kaasa võtta sportlik varustus.

Filmihuvilised!
Esmaspäeval, 12. aprillil algusega 

kell 19 näidatakse Vanemuise t. 46 
suures auditooriumis «Eesti Tele
filmi» filme «Kolme katku vahel» 
ja «Meie ise».

Sissepääs prii!

Nr. II Reedel, 9. aprillil 1971. a.

NLKP X X IV  k o n gre ss 
ja  ülikooli 

ühiskonnateadlased
; ÜLKP XXIV kongressi aeg on või elava sõnaga vähemalt kümnel
trwtavaks ja töörohkeks perioodiks korral kongressi temaatikal. Esialg-
mcie ülikooli ühiskonnateaduste ka- sed kokkuvõtted näitavad, et par-
toedrite perele, kel seisab ees aus- teiajaloolased on selle ülesandega
tav ülesanne — viia kongressi ma- auga toime tulnud. Ainuüksi Johan-
Icrjalide tutvustamine TRÜ kollek- nes Kalitsa arvele langeb kongres-
t&ivi iga liikmeni. sieelsel perioodil 15 esinemist, oma

Kohe pärast uue viie aasta plaa- väärika panuse on andnud ka Siina 
M direktiivide projekti avaldamist Lepik, Lembit Kilk, Feliks Kinkar 
feakkasid TRÜ ühiskonnateadlased |t. Kongressi eel võttis kateeder 
(Я! üliõpilastele kui Tartu (aga ka šefluse alla ühiskonnateaduste õpe- 
td ste  linnade ja rajoonide) töötaja- tamise Viljandi Kultuuriharidustöö 
tele pidama loengijid ja läbi viima Koolis, aidates selles osas kaasa nii 
»nstruktaažõppusi uue viisaastaku jõu kui nõuga. Praegu kantakse 
põhiprobleemide selgitamiseks. Sel- hoolt üliõpilaste ühiskonnateaduste
k s  osas paistis eriti silma poliiti- alaste referatiivsete ja teaduslikt 
Mse ökonoomia kateedri kollektiiv tööde valmimise hoogustamise eest. 
eesotsas kateedri juhataja M. Bron- Kongressi teisel nädalal valmis- 
steiniga. 15. märtsil toimus TRÜ tuvad TRÜ ühiskonnateadlased sel- 
fMsliitökonoomide korraldusel vaba- le ajaloolise sündmuse võimalikult 
riiklik teaduslik-teoreetiline konve- kõrgekvaliteediliseks ja sisukaks 
rents, kus analüüsiti uue viie aasta õpetamiseks nii loengutel kui semi- 
plaani direktiive teoreetilisest as- narides kevadsemestri viimastel 
pektist. kuudel.

TRÜ NLKP ajaloo kateedri liik- . 
wed võtsid endale kohustuse esine- Ühiskonnateadustega vestles 
Aa kongressieelsel perioodil trükis H. PALAMETS

Väldim e töötam ist tühikäigul
Teaduse arendamise põhiülesan- instituutidega peab kujunema meie

ded eelolevaks viisaastakuks on ol- kateedrite esmaseks ülesandeks,
nud NLKP XXIV kongressil palju- Osavõtt tõelisest koordineerimis-
de sõnavõtjate käsitlusobjektiks, tööst, teemade ümberplaneerimine
Nende põhisuuna määras NLKP vastavalt püstitatud probleemi
Keskkomitee peasekretäri sm. L. I. nõuetele ja meiepoolsetele võima-
Brežnevi aruandekõne juba kong- lustele annab kõige suuremad eel-
ressi avapäeval. Peasekretär mär- dused mistahes probleemi edukaks
kis, et vaatamata teaduse ja tehni- lahendamiseks. Koordineerimisele ei
ka kiirele arenemisele möödunud tule mitte vaadata kui vajadusele
viisaastakul, millele õigusega või- veel üks aruanne kirjutada, vald
me uhked olla, jääb eeloleval viis- kui ainsale võimalusele kõige ots-
aastakui teaduse ja tehnika prog- tarbekamalt, kõige efektiivsemalt
ressi resoluutne kiirendamine üheks rakenduda teadusesse. Meie osa-
põhiülesandeks. See annab meie võtt teaduslikest konverentsidest,
teadusele veel vastutusrikkamad samuti ka meil organiseeritud коп-
ülesanded, nõuab tema efektiivsuse verentsid peaksid põhiideena kand-
tõstmist, fundamentaaluuringute ma uurimistööde süvenevat koordi-
edasiarendamist, teadlaste jõu ja neerimist.
tähelepanu keskendamist teaduse ja Kui tihti aga käiakse siiski veel
tehnika progressi kõige tähtsama- üldise sisuga teaduslikel kdnverent-
tele ja perspektiivsematele suunda- sidel, vuristatakse oma ettekanne
dele. maha ja kaotakse linna kaubandus-

öeldu kehtib täiel määral ka võrku sisseoste tegema. Niisugune
meie ülikooli kohta. Meiegi võime osavõtt konverentsist on ainult rii-
uhked olla oma viisaastaku saavu- gi raha raiskamine. Samuti on eba-
tustele, kuid samal ajal peame tun- otstarbekas omaette vähemvajalike
netama ka vajadust koondada oma töödega tegelemine. «Tuleb välja
jõude kõige olulisematele problee- otsekui töötamine tühikäigul.» mär-
midele. kis oma kõnes NLKP Keskkomitee

NSVL Teaduste Akadeemial ning Peasekretär. Tühikäigu vältimiseks
Teaduse ja Tehnika Komiteel on on meil aga suured ee dused sest
suuri kogemusi teadusliku töö juh- su“r ^  meld °*seselt Puud,uta: 
timisel ja koordineerimisel. Nii na- teaduse probleeme on olnud
gu näitasid eelmise viisaastaku t u - b n ? ress il kõneaineks: fundamen-
temüsed, on just komplekssete koor- taalsed teadusharud, elektroonika,
dineeritud uuringute alal teaduse aparaadiehitus, mformats.oomkusi-
saavutused kõige suuremad. Seega mufed* loodusvarad, looduskaitse
siis peab ka meie töö eeloleval viis- majandusteadushkud probleemid,
aastakul olema suunatud suurema kvaliteedi kusimused, sotsioloogia
komplekssuse ja koordineerituse *ne- 
saavutamisele. Otseste sidemete ti- J. TAMMEORG, 
hendamine TA ja teiste juhtivate TRÜ teadusala prorektor

Jälle üks äramärkimist vääriv algus
Nädal tagasi, 1. aprillil võttis üliõpilaste ehitusmalev ja ülikooli

ekskavaator esimese kopatäie mul- nn. suvetöölised.
da Lille, Tähe, Pargi ja Kalevi tä- Praegu  kaevavad Tartu Spetsiali
nava vahelisel maa-alal ülikooli seeritud Tööde Valitsuse ekskavaa-
uue füüsikakorpuse ehitusel, õppe- torimehed vundamendi süvendit,
feoone (üldpildis vinklikujuline) See on 8 m sügav! Rajatav hoone
kulgeb 68 m risti, siis 78 m röõbi- on töõstusehituse vallast, täose-
ti Tähe tänavaga. Õppelaboratoo- mini, ta on karkassehitus. Kahe
riumid ja kateedrite ru u m id h a k k a -  kuuga loodetakse tulevase hoone
vad paiknema kahes blokis, üks alune süvend tühjaks saada,
neist kolmekorruseline, teine nel- Momendil läheb töö ehitusplatsil
jakorruseline. Mõlemale blokile li- jõudsalt . Ekskavaatorijuhi arvamus
sanduvad veel tehniline korrus (kõl- on selline, et kui autosid mulla ära-
ge ülemine) ja  soklikorrus. Normi vedamiseks antakse piisavalt nagu 
järg i on hoone valmisehitamiseks praegu — vedamas on 10—11 ise-
aega 3 aastat. Füüsikate maja kallutajat —, siis pole teda ja tema 
seinu hakkab üles laduma Tartu masinat enam 1,5 kuu pärast plat- 
Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. 1. sile tarvis.
Suveks on lubanud appi tulla ka E. PU U SE M P

Щ Imeliselt ruttu kerkisid uue #  «Lõpetame müüritöõd XXIV
ühiselamu müürid. Siit alles ava- kongressi avapäevaks!»
«eb vaade Tartu kesklinnale! Laupäeval, 27. märtsil jõudsidki

Ф  Kaks kompleksbrigaadi briga- ehitajad hoone makslmaalkõrguse-
dfride Tõnis Hõlpuse ja Ivan Poi- ni — 11 korrust ja 32 meetrit. Sel-
jakovi juhtimisel täitsid oma sot- le saavutuse äramärkimiseks pandi
sialhtliku kohustuse täpselt. pärg katusele.

XXIII aastakäik

32 MEETRI KÕRGUSEL

30. MÄRTSIL



N L K P  K O N G R E S S I  
R A H U P R O G R A M M

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 11,
reedel, 9. IV 71. a. lk. 2

NLKP XXIV kongress köidab ko
gu maailma tähelepanu. Kõigis 
maailma riikides tuntakse erilist hu
vi NLKP Keskkomitee aruande vas
tu, mille esitas L. I. Brežnev. Väi
kese osa selles mahukas ettekandes 
võtab enda alla 6-punktiline rahu- 
programm, milles esitatakse lühi
dalt ja konkreetselt praeguse rah
vusvahelise olukorra tähtsamad 
probleemid ning ülesanded võitlu
ses rahu eest tänapäeva maailmas.

Esmajärguliste ülesannetena sei
savad rahuarmastavate jõudude ees 
sõjakollete likvideerimine Kagu- 
Aasias ja Lähis-Idas ning nende 
konfliktide rahumeelne poliitiline 

♦reguleerimine. Tuginedes autori
teetseima rahvusvahelise organisat
siooni ÜRO dokumentidele, kutsu
takse rahuprogrammis progressiiv
seid riike «sõlmima vastavaid kahe
poolseid või regionaalseid lepin
guid». Neid rahvusvaheliselt tun
nustatud printsiipe aga mõned rii
gid ei austa. Näiteks Iisrael, kes 
korduvalt on formaalselt viidanud 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolut
siooni nr. 242 (22. 06. 1967) tunnis
tamisele, esitab oma «konstruktiiv
seid rahuplaane», mis näevad ette 
Iisraeli vägede tõmbamise vaid El 
Arfsh — Sharm esh Sheikh’i joo
nele, keeldudes «esialgu» üldse Pa
lestiina probleemi arutarnast (1967.
a. anastatud Jordaania ja Süüria 
territooriumi küsimuses).

Rahuprogrammis toodud ettepa
nekud Euroopa probleemide lahen
damiseks on kahtlemata üks ela
vaimat vastukaja tekitavaid teema
sid aruandekõnes. On vist päris 
kerge ette kujutada, mida võidaksid 
sajad miljonid Euroopa elanikud 
Varssavi lepingu ja Põhja-Atlandi 
liidu üheaegsest annulleerimisest. 
Tohutud summad, mis seni on ku
lutatud sõjavägede ülalpidamiseks 
ning sõjaliste manöövrite läbiviimi
seks läheksid rahu teenistusse.

Rahuorogrammi kolmas punkt on 
vastulöögiks neile kodanlikele polii- 
tikategelastele, kes väidavad, et

praegu käimasolevail USA—NSV 
Liidu kahepoolseil läbirääkimistel 
(4. voor toimub praegu Viinis) ei 
näitavat Nõukogude pool üles kül
laldast huvi läbirääkimiste kiire lõ
petamise ning ründerelvade arvu 
piiramise vastu. Vastupidi — prog
rammis kutsutakse kõiki tuumariike 
ühisele konverentsile, mis peaks tä
histama otsustava võitluse algust 
igasuguse võidurelvastumise lõpeta
mise eest. Programmis tuuakse ära 
meie ettepanek välja töötada sõja
liste intsidentide juhuslike tekki
miste ja ettekavatsetud fabritseeri- 
rniste ärahoidmiseks spetsiaalsed 
abinõud. (Kahetsusväärseks näiteks 
nende abinõude hädavajalikkuse 
kohta on viimased sündmused Ida- 
Pakistanis, mille kohta vaata sm. 
N. V. Podgornõi läkitus Pakistani 
presidendile. «Rahva Hääl», 4. ap
rill 1971).

Erilise hoolega on NSV Liit alati 
suhtunud nn. «kolmanda maailma» 
maadesse. Meie ajakirjanduse veer
gudel on leidnud suurt tähelepanu 
nende riikide võitlus koloniaalrežii- 
mide likvideerimise eest, samuti 
rassismi ja apartheidipoliitika il
mingute vastu (viimastega tuleb 
meil õige sageli kokku puutuda ka 
«Vabas Maailmas» — Angela Da
vis, Mustad Pantrid jne.). Nõuko
gude Liidu tugevast rahvusvaheli
sest positsioonist annab tunnistust 
aruandekõnes toodud üleskutse kõi
gile riikidele koostööks kõigis vald
kondades. Kahtlematult on ka NSV 
Liidu välispoliitilise positsiooni 
hindamisel kohane see Lenini õpe
tus, milles öeldakse, et riik «on tu
gev siis, kui rahvahulgad teavad 
kõike, võivad kõige üle otsustada 
ja teevad kõike teadlikult». (Tsitee
ritud sm. I. Käbini sõnavõtust. 
«Rahva Hääl», 4. aprill 1971.) 
Lenini poolt seatud printsiipide üha 
edukam rakendamine viib meie ko
dumaa kaheldamatult uutele edu
sammudele rahvusvahelises mastaa
bis.

RSR-i president TÕNU LAAK

29. apr. 1970. a. kuulutati ger- 
maani-romaani filoloogia osakon
na komsomoliorganisatsiooni a lg a 
tusel väija Tartu Kiikuku ülikooli 
üliõpilaste tõikevõistlus. Viimane 
kasvas välja sama osakonna üli
õpilaste elavast huvist tõlkimise ja 
tõlkija elukutse vastu. Esimesed 
sellelaadsed üritused said teoks 
kümmekond aastat tagasi,  siis aga 
ind vaibus. Äsjasest võistlusest 
osavõtjate hulk oli küllaltki a rvu
kas. 30. novembriks laekus 23 tõl
ketööd, millest vastuvõetavaks tu n 
nistati 21. Hmdamistoimkond, m il
le koosseissu kuulusid liikmetena 
prof. P. Ariste, õp. T. Laos, dots. 
kt. U. Lehtsalu, dots. O. Mutt, õp. 
J. Rähesoo, dots. kt. A. Valmet 
(esimees), üliõpilased M. Aru, R. 
Kärner, T. Velliste, V. Viidemann 
ning konsultantidena kirjanik A. 
Kaalep, v.-õp. R. Tasa, dots. J. 
Tuldava ja üliõpilane E. Turmen 
kuulutas 2. apr. pidulikult välja 
võistluse tulemused. Toimkonn^ o t
suse tegi teatavaks dots. O. Mutt. 
A. Vaimel analüüsis võistlustööde 
hinnatavaid ja nõrku külgi ning 
iseloomustas parimaid tõlkeid. See
järel toimus ümbrike avamine, kus

Mammutkonverentsist Riias
22.—24. märtsini k. a. toimus 

Riia Läti Riikliku Ülikooli ja  Riia 
Polütehnilise Instituudi korraldusel 
Balti vabariikide, Valgevene NSV 
ja Kaliningradi oblasti üliõpilaste 
17. teaduslik tehnikakonverents. 
Mäletavasti toimus 16. konverents 
Tallinna Polütehnilise Instituudi 
korraldusel. Võrreldes Tallinna kon
verentsiga oli Riia konverents suu
rejoonelisem ja võimsam, kuid võib
olla mitte kõige paremini läbi mõel
dud.

Riia konverentsil, mis kestis n ä 
dal aega, töötas korraga  31 põhi- 
sektsiooni, osa veel jaotatud a la 
sektsioonideks. Sektsioonide töö oli 
planeeritud peamiselt esimesele päe
vale. Kokku esitati konverentsil üle 
500 ettekande. Täiesti loomulik, et 
ühelgi osavõtjal ei tekkinud konve
rentsis t terviklikku pilti. On a rusaa
dav, et selliste mammutkonverent- 
side sisuline efekt pole kuigi suur. 
Lisandusid organisatsioonilised ek
simused. Esimesele päevale, mida 
tavaliselt konverentside organ isee
rijad kasutavad külaliste vastuvõ
tuks, majutamiseks ja äärmisel ju 
hul ka plenaaristungi korraldam i
seks, oli planeeritud sektsioonide 
töö. Paljud osavõtjad saabusid ko
hale alles 22., osa koguni 23. m ä r t 
sil. Tavaline oli, et otse rongilt tu l
nud külaline saadeti kiires korras 
juba tööle hakanud sektsiooni, kus 
tal tuli kohe ette kanda oma teema. 
P lenaaris tungit sellel konverentsil 
üldse ei korraldatud. Selle asemel 
oli delegatsioonide esindajate nõu
pidamine, millest aga kõik delega t
sioonid teadlikud ei olnud. Kõige 
selle tulemusena jäi umbes 100(!) 
üliõpilasel ettekanne pidamata.

Konverentsi organiseerijate kiitu
seks peab ütlema, et külalised olid 
majutatud korralikesse ühiselamu
tesse südalinna läheduses. Osa k ü 
lalisi elas Läti RÜ uhiuues ühis
elamus, mis valmis seoses konve
rentsiga kuu aega varem.

'Pärast konverentsi toimunud kõr
gemate koolide esindajate nõupida
misel arutati kõiki neid küsimusi. 
Paljud üliõpilasteadurid avaldasid 
arvamust,  et edaspidi tuleks teiste 
suurte knnverentside organiseerimi
ne asendada konverentsidega te a 
duskondade kauoa. Siiski otsustati 
tuleval aastal iproovida suure kon
verentsiga Minskis. Et organiseeri
mine laabuks paremini, moodustati 
kõigi vabariikide kõrgemate koolide

esindajatest orgkomitee, kes õige
aegselt informeeriks oma koole kon
verentsi ettevalmistamise käigust.

Suure töö olid teinud konverent
sist osavõtjate puhkeprogrammi or
ganiseerimiseks Riia kõrgemate õp
peasutuste komsomolikomiteed. M it
mesugused ekskursioonid, puhke
õhtud ja kohtumised ei jätnud pea
aegu vaba aega. Kohati jäi isegi 
mulje, et puhkeüritused hakkasid 
varjutama konverentsi põhiees
märki.

V aatam ata  konverentsi o rgan isa
toorsele nõrkusele, ei saa siiski a la 
hinnata konverentsi tähtsust. Esi
nemine sellisel konverentsil tõi 
vaieldamatult kasu igale ettekand
jale. Sektsioonis saadi ettekujutus 
sellest, milliste küsimustega tegele
vad meie naabrite  kõrgemate õppe
asutuste üliõpilased. Terve rida hu
vitavaid kohtumisi õppejõudude ja 
kõrgemate koolide esindajatega a n 
dis hulga uusi kogemusi.

R. SAARMA,
TRÜ ÜTÜ nõukogu liige

Venia legendi
Teisipäeval, 13. aprillil k. a. a lgu 

sega kell 18 esineb peahoone audi
tooriumis nr. 232 avaliku loenguga 
dotsendi kutse taotlemiseks TRÜ 
üldfüüsika kateedri dots. kt. H er
man MÜRK teemal «Atmosfääri 
termodünaamikas kasutatavatest 
temperatuuridest».

J. LEMBRA, 
Füüsika-Keemiateaduskonna 

dekaan

Ligemale aasta eest väljakuulu
tatud tõikevõistlus on lõppenud ja 
tulemused teatavaks saanud. Vii
masele seigale eelnes aga  selleks 
volitatud toimkonnas mitmeid õhtu
poolikuid arutlusi, kuidas korral
dada võistlust, eriti aga — kuidas 
laekunud töid hinnata ja paremu
selt järjestada. Alljärgnevalt o.lgu 
ära toodud mõningaid mõtteid ja 
kokkuvõtteid toimkonna tööst.

Võistlusele saabunud tööde hulk
— 23 — kõneleb sellest, et üliõpi
laskonnas huvi tõlkimise vastu on 
olemas. Kahjuks ei tulnud 2 tööd 
hindamisel arvesse, sest saksa kee
lest tõlgitud H. Bölli «Naerja» oli 
ettenähtud ulatusest (5 lk. m asina
kirjas) väiksem ja Sherwood An- 
dersoni ingliskeelne pala «Ütlema
ta jäänud vale» eesti keeles varem 
trükist ilmunud. Viimasest seigast 
ei olnud seekordne tõlkija ilmselt 
teadlik, tõlge ise oli teiste hulgas 
üks tugevamaid. 21-st hindamisele 
tulnud tõlkest pärines inglise kee
lest 11, saksa keelest 6, rootsi kee
lest 3 ja hispaania keelest 1.

Toimkond leidis, et tõlgitud p a 
lad on sisuliselt vastuvõetavad. 
Oli uudselt valitud jutustusi ja 
romaanikatkendeid, kuigi siin oleks 
oodanud huvitavaid leide vahest 
rohkemgi. Mõnede katkendite puhul 
ei olnud lõpp sobivalt valitud. Kee
leliselt olid originaaltekstid erine
va raskusastmega. Viimast asjaolu 
võeti hindamisel arvesse.

Põhilisteks kriteeriumideks hin
damisel oli 1) tõlke täpsus, 2) ori
ginaali omapära edasiandmine ja
3) eesti keele omapära arves ta
mine.

Neilt alustelt lähtudes koostati 
mitmekordse vaagimise järel pare
musjärjestus.

T õ l k e  t ä p s u s e  osas oli hea 
meel tõdeda, et enamiku tõlkijate 
puhul polnud suuri eksimusi, seega 
võib öelda, et võistlejate baas — 
võõrkeelte oskus — oli küllaltki 
hea. Valdavalt oli eesti keeles lei
tud kohaseid ja sageli ka häid ek- 
vivalente. Vähemal määral tuli 
siiski ette ühelt poolt liiga püüd
likku originaali matkimist ja te i
selt poolt liigset vabadust vastete 
valikul. Toimkond ei osanud kõigi
le väljajättudele põhjendust leida. 
Üldiselt oli aga selles punktis h i n- 
n a t a v a t  k õ i g e  r o h k e m .

O r i g i n a a l i  v ä l j e n d u s 
l i k u  o m a p ä r a  arvestamisel 
võib samuti nentida, et nii keeles 
kui stiilis oli t u u m a  tabatud. Oli 
suudetud jälgida originaali üldist 
häälestatust, autori lause omapära, 
paiguti ka selle rõhu tõuse ;ja mõõ
nu ning rütmi. Mainitud nähtuste  
süvahaare eeldab aga juba vilu
must ja meisterlikkust. Et üliõpi-

71 öltte~ 
võistlus on 
lõppenud

said teatavaks auhinnasaajate ni
med.

Tulemused on järgmised.
I auhind (ä  25 rbl.)
1. H. Böll, Üle silla (märgusõna 

«Kuuhulkur») — saksa fil. III k. 
üliõpilane Erika Lüli.

2. A. Bester, Tiiger, tiiger! (m är
gusõna «Tiiger») — inglise fil.
Il l k. üliõpilane Martin Roogna.

II auhind (ä  20 rbl.)
1. O. Paz, Minu elu lainega (m är

gusõna «Ibeeria») — inglise 
fil. IV k. üliõpilane Jüri Talvet.

2. H. Södermann, Tõestisündinud 
lugu (märgusõna «2609») — 
eesti fil. IV k. üliõpilane Anu

lastöödes pole siin alati täistaba- 
must, ei tuie selle üle Kurvastada. 
Lootust andev on see, et orig inaal
tekst! rikkuste nägemises võm m ä r 
gata  p u ü d u ja ка e e l d u s i ,  

L e s t i  k e e l e  o m a p ä r a  
e d a s i a n d m i n e  ja v ä l j e n 
d u s v a h e n d i t e  m i t m e k e s i 
n e  k a s u t a m i n e  on suhteliselt 
kõige raskem. Siingi on tulemusi, 
eriti auhinnatud töödes. On leitud 
värskeid ja eredaid vasteid, on nu 
putatud ekvivalente harva esineva
tele ja vähe tuntud terminitele, on 
osatud kujundada lauset eestipära
seks, juhtida sõnade järjekorda, 
ilmestada kõnekeelset dialoogi jne.

Selle kõrval meenutab aga end 
see korduvalt kogetud tõde: eesti 
keelt tunda ja  tarvitada polegi nii 
kerge. Sünonüümide reast pole hoo
piski lihtne leida just kõige sobi
vamat sõna. Eesti keeles on loo
dushäälte jäljendamiseks ja kirjel
damiseks hoopis rohkem variante 
kui mõneski germaani keeles — 
missugune on neist parim? Kordu
valt ollakse hädas asesõnaga, vii
mane on kas liigne või nõuab meie 
grammatilisest soost ilmajäetud 
keeles asendamist selle taga peitu
vat mõistet otseselt edasiandva sõ
naga. Probleemiks on ilmselt veel 
ajavormide sobiv tarvitamine, sa 
muti s5nade järjekord lauses. 
Raskusi tuleb ette kõnekeelsete väl
jendite leidmisega ja dialoogi ku
jundamisega. Rõõmustada võib aga 
selle üle, et taolised puudused pole 
siiski valdavad, need ulatuvad tõ l
getesse vaid n.rö. riivamisi ja  pari
mad tööd on neist peaaegu vabad.

Tööde lõpliku järjestuse m ää ra 
misel oli toimkonnas vägagi elav 
mõttevahetus, milles vilumustega 
keeletundjate ja  tõlkespetsialistide 
kõrval esinesid asjalike ja tähele
panelike arvustajatena ka üliõpila
sed. Auhinnalistele kohtadele pre
tendeerivate tööde hulk oli küllalt 
suur ja  alles korduval vaagimisel 
suudeti kindlaks m äära ta  eespool 
toodud järjestus. Keelte ja üksik
tööde läbilõikes olgu tõlketoimkon- 
na seisukohavõttudest välja nopi
tud järgmist.

Kõige arvukamalt olid esindatud 
tõlked inglise keelest. Esikohale 
tulnud M. Roogna tõlge A. Besteri 
romaanist «Tiiger, tiiger!» esitas 
oma fantastikamaailma kuuluva si
suga tõlkijale küllaltki suuri nõud
misi, eriti spetsiifilise sõnavara 
tõttu. Tõlkija on oma ülesandega 
hästi toime tulnud, eestindus on 
sealjuures ladus ja leidlik.

Kolmandale kohale tulnud Eda 
Tammelo tõlge — Iris Murdochi 
«Võrgu all» — on tabanud autori 
stiili ja andnud seda küllaltki nü
ansirikkalt edasi nii autoritekstis

Vaher.
Ш auhind (ä  10 rbl,)
Iris Murdoch, Võrgu all (m ärgu
sõna «Vaigistaja») — 1970. a. ke
vadel inglise fil. lõpetanud Eda 
Tammelo.
Ä r a  m ä r k i d a  o t s u s t a t i  
j ä r g m i s e d  t ö ö d :
1. Eberhard Panitz, Puude alt s a 

jab kaks korda (märgusõna 
«Kjrke») — saksa fil. III k. 
üliõpilane H e l g i  P i h l a k .

2. John Galsworthy, Jaapani kü- 
doonia (märgusõna «Parallee
lid») — 1970. a. kevadel inglise 
fil. lõpetanud E d a  T a m m e-
1 o.

3. Cynthia Marshall Rich, Minu 
õe- abielu (mängušõna «Krõõp 
I») — inglise fil. III k. üliõpi
lane К ni s  t a K a e r .

Saksa filoloogia III k. üliõpilane 
Rein Kärner, üks tõlkevõistluse 
peamisi initsiaatoreid, ' ütfes. lõpp
sõnas, et võistlust võib õnnestu 
nuks pidada. Ühtlasi avaldas ta 
lootust, et ‘ germäani-romaani fi 1 о 
loogia osakonna komsomoliorgam- 
satsioon ka  edaspidi pakub võima
lusi parimate üliõpilastõlkijate vä l
jaselgitamiseks.

#
kui ka dialoogis, väiksemaid ette
heiteid on tõlke lõpuosale. Adek
vaatsuse nõuetele vastab ka sama 
tõlkija teine eestindus — J. G a ls 
worthy «Jaapani küdoonia» —, mil
le eesti keele ladusus esimesest 
tööst vähe maha jääb.

Krista Kaer on tabanud Cynthia 
Marshall Richi palas «Minu õe abi ' 
elu» originaali põhilaadi küllaltki 
hästi. Väiksemaid etteheiteid on 
eestikeelsele väljendusele.

Saksa keele kuuest hindamisele 
kuulunud tõlkest tõsteti õigusta 
tult esile Erika Lülli eestindust 
Heinrich Bölli ju tustusest «Üle sil
la», Tekst oli raske, tõlkija oli t a : 
banud aga originaalile omast laadi 
ja lauserütmi ning leidnud varjun 
dirikkaid sõnalisi vasteid. Siin on 
tegemist küpse tööga.

Helgi Pihlaku äram ärgitud  tõlge 
Eberhard Panitzi romaanikatken- 
dist oli vahendatud täpselt ja la 
dusalt, vähestel juhtudel esines 
mõttekomistusi.

Üsnagi häid tõlkeridu võis pai
guti leida ka H. Kanti romaani 
«Aula» tõlkekatkendist (m ärgu
sõna «Tuhk ja teemant»).

Rootsi keelest pärinevatest töö
dest paistis silma Anu Vaheri tõl
gitud Hjalmar Söderbergi «Tõesti
sündinud lugu» oma ühtse vä lja 
peetud stiiliga. Mõnetigi huvitavalt 
eestindatud Pär  Lagerkvisti «Ahas
veeruse surmas» (märgusõna 
«Ahasveerus») tundusid mõned ees
ti keeles tarvitatud konstruktsioo
nid kunstlikena.

Võistluse ainukese hispaania 
keelest vahendatud tõlke — Octavio 
Pazi «Minu elu lainega» — raske 
tekst oli Jüri Talveti käe all leid
nud üldiselt originaalile vastava 
poeetilise laadi ka eesti keeles.

Kokkuvõttes märkis toimkond, et 
tõlkevõistlust võib õnnestunuks p i 
dada. Rõõmustab nii esitatud töö 
de arv kui ka nende suhteliselt hea 
tase. Parimad tõlked küünivad l ä 
hedale kogemustega tõlkijate ees 
tindustele.

Toimkond leidis, et võistlus oti 
selgitanud välja rea tõlkehuvide ja  
-eeldustega noori, kes edasi tööta 
des võiksid saada täienduseks meie 
tõlkijate perele. Silma ja  kätt tõ l 
kimiseks on peale auhinnatute m är
gata  ka enamiku teiste võistlusele 
esitatud tööde puhul, kuigi otse 
esile tõstetakse headest parimad.

'Toimkond annab õnnestunud töõ 
dele soovituse trükis avaldamiseks 
Peale mõningate paranduste võiksid 
avaldamisele tulla ka mitteauhinna- 
lised tõlketööd, milleks palutakse 
nende tundmatuks jäänud autoreid 
toimkonna liikmetega kontakti a s 
tuda.

AINO VALMET

Varsti on ülikoolilinnas jälle pi
du, seekord spordipidu. 23. maist
27. juunini toimub Tartus suure
jooneline kultuuriüritus — T a r t u  
l i n n a  k o l m a n d a d  s p o r d i -  
m ä n g u d ,  mis tõotavad eelnenud 
ületada nii massilisuselt kui mitme
kesisuselt. Siin on ka ülikoolirah- 
val kaasalöömiseks mitmeid võima
lusi.

Vestlusest linna Kehakultuuri- ja 
Spordikomitee esimehe V e l l o  
K i v i g a  selgus, et erilisi lootusi 
paneb spordim.ängude organiseeri
miskomitee tudengitele just võimle
mise massikavade esitamises.

Nüüd veidi lähemalt Tartu III 
spordimängude ajakavast.

23. m a i 1 k e l l  12 kogunetak
se vana «Vanemuise» juurde, kust 
rongkäik liigub sama marsruuti

V alm istu m e jä l le  peoks!
mööda kui laulupeo ajalgi Tähtve
re lauluväljakule. Seal toimub spor
dimängude AVAMINE ja VÕIM
LEMISPIDU.

29. m a i 1 k e l l  16 alustatakse 
Tamme staadionil LASTESPORDI- 
PEOGA. Kavas on laste võidusõit 
jalgratastel, demonstratsioonesine
mised ragbis ja jalgpallis ning 
muud huvitavad üritused.

Samal ajal, 2 8 .-3 0 . m a i n i  toi
mub EPA snordihoones NAISTE 
KORVPALLITURNIIR. Kindlasti 
ei saa ükski enesest lugupidav tu
deng vaatamata iätta ka MEES- 
KORVPALLUREID. kes võistlevad 
samas majas 2 5 .-2 7 . juunini.

Võistlevad Läti, Leedu, Leningradi 
ja Eesti meeskonnad.

5. j a 6. j u u n i l  on võistlus- 
areeniks jälle Tamme staadion, seal 
toimub koolinoorte spartakiaad. 
Kindlasti kujuneb väga huvitavaks 
ürituseks Tartu «Kalevi» Jahtklubi 
poolt korraldatav VEESPORDIPI- 
DU 12. juunil.

Kõige suuremaks kultuuriüritu
seks Tartus 1971. aastal saab kaht
lemata 20. j u u n i l  • k e l l  19 
Tähtvere lauluväljakul algav RAH- 
VAKUNSTIÕHTU. Tartu III spor
dimängude pidulik lõpetamine toi
mub 27. juunil «Vanemuise» kont
serdisaalis.

Võistluste organiseerimiskomitee! 
on plaanis anda maikuus välja 
spordialmanahh « T u u l e d  T o o 
ni e 11», mis tutvustab Tartut kui 
spordilinna. Kavas on iäädvustada 
spordimängud filmilindile ja kor
raldada spordifilmide festival. Vars
ti antakse välja brošüür toimuvate 
ürituste kohta.

Üritused on juba alanud. Organi
seerimiskomitee ja «F.dasi» toime
tus on kuulutanud välja soordifo- 
tode võistluse, mille eesmärgiks on 
kaiastada Tartu ia tartlaste keha
kultuuri* ja spordielu.

EPA spordihoones organiseeri
takse spordinäitust. millest on kut
sutud osa võtma mõlemad suurkoo
lid, linna käitised ja ettevõtted,, 
keskkoolid ja spordikoolid.

ENN IHALLIK



«Teater on üks im elik asi: vaata
m ata tehissajandile, elab om eti see 
prim itiivne käsitsi tehtud kunst 
edasi, elab jõudsam alt kui kunagi 
varem.»

Seda K. Ird i m õtet näis toetavat 
teisipäeval, 30. m ärtsil toim unud  
tea trikülasta ja te konverents, kuhu 
olid kogunenud kõik need, kes oma 
kodulinna teatri pärast südant va 
lu tavad n ing  on harjunud Vana

on jäädud loom inguliseks ko llektii
viks. Juubelilavastusi on teatrikrii- 
tikuter asja tundjate poolt kü lla lt 
kõrgelt hinnatud («P im edus tähen
dab ööd», «õnnem äng ija», «Süda
suvi»).

Ü ksikasjalikult analüüsis K. Ird  
teatri kü lasta tavust ja  žanride vali
kut. Omamoodi on m õjunud ko n t
serdisaali avamine: külasta ja te arv 
on vähenenud. Küllap on osa seni-

J e a t n f z u u  lõ p p  

l  EJrcÜ ga
H irm sa iga-aastast südam epuista
m ist nautima.

Kahe suure juubeliga aasta on 
selja taga n ing vanem uislased kibe
lesid teada saama, mis meeldis, mis 
ei. Koosistum ine m uutus küsim us
te  — vastuste  — sõnavõttude ajaks 
üsna elavaks ja  isegi kärarikkaks.

Kuidas siis tunneb 100-aastane 
« Vanemuine» ennast praegu pärast 
juubeldam ist, kolm andat hooaega 
uues m ajas, pärast kontserdisaali 
a va m is t? M issugune on «Vanem ui
se» teatri tänapäeva vererõhk, hin
gam issagedus ja pulss, m illega  
m õõdetakse iga elusa organism i 

,tervislikku seisukorda ja enesetun
net.

Selgub, et pärast juubeleid pole 
m uutu tud  iseenese ausam baks, vaid

seid operetikülastajaid kõrvalsaali 
estraadi peale üle läinud. H uvitav, 
on, et üliõpilased m oodustavad  
teatriskäijaist 30, kuid estraadi- 
huvilistest vaid 10% (Tartu elanik
konnas on üliõpilaste erikaal 6,1% ).

Teatritükkide eelistam isel on risti 
vastukäivaid arvam usi: osa vaata
jaid on valm is «Tuhkatriinu» pä
rast kasvõi «lööma» minema, teine 
osa jälle .Mõikab: «Häbi eesti tea t
rile!».

«Noortel on ikka olnud äärm us
likud seisukohad,» arvab Ird, «see 
on neile omane.»

A sjale ei tohi läheneda ka konna  
seisukohalt, kes leiges vees oma 
«mina» üles upitades ainult oma 
piiratust demonstreerib. Eriti oh t
lik olevat asetada vanem as eas

Suvetööd 1971
Selle aasta  juulis ja  augustis tu 

leb esimeste kursuste üliõpilastel 
osa võtta k o h u s t u s l i k e s t  su
vetöödest. Töö 'hakkab käima kahes 
vahetuses meie uue ühiselamu ehi
tusel, TRÜ ehitusjaoskonnas, Tartu 
Linna Spetsialiseeritud Tööde V a
litsuses, Tartu Linna Remondi- ja 
Ehitusvalitsuses, TRÜ Teaduslikus 
Raamatukogus ja vastuvõtukomis
jonis. Esimene vahetus alustab tööd
8. juulil ja lõpetab 2. augustil , teine 
töötab 3. augustist 28. augustini.

Suvetööd juhib ELKNÜ TRÜ ko
mitee juures asuv suvetööde staap.

Igal üliõpilasel tuleb esitada aval
dus suvetöödest osavõtmiseks. Aval
duste blanketid jagatakse teadus
konna või osakonna komsomolisek
retäridele, kelle käest on neid või
malik saada.

Vabastusi suvetöödest annab 
a i n u l t  s t a a p ,  kes võtab seejuu
res aluseks järgmised asjaolud:
1) TRÜ arstipunkti tõend halva te r 
visliku seisundi kohta, 2) dekaani 
luba. Vabastuse taotlemiseks on 
blankett vorm nr. 2.

Praktil iselt on välistatud I kur

suste üliõpilaste osavott EÜE-71 
tööst, sest sel aastal on suvetööde 
maht tunduvalt suurem kui möödu
nud aastal.

Suvetöödest osavõtvad üliõpila
sed jäävad endistele ühiselamukoh- 
tadele. Selleks tuleb jällegi esitada 
avaldus vastava ühiselamu kom an
dandile.

Vahetuste lõplikud nimekirjad 
asetatakse juuni esimesel poolel 
peahoone teadetetahvlile. Nimekiri 
kujutab staabi lõplikku otsust ja 
selle täitmine on kohustuslik.

Suveperioodil on staabil kavas 
sisustada kõik nädalavahetused kas 
puhkelaagriga Vellaveres või vä l ja 
sõitudega Kauksisse, Võrtsjärve 
äärde ja mujale.

Igasuguste arvamuste ja ettepa
nekutega palutakse pöörduda suve
töid organiseeriva ja juhtiva staabi 
poole juba varakult, et oleks võima
lik koordineerida üritusi.

Kõigi ettevõtmiste kordaminek 
sõltub oluliselt S i n u s t ,  esimese 
kursuse tudeng!

M. SALUNDI, 
suvetööde komandör

Ülikoolis veerand sajandit tagasi

II  osa.
Ü lik o o li k ä iv ita m in e .  

Oli m ö ö d u n u d  o k to o b r i  
esim en e d ek a a d

"  1 1 I  I

Keemiahoone oktoober 1944. a.

Igasugune arenemine paistab e r i
ti silma, kui tööga alustatakse 
n u 11 s e i s u s t. Aga jus t niisugu
ses olukorras oligi meie ülikool
1944. a. oktoobri alguses. Tööd lõp
matult palju, tegijaid äärmiselt 
v ä h e . . .

Just selle tõttu tundus oktoobri
kuu esimese dekaadi jooksul saavu
tatu suure sammuna edasi. Kohale 
jäänud ülikooli töötajad olid enami
kus tööülesannete täitmisele a su 
nud. Ka mitmeid sõjapõgenikke, kes 
Tartust kuigi kaugele polnud pakku 
läinud, oli tagasi tulemas. Haldus-

«oma mina» kõikide väärtuste kri
teerium iks.

Ird ei nõustunud äärm uslike sei
sukohtadega, sest «Vanemuise»  
teater on rahvast teenindav kom bi
naat, nagu seda on ülikool, saun, 
söökla. Teater on mõeldud m assi
dele, kuig i külasta tavuse m assilisus 
pole siiski kõige olulisem  kritee
rium  teatri hindamisel.

Publik ei m õistvat kohe uut ka  
siis m itte, ku i see uus geniaalne 
on, vaid eelistab käia vaatam as kas 
loetu t-tuntut või naljakat.

N ii lähevad «Tuhkatriinumäng»  
ja «Phaeton» peaaegu tühjale saa
lile, seevastu «Charley tädi» ja  
«M ustlasparun» pühitsevad võidu
käiku.

K. Irdi arvates on praegu vaba
riigi teatrielus valitsem as kaks ten 
dentsi:
0  püüda iga hinna eest lavastada  

«eksootilisi» välism aa tükke, 
ф  vabastada teater igasugusest 

kirjandusest.
Need on äärm uslikud tendentsid, 

kuid nende o tsingud ja leidmised  
rikastavad teatrielu uute väljendus
vahendite, uute tehniliste võtetega, 
uute oskustega. Eksperim endid on 
vajalikud, kuid dom ineerima jäägu  
keskm ine kirjanduslikule alusele 
toetuv teater. Ird  tahab tulevikus  
hakata rohkem  lavastam a rom aa
nide dram atiseeringuid. «Südasuve» 
õnnestum ine annab hoogu teisteks 
sellelaadseteks katsetusteks. N oo
red jõud « Vanemuises» aga avavad  
uusi loom ingulisi perspektiive.

S.. B AU M

M eenutades  
professor  

Le ida  Loonet
Täna möödub 60 aas ta t  ajaloo

doktor professor Leida Loone sün
nist. TRU ajaloolaste pere mäletab 
teda kui innukat Eesti NSV ajaloo 
uurijat ja_ noorte ajaloolaste kas
vatajat.  Õppides Tartu Ülikoolis 
.aastail 1928— 1933, lõpetas ta sel
le Eesti ja  Põhjamaade ajaloo m a
gistrina. 1930. aastail uuris ta 
peamiselt talurahva liikumist Ees
tis XIX saj., töötades samaaegselt 
ajaloo ja võõrkeelte õpetajana.

1946. aastast alates töötas L. 
Loone õppejõuna TRÜ-s, Tallinna 
ja Tartu Õpetajate Instituudis. 
1956.— 1966. aastani oli ta vane
maks teaduslikuks töötajaks ENSV 
TA Majanduse Instituudis, kus te
geles Eesti majanduse ja ühis
kondliku mõtte ajaloo uurimisega 
(XVIII—XIX saj.). Sellest vald
konnast oh ka tema doktoriväite
kiri, kaitstud 1965. a.

1966. aastast  alates oli L. Loone 
TRÜ NSV Liidu ajaloo kateedri 
professor.

L. Loone püüdis arendada meie 
ajaloolaste rahvusvahelisi sidemeid 
ja esines ka ise mitmetel konve
rentsidel (Upsalas, Münchenis, Ros
tockis, Greifswaldis jne.). Ta võttis 
aktiivselt osa TRU ühiskondlikust 
elust, oli viimasel ajal Ajaloo-Kee- 
leteaduskonna parteiorganisatsiooni

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 11,
reedel, 9. IV 71. a. lk. 3

sekretär.
L. Loone hukkus traagiliselt

1969. a. septembris. Kuid mälestus 
temast ei kustu.

Kahjuks ei ole senini väärikalt 
tähistatud professor L. Loone kalm, 
mistõttu isegi selle leidmine on 
raskendatud. Ootuspäraselt peaks 
kalmu korrastamise initsiatiiv kuu
luma kadunu sugulastele.

Arvatavasti peavad professor 
L. Loone mälestuse jäädvustamise 
algatuse enese peale võtma Ajaloo- 
Keeleteaduskonna õppejõud ja  ühis
kondlikud organisatsioonid.

Prof. H. MOOSBERG

Rein Tammeste 
füüsika- 

kandidaadiks
19. märtsil k. a. kaitsti TRÜ M a

temaatikateaduskonna õpetatud 
nõukogus järjekordne matemaatika- 
alane kandidaadiväitekiri,  kaitsjaks 
TRU matemaatil ise statistika ja 
programmeerimise kateedri vanem 
õpetaja Rein Tammeste. Oponeeri
sid Tbilisi Riikliku Ülikooli M ate
maatika- ja Küberneetikateadus- 
konna dekaan prof. N. Vahania, 
TRÜ matemaatil ise analüüsi ka
teedri juhataja  prof. G. Kangro ja 
TRÜ arvutusmatemaatika kateedri 
prof. G. Vainikko. Oponendid and
sid tööle kõrge hinnangu. Väärib 
märkimist, et R. Tammeste väite
kiri «Mõningad toenäosusjaotuste- 
ga seotud küsimused komplekssetes 
Hilberti ruumides» on esimene Eesti 
NSV-s kaitstud tõenäosusteooria- 
alane väitekiri. Õpetatud nõukogu 
otsustas anda R. Tammestele füü- 
sika-matemaatika'kandidaadi tea 
dusliku kraadi.

A.-K. Õ. Ma j. F.-K. B.-G. Mat. к .

2,34 5,76 2,32 1,54 3,54 1,23 ■ 1,28

1,65 4,25 0,89 0,66 2,39 0,61 0

Avalik kiri Jaan Tammele
Kui lugesime ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» eelmisest numbrist 

Sinu kirjutist, leidsime, et me ei saa kuidagi nõustuda Sinu a rusaa
madega meie üliõpilaste elamisprobleemidest

1. Artiklis äratoodud tabel ei peegelda tõeselt erinevate teaduskon
dade panust uue ühiselamu ehitusel, eriti kui silmas pidada teaduskon
dade erinevaid suurusi.
Teaduskond 
Tundmatu plaaniline

kohustus 1 tudengi
kohta

Töötatud tundide arv
1 tudengi kohta
Meie arvates ei selgu siit kuidagi, et kõige tõenäolisemad kandi

daadid peaksid olema Ajaloo-Keeleteaduskond ja Majandusteadus
kond.

2. Meie arvates pretendeerivad kõik olemasolevad ühiselamud pari
ma nimele, mitte ainult Pälsoni 14 (Ajaloo-Keeleteaduskond), nagu 
Sina arvad.

3. Ei ole vahest õige hinnata ühiselamute nõukogude tööd (Päl- 
soni 14) ühekordse aruandmise järgi aasta  algul ja kuulduste põhjal 
(Sinu väited Käärikul),  jälgimata nõukogude tööd regulaarselt kogu 
õppeaasta jooksul.^Ka Tiigi 78/80 ühiselamu nõukogu töö aktiivsus ei 
selgunud kuidagi ELKNÜ TRÜ komitee bürool esitatud aruandest

4. Arvame, et premeeritakse ikka m i l l e g i  t e h t u  e e s t  (pre
meerida pole ju millegi eest; vaata  tabelis t) , aga mitte lähtudes r a s 
ketest tingimustest.

Tahaksime loota, et komsomolikomitee elu-olu sektori juhatajana 
pead edaspidi alati silmas kõigi teaduskondade huvisid.

Lugupidamisega JL Aasmäe, J. Antsov, K. Küttis, A. Piirsoo

aparaat oli enam-vähem komplek
teeritud. Ka lihttöölisi tuli juurde, 
mistõttu sai päris kindlakäeliselt 
hakata ruume õppetöö alguseks 
ette valmistama.

Hoopis kurb oli asi õppejõudude 
osas. Et ma tol ajal ei tundnud veel 
teiste teaduskondade õppejõude, siis 
ei või ka öelda, kes olid juba kohaj, 
kes mitte. H. Kruusi ja  G. Rägo sõ
nade järgi oli aga õppejõude reg is t
reerunud veel kaunis vähe. Mäletan, 
et Matemaatika-Loodusteaduskonna 
inimestest oli kohal zooloog prof.
H. Riikoja, kelle 80. sünnipäeva t ä 

histasime hiljuti ülikooli aulas. Veel 
olid kohal botaanik prof. A. Vaga, 
matemaatikud projessorid H. Jaak- 
son ja J. Sarv (kõik nad puhkavad 
juba igavest und). Matemaatikutest 
töötasid veel prof. G. Rägo haldus
prorektorina ja prof. J. Nuut hari
duse rahvakomissarina.

Oli teada, et hulk õppejõude re- 
evakueerub Põhia-Eestist,  kuid kes 
nad on ja kui pajju neid on, selle 
kohta puudus selge ülevaade. Meile 
teatati , et nad saabuvad kaubava
gunites sõjaväerongide sabas 10.— 
15. oktoobri vahel. Et regulaarne 
sõiduplaan puudus, siis tuli igaks 
juhuks varakult valmis olla.

Sain rektoril t korralduse viivita
matult puhastada ning korda seada 
keemiahoone keldrikorrusel asuvad 
ruumid, kontrollida seal olevaid 
väikesi raudahje, tuua sinna veidi 
kütet ja hästi palju õlgi. See oli

Dotsent 
Anatoli Miti 
mälestusi

vajalik ettevaatusabinõu juhuks, 
kui saabujad leiavad Tartus oma 
endise kodu asemel ainult ahervare
med. Vähemalt esimesteks päeva
deks said nad siis ülikoolilt mingi 
peavarju.

Oktoobrikuu alguses tekkis üli
kooli asjaajamises ootam atu  takis
tus. Et rektor oli nüüd kohal, siis 
kinnitas ta isiklikult töötajaid am e
tisse, Karl Taev abistas rektorit 
õppe-, ja teadusliku töö korra ldam i
se alal. Tööletuiijate hulk kasvas 
pidevalt, kusjuures enamik ei tead 
nud tööle vormistamise, toidukaar- 
tide saamise, elamispinna hankimi
se, sõjakomissariaadis arvelevõtmi
se jne. jne. korda. Kõigi nende kü
simustega pöörduti vahetult kas 
rektori või prorektorite poole, kes 
kisti niimoodi eemale ulatuslikuma
te probleemide lahendamisest. Aga

muul moel polnud ka võimalik m i
dagi teada saada, sest teatmiku 
trükkimiseks puudus meil ju paber. 
Igast olukorrast on aga väljapääs.

Kui praegu ülikooli ajaloolastelt 
küsida, mis oli Sovinformbüroo, siis 
saad kindla_vastuse, et see oli Suu
re Isamaasõja perioodil ametlik in
formatsiooni levitamise organ. Kü
simusele, mis oli TRÜ informbüroo, 
jäävad nad aga vastuse võlgu, kui
gi ka selline asutus on eksisteeri
nud. Ta asutati 1944. a. oktoobri esi
mesel dekaadil ja  likvideeriti
1945. a. jaanuaris, mil informatsioo
ni vajajaid praktiliselt enam ei ol
nud.

TRÜ informbüroo rajamine oli
G. Rägo idee, mille kohaselt tuli 
rektoraadi juurde luua keskus, kus 
keegi kõrgema haridusega töötaja 
vastaks informatsiooni vajajate kü-

Ireene Maaroos,

simustele. Minu märkmikus leidubki
5. oktoobri all sissekanne: «Asu
tada informbüroo». Minu ü lesan
deks oli korda seada selle asutuse 
tööruum ülikooli kantselei piirkon
nas, panna sinna korralik töölaud 
ja mõned toolid. Mis puutub infor
maatorisse, siis rektoraadi arvates 
sobis sellele kohale kõige paremini 
Irene Maaroos, kes oktoobri alguses 
oli kinrjitatud «ülikooli kantselei 
kaastöötajaks» ja kes oma täpsuse 
ja rahulikkusega suutis ülikooli kõi
ge väärikamalt esindada.

Sellest päevast peale, kui TRÜ 
informbüroo käiku läks, hingasid 
rektoraadi liikmed kergendustunde
ga. Küsimuste laviin langes nüüd 
ju I. Maaroosi õlgadele, kusjuures 
päevast päeva muutusid küsimused 
ikka komplitseeritumateks. Kuu lõ
pupoole hakkasid informatsiooni 
järele janunema juba endised üliõpi
lased, kes kümnete kaupa käisid" 
uurimas, kuidas saaks ennast jälle 
üliõpilaseks vormistada. Leidus ka 
niisuguseid, kes tundsid huvi selle 
vastu, kas õppetööd viiakse nüüd
sest peale läbi «ainult vene keeles» 
ja kas see üldse saab toimuma T ar
tus või hoopis «kusagil kaugemal»? 
Saa nüüd aru, kus siin lõppes ru 
mal lihtsameelsus ning hakkas lõh
nama provokatsiooni järele. Kõike 
võis tol ajal oodata.

Töökoorem kasvas sedavõrd, et
I. Maaroosile anti abiks veel üks 
töötaja. Tema enda töökoht sai aga
1. detsembrist veidi kõlavama nime
tuse — «rektori referent». Nimetuse 
mõtles välja G. Rägo, sest üleliidu
lised. kõrgemate koolide tüüpkoos
seisud polnud veel meieni jõudnud.

1945. a. veebruaris viidi I. M aa
roos TRÜ teadusliku sekretäri töö
kohale. See oli juba nomenklatuuris 
ette nähtud jä  sellel vastutusrikkal 
kohal on Irene Maaroos töötanud 
suure hoole ja armastusega tänase 
p äe v a n i ."



f o t o g r a a f i a  

j u u t t e C i t e  a a . s t a

William Henry Fox Talbot 
1800—1877

Frederick Scott Archer 
1813—1857

Richard Leach Maddox 
1816—1902

Nagu enamik suuri leiutisi pole 
fotograafia, vaadelduna tema a ja 
loolises arengus, ühe või paari 
geniaalse mehe mõttesähvatuse tu 
lemus. Ta ei saavutanud oma 
praegust täiuslikkust mõne aasta 
või aastakümnega, selleks on ku
lunud juba üle 130 aasta, kusjuu
res fotograafia evolutsioonis on 
peegeldunud keemia ja füüsika 
mitmete valdkondade saavutused.

Fotograafia t on loonud ja täius- 
tanud teadlaste ja  amatöör- ning 
professionaalsete fotograafide hii- 
gelplejaad. Nende hulgast tõuse
vad esile mehed, kes on suutnud 
teatud etappidel lahendada sõlm
küsimusi, panna alus uuele aren
gufaasile, avada uusi teid edasi
seks. Neid me märgime fo tograa
fia ajaloos kui suurkujusid, nime
tame neid «fotograafia isadeks», 
klassikuteks. Nende saavutuste 
avalikustamise daatumid on tava
kohaselt peetavate juubeliaastate 
aluseks.

1971 on fotograafia mitmete 
juubelite aasta, kuid tähtsaimaks 
tuleb lugeda 100 aasta möödumist 
inglise arsti Richard Leach Mad- 
doxi (1816— 1902) poolt hõbebro- 
miid-želatiinkuivplaatide leiu
tamisest. Zelatiinkuivplaatide sün- 
niajaks oli 8. september 1871. a., 
mil Maddox esitas oma meetodil 
saadud esimesed pildid «The Bri
tish Journal of Photography» toi
metusele. See ajakiri avaldas sa 
mal aastal Maddoxi meetodi täieli
kul kujul. Oma leiutist ta ei p a 
tenteerinud, vaid andis selle üldi
seks kasutamiseks. Nii ei toonud 
see leiutis, mis pani aluse tänapäe
va fotograafiale, talle mingit m a 
janduslikku kasiu Küll aga hak
kasid tohutuid kasumeid saama 
fotomaterjalide vabrikandid, sest 
alles nüüd oli avatud tee fo tograa
fia kõige laialdasemale, massilise
male ja universaalsemale kasu ta
misele.

Zelatiinkuivplaatide valm ista
mise tehnoloogia ja  omaduste 
uurimine oli aastail 1871— 1925

aktuaalne paljudes laboratooriumi
des, kuid see füüsikalise keemia 
üks raskemaid probleeme pole 
veel praeguseni täielikult lahenda
tud.

1971. a. märtsis möödus 120 aas
ta t  želatiinkuivplaatidele eelnenud 
meetodi, nimelt kolloodiummeetodi 
(märgmeetod) rajamisest inglise 
kunstniku Frederick Scott Archeri 
(1813— 1857) poolt. Ta ei paten
teerinud oma leiutist ja avaldas 
selle üksikasjalise kir jelduse a ja 
kirjas «The Chemist».

Archeri leiutis andis fotograafia 
arengule uue hoo. Tegelikult oli 
kolloodiummeetodil mitmeid olulisi 
puudusi, mis tegid ta kasutamise 
komplitseerituks. Suurim puudus
oli, et valgustundlikud plaadid tu 
li valmistada fotograafil enesel ja  
vahetult enne pildistamist, sest 
neid pidi kasutam a niiskelt. Ometi 
oli see meetod võrratult parem kui 
kõik eelnenud. Uus meetod levis 
kiiresti ja  tõrjus teised välja. Kol- 
loodiummenetlus valitses fo tograa
fias kuni 1880. a-ni ja päriselt v ä l
ja surnud pole ta tänapäevalgi.

Archer suri vaesuses, järele jäid 
naine ja kolm last. Fotograafid 
olid tema leiutisega teeninud mil
joneid. Inglise kindralstaap hoidis 
igal aastal kokku 30 000 naelster
lingit, kasutades kaardistamisel te 
ma meetodit. Seetõttu oli ta nõus 
maksma Archeri perekonnale toe
tuseks 50 naelsterlingit aastas. Fo
tograafide korjandusega anti pe
rekonnale 767 naelsterlingit. Eri
ajakirjad ei pühendanud talle aga 
isegi järelhüüdu.

1971. a. veebruaris möödus 130 
aastat mitmekülgse inglise teadla
se William Henry Fox Talboti 
(1800— 1877) avastusest, mis pani 
aluse fotograafia suunale, millest 
arenes välja kaasaegne fo tograa
fia, — negatiiv-positiivfotograafia- 
le. Talboti esimesed fotograafia- 
alased katsetused kuuluvad a a s ta s 
se 1835, kuid põhjalikumalt hakkab 
ta sellega tegelema 1839. a., kui 
kuulis Louis Jacques Mende Da- 
guerre’i (1787— 1851) saavutustest.  
Hoolimata dagerrot-tüüpia tä ius
likkusest pildi kvaliteedi mõttes, 
jätkas Talbot katsetusi va lgus tund
like paberitega fotograafilise kuju
tise saamiseks.

Esimese teadaande oma senis
test tulemustest tegi ta  Royal So-

eiety’le 31. jaanuaril  1839. Tema 
meetodil saadud pildid polnud oma 
kvaliteedilt ligilähedaseltki võrrel
davad Daguerre’i piltidega ja see
tõttu ei pööratud neile kuigi suurt 
tähelepanu. Talbot aga ei katkes
tanud oma uuringuid ning avastas 
septembris 1840 latentse pildi il
mutamise hõbejodiidpaberil gallo- 
n itraatlahuse abil. Saadud n e g a t i i - i  
vilt oli võimalik saada väga  suur (I 
arv positiive. Talbot patenteeris (► 
1841. a. veebruaris oma menetluseni 
ning alles siis avaldas täieliku kir- J 
jelduse. Kuigi ta oli väga jõukas, (> 
patenteeris ta kõik oma leiutised (I 
ja avastused ja pidas sageli koh-<> 
tuprotsesse oma õiguse jalulesead- ji 
miseks. Alles 1852. a. loobus ta  (I 
oma patendiõigustest . 1844. a. il- (I 
mus Talboti poolt väljaantuna esi-^  
mene fotodega illustreeritud raa- (I 
mat «The Pencil of Nature». ^

W. H. F. Talboti «talbotüüpia» Ji 
leidis pooldajaid ning edasiand- 
jaid, tähtsaimad neist olid prant- (> 
suse fotograaf Louis Desire Blan-л  
quart-Evrard (1802— 1872) ja ^ 
prantsuse maalikunstnik Gustave i  
Le Gray (1820— 1862). P a b e rn e g a - (| 
ti ivfotograafia hakkas aegamööda j» 
välja tõrjuma dagerrotüüpiat.  K o l-1| 
loodiummeetod omakorda tõrjus <> 
välja pabernegatiivi. Ülemineku-^ 
astmeks kolloodiummeetodile on< 
Abel Niepce De Saint Victor’i f  
(1805— 1870) albumiinmeetod <
(klaasplaadil) , mis pärineb a a s - f  
tas t  1847. J

Et tähistada neid fotograafia 
seisukohalt nii tähtsaid daatumeid 
ning anda lühike ülevaade foto-<[ 
graafia arengust tervikuna, orjani- f  
seeris TRÜ Teaduslik Raamatuko- 
gu Toomel oma fondides leiduvate f  
rikkalike kogude baasil näituse f  
«Fotograafia ajaloost». Eksponeeri- * 
tud on kirjandust alates 15. sajan
dist kuni tänapäevani, sealhulgas 
ka väga haruldasi teoseid. Näitus 
annab ülevaate nii fotograafilise 
protsessi kui ka fotograafilise apa
ratuuri, s. t. fotoaparaadi ja foto- 
optika arengust. Illustreerivate 
näidetena on esindatud fotod kõi
kidest arenguperioodidest. Harul
dasteks eksponaatideks on dager- 
rotüüpia ning näidised W. H. F. 
Talboti originaalfotode ja fotogra
vüüride kogust, mida säilitatakse 
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. 
Huvipakkuvad on ka Tartu van a-1 
de fotograafide tööd jm. On eks
poneeritud suurel hulgal fotoillust- 
ratsioone.

Näitus avati 31. märtsil 1971. a. 
ja jääb avatuks kuni 1. sept.
1971. a. Külastada saab igal kol
mapäeval ja laupäeval kella 11— 16.

T. ILOMETS

Tartu Riiklik Ülikool» nr. IL,
reedel, 9. IV 71. a. lk. 4

н ов
15. aprillil algab avalduste 
vastuvõtt Eestis töötavatesse 
rühmadesse.

Samast päevast saad kir
ju tada avalduse ka Mägi- 
Altai, Jakuutia või Tadziki 
rühmas töötamiseks.

•  Perfokaardile lisatavad fo
tod (2) peaksid olema lahis 
lõikamata.

•  Kõigil kursustel on võimalik 
saada esinema kompetentset 
isikut EÜE teemal. Selleks 
pöörduda komsomolikomi
teesse.

Informatsiooni regioonide 
kohta hakkame avaldama
alates järgmisest lehest.

Eelisjärjekorras on TRÜ ars.- 
tipunkt avatud maleva kan
didaatidele järgmistel päeva
del ja  kellaaegadel: 15., 16,s
22., 23., 26., 27. aprillil, 5.,
6., 12., 13., 14., 15., 17. mail 
kl. 12— 14 ja 15— 17. (Kaasa 
võtta uriiniproov.)

Esmakordselt EÜE ajaloos!
Esmakordselt TRÜ klubis!
EÜE-71 SUUR SHOW!
Kohapeal võimalus:

* küsida KÕIKE maieva koh
ta,

* näha oma silmaga EÜE 
liidreid,

* veenduda, et Sinu ÕIGEM 
KOHT sel suvel on EUE-s^.

* käia «Mefistos» ja TANT
SIDA.

KÖIK ON OODATUD!
EÜE ettevalmistav staap

IIPß

Repliik

Pluss- ja miinus
poolelt

Kui m öödunud aasta sügisel A ja- 
loo-Keeleteaduskond õppetöö pare
ma korralduse nim el õhtupoolsesse 
vahetusse üle viidi, sai see üliõpi
laste poolt üsna erineva vastuvõtu  
osaliseks. Ühed, kel hom m ikul üles
tõusm isega raskusi, leidsid selle 
endale meelepärase olevat, teised  
jälle arvasid, et kipub nagu liiga  
öö peale jääm a, ja et ega see hom 
m ikul varem  ärkam a küll sunni. 
K olm andad uskusid, et küllap ikka  
kergem aks läheb: kaob vajadus 
teatris ja  teistel õhtustel üritustel 
käia, saab vaba aega olema ia ega  
üks tõsine töömees ülepea hooligi 
lullilööm isest. Vaim uvalgust läheb 
kõige vähem  keele- ja  k irjandus
inimestel. vaja. lisati. Pealegi sel
gus sta tistikast, et ta lvisel eksam i
sessioonil paranesid tulem used, ku i
g i ka sessioon ise oli kerge (aga  
see ei puutu m uidugi asjasse). 
Loengute plaan m uutus igatahes 
tihedam aks (sen i kollitas ruum i
puudus) ja  tü likaid  «auke* jäi vä
hemaks. N ing  et noor inimene 
on üldse kohanem isvõim eline, siis 
vaibusid ka esm ased tülim eeleolud  
n ing  viim aste loengute kü lasta ta
vus stabiliseerus — varahommi- 
kusfe  tasemete.

Selle nädala esm aspäevast toodi 
ülikooH kodukorda sisse veel üks 
uuendus — nn. «akadeem iline vee- 
randtund». КпН'и'Ъч nuudusirt and
m ed  selle «klassikalise töökorra» 
kehtestam ise põhi uste kohta. Üli
kooli hnälekandia vaikis, paliud  
õpneiõud/jrlest seda ei teadnud, rää
k im ata  üliõpilastest, kes on viim a

sel ajal jäänud kõige otsustatava  
kohta äraootavale seisukohale.

Tundub jällegi, et see sündis 
vaid hea nimel: hom m ikul ei tar
vitse nii vara tõusta, väheneb «sis- 
sem agajate» hulk  — ja veel tuhat 
m uud eelist. Küllap siis mõeldi. Ja 
et ka õhtuses vahetuses ei to im u
nud erilist nihet parem use poole — 
veerand tundi hiljem , noh, see ei 
m uuda m idagi, arvab teist igaüks 
—, siis näis kõik hästi olevat. Mis 
siis sellest, et viim ane loeng lõpeb 
nüüd kell 22? Mis sellest, et viim a
ne seanss kinos hakkab täpselt sa
mal ajal? M is sellest, et viimased  
söögipoedki suletakse kell 22? Ja 
m is sellestki, et söökla «Võit» ju s t 
sellel ajal oma uksed lukku paneb? 
Ühe sõnaga  — mis sellest, kas tu 
deng enne (ku i kärm esti teg i) jõu 
dis poest läbi lipata või sööklas 
poolkülm a karbonaadi m aitsta  
(taskukohasem at tolleks ajaks ta 
valiselt järele polnud jäänud) või 
ei. M is sellest. N üüd jäävad need 
liigsed jooksud ära, jääb üle enam  
vaba aega, paranevad tdas eksa
m ite hinded. On ju vana tõde, et 
tühi kõht on kõige p a r e m a t ii mul 
(tõ si küll — ka kõige parem kokk), 
seevastu  inimene, kel kõik olemas± 
ei tunne vajadust püüda m illegi 
kõrgem a poole. J. K A K SL A A N

See pole tabu
Arstiteaduskonna järjekordsel 

teaduslikul lektooriumil saab a ru t
luse objektiks seksuoloogia problee
mi käsitlemine kaasajal. Seksuoloo
gia küsimused on ammu lakanud 
olemast mingi tabu ja seda täiesti 
õigustatult .

Inimese harmooniline areng, suh
ted ühiskonnas ja  perekonnas sõl
tuvad väga suurel määral siiski ka 
seksuaalalastest teadmistest. V as
tavat selgitustööd — seksuaalkas
vatus! — on hakatud viimasel ajal 
tegema mingil määral.  Ei saa ju 
pidada loomulikuks, et paljudele on 
peensusteni teada põllumajandus
loomade sigivuse, aretuse jne. bio- 
loogilis-füsioloogilised aspektid, sa 
mas aga teadmised armastuse, sek- 
suaal- ja abieluprobleemidest on 
õige udused. Veelgi halvem, kui

nende probleemide kohta teadmiste 
hankimine seostub mingi ähmase ja 
halvamaigulise mõistete puntraga, 
kus ei osata vahet teha s e x ' sek
suoloogia, seksuaalhäirete, porno
graafia vahel.

Põhiettekande teeb Tartu V aba
riikliku Kliinilise Psühhoneuroloo
giahaigla peaarst dr. H. Kadastik. 
Vaatluse alla tuleb võrdlemisi palju 
probleeme, nagu seksuoloogia as 
pektid (bioloogiline, füsioloogiline, 
psühholoogiline, sotsiaalne, juriidi
line, pedagoogiline ja meditsiinili
ne), panseksualism, seksuaalfunkt
siooni iseärasused võrreldes teiste 
füsioloogiliste funktsioonidega, nor
mi ja patoloogia piiritlemine sek- 
suoloogias, seksuaaldisharmoonia 
vältimine jne.

Lektoorium toimub 14. aprillil a l
gusega kell 17.30 Lutsu t. 2 (Uues 
Anatoomikumis).

A. KALLIKORM

AKADEEMIA
ESINEB PROFESSOR 

ELMAR KARU

Loengu teemaks on «Tendentsi
dest psühhiaatrilises haigestumi
ses». Käsitlusele tulevad järgmised 
probleemid.

#  Üksikute psüühiliste haiguste 
vahekord ja selle dünaamika.

#  Haigestumiste võimalike 'põhjus
te analüüs.

#  Mida oleks võimalik ette võtta 
psüühilist haigestumist soodus
tavate tegurite kõrvaldamiseks.

Neid, kellele antud küsimused 
huvi pakuvad, ootame

T R Ü  a u l a s s e  k o l m a p ä e 
v a l ,  14. a p r i l l i l  k e l l  19.

ELKNÜ TRÜ komitee

Õiendus

•  ® « 9
UTU

TRÜ ÜTÜ psühhiaatriaringi koos
olek toimub kolmapäeval, 14. april
lil kell 18 Tartu Vabariiklikus Klii
nilises Psühhoneuroloogiahaiglas.

PÄEVAKORD.
1. Psühhiaatrilise ekspertiisi sea

dusandlikud alused — A. Sall (ravi
V k.).

2. Haige demonstratsioon — O. 
Lõndso (ravi III k.).

Ringi juhatus

UVAK
Ümber pandult tähendab see Üli

õpilaste Vastastikuse Abistamise 
Kassat.

Naini nimi ütleb, on siin tege
mist raha laenamise võimalusega 
mitmesuguste hä.davajaduste korral.

K r e d i t e e r i m i s t i n g i m u -
s e d .
A  Vajalik liikmestaaž (ainult 2 

kuud!). Sellepärast ongi kõigil 
kasulik liikmeks astuda just 
praegu — s. o. aprillikuu stipen
diumi arvelt, et juunis laenu 
saada.

100
suusakilomeetrit
Kas olete esitanud suusataja

kaardi TRÜ Spordiklubisse ja
saanud sealt nägusa käiseemb
leemi?

9  Sisseastumismaks 20 кор., liik
memaks 20 kop. kuus.

О  Ülikoolist lahkumisel makstakse 
li ikmemaksud tagasi.
Laenata saab kuni 50 rbl. tasu- 
m istähtajaga 5 kuud, mida soo
vi korral voib pikendada.

Lähemat informatsiooni saate 
Üliõpilaste Vastastikuse Abistamise 
Kassast , söökla maja III korrus, 
igal neljapäeval kl. 18—20.

'Kursuste volinikud, rutake nime
kirjade ja liikmemaksude toomisega.

ÜVAK j uh a tu s,

12. aprillil kell 12 loositakse 
Spordiklubis laekunud kaartide 
omanike vahel välja 15 auhinda.

3 meest ja 3 naist, kes on amet
likel üritustel kõige rohkem kilo
meetreid läbinud, autasustatakse 
eriauhindadega.

U. VOOLAID

A p r i l l i  a l g u l  avaldasime 
oma ajalehes artikli «Tõesti, tõesti, 
me ei ole üksi». Kahjuks tuleb tu
vastada, et üks väike osa sellest oli 
ennatlik.

Nii näiteks ei ole toimetus suut
nud kuidagi kinnitada, nagu oleky 
ühendus leidnud aset just laineriba! 
10,1971 MHz. Lihtsalt — ülikoolis 
on üksikuid agaraid tudengeid, kes 
omal alal tegutsedes alma matef* 
lehte huvitava informatsiooniga va
rustavad. Kuid suurem jagu artiklis 
avaldatud ideedest peaks kehtima 
ka siis, kui me vaatleme neid läbi 
XX sajandi teadmiste prisma.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Р и й к л и к  Юликооль» («Тар
туский государственный университет*} 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета 
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19 111 Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tell. nr. 2118 MB 03598
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NLKP kongressi n oorsooprogram m
Noorsugu moodustab praegu 

wvamlku maailma rahvastikust. 
NSV Liidus on alla 30-aastasi 
noori üle poole elanikkonnast. 
Noorsugu on meie tulevik ja sel
lepärast on mõistetav partei erili
ne tähelepanu noorte probleemi
dele.
• NLKP XXiV kongressil arutati 
paljude probleemide hulgas ka 
Nõukogude noorsoo õpetamise ja 
kasvatamise ülesandeid. NLKP 
KK aruandes anti põhiseisukohad 
komsomoliorganisatsiooni koha ja 
ülesannete kohta järgneval viis
aastakul. Kongressil esines ÜLKNÜ 
KK esimene sekretär J. M. Tja- 
želnikov.
• L. I. Brežnevi ettekandes rõhu
tati, et «partei on pööranud ja 
pöörab ka tulevikus rohkesti tähele
panu noorsoo probleemidele, tema 
muredele ja huvidele». Komsomoli 
keskse ülesandena märgiti kesk
komitee aruandes noorte kasvata
mist kommunistlike ideede vaimus. 
Tõsist tööd selles suunas teevad 
noored kommunistid. Viie aasta 
jooksul NLKP ridadesse astunuist 
moodustavad komsomolisoovitus- 
iega noored 45%. Partei soovitas 
noortel kommunistidel jätkata tööd 
komsomoliorganisatsioonis. Üles
andeid seatakse noorsoo kommu
nistliku kasvatuse probleemide 
teoreetiliseks uurimiseks. Senised 
tturimused on paraku olnud veel 
pinnapealsed.

NLKP KK aruandes märgiti, et 
komsomoliorganisatsiooni kaudu 
toimub noorsoo osavõtt ühiskonna 
juhtimisest. Positiivne on, et vii
mastel aastatel kasvab komsomoli 
ühiskondlik-poliitiline aktiivsus.

osavõtt riigivõimuorganite tööst.
Oluline on mõte, et komsomol 

peab diferentseeritult lähenema 
erinevatele gruppidele. Praktilises 
komsomolitöös esineb praegu olu
kordi, kus ühesuguse mõõdupuuga 
lähenetakse koolinoortele, töölis- 
noortele, üliõpilastele.

Kesksel kohal aruannetes kong
ressile olid noorsoo hariduse prob
leemid. Möödunud viisaastakul 
saavutati olukord, kus peaaegu 
80% õpilastest pärast 8-klassilise 
kooli lõpetamist omandas keskha
riduse. Järgneval viiel aastal on 
suund üldisele keskharidusele. Pe- 
dagoogikutset omandavate noorte 
ette tõusevad järjest keerukamad 
ülesanded. Tuleb osata õpetada ja 
kasvatada ka keskpäraste ja vä
heste eeldustega noori. See aga 
nõuab, et kõrgemas koolis omanda
taks võimalikult enam teadmisi ja 
kogemusi. (Siinjuures veel niipal
ju, et kongressil otsustati tõsta 
õpetajate palka alates I. septemb
rist 1972. a. 20%).

Möödunud viisaastakul sai meie 
maa juurde üle 7 miljoni kõrgema 
ja keskeriharidusega spetsialisti. 
Avati üle 60 kõrgema õppeasutuse, 
neist 9 ülikooli. Uuel viisaastakul 
saab kõrgema ja keskerihariduse 
9 miljonit noort. Selle ülesande 
täitmiseks kavandas partei plaanid 
kõrgemate koolide õppe- ja mate
riaalse baasi tugevdamiseks.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
esimehe A. N. Kossõgini ettekan
des märgiti, et praegu kooli astu
vad noored hakkavad arendama 
meie maa majandust ja kultuuri 
sajandi üheksakümnendatel aasta
tel ja XXI sajandi algul. Siit jä

reldub, et nooruses saadud hari
dus saab olla ainult baasiks, mille 
alusel toimub hiljem pidev tead
miste täiendamine. Kõrgema kooli 
üheks oluliseks ülesandeks jääb 
iseseisva töö õpetamine noortele, 
mõtlemisoskuse ja teadusliku töö
tamise algkogemuste andmine. Õp
peprogrammide ja meetodite pidev 
uuendamine ning täiustamine tea
duse ja tehnika arenguperspektiivi
de suunas loob eeldused, et noor 
põlvkond suudab sajandivahetusel 
edasi viia meie maa arengut.

Kõiki üliõpilasi rõõmustab kind
lasti asjaolu, et alates 1. septemb
rist 1972. a. suurendatakse stipen
diume keskmiselt 25%.

Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilas- 
komsomol on viimastel aastatel 
tõstatanud mitmeid tähtsaid prob
leeme ja osa võtnud nende lahen
damisest. Märkigem siinjuures ot
singuid õppetöö efektiivsemaks 
korraldamiseks, üliõpilaste tõsist 
suhtumist teaduslike tööde tege
misse. Komsomolis on tähtsal ko
hal liikmete informeeritus nii sise- 
kui ka välispoliitilistest sündmus
test. Viimasel viiel aastal on palju 
ära tehtud üliõpilaste kultuurilisel 
kasvatamisel, silmaringi laienda
misel, peremehetunde loomisel. Ees 
aga on tõsised ülesanded. Võib 
öelda, et paljudes lõikudes töö 
avardub, sest igal aastal saabub 
uus täiendus keskkoolidest. Kuid 
sõlmprobleemidega tuleb lähema
tel aastatel edasi minna. Nende 
hulka kuulub näiteks üliõpilaste 
osavõtt ülikooli juhtimisest, kus 
on veel kasutamata võimalusi (üli
õpilaste arvamusi on teaduskonda
de õpetatud nõukogudes harva

kuulda). Häid perspektiive lubab 
omavalitsuse süsteem, kui oskame 
seda täie tõsidusega ellu viia ja 
edasi arendada. Ees seisab teadus
kondade metoodiliste nõukogude 
ja üliõpilaskomsomoli ühine töö 
õppeprotsessi täiustamisel. Üliõpi
laste tööst ja suhtumisest oleneb 
suures osas, kas meie ülikooli õp- 
pe-teaduslik töö vastab tänapäeva 
nõuetele ja kas üliõpilased ise on 
rahul õppetöö korraldusega.

Praktika on kinnitanud, et juba 
järgmisel aastal peaks muutma le
ninliku arvestuse läbiviimist kõr
gemas koolis. Otstarbekam on kor
raldada kaks korda stuudiumi 
jooksul ühiskondlik atesteerimine, 
mille tulemusi reaalselt arvestataks 
nii kitsama spetsiaalsuse valimisel 
kui ka tööleasumisel.

Üliõpilasnoorsoo osa on avardu
nud otseselt ka tootmise sfääris. 
Näiteks on EÜE-71 plaanis teos
tada ehitustöid 2,2 miljoni rubla 
ulatuses. Kavas on üliõpilaste osa
võtt ülikooli väljaehitamisest. Peab 
ju viisaastakul valmima 2 ühisela
mut, füüsikakorpus, auditooriumide 
maja.

NLKP XXIV kongress andis 
kaalukaid mõtteid ia ülesandeid 
noorsoo kasvatamiseks. Na<*u tea
tas kongressikõnes ÜLKNÜ KK 
sekretär J. M. Tjaželnikov. kavan
datakse komsomoliorganisatsiooni 
konkreetsed ülesanded kongressi 
otsuste täitmiseks lähemal aial toi
muval ÜLKNÜ KK pleenumil.

M. KÜBO,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär

ACTA
DIURNA

EKP TRÜ komitee kinnitas oma 
istungil 12. IV Arstiteaduskonna 
parteialgorganisatsiooni otsuse võt
ta NLKP liikmekandidaadiks sün
nitusabi ja  günekoloogia kateedri 
assistendid Helje Kaarma ja  Ilse 
Kõiv ning Meditsiini Kesklabora
tooriumi noorem teaduslik töötaja 
Peeter Roosaar.

Komitee samal istungil olid põ
hiküsimusteks ülikooli klubi töö 
käesoleval õppeaastal ning ts iviil
kaitse olukord TRÜ-s. Arutelu 
käigus märgiti,  et klubi Tege
vus on elavnenud. Kommunis
tide H. Trassi, A. Kisperi ja 
J. Villeri juhtimisel on aktiiv
selt tööle rakendunud klubi nõu
kogu, tegutseb mitu uut isetege
vusringi (kammerkoor, pop-ansam- 
bel jt.) , küllalt edukalt möödus 
klubi 10. aastapäeva tähistamine. 
Paranenud on üliõpilaste distsip
liin ja  käitumine klubis, tõhusa
maks muutunud klubi ürituste rek
laam. Selle kõrval esineb veel m it
meid raskusi ja puudujääke. Senini 
ei ole leitud kunstil ist juhti. Ruu
mipuuduse tõttu on uute kollektii
vide töölerakendamine peaaegu või
matu. Parandada tahab lastesek- 
tori töö. Klubi vajab hädasti kapi
taalsemat remonti. Mitmete üri
tuste kunstiline ja  ideoloogiline 
tase ei ole ülikooli vääriline, esi
neb küündimatust ja primitivismi. 
Läbimõtlematult ja sisuliselt ette 
valmistamata korraldatakse teadus- 
kondadevahelist estraadikonkurssi 
«Kaligula». Endiselt on vähene õp
pejõudude osavõtt klubi üritustest. 
P äras t  põhjalikku arutelu võttis 
parteikomitee vastu konkreetse o t
suse klubi töö edasiseks parand a
miseks.

Tsiviilkaitsealasest tööst meie 
ülikoolis andis ülevaate tsiviilkait
se staabi ülem Igor Sobolev.

У I t  eil oli tziilas „(lesti Jelefilm

ф  Kaader filmist «Kolme katku vahei»
Balthasar Rüssow — G. Ots. ©  Kaader filmist «Kolme katku vahei».

Ligemale 300 üliõpilast ja õppe
jõudu kogunes 12. aprillil Vane
muise tn. 46 suurde kinoauditoo- 
riumi, et näha ja kuulda «Eesti 
Telefilmi» viimase aja loomingut 
ja loomingust. Nagu ilmnes «Ees
ti Telefilmi» toimetusekolleegiumi 
peatoimetaja Endel Haasmaa sis= 
sejuhatavast sõnavõtust, on «ET»

liiduvabariikide analoogiliste s tuu
diote hulgas toodangu mahult
2.—3. kohal (ees on ainult ukrain
lased), kusjuures maht ei jää  pal
ju maha «Tallinnfilmi» omast. Vii
mase viie aasta  jooksul on telefil- 
mitegijatel valminud kõikides žan- 
rides ligi 90 filmi, nende hulgas 
Kesktelevisiooni tellimusel ka täis-

pikkusega õppefilme kõrgemast 
matemaatikast. 25 telefilmi on 
leidnud tee 38 välisriiki, olles seal 
omamoodi Nõukogude Eesti tu t
vustajateks. Nende riikide hulgas 
on peaaegu kõik sotsialismimaad, 
enamik Araabia riike, aga ka sel
lised kapitalistlikud riigid nagu 
USA, Lääne-Saksamaa ja Uus-

Meremaa. Rahvusvahelistelt ja 
üleliidulistelt ülevaatustelt on ära 
toodud 19 auhinda. 125-Iiikmelise 
kollektiivi kohta on seega tulemu
sed igati tublid.

Suure huviga jälgiti dokumen
taalset reportaažfilmi «Mina ise» 
(režissöör Virve Koppel, operaator 
Mati Põldre, stsenarist-reporter

Rein Karemäe), omalaadset sot
siaalpsühholoogilist uurimust ini
mese osast kollektiivis. Võlus just 
filmi vahetus ja siirus, tõstatatud 
probleemide elulisus. Tugev aplaus 
filmi lõpul kinnitas, et vaa ta jas
konnale film meeldis.

(järg lk. 2)
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JUH AN SMUÜL
13. aprillil 1971. a. suri ootama

tult Lenini ja riikliku preemia lau
reaat, Eesti NSV rahvakirjanik, 
EN Kirjanike Liidu juhatuse esi
mees Juhan Smuul. Eesti nõuko
gude kirjandust on tabanud asen
damatu kaotus.

Juhan Smuul sündis 18. veebr. 
1922. a. Koguva külas Muhu saa
rel. Kirjandusse tuli ta Suure Isa
maasõja ajal luuletusega «Noori
male õele». Kogu sõjajärgse eesti 
kirjanduse arengutee on kõige ti
hedamalt seotud Juhan Smuuliga. 
EN Kirjanike Liidu juhatuse esi- 
mefyena oli ta vabariigi kirjandus
elu organiseerija ja meie ereda
maid kirjanduslikke talente. Tema 
«Järvesuu poiste brigaad» (1948), 
«Mina — kommunistlik noor» 
(1953), «Mere ja taeva vahel» 
(1959), «Kirjad Sõgedate külast» 
(1955), «Muhulaste imelikud juh
tu m ised ...»  (1955), «Jäine raa
mat» (1959), «Lea» (1959), «Kih
nu Jõnn» (1964), «Polkovniku 
lesk» (1965) ja teised luule-, 
proosa- või draamateosed pakku
sid alati värskeid mõtteid, paistsid

silma uute väljendusvahenditel 
rohkusega. Ilukirjanduslike teostel 
kõrval köitsid tähelepanu Juhani 
Smuuli ettekanded Kirjanike Liidui 
kongressidel, ankeedivastused aja-( 
kirjandusele, artiklid, laastud, sõ
navõtud.

Juhan Smuul taotles järjepide
valt, et meie kirjandus areneks si-( 
setnise rikkuse, kunstilise meister-< 
likkuse, ideelise sügavuse suunas] 
ja hindas eriti kõrgelt kirjanikej 
sotsiaalset südametunnistust.!
«Meil, kirjanikel, peab olema ma
dal valulävi kõige suhtes, mis oni 
valutavat ja valutegevat meie üm-< 
ber. On hea, kui inimeste mured; 
murravad meisse sisse takistama
tult, piinavalt, muutuvad osaks 
meist endist, raspeldavad meie sü-j 
dant. Sel puhul meie ehk kulumej 
kiiremini, läheme varem halliks, 1 
meie päevades pole õiget rahu,) 
kuid teisiti elada pole mõtet.»

Kõige selle nimel elas ja kirju
tas Juhan Smuul, kes nüüd on ma
nalameeste hulka läinud. Püsima” 
jääb ajast aega aga tema looming.] 

TRU kollektiiv
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ULIOPILA

A kadeem ik  
JO H AN V A A B E L

10. aprillil lahkus elavate hul
gast pärast rasket haigust 72. elu
aastal NLKP liige, Eesti NSV TA 
akadeemik, õigusteaduse doktor, 
professor Johan Vaabel.

1931. aastast oli Johan Vaabel 
Tartu Ülikooli õppejõud. 1934. 
aastal valiti ta kateedri professo
riks.

Johan Vaabel võttis 1940. aas
tal aktiivselt osa nõukogude või
mu taaskehtestamisest Eestis. Ees
ti Panga presidendina ning rahan
duse rahvakomissari asetäitjana 
oli tal olulisi teeneid noore Nõu
kogude riigi rahanduse korralda
misel. 1941. ja 1944.— 1945. aasta
tel oli ta Tallinna Polütehnilise 
instituudi majandusteaduskonna 
dekaan.

Suure Isamaasõja aastail töötas 
Johan Vaabel Nõukogude tagalas, 
täites Eesti NSV Rahvakomissari
de Nõukogult saadud vastutusrik
kaid ülesandeid. 1942. aastal mää
rati ta uuesti vabariigi rahanduse 
rahvakomissari asetäitjaks. Naas

nuna evakuatsioonist, asus ta juh-, 
tima Tallinna Polütehnilise Insti 
tuudi finants- ja krediidimajandu 
se kateedrit.

Johan Vaabel oli Eesti NSV^ 
Teaduste Akaeemia asutuste üks 
organiseerijaid. Aastatel 1946— 
1951 ja 1964—1968 oli ta akadee 
mia asepresident. Kuni 1964. aasta 
ni jätkas ta õppetegevust Tallinna 
Polütehnilise Instituudi kateedri
juhatajana ning täitis muidki ko
hustusi. Johan Vaabel oli Eesti 
NSV ühingu «Teadus» asutajaliige.

Akadeemik Johan Vaabel aitas 
ette valmistada terve põlvkonna 
rahandusala asjatundjaid. Ta oli 
rea uurimuste autor finants- ja ad- 
ministratiivõiguse ning rahandus 
statistika alal.

Johan Vaabelit valiti korduvalt 
Tallinna Linna Töörahva Saadikutef 
Nõukokku. Tema tegevust hinnatif 
Tööpunalipu ordenitega, ordeniga? 
«Austuse märk» ning medalitega.

TRÜ kollektiiv

Komsomoliaktiiv Käärikul

Paar nädalat tagasi kohtusid ühi
ses kohvilauas ülikooli komsomoli- 
komitee ideoloogiasektori ja Tartu 
Noorte Autorite Koondise liikmed. 
Kohal oli ka Kirjanike Liidu Tar
tu osakonna vastutav sekretär 
K. Kääri.

Räägiti põhiliselt noorte autorite 
proosast ja luulest. K. Mälberg ja 
Jaak Allik ajakirjas «Noorus» ilmu
nud tööde põhjal, E. Laido ja 
L. Iher NAK-ist aga andsid ülevaa
te kahe kirjanike kongressi vaheli
sest noorte loomingust.

«Nooruse» 
lu u le  1970

JAAK ALLIKU SÕNAVÕTUST

®  Kirjanduses ebakompetentsena ja 
erialalt ajaloolasena kasutasin 
ajaloolist lähenemist ja tu tvu 
sin «Nooruses» 1950., 1960. ja
1970. aastal avaldatud luulega.

ф  Statis tika näitab, et 1950. a. es i
nes «Nooruses» originaalluulega
30 autorit, 1960. a. 11 fa 1970. a.
28. Sellise statistika põhjusi 
püüdsingi otsida.

* 1950. A. AVALDATUD LUU LE
LE OLI OMANE:

1. Kujutatava objekti ja  luuletaja 
täielik lahusolek. Luuletaja  k ir
jeldab mingit välismaailma 
sündmust, tema enda kohta me 
midagi teada ei saa. Seetõttu on 
luuletusi kerge ka temaatiliselt 
liigitada (ülesehitustööd, sõda, 
välispoliitikat jne. ka jas tava
teks) .

2. Luule sisuline ja funktsionaalne 
ühtsus kõige muu ajakirjas ava l
datuga. Kõik žanrid olid a ja 
kirjas koondunud ühise eesm är
gi — kunsti propagandistl ik- 
kasvatusliku funktsiooni täitmi- 
miseks. Kunsti teised funktsioo
nid olid nagu tagaplaanile jä ä 
nud.

3. Teostuselt oli luule deklaratiiv
ne ja väheütlev. Mingit uut in
formatsiooni lugeja sellisest 
luulest ei saa, sest luuletajal 
pole nagu midagi enda seisu
kohalt öelda käsitletava teema 
kohta ja ta ei püüagi seda teha.

4. Iseloomulik oli kirjanduselu k ä 
sitlemise ja kirjanduskrii tika 
rohkus ajakirjas. Noorte loomin
gut analüüsitakse ajakirja kuues 
numbris ja tuleb öelda, et ka 
tolleaegset kriitikat selline luule 
ei rahuldanud.

KÄÄRIKUL olid 1,—2. aprillil 
koos osakondade komsomolisekre
tärid, komitee liikmed. Seminari- 
osas kuulati ära EKP Tartu L inna
komitee I sekretäri J. Loti üle
vaade möödunud viisaastaku tule
mustest Tartu linnas. Huvi tekita
sid Tartu kui tulevikus põhiliselt 
ülikooli- ja teaduselinna perspek
tiivid. Ülikooli õppe- ja  teadusliku 
töö probleemidel, aga  ka kasva
tustöö korraldamisel ülikoolis pea
tus ülikooli parteikomitee sekretär 
K. Koger. Mõnede selle vestluse 
käigus tõstatatud probleemide koh
ta on lähemal ajal kavas arutlus.

Peeti vestlusring ülikooli klubi 
töö kohta. Klubi on praegu väga 
populaarne, suund on sisukatele

nädalalõpuprogrammidele. Üliõpi
lasi häirib mõnikord lubatav üle-f * 
majutamine, orkestri ühekülgsus jal 
staaritsemine.

Komitee sekretäri asetäitjal
S. Kallas peatus meie maa m ajan
duspoliitika sõlmprobleemidel. Se-( 
minaril arutati ka omavalitsusega! 
seotud küsimusi. Kuidas omava-l 
litsust praegusel etapil ellu viia,| 
sellest rääkis komitee sekretäri 
M. Kubo. Arutati veel ülikoolil 
komsomolielu aktuaalseid problee-l 
me. Nagu Käärikul kombeks, teh t i# 2 
sporti, lasti kelgumäel liugu, käi-f 
di saunas, tantsiti , tehti isetege-| 
vust, sai päikestki võtta.

M. KURT

^ T lL e il o li  k i i l a s  

„(L e s t i t e l e f i l m “
(Algus 1. lk.)

Kohtumise naelaks kujunes täis- 
pikkusega kunstilise telefilmi «Kol
me katku vahel» (käsikiri Jaan  
Kross, lavastaja Virve Aruoja) 
läbivaatamine ja sellele järgnenud 
arutelu. ÜTÜ ajalooringi liige 
Tiit Rosenberg tutvustas Balthasar 
Rüssowit kui ajaloolist isikut, a n 
des sisuka ülevaate selle keskaja 
tuntuma eestlase ja nimeka 
kroonikakirjutaja tegevusest.

«Kolme katku vahel» pälvis põ
hiliselt heakskiitva hinnangu. M är
giti näitlejate õnnestunud valikut, 
tublit operaatoritööd, lakoonilisi 
väljendusvahendeid. Mõnevõrra se
gas teatav fragmentaalsus (seda 
jus t filmi esimeses pooles), pinge 
puudumine, kohati lõpuni m än g i
mata stseenid. Peaosaliste —

Ф 
f

\
Georg Otsa, Raine Loo, H e ino l1 
Mandri,  Voldemar Panso  jt. m ä n g #  
oli tunnustustvääriv. j

Kohtumise lõpul vastas  V. Artu-^ 
oja üliõpilaste küsimustele ja kõ
neles «Kolme katku vahel» saa 
misloost.

P raegu väntavad televisiooni 
filmiinimesed Tartus lühifilmi 
P.-E. Rummo stsenaariumi alusel. 
Valmimisjärgus on neljaseerialine 
telefilm «Lindpriid» Eessaare Aadu 
ainetel. Jääb loota, et ka tulevikus 
ei hoia «ET» kollektiiv oma filmi- 
küünalt vaka all (paljudel üliõpi
lastel puudub ju telesaadete jä lg i
mise võimalus) ning toovad oma 
loomingu paremiku Tartu akadee
milisele noorusele vaadata  ning 
arutada.

R. SINIVÄLI

1960. A. «NOORUSE» LUU LE
LE OLI ISELOOMULIK,
et luuletaja kujutab endiselt 
välismaailma, kuid läbi oma 
kahtluste, mõtete ja tunnete. 
Subjekt paigutub nagu  kujuta
tava objekti sisse. Luuletatakse 
rohkem endast kui ühiskonnast, 
kuid alati siiski endast kui ühis
konna liikmest. Temaatikasse te 
kivad enesekohased eetilised ja 
lüürilised teemad.
Tõusnud on luule kommunika
tiivne funktsioon. Luule on nagu 
paljude inimeste mõtete ja tu n 
nete vahendajaks, keeleks, mil
les poeet kõneleb oma tundm us
test lugejaga.
Luulele on omane optimistlik 
põhitoon.
Luuletada nii, et luuletajal en 
dal oleks midagi kujutatavale 
esitada, et ta räägiks üheaegselt 

nii endast kui ka millestki üld- 
tähenduslikust, on arvatavasti 
palju raskem. Need luuletajad, 
kes tollal end «Nooruses» ava l
dada tahtsid, seda oluliselt ei 
osanud. Teistsuguse, väheütleva, 
primitiivse luule trükkipääsemist 
aga toimetus ilmselt pidurdas 
või oli sellist koguni juba piin
lik kirjutada. Teatavasti ilmusid 
1958. a. «Söerikastaja», 1959. a. 
«Unistaja aknal», 1960. a. «Maa 
on täis leidmist», mis olid uue, 
mõtestatud luule eeskujudeks tol 
ajal.

1970. A. ,«NOORUSE» LUULET 
LUGEDES HAKKASID SILMA 
JÄRGMISED JOONED:
Tundub, et on leitud uus kõrval- 
tee luule üldtähenduslikkusest,  
lugejale midagi ütlemise v a ja 
likkusest.
1950. aasta  objekti kõrvalt kuju
tamine ja 1960. aasta objekti 
subjektiivne kujutamine on asen

dunud subjekti, s. t. luuletaja 
enda sisemaailma subjektiivse 
kujutamisega.
Põhimõtteliselt on see tee täiesti 
võimalik ja ka tõesti head luule
tused sel teel võimalikud 
(E. Mihkelson), kuid sel teel on 
ka niisama kerge sõnu ritta 
seada kui 1950. aastalgi, ilma et 
neil ridadel oleks mingit sisu
list funktsiooni kellelegi muule 
kui ehk loojale endale.

2. Et noorte luuletajate sotsiaalne 
ja ka puhtisiklik kogemus on 
ilmselt üsna sarnased, on ka 
nende luule tihti lausa ä rav ah e
tamiseni sarnane. Teda kannab 
põhiliselt sõnadeks konstrueeri
tud meeleline kujund, millele 
mingi kommunikatiivse tähendu
se andmine nõuab tunduvalt su u 
remat meisterlikkust kui see 
«Nooruse» autoreil on.

3. Teistest tõusevad tunduvalt es i
le P.-E. Rummo «Kuivanud 
peiar» ning T. Liivi ja J. Üdi 
luuletused just seetõttu, et neid 
kannab mingi isiklikult läbitun
netatud ning omanäoliselt vä l
jendatud mõte.

4. Möödunud aastal pole peaaegu 
ühtki «Nooruse» numbrit, kus 
keegi ei luuletaks surmast. Asi 
pole mitte selles, et luule on 
liialt pessimistlik, vaid selles, 
et ka surma kohta pole enam i
kul luuletajail midagi omanäo
list ja  kunstiliselt kandvat оеМз 
ning surma kujundi luulelusse 
toomine tundub suures osas 
vaid edvistamisena.

5. Tuleb konstateerida ka luuletus
te temaatika järsku kitsenemist 
ja otseste ühiskondlike mõistete 
ja teemade vältimiset 1970. a a s 
ta luules. See konstateering pole 
üleskutse tagasi otseseid so t
siaalseid norme sisaldavale luu
lele, kuid ma olen veendunud, 
et head luulet saab kirjutada 
igal teemal niisamuti nagu hal- 
bagi.

6. Kirjanduselu ja -kriitika puudub 
ajakirjas peaaegu täiesti.

ф  Kokkuvõtteks tundub, et üldpilt 
«Nooruse» 1970. a. luulest s a r 
naneb dialektiliselt 1950. a. om a
ga. Äärmused teatavasti objek
tiivselt ju kattuvad. Tol ajal 
peeti trükkimisväärseks luuleks 
kõrvaloleva publitsistliku m ater
jali il lustreerimist, ilma et sel
lele millegi omapoolse lisamine 
nõutav olnuks. Nüüd peetakse 
trükkimisväärseiks küllaltki i r 
ratsionaalseid subjektiivseid 
meelisklusi ja  ka siin pole nõu
tav millegi mõtestatu lisamine. 
Tundub, et raske pole mitte kir- 
jutam'ne, vaid raske on mõtes
tamine, millegi omapoolse ütle
mine selliselt, et see ka teistele 
midagi tähendaks. Tore, et ka 
sellise hea luule hea näite leiab 
«Noorusest», tõsi küll 1971. a,
1. numbrist, kus on avaldatud 
kolm Hando Runneli luuletust.

Uued n im e d  
lü h ip ro o sa s

1. Eesti Kirjanike Liidu kahe vii
mase kongressi vahelistel a a s ta 
tel (1966— 1971) on lühiprosais- 
t iaest ainukesena eraldi raam a
tuga debüteerinud Vaino Va- 
hing. Tema «Lugu» ilmus kirjas
tuse «Perioodika» väljaandel.  
Potentsiaalsed Kirjanike Liidu 
liikmed täits id ajakirjade «Noo
rus» ja «Looming» lehekülgi 
kokku 199 palaga 68 autorilt. 
Neist viljakamad olid V. Va- 
hing — 21 pala («Lugu» kaasa 
arvatud),  J. Kruusvall — 18, 
R. Saluri — 13, K. Saaber — 11, 
J. Tuulik — 7, P. Hint — 7, 
T. Kallas — 6 ja A. Maripuu — 
6 palaga.

2. Tegelaste hulgas on ootuspära
selt palju noori. Abituriendid, 
keskkooli ja meditsiinikooli õpi
lased, üliõpilased, töötavad noo
red, sõdurid, ohvitserid, geoloo
gid, ehitajad, meremehed, kalu
rid, müüjad, õpetajad, ehitus
insenerid, korrektorid, medoed, 
teaduslikud töötajad, ülikooli 
õppejõud, ajakirjanikud, tisle
rid, trükitööline, korvpallurid, 
hipid, aspirandid, laborandid, 
romaanikirjanik.

Vanemaealistest tegelastest: tead 
lased, ehitajad, meremehed, v a 
nad kolhoosnikud, sõjainvaliidid, 
kirurg, kraavikaevaja, metsa- 
vaht, kütid, paemurdja, rätsep,

autojuht,  raamatupidajad, möõ- 
belsepad, komitee esimees.

3. Tegevuskohtadest esineb kõige 
rohkem Eesti. Seoses tinglikkuse 
kasvuga proosas toimub 31 loos 
tegevus teadrnata kus.

4. Tegevusaeg on tänapäev 182 
korral, aastad 1940/41 ühel ja  
1941/45 kaheksal korral, keskaeg 
kolmel korral.

5 Järelikud on ka probleemid 
täiesti tänapäevased:~
1) töö, noore inimese tööle a su 

mine, töö organiseerimine, 
tööjõu puudus ehitustel;

2 ) meie ametiühingutöö vajalik
kus või mittevajalikkus;

3) noore inimese kujunemine;
4) vanemate inimeste väljakuju

nenud karakterid, tegurid, 
mis neid kujundasid;

5) eneseteostamise piiramine, 
kuigi «kõik teed on lahti»;

6) nn. poisi-tüdruku e. noore 
armastuse lood;

7) sõjalis-patriootilised ju tus tu 
sed (Kalju Saaber puudutab 
seda teemat viies jutustuses; 
tugevaim on Jüri Tuuliku 
«Legendaarne kindlus»);

8) mugavad äraelajad e. tõusi
kud e. ükskõiksed on juba 
rohkem kir jutanud autorite  
kohtumõistmise all.

6 . Kirjanduslikku ilma on teinud 
kõige suurema esinemissagedu
sega autorid. Meeldiv tõdeda, et 
nad ka kvaliteedilt tugevad õn.
a) Teet Kallas — kõige t rad it

sioonilisema kujutamislaadi
ga. Ta tegelaste tegutsemis- 
raadius on avardunud nii 
laiuti kui sügavuti.

b) Ülo Tuulik — kirjutab tõsi
selt inimesest inimese nimel: 
inimene peab olema midagi, 
inimeste vahel on midagi 
väga ilusat.

c) Jüri Tuulik — vahel teeb 
nalja, vahel lausa lõikab tõ
sidusega. Tugevaim — juba 
nimetatud «Legendaarne 
kindlus». Imehea huumori ja 
kerge pilaga on neli Abruka 
pala: «Kaunid suvepäevad», 
«Aprillipörsas», «Timmu La- 
kaluuk, triivmeister» ja 
«Benjamin Uleaiakargaja, 
tüürimees».

d) Toomas Vindi «Vanaeide 
surm», «Võimalus», «P äras t
lõunal» ja «Külaline» on kir
jutatud hea väljapeetusega, 
selge autoripoolse hoiakuga, 
sõnastus on viimistletud.

e) Jaan Kruusvall kasutab mit
meid eri laade ja võtteid, 
katsetab järjest,  kuid iga 
looga tõestab, et temast 
proosaülevaadetes enam möö
da minna ei saa.

f) Kalju Saaberi algajalikud 
katsetused 1966. a. «Nooru
ses» on maad andnud tugeva 
fantaasiaga ja  hea intuit
siooniga kirjutatud ju tus tus
tele «Tagasi šokolaadi juu r
de» või «268. Ilona».

g) Rein Saluril t on siiani tuge
vamaks jäänud «Krahvi 
poeg». Tema lood on sageli 
meeleolupildid, veel sageda
mini sisemonoloogid. Üks 
väheseid teadlaste ja tead- 
lasehakatuste kujutajaid.

h) Vaino Vahing intrigeerib lu
gejaid teemadega, inimeste 
näitamisega nii erinevate! 
tasanditel,  et nad ei saagi 
üksteisest aru saama. Kiide
tud on ta  lakonismi. V äär  on 
etteheide, et ta ei näe ühis
kondlikku probleemi. Vahing 
on humorist («Mjäso zaliv- 
noje» ja «Raport»). Peale 
«Vägistaja», «Etüüdi» ja 
«L00» on ta  kirjutanud ka 
«Jutu», «Kohvikuvisandid» ja 
«Kahevärvil 'se pastapliiatsi».
1971. a. ilmunud «Poeem» ja 
«Isale» viitavad toimuvale 
murrangule ta  loomingus.

7. Kokkuvõtteks. Poor Yorick ütleb 
ühes «Nooruses» ilmunud a ru t
luses, et õige lugeja usub elu, 
mitte kirjandust. Tõsi on, et kir
jutada on veel pagana paljust. 
Rumalus oleks küsida 1966— 
1971 ilmunud lühiproosalt, kas 
tema poolt kujutatut on vähe 
või palju või hoopis parasjagu. 
Uued nimed meie lühiprosaistb 
de hulgas räägivad ise ends 
eest.

E. LAIDO
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Tuules sünnib kum m alisi pilvi, 
L O S S I P A R G IST  S A I RU K K IPÕ LD , 
kivisild  sõrmede vahelt 
nõristab rohelist vett.
Tuules sünnib kum m alisi pilvi. 
Põllul kesk valm im isindu  
näeb üks viljapea elupuu und.

Kui mõõduks võtta  
jyunane vaip, 
siis oleme kõndinud  
arm etult vähe.
Kui kohtad kedagi,
kelle teem õõduks on
punane vaip,
meenuta
kruusast teed
väikese maalinna juurde,
m eenuta tolm useid sangleppi
valge päikese all,
m õtle teele,
m illel kurbus
teeskles su varju ,
m eenuta rada,
m is taevaga lõppes.
Naeratus peseb su südant 
ja silm ad on kasvam as kaugel. 
Vaibuvad veenja sõnad.
S inu  silm i kaotades 
on ta m õistev 
ja arm ulik
oma m õõtm atul punasel teel.

*

Viimne arm
Kuis vanas eas on meie arm  
küll õrnem palju, kuid  ka

ebausk likun i..  
Veel sära, sära, hääbuv sarm, 
veel hetkeks lõkka lembeloojakul!

Pool laotust haaras vari juba, 
vaid taam al läänes hõõgub taeva-

kum m ,
ah, õhtu, viibi veidi, luba. 
et kestaks veel see imeline lumm.

Ja kui ka soontes veri kaiguks, 
see hellust meie südam eist ei v i i . .  
Oo, viimne arm, su kustuv va lg u s i 
on suurim  õnn ja sam as tappevf

p iin .j

Ei haara m õistus Venemaad, 
mõõt tavaline mõõta saa: 
sest tal on eriline laad — 
peab Venemaasse uskum a!

Johannes Kalits
Asi on nüüd nii, et kirjade järgi 

saab aprilikuu 20. päeval TRÜ 
NLKP ajaloo kateedri juhataja, 
ajalookandidaat dotsent Johannes 
Kalits täpselt 50 aasta t  vanaks. 
Noorusliku välimuse ja olemisega 
juubilar on sedavõrd paljutahuline 
isiksus, et ajalehe piiratud ruum 
lubab sellest kõigest vaid õige 
konspektiivselt pajatada.

Niisiis — Johannes Kalits on: 
ф  teadusemees, kelle trükitud töö

de nimekiri on õige aukartust
äratava pikkusega; 

ф  sõjamees, kes, relv käes, on või
delnud Suures Isamaasõjas ja 
kelle rinda ehivad 4 sõjalist ja 
2 tsiviilala medalit; 

ф  kõnemees, kel on eriline oskus 
leida mõnus kontakt kuulajas
konnaga, olgu need siis kooli
noored, üliõpilased, kolhoosni
kud, teadlased või pensionärid; 

ф  poliitikamees, kes on valitud 
mitmesse partei, nõukogude ja 
komsomoli organisse, kes on 
olnud TRÜ komsorgiks ja TRÜ 
parteiorganisatsiooni sekretä
riks, ülikooli poliitilise elu ju 
hiks;

ф  lehemees, kes on teinud ajalehte 
«Edasi» ja nõu ning jõuga 
aitab praegugi kaasa ülikooli 
lehe ilmaletulekule; 

ф  reisimees, kes on läbi sõitnud 
peaaegu pool maailma, täpse
malt — 20 riiki, kõikunud ele
vandi turjal ja  kaameli küüru 
otsas, sõitnud laeva, aeroplaani, 
automobiili ja  jalgrattaga; 

ф  kalamees, kes hindab mitte nii
võrd saaki kui püüki, kuid on 
siiski ilmatu uhke, kui kolmeki

lone havi landi otsa jääb;
®  rahulik mees, kes ka kõige kee

rukamas olukorras «ei istu m a
ha ega hakka karjuma» (juubi
lari üks lemmikväljendeid), 
vaid nuputab alati välja õige 
lahenduse;

9  heatahtlik mees, kelle poole 
võid ikka pöörduda, kui enda 
arust kitsas käes ja head nõu 
vaja.

Sellisele mehele soovib juubeli 
puhul kõike head

suur grupp sõbralikke 
seltsimehi TRÜ-st

E O i

ANTS PAIKRE

AINO KALLAS

Soojärv Liitfimaal
Rohtukasvand mädakaldad, 
kaislaid hällitavad tuuled, 
õ õbub  neval vaevakaski, 
õhus koovitajat kuuled.

Umbjärv nagu silm kesk soosid, 
nukrus värelemas laugel, 
mure piilub sügavikust — л
vesi ükskord rabaks raugeb.

Kiviraske vaev, mis jäetud 
kergendavast nutus t ilma, 
silm, mis tulvil pisaratest,  
kuid ei veere ükski silmast.

Välisrühma- 
desse

avalduste vastuvõtmine lõpetati 10. 
aprillil. Soovi välismaale ehitama 
sõita avaldasid 143 tudengit. TRÜ 
ettevalmistav staap vaatas kõik 
avaldused läbi ja  otsustas esitada 
kandidaatidena TRÜ komsomoli- 
büroole kinnitamiseks 77 inimest 
(56% sooviavaldajatest). Kõige 
populaarsemaks sihtpunktiks oli 
Debrecen (45 avaldust), järgnesid 
Krakow (22), Güstrow ja .Budapest 
(17), P raha  (13), Sofia (10) ja G li
wice (9).

Avaldusi tuli kõigist teaduskon
dadest, kõige enam arstidelt, järg- 

'nesid Füüsika-Keemia- ja  Ajaloo- 
1 Keeleteaduskond. Põhjendused selle 
kohta, keda sel aastal pole võimalik

välisrühma kandideerima jätta (vt. 
ka ülikooli ajaleht 26. 03. 71.), s a a 
te teada ettevalmistavast staabist, 
(ph. 104, esmaspäev ja reede k. 
16— 18). Võite valida endale sobiva 
rühma koduvabariigis, sest ega 
välisrühmad viimast aas ta t  eksis
teeri ja mis peamine: aasta maleva- 
staaži lisaks tõstab välisrühma saa 
mise šansid järgneval suvel vähe
malt kahekordseks.

VÄLISRÜHMADE lõplikud nime
kirjad kinnitatakse 5. mail k. a. 
EÜE Keskstaabi, kõrgemate koolide 
komsomolikomiteede esindajate ja 
välisrühmade komandöride ühisel 
nõupidamisel. Seejärel saab nime
kirjadega tutvuda TRÜ ettevalmis
tavas staabis ja komsomolikomi
tees. ✓

MÄGI-ALTAISSE JAKUUTIAS- 
SE JA TAD2IKI NSV-SSE sõita 
soovijatel tuleks avalduste toomise
ga kiirustada.

NB! Avaldusi võtame vastu pea
hoone auditooriumis 104 esmaspäe
viti ja  reedeti kella 16— 18.

TRÜ ETTEVALMISTAV STAAP

ACTA DIURNA
Ülikooli alalisele isikulisele koos

seisule korraldati käesoleva aasta 
1. kvartalis 8-tunniline tsiviilkaitse 
lühikursus, mis lõpeb arvestusega. 
Ajaloo-Keeleteaduskonnas, Õigus
teaduskonnas ja Füüsika-Keemia- 
teaduskonnas on arvestused juba 
toimunud, teistes teaduskondades 
ja ülikooli allüksustes lõppemas. 
Kidaselt läheb asi administratiiv- 
majandusosakonnas, kus esineb ma
hajäämus õppeplaanist. Ees seisa
vad tsiviilkaitse staabi ja sanitaar- 
malevate ulatuslikumad õppused.

Parteikomitee märkis ära tsiviil- 
kaitsealase töö tunduvat hoogustu
mist viimastel kuudel ning tõstis 
selles osas esile kommunist I. So- 
bolevi kohusetundlikku ning aktiiv
set tegevust.

*
8.— 10. aprillini toimus Füüsika- 

Keemiateaduskonna üliõpilaste tea 
duslik konverents. Avasõna ütles 
aulas rektor A. Koop. Ettekandega 
«Teadusliku maailmapildi kujune
misest» esines plenaaristungil füü
sikaosakonna IV k. üliõpilane 
Ü. Kaevats. P lenaaristungi lõpul 
andis teadusala prorektor J. Tam 
meorg kätte diplomid vabariikliku 
üliõpilaste teaduslike tööde eelmise 
õppeaasta konkursi parimatele. 
Järgnes töö sektsioonides, kus 3 
päeva vältel kuulati kokku üle 40 
ettekande. Õppejõududest esinesid 
probleeme üldistavate loengutega 
prof. P. Kard, dots. U. Nõmm ja 
dots. K. Kudu.

*

Ühingu «Teadus» TRÜ algorga
nisatsioonil on valmimas annoteeri
tud loengute temaatika (seisuga  
kevad 1971), mis sisaldab üle 1000 
loengu ülikooli kollektiivi ligemale 
400 liikmelt. Temaatika paljunda
mist rotaprindil takistab seni asja
olu, et matemaatikud, füüsikud ja 
osa keemikuid ei ole esitanud oma 
ettekannete annotatsioone. Algor
ganisatsiooni juhatus avaldab loo
tust, et puuduvad annotatsioonid 
laekuvad lähemal ajal, nii et sel
lele vajalikule brošüürile saab anda 
rohelise tee minekuks loengute tel
lijate hulka.

*
Matemaatikateaduskonda saabus 

Ministrite Nõukogu korraldus võ t
ta õppeplaani alates järgmisest 
õppeaastast lisaks senistele eria la
dele rakendusmatemaatika.

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 1Ž
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Näed,
ma ei oska isegi keelata, 
palum a pean, 
kõndim a, silm ad mullal.
Täiusest rääkides, 
isegi saam atu olla 
on kättesaam atu  mulle.
Näed, ma ei oska isegi keelata  — 
palum a pean,
silm ad kuivanud linnamullal.
Tige m u ld . . .  Ära süüdista  teda, 
vaid vaata, kui laiaks on saanud  
minu headuse mõõdupuu  
inured vilja tus värvitus pinnas.

L A S S I N UMMI

Lagendik
N ii ku ldse lt küütlevana, tuhandete  
kõrte värinal, sum enevale õhtule  
andub kastene põld.
M aa ahistusest tu lvil, rändab 
videvik üle jõe nurmedele.
Raskena kõige all lebab muld.
Kuid üles, üha kõrgem ale tõsjtab 
taevas lauba üle ahistuse, 
pim eduse vastu, kindla, 
ja tajub läbi vaikuse tukse 
jõgesid, maa raugenevaid huuli, 
tuhande arm astava silm aga vaatab

maad.

Tõlkinud A N T S  P A IK R E

L õpeta ja te  la a g er  
K ä ä r ik u l

10.— 12. aprillini leidsid lõpeta
jate esindajad peaaegu kõigist 
teaduskondadest diplomitööde lõ
petamise kibekiirel ajal võimaluse 
osa võtta seminarlaagrist Kääri
kul. Selle kohta, mida oodatakse 
noorelt spetsialistilt — TRÜ lõpe
tajalt , millised on ülikooli edasi
arendamise perspektiivid, mida hu
vitavat on teistes riikides, saadi 
informatsiooni sm-te A. Koobi, 
K. Kogre, TV väliskommentaatori 
S. Joffe ja T. Suti sõnavõttudest.

Kirjandusprobleeme käsitles H 
Runnel. L. Karu käest kuuldi sel
lest, millised probleemid ootavad 
noori spetsialiste ees pärast lõpe
tamist. Kui lisada, et reisimuljeid 
jagas  R. H unt ja aega jäi üle ka 
kevadise Kääriku jaoks ning spor
divõistlusteks ja isetegevuseks, 
siis võib uskuda, et tegevust ja 
kuulamist jätkus kõigile.

D. VISNAPUU

Ugandi
regioon

nendele, kes peavad lugu kaunist 
ja vaheldusrikkast Lõuna-Eesti 
maastikust,  metsaga kaetud mäe- 
kuplitest ja  nende vahel helkleva- 
test järvesilmadest.

•  Regioon hõlmab VÕRU, VALGA 
ja PÕLVA rajooni. Regiooni staap 
asub VORUS’.

ф  Rühmade arv on sel aastal ku
raditosin.

0  Tudengeid mahub regiooni 270, 
lisaks veel 30 DEBRECENI üli
õpilast.

0  Lepinguline ehitustööde maht 
on 470,6 tuhat rubla.

PÕLVA rajoonis on kahele rüh
male tööandjaks Polva MEK.

RUUSA rühma elukohaks saab 
Ruusa sovhoosi keskuses Võhandu 
jõe kaldal asuv suurte rõdude ning 
mõnusate kambritega vana mõisa
hoone. Ehitamisele tuleb monteeri- 
tav  sigala koos kõige juurdekuulu
vaga. Objekt asub elukohast umbes 
300 m kaugusel. Niisama kaugel on 
ka söökla. Rühma suurus on 20 ini
mest ja tööde eelarveline maksumus 
40 tuhat rubla.

Ш Ш Ш

RÄPINA rühm hakkab ehitama 
Räpina sovhoostehnikumile mon
teeritavat juurviljahoidlat ja  ühe 
elumaja vundamenti.  Elamiseks on 
mugavad ruumid, kus igamees saab 
ka söögipoolist. Värske puu- ja 
juurvili saab alati laual olema. Käe- 
jala juures voolab Võhandu jõgi. 
Rühmas 20 inimest, tööde maksu
mus 40 tuhat rubla.

VÕRU rajoonis on meie lepingu- 
oartneriteks Võru KEK, EPT Võru 
osakond ja üks eesti parimaid maa- 
ehitusorganisatsioone — Võru MEK.

Aastase vaheaja järel on sel a a s 
tal rühm VÄIMELAS. EÜE-71 ehi
tab siin monteeritavat sigalat ja 
veereservuaari. Rühm hakkab elama 
sovhoostehnikumi ühiselamus.
Soodsad tingimused on Väimelas 
sporditegemiseks (kaks pallivälja- 
kut, tenniseväljak, staadion, sise- 
ujula) ja meelelahutusteks (siia 
tuleb tööd tegema ka TPI pop
ansambel «Keldriline heli»). Ta
sub tutvuda haruldase pargiga. 
Lähedal on ka mitmed järved. 
Meeldiva suve saavad siin veeta 20 
tudengit.

PAGANAMAA — lausa paganli
kult ilus koht Läti piiri lähedal. 20 
tudengile saab elukohaks KRABI 
koolimaja. Süüa hakkab valm is ta
ma rühma kokk. Mõnusat äraole
mist pakuvad Kikkajärved. Piiri 
sovhoosis tuleb teha betoneerimis- 
tööd kahe sigala juures — maksu
mus 40 tuhat rubla.

(Järg  4. lk.)

Venia legendi
Laupäeval, 24. aprillil k. a. k. 12 

esineb peahoone aud. 138 loengu
ga dotsendikutse taotlemiseks TRÜ 
eesti keele kateedri dots. kt. Aino 
V a l m e t  teemal «Kaudne kõne
viis eesti läänemurdeis».

E. LAUGASTE, 
Ajaloo-Keeleteaduskonna 

dekaan

Teisipäeval, 20. aprillil k. a. 
kell 18 esineb peahoone auditoo
riumis nr. 232 avaliku loenguga 
dotsendikutse taotlemiseks TRÜ 
üldfüüsika kateedri dots. kt. V. 
Ruttas teemal «Õppeprotsessi süs
teemne uurimine kõrgemas koolis».

J. LEMBRA, 
Füüsika-Keemiateaduskonna 

dekaan

Sise- ja välis -  

poliitiline 
kommentaar

Esmaspäeval,  19. aprillil k. 16 
toimub aulas õppejõududele sise- 
ja välispoliitiline kommentaar. Esi
neb dots. H. Metsa («Mõningatest 
majandusprobleemidest NLKP 
XXIV kongressil»). Välispoliitiline 
kommentaar on T. Alatalult,  ette
kanne «NLKP ajaloo võltsinguid 
kaasajal» dots. F. Kinkarilt.



ENESETEOSTUS
R E X

Veel enne, kui ta fuajeesse astus, tundsin, et tegem ist on vaim uini
m esega, kelle peas ju s t praegu küpses grandioosne idee. Seda oli nä- 
\ia ta äraseletatud ilm est ja  põletikuliste laugude a lt kaugusse suuna
tud ähm asest pilgust. A ga  tem a punaka habeme karvade vahel lend
lesid sädem ed, nii suur oli aju sisem ine pinge. Idee nõudis väljenda
m ist, ideel o li kitsas.

K ärmelt astus vaim uinim ene veekraani juurde, jõi paar ahnet 
sõõmu, loputas ham baid ja sülitas vee lurtsti välja. S iis kasvatas ta 
tiritam me, pani jalad seinale risti ja süütas sigareti. Sellega õnnes- 
foski tal tähelepanu endalt kõrvale juhtida. N im elt oli ta nagu kõik 
vaim uinim esed väga tagasihoidlik.

N üüd vaim uinim ene mõtles, ta m õtles väga pingsalt. Mõne hetke  
pärast aga lendas sigaret prügikasti poole, vaim uinim ene hüppas ele
gantse  saltoga jalgadele ja torm as peahoone parem asse tiiba. Trepist 
üles jõudnud, rebis ta lahti 228. auditoorium i ukse, sam al ajal m idagi 
põuest kiskudes. See oli 12-värviline pastakas, firm a Walker, made in 
Italy H etkegi peatum ata  — nii küpseks oli idee uneta öödel saanud  — 
tormas ta eelviim ase rea kõige aknapoolsem a laua juurde ja  kirjutas 
sah tlisse: M A R IA N N , S I ND MA  K U SK IL T  NA P IST A N ! S ilm anähta
valt hakkas ta jõud raugema, tohutu p ingutusega õnnestus ta l veel 
Hsäda: K IN D L A ST I N A P IST A N ! S iis varises ta kokku.

UUE-ANTSLA rühm leiab tööd 
«Edasi» kolhoosis. Kerkima hakkab 
seafarm, valmis peaks saama ka 
kauplus-söökla vundament — nii et 
põhiliselt montaažitõöd. Elukohaks 
saab mitme tiigiga ümbritsetud 
vana meierei. Aga mõne kilomeetri 

^kauguselt võib leida ka Lõõdla jär- 
fve. Rühmas on 30 tudengit.  Tööde 
^maksumus 45 tuhat rubla.

EPA Võru osakond kindlustab 
rtööga kaks maaparandusrühma —
► ANTSLA ja ROOSA, kuhu ootaks 
)eriti EPA Metsandus- ja  Maapa- 
irandusteaduskonna tudengeid.

Ф ANTSLA rühm teeb kaldakind- 
^ lus tus t  ja  drenaažitöid, ROOSAL 
Aehitatakse välja turbaraba.
X Antsla rühma elukohaks on Ants- 
Yla sovhoostehnikumi mugav ühis-
▼ elamu. Lähedal asub Urvaste järv. 
^K es  romantilisemat elu tahab, tul- 
Agu ROOSALE — Mustjõe kaldal 
le l a ta k s e  vagunelamutes. Rühma 
Yhakkab juhtima mullune Esso rüh- 
▼ma meisterkomandör Arno Saar. 
^Tähelepanelik lugeja mäletab kind- 
^lasti ,  et Esso mullu maaparandus- 
Arühmade arvestuse esimeseks tuli 
Tja iga tudeng selle eest ka preemia 
▼tasku pistis.

Mõlema rühma suuruseks on 20
▼ inimest ja ka tööde maksumus on 
^võrdne - -  20 tuhat rubla.
^  Valga rajoonis paikneb kuus rüh- 
уш а.
ф PIIRI rühm hakkab töötama 
kValga Remondi- ja  Ehitusvalitsuse 
'a lluvuses Tallinna Kalinini Rajooni 
Laste Spordikoolile kuuluval objek- 

►til. Põhiliselt tuleb teha müüritöid. 
»Rühm on juba komplekteeritud, val- 

Adava enamuse moodustavad TPI 
Yväravpallikoondise liikmed.

♦  SANGASTE 20-liikmeline rühm 
^hakkab ehitama samanimelises kol
hoosis .  Põhiliselt on siin hästi t a 

suvad betoneerimistööd. Rühma elu
kohaks saab Sangaste  alev. Väike- 
Emajõgi ei jää  mitte kaugele. Töö
andjaks on Valga KEK ja tööde 
maksumus 30 tuhat rubla.

Sama organisatsioon on tööand
jaks ka TAGULA rühma 20 tuden
gile. Elukohaks Tagula koolimaja, 
töökohaks Kalinini nim. miljonär- 
koihoos. Töid on siin mitmesugu
seid — keskusehoone müüri ladu
mine, katuslae tegemine ja tuletõr- 
ie veemahuti montaaž — kokku 5? 
tuhande rubla eest. Süüa hakkab 
malevlastele tegema kolhoos ise.

KEENI rühm hakkab tööle Valga 
MEK-i alluvuses. Rühma mahub 20 
inimest. Tööde eelarveline maksu
mus 51 tuhat rubla. Elukohaks 
saab talumaja Keeni sovhoosis ja 
põhilisteks töödeks montaažitööd.

HELME — Helme Maakutsekool 
nr. 30 saab elukohaks 25 üliõpila
sele. Süüa saab kutsekooli sööklas 
ja  vihmasel ajal palli mängida 
kutsekooli võimlas. Tõrva, kus 
on järved, saab Helmest 3 km, aga 
Õhne jõe äärde on kõigest 1 km. 
Põhilisteks töödeks müüriladumine, 
betoneerimine, katusekatmine, kokku 
40 tuhande rubla eest.

Kes tahab töötada ja elada koos 
DEBRECENI tudengitega, peab 
valima KARULA. Tööd on Karula 
sovhoosis kuhjaga, loodus maalili
ne ja järgmisel aastal saab vahest 
Debrecenigi sõita.

Mis muud kui kõigile tulevastele 
ugandilastele  kerget põrumist sessil 
ja kohtumiseni.

UGANDI REGIOONI STAABI 
nimel

ALEKSANDER RAIDE

ÜTÜ
PLAANI JÄRGI JA ROHKEMGI

On käes ÜTÜ kevadiste konve
rentside aeg. Aprilli esimestel päe
vadel oli sõna Arstiteaduskonna 
ÜTÜ-lastel, möödunud nädalavahe
tusel pidasid konverentsi vene filo
loogid. 8.—-10. aprillini esinesid 
füüsikud, keemikud ja matemaati* 
kud. Konverentsi peaorganisaatori 
tiitlit kandis seekord IV kursuse 
füüsik Kristjan Haller. Küsimusele 
«Kuidas läks?» oli vastuseks: 
«Kõik, mis teha tahtsime, on teh
tud, ja vist veidi rohkemgi.»

Konverentsil peeti ligi 80 ette
kannet kolmes sektsioonis . Külalist
oli kohale sõitnud kuue linna kõr
gematest koolidest: Moskvast, Jere
vanist, Tbilisist, Gorkist, Vilniusest 
ja Riiast. Laupäeval võeti koos 
külalistega ette sõit Tõravere Ob
servatooriumi.

Parimate ettekannete eest said 
ÜTÜ medalid Raul Roomeldi (m a
temaatika V k.), Mart Ustav (kee
mia IV k. ) ja Mati Pehk (füüsika
V k.). Eriauhinna kõige enam eru
tanud ettekande eest teenis IV kur
suse füüsik Jüri Vedru. Diplomi 
said ka paremad külalisesinejad ja 
organiseerivad jõud, kes olid üht
lasi ka sektsioonide juhatajad: Jaak 
Heinloo, Mart Ustav ja Toomas 
Täht.

Lõpubanketil ülikooli kohvikus, 
kus konverentsi otsad kokku tõm
mati, ütles keemia doktor Viktor 
Palm, et igal uurimistööl võib olla
2 tulemust: meeldiv või tõene. Et 
viimane on ihaldatavam, seda tões
tas ka füüsikute-keemikute-^mate- 
maatikute asjalik konverents.

H. OK

K a  sp o r t k ee ltem a jja !

TOOMAS KAL-L.

Võõrkeelte osakonna muidu nii küll ka siin said tüdrukud palli
^rahulikku õppurielu ärritasid neil puudutada alles soojenduse ajal —
varakevadistel päevadel kolm kii- oli meil, kui mitte muidu, siis vä-

' ja  Riiast: lätlastest kolleegid olid hemalt mõttes läbi arutatud. Selle-
►otsustanud välja kutsuda meie pärast kujunes see vägagi tasavä-
fvörk- ja korvpallurid, et näha, kui- giseks ja lõppes lätlastele vaid ka-
idas meil sportimisega lood on. hekorvise eduga.
[Kaks esimest kirja jooksid tühja, , . . ,
►kolmas aga, mis oli sulaselges ees- . Vo.stlusie korraldus oli suure-
Hi keeles -  vaata  imet -  sattuski J°?«eline. Võõrkeelte osakonnal on
> lõpuks tudengite kätte. Et sõit oli esindala u h to o h  spordiklubi juu-
ivanetult ukse ees, jäi võistlejate res '
värbamine juhuslikuks ja nii pidid- P ä ras t  võistlusi vaatasime Riia

'ki riialaste võistlusvaimust pakata- RO kuulsa rahvatantsukollektiivi
)vate ja treenitud naiskondade vas- «Dar.cis» esinemist, mis — nagu
| tu  astuma meie sina-kah-sporti-tei- lätlaste külalislahkus üldse — jät-

^nud-tule:sina-kaasa tüdrukud. Võrk- tis meile äärmiselt meeldivaid mä-
Apallist pole midagi rääkidagi: poi- lestusi.
I n u d  me ju väljakule minekuks vai- Nüüd on kutsumise kord meie

^ T m i s t u n u d .  Korvimäng aga — ehk käes. Selge, et tegemist on jälle nii

finantsiliste kui ka komplekteeri- 
misrasikustega. Tahavad ju ri la la-  
sed jõudu proovida ka meie m ees
tega. Arvame aga, et kui meil lä
heb korda leida teisigi selliseid en
tusiaste nagu seekordsel kohtumi
sel üliõpilased A. Hust, K. Tigane, 
L. Vesikilt, E. Talts, K. Piirna, H. 
Kuusik, T. Mugra, N. Judeikin, K. 
Palkus, K. Kaer, R. Lijur, T. Tal- 
vet, vanemõpetaja H. Pulik ja ing
lise keele kateedri juhataja  O. Mutt, 
ja  kateedrid ja deikanaat meie e tte
võtmistesse endist viisi heatahtli
kult suhtuvad, suudame aluse pan
na uuele heale sõprustraditsioonile 
meie ülikoolide vahel. Sport peab 
tungima ka keeltemajja!

Võõrkeelte osakonna komsomoli- 
büroo

Lähen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen, M ardikas seisab kella  
all.

Ütlen talle: «Mine ära, M ardi
kas, sinu koht pole ülikoolis, sa 
oled kahjulik!»

Lähen ühel hom m ikul peahoones-ф 
ja näen, M ardikas mõnuleb tre-A  

pikoja astm el, kõht pungil ja tii-Z  
vad sorakil.

Ütlen talle: «Kuule, M ardikas,▼ 
kas sul häbi pole siin lesida!» у

«Ei Rapuntsel, ei ole häbi. Ma  е/Ф toimusid 2 . - 4 .  apr. Tallinnas III Kalju Mängli (TRÜ) — 
söö ju  uusi raamatuid. Ma ««ns-^Tfelluloosivabriku lasketiirus. Et 566 silma

Kõrgemate koolide 
meistrivõistlused laskmises

«Ei R apuntsel ei lähe ma kuhu- tan kuueteistküm nenda ja seitsm e-ÄEPA jaTPedl e' pannud täit võist- Harjutus MP-5 (naised):
a[ Ma nlpn ülikooli Mardikas Üli- teistküm nenda sajandi v aim us ü n -к konda välja, peeti maha indivi- I Krista Jürgenson (TPedI) —
too lis  on пи ТаЦ и raam atuid, mi- ' “** Pole /« *W W e*i*d ua?lvõisuJs id . Kaasa lõid veel 551 silma
da oole kusagile panna ma aitan enam vaja!» yTRO ja TPI (täisvoistkondadega). II Tatjana Buük (TPI) 544 suma
neist vabaneda!» ’ Lähen ühel hom m ikul p e a h o o n esф Mitteametlikus arvestuses võitis III Laimdota Rohumets (TRÜ) —

Lähen ühel hom m ikul peahoo- se.. / «  näen, M ardikas kükitab vesti-Akõik harjutused TRÜ. AuhinnaPsi 541 silma
nesse jä näen, M ardikas tuleb uk- na8 u naeru tais, su is e d . kohti sai TRÜf 13[. TPI, _EPA ja Harj utus MB-5 (mehed):
sel vastu. tutidlatem  param. I T p edI kokku 11. TRÜ voistkonna j Rajvo Ljnd _  554 silma

Ütlen talle: «Va kahjur, said lõ- Ütlen talle: «M ille üle sa, M a r - fparimad saavutused: kahekordseks и  . Nigul (TRÜ) — 551 sil
puks ise aru, et ülikoolis pole su dikas, nii rõõm ustad, said ehk k i i - f  kõrgemate / koolide meistriks^_tuh щ  Tiimar Sokk (TRÜ)
koht!»

«Ei Rapuntsel, ei saanud. Sellest 
ei saa isegi targad kom isjonid aru. 
A ga praegu lähen Sõbra tänava

AHeli Rass (bioloogia I k.); «hobe- 
\dased» olid Peeter Teinfeldt (Keha-

551 silma 
50 silma

Harjutus MB-5 (naised):
«Ei Rapuntsel, ei saanud k iila ,Aüased» olid Peeter leinieldt (Iveha- , м  ,. R„ ,  /T R fn  _ 545 silma

aga kuulsin, et m ulle ja  mu s õ p -J kultuurit. I k.), Jüri Tajvet (inglise ,т • у: * ( j p i )  _ 532 silma
radele on selleks aastaks p e a v a r i \fil. IV k.) ja Agu Nigul (matemaa- ц / г . - .ц  д-\оога (TRO) __ 506 sil

sõpradele külla!» jälle kindlustatud». >tika I к j;  2 pronksi sai Lea Tsär- III Liis Moora (TRÜ) — 506 silma 
Harjutus МП-3 (mehed):

^ e t s  (saksa fil. II k.), Laimdota j ^ U(j0]{ Virolainen (EPA)

II Peeter Sõber (TPedI)
267 silma 

266 silma

♦Rohumets (bioloogia III k.), Kalju 
Mängli (bioloogia II k.), Kaarel 

Каталог книг издательства «X y -fR 0ht (bioloogia IV k.), Tiimar 
тожественная литература» 1946— ÄSokk (küberneetika III k.) ja Jüri m  т.. . T „lvpf / т р г п  окп eil™  
1966 гг. В 2-х т. Т. 1 — М., 1970— iT alve t .  111 Ju 1 3 ( К '  ~  Sllma
К 3“ 75' I  Tehnilised tulemused. Hari utus “ П‘3

Kataloog sisaldab raamatute loe-ф Harjutus MB-9 (mehed): 
telu, mis on ilmunud nimetatudAl Raivo Lind (TPI) — 585 silma 
kirjastuselt 20 aasta jooksul. Väi-All Peeter Teinfeldt (TRÜ) — 
jaanne on 2-köiteline. Esimeses J  583 silma

I Tatjana Bulik (TPI) — 246 silma
II Krista Jürgenson (TPedI) —

230 silma
III Lea Tsärnets (TRÜ) —

229 silma
osas on vene klassikalise kir jandu-TU I Kaarel Roht (TRÜ) — 581 silma

UUT T EA T M E 
KIRJANDUST TOOME 

RAAMATUKOGUS

Enne kõrgemate koolide meistri- 
võisfusi korraldati TRÜ lasketiirus 
teaduskondadevahelised karikavõist-

kirjandus, nõukogude rahvaste  k ir -^ I  Heli Rass (TRÜ) — 579 silma 
jandus ja väliskirjandus. TeisesAlI Maia Tint (TPI) — 577 silma
osas kirjandusteaduslikud ja kir-YlII Liis Moora (TRÜ) — 572 silma lused. Võitis Bioloogia-Geograafia- 
janduskriitilised teosed. Autorite, j Harjutus MP-5 (mehed): teaduskond.
tõlkijate, kunstnike ja kollektiiv-^I Peep Sõbsr (TPedI) — 572 silma TÕNU KALJUMÄE,
autorite kohta on register. фП Jüri Talvet (TRÜ) — 566 silma eesti filoloogia II k.

TEATED
Sotsioloogiaring
ÜTÜ sotsioloogiaringi järjekord

ne seminar sotsioloogia ajaloost 
toimub reedel, 16. aprillil 1971. a. 
k. 18 ph. aud 140.

Laupäeva õhtul 
17. apr. k@IS 19.30

toimub aulas TARTU RIIKLIKU 
ÜLIKOOLI AKADEEMILISE
NAISKOORI KEVADKONTSERT. 
Kavas on laule vanast klassikast 
kaasaegse eesti kooriloominguni 
Solistina on kaastegev Olaf Pri- 
nits.

24. aprillil esinetakse sama kava
ga Tallinna Pedagoogilise Instituu
di aulas.

Amores
Reedel, 16. aprillil k. 20 TRÜ klu

bis luule, kunsti ja muusika kom
positsioon «Kivid ja katedraal».

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. nr. 2266. MB 03S38.
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ACTA

FRIEDEBERT
TUGLASE
MÄLESTUSEKS

Sügavas leinas langetab aima 
m ater’i pere koos kogu meie rah
vaga pea — 15. aprillil 1971 suri 
eesti kultuuri suurkuju, Eesti NSV 
rahvakirjanik, Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia korrespondentliige Frie- 
debert Tuglas.

Friedebert Tuglase lahkumisega 
kaotasime sajandi alguses kirjan
dusse tulnud suurtest algatajatest 
viimase. Katkes elav side, mis 
ühendas eesti kirjandust 1905. a. 
revolutsiooni ja «Noor-Eesti» aega
dest tänase päeva loomingurahutu- 
seni. Friedebert Tuglas oli ainus, 
kes oli kõik läbi elanud, kaasa tei
nud ning kaasa kujundanud. Ta 
oli praegusele noorele põlvkonnale 
armastatud vanameister, kogu XX 
sajandi eesti kirjanduse ja kultuu
ri sümbol.

Tema toimetamisel ilmus 1920- 
ndate aastate algul radikaalne 
«Tarapita», 1923. a. sai aga F. Tug- 
lasest ajakirja «Looming» esimene 
toimetaja, selle ainulaadse kirjani
ke häälekandja programmi kavan
daja ja elluviija. Teinegi kord, pä
rast murrangulist 1940. a. juunit, 
oli F. Tuglas see, kes «Loomingu» 
toimetajana tõhusalt kaasa aitas 
kogu meie sõnakunsti uuenemisele, 
kirjanikkonna konsolideerumisele

elu- ja kunstitõe sünteesi vaimus.
Friedebert Tuglas jättis meile 

aukartust äratava pärandi. Selles
se kuulub ta kõrge eani ergas, ak
tiivne, kõigest huvituv, kunstides 
põhjalikult erudeeritud isiksus, kel
le eeskuju õhutab kirjandust loo
ma, arendama ja uurima. See hõl
mab tohutuid kogemusi kirjandus- 
ning kultuurielu targaks juhtimi
seks. Meie ees on lugemiseks lahti 
Friedebert Tuglase teoste erakord
selt rikkad köited. Taas ja taas 
pöördume ta novellide kauni, täius
likult lihvitud stiili kujutusmaail- 
ma, milles poimub eri suundi ja 
algeid. Elame uuesti läbi väikese 
Illimari rõõme, helgest huumorist 
valgustatud seiklusi maailma avas
tamisel. Rändame koos targa tee
juhiga võõrastel maadel, saades 
osa teiste rahvaste elu- ja kultuuri- 
kogemustest. Ikka ja ikka vaimus
tab «Meri», köidab Friedebert Tug
las luuletajana. Paeluvad vaimu
kad, säravalt vormitud kriitika-

20. a p r i l l i  kõledalt tuulisel keskpäeval 
hakkas Tallinnas «Estonia» eest liikuma matuserong, kes saatis vana 
sõnameistrit tema viimsel teekonnal Metsakalmistule. Samal ajal ko
gunesid leinamuusika saatel Tartu Riikliku Ülikooli aulasse õppejõud 
ja üliõpilased avaldamaks viimast austust lahkunud kirjanikule. Ava
sõnad ütles TRÜ ELKNÜ komitee sekretär M. Kubo. Ülevaate Fr. Tug
lase elust ja loomingust andis H. Peep, S. Kiin ja T. Sutt kõnelesid 
Tuglase loomingu tähtsusest olevikule ja tulevikule, tema sidemetest 
nooruse ja ülikooliga, tema osast eesti kultuuri arendamisel ja rikas
tamisel.
«Kui palju kevadeid olen juba noort ajas ning ühiskonnas, 

näinud. Ja see oleks ikkagi nagu Selline inimene elas meiega meie 
kordumatult esimene, Tahaks ise ajas, selline isiksus on meie kul- 
sellesse sulada ja võtta see oma tuuris, selline kirjanik on meie kir- 
viimseks mälestuseks. Ning jä t ta  janduses.
sellisena ka oma mälestus maail- Tema noorusromantiline revolut- 
male,» kir jutas F. Tuglas seitseteist sioonipaatos, meretormide tundmise 
aasta t  tagasi.  Nüüd tuli see kevad, igatsus, tõelist inimsust ihkav 
kordumatult esimene, millesse tuli äng, siirusest tulvavad lapsepolve- 
sulada ja millisena tuli jä t ta  oma pildid, süvenev mure inimsoo viim- 
mälestus maailmale. se saare pärast,_ sügav vaimsuse

On inimesi, kelle jaoks ei eksis- marginaalia — koik see koos po- 
teeri aega, keda nende noorus ei leks seletatav inimeseta, kes sün- 
takista õigesti mõistmast ja hinda- teesis eneses ja oma loomingus oi
m a st nähtusi a jast eespool ja keda nut ja tulevat, inimsust ja vaim- 
nende vanus ei takista mõistmast sust, aega ja tuld.

raamatud, ajastu kunstiliste pürgi- 
miste ja arusaamade usaldatavad 
tunnistajad. Hämmastab kirjandus
looliste uurimuste siivenemistahe 
ja sõnastusilu. Kutsuvad juurdle
ma, mõtlemisrõõmust ja -pingest 
osa saama, mõtte eksaktset ja kau
nist formuleerimist r\autima mar
ginaalid.

Friedebert Tuglas on meie kir
janduse harvu suurmehi, kelle pu
hul tohime eksimist kartmata öel
da — ammendamatu.

Friedebert Tuglase tegevust loov- 
kirjanikuna on alati iseloomusta
nud ääretu nõudlikkus enese ja 
teiste vastu. Aastate vältel on ta 
iga oma kirjutatud rea uuesti üle 
vaadanud, täiendanud, paranda
nud, kusjuures nii tema enese 
meisterlikkuse kasvust kui ka ko
gu meie kirjandusliku mõtte liiku
misest ning täiustumisest kõneleb 
iga tehtud teisendus. Eluõhtul suu
tis ta vaatamata tuhmuvale näge

misele veel ligi kolm neljandikku 
kirjutatust kiipse kriitikaga vii
mistleda, et jätta tulevpõlvedele 
võimalikult väärikas pärandus. See 
on suur kirjanduslik kingitus 
meile, aga ka kohastus seda uuri
da, üldistada, kasutada loovalt te
ma meisterlikkuse kogemusi meie- 
päevse sõnakunsti rikastamiseks.

Oma kaheksakümmend viis aas
tat kestnud elu vältel andis Frie
debert Tuglas palju kustumatuid 
väärtusi. Mitte üksnes andeka su- 
lemeistrina, kultuuriloolasena, tõl
kijana, esseistina, vaid ka meie sõ
jajärgse ülikooli kirjandusõpetuse 
ühe suunaandjana (meenutagem  
tema teost «Kriitiline realism» 
1947. a.), alati noorte seas armas
tatud ja noori armastava vana
meistrina, Kr. J. Petersoni auhin
na esimese laureaadina — sellise
na jääb ta igaveseks meie mäles
tustes püsima.

TRÜ kollektiiv

DIURNA
19. IV toimus Tallinnas EKP ak

tiivi ülevabariigiline koosolek, kus 
EKP KK esimese sekretäri J. Kä
bini ettekande alusel arutati NLKP 
XXIV kongressi tulemusi ja vaba
riigi parteiorganisatsiooni ülesan
deid. Kõrgemate koolide, eelkõige 
TRÜ probleemidest kõneles partei
aktiivil meie rektor A. Koop, kes 
toonitas, et käesoleval viisaastakul 
rajatakse vundament TRÜ kaasaja 
nõuetele vastava materiaaltehnilise 
baasi jaoks. Ülikooli tegevuses aga 
nihkuvad esiplaanile õppe- ja kas
vatustöö teadusliku organiseerimi
se probleemid.

Kauaaegse viljaka teadusliku 
töö, aktiivse ühiskondliku tegevuse 
eest ning seoses viiekümnenda 
sünnipäevaga autasustas Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidium 19. 
aprillil 1971. a. TRÜ NLKP ajaloo 
kateedri juhatajat ajalookandidaat 
dotsent Johannes Kalitsat Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presiidiumi au
kirjaga.

22. aprillil toimus aulas pidulik 
aktus seoses TRÜ esimese sõja
järgse teadusala prorektori ning 
eesti kirjanduse ja rahvaluule ka
teedri juhataja  dotsent Karl T a e -  
v i  lahkumisega ülikooli teenistu
sest.

Füüsika-Keemiateaduskonna Nõu
kogu aprillikuu koosolekul arutati 
õppeedukust füüsikaosakonna peda
googilise haru I kursusel. E ttekan
dega esines füüsikaosakonna me
toodikanõukogu esimees dots. O. 
Seeman. Suurimad raskused esine
vad matemaatilistes distsipliinides. 
Olukorra parandamiseks tehti lek
toritele ettepanek seostada m ate
maatikat näidetega füüsikast. Ü h t
lasi soovitati õpetada nii. et ülemi
nek keskkoolikursuselt ülikoolikur- 
susele ei oleks väga järsk.

TRÜ PID ULIK  MAI AKTUS 
TOIMUB AULAS REEDEL, 30. 
APRILLIL ALGUSEGA KELL 14.

Ii/KsCtlytlcLlAl
Tuglas — tulekummardaja. Tuli, 

milles ta  nägi süttimist, põlemist, 
söestumist, hävingut ja — p u 
h a s t u s t .  Ainus pühadus — see
oli t u i  i. Ta kirjutab:

«Nad istusid hääletult tule ju u 
res. Selle leek tõusis ja  laskus 
tuulehoos. Kui Sancho nägi tules 
vaid leeke ja suitsu, siis Don Qui
jote suuri elu sümboleid. Aga öö
oli ühteviisi nende ümber.»
, Ja nagu tuli äratab igas inim

hinges, kes pisutki kauem teda sil
mitseda maldab, ürgseletamatut 
hardust,  nii on mõndagi seletama
tut selles harduses, mida me tu n 
neme selle inimese ees.

See on tunne, mis ei sisalda 
lihtsalt tema poolt kirjutatu mäle
tamist ega ka ainult tema vaim su
se ja kultuuri , mõistmist. See on 
austus, mis ei vasta tema artiklite 
ning välisreiside arvule, ei tema 
novellide puhtusele, värvikusele ja 
täpsusele.

See on hardus ja austus millegi 
palju enama vastu, mida me in
tuitiivselt seostame nimega TUG
LAS. See on rohkem kui nimi, see 
on nagu mõiste, tähistamaks põle
mist, vaimsust, sisemist kultuuri, 
siirust ja mõistmist, südam etun
nistust ja lõpuks s e l g u s t  — 
selgust iseeneses, ajas ja inimeses.

«Mingi imeväärne selgumishetk, 
mingi suurprobleemi lõpliku lahen- 
dumise moment,» kirjutab ta oma 
viimse raamatu «Muutlik viker
kaar» viimsel leheküljel: «Tunne
tada end väljaspool aega ja ruumi, 
tunnetada end väljaspool ennas t
k i . . .  Olla ainult nagu mälestus 
iseeneses t . . .

Kaugemale, kaugemale avaruse 
täheplejaadide all!

Kas avaneb seal taga veel mõni 
kõrgustik ja sellel mingi taevata- 
gune tähetorn? . . . »

TRÜ ja EPA töötajate ühine mai- 
pidu on kohvikus 30. aprillil a lgu 
sega kell 20. Külla on lubanud tu l
la vanemuislased. Osavõtuks re
gistreerimine lõpetatakse 26. april
lil.

Ametiühingukomitee

MB!

20. aprill 1971. a.
SIRJE KIIN

Laupäev ehitusplatsil
Töö TRÜ uue ühiselamu ehitusel 

käib täie hooga. Välistööd on jõud
mas lõppstaadiumi. Seoses sellega 
on suurenenud koristustööde hulk. 
Nendega on hakkama saadud tänu 
hoogtööpäevakutele 15. ja 16. skp. 
ja kommunistlikule laupäevakule.
15. aprillil olid hoogtööpäevakul 
Majandusteaduskonna I kursuse tu 
dengid, kes tegid ära üle poole 
koristustöödest. Päev hiljem andsid 
oma teistkordse panuse I kursusi 
stomatoloogid. Laupäevakul tööta
sid vene õppekeelega Matemaatika
teaduskonna I ja  IV kursuse rüh

mad, kelle osa võinuks olla siiski 
suurem. Halb oli just nende töös
sesuhtumine.

Nagu ütles ehitustööde juhataja 
sm. Roolaht, on ehitajad jõudnud 
graafikust natuke ette. Kui ka san 
tehnikud järele jõuavad, siis võib 
hakata peale suruma sisetöödele, 
kuhu suvel läheb senise 6 inimese 
asemel nädalas tööle 20—25 üli
õpilast.

TRÜ komsomolikomitee loodab 
kõigi üliõpilaste aktiivsusele meie 
uue kodu rajamisel.

R. ESKO

Aspirantuur vajab seni
sest suuremat tähelepanu

Teaduse ja tehnika arengu pers
pektiividele vastavate spetsialistide 
ettevalmistamine ja kasvatamine 
sõltub õppejõudude koosseisust, 
nende teaduslik-teoreetilisest ette
valmistusest. Möödunud viisaasta
kul toimusid üle kogu Nõukogude 
Liidu õppejõudude koosseisus suu
red muutused. Teaduslikku kraadi 
omavate õppejõudude arv kasvas
1,5-kordseks. Kõrgemates koolides 
töötab nüüd 10,6 tuhat teaduste

doktorit ja üle 100 tuhande teadus
te kandidaadi. Põhiliseks teeks kõr
gema kvalifikatsiooniga teadlaste 
ettevalmistamisel on aspirantuur, 
mis oma 45-aastase eksisteerimise 
jooksul on läbi teinud pika arengu 
ning end täielikult õigustanud. 
Meie maa 590 kõrgema õppeasutuse 
juures on aspirantuuris üle 57 tu
hande aspirandi. Aspirantuuri kva
litatiivne areng peegeldub eelkõige 

( järg  lk. 2)

Esmaspäeval, 26. aprillil kell 16.30 
toimub keemia ringauditooriumis 
NSVL TA Maailma Majanduse ja 
Rahvusvaheliste Suhete Instituudi 
vanema teadusliku töötaja majan
dusdoktori G. I. Skorovi avalik 
loeng teemal «Kõrgma kooli aren
gutendentsid välismaal».

G. F. Skorov on hariduse planee
rimise alal üks väljapaistvamaid 
spetsialiste, 1961.—1967. a. töötas 
ta UNESCO peadirektori konsul
tandina selles küsimuses.

TRÜ Kommunistliku Kasvatuse 
Laboratoorium

CiJlCt
esineb Tartu Üliõpilaste Loodus
kaitseringi ja kodu-uurimise lektoo
riumi ühisel koosolekul Jaan  Eilart 
teemal «TUGLAST MÄLESTA
DES». Loeng toimub peahoone au
ditooriumis 140 algusega kell 18. 
Osa võivad võtta kõik soovijad.
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Aspirantuur vajab 
senisest suuremat 

tähelepanu
(Algus lk. 1)

aspirantuuri edukalt lõpetanute a r 
vus. Nii näiteks lõpetas töö valmi
mise või kaitsmisega 1965. a. 42,5% 
aspirantidest, 1969. a. aga  tõusis 
see protsent 50,4-le.

Need andmed on võetud «Вест
ник высшей школы» käesoleva 
aas ta  veebruarinumbrist.  Viisaas
taku jooksul on ka TRÜ-s teadus
likke kraade omavate õppejõudude 

( arv kasvanud 1,5 korda, sealhulgas 
doktorikraadi omavate õppejõudude 
arv 1,8 korda. Keskmiste nä ita ja te
ni ei ole me veel jõudnud, aspiran
tuuri edukalt lõpetanute protsent 
näeb meie ülikoolis välja järgmine: 
1965 — 16%, 1969 — 45%, 
1S70 — 34%. Need arvud panevad 
tõsiselt mõtlema, seda enam, et 
viimase aasta  jooksul oleme tei
nud vähikäiku.

Samas artiklis on märgitud, et 
23 kõrgemas õppeasutuses suleti 
aspirantuur, sest «paljusid neist 
iseloomustas aspirantide etteval
mistuse madal tase, süstemaatil ine 
aspirantuuri lõpuks dissertatsiooni 
mittekaitsmine». Otsustamisel on 
veel 36 õppeasutuse aspirantuuri 
saatus. Kas ei ole ka meie nende

hulgas? Terve rida kõrgemaid õp
peasutusi on saavutanud töös aspi- 
rantidega olulist paranemist.  Seda 
tagavad aspirantide õige valik ja 
ettevalmistamine (aspirantuuri as 
tumine pärast miinimumeksamite 
sooritamist, pärast töö osalist val
mimist jne.) iganädalane süste
maatil ine kontroll juhendaja poolt 
koos nõuannetega aspirantuuriaja 
otstarbekaks kasutamiseks jne. Vä
ga tähtsaks peetakse kateedripool- 
set atesteerimist, mille tulemuse
na näiteks 1969. aastal arvati as
pirantuurist välja 7%  aspirantide 
üldarvust. (Aga meil?) Oluline on 
ka dekanaatide ja ühiskondlike 
organisatsioonide süstemaatil ine 
kontroll. Ollakse arvamusel, et 
50% edukus on veel madal. Terve 
rida õppeasutusi on selle juba kau
gelt ületanud. Meil on eeldusi oma 
võlgnevuste likvideerimiseks käes
oleva viisaastaku esimesel aastal. 
On vajalik, et kõikides instantsi
des kaalutaks seda tõsist küsimust 
kompleksselt ning et töö aspiran- 
tidega muutuks süstemaatil iseks 
ja kõiki etappe hõlmavaks.

J. TAMMEORG, 
teadusala prorektor

14. aprillil toimus ELKNÜ TRÜ 
komitee järjekordne pleenum, see
kord vaidlusrohkem ja kärarikkam 
eelmistest.

Ideoloogiasektori juhataja  Vello 
Peedimaa refereeris NLKP XXIV 
kongressil kõneldut majandusmehe 
pilguga. Kongressijuttu jätkas sek
retär Märt Kubo, pidades silmas 
noorsoo-organisatsioonide ülesan
deid ja haridusprobleeme.

Edasi arutati leninlikku arvestust . 
Esimese etapi kokkuvõtetest ülikoo
lis rääkis sekretär Riina Hunt. P a
rimaks osutus Majandusteaduskond. 
Ülikoolis ei saanud arvestust see
kord 70 üliõpilast, kii tusega arves
tuse said Ajaloo-Keeleteaduskon- 
nast 63 ja Kehakultuuriteaduskon
nast 22. Arvestuse käiku jälgides 
selgus, et iga-aastase atesteerimise 
puhul tekib formalismi süvenemise 
oht. Arvestuse saamist arvestati 
välisrühmadesse soovitamisel. Puu
dusid ühtsed atesteerimise kritee
riumid. Pleenum otsustas vastavalt 
ÜLKNÜ KK sekretäri Tjaželnikovi 
sõnavõtule NLKP XXIV kongressil 
diferentseerida tööd erinevates 
ncorsoogruppides, teha ELKNÜ 
KK-le ettepanek korraldada kõrge
mas koolis 'leninliku arvestuse ates
teerimist kaks korda stuudiumi 
vältel, algul ja lõpus.

Seejärel olid päevakorras kommu-

ELK N Ü  
TR Ü  komitee 

pleenum 
pidas aru

nistlikud laupäevakud. 17. ja  25. 
aprillil. Organisatsiooniliselt kor
raldas asja Jaan Tamm. Nõudmisi
oli tulnud linna 20 ettevõttelt. Tin
gimata tuli rahuldada Ehitusvalit- 
suse soov saada 150 inimest.

Pikemalt ja  kirglikumalt vaieldi 
ühiselamu ümber. Rektoraadi nõu
pidamisest osalenud sekretär Siim 
Kallas ja  elu-olu sektori juhataja  
Jaan Tamm tutvustasid lähemalt 
arvuliste kombinatsioonide peensusi 
tuleva aasta  ühiselamute jaotuses.

Probleemiks on õppejõudude, 
aspirantide ja teenistujate 120 ühis- 
elamukohta, samuti täienduskursus- 
lased, keda ei saa sugugi panna 
halvimatesse tingimustesse, sest 
nad on ikkagi külafised. Kukulinn 
jääb 100 kohaga veel üheks aastaks 
püsima. Arvestama peab iga tea
duskonna juurdekasvu, mis teebki 
asja keerukaks. Elavalt vaieldi sel
le üle, kas aspirandid peaksid jää 
ma iga teaduskonna internaatidesse 
nagu seni või majutatakse nad

koos uude Tiiki. Projekti otsustati 
võtta aspirantide majutamine tea 
duskondade juurde.
* M. Kubo tegi ettepaneku paremini 
kasutada rektori toetusfonde. Et 
üliõpilast, kes toetust taotleb, tu n 
neb kõige paremini oma osakonna 
rahvas ning et vältida juhuslikkust 
toetuste määramisel,  otsustatigi, et 
igal toetusavaldusel peab olema 
peale teaduskonna komsomolibüroo 
sekretäri, kursuse juhendaja ja 
ametiühingukomitee esimehe a l l 
kirja osakonna komsomolibüro*) 
otsus. Seega kokku neli allkirja.
* Oluline on kõigil komnoortel 
teada, et 1.—20. maini toimub TRÜ 
komsomoliorganisatsiooni a ru and 
lus* ja valimisperiood. Mõelge juba 
aprillis valmis väärilised uute kom- 
somolijuhtide kandidaadid.
* Teatati büroo otsusest kinnitada 
EÜE Debreceni rühma komandöriks 
matemaatik Martti Preem ja komis
sariks sekretär Siim Kallas, Kra- 
kovi rühma komandöriks Õigus
teaduskonna üliõpilane R. Saarma 
ja komissariks ajaloolane D. Vse- 
viov.
* Pleenum valis ideoloogiasektori 
juhataja  Vello Peedimaa büroo liik
meks.
* Pleenum arvas oma koosseisust 
välja eksmatrikuleeritud Majandus
teaduskonna üliõpilase Peeter Rost- 
feldi.

Kvalifikatsiooni
tõ s tm is e s t

Teadusalaste teadmiste ja  peda- hoidlikult aega. Katsete ettevalmis-4
googihste kogemuste tä iustamine tamine võtab palju aega ja  de- 4
on ülikooli õppejõududele hädava- monstreerimine vajab kahte a ss is - f
jalik. Seeparast viibisid möödunud tenti. Katsete valiku, uute k a t s e t e ?

r» J uüsikaosakonna planeerimise ja  e ttevalm is tam ise l  Vastavalt sõlmitud lepingule
kolm dotsenti O. Seeman, L. Uibo küsimustes korraldatakse erisemi-ф Tadžiki ÜE ja Eesti ÜE vahel toi-

i i i
Läheme

Tadžikimaale
vi Pa^ ° , skvas’ esim e^  neist nare. Katsetehnika on üldiselt v ä g a l
blt-innn- T- S  • U l T 0li  Kvalifi- kõrgel tasemel, katsed mitm ekülg-f rus on 20 inimest, neist 25% tüd-

A. J i °  - T 'wqJ î ta  P ” » a-S sed’ ^bimõeldud ja väga näitlikud.? rukud. Ehitama hakkame kohalikele
Л- f —  ♦  ehitusmeestele kontorit ja  masina-

kahse Keemia Instituudis stazoon- Üliõpilaste jaotamine e r ia lad e f  tele varjualuseid. Tingimused tööks
jargi toimub kolmandal kursuselAja teenistuseks on ette näha korra-

KTT võimalHah kuulata ; ; u  ; põhiliselt «konkursi» korras. Kitsa-a likud. Ainukese segava asjaoluna
erikursuste t n  J S  J  erialadele 'aekunud av a ld us -f  võib arvesse tulla palavus, mis

metoodika.seminaridest ja tutvuda andmeid " tk n d a lä L 'p la a e g u T gf|paSk f f Ä K Ä

ünitoldi i r f t Ä Ä  £  n r  K° ha P r  ”  Koirtivate teadlaste ia akadeem iku ta  . Г j.op. si t?osu«ndadega oma* bad, suuruselt umbes vana Voru
i aa sie ja akadeemikute kateedri juures ja erialase too pers-T sarnane Mõnikümmend kilomeetrit

loenguid ning ettekandeid mitme- nektiivideaa närast üüknnli innpta A sarnane- Jvl°niKummena Kilomeetril
sugustel füüsikaalastel teemadel, S  ga parast Ul,k001' ,0Peta- J e e m a  on umbes Tartu-suurune kes-
mida koguneb kuulama rohkesti f k u s  Kurgan-Tjube. V eelveidilouna
õppejõude ja üliõpilasi ka väljast- Ainulaadseks ürituseks M R ü f т  6 paiknp b.^ uur loo<:i1Jskaitse.ala
poolt MRÜ-d. Möödunud semestri. F ü ü Ä a d t k o n n ä s  1  A r c h ^  maed’

PtfSVL T ^ k o rreso o n d en tliiff^ G i^  de?C .sfinnij )aeva tähistamine. E tte-i Rühmas vajatakse müüriladujaid,
, 4 .. . .  P ^ . 7.. valmistused algavad varakult jaÄkahfe tublit DuuseDDa ia kahteburg fuusika arengu perspektiivi- esimesele kursusele a n ta k s e  s e l l p s t l  a e, lUDUl P u u sep p a  Ja Kante
d e s t  Samas tn im n vaH  ka пяПпНрс esimeseie kursusele antakse sellest▲ meest, kes on keevitamistoodesM o-as toimuvad ka paljudes e ava kuju teada ühe süg s s e - |dus

mub rühmade vahetus, mille suu-

nalisatsiooni puhastusseadmete 
kompleks, järve šahtregulaator 
(betõontöid 20 000 rbl. eest), teeme 
ka maaparandustöid (drenaaž, nol- 
vakindlustus jm.).  Lepingu maht 
45 400 rbl. Elame Nuia „alevis, 
transport on rühma käsutuses. L ä 
heduses (1 — 10 km) 6—7 järve.

Paari .kilomeetri kaugusel Nuiast 
asub KARKSI rühm. 20 malevlast 
teeb 35 000 rbl. eest tööd: sõnni
kuhoidla ehitamine, lauda betoon
põranda valamine, noorloomalauda 
ümberehitamine. Elamine on kenas 
kohas, kel viitsimist, käib 2 km kau
gusel olevas järves iga päev u ju 
mas. i  k-

♦ Rühm sõidab Tallinnast välja 25. 
juunil (vaata ka oma eksamiplaa- 

...... , „  Noorematele õppejõududele j a f  n j\

teaduslikku ja 30 Ü W püaste^em i- Ä
nari.

teistes aktuaalsetes küsimustes hu- mestri üldfüüsika Joengul. 
vitavad ettekanded, millest osa
võtt on kõigile vaba. Ülikooli Füü- 
sikateaduskonnas

kaks-kolm aasta t  ja kellel p o l e T ^ ^  puuviljamürgitust ja pikka 
tungivat  ̂ tarvidust teaduslikuks ̂  lennukisõitu, siis tule Tadžikimaale.

, Sügava mulje jä tab  õppetöö hea võetakse vastu 1. maini
korraldus. Praktikumid on rikkali- Г° т т  soblva,ma!ls võimaluseks* kõrgemate koolide ettevalmistava-
kult varustatud täiusliku kaasaeg- KTT suuremate ul.kool.de juu res .Jtes staapides.
se aparatuuriga, mis võimaldab . ▼ Täiendavat informatsiooni saab
sooritada õppeülesandeid mitmel . ^TT programm oli v õ rd lem i^2 5 .  aprillil kl. 15— 16-ni ja 28. ap-
erineval tasemel. Arvatavasti pole s* piiratud, siis^ stažeerimine või-Aj-illil kl. 16.30— 17.30-ni Kreuksi tn.
ühegi teise ülikooli praktikumid si- maldas asjaosalistel tegelda huvi- *20. EÜE Keskstaabist
sustuse poolest võrreldavad MRÜ tavate probleemidega ja ka sellis-J  Tadžiki nihi
praktikumidega. Sellise aparatuuri tega, millele Tartus vastuse le idmi-f
pärast võiksid kadestada isegi ne on r a ske või praktiliselt võima-ф
mõned teadusliku töö laboratooriu- *u- See eeldas eelnevat kokkulepet!
ffljd juhendajaga ja instituudi direktsi-I

ooniga. Paindlikult koostatud prog-J  
Eriti rikkalik on optika prakti- ramm andis laialdasi võ im alus if  

kurnide sisustus, kus on üles sea- üksikküsimuste põhjalikumaks uu-ф 7 
tud 150 tööd. Umbes niisama pal- rimiseks ja paljud süvenem ist!  Q n l / n l q  T Y S 1 1 1*1*Q ! 
ju töid on elektri üldpraktikumis, nõudvad probleemid tekkisid a l le s !  0 d l\X lld  i l l  111 Id !  
mõnevõrra vähem molekulaarfüüsi- stažeerimise käigus, 
ka ja füüsikalise mehaanika prak
tikumis. Väikese osa sellest tööde Oli võimalus tutvuda üksikute

Kohe Viljandi külje all asub 
VANA-VÖIDU rühm, kelle töö
andjaks on Gagarini-nim. näidis- 
sovhoostehnikum. 20 inimest teevad 
tööd 3 osakonnas üheperekonnaela- 
rnute vundamentide rajamisel. S a 
mas töötab ka 20 tudengit Poola 
RV-st, kuid peamiselt põllumajan
duslikel töödel. Rühma käsutusse 
antakse auto ja  Võrtsjärve ääres 
olev saunsuvila.  Elamiseks on Va- 
na-Võidu tehnikumi ruumid.

Tadžiki rühma komandör 

GUNNAR SAALISTE

Urra, urra,

Seda hüüet mäletavad eelmise
üldarvust võtavad läbi üliõpilased laboratooriumidega mitte ü k s n e s A  aasta EÜE-lased kindlasti (oma
(kaks-kolmkümmend tööd igas t  lii- Füüsikalise Keemia I n s t i t u u d i s , |  populaarsuse tottu omastati ka teis- 
gist). Jääb suurepärane reserv ja vaid ka teistes insti tuutides n in g f t e s  regioonides). Ka sel aastal on
vajaduse korral valik. Tööd telli- MRÜ-s. Sai kuulata tuntud tead- ф Kolmesajal tudengil võimalus nn

J - -  -  « i J  ЖЯ I "r _ A f __Л П  Л A Vi 1 1  i i r i  о  s / n m  Q \ \  Г Q П ЛГ Q АГ  (Tl 1 f  P. t n  1 n i i

Viljandi Katsesovhoos pakub tööd 
PÄRSTI rühma 20 liikmele. Elami
seks on samanimeline kool kahe 
järve vahetus läheduses. Rühma kä
sutuses on auto, saun ja ra tsaho
bused. Töö — kolme üheperekonna- 
elamu vundamendid, aitkuivati 
nulltsükkel ja monteerimine, kok
ku 56 000 rbl. eest.

Viljandi KEK annab tööd kolme
le rühmale.

takse etteregistreerimisega. Labo- laste loenguid MRÜ-s. Akad. Р. А .фhüüda «о та»  rahva ergutamisel nu SAMMUL! — ehitame J. Gaga- 
randid abistavad üliõpilasi õppe- Rehbinderi loengud^ paistsid s i lm a l in a le \a  ui ка regiooni pa-_ .  ̂ r jn j n jm N äid issovhoostehn ikum ile  
ülesannete täitmisel, korraldavad elava esitusviisi, hii lgavate katsete^ EÜE-71 Sakala regioon hõlmab seakasvatuse kombinaati. Peamiselt

mullatööd, montaaž, betoonitööd. 
Elamine KEK-i saunsuvila juures 
Viljandi järve ääres.

taK se euereyisireenmiüega. muu- c. •• . . , '
randid abistavad üliõpilasi õppe- Rehbinderi loengud paistsid silmaA maleva kui ka regiooni paevadel
ülesannete täitmisel, korraldavad elava esitusviisi, hiilgavate katsete* EÜE-71 Sakala regioon hõlm
kõik vajaliku ettenähtud päevaks, ia üliõpilastega tehtava kasv a tu s-f  nagu ennegi Viljandi ja Pärnu ra-
näiteks fotomaterjalid, ilmutid, tööga küsimustele vastamise k ä i - f  joom. Meil on koike — Sakala kor-
täiendavad tööriistad, mõõteriistad gus. |  gustik oma veetlevate järvekeste-
jne. Praktikumides on ette nähtud i g a ,  käänuliste jõgedega, ilusa loo-
valveinsener-elektrik. Stažeerimine tekitas v e e n d u m u - A d u s e  ja  tööka rahvaga, meie lääne-

se, et senised uurimistööd polnud J  piiri uhub Riia laht, põhjarajal ja-
Teiseks õppetöö liigiks, mis asja tud‘ ja neist on huvitatud k a f lu ta v a d  aga Vändra k a r u d . . .

MRÜ-s on traditsiooniliselt hästi teised sama ala viljelejad. See ju l - f  j<us s jis Sel aastal Sakalas tööd
korraldatud, on loengulised de- g UStab tööd jätkama juba iuhen -^pakutakse?
monstratsioonid füüsikas. Üldfüü- da jaga  kooskõlastatud plaani alu-д 25 tudengile saab tööandjaks
sika loenguil näidatakse palju kat- se) Raske on üle hinnata isiklikeT koondise Ep j  Nuia osakond. Seega 
seid, mõnikord isegi .sedavõrd et J n u I A  rühm. Ehitatakse alevi ka- 
teoreetiliseks osaks jaab tagasi- (Jarg  4. ik.) m

OHNE (SUISLEPA) — Suislepa 
ja Vambola kolhoosis ootavad ehi- 
temist sigalate põrandad, sõnniku 
ümberlaadimisplatsid, aitkuivati 
nulltsükkel, kokku 37 500 rbl. eest.
20 tudengit hakkavad elama _kas  
kauni Ohne jõe ääres või Võrtsjärve 
ääres Kivilõppes.

LEIE — 12 inimest teeb töökoja 
katuse kattetööd _ 50 000 rbl. eest. 
Varus on ka põrandad. Elamine 
Leie uues 8-korterilises elamus.

Esimest aasta t  teeme koostööd 
Viljandi MEK-iga.

KAMARA rühm — 20 inimest ja  
61 700 rbl. Põhiline on monteerimis- 
töö +  müür. Tööd alustame kahe
12,-korterilise elamu kallal to rn 
kraana abil. Elamine, söömine, 
saun ja töö on 100 m raadiuses, 
Mõisaküla linn on 3 km kaugusel.

NÖMME rühm kuulub Pärnu 
MEK-ile. Elamine Kilingi-Nõmme 
külje all, itööd 20 inimesele 50 000 
rbl. eest. Nõmme sovhoosi keskuse 
laudale tuleb teha juurdeehitused. 
Tihemetsa sovhoosi _Tõlla osakonna 
sigalale katuslagi või betoonpõrand. 
MEK annab nädalalõpuks rühma 
käsutuss« Võiste rannas oleva su 
vila.

P ärnu  EV pakub S'INDI rühmale
1. Detsembri nimelise Tekstiil ivab
riku uue tootmiskorpuse katusekat- 
mise ja betoonpõrandate valamise 
tööd. 25 inimest, 40000 rbl.

Elamine sealsamas kauni Reiu 
jõe kaldal vagunelamutes.

Pärnu KEK pakub välja:
VÄNDRA rühmale — sam anim e

lise kolhoosi lauda abihoonete ehi
tamine — 34 000 rbl. Tööd 20. tu 
dengile. Elamine Rõusal, lähedal 
jõgi, jõe taga  uitavad ringi karud;

SELJA rühmaile — 20 inimese 
peale 40 000 rbl. — lauda abihoo
ned jms. Elamine uues majas, jõgi 
lähedal, samuti Tori «põrgu»;

JAAGUPI rühm — tervenisti 
maaparandusrühm. Kuulub Pärnu- 
Jaagupi EPT alila. 30 malevlase 
säatus otsustatakse mõne päeva p ä 
rast. Sellest sõltub, kas rühm jääb 
kokku või viiakse pool rühma hoo
piski Tõstamaa kanti mere äärde. 
Esialgu elamine Pärnu-Jaagupi 
ääremail vanas taluhoones.

Jälg ige informatsiooni!

Selilega oleme Sakalale tiiru pea
le teinud ja tööotsad kätte nä ida
nud. Sul endal, malevlane, tuleb 
nüüd kõik ilusasti läbi kaaluda ja 
kir jutada ankeedile rühm, kuhu 
soovid minna sel suvel. Enne m ale
vasse tulekut tee aga ilusasti ära 
eksamid! Hoiame pöialt, tulevased 
sakalased!

HEIKI a r r o ,
EÜE-71 SAKALA regiooni 

vaneminsener



Raimond 
Tani —  50
50 aasta t  on ajavahemik, mille 

jooksul inimene pidevalt läheneb 
oma loominguliste võimete tipule. 
50. sünnipäev on tähtpäev, mis 
annab juubilarile õiguse heita pilk 
seni tehtule, sest selleks ajaks 
peab juba nii mõndagi tehtud 
olema.

21. aprillil ületas viiekümne 
aasta raja ülikooli õppeosakonna 
juhataja  Raimond Tani.

Tartu Ülikooliga tegi ta esimest 
tutvust 1940. aastal,  mil asus õp
pima farmaatsia erialal. Fašistide 
kallaletung meie kodumaale kis
kus teda õpinguist eemale ja 1942. 
aastal on R. Tani juba Eesti L as
kurkorpuse sõjamees. Vaenlase 
kuulipilduja valang paiskas teda 
raskesti haavatuna maha lumela- 
gendikule Velikije Luki all. J ä r g 
nes aastatepikkune ravi ja alles 
sõja lõppedes sai ta võimaluse 
õpinguid jätkata. Stuudium lõppes 
1949. a. ja  ta jäeti ülikooli juurde 
järgnevate  põlvkondade' väljaõpe
tamiseks. Aja jooksul kvalifitsee-

rus ta ümber keemikuks, veelgi i 
hiljem keemia õpetamise metoodi-i 
ka õppejõuks.

Tema kui kommunisti vankuma-' 
tu ja  printsipiaalne nõudlikkus 
põhjustas tema kutsumise 1961.1 
aastal Füüsika-Matemaatika tea - 1 
duskonna prodekaani kohale. Täi-' 
tes prodekaani vastutusrohkeid 
ülesandeid, oskas ta suurima jä r 
jekindlusega hoida ülal teaduskon
na üliõpilaste töödistsipliini. S e e1 
oskus viis teda 1969. aastal õppe- 1 
osakonna juhataja  kohale. K erg e ( 
tema töö ei ole, aga põhimõtteks1 
on tal ikka olnud tõsiasi, et rasku
sed ongi selleks, et neid ületada.

Oma võimeid on ta rakendanud 
mitte ainult otseste tööülesannete, 
lahendamiseks. Sama innuga o n ( 
ta tegutsenud ka ühiskondlike, 
ülesannete täitmise alal, küll pa r 
teiorganisatsiooni liinis, küll T ar
tu Linna Töörahva Saadikute Nõu
kogu liikmena, kuid tunnustavalt 
peab teda esile tõstma ideoloogi
lise rinde võitlejana ateistlike e t
tekannete pidamisel.

Soovime väsimatule töömehele1 
raudset tervist, vankumatut jõudu 
ning raugem atut energiat.

Kaastöötajad ülikoolist.
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A rstitea d u sk o n n a  
ÜTÜ 26. k o n veren ts

2. ja 3. aprillil toimus Arstitea
duskonna ÜTÜ teaduslik konve
rents. ÜTÜ nõukogu oli konverent
si hästi ette valmistanud: ilmusid 
konverentsi alguseks lisaks kutse
tele ja programmidele ka ettekan
nete teesid.

Külalisesinejaid oli 30 üliõpilast 
13-st NSV Liidu kõrgemast õppe
asutusest , külalised esitasid 26 tööd.

Üldse kuulati konverentsil üle 
100 ettekande 8 sektsioonis, osavõt- 
jaid-kuulajaid oli 500 ringis. Iga 
sektsiooni parimat tööd au tasus ta 
ti ÜTÜ väikese medali ja aukir ja
ga, II— III-le kohale tulnud töid 
aga aukir jadega. ÜTÜ medalid said 
E. Lääne ja M. Põld (kirurgia 
sektsioon), I. Sarv (teraapia sekt
sioon), H. Rammul, V. Vilba ja M. 
kindlam (sünnitusabi ja  günekoloo
gia sektsioon), A. Pajos ja I. Laas 
(neuroloogia sektsioon), A. Aadam- 
soo, V. Jänes, P. Pahk ja  V. Ser
gejev (psühhiaatr ia sektsioon), H. 
Mitrofanova ja M. Lillepea (pedi
aatria ja otorinolarüngoloogia sekt
sioon), N. Jazõkova ja I. Lapidus 
(teoreetilise meditsiini sektsioon), 
E. Kitse ja S. Kundla (s tomatoloo
gia sektsioon), M. Paavo ja A. H a l
ler (farmaatsia sektsioon) ning 
V. Lillemets ja M. Rebane (farma
koloogia sektsioon).

Üliõpilastööde parimate juhenda
ja tena märgiti ära professor J. S a a r 
ma (4 töö juhendaja), dotsent 
U. Reino (6 tööd), dotsent N. Vihm 
(5 tööd), med. kand. H. Jalviste (6

tööd), med. kand. H. Kaarma (4 
tööd).

Kõige ägedamad diskussioonid 
olid sünnitusabi ja günekoloogia 
ning neuroloogia ja  psühhiaatria 
sektsioonides. Suurima osavõtjate 
arvuga töötas kirurgia sektsioon.

Plenaaristungitele ülikooli au las
se kogunes üle 100 üliõpilase ja õp
pejõu. P äras t  plenaaristungite tööd, 
kus esinesid ka kõikide sektsioonide 
teaduslikud juhendajad, kuulati 
Tartu Akadeemilise Meeskoori ja 
TRÜ Akadeemilise Naiskoori kont
serti.

Soovida jättis  esimeste kursuste 
osavõtt, samuti mõnede kateedrite 
eemalejäämine ÜTÜ konverentsist.

Järgmisel konverentsil peaks lü
litama ka spordimeditsiini osakon
na ettekanded Arstiteaduskonna 
konverentsi programmi, mitte aga 
Kehakultuuriteaduskonna omasse 
nagu käesoleval aastal.

Konverentsi heaks kordaminekuks 
aitasid palju kaasa TRÜ teadusala 
prorektor dotsent J. Tammeorg. 
Arstiteaduskonna dekaan profes
sor E. Raudam, ÜTÜ teaduslik ju 
hendaja U. Reino, sektsioonide tea
duslikud juhendajad ja ÜTÜ nõuko
gu liikmed O, Planken, R. Rahu- 
mets, K. Treumuth, T. Aareleid, 
A. Põlluste, I. Sarv, U. Valdja, 
T. Pikk, R. Randam ja sektsioonide 
juhatajad, kellele kõigile suur ai
täh.

M. T I IVEL.
Arstiteaduskonna ÜTÜ nõukogu 

esimees

Ülikoolis veerand sajandit tagasi

Oli möödunud oktoobri 
esimene dekaad

oo
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ANDRUS S1MSEL

Mida saab veel sum iseda
ei m uud vaid õietolmju
ja m äest alla m inem ist
kartust et roomajad ham m ustavad sind
tunda tuult pikis juuksis neid kortsu ajam as
aga siiski m inna libatnisi m äest alla tormi otsima
alla randa teades juba ette
et ei ju lge ujuda kaugele merele
tunda rahutust leidmata allika pärast
ehitam ata tam m ide vee pärast
mis vabalt merre voolab
seista rannas kui lausik kallas
läbipõetud traataiad kivid mille vastu
jalad ära löödud on möödas
siis olla rannas võtnud kaasa kartuse
et keegi tuleb ja lõhub kivid armsa sõbra kivi
m illel alati on istu tud
om eti karjuvad kajakad ega võta mind omaks 
kivid ja kadakad küll nem ad on surnud  
surnutest peab enam lugu pidam a kui elavatest 
seepärast pole vaja kajakaid arvestada  
ja kui olla all rannas
silm e taga meeles m ännid kadakad üksik kartlik m etskits
tunned merd tunned algam as m idagi tundm atut
tunned et ei tunne ennast et segad elam ist
siis astud vette ta on külm
saad teada kui soe on veri sinus
kui nägijad on silm ad ja kuuljad kõrvad
sind läbib rõõmus äratundm ine veest mis on voogam ises
kividest jalge all liivast meres tem a enda põhjas
vesi annab ka tm atule särgi teeb juuksed m ärjakt
nii ei lähe nem ad kortsu kui oled veesärgis
et m itte segada kajakaid

A

Reedel, 6. oktoobril pöördus üli
kool Tartu Linna Täitevkomitee 
poole palvega eraldada õppejõudu
de ja administratsiooni jaoks 200 kg 
petrooleumi ja 300 küünalt. Mis 
puutub küünaldesse, siis neist j ä i 
me ilma, sest neid ei olnud veel 
saabunud. Petrooleumi lubati aga 
laupäeval anda, kuid taara  pidi üli
kooli poolt olema. Kust seda võtta? 
Hea nõu oli kallis. Meie töölised 
teadsid rääkida, et Vahi Põllutöö
kooli põlenud hoonete läheduses on 
purustatud saksa veoautosid, üks 
mahajäetud tank ja nende lähedu
ses hulk plekist bensiinivaate.

Vahil püsis tükk aega sakslaste 
rinne ja võis arvata, et kogu piir
kond on mineeritud. Nõukogude s a 
pöörid olid oma töö küll teinud, 
kuid kes teab . . .

Vaatide saamiseks me paraku tei
si võimalusi ei teadnud. Laupäeva 
hommikul lõime 1,5-tonnisele veo
autole hääled sisse ja asusime kol
mekesi teele Vahi poole. L eningra
di maanteel Vahi tee alguses pea
tasime masina ning vaatlesime ees
seisvat teed. Siin me siis avastasi
me, et põlenud hoone poole suun
duvad autokummide jäljed ning

ilmselt mitte lahingute ajast.  See 
andis julgust ning hanereas, p aa 
rikümnemeetrist distantsi pidades, 
sammusime auto jälgi mööda.

Peagi jõudsime kohale, kus auto- 
jälgedelt tuli ära pöörata ahvatle
vate vaatide poole. Sinna polnud 
üle viiekümne meetri. Järsku väl
gatas  mõte, et ega varem käinud 
auto siia lõbusõitu teinud ja et kui 
nii julgelt autoga sõideti, siis võis 
see olla sojaväeauto, mille mees
kond oli käinud toomas neile v a ja 
likke autoosi. Selle julgustava mõt- 
■tega astusin vaatide poole ja  peagi 
olin kohal. Mehed tulid minu jälgi 
mööda. Oli selge, miks sõjaväela
sed vaate ära ei viinud. Vaatide 
külgedes haigutasid mürsukildude 
augud . .  . tühipaljas plekk. Ometi 
oli ühel vaadil vaid põhi kann a ta 
da saanud. Hea seegi — petrooleu
mi saame kätte. Toime vaadi ära. 
Ühtlasi saime auto vrakkidelt m õ 
ningaid vajalikke detaile ja  ühe te r 
ve akumulaatori. Asusime isegi t a n 
ki kallale. Kunagise tankistina roni
sin «Pantri» luuffist sisse ja leid
sin sealt mitte küll kulda, kuid mi
dagi sel ajal veel väärtuslikumat — 
tööriistade komplekti. Paari tunni

pärast jõudsime «soomusega» ta g a 
si. Meie reid tasus end täielikult 
ära. Petrooleumi saime veel samal 
õhtupoolikul kätte.

Mis puutub miinide kartusesse, 
siis päris asjatu see ei olnud. Pool 
aasta t hiljem lendas Raadi mõisa 
ametlikult demineeritud põldudel 
taeva alla sõjaväe traktor.  Trakto
rist — Nõukogude armee sõdur, kes 
väeosa ülema nõusolekul oli vaba
tahtlikult tulnud ülikooli künnitöos 
abistama, kaotas jala. See juhtus 
nädal aega pärast sõja lõppu . . .

Tagasi jõudnud oma tööruumi, 
leidsin laualt mahuka venekeelse ju 
hendi, millel oli juures rektori 
kaaskirjake. «Sm. Mitt, kaaluge 
koos G. Rägoga «OPC»-i* loomise 
võimalusi ja  esitage minule oma 
ettepanekud kolmapäeval 11. skp.» 
«OPC» — mis asi see veel on? 
Kuid tont temaga, homme on ju 
pühapäev. Kodus saab juhendiga 
rahulikult tutvuda ja mis kõige 
tähtsam — läbi mõelda. Töökohal 
asjasse süvenemiseks ja mõtlemi
seks oli sel ajal vähe võimalusi. 
Pidevalt oli jutule soovijaid — kes 
nõu küsimas, kes nõu andmas; ühed 
tulid oma murede ja  soovidega, tei
sed tähelepanekute ja arvamustega, 
kolmandad konkreetsete ettepane
kute ja soovitustega jne. Telefone 
ei olnud veel sisse seatud. Alles de
kaadi lõpul tekkis rektori kabinetti 
tavaline välitelefon, mille abil võis 
saada ühendust juhtivate asutuste
ga. Kõigil teistel juhtumitel tuli 
korralduse andmiseks kas ise jalad 
alla võtta ning kohale kõndida või

JÄ

REIN VEIDEMANN

Mis vaevab sinu südant 
m is iial nõuad sa

näoli mulda näoli m ulda  
peitsin oma ohked vaeva  
käed ja peninukrad silm ad  
otsim a  
trotsides
hiire-m ägra-mutiurge  
m inuga te ärge tulge  
veel et hirm utate ära 
selle ainsa küünla sära 
mida näoli mulda näoli mulda  
lähen tabama

*

kirjutada sedel ning käskjalaga ära 
saata.

Minu tööruumi astus sisse ekse- 
kuutor Juhkam. «H ärra (!) m a jan 
dusjuhataja,» alustas ta. Katkesta
sin tema jutulõnga. «Sm. Juhkam, 
minu teada need, kes väga tahtsid 
jus t härrad olla. on siit mailt ja l 
ga lasknud. Siia on jäänud need, 
kes ei pretendeeri härraste  seisuse
le.»

REIN SANDER

bambus kasvab pilvedesse 
vastset lõikust kukub  
jälle õues viljakägu  
valges udus tukub
lõikad iseenda 
lõikad vilja, kuni lõpuks . 
m erelt vihm u lendab 
bambus kasvab pilvedesse
m is on sinu nägu  
aidas lapselaps näeb vihku  
m illest kukkus kägu  
jätad vihud ega mõtle

ülased kord  
õitsevad  
paepragudes 
kerkib uus saar 
ja settib kord  
plankton sureb

moel saab keegi vastutada inven
teeritud varade alalhoidmise eest?»

Nii kerkis uus nuhtlus päevakor
da. Tõepoolest, ega minema läinud 
töötajad, kelle käes olid võtmed, 
neid kellelegi üle ei andnud. Ü li
kooli päralt oli sel ajal üle saja 
hoone, ainult uksi oli neis tuhat, 
rääkimata kappidest ja  kir jutuslau
dadest. Võtmeid aga peaaegu üld
se ei olnud.

Algas uus mahukas töö — võt
mete tegemine, milleks päeva pealt 
tuli rakendada kõik ülikooli lukkse
pad.

AKSEL JUHKAM.
TRÜ majandusosakonna tõotaja 

a. 1940—1951.

«Vabandust, jah, mis sa teed — 
vana harjumus. Niisiis, seltsimees 
majandusjuhataja, sain korralduse 
inventuuri läbiviimiseks. Seda me 
teame, isegi inventariraamat on a l
les jäänud, aga ruumide lukustami
sega on häda. Võtmeid ei ole. Mil

Dotsent 
Anatoli Miti 
mälestusi

Esmaspäeval, dekaadi eelviima
sel päeval, hakkasime klaasima 
üliõpilassööklat, ja  milleks pattu 
salata  — esmajärgulise tähtsusega 
objektide seas füüsika kateedri raa 
matukogu ruumi. Eks oma särk ole 
ihule kõige lähemal ja klaasi oli 
veel nii v ä h e . . .

Samal päeval alustati peahoone 
seni veel kasutamata seisnud ruu
mide puhastamist. Alustati aulast 
ja  tõesti oli seal, mida puhastada. 
Eks olnud ju meie ülikooli auväär
ne aula veebruaris fašistide poolt 
muudetud «matsiarmee» üheks ka
sarmuruumiks.

* OPC 
снабжения.

отдел рабочего



. . .  on järjeks ülikooli kultuuri
elu n.-ö. s a l o n g l i k u l e  s u u 
n a l e ,  m ida «N ooruses» nr. 1, 
1971 T. A ltpere «M ängujutus suur
kooli ümber» üsna asja tundm atu lt 
ja põhjendam atult pahaks pandi. 
Selle salongilikkuse a lgust võiks 
arvata ei-teagi-päris-kust, m il esi
mesed luule-, plaadim uusika- ja 
m uud õhtud seal üldse olema hak
kasid.

M ullu sai katseta tud  ühiste plaa
dikuulam ist ega, juba m itu aastat 
on kolm apäeviti ja  laupäeviti-pü
hapäeviti m änginud orkester. Üli
õpilaspäevade juurde hakkasid kuu
lum a kohvikuõhtud. Lähem a m ine
viku filoloogide (E. Kraut jt.) al
gatusel peeti igal sem estril kohvi
kus ka luulelugem isi ja -kuulamisi. 
H uvi selliste õhtute vastu oli elav.

E t neid senini spontaanselt tek
kinud kohvikuõhtuid m ingisse süs
teem i viia, valis kom som olikom itee 
kultuur is ekt or sellel poolaastal nel-

[Leliapäeuaõ fit used 

ta jutuioacl ülikooli konuitzus
japäevase õhtu, m il rõdusaalis ik- kostja  roilis. Tuleb vaid jälgida  
ka m idagi kuulata-vaadata, m illegi kuulutusi, mis ilm uvad teisipäeval-
üle ju ttu  puhuda või m õtiskleda  
oleks. N im eks pandi pretensioonitu  
« n e l j a p ä e v a õ h t u n e  j  u t  u- 
t и b a», mis ei nõua üheltki esi
nejalt teaduslikku traktaati ega 
keela ühelgi kohaletulnul kaasakü- 
sim ist-rääkim ist. Hea oleks, kui ju- 
tupuhujad oleksid üliõpilased ise, 
ei tahaks eriti praktiseerida kohtu
m isõhtuid kuulsustega. Iga l selle 
loo lugejal on võrdne võim alus ol
la ju tu toast osavõtja nii küsija kui

kolm apäeval peahoonesse n ing  
kohvikusse, ja võtta kom som oliko
m iteesi pääse. Praktika on näida
nud, et kes ees, see mees.

M illest siis seni on «ju tu toas» 
rääg itud?
£  Esim esel neljapäevaõhtul m ärt
sis arutati perekonnaprobleetne. Ju
tustasid  ja vastasid küsim ustele  
TRÜ sotsioloogialaboratoorium i 
töötaja A ita  Tavit ja M atem aatika
teaduskonna lõpetaja E vi Koppel,

kelle diplom iiöö käsitleb Tartu pe- 
rekonnaprobleeme ja kes viis üli
õpilaste hulgas läbi ankeedi «Sinu  
ideaal?» Sellest viim asest oligi kõi
ge rohkem  juttu.
ф  Järgm ine «jututuba» oli eesti 
filoloogia IV  kursuse üliõpilaste 
Sirje Saare, Sirje  Kiini, H ille Oki, 
Toivo Kuldsepa ja I  kursuse tu 
dengi Toivo Tasa päralt. Juttu  oli
1960. aastate Soom e noorest luu
lest. Loeti oma tõlkeid, kuulati 
laule plaatidelt ja Toivo Tasalt.
ф  1. aprilli (N B !) hom m ikul rip
pus peahoones intrigeeriv kuulutus, 
et kohtutakse Jaak Joala ja Georg 
Otsaga. Kui paljud selle sööda 
peale õnge läksid, on raske öelda, 
aga need, kel püsi oli veerand ka
heksani oodata, kuulasid õdusalt 
Tartu Noorte A utorite Koondise 
liikm ete loom ingut. E sinesid Leelo 
Tungal, Andres Langem ets, Toivo 
Tasa, 0 . Tõeleid jt.

9  E elm isel neljapäevaõhtul olid' 
kohal «Vanemuise» noored lava
jõud Evald  H erm aküla ja  Tõnu 
Tepandi. Teatrijuttu  oli p isut vä
hem kui teatrikuul, laulu see-eest 
rohkem  kui varem «jututoas».

M is edasi? Plaane on m itm esu
guseid, kõik ei lähe aga kaugeltki 
nii, nagu loodame. E ks ikka see 
lubajate rohkus!

K om som olikom itee tööplaan nä
g i ette «jututoa»-õhtuid i g a l  
neljapäeval. P raktiliselt on neid 
olnud ikka üle nädala. Tahaksim e  
ajakirjanduspäeva puhul ju ttu  ves
ta ülikooli žurnalistidega, üht-teist 
kuulda kirjanike kongressist, mõ
tiskleda elam uarhitektuuri üle jne.

Kõike ülalöeldut ei tule võtta  
reklaamina  — hoidku selle eest, 
tänini oleme ikka rõdusaali ära 
m ahtunud!

õed  Kiinid
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K vali
fikatsiooni 
tõ s tm ise st

(Algus 2. lk.)

kontaktide väärtust, mis võimal
dab saada konsultatsiooni nime- 
kailt teadlasilt. Tundub, et stažee- 
rimise veelgi efektiivsemaks muut
miseks on sobiv viibida kohal mit
te pikemat aega korraga, vaid ük
sikute perioodidena, mida kasuta
takse vajaliku informatsiooni saa
miseks, konsultatsioonideks ja tu
lemuste arutamiseks. Teaduslik töö 
toimuks Tartus. Ainult erandjuhtu
del leidub sealseis laboratooriumi
des ruumi võõraile eksperimentaa- 
toreile. Küll on aga mõeldav erine
vates kohtades tehtud uurimuste 
iihine avaldamine.

Kokkuvõttes julgeme väita, et 
stažeerimine on vanemaile õppejõu
dudele sobivaim kvalifikatsiooni 
tõstmise vorm. Kahjuks pidid sta- 
žöörid senini ise end majutama. 
Kuuldavasti see puudus livkideeri- 
takse MRÜ uute ühiselamute val
mimisel.

O. SEEMAN ja A. PAE
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UUT T E A T M E 
KIRJANDUST TOOM E 

RAAM ATUKOGUS
Горностаев, Г. H. Насекомые 

СССР. М., 1970. 372 lk. 27 Т—38.
Käsiraamat tutvustab meie maal 

kõige sagedamini esinevaid putu- 
kaliike ja aitab kasvatada huvi 
ning arm astus t looduse vastu. Ad
resseeritud geograafidele, tur ist i
dele, kodu-uurijatele, õpetajatele ja 
üliõpilastele. Illustreeritud.

Словарь полезных растений на 
двадцати европейскхи языках. М.,
1970. 368 lk. 21 S—23.

Väljaanne on esimeseks katseks 
suure ja mitmekeelse agrobotaani- 
ka sõnaraamatu koostamiseks. Si
saldab 476 peamiselt kultiveeritud 
taime- ja puuliigi nimetust, 54 ter
minit taimefüsioloogiast 20 Euroo
pa keeles. Raamatu kasutamisel on 
abiks registrid. Sõnastik on mõel
dud esmajoones botaanikutele, tai- 
mekasvatajatele ja agrobotaanika- 
alase kirjanduse tõlkijatele.

Пестициды. Кишинев, 1970. 226 lk. 
23 T—32.

Teatmik on kaheosaline. Esime
ses osas kirjeldatakse lühidalt um 
bes 150 kodu- ja välismaise pestit- 
siidi keemilist koostist, kasutamist,  
toksilisust jne. Teine osa tutvustab 
meid eri pestitsiidide gruppide 
mürgitusnähtudega, esmaabi ja  r a 
viga. Käsiraamat peaks huvitama 
agronoome, fa^matseute ning arste.

Koblischke, H. Abkürzungsbuch. 
Leipzig, 1969. 372 lk. S—11.

Raamatus on ligikaudu 20 000 
alfabeetiliselt jär jestatud lühendit 
valemite, sümbolite, teaduse, tehni: 
ka, uute riikide, organisatsioonide 
jne. kohta. On vajalik informatsi
ooniallikas tänapäeva kiiresti a re
nevas teaduses.

Paljud jalapaarid kulutavad päevas seda poolteistsajandi vanust 
kivitreppi. Ära ta ei kulu. Siit pääseb aulasse ja raamatukokku, vara
sematel aegadel oli see ka kartsatee.

Väljas on kevad. Tudeng valib kooliraamatud.

Lähen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen, Tempo venib aegam öö
da rektoraadi poole.

Ütlen ta lle: «Kuule Tempo, m is 
tem pu sa teed ? Venid nagu far- 
maatsialabori rem ont, nii ei saa ju  
kunagi m idagi valmis!»

«Ei Rapuntsel, ei veni ma sugu
gi, ainult elu on üleliiga kiireks 
läinud!» vastab tema. 
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Lähen ühel hom m ikul peahoones
se ja näen, Pudel seisab tagaukse  
juures.

ü tlen  talle: «Ära. sa Pudel tüki 
ühtigi ülikooli, sa oled kõige kur
ja  juur!»

«Ei Rapuntsel, ei ole m ina kurja  
juur. R ikkus on kurja juur ja  sel
lepärast korjan m a neilt raha kohe 
ära, kes seda liiga palju on saa
nud!»

ÜTÜ
ÜTÜ eesti keele ringi a a s t a 

k o n v e r e n t s  toimub reedel,
23. aprillil kl. 18 keemia ringaudi
tooriumis ja laupäeval, 24. aprillil 
kl. 15 ph. aud. 140.

Juhatus*
ÜTÜ EESTI KIRJANDUSE JA 

RAHVALUULE RINGI TEADUS
LIK KONVERENTS algab 25. apr. 
kell 11 ph. auditooriumis 139.

TRÜ ÜTÜ psiihhiaatriaringi koos
olek toimub kolmapäeval, 28. april
lil kell 18 Tartu Vabariiklikus Klii
nilises Psühhoneuroloogiahaiglas.

Päevakord: 1. Epilepsia. L. Pal- 
var (ravi IV k.). 2. Haige demonst
reerimine. L. Toomaspoeg (ravi
IV k.).

Ringi juhatus

Jooksma!
Tänavused jooksukrossid on 

Tähtvere pargis 26. aprillil ja 6. 
mail kell 17— 18.30, Ajaloo-Keele- 
teaduskonnale 27. aprillil kell 10. 
Naistele kavas 500 m, meestele 
1000, 1500 ja 3000 m.

Sellepärast tulingi üürikorterist 
ära, et keha kasvatam iseks ruumi 
ei olnud. Treenerit pole, baase ei 
ole. K asutasin tuba baasina, aga 
pererahvas laskis mu silm e eest lä
bi kogu maja vaevarikka saamisloo. 
Ja mina, kes ma küll veel välis
maal käinud ei ole, tunnetasin  sel
gesti härjavõitluse hõngu. K onflikt 
kulm inatsiooniga.

N üüd olen seaduslikult ülikooli 
ühiselam us — suurema rahva hul
gas. Seepärast tahan oma põhim õt
ted keha kasvatam ise kohta siiralt 
välja öelda. Tuleb mis tuleb. Nägu- 
rinädalaid olen niigi näinud.

Põhimõte üks. K AN A K U M 
M A RD AB IG A LE  TERALE, S E L 
LE P Ä R A ST  TA LI HA ONGI  NI I  
M AG U S, s . t .  et igal võim alikul 
m om endil m õtlen oma keha kasva
tam isele, sest m inule ei ole veel 
m itte selgeks saanud, kum bi haigu
si rohkem  on, kas vaim u või keha 
omi.

Põhimõte kaks. E LU  ON KOOL, 
KUS N UR J A MI N E K  ÕPETAB  
P A R E M IN I K U I KORD AM IN EK . 
Seda mina seletam a ei hakka, see 
on niigi selge.

L isaks innustab m ind veel see, 
mida m ulle isa kord ü tles: « 5 0 0 -  
JU S P A ISU T A B . SE L L E P Ä R A ST  
NEED, K ES ISTU V A D  SO O JA 
DEL KOH TAD EL, ONGI P A K 
SUD.»

Suvel olin maal. Osoonirikas 
m ets ja päikene paistis. Suurenda
sin sorkim isega oma kopsude m ah
tu. Rääkisin  teistelegi, et on hea, 
kui liiter rohkem  sisse mahub, aga 
nem ad arvasid, et liiter on ühele 
mehele päris paras ja astusid poe 
poole.

Sörkisin , aga üldsus oli terav, 
m uudkui hüüdis pilkavaid lendlau- 
seid: E I TEA, M ILL A L  VÄNDRA  
M A R A TO N  T U L E B ? K ELLE  
K Ä SK JA L G ? Need lõid jooksurüt- 
m i sassi. M õtlesin uuele strateegia-

Sotsioloogiaring
Eelmisel nädalal ettekandja ära

sõidu tottu edasilükatud s o t s i o 
l o o g i a  a j a l o o  s e m i n a r  
toimub sellel reedel, 23. aprillil 
ph. aud. 102 kell 16. Teemaks 
«Psühholoogiline koolkond sotsio
loogias», räägivad Enn Mikkin ja 
Jaak Tamm.

Kriminoloogia 
Laboratooriumis

TRÜ Kriminoloogia Probleemla- 
boratooriumi järjekordne ettekande- 
hommik toimub pühapäeval, 25. ap
rillil k. a. algusega kl. 12 TRÜ pea
hoones aud. 307. Ettekandega tee
mal «Massiinformatsiooni organite 
osast kodanike õiguslikul kasvata
misel» esineb Eesti NSV jus ti its
minister õigusteaduse kandidaat
V. RAUDSALU.

Osavõtt võimaldatud kõigile.

Noored 
kommunistid

Esmaspäeval,  26. aprillil 1971.a. 
algusega kell 17 toimub jär jekord
ne noorte kommunistide õppus Õpe
tatud Nõukogu saalis. Ettekandega 
esineb T. Alatalu.

TRÜ
maadlejate
edu

17,— 18. apritlil 1971. a. toimusid 
Tallinnas ENSV kõrgemate õppe
asutuste meistrivõistlused klassika
lises maadluses, millest võtsid osa 
ka meie ülikooli matimehed. Kuigi 
kevadel lahkusid seoses ülikooli lõ
petamisega mitmed paremad m aad 
lejad (A. Laansalu, J. Sikkut, 
A. Filomenko, E. Tõnisson, H. Aas
mäe ja M. Lehtme), korrati ka t ä 
navu möödunudaastast tulemust (6 
esikohta 10-st) ja saavutati võist
kondlikus arvestuses ülekaalukas 
esikoht: TRÜ — 60 p., EPA — 49 p. 
ja TPI — 47 p.

Tuleb tunnustada TRÜ vanem 
õpetaja A. Tähnase aastatepikkust 
tööd, mis andis ka tänavu  häid tu 
lemusi.

Alates kergematest kehakaaludest 
tulid esikohale: T. Pain (TPI), 
J. Vilismäe (TRÜ, mat. II),  V. Sei- 
mar (EPA), V. Kozlov (TRÜ, KK 
IV), E. Kaasik (EPA), J. Lillemägi 
(TRÜ, KKT I), H. Seepter (TRÜ, 
A II),  A. Septer (TRÜ, KKT IV), 
O. Kullerkann (TRÜ, KKT III) ja 
R. Reinast (TPI). Eriauhinnad anti 
TRÜ maadlejatele J. Lillemäele ja 
A. Septerile.

T. .SIKKUT
-------- EEGTl------------- \(----

RAHVUS RAAMATU KOG U 
V ___А Й -------------------J

le. D opingut mina küll kasutada e i 
tahtnud, olen asjaarm astaja.

K ükitasin ühel hom m ikul naabri 
m esipuu ette, koputasin nagu tiha
ne taru seinale ja pistsin  siis pea 
lennuavasse. Oodata kaua ei tu l
nud, need seal virgad poisid! Kui 
juustes oli virinat ja pirinat piisa
valt, vaatasin õige suuna kä tte , 
tõm basin isa läkiläki silm ini ja  — 
assa m ait! — kus oli m inul alles 
minek. Peanahk ja jalatallad ta 
gusid vaheldum isi tuld, keha oli 
äraütlem ata kepsukas, kõigis ilm a
kaartes oleks tahtnud korraga käia. 
Silm avesi sõi prilliklaasid hägu
seks.

N öökaja piimam ees laskis vinku  
ümber kukkuda ja röögatas südan t
lõhestavalt: «Sovhoosi pull lahti!»

M ütsi sel päeval enam peast kä t
te ei saanud ja  pead m ütsist kah, 
aga kiiruse võlud olin m aitstiud ja 
vastupidavuse tunnetasin ka ära. 
Teisel päeval sain kõrviku peast ja 
lugesin m esilindude laibad üle. A r
vuga ma ei kiitle, ütlen vaid, et 
naabrimehe taru jäi nõrgaks ja su
ri õige ruttu  välja.

Uks pööraselt hakkaja päss oli 
seal maaroheluses. Kasutasin teda 
vettehüpetel. Jõgi oli sügav ja kõr
ge kaldaga. Võtsin koha pässu sel
jas sisse, rabasin kõrvadest ja 
kannustasin. Jooksis teine hirmsa  
vauhtiga, kaldapealsel jäi nõksti 
seisma, mina lendasin rahulikult 
edasi (N ew toni seadus!). Nii hea
oli. Tuul ja kaaluta olek. Oleksin  
laulda tahtnud, et õnnis hetk, oh 
viibi veel! A ga  enne tuli vesi.

Ükskord ei saanud hoovõtul õi
get asendit sisse, süda lõi puper
dama ja  kalpsasin kaldal maha. 
Seekord lendas päss edasi (jälle  
N ew toni seadus!). Enam. me kokku  
ei sobinud. . .

P.S. Kum bi ikkagi rohkem ori 
kas vaim u- või kehahaigusi?

R O M M I UTEM EEL

Sõprus
kohtumine 
laskmises

Nädalavahetusel tulid tartlastega- 
jõudu katsuma Viljandi laskesport
lased. Niisugused kohtumised leia
vad aset 2 korda aastas vaheldu
misi Tartus ning Viljandis, nii juba 
1958. aastast  alates.

Viljandi poolt oli rändauhind — 
viikingilaev koos logiraamatuga. 
Et auhinda jäädavalt endale saada, 
tuli võita viis kohtumist nagu eel- 
nevaitegi auhindade puhul. (Kaks 
viimast karikat kuuluvad TRÜ-le.)

Seitsmest võistkondlikust har ju 
tusest võitis TRÜ kuus. Püssilask- 
uiises läksid kõik auhinnalised ko
had meie nais- ja meesvõistlejaile. 
Mõned tehnilised tulemused: h a r 
jutuses MB-5 meestele saavutas 
esikoha Agu Nigul (matemaatika I)
— 550 silma, naistest oli võidukas 
Heli Rass (bioloogia I) — 544 sil
ma; harjutuses M B-8 olid parimad 
Tocmas Aro (Arstit. I) — 292 sifl- 
ma ja Liis Moora (Arstit. V) — 
288 silma.

TÕNU KALJUMÄE

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. Teil. nr. 2396. MB 03677.
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А Ш М Ю Т П ГГО

A. KOOP,

TRÜ rektor

Esimene mai on maailma rahvaste kaunimaid pühasid. See on tööta

jate solidaarsuse, internatsionaalse ühtekuuluvuse, kõikidel rinnetel 

saavutatud võitude tähistamise päev. 1. mai on kevadpüha, mis on 

meile jälle saabumas. Võtame ta vastu väärikalt ja pidulikult.

TRÜ kollektiivil on põhjust rõõmustada, sest oleme nii mõndagi 

korda saatnud. Meil on põhjust rõõmustada seepärast, et eelolev Mai 

on ülikoolile avarate perspektiivide kuulutajaks. Ülikoolile on ta eel

kõige kaasaja nõuetele vastava materiaaltehnilise baasi alusmüüri 

rajamise viisaastaku alguseks. Eeltööd selleks on juba alanud ja edu

kalt.

Nüüd ei kahtle vist enam keegi, et selle ulatusliku programmi esik- 

objekt — vabariigi parim, kõigi mugavustega ühiselamu — valmib 

õigeaegselt. Sama võib öelda arvutuskeskuse hoone kohta. Füüsika- 

korpuse, meie suure murelapse projekteerimisvalud on lõppemas, sel

legi ehitustööga on alustatud. 1972. a. läheb käiku auditooriumide 

korpus, valmib 90 korteriga elumaja ülikooli töötajatele. Järgnevad 

uue viisaastaku teised objektid: veel üks ühiselamu, füüsikakorpuse 

käikulaskmine ja Teaduslikule Raamatukogule uue hoone forsseeritud 

ehitamine.

Kokku kulutatakse TRÜ õppe-, teadusliku ja elukondliku kompleksi 

väljaehitamiseks viisaastaku jooksul üle 8 miljoni rubla. See on enam 

kui kõigi sõjajärgsete aastate vältel kokku.

Kaasajal tähendab ülikoolile materiaaltehnilise baasi loomine vaid 

öhe probleemi lahendamist. Üheksas viisaastak nõuab ülikooli keeru

lise ja mitmepalgelise organismi funktsioneerimise kompleksset täius

tamist, proportsionaalset arendamist, juhtimise parandamist, ja mis 

peamine — kõikide ülikooli töötajate ja kogu üliõpilaskonna aktiivse 

ning teadliku osavõtu kindlustamist nende ülesannete realiseerimisest.

Arvan, et selles suunas on ülikoolis aastate jooksul mõndagi korda 

saadetud. On suurenenud ülikooli kommunistide ja parteiorganisat

siooni osa aktuaalsete ülesannete lahendamisel. Kasvanud on massi

organisatsioonide, eriti komsomoli osa juhtimises. Palju on ära tehtud

administratsiooni, parteiorganisatsiooni ja teiste massiorganisatsioo
nide töö koordineerimisel. Rõõmustav on märkida ülikooli komsomoli
organisatsiooni ja komsomolikomitee suurt tööd ja algatusvõime kasvu, 
eriti omavalitsussüsteemi juurutamisel.

Kõige selle tulemusena hakkasime märksa kainemalt ja mõtesta- 
tumalt nägema nähtuste omavahelisi seoseid, kavandama plaane ning 
otsima tõhusamaid meetodeid ja vorme puuduste kõrvaldamiseks. 
Märgiksin ainult mõningaid neist, mis on ellu viidud tänu administ
ratsiooni ja ühiskondlike organisatsioonide koordineeritud tegevusele. 
Eelkõige puudutab see teadusliku, õppe- ja kasvatustöö protsessi 
täiustamise vorme ning meetodeid, kus erilist rõhku on pandud õppe- 
ja kasvatustöö seaduspärasuste uurimise arendamisele ülikoolis. Selle 
tulemusena on 1971. a. sügisel võimalik asuda õppeprotsessi komp- 
leksmudeli koostamisele ning üksikute faktorite kompleksi uurimisele, 
mille alusel on võimalik hakata tegema teaduslikult põhjendatud ette

panekuid õppeprotsessi optimiseerimiseks ning spetsialistide töö efek

tiivsuse tõstmiseks praktikas. Siia lisanduvad kaadri õige valik ja 

paigutus, töötajate erialase ja ideelis-poliitilise taseme tõstmine, üli

kooli finants-majandusliku tegevuse ja juhtimise parandamine jne.

NLKP XXIV kongressi ettevalmistamise perioodil said alguse nii 

üliõpilaskonna kui ka õppejõudude ja teenistujate ideelis-poliitilise 

töö uued vormid. Praegu on selles osas esmaseks ülesandeks NLKP 

XXIV kongressi ajalooliste otsuste tundmaõppimine ja propageeri

mine.

Äsjane parteikongress, teinud kokkuvõtteid eelseisvast viisaastakust, 

töötas välja sotsiaalmajandusliku ja kultuurharidusliku programmi 

eelseisvateks aastateks. Nende ülesannete ulatus, püstitamise uudsus 

ja tähtsus nõuavad meilt palju. Valmistab ju ülikool ette kõrgema 

kvalifikatsiooniga teaduslikku, majandus- ja kultuurialast kaadrit, 

kes hakkab töötama kohtadel, kus teaduslik-tehnilise revolutsiooni 

tingimustes lahendatakse otsustava tähtsusega probleeme.

«Suurt ehitust — kommunismi ehitamist,» ütles L. Brežnev, «ei ole 

võimalik edasi viia ilma inimese enda igakülgse arendamiseta. Ilma 

kultuuri, hariduse ja ühiskondliku teadlikkuse kõrge tasemeta, inimeste 

sisemise küpsuseta on kommunism võimatu, nii nagu ta on võimatu 

ilma vastava materiaaltehnilise baasita.»

Valmistada ette väärikaid spetsialiste, see tähendab aastatepikkusi 

pingutusi, süsteemanalüüsi, perspektiivset planeerimist lähemaks ja 

kaugemaks tulevikuks, ülikooli automatiseeritud juhtimissüsteemi 

kujundamist ning vastavalt nendele ülesannetele õppe-, teadusliku ja 

ja juhtiva kaadri kasvatamist.

Kõik see on meile jõukohane. Tingimused selleks on olemas. Olen 

veendunud, et ülikooli kollektiiv nende ülesannetega väärikalt toime 

tuleb.

Õnnitlen ja tervitan ülikooli õppejõude ja üliõpilasi, töölisi ning 

teenistujaid saabuva rahvusvahelise püha — 1. mai puhul ning soovin 

neile edu ja kordaminekuid!

Üleliiduline 
eksperimentaal- 

õppus Tartus

16. aprillil korraldati Tartus üle
liiduliste tsiviilkaitsealaste ürituste 
raames keemilise ründekolde likvi
deerimise õppus, millest võtsid osa 
ka mitmed ülikooli tsiviilkaitse 
üksused. Õppuse eesmärgiks oli 
otsida võimalusi üksuste otstarbe
kamaks kasutamiseks, parandada 
keemiliste ründeainetega mürgista- 
tute abistamise viise ja leida teid 
võimalikult suure kannatanute hul
ga üheaegseks abistamiseks.

Sanitaarsalkade töö koldes kor
raldati teisiti, kui seda nõuavad 
praegu kehtivad juhendid. Nii andis 
ühele kannatanule esmaabi vaid üks 
salga liige, mitte kogu lüli. Sani- 
taarsalga tööjõudu ei kulutatud 
inimeste koldest väljakandmiseks, 
seda tegid spetsiaalsed kandelülid. 
Töö koldes toimus arstlike kiirabi
brigaadide juhtimisel. Kogu tegevus 
kronometreeriti Arstiteaduskonna 
üliõpilaste poolt.

Õppusele järgnenud arutelul esi
nesid NSVL Arstiteaduste Akadee
mia korrespondentliige, NSVL pea- 
toksikoloog professor S. N. Goli
kov, professor J. N. Stroikov ja 
mitmed teised teadlased ning 
NSVL ja ENSV tervihoiuministee- 
riumide juhtivad töötajad. Mõnin
gat rahulolematust põhjustas sani
taarsalkade vähene treenitus. Selle
le vaatamata pälvis professor Goli- 
kovi kiituse TRÜ salkade asjalik 
ja tõsine tööstiil, mis õppuste ting
likkusest hoolimata vastas ka sõja
olukorra nõuetele. Õppusest osavõt
nud TRÜ ja EPA sanitaarsalkadest 
kiideti TRÜ 3. ja 5. salka, mis on 
formeeritud Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonna üliõpilastest ja on Ars
titeaduskonna õppejõudude I. Šeffe- 
ri ja A. Pille juhendada.

Erilise kiituse teenisid haiglates 
töötanud TRÜ spetsialiseeritud ars- 
tibrigaadid reanimatoloogide A. Ki
viku ja J. Samarüteli juhtimisel.

TRÜ kinolaboratoorium tegi 
õppustest kinoreportaaži, mille 
kaadrid monteeritakse edaspidi 
õppefilmiks. Tõenäoliselt toovad 
õppuste tulemused lähemal ajal 
muutusi tsiviilkaitse ja sanitaar
salkade määrustesse.

Üleülikoolilised sanitaarsalkade 

võistlused toimuvad 12. mail kile- 

hallis.

A. ALT
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ELKNÜ
TRÜ komitee büroo

13. aprillil
* ÜLKNÜ liikmeks võeti Majandus

teaduskonna I kursuse üliõpilane 
Arno Kangur.

* Komsomolipileti kaotamise pärast 
karistati J. Gurfinkelit noomitu
sega arvestuskaardile.

* Büroo kinnitas EÜE-71 välis
maale sõitvate rühmade nime
kirjad. Ülikoolist jäi esialgsetes
se nimekirjadesse 84 üliõpilast. 
Lõplik otsustamine toimub EÜE 
Keskstaabis 7. mail.

* Arutati ühiselamute jaotust 
1971. a. sügiseks. Aluseks võeti 
ühiselamunõukogude esimeeste ja 
komitee elu-olusektori poolt koos
tatud plaan. Põhiseisukoht — 
Vanast Tiigist välja viia praegu 
seal elavad teaduskonnad.
21. aprillil

* NLKP liikmeks soovitati Mai Kõli 
ja Heldur Veinberg (Õigust. IV), 
NLKP liikmekandidaadiks astu
miseks anti soovitus Anti Talu- 
rile ja Sirje Raidile (Õigust. IV). 
Rein Kärnerile (saksa fil. III), 
Valeri Ostrovskile (füüsika IV).

* Matemaatikateaduskonna komso- 
molibüroo tööst ELKNÜ TRÜ or
ganisatsiooni XVIII konverentsi

otsuste elluviimisel rääkis tea
duskonna sekretär Martti Preem. 
Ön olemas kasvatustöö plaan 
kursuste jaoks, mis annab igale 
kursusele konkreetsed ülesanded. 
Hästi töötab ühiselamu nõukogu, 
sidemed on vilistlastega. Elavne
nud on sporditöö, talvel korral
dati suusamatku, osa võetakse 
üleülikoolilistest üritustest. Nõr
gaks on jäänud osakonnabüroode 
töö õppeedukuse ja -distsipliini 
analüüsimisel ja kontrollimisel. 
Pidevat kontrolli ei ole ka grup 
pide tööplaanide täitmise üle. Bü
roo soovitas teaduskonna üliõpi 
lastel enam osaleda teaduskonnas 
õpitavate erialade populariseeri
misel abiturientide hulgas.

Büroo karistas poliitiliselt läbi
mõtlemata esinemise eest klubis 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
üliõpilasi K. Küttist, H. Aasmäed 
ja J. Antsovit valju noomitusega 
arvestuskaardil.
27. aprillil

ÜLKNÜ liikmeks võeti ravi III 
kursuse üliõpilane Olav Pullisaar.

TEATED
T e a d u s k o n n a  s e k r e t ä 
r i d!  5. mail kell 17 on komitees 
nõupidamine.

Kevadpeoga seotud üliõpilased! 
Peame nõu 6. mail kell 17 komi
tees.

Kursuste komsorgid! Suvekuude 
liikmemaksud (kuni septembrini) 
tooge ära juba maikuus.

UTU UTU
konverentsid

Eesti kirjanduse ja rahva
luule ringi konverents toimus 
pühapäeval. 25. aprillil. Ette
kannetega esinesid R. V e i d e 
m a n n  (eesti f. II) — «Tartu mo
tiiv eesti luules», juhendaja dots. 
Ed. Laugaste; A. M ä l k  (eesti f. 
II) — «Urbimine Eestis», juhenda
ja v.-õp. U. Kolk; P. N e m v a l t s  
(eesti f. II) — «Eesti kirjandus ja 
film», juhendaja dots H. Peep; 
E. J a k o b s o n  (eesti f. II) — 
«Muistendid suurtest ehitustest»,

juhendaja dots. Ed. Laugaste; 
K. J ü r i a d o  (eesti f. III) — 
«Kuningatütar klaasmäel», juhen
daja v.-õp. U. Kolk; E. V i l u o j a  
(eesti f. V) — «Kodukäija ilmu
miskujud eesti mütoloogias», ju
hendaja dots. Ed. Laugaste.

ÜTÜ medalite vääriliseks tun
nistati E. V i l u o j a  ja A. M ä 1- 
g u ettekanded.

TÕNU KALJUMÄE, 

eesti fil. II к

1969. aastal sai Tööpunalipu or
deniga autasustatud Peeter Stutška 
nimeline Läti Riiklik Ülikool 50- 
aastaseks. Vaatamata sellele, et 
naaber on meist märksa noorem, 
on põhilised arenguprobleemid seal 
samad kui meilgi. LRÜ päevases 
osakonnas õpib praegu umbes 4U00 
üliõpilast, kokku õhtuse ja kaug
õppeosakonnaga ligi 10 tuhat. Töö
tab 9 teaduskonda, neist suuremad 
on Majandus- ja Füüsika-Matemaa- 
tikateaduskond vastavalt 929 ja 
810 üliõpilasega. Peale selle tegut
sevad Bioloogia-, Võõrkeelte, Filo
loogia-, Öigus-, Ajaloo-Filosoofia-, 
Keemia- ja Geograafiateaduskon- 
nad.

Teaduskondadel ja kateedritel on 
välja kujunemas pikemaajalised uu
rimisteemad. Teaduskondade juures 
töötavad mitmesugused probleem- 
laboratooriumid. LRÜ uhkuseks 
loetakse arvutuskeskust, mida jõud
luse poolest võrreldakse Moskva 
Riikliku Ülikooli arvutuskeskusega. 
Hiljuti sai LRÜ uue võimsa ar
vuti, mis tunduvalt laiendas 
arvutuskeskuse perspektiive. Suure
mateks teaduslikeks üksusteks on 
veel pooljuhtide füüsika probleem- 
laboratoorium, botaanikaaed ja ob
servatoorium. Viimases valmistatud 
Maa tehiskaaslaste jälgimise üli
keerukas seade on nõutav üle kogu 
maailma.

LRU-1 on välja töötatud pers

vait. Ühiselamutega on varustatud või puhkeruumides. Selliseid ulatus-
kõik soovijad, kusjuures ühiselamu- likke pidustusi kui meie lätlased ei
tes on küllaldaselt puhketube ja tee.
klubiruume. Läti üliõpilaste ehitusmalev on

Tähtsaks peetakse kõrgema kooli organiseeritud mõnevõrra teisiti,
pedagoogika probleemide uurimist, kui EÜE. Vabariik on jaotatud 4
Praegu tegeleb sellega põhitöö kõr
valt väikene grupp õppejõude peda
googika ja psühholoogia kateedri 
juhendamisel. Uuritakse I kursuse 
üliõpilaste adaptsiooni kõrgemas 
koolis. Teiste küsimustega alles 
alustatakse.

Meie lõuna-
naaber LRÜ
Tublit tööd teevad ajaloolased 

oma aima materi ajaloo uurimisel. 
1969. a. ilmus lühike ülevaade üli
kooli 50-aastasest ajaloost, etteval
mistamisel on soliidne kogumik.

LRÜ komsomolikomitee, kes ju
hib 4072-liikmelise organisatsiooni 
tööd, tegeleb praegu põhisuundade 
väljatöötamisega. Organiseeritakse 
traditsioonilisi suurüritusi. Iga aas
ta 31. augustil toimub A r i s t o 
t e l e s e  päev ,  mis algab kogu
nemisega P. Stutška ausamba juur
de. Siin toimub miiting’, ausamba

pektiivne ehitusplaan, mis näeb jalamile asetatakse lilli. Rektor
ette ülikooli järkjärgulist väljavii- peab õppeaasta avakõne. Miiting
mist Riiast. Praegu käib selle pro- lõpeb Aristotelese tervituskõnega
jekti ümber poleemika. Ehitamisele ja erisoovidega igale teaduskon-
pannakse üldse suurt rõhku. Äsja nale. Seejärel siirduvad teaduskon-
Riias valminud hooned, nagu ühis- nad tõrvikrongkäigus LRÜ peahoo- ш n ruuiul |a suulvai a^ a. oc.-
elarnu, 5-korruseline auditooriumide ne eest mööda igaüks oma õppe- jjne p]aan ajtab orienteeruda toi-
höone ning käimasolevad ehitused korpuse ette, kus esimese kursuse niuvates üritustes ja võimaldab
on kavas pärast ülikooli uue komp- tudengid annavad üliõpilasvande ja õi„eaeaselt planeerida oma aega.
leksi valmimist üle anda teistele saavad üliõpilaspileti. Uhopilaspae-
õppe- või teaduslikele asutustele, vade ajal toimuvad üritused tea- R- SAARMA,
Ehitatakse küllalt kiiresti ja oda- duskonniti oma ühiselamu klubis öigustead. IV kursus

tsooni (vastab meie regioonile) ja 
jagatud kõrgemate koolide vahel. 
Rühmad organiseerib kas teadus
kond või kursus ainult oma inimes
test. Üksnes rühma meister ja arst 
saadakse Polütehnilisest või Me
ditsiini Instituudist.

Seega lasub maleva organiseeri
mise põhiraskus kõrgemal koolil, 
mitte keskstaabil. Keskstaap tege
leb peamiselt Mägi-Altai rühmaga 
ja töö koordineerimisega. See, et 
enamus rühmi koosneb ühe kursuse 
inimestest, soodustab kursuse kol
lektiivi kujundamist. Seetõttu on 
igas teaduskonnas isetegevus kõr
gel järjel. Peaaegu iga kursus on 
võimeline andma päris korraliku 
õhtut täitva kontserdi. Kursuste va
hel on organiseeritud aastaringne 
sotsialistlik võistlus, kus siis hin
natakse kogu töö nii õppeperioodi 
ajal kui ka suvel ehitusmalevas.

Hästi on organiseeritud ülikooli- 
siseste ürituste koordineerimine. 
Iga kuu 25. kuupäevaks tuleb kõi
gil ühiskondlikel organisatsioonidel 
ja ülikooli allüksustel teatada par
teikomiteele järgmise kuu ürituste 
plaan. Parteikomitee üks liige 
koordineerib üritusi ja koostab saa
bunud plaanide alusel koondplaani, 
mis paljundatakse rotaprindil ning 
jagatakse 1. kuupäevaks laiali, 
Kes unustas oma ürituse kirja pan
na, ärgu pahandagu, kui ta ei leia 
hiljem ruumi ja sobivat aega. Sel-

U i  ia  ytila^iste tetzvl<s e<st

Bioloogia-Geograafiateadus- rentsi tööst, samuti suveperioodil
konna konverents toimus 16.— läbiviidud vaatlustele tuginevate
17. aprillil. Oma sõna rää- ettekannete rohkus. ÜTÜ aukirjad
kisid kaasa ka botaanikaringi pälvisid A. Läänelaid («Dendrokro-
liikmed: kahel päeval kuulati bo- noloogia meetodeist ja rakendami-
taanika sektsioonis ära 9 huvitavat sest») ja Aime Truvert («Mulla-
ettekannet, mis olid koostatud kas vetikatest») ning Prane Stasjunai-
isiklike vaatlusandmete või kirjan- te. Medali vääriliseks tunnistati
duse põhjal. Üliõpilaste tööd käsit- M. Tsahkna uurimus «Pjassina jõe
lesid dendrokronoloogia, risoloogia lumesulamisorgude taimkattest»,
ja algoloogia probleeme, räägiti mis oli koostatud Taimõri poolsaare
rabamändidest ning luitemännikute ekspeditsiooni materjalide põhjal,
taimkattest. Külalisettekandega tai- Aukirjad ja mälestusesemed anti
megeneetika alalt esines P. Stasju- 
naite Vilniuse Riiklikust Ülikoolist. 
Eriti rõõmustas nooremate kursuste 
üliõpilaste aktiivne osavõtt konve-

kätte ülikooli kohvikus 
tujuküllasel õhtul.

toimunud

R. SANDER

UTU UTU

Ülikooli Punase 
Risti Seltsi 

tööst
Vastavalt V. I. Lenini dekreedile 

kuulub Punase Risti Selts (PRS) 
meie maa kõrgemate ametiasutust«

PRS-i TRÜ algorganisatsiooni vad isikud peavad maksimaalselt
kuulub ligikaudu 4700 liiget, seega 
umbes 70% kogu TRÜ kollektiivist. 
PRS-i liikmeks võib astuda igaüks. 
Liikmemaks on õppejõududele, tee
nistujatele ja töölistele 30 кор.. üli
õpilastele 10 kop. aastas. Kõigil 
kursustel on valitud volinikud, kelle 
organisaatorlikest võimetest, opera
tiivsusest ja teadlikkusest sõltub 
liikmemaksude kogumine. Eelmisel 
aruandeperioodil (1968— 1970) tulid

hoole alla, tema ülesandeks on põhiliselt kõik kursused (kuigi 
abistada loodusõnnetuste läbi kan- mõningase venitamisega) sellega 
natadasaanuid, haavatuid, haigeid toime. Erandiks oli administratiiv-
ja sõjavange. PRS-i põhiprintsiibid 
on:
1) sotsialistlik humaansus — hoo

litsus inimese tervise ja pika
ealisuse eest;

2) nõukogude patriotism — seltsi

pingutama, et see lõik meie töös 
kulgeks edukalt. Sanitaarposte on 
ülikoolis 10, ühiselamutes 20 (vas
tutavad sm-d H. Kaaramaa ja A. 
Soilts.) Ülikooli medpunkti poolt 
on välja õpetatud 10 instruktorit.

TRÜ PRS-i töös on üheks kõve
maks pähkliks doonorluse organi
seerimine. Selles osas plaan pide
valt tõuseb. Kui 1965. aastal oli ette 
nähtud 70 doonorit ja sellest täitsi
me vaid 37% (26 doonorit), siis 
1970. aastat oli ette nähtud 170 
doonorit. Plaani täitsime 117%- 
liselt (198 doonorit). Selle eest võib 
öelda tänusõnu antud töölõigu eest 
vastutajale doktor J. Samarüütli
le. Tänavu peab doonorite arv 
tõusma 200-ni.

TRU PRS-i 15-liikmelisse komi-

TRÜ rektori käskkiri 26. apr. 1971
Üleliidulisest tsiviilkaitse eksperimentaalõppusest 16. aprillil Tartus 

osavõtnud TRÜ sanitaarsalkadest tõsteti arutelul esile 3. jä 5. salk 
(Bioloogia-Geograafiateaduskonnast).

1.
Avaldan kiitust TRÜ 3. ja 5. sanitaarsalga liikmetele.

2.
Avaldan kiitust TRÜ 3. sanitaarsalga komandörile, geneetika ja 

darvinismi kateedri assistendile Linda Aru l e .
3.

Avaldan kiitust TRÜ 5. sanitaarsalga komandöri asetäitjale, geo- 
graafiaosakonna II kursuse üliõpilasele Maie E h a t ä h e l e  ja pre
meerin teda rektori fondist 35 rublaga.

TRU rektori käskkiri 20. apr. 1971
§ 1

I. Seoses hooaja lõppemisega ja eduka esinemisega vabariiklikel ja 
üleliidulistel võistlustel suusatamises ja sportlikus orienteerumises pre
meerin (rektori fondist) hea esinemise eest võistlustel ja eeskujuliku 
suhtumise eest õppe-treeningutöösse järgmisi üliõpilasi:

K a r i n  H i i o b i t  keemiaosakonna IV kursuselt,
A in  L u uk i ,  T o i v o  E v a r d i t  ja M a t i  O j a n d u t  Kehakul

tuuriteaduskonna I kursuselt,
S i r j e  K a l l a s m a a d  Majandusteaduskonna II kursuselt.

II. Avaldan kiitust heade tulemuste eest spordivõistlustel järgmis
tele üliõpilastele:

A n n  K a r u l e  Arstiteaduskonna raviosak.,
S i r j e  L e o t o o t s i l e  spordimeditsiini osak.,
J ü r i  J õ e p e r a l e ,  R e i n  L e l l e p i l e ,  K a l e v  P u l l a l e  ja 

V l a d i m i r  Š o k m a n i l e  Kehakultuuriteaduskonnast,
A r v o  K i v i k a s e l e  ja R i i n a  V õ h m a l e  matemaatika-osa- 

konnast.
III. Avaldan kiitust tubli töö eest üliõpilaste ja ülikooli koondvõist

kondade ettevalmistamisel suusaspordi kat. vanemõpetajatele E r n a  
A b e l i l e  ja O s v a l d  A l l i k a s e l e  ning sama kateedri õpetajale 
Ar n e  K i v i s t i k u l e .

A. KOOP, 
rektor

majandusosakond, mistõttu ülikool 
jäi linna arvestuses võlgnike nime
kirja. PRS tegeleb ka sanitaarsal
kade ja -postide organiseerimise, 
varustamise ja õpetamisega, samuti 
doonorluse propageerimisega. Äsja 

liikmete kasvatamine kodumaale moodustati uued sanitaarsalgad ja teesse .kuuluvad teaduskondade 
ustavaiks ja aktiivseiks osavot- nüüd toimub nende teoreetiline ja esindajad. Komitee eesmärgiks on 
jaiks meie maa sanitaarsest tu- praktiline väljaõpetamine (vastuta- meie töösse kaasa tõmmata kogu 
gevdamisest; v ad  sm-d M. Lind ja H. Lindeberg). ülikooli kollektiiv. Kahjuks ei ole

3) seltsi liikmete laialdane osavõtt Sanitaarsalkade tegevust kontrollib meie organisatsioon vabariigi ula- 
seltsi tööst ja juhtimisest; TRÜ tsiviilkaitse staap (vastutab tuses esirinnas, kuigi ta võiks seda

4) vennalik koostöö teiste riikide sm j  Sobolev). Sellel semestril toi- 
Punase RisH orga."isatstooni- id ülikoolteisesed sa„itaarsal- 
dega rahu, sõpruse, inimõiguse
kaitsmise ja inimeste elu ning kade vahelised võistlused, mais on 
tervise nimel. ees ülelinnalised võistlused. Vasta-

olla ja peakski olema kõigi näita
jate osas.

TRU PRS-i esimehe asetäitja 
S. OLENJEVA

Üliõpilaste tervislikust olukorrast
Ajaloo-Keeleteaduskonna partei

organisatsiooni lahtisel koosolekul 
23. aprillil oli peamise küsi
musena kõne all teaduskonna 
üliõpilaspere tervislik olukord, 
mille kohta tegi ettekande TRÜ 
arstipunkti juhataja Aino Soilts. 

Nagu ettekandest selgus, on vii
mase 12 aasta jooksul üliõpilaste 
tervislik seisund järjekindlalt para
nenud, seda eelkõige raskemate hai
gestumiste vältimise osas. Statisti
lised andmed kõnelevad, et 1970. a. 
esines TRÜ üliõpilastel haigestu
misi 2 korda ja haigusepäevi ligi 5 
korda vähem kui Tartu töötajatel 
tervikuna. Arvestades üliõpilaste 
ealist koosseisu, on see igati ootu- 
sepärane. Üle poole haigestumistest 
annab sesoonkatarr, mis paraku 
kaks korda aastas kipub küll muu
tuma sessioonikatarriks, sest eksa
mi edasilükkamist taotletakse just 
tervislikule seisundile apelleerides. 

Iseloomulik on, et ülikooli arsti
punkti poolt väljaantud ja muude 
(sageli tuttavate) arstide lubatud 
haigusepäevade suhe Ajaloo-Keele- 
teaduskonnas tuleb 1:5. Et va
bastamise dokumendid on nõuete
kohaselt vormistatud, siis ei jää 
arstipunktil muud üle, kui need kin
nitada, kuigi mõnigi kord on ilm
selt tegemist ebahaigusega.

Mõnevõrra on paranenud üliõpi
laste osavõtt profülaktilistest läbi
vaatustest, ku[d seda mitte niivõrd 
teadlikkuse tõusu kui dekanaadi 
tõhustunud tegevuse tõttu. Ei saa 
siiski pidada normaalseks, et hari
tud noored vajavad mitmekordseid 
meeldetuletusi, mõnikord koguni 
karistusega ähvardamist, enne kui 
astuvad vajalikke samme oma ter
vise eest hoolitsemiseks.

Sõnavõttudest ilmnes, et Ajaloo- 
Keeleteaduskonna üliõpilased ei ka
suta kaugeltki kõiki neid võimalusi, 
mida pakub tervise tugevdamiseks 
ametiühing (profülaktooriumituusi- 
kud, dieetloidutalongid). Kolmel 
viitnasel aastal pole korraldatud 
diplomandide tervistavaid spordi- 
l a a g r e i d ,  mis teiste teaduskondade 
üliõpilaste hulgas on küllalt popu
laarsed.

Luhiankeet andis teatava ülevaa
te ühiselamutes elavate üliõpilaste 
toitlustamistincrimustest, mis paist
sid olevat põhiliselt korras. Küll 
esines pretensioone ülikooli söökla 
aadressil (valik väike, kvaliteet jä
tab aiuti soovida. rohVem puu- ia 
juurvilju, vähem kartuleid — roh
kem kastet) ning ühiselamus oleva 
einelaua arvel (hommikuti pole 
sageli peaaegu midagi saada, eriti 
tuntakse puudust kohvist; toidud

võiksid olla värskemad, einelaud 
ise õhtuti veidi kauem avatud).

Parteikoosolek võttis kõne. all 
olnud küsimuses vastu asjakohase 
otsuse, mille elluviimine lubab veel
gi parandada hoolitsust üliõpilas
te tervise eest.

H. P

TEADUSLIKUS RAAMATU
KOGUS

esineb teisipäeval, 4. mail kell 16 
dots. R. Kleis teemal «Eesti entsük
lopeedilise kirjanduse arengust ja 
perspektiividest».



ш  ш ш т ш . т  т т ош , а р  ам т д и с«
Reedel, 30. IV 1971. a. lk. 3 

«Tartu Riiklik Ü likoob nr. 14

J A A N
R E B A N E
filosoofia
doktoriks

Kes veidigi jälgib nõukogude fi
losoofiaalast kirjandust, sellele ei 
jää märkamatuks siin toimuv hoog
ne areng. Tänapäeval on kedagi 
raske üllatada hea tööga, sedavõrd 
on kasvanud väitekirjade tase. 
Seepärast omandab erilise kaalu

Professor 
emeritus

F E L IX  
L E P P  

90

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI ESIMESELE SÕJAJÄRGSELE 
TEADUSALA PROREKTORILE, KAUAAEGSELE EESTI KIRJAN

DUSE JA RAHVALUULE KATEEDRI JUHATAJALE 
FILOLOOGIAKANDIDAAT

K A H L  T A E V IL E
I

Tartu Riikliku Ülikooli rektoraat ja ühiskondlikud organisatsioonid 
ning Ajaloo-Keeleteaduskonna kollektiiv tervitavad Teid Teie austa- 
misaktuse puhul ja tänavad Teid tehiud suure ning vastutusrikka töö 
eest.

Ligi 30 aastat olete Teie töötanud ülikoolis õppejõuna, eesti kirjan
duse ja rahvaluule kateedri juhatajana, teadusala prorektorina.

Teie töö ülikoolis algas revolutsioonilise murrangu ajal. Pärast 
Suurt Isamaasõda olite Te üks neid, kelle õlul lasus raske töökoorem, 
et laostatud ülikoolis uuesti õppe- ja teaduslikku tööd alustada. Te 
olete üks neid, kelle mehisusest, töövaevast ja tarkusest hakkas meie 
ülikool liikuma nõukoguliku arengu teel.

Teie olete kasvatanud üles terve põlvkonna marksistlikult haritud 
kirjandusteadlasi ja keskkoolide kirjandusõpetajaid. Teie ausus, taga
sihoidlikkus, südamlikkus, heatahtlikkus ja huumorimeel on aidanud 
töökaaslastel ja üliõpilastel hõlpsamini lahendada kõige keerukamaid 
küsimusi. Organisatoorse ja õppetöö kõrval olete suutnud tulemus
rikkalt süveneda ka teaduslikku töösse.

Soovime Teile õppetöölt lahkumise puhul ka tulevikus head tervist 
ja edu edaspidseks tööks. TRÜ kollektiiv

2. mail k. a. saab Tartu Riikliku 
Ülikooli omaaegne mikrobioloogia 
ja nakkushaiguste kateedri juha
taja, Eesti NSV teeneline teadlane 
meditsiinidoktor professor Felix 
Lepp 90 aastat vanaks.

Paljulapselise põllutöölise pere
konna liikmena tuli ka temal aeg
sasti mõelda leivamuredele. See
tõttu nõudis õpihimulise nooruki 
tee kõrgema hariduslätte juurde 
palju aega ja vaeva. 29-aastaselt 
lõpetas ta Tartus eksternina güm
naasiumid Arstiteaduskonna üliõpi
lasena tuli F. Lepal 4. kursusel 
õpingud katkestada, et maailma
sõja puhkemise tõttu sõdurisinel 
selga panna. Alles mitu aastate hil
jem sai võimalikuks õpingute jätka
mine, mistõttu arstidiplom anti 
F. Lepale küpses meheeas — 37- 
aastaselt. Mehemoodi asuski vastne 
arst tööle. Praktiline töö kooliars
tina, Tartu Nakkushaigla ordinaa- 
torina ja hiljem juhatajana ei ta
kistanud F. Leppa leidmast vabu 
õhtutunde teaduslikuks uurimis
tööks Tartu Ülikooli Bakterioloogia

vastu mitte ühtegi!), mille sai meie 
ülikooli õppejõu Jaan Rebase väi
tekiri «Tunnetuse sotsiaalsest de
terminatsioonist» selle äsjasel kaits
misel NSVL TA Filosoofia Insti
tuudi teaduslikus nõukogus Mosk
vas. Oponendid — professorid
A. Spirkin ja M. Popovitš ning fi
losoofiadoktor A. IJrsul tõstsid esi
le, et dissertant on suutnud uudselt 
valgustada filosoofia üht keskse
mat probleemi, avades kaasaja tea
duste viimaste andmete sünteesi 
tulemusena selles osas rea uusi as
pekte. Oponendid hindasid kõrgelt 
töö konkreetsust, materjalirikkust 
ning soovitasid selle mõningaid 
põhiseisukohti arvestada filosoofia 
õppeprogrammide koostamisel.

Probleemi tervikuna seadis juba 
Hegrel ja ta sai teadusliku, materia
listliku lahenduse Karl Mafxi ge
niaalsete tööde tulemusena. Mark
sistlikku filosoofiat edasi arenda
des püstitas V. I. Lenin ülesande 
töötada läbi dialektikat kui loogi
kat ja tunnetusteooriat inimmõtle- 
mise, teaduse ja tehnika arenguloo 
najal. Selle leninliku põhimõtte rea-

Instituudis. Varsti pärast doktori
väitekirja kaitsmist 1924. a. luges
F. Lepp Tartu Ülikoolis tuberkuloo
sikursuse siis kursust sisehaigus
te polikliiniku, lõpuks nakkushai
guste kliiniku kohta algul eradot- 
sendina, siis dotsendina ja alates 
1944. aastast professorina nakkus
haiguste ja mikrobioloogia ka
teedri juhataja kohal.

Prof. F. Lepa sulest on ilmunud 
ligi sada teaduslikku ja populaar
teaduslikku tööd, mis käsitlevad 
kõhutüüfuse, difteeria, tuberkuloosi 
jt. nakkushaiguste diagnostika, 
ravi ja profülaktika küsimusi. Mär
kimisväärsed on prof. F. Lepa tee
ned tuberkuloosivastase võitluse 
organiseerimisel kodanliku Eesti 
tingimustes. Pärast nõukogude või
mu taaskehtestamist Eestis võttis 
prof. F. Lepp aktiivselt osa tervis
hoiusüsteemi ümberkorraldamisest. 
Nii organiseeris ta 1940. a. esimese 
sanitaarepidemioloogia jaama Tar
tus ja oli selle juhatajaks kuni 
Suure Isamaasõja alguseni.

Eriti aktiivne oli juubilari tea

duslik ja praktiline tegevus sõja
järgseil aastail. Perioodil, mil oli 
terav vajadus arstide järele, asus 
prof. F. Lepp täie innuga uut kaad
rit ette valmistama. Ta õpetas 
noori meedikuid iga haigusjuhtu 
põhjalikult uurima, alati rõhutades, 
et tuleb ravida mitte haigust, vaid 
haiget inimest.- Tema printsiibiks 
on alati olnud non nocere — mitte 
kahjustada psüühiliselt ega somaa
tiliselt haige organismi. «Rasketel 
juhtudel mitte kaotada lootust, ker
getel — olla valmis halvenemist 
ennetama,» nii õpetas prof. F. Lepp 
oma õpilasi.

Prof. F. Lepa juhendamisel on 
kaitstud 18 kandidaadiväitekirja ja 
valminud rohkesti üliõpilaste au- 
hinnatöid. Mitmed tema õpilastest 
on meditsiinidoktorid, instituutide, 
sektorite või kateedrite juhatajad. 
Väitekirjade oponendina-retsensen- 
dina on juubilaril tulnud esineda 
enam kui kolmekümnel korral ja ka 
praegu lebavad tema töölaual 
mõned dissertatsioonid, mis oota
vad asjatundlikku arvamust.

Imetlusväärne on auväärses eas 
professori reipus ja töötahe. Temale 
retsenseerimiseks saadetud tööd 
jõuab ta alati lühima ajaga läbi 
vaadata ja anda asjatundliku hin
nangu. Inimesena on prof. F. Lepp 
väga tähelepanelik, täpne, erakord
selt vastutulelik ja abivalmis. Otse 
nakatavalt mõjub ta nooruslik elu
rõõm, haarab ta loodusearmastus ja 
sügav huvi muusika ning kujutava 
kunsti vastu.

Juubilari rinda ehivad partei ja 
valitsuse kõrged autasud — Töö
punalipu orden, V. I. Lenini 100. 
sünniaastapäeva puhul antud me
dal. Ta töö on pälvinud NSVL 
Kõrgema Hariduse ministri tänu
avalduse, Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi aukirju. 1956. a. omis
tati talle Eesti NSV teenelise tead
lase aunimetus.

Meie juubeliter.vituse lugupeetud 
professorile võib koondada lühi
kesse vormelisse: Au mehele, au 
tööle, au aastaile!
Õpilased ja kaastöötajad mikrobio
loogia kateedrist, nakkushaiguste,

dermatoloogia ja veneroloogia 
kateedrist

see korge hinnang (27 häält poolt,
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liseerimiseks rakendas J. Rebane 
kaasaegset informatsiooni mõistet, 
kasutades seejuures väga ulatus
likku materjali kultuuri ajaloo, et
nograafia, psühholoogia, keeletea
duse, antropogeneesi, geneetika, loo
mapsühholoogia, etoloogia ja teis
te distsipliinide valdkonnast. Sel
lele eelnes informatsiooni mõiste 
enda erinevate aspektide ja filosoo
filise tähenduse põhjalik analüüs, 
mis sisuliselt kujunes omaette uuri
museks (väitekirja I peatükk).

Dissertant kasutab tunnetuse sot
siaalse determinatsiooni uurimi
seks mõistet «sotsiaalne mälu». 
Lähtudes sotsiaalse mälu nähtuste 
tohutust kvalitatiivsest eripärast, 
omandab tema suhtes rakendatav 
informatsiooni printsiip arvukalt 
varjundeid, mida väitekirjas üksik
asjaliselt vaadeldakse. Seejuures 
ilmneb, et informatsiooni mõiste on 
viljakas tunnetuse sotsiaalse tingi- 
tuse paljude konkreetsete aspektide 
käsitlemisel. Muuhulgas on autor 
uurinud mõtlemise kategooriate 
evolutsiooni ja teisenemise prob

leemi etnograafia, keeleteaduse ja 
psühholoogia andmete valguses.

Autor ei nõustu seisukohaga, mil
le järgi kategooriate aparaati pee
takse muutumatuks ja eitatakse ka
tegooriate mistahes sõltuvust keele 
eripärast. Samal ajal näitab ta, et 
mõtlemise kategooriate süsteemi ei 
saa samastada ei keele grammati
lise ega semantilise struktuuriga, 
vaid see etendab teatud mõttelise 
invariandi osa. Mõtlemise loogilise 
struktuuri arengu tunnistamine ei 
tähenda aga selle tõiga eitamist, 
et inimmõtlemme on kõigil ajaloo 
etappidel õigesti peegeldanud reaal
sust, vaid viitab üksnes erinevus
tele mõttelise peegelduse täpsuses 
ning detailsuses.

Kaitsmisel sõnavõtnud teadla
sed tõstsid eriti esile seda, et väi
tekirjas on kriitiliselt analüüsitud 
samale teemale pühendatud ko
danlike ja revisionistlike autorite 
töid. Niisugune kriitika on oma 
sügavuselt, haardelt ja täpsuselt

(Järg 4. lk.)

ilLimsiim •  (Sõprus ®  s£
Juba üheksandat korda toimusid 

Jerevanis traditsioonilised üliõpi
laste kevadpidust used. Neist olid 
Jerevani Polütehnilise Instituudi 
külalistena osa võtma kutsutud ka 
TRU Interklubi liikmed ja ansam
bel «Fix».

Juba esimesel pilgul jättis Jere
van väga hea mulje. Laiad hästi 
valgustatud tänavad, väga palju 
rohelust. Kohati põlesid elektripir
nid puude okstel, samas särasid 
värvilistest tuledest igasugused ku
jundid. Pimeduse ja poriga harju
nud tartlastele tundus see kõik lau
sa ilutulestikuna. Kui lõpuks jõud
sime mägedesse, kus asus üliõpilas- 
linnake Seithun, avanes imeilus 
vaade all tuledes säravale linnale.

Et Jerevani PI on meie üHkoolist 
tunduvalt suurem, on seal isal tea
duskonnal oma interklubi. Meid oli 
antud Küberneetikateaduskonna 
hoole alla.

Igal õhtul olid kavas kontserdid. 
Ansambleid ja soHste oli saabunud 
peaaegu kogu Nõukogude Liidust,

peale setle esinesid parimad kohali
kest muusikutest. Balti vabariiki
dest oli «Fix» ainuke esineja. Siiski 
avanes esmakordselt võimalus saa
da põguski ülevaade üliõpilaste 
muusikaarisamblitest (peamiselt 
biitansamblitest) kogu meie suure 
kodumaa ulatuses.

Esimesel õhtul esines JP I kam
meransambel. Mängiti peamiselt 
Armeenia kõige populaarsema heli
looja Komitasi muusikat. (Põhili
selt tema loomingust koosnes ka 
kõigi teiste tõsist muusikat esita
nud ansamblite ja lauljate reper
tuaar).

Armeenlaste jaoks on Komitas 
rahvuslik uhkus. Tema muusika on 
äärmiselt huvitav juba esmakordsel 
kuulamisel. Kõige sügavama mulje 
jättis see muusika mulle mälestus
samba juures, mis on püstitatud 
1915. a. türklaste noolt hukatud 1,5 
milioni armeenlase mälestuseks.

Ülalt püramiidina kokkusuundu- 
vad kolossaalsed sambad, nende 
keskel maa all loidab igavene tuli.

nneenia
Sügavalt alt kõlab traagiline või
mas orelimuusika.

Armeenlased oskavad oma rasket 
minevikku vääriliselt mälestada.

Nüüd aga uuesti kontsertidest.
Väga huvitav oli kuulata insti

tuudi meesansambli esinemist. 
Kõige üllatavam meie jaoks oli see, 
et kõik ansambli liikmed olid välis- 
armeenlased, kes on kodumaale õp
pima tulnud. Hoolimata sellest, et 
nad on sündinud Armeeniast kau
gel ja üles kasvanud võõra rahva 
keskel, peavad nad väga kalliks 
maad ja rahvast, kust nende esi
vanemad on võrsunud.

Festivali teine päev oli üks sisu
kamaid. Lavale astus kolm ansamb
lit, JP I kaks kõige populaarsemat
— «Apostlid» ja «Unistajad» — 
ning meie «Fix».

«Apostlid» esitasid põhiliselt 
sama kava, tnillesa nad meilgi vai
mustatud poolehoidjaid leidsid 
(tantsumuusika välia arvatud). 
Publik võttis nad väga hästi vastu. 
Juba avamuusikast tunti ära esita

misele tulev pala ja kõlas aplaus. 
Esinemise ajal oli saal haudvaik
ne (kahjuks ei olnud see alati nii 
isegi siis, kui laval, oli kammer
ansambel). Pärast ei tahetud neid 
kuidagi lavalt ära lasta.

«Unistajad» ei ole kaugeltki nii 
originaalne kui «Apostlid». Esita
takse põhiliselt ansambli «The

Beatles» laule, seda aga väga 
hästi.

Üldse pole sealsete ansamblite 
juures eluküsimuseks, kas reper
tuaar on tingimata enda kirjutatud. 
«Unistajad» näiteks ei taotlenud 
isegi ettekandes erilist omapära, 
sageli nad matkisid otseselt origi- 
naalesitust. (Järgneb)

T. SALU, üliõpilane

ю
СЛ



JAAN REBANE] filosoofiadoktoriks

Mõned kirjad H. Harjula

Martin V. oli noor, ilus ja andekas mees. Kõik see sobis, Martin 
V. kutsuti filmi, anti osa.

Martin V. mängis küürakat. Küür tehti vatist, Martin V. pidi pisut 
lonkama, suure plaani kaadrites kattis tema vasakut silma kae.

Martin V. mängis andekalt, muutus populaarseks ja paljud, kes seda 
filmi olid juhtunud nägema, ei saanud teisiti, kui pidid talle kirjutama. 
Martin V. oli nagu meelitatud, aga varsti pani ta tähele, et enamik 
vaatajaid kirjutas peaaegu ühest ja samast, ikka ja jälle umbes nii: 

«Austatud näitleja Martin V.!
Andestage, et julgen Teid tülitada, kuid on midagi, mis ütleb, et 

pean seda tegema. Täna vaatasin kaheksandat korda Teie vapustavat 
mängu. Nüüd, olles jõudnud koju, suudan vaevu tajuda, kui palju 
oleks mul Teile öelda, kui paljust Teiega kõnelda. Ah, kui vaid ei puu
duks sõnad, mis annaksid Teile killukesegi minu tunnetest neil korda
del, mil võisin näha Teid!

Te olete mehine inimene! Teie õnnetus ei ole hävitanud Teie annet. 
Olles ilma jäetud tervisest ja ilust olete Te ikkagi üle oma saatusest 
ja annate kunstielamuse neile, kes Teie-taolist nähes paremal juhul 
vaid kaasa võiksid tunda. Ma mõistan Teie suurust, sest ma mõistan 
Teid! Mulle olete Te mina ise, ainult mõõtmatult suurem!

Ma olen 25-aastane neiu, ma olen küürakas, ma lonkan veidi, mu 
vasakul silmal on kae. Väljaspool oma unistusi ei ole ma kunagi saa
nud armastada. Nüüd, Teid mõistes, loodan aga, et ka Teie mind mõis
tate. Ma armastan Teid!

Therese G.»
Selliseid kirju kogunes peagi terve laekatäis. Martin V. muutus kur

vaks, südamel oli raske. Edu kunstis ei rõõmustanud teda enam. Pa
rajasti oli vaba kojamehe koht ja Martin V. otsustas näitlejaameti 
maha panna.

Saabus talv, lähenes kevad. Kord katuselt jääpurikaid raiudes libi
ses Martin V. õnnetult, kukkus alla, ime, et veel elama jäi. Selgroog 
sai kannatada, jalaluu kasvas valesti kokku ja Martin V. jäi pisut lon
kama. Ühel õhtul kuu aega hiljem avastas ta, et vasakule silmale hak
kab kasvama kae.

Martin V. võttis riiulilt laeka kunagi saadud kirjadega, haaras esi
mese ettejuhtunu, luges selle veel kord läbi, komberdas kirjutuslaua 
juurde, otsis puhta paberi ja sulepea ning kirjutas vastuseks:

«Austatud neiu Therese G.!
Andestage, et viivitasin vastusega — osa, milles esinesin möödunud 

talvel, ei jätnud mulle kuigi palju vaba aega.
Mul on hea meel, et juba eelmisega suutsin pakkuda midagi, mis 

Teid ükskõikseks ei jätnud, kuid arvan, et teete valesti, nõudes Suurelt 
Kunstilt sõprusest rohkemat. Lugupidamisega Teie

- - Martin V.»
Homme tuuakse esimene pension, siis saab ka kirja ära saata.

(algus 3. lk.) 
ainulaadne meie filosoofilises kir
janduses. Dissertant lähtub mark- 
sistlik-leninlikust parteilisuse põhi
mõttest, näidates kodanlik-revisio- 
nistlike, kontseptsioonide ideoloogi
list tagapõhja. Muuhulgas lükkab 
ta umber äärmuslike strukturalisti- 

i  de ideed, mille kohaselt kogu kul- 
T tuuri mitmekesisust püütakse taan-
▼ dada mõnede üldinimlike elementide- 
^universaalide kombinatsioonidele.
▲ Oponendid kurtsid väitekirja era- 
^kordse mahukuse üle. Jättes kõr- 

♦
♦

vale psühholoogiliselt täiesti mõis
tetava protesti oponentidele lange
nud raske lugemistöö osas, tuleb 
märkida, et väikese kateedri tingi
mustes on paratamatu otseste isik
like teaduslike kontaktide vähesuse 
kompenseerimine erialase kirjan
duse (seejuures küllaltki raskelt 
kättesaadava!) maksimaalse kasuta
misega. Antud töö kirjutamisel on 
viidatud ligemale 1000 tööle palju
des keeltes. See on loomulikult ka
jastunud ka uurimuse struktuuris, 
mahus, stiilis ja teostamise tähtae

gades. (Muide, omal ajal viitas 
meie ülikooli dissertatsioonide sel
lele eripärale kadunud professor 
Mihkel Kask). Viiest doktoridisser
tatsioonist, mida on kirjutanud võS 
valmistavad TRÜ filosoofid, kanna
tavad seni kaitstud kolm kõik selle 
«oponentide hirmutava» eripära all.

Jaan Rebane on teinud igati 
tubli mehetöö. Soovime talle filo
soofiadoktorina palju edu ning; 
jõudu edasiseks.

Kolleegid filosoofia 
kateedrist.

! ^7ule
♦

I botaanilza~ 

aeda !
I. mail avatakse TRÜ botaanika

aed külalistele. «Ja mis siis?» kü
siks vist nii mõnigi tudeng, kes 
pole seal veel käinud. «Botaanika
aed — see on üks suur maa-ala 
täis taimi, mis võivad huvi pakkuda 
vaid vastava eriala inimestele.»

Aga kas sa tead. . .
* et TRÜ botaanikaaed on Ida- 

Euroopas üks vanemaid, asutati 
1803. aastal;

* et praegu kasvatatakse TRU 
botaanikaaias ligi 4000 taimeliiki 
ja -sorti!

* et botaanikaaial on sidemeid 
kogu maailmas ja ta saab seem
neid Austraaliast, Uus-Mere- 
maalt, Lõuna-Aafrikast, Vaheme
remaadest ja mujalt.

Ja kas sa tead, et seal on praegu 
väga ilus? Keskaegse linnamüüri 
vall, mis jääb botaanikaaia terri
tooriumile, sinetab esimestest ke
vadlilledest — siniliiliatest. Isegi 
siis, kui kõik Tartu lilletädid oma 
kimbukesed kokku paneksid, ei 
saaks neid vist nii palju.

Ka tiik on taas ellu ärganud. 
Paar noori aristokraatseid luiki 
ujub rahulikult tiigivees ega lase 
end sugugi häirida kaldal ringija
lutavast toonekurest ja paterdavast 
pardipojast.

Botaanikaaia praegune perenaine 
Elli Lellep kurdab, et suveks kipub 
tiigis vett väheseks jääma. Õnneks 
pole Emajõgi kaugel, nii et viima

ses hädas võib sealt lisa saada.
Hoopis eksootiline maailm ava

neb kasvuhoonetes. Troopikataime
de majas võib juba praegu näha 
kauniõielisi orhideesid. Kuiva troo
pika osakonnas on üle 300 liigi 
kaktusi ja nende eredavärvilisi õisi. 
öökuninganna ripub veel silmator
kamatu liaanina kasvuhoone lae 
all ja ootab oma ööd, et avada 
paariks tunniks 20-sentimeetrilise 
läbimõõduga õis.

Palmihoone on nii tihedali võim
said puid täis, et tahes-tahtmata 
meenuvad lapsepõlves loetud in
diaanlaste jutud ja põnevad seiklu

sed Amasoonase ürgmetsades.
Huvitavat on palju. Aga omet 

silm on kuningas.
Botaanikaaia töötajad ja Bioloo- 

gia-Geograafiateaduskonna üllõpi 
lased teevad veel viimaseid koris~- 
t ust öid aias, et uuel hooajal oleks, 
kõik korras külastajate vastuvõe
tuks.

Igatahes kui arvestuste ja eksa-. 
misessiooni ajal kipub närv <rkrus
si» minema ja aeg ei võimalda kau
gemale sõita, mõjub väike jalutus
käik botaanikaaias kindlasti värs
kendavalt.

E. VERt

f  Alustanud mullu intiimse ja lüü- 
фriise kahe poeedi (H. Visnapuu ja 
'^V. Adamsi) ning kuue poisi 
«A m о r e s e»õhtuga, jätkanud tä
navu juba märksa avarama ja pin

gelisema luule-etendusega ärkamis- 
>aja isamaalauludest « I g a v i k k u  
( Oma l e  o t s i d a . . . » ,  on need 
.«Amorese» ühisnimetaja alla võe
tud etlejad inimese olemise ja ar- 

^mastuse probleemidelt ning kodu- 
»maale ja selle keelele igaviku otsi- 
>miselt jõudnud « K i v i d e s  j a  
. k a t e d r a a l i s »  nende kahe poo
luse õnnestunud sünteesini.

Nende sõnamaailm on kasvanud 
»mitte ainult geograafiliselt (Koi
dulast ja Visnapuust Borcherti,

f
Verhaereni, Hikmeti ja isegi Nor
bert Wienerini), vaid ka etlemisos- 
fkuselt, mis on pingsam, mitme- 

^külgsem ja läbitunnetatum. Eeskätt 
^väljendub kasv aga probleemides, 
Anende sügavuses ja nägemises. Su- 
Ygestiivsest kammerlikkusest sõnas
▼ ja mõttes on märksa kaugemale 
^mindud. Ületatud on ka «Igaviku»- 
A etenduse ühetahulised meeleolud.
▲ «Kivid ja katedraal» on mõtisk- 
Tlus inimesest ja ühiskonnast, isik-
▼ susest ja massist, nende vahekor-
♦ rast ja osast. Ja seda mitte ainult 
Asõnas, vaid ka muusikas ja pildis, 
Akus kolm muusat teenivad üht mõ- 
Itet, arenevad huvitavas komposit- 
Tsioonis väljendamaks üht ideed.

Kõik on irratsionaalselt üks, kõik 
on ühetaoline, kõik on allutatud 
tervikule. Pole kive. On roosa ka
tedraal.

«KORDUMISE IME, MU ARM, 
ON KORDUMISE 
KORDUMATUS.»

Eelnevaga on antud kaks äär
muslikku varianti, kaks katedraali, 
üks võikusest purunenu ja teine 
idüllilises kompromissis hõljuv. 
Mõlemaid tuleb eitada, teinegi tu
leb purustada, et sünteesida lahu-

Nõnda välditakse ähvardav 
eklektilisus selles pendeldavas 
ideede, meeleolude ja autorite rä
gastikus, nõnda saab etenduse en
da üksikosade kividest kokku haa
rava ja tervikliku kolme muusa ka
tedraali.

P.S. S e l l e l e ,  kes vee l  po 
le n ä i n u d  ega  к u u 1 n U ds

ф  Peale juba nimetatud autorite 
loeti veel Prevert’i, Whitmanit^ 
Brechti, Talvikut, Alverit, ParVet
jt. ' j j

,‘xJCiuicl ja fzateclmal
(t

«KORRALAGEDUS ON MU 
EPITAAF.»

Borcherti sõjaaegne ja -järgne 
[mõte ning sõna, ahastus, süütun- 
*ded, resignatsioon. Võikad harju- 
^mused tappa ja pidada pilgareid. 
ф Inimene on lõhestatud, miski temas 
A pole enam harmooniline ega tervik- 
Ilik . Katedraal on purustatud, ki- 
Tvid on kildudeks.
Y Äkki muutub kõik. Kontrastina 
Talgab idüll, täiuslik, magus, pre
tensioonitu. Jugoslaavia naivistide

!
pehmed hellitavad värvid, Baude- 
laire’i, Verhaereni, Rudaki joovas
tavad värsid. Kangastub katedraal, 
mis ei kätke ei ehitamise vaeva 

^ega nii paljude kivide eri ilmet.

tatud ja lõhutud kividest uus ka
tedraal, uus inimene ja tema ühis
kond. On vaja, et igal viinamarjal 
kobaras peegelduks valgus, on va
ja, et iga suure valge maja aknas 
oleks oma tuli. Hikmet, Alver ja 
Bach tulevad ning toovad oma 
selguse, mille resümeerivad kavale^ 
hele trükitud Antoine de Saint- 
Exupery sõnad «Lahingulendurist»: 
«Ainult selle eest võib surra, mille 
eest võib elada.»

«Kivid ja katedraal» on eten
dus, mille jooksul jõuad tunda 
häbi ja ahastust, mõnusat mängle
mist, tapvat tragismi, ärkamist ja 
võitlustahet, meeleheidet ja har
dust. See on õhtu, mis masendab 
ja ülendab.

Võib-olla suurendab mõju see, et 
korraga on haaratud kõik meeled, 
kuid vähem tähtis pole ka lugejate 
ning muusika sisepinge ja fortis
simo.

Ühest meeleolust teise, ühelt 
ideelt teisele viib etenduse «puna
ne niit» Filosoof, kes katkestab 
oma neutraaliaga äsja sisendatu, 
tirib su välja emotsioonist, mis sa 
just said, ning mõtestab tunde, an
nab sellele pinnase ning tausta 
Exupery sõnade läbi.

%  Lugesid eesti floloogia II kur
suse üliõpilased Heidi Ojaste, Sil
via Baum, Urmas Orek, Tõnu Kal
jumäe, Tiit Sinissaar, Peep Nem- 
valts ja Rein Veidemann ning Aivo 
Lõhmus sama osakonna esimeselt 
kursuselt.

ф  Muusikat juhtis Tõnis Tulp, va
litud heliloojateks Bach, Dassin, 
Penderecki, Pärt jt.

ф  Pildid valis ja näitas Peeter Ei- 
nasto psühholoogiaosakonna tei
selt kursuselt. Jugoslaavia naivis- 
tid on Kovacic, Rabuzin, Naumovs- 
ki, Generalic, Virius. Pea’e nende 
näidati pilte veel 17 kunstnikult.

ф  Valgustust juhtis Toivo Aus.

ф  Lavastus on Mariina Hanovalt 
koos kõikide teistega.

ф  Esietendus oli 16. aprillil üli
kooli klubis, teist korda 22. aprillil.

SIRJE KIIN

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Р ийклик  Юликооль» («Т а р 
туский государственный университет*) 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemarmi nim. trükikoja trükk. 
Tartu, ülikooli 17/19 111 Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 2541. MB 05107.
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, KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Nr. 15 Reedel, 7. mail 1971. a. XXIII aastakäik

Sõjakirjanduse päeva puhul
59 aastat tagasi, 5. mail 1912 hakkas Peterburis ilmuma esimene 

bolševistlik päevaleht «Pravda». Seega astub meie parteiline ajakir
jandus oma 60. tegevusaastasse, mis pole küll eriti ümmargune juu
bel, kuid annab siiski põhjust tähelepanu juhtida ajakirjanduse osale 
kaasaegses nõukogude ühiskonnas.

Ülikooli ajaleht kuulub meie ajakirjanduse kõige väiksemate välja
annete hulka, kuid oma a!ma mciter’i häälekandjana püüab temagi 
seista hea nende suurte ülesannete lahendamise eest, mis erutavad 
kogu meie rahvast, eelkõige aga ülikooli kollektiivi. Mõndagi on sel
les osas tehtud, kaugelt enam aga tegemata jäänud, eriti kui silmas 
pidada seda suurt vaimset potentsiaali, mida ülikool endast kujutab 
ja mis paraku õige visalt ilmub perioodilise trükisõna veergudele. Toi
metus ootab alati operatiivset lühiinformatsiooni teaduskondade ja ka
teedrite ning ühiskondlike organisatsioonide uudsetest töödest-tegemis- 
test. et seda kogu ülikoolile teatavaks teha. Paraku on sellise infor
matsiooni laekumine ikka veel juhuslik, mistõttu paljugi huvitavat 
jääb lehest välja, sest asjaosalised ei vaevu võtma sulepead või tele
fonitoru. Hoopiski väheseks on jäänud ulatuslikumaid probleeme püs
titavad kirjutused, mida ootaks just õppejõudude ja teadusemeeste su
lest. Vaikselt suri sõnavõtjate tagasihoidlikkuse tõttu rubriik « V e r 
b u m  h a b e t  p r o f e s so r » .

Püüame pidevalt ajalehe sisukamaks ja huvitavamaks muutmise suu
nas, sedapuhku appi võttes ülikooli noori sotsiolooge — massikommu
nikatsiooni uurijaid. Küllap paljudki meie lugejatest on kokku puutu

nud praegu levitatava ankeediga, mille eesmärgiks on parandada meie 
lehe ja tema toimetuse tööd eeloleval õppeaastal ja seda mitte ole- 
tuste-arvamuste tasemel, vaid tõelisele sotsioloogilisele uurimusele 
tuginedes. Toimetusel jääb üle ainult soovida kannatlikku meelt ja 
sõbralikku suhtumist intervjueerijatesse ning ankeeti, millest loodame 
aasta poole pärast juba otsest tulu tõusvat.

Hiljuti arutas EKP TRÜ komitee meie ajalehes avaldatud kriitikale 
reageerimist ja märkis ära, et kriitiliste materjalide avaldamine on 
viimasel ajal mõnevõrra sagenenud, seda eelkõige tänu rahvakontrolli 
grupi agarusele. Paraku ei reageeri ülikooli allasutused alati õigeaeg
selt kriitikale ega informeeri toimetust puuduste kõrvaldamiseks ette
võetud abinõudest. Olukorra parandamiseks juhiti vastavas otsuses 
kõigi allasutuste tähelepanu vajadusele pidada kinni üldisest kor
rast, mille kohaselt ajalehes avaldatud kriitikale tuleb konkreetselt 
vastata hiljemalt k a he  n ä d a l a  j o o k s u l  kriitilise materjali il
mumise päevast alates. Toimetusele tehti ülesandeks osutada suuremat 
nõudlikkust kriitikale vastuste taotlemisel, rahvakontrolligrupil tuleb 
aga pidevalt kontrollida kriitikale reageerimist ja nõuda vajaduse kor
ral asjaosalistelt täiendavaid seletusi.

Ajakirjanduse päeva puhul täname kõiki oma kaastöölisi, kes on 
aidanud oma vabast ajast ja heast tahtmisest lehte teha ja levitada, 
ning soovime neile raugematut indu edasiseks. Heatahtlikule lugejale 
aga — aitäh sõbraliku suhtumise eest ühes lootusega koos- j?, kaas
töö edasisele kasvule.

T o i m e t u s

ELKNÜ 
TRÜ komitee büroo

4. MAIL 1971. A.
* Büroo andis soovituse NLKP liik

mekandidaadiks astumisel Majan
dusteaduskonna III kursuse üli
õpilasele, büroo liikmele Vello 
Peedimaale.

* Krakowi üliõpilaste ehitusrühma 
vastuvõtva EÜE Adavere rühma 
komandöriks kinnitati majandus
küberneetika IV kursuse üliõpi
lane Peep Gorelov. Debreceni üli

õpilasi võtab vastu EÜE Karula 
rühm. Komandöriks sai psühho- 
loogia-osakonna III kursuse üli
õpilane Arvo Kreegipuu.
Büroo täpsustas 3.—10. maini 
läbiviidava üleliidulise komsomo- 
likoosoleku kalenderplaani. Vas
tava ettekande tegi R. Hunt. 
Omavalitsusest füüsika pedagoo
gilises osakonnas rääkis osakon
na sekretär M. Salundi. Ta mär
kis, et teaduskonna ühiselamu 
jäi võistluses viimasele kohale. 
PÕhjus — nõukogu hakkas liiga 
hilja tööle. Majandusteaduskonna 
sekretär T. Laak leidis, et soovi

da jätab elu-olu ühiselamus. 
Kord sai majja rektorifondi jao
tamisel.
Klubi nõukogu esimees J. Viller 
esitas büroole aruande nõukogu 
tööst. Head tööd oli tehtud palju, 
selle eest hindas büroo nõukogu 
tegevust kõrgelt.. Sügissemestriks 
tuleb välja töötada teaduskonda- 
devahelise isetegevuskonkursi uus 
juhend. Tuleks koostada esteetilise 
kasvatustöö plaan, võib-olla on 
otstarbekas proovida jälle vikto- 
riinivormi, kavatsetakse ergutada 
pop-lauljate tegevust.
S. Kallas ja T. Kuldsepp infor

meerisid bürood sõprusvisiidist | 
Ungarisse. Debreceni ülikoolis | 
olid koos Ungari, Soome ja Eesti 
üliõpilasdelegatsioonid. Samal 
ajal toimusid Ungari-Sooine sõp
rus- ja kultuuripäevad. Meie de
legatsioon pikendas Debreceni— j 
Tartu ülikoolide kultuurisidemete! 
lepingut.
Büroo karistas valju noomitusega 
arvestuskaardile kaubandusöko- 
noomika V kursuse üliõpilasi 
M. Pilli ja L. Musta üliõpilasele 
ja kommunistlikule noorele eba- 
väärilise käitumise pärast ühis
elamus.

TRÜ NOUKOGUS
ф  TRÜ Nõukogu viimasel koos

olekul andis prof. K. Siilivask aru 
ülikooli ajaloo uurimisest. Sel
gus, et J. Eilarti koostatud tutvus
tav album on valmimisjärgus, nagu 
ka L. Eringsoni kirjutatud lühiüle
vaade. Tõsiteadusliku ja põhjaliku 
ajaloo osas aga pole kõige esimes
test sammudest kaugemale jõutud. 
Nõukogu tunnistas olukorra ebara
huldavaks ning kohustas rektoraati 
ning parteikomiteed asja kiiresti 
ning otsustavalt käsile võtma.

|S$ Teiseks arutati (aruandjad
A. Vaiksaar ja F. Kudu) üliõpilas
te kehalise kasvatuse olukorda. 
Ülikooli spordibaasid on vanad ja 
nigelad, üliõpilaste suhtumine ke
halisesse kasvatusesse alahindav. 
Seetõttu on vastav töölõik jäänud 
maha kaasaja tasemest, kaasa ar
vatud rakenduslikud spordialad 
(ligi pooled üliõpilastest ei oska 
ujuda). Muret fekitav on osa üli
õpilaste tervislik seisund (nõrga- 
tervislikke üliõpilasi on 16%). Soo
vida jätab üliõpilaste töö- ja puh- 
kerežiim ühiselamutes.

Vastuvõetud üksikasjalik otsus 
taotleb olukorda pööret tuua. Ot
sustati küsida koolidelt ja spordi
organisatsioonidelt võimlaid, raja
da mänguväljakuid ühiselamute 
juurde, luua ülikoolisiseste spordi
ürituste järjekindlam süsteem. Ette
heiteid tehti komsomolile, kes on 
sporditööst eemale jäänud, ning 
peeti vajalikuks alustada uute spor
dibaaside rajamist enne ülikooli 
väljaehitamise perspektiivis ette
nähtud tähtaegu.

®  Ülikooli nõukogu otsustas 
jaatavalt Votele Meipalule profes- 
sorikutse andmise.

vaibus Euroopa südames ka
hurite kõu. Võit! Võidupäev! 

Päev, mida nõukogude sõja
mehed, kogu nõukogude rah
vas oli ligemale neli lõputut 
sõjaaastat pikisilmi oodanud, 
eli viimaks saabunud.

Kodumaale veeresid ron
gid koonduslaagritest va
bastatud vangide, võõrale 
maale tööorjusesse kihuta
tud inimestega. Veeresid, 
rongid demobiliseeritud sõ
jameestega, keda võeti vas
tu juubeldamisega ja liigu- 
tuspisaratega. Veeresid läbi 
ahervaremetes linnade ja  
sõjaarmides maa, mis ootas 
taastajate käsi. Ränka hin
da oli maksnud nõukogude- 
rahvas võidu eest sellesr- 
suures sõjas, liiga ränka, et 
seda kunagi unustada.

26 aastat on möödunud 
nendest ajaloolistest päeva
dest. 26 rahuaastat, loova, 
ülesehitava töö aastat. Ja 
kogu see aeg on seisnud ra
hu ning rahvaste julgeoleku: 
eest valvel meie sõjamehed 
meie armee. Me nimetame' 
võitjaid austavalt veterani
deks, peame neid lugupida
valt meeles sõjatähtpäevadel. 
Meie armee tugineb nende 
kogemustele, traditsiooni
dele, eeskujule.

Relvade juurde on astu
nud uus põlvkond, kes on 
valmis isade eeskujul kõhk
lematult välja astuma oma 
maa ja rahva kaitseks, kes 
peab pühaks Suure Isamaa
sõja kangelastegusid, seal 
valatud verd, saavutatud 
võitu.

Tervitus võidupäevaks 
kõigile Nõukogude armee ve
teranidele ja praegustele sõ
jameestele!



TR Ü  re k to r i k ä s k k ir i
I. ASETADA FOTO AUTAHVLILE

ÜLEÜLIKOGULISTEST KATEEDRITEST 

Dotsent Georg REKKER.

AJALOO-KEELETEADUSKONNAST: vanemõpetaja Valeri BEZZUBOV, II I k. 

üliõpilased Erika LÜLL ja Aavo LUUK.

ARSTITEADUSKONNAST: dotsendi k. t. Kalju VALGMA, professori kt. Lem

bit ALLIKMETS, vanemad teaduslikud töötajad Ado TRUUPÕLD ja Märt 

SAARMA, dotsent Robert LOOGA, assistendid Rein OLE, Ilse KÕIV ja Aleksei 

PANOV, assistent Arved JENTS, vanemlaborant Daisy PALM. assistent Aino 

DANILOVITŠ, preparaator Mirja JÄNES, VI k. üliõpilased Karl MILLER ja 

Malle KOORTS, V k. üliõpilane Ats PLANKEN, IV к. üliõpilane Boris BO- 

GOVSKI, II k. üliõpilane Tiina KATTAI.
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKONNAST: vanemõpetaja Jaan SIIM1SKER, 

IV k. üliõpilased Anne LUIK ja ANDRES PIIRSOO.
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONNAST: dotsent Aare KOPPEL, kateedrijuhataja, 

dotsent Vello PAST, IV к. üliõpilane Teet JÄETMA, V k. üliõpilane Vladimir 

MÜRK.
KEHAKULTUURITEADUSKONNAST: dotsendi kt. Juhan UNGER. 

MAJANDUSTEADUSKONNAST: õpetaja Aino SIIMON, III k. üliõpilane Vello 

PEEDIMAA.

MATEMAATIKATEADUSKONNAST: vanemõpetaja, prodekaan Jaan REIMAND, 

vanemõpetaja Rein TAMMISTE, kateedrijuhataja, dotsent Enn TAMM, IV k. 

üliõpilased Eve MARTIN, Andi TAMM ja Rein SIIRMANN. 

ÕIGUSTEADUSKONNAST: IV k. üliõpilane Ants HOLTER.

TEADUSLIKUST RAAMATUKOGUST: abonementsektori juhataja Irene TÜÜR. 
A DM1 NI STRATI IV-MAJANDU SOS A KONN AST: keskküttekütja Arnold TOVER.

II. AVALDAN TÄNU

ÜLEÜLIKOOLILiSTEST KATEEDRITEST

Dotsendi kt. Meeta MURDILE, laborant Evi AAVIKULE, õpetaja Enn HANS- 
BERGILE.

AJALOO-KEELETEADUSKONNAST: dotsent Pavel RE1FMANNILE, vanemõpe

tajatele Liilia OTSMAALE ja Udo KOLGILE, õpetaja HENNO KAIDROLE, 

vanemlaborant Malle MERIOJALE, üliõpilastele Teet SEENELE, Mart REITE- 

LILE, Ants ERINMAALE, Eerik LÄTTILE, Neeme RAND RÜÜ D1LE, Valentina 
STŠADNEVALE, Pille PUNGALE.
ARSTITEADUSKONNAST: dotsent Salme SIBULALE, dotsendi kt. Udo REI- 
NOLE, assistentidele Väino MANDELILE, Ivar TAMMARULE, Paul MALLE- 
NELE, Hel je KAARMALE, Erika LIPSOLE ja Elena TULMINILE, vanemlabo- 
rantidele Arkadi MICH ELSONILE, Hilma PUISILE ja Malle TOOMELE, noo
remale teaduslikule töötajale Helbe NUTT1LE, laborant Saima HAAGELE, 
aspirant Mall NIIDULE, üliõpilastele Mare KINDLAMILE, Tiiu TAMMELE, 
Tiiu PIKKALE, Mati Tl IVELILE, Mall PUPPILE, Rutt KRUUSEI.E, Elle LÄÄ
NELE, Helbe RAUKILE, Liidia MAISTELE, Maie TAMMELE, Lehte SEIMILE, 
Maret RAAMATULE, Katrin KOTSARILE, Peeter DIMITRIEVILE, Jaak PÕL- 
LUSTELE, Ursula JUGALALE, Raivo UIBOLE, Evi AH UNI LE, Enn SEPALE, 
Mare PURDELE, Jüri JUHANSOOLE, Peeter TEEÄÄRELE, Monika LEPISTU LE, 
Mare-Kai KIIVAKULE, Maaja PAAVOLE, Reet KA1MRELE, Sergei KLENSKILE. 
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKONNAST: vanemlaborant Juho KIRSILE, 
vaneminsener Jüri JAAGOMÄELE. üliõpilasele Krista VAHER1LE. 
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKONNAST: dotsent Paul PRÜLLERILE, vanemõpe
tajatele Ando OTSALE ja Valeri VASSILTŠENKOLE, assistent Henn VOOLAI- 
DILE, nooremale teaduslikule töötajale Jüri SIIGURILE, vanemlaborant Malle 
MOLDAULE, laborantidele Regina K IIVILE ja Varpo REDILE, üliõpilastele 
Helli ABDUSADÕKOVALE, David GRINBERG1LE, Juri JURTŠENKOLE, Leeni 
LEISILE, Marj.i RIKANDILE, Mart PIRNIPUULE, Sirje SUURMANILE, Mart 
PABERITI LE, Tõnu KESVATERALE.
KEHAKULTUURITEADUSKONNAST: dotsendi kt. Ilmar KULLAM1LE, vanem
õpetajatele Erich KÜBARSEPALE, Erna ABELILE, Osvald ALL1KASELE ja Ju 
han VÕRNOLE, üliõpilastele Jüri JÕEPERALE ja Rein LELLEPILE. 
MAJANDUSTEADUSKONNAST: assistent Evi KITVELI LE, laborantidele Mari- 
Liis MUTTIKULE ja Hilja NÄMMILE, üliõpilastele Albert SAUNANENILE, 
Tõnis JAKOBILE. Liidia RAPP1LE, Jaak SAARNIIDULE. Reet ILLISONILE. 
MATEMAATIKATEADUSKONNAST: prodekaan, dotsent Tamara SÕRMUSELE, 
laborant Helmi TERALE, vanemale teaduslikule töötajale Jüri Kl HOLE, vanem
inseneridele Tiina VELDRELE ja Jüri PUHANGULE, insener Linda LEMBE- 
RILE, vanemtehnik Helin OHNOLE, üliõplastele Helle EERMAALE ja Peeter 
OJALE
ÕIGUSTEADUSKONNAST: laboratooriumi juhatajale, professor Ilmar REBA
SELE, professor Abner UUSTALILE, vanemõpetaja Lembit SAARN1TSILE, 
vanemlaborant Rudolf NIGOLILE, laborant Leo PAULILE, metoodik Lehte 
JAKOBSOOLE, üliõpilastele Kalle LIIVILE, Paul VARULILE, Ülle KIINILE, 
Priit MÄNNIKULE, Kalle LUIGALE. Lukiina TAMMELE, Tiiu TÕNISSONILE. 
Eimar RAHUMAALE ja Leo URGELE.
A DM I NI STR AT II V-MAJANDU SOSAKONN AST: sekretär-masinakirjutaia Eha 
EINOLALE, koristajatele Salme ROOSNALE ja Pärja ROSENTHAL1LE, san
tehnik Johannes KIVILE, majahoidjatele Selma KUKLASELE ja Emilie BREH- 
MILE, kaadriosakonna juhatajale Asta LIIVAKULE.
TEADUSLIKUST RAAMATUKOGUST: vanembibliograaf Hilja KÄSPERILE. va
nemraamatukoguhoidjatele Heljo VIRROLE ja Eerika N U G IM L f. raamatukogu
hoidja Tiiu AAVALE, vanemredaktor Mall SUURVÄLILE.

A. KOOP, 
TRÜ rektor

Töökultuuri ülevaatus

«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 15
Reedel, 7. mail 1971. a. lk. 2

Tartu Riikliku Ülikooli ameti
ühingukomitee koos administratsioo
niga korraldas NLKP XXIV kong
ressi väärikaks tähistamiseks üle- 
ülikoolilise -töökultuuri ülevaatus- 
konkursi, mille ülesandeks oli vir
gutada ülikooli töötajaid aktiivseit 
osa võtma tööesteetika ning -kul
tuuri taseme tõstmisest. Ülevaatuse 
eesmärgiks oli parima töökultuuri
ga, nägusaima sisekujundusega 
ning töö ratsionaalseima organisat
siooniga allüksuste väljaselgitami
ne, aga samuti ka töökultuuri alal 
veel esinevate puuduste avastamine 
ja abinõude kavandamine nende 
kõrvaldamiseks.

Ülevaatuse viisid läbi osakondade 
ametiühingubüroode juurde moo
dustatud ülevaatuskomisjonid. Nen
delt laekunud aruannete ja 21. ap
rillil korraldatud kontrollretke põh
jal tegi ülikooli ülevaatuse komis
jon kokkuvõtte.

Töö iseloomust tingitud erinevusi 
arvestades peeti eraldi arvestust 
kahes grupis.

Esimeses grupis (Ajaloo-Keele- 
teaduskond, Majandusteaduskond, 
Matemaatikateaduskond, Õigustea
duskond) jätsid parima mulje ning 
tunnistati esikoha vääriliseks eesti’ 
keele kateeder, ning eriõpetuse ka
teeder, sooine-ugri keelte kateedr.

Õigusteaduskonnas tunnistati pa
rimaks riigi- ja haldusõiguse katee
der. Matemaatikud ei selgitanud 
endi hulgast parimat. Majandus
teaduskond aga ei esitanud aruan
net.

Teises grupis (Arstiteaduskond,
Bioloogia-Geograafiateaduskond, 

Füüsika-Keemiateaduskond ja Keha
kultuuriteaduskond) tunnistati esi
mese koha vääriliseks analüütilise 
keemia kateeder.

Komisjon otsustas veel esile tõs
ta geoloogia kateedrit, mõõtetehnika 
kesklaboratooriumi ja patoloogilise 
anatoomia kateedrit.

Toogem ära ka teaduskondade 
parimad. Arstiteaduskonna komis
jon oli tunnistanud parimaks psüh- 
hofarmakoloogia probleemlabora- 
tooriumi. Kontrollimisel jättis nime
tatud laboratoorium hea mulje, kuid 
tegemata jäetud töötajate ohutus- 
tehniline instrueerimine ei lubanud 
tal esikohale tõusta. Bioloogia-Geo- 
gi aafiateaduskond märkis geoloo
gia kateedri järel ära geneetika ka
teedri ja eeskujuliku korraga Zoo
loogiamuuseumi. Füüsikaosakond 
tõstis mõõtetehnika kesklaboratoo
riumi järel esile üldfüüsika kateedri 
ning aeroionisatsiooni ja elektro- 
aerosoolide probleem laboratooriumi. 
Keemiaosakond märkis eriti ära 
analüütilise keemia kateedri kvan
titatiivse analüüsi laboratooriumi. 
Veel tõsteti esile keemilise kineetika 
ja katalüüsi laboratooriumi kromo- 
tograafia ruum. Kehakultuuritea
duskond leidis endi hulgas pare
mad olevat spordimeditsiini ja vee
spordi kateedrid. Võitjaid — eesti 
keele kateedrit, soome-ugri keelte 
kateedrit ning analüütilise keemia 
kateedrit — premeerib ametiühingu
komitee kultuuriinventariga. Raha
lise preemia saavad parimad töö
kultuuri organisaatorid, kelleks osu
tusid Tiiu Ojanurme, Lilie Pung ja 
Andrei Vassiltšenko.

Ülevaatuse käigus selgus töö
kultuuri alal mitmeidki puudusi ja 
kitsaskohti, mida ülikooli administ
ratsioon ja ametiühingukomitee 
töökaitsekomisjon arvestavad edas
pidises töös.

Ülikooli töökultuuri ülevaatuse 
komisjon

Jaanuarikuu lõpul kinnitas rek
tor ülikooli raamatukogu tööplaani 
aastateks 1971 — 1975. Raamatu
kogu jätkab oma töös väljakujune
nud põhisuundi.

Täiendades raamatukogu fonde 
TRÜ profiilile vastava kirjandu
sega, püüame õppejõudude-referen- 
tide nõuannetele toetudes osta va
jalikul hulgal kõige väärtusliku
maid ja soovitavamaid teoseid. Et 
kirjanduse valik tuleb teha ettetel
limise korras, palub raamatukogu 
end sügisperioodil selles osas abis
tada. Hilisem kirjanduse juurde
ostmine ei ole tavaliselt enam või
malik. Dubleerimise vältimiseks ja 
kateedrite töö vähendamiseks ka
vatsetakse tsentraliseerida kõigi 
TRÜ raamatukogude komplekteeri
mine ja kataloogimine.

Püüame laiendada väliskirjandu
se hankimist, toetudes peamiselt 
välisvahetusele. Senisest enam os
tame väliskirjandust raamatukaup
lustest ja antikvariaatidest, kasu
tame ka mõnede Moskva raamatu
kogude väliskirjanduse vahetus- 
fonde. Plaanis on taotleda välis
valuuta fondi suurendamist, kasvõi 
ainult ühekordselt teatmekirjandu
se muretsemiseks.

Kavas on täiustada lugejate tee
nindamist, suurendades raamatute 
ringlust. Kahjuks ei leia praegune 
raamatufond veel küllaldast kasu
tamist. Raamatukogu tahaks ava
da laenutuspunktid ühiselamuis, 
Käärikul, kaugõppe konsultatsioo
nipunktides. Millegipärast ei ole 
projekteeritud raamatukogulube 
uutesse ühiselamutusse. Peaks ole
ma üliõpilaste huvides, kui semina-

rideks-praktikumideks ettevalmista
misel vajalik kirjandus oleks käe
pärast. Seda enam, et olemasole
vad lugemissaalid on niigi üle
koormatud. Raamatu lugejale lä
hendamise eesmärki teenib ka ka
vatsetav üleminek teaduskonna- ja 
erialaraamatukogude süsteemile.

Raamatukogu kavatseb intensii
vistada teaduslikku uurimistööd. 
Alustatakse ettevalmistustööd raa
matukogu 175. juubeliks, süven
dades raamatukogu ja tema ajaloo 
uurimist. Hakatakse koostama TRÜ 
retrospektiivset bibliograafiat
(1950—1960), avaldama käsikirja
de osakonna publikatsioone, tehak
se eeltööd vanema kirjanduse trüki-

Meie
perspektiivid
tud kataloogide väljaandmiseks.

Raamatuhügieeni, konserveerimi
se ja restaureerimise osakond jät
kab raamatute säilivuse ja säilita- 
mistingimuste süstemaatilist kont
rolli hoidlates. On selge, et 
ruumikitsikus ei lahene selgi viis
aastakul, jätkatakse hallitusseente 
ja -eoste hävitamist formaliini ja 
tümoloogia, samuti ultraviolettkiir- 
tega kiiritamisel, peetakse võitlust 
raamatuid kahjustavate putuka
tega. Restaureerimistöös rakenda
takse kõige kaasaegsemaid töö
meetodeid, uuritakse hoolikalt res- 
taureeritavaid ja restaureerimisel 
kasutatavaid materjale.

Lisaruume on uuel viisaastakul

vaja 2570 m2, kõik raamatukogu 
majad vajavad hoolikat remonti.

Seadmetest ja aparaatidest oleks 
raamatukogusse tungivalt vaja 
linnatelefoni, teletaipi ja sisetele
foni. Koigi meie lugejate huvides 
on kaasaegsete kiirpaljundusapa- 
raatide juurdesaamine, mida kasu
tatakse koopiate tegemiseks ja ka
taloogikaartide paljundamiseks. 
Ilmtingimata on vaja varustada 
kõik osakonnad kirjutusmasinate
ga. Seni käib raamatukogu rohke 
kirjatöö enamasti sulepeaga raa
matukogulikus käekirjas.

Koosseisude vähesus sunnib pai- * 
gutama perspektiivplaani lõppu 
need tööd, millega ei jõuta valmis 
sel viisaastakul ja mida tuleb ar
vestada järgmiste plaanide koosta
misel. Väga palju kirjandust jääb 
kataloogimata, põhiliselt raamatud, 
mis tulevad reservfondist põhifondi 
täiendamiseks, varasemad annetu
sed, osa perioodikast jpm. Korras
tamata jääb kataloogide süsteem, 
ei jõuta võrrelda reservfondi põhi- 
fondiga. Käsikirjade osakond ei lõ
peta veel personaalfondide korral
damist, käsikirjade teaduslikku 
kirjeldamist ja vastavate kataloo
gide koostamist. Ka ei jõuta lõpule 
haruldaste raamatute väljaselgita
mise ja kataloogimisega, ikono- 
graafilise kartoteegi koostamisega. 
Kahjuks jääb pooleli veel Tartu 
ülikooli bibliograafia sihikindel ja’ 
plaanipärane täiendamine aasta
test 1802— 1949. see oleks vaja 
avaldada ka trükis.

LAINE PEEP,
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 

direktor

Tartumaa võib isegi ununeda, 
sealne suvi jääb meelde 

alatiseks
Aprillikuu viimasel päeval toi

mus Adavere sovhoosi saunas 
EÜE-71 Tartumaa regiooni ko- 
rnandeeriva koosseisu seminar. 
Kohal olid esindajad kõikidest 
rühmadest. Arutati tehtut ja täp
sustati suviseid plaane. Tartumaa 
regioonis, seega Paide, Jõgeva ja 
Tartu rajoonis hakkab EÜE-71 lip
pude all tööle 260 tudengit, neist 
20 üliõpilast Poolast (Adaveres) 
ja 20 Bulgaariast (Ülenurmel), 
plaaniliste tööde kogumaht ca 
390 tuh. rbl.

TARBJA rühm ehitab kolhoosi
le «Uus Tee» karjalautade komp
leksi, varustajaks Paide KEK. 
Elukohaks üksik talu Kükita jõe 
kaldal. Juhatuse esimehega on 
põhimõtteline kokkulepe soodus
tuste suhtes toitlustamise alal.

Koeru alevi lähedal ehitab 
ARUKÜLA rühm «Majaka» kol
hoosile garaaž-töökoda. Elamiseks 
praegune koolimaja ehk endine 
mõisahoone. Töö käib jällegi Pai
de KEK-i alluvuses.

Rühm

Adavere
Aruküla
Kambja
Koeru
Kureküla
Laiuse
Luua
Pajusi
Tarbja
Ülenurme

Naabruses asuva KOERU rüh
ma elukohaks saab vana taluma
ja. Rekonstrueerime Koeru sov
hoosi üht karjalauta ja kuivatit. 
Teha tuleb EÜE-le uudset metsa- 
raietööd.

Nii Aruküla kui ka Koeru rüh
male on ujumiskohaks kaunis 
Väinjärv.

LAIUSE kolhoosile teeme Jõge
va KEK-i abiga bioloogilist pu
hastusseadet ja virtsahoidlat. 
Plaani täitmise korral ? toitlusta
mine kolhoosi kulul. Ujumine sa
mas asuvas Kuremaa järves.

ADAVERE on vanadele malev- 
lastele paljukuuldud koht. Tingi
mused head nagu muistegi. Plaa
nis on pargi heakorrastus, vana 
veski restaureerimine, lisaks silo
hoidla montaaž ja lauda põranda 
betoneerimine.

Meeldivaks ujumiskohaks nii 
Adavere kui PAJUSI rahvale on 
majandite piiril voolav Põltsamaa 
jõgi. Pajusi kolhoosis jätkatakse 
möödunudaastast ehitust sigalate 
kompleksi juures. Elukohaks on 
vana talumaja.

Palamuse Metsamajanduse Sov
hoostehnikumile ehitame LUUAL 
garaaž-töökoda ja Kaiaveres vei- 
selauta. Rühma käsutuses on ko
gu tehnikumi kompleks. Vahetus 
läheduses asuvad kaunid järved.

Võrtsjärve kaldal KUREKÜLAS 
kahes kõrvuti asetsevas majas 
hakkab elama sealne maaparan- 
dusrühm. Toitlustamine elukohas, 
töö — vahetus läheduses.

Kambja sovhoosil on plaanis 
malevlaste abiga ehitada sügiseks 
kaks kilpmaja ja kombainikuur. 
Kasutamisulatuses on Pangodi 
järv. Toiduaineid annab majand 
omahinnaga nagu kõigis teistes 
nimetatud rühmades.

10 meie vabariigi ja 20 Bul
gaaria tudengit töötavad EPA 
katsemajandis ÜLENURMEL. 
Plaanis nii ehitus- kui ka põllu
tööd.

Sellised on EÜE-71 Tartumaa 
plaanid. Keskstaabi poolt on meie 
regioonile nõu ja jõuga abiks 
maleva komissar Toivo Kuldsepp.

Tulevastele tartumaalastele:
#  Kiirustage avaldustega (täht

aeg 20. mail).
% Hüva põrumist eksamitel!
Suvisel Tartumaal ootavad 

meid ühised suured teod!
I. ANNUS,

Tartumaa regiooni komandör

Põhitöö
PI. maht 
tuh. rbl:

In im. 
arv

Komandör

heakorrastus 38,0 20 ( + 20) Peep Gorelov TRÜ
inontaaži- ja müüritööd 40,0 25 Ants Reinmaa TRÜ
inüüritöö ja kilpmajad 40,8 25 Anne Puhkan TPI

metsaraie ja müüritööd 35,0 25 Jaan Kalbus TPI

maaparandus 28,0 25 Lauri Schmidt TPI

betoonitööd 24,6 20 Tiit Näripea TRÜ

müüritööd ja montaaž 24,6 20 Peep Raid TRÜ

betoneerimine ja montaaž 50,0 20 Toomas Kaares TPI

montaaž 41,0 25 Urmas Lepp TRÜ

ehitus- ja põllutööd 58,7 10 ( + 20) Elmo Akk EPA

Virumaa jääb — inimesed vahelduvad
Seda, et Virumaal on võimalik 

kõike hästi teha, näitab kasvõi see
gi, et siin paikneb terve rida jõu
kaid majandeid (Haljala kolhoos, 
Vinni näidissovhoostehnikum, Põd- 
rangu sovhoos) — need kõik on 
ka E-ÜE-71 lepingupartnerid.

Haljalas ja Põdrangul on ehitus
malevaga juba varajasemad koge
mused. Põdrangu sovhoosis Porku
ni järve kaldal hakkab tööle Porku
ni rühm — see on rühm, kuhu ena
mik möödunudaastasi porkunlasi 
tagasi tuleb. «Haljala» kolhoosis 
hakkab tööle Haljala rühm. Rühma 
hakkab juhtima EÜE-70 Virtsu rüh
ma komissar. Rühm on varustatud 
oma transpordiga. «Haljala» kol
hoosi varustamise all hakkab tööle 
ka rühm Mahu rannas. Jätkatakse 
möödunud aastal alustatud Rakvere 
I Keskkooli puhkebaasi ehitamist.

Kogemustega lepingupartnereiks 
on meil veel Kohtia-Järve MEK, 
kelle alluvuses on kaks_riihma: Ala
jõe ja Kuremaa. Alajõe rühm on

juba koos. Loodame, et varsti saab 
komplekteeritud ka Kuremaa rühm. 
Tellijaga, Kuremaa näidissovhoos- 
tehnikumiga, tuleb meil taastada 
head sidemed. Möödunud aastal 
need eriti roosilised ei olnud. Täna
vu on avaldanud soovi selles rüh
mas töötada ja puhata TPI Ehitus- 
teaduskonna pillimehed.

Midagi halba ei oska öelda ka 
Rakvere KEK-i rühmade kohta. 
Tõenduseks on kasvõi see, et KEK-i 
alluvuses asuvat Uljaste rühma 
nõustus juhtima EÜE-70 parima 
rühma komandör. Teiseks rühmaks 
Rakvere KEK-i alluvuses on «Kale
vipoja» rühm. Mõlemad rühmad on 
varustatud transpordiga ja hakka
vad elama veekogude läheduses.

Rakvere linnas hakkab tänavu 
tööle kaks rühma — üks MEK-i ja 
teine ETKVL EV alluvuses. Esime
ne neist hakkab elama Mustjärve 
ääres vanas mõisahoones.

ETKVL EV Rakvere Töödejuha
taja Jaoskonna alluvuses töötav

rühm hakkab elama Vaeküla inter
naatkoolis, kus on olemas täielik 
spordikompleks ja ujula. Mõlema 
rühma kasutada jääb autobuss.

Regioonis hakkab tööle veel kaks 
rühma. Vinni näidissovhoosis tööta
vad suvel Moskva Rahvusvaheliste 
Suhete Instituudis õppivad eesti 
tudengid ja Tapal rühm tudengeid 
Tadžiki NSV-st.

Esialgselt tundub küll, et meie 
rühmad hakkavad tööle ja elama 
just sellistes tingimustes, mis on 
vastuvõetavad tudengeile: ilus loo
dus, lihtsamad tööd, parasjagu 
raha.

Rühmade juhtkonnad on olemas, 
meistrid on juba korra objektidel ja 
elukohtades käinud — töö liigub.

Jääb vaid loota, et kõik, kes hak
kavad suvevaheajal tudengi kol
mandal semestril — tööle Viru
maal, ei kahetse. Siin on vaja kõigi 
malevlaste head tahtmist. Kellel 
see on olemas, ootame.

ENN RAUD, 
Virumaa regiooni komandör



«. . .  valida linnule
ilusaim oks selt puult
maalida ka haljaid lehti ja lahedat tuult
päikesepihu
loomade häält ja suvelõõsas rohu häält 
ja  siis oodata kuni lind 
nõuks võtab laulda . . .»

(Jacques Prevert)

Need. read tulid meelde, kui ühel 
kolmapäevasel varahommikul loo
duskaitseringiga jälle linnulaulu 
kuulamas (vist on õigem öelda 
kuulama õppimas) oldi. Kella 
kuuene Raadi kalmistu pole kau
geltki vaikne — käid, pea kuklas, 
tabad mõne hääleka ringilendaja 
vanal kuusel istet võtmas ja nõnda 
siis vaikselt ootadki, kuni lind 
nõuks võtab laulda. Metsvint ootu
si ei peta, tema laulab oma pirru- 
tiku laulu nii hingest, et vaatad ja 
mõtled, kuidas see vaimustus tema 
sisse kiili ära mahub. Samas kos
tab kuskilt kõrvalt veel üks «Siit- 
siit metsast ei. või võtta mitte iiks 
pirrutikk!» ja veel üks, ja veel. ..

Need fotod on 

pärit ÜLELII

DULISELT 

EKSPERIMEN- 

TAALÕPPU- 

SELT, mis toi- 

inus 11. aprillil

«Tartu Riiklik ülikool» nr. 15
Reedel, 7. mail 1971. a. lk. 3

Tartus ja millest 

võtsid osa ka 

mitmed ülikooli

portreteerida

tinau
Terve kalmistu kajab, aga ütle siis 
veel, et lindude laulust, kui vindid 
puha. . .

«Tellitud külalisi,» nagu tavat
seb öelda Kalev Piid, kes linnud 
ja nende hääled kuulajatele tutta
vaks teeb, on teisigi. Setut sorti 
rästaid, suur kirjurähn, käblik ja 
punarind, tõsi küll, on harvemad; 
mõnikord lendab üle naerukajakas- 
ki ja üsna pealekauba vihvatab 
okste vahel orava saba. Rähn on 
rähn, teda juba eiteakelleks ei pea, 
kui ta kabelikatusel vastu tornime- 
talli kella lööb, nii majesteetlikult 
ja kõvasti, nagu peaks pool linna 
sellest ärkama. Rästastega on tei
ne lugu — kuulad, järsku ajad sil
mad pärani: kuidas see ööbiku 
«kiri-kiiüt» nüüd järsku päevatõu-

TRÜ rahvakunstiansambli kevadkontserdid RAT «Vanemuise» väi
keses majas 7. mail kell 20! Piletid eelmüügil TRÜ klubis Tähe tn. 3 
alates 3. maist kell 15—17 iga päev.

TRÜ RAHVAKUNSTI ANSAMBEL

su l...?  Laulurästas mõistagi tem
butab.

Iganädalase linnulauluõppimise 
sekka on sel kevadel looduskaitse
ringis muudki tehtud. Aprilli kes
kel väljasõit Loode-Eesti panka
dele ja jugadele: Jägala seitsme- 
ja natukese enama meetrisele joa
le, leiti üles Türisalu mini-jugagi 
ja peatuti Keila-Joal. Bussirataste 
alla jäi Vooremaa, võidu joosti 
Aegviidu lähedal ühele oosile, kus 
meelitas õitsev näsiniin, ja pärast 
Rannamõisa pangal käimist peeti 
vist populaarteaduslik geoloogia- 
loengki. Et üks ja teine vaatamist 
tasuv paik elama hakkaks, selle 
eest hoolitsevad tulevased geo
graafid, noormehed, kes suud kin
ni ei hoidnud (olgu see kõige pa
remas mõttes öeldud!).

Enne looduskaitseringi lõpulõket 
Järvseljal on veel terve maikuu. 
Ootab Illitnari-park Ahjal, ootavad 
Elva liivikud ja loodetavasti võiks 
lähemal ajal pikemalt kuulda saa
da Thor Heyerdahlist, mehest, 
kelle vastu nii või teisiti tunneb 
huvi kogu maailm.

Linnulauluhommikutelt võib aga 
igaüks enese jaoks maalida linnu, 
ükskõik kuhu: silmadesse, kõrva
desse, südamesse, ja siis, selle tü
hise asjakesega — mõelda vaid! 
linnulaul! — minna asjalikku päe-, 
va, kus

«. . . kaks ja kaks on neli,
neli ja neli on kaheksa,
kaheksa ja  kaheksa on kuusteist . . . »

(J. Prevert)

H. OK

Ülikoolis  ̂ veerand  ̂ sajandit tagasi
... ja algas oktoobrikuu 

teine dekaad
jandusjuhataja, kinnitati ülikooli 
juriskonsuldi kohale sm. August 
Maaroos* Ülikooli asjaajamise 
juriidiline külg oli sellega kindlus
tatud ning igasugused ülikooli 
taotlused, nõudmised, ettepanekud 
ja muud paberid koostatud vajali
kul tasemel. Vastavalt rektoraadi 
otsusele tõstatas A. Maaroos täi
tevkomitee ees taotluse nn. «Kars
kusseltsi maja» andmiseks ülikoo
lile, hiljem palve ka rahuldati. Prae
gu asuvad selles hoones (Kingis
sepa 18) TRÜ kaugõppeosakond ja 
mitmed adininistratiiv-haldusapa-
raadi allasutused.

Upakil ja poolpõlenud telefoni
postid, katkenud traatide segapun
dar tänavakividel — nii nägi välja 
Tartu telefonivõrgu juhtmestik sep
tembri lõpul 1944. Rikutud auto- 
maatkeskjaam ning peaaegu kõiki
dest aparaatidest kõrvaldatud mik
rofonid täiendasid fašistide laasta
mistööd meie telefoniside kallal.

11. oktoobril sain haldusprorek
torilt korralduse taotleda telefoni
võrgult viie statsionaarse telefoni 
ülesseadmist ülikooli asutustesse. 
Suurimat lugupidamist väärivad 
need sidetöölised, kelle ennastsal
gava töö tulemusena ilmusidki

humeeli tegemata jäetud põhitööd. 
Igaüks, kes jättis oma töö tege
mata, pidi arvestama põhimõtet: 
«Kes ei tööta, see ei pea ka söö
ma!»

Neljapäeval, 12. oktoobril kuulu
tasime välja üleülikoolilise kartu
livõtmise pühapäevaku Raadi õppe
majandis. Saak oli valminud hea ja 
mingil juhul ei tohtinud lasta sel 
hukkuda. Ülikooli hoonetesse pandi 
järgmine kirjutusmasinal paljun
datud üleskutse: «Teenistujad, kes 
soovivad osa võtta kartulivõtmise 
pühapäevakust, palutakse ennast 
registreerida reedel ja laupäeval 
majandusosakonna kantseleis kella 
10-st kuni 16-ni sm. Otsari juures. 
Tööle minnes kaasa võtta korv või 
kott. Palgaks on määratud 25 kg 
kartuleid tasuta ja 25 kg riigi nor- 
mihinna alusel.»

Dotsent 
Anatoli Miti 

mälestusi

mõne päeva pärast esimesed alali
sed telefonid rektori, prorektorite 
ja majandusjuhataja kabinettidesse 
ning eksekuutori kontorisse. Viis 
päeva hiljem esitasin taotluse kor- 
ter itelefonide ülesseadmiseks üli
kooli juhtkonna tarvis. Varsti olid 
ka need aparaadid kohal, tänu mil- 
ielele muutus ühenduse pidamine 
tunduvalt operatiivsemaks. Edasi 
seati telefonid sisse allasutustesse 
ja kateedritesse ning ülikooli ava
mise päevaks võis TRÜ-d pidada 
juba korralikult telefoniseeritud 
asutuseks.

Telefoniside võimaldas panna 
transpordi organiseerimise suures 
osas eksekuutorikontorile. Seni olin 
pidanud igale hobusemehele (aga 
koos Raadi majandi meestega oli 
neid üle kümne) iga päev töökä
sud välja kirjutama. Nüüd piisas 
telefonikõnest eksekuutorile, kes siis 
organiseeris vajaliku ülesande täit
mise. Minu hooleks jäi veel auto
transport. Bensiini oli vähem kui 
vähe ning tolleaegsed autod lausa 
neelasid seda defitsiitset vedelik
ku (35—40 liitrit 100 km kohta).

Samai päeval, mil minust saima-

1944. a. sügisel laupäevakuid ei 
korraldatud ja seda ka täiesti mõis
tetaval põhjusel, sest oli ju lau
päev tavaline 8-tunnine tööpäev, 
lõunavaheta nagu teisedki. Ametli
kult algasid tööpäevad kell 8 ja 
lõppesid kell 16, tegelikult kestsid 
sageli nii kaua, kui päevavalgust 
jätkus, sest elektrijaama veel ei ol
nud voolu andmas. Tartut varus
tas tol ajal väike 75 kW võimsu
sega diisel jõujaam, mis paiknes 
raudteejaama depoos. Vastavalt sõ
jaaja rangetele seadustele oli töölt 
põhjuseta puudumine ning isegi hi
linemine üle 20 minuti küllaldane, 
et anda distsiplineerimatu töötaja 
kohtu alla. Ei mäleta küll ühtegi 
juhtumit, kus sellist karmi abinõu 
oleks ülikoolis kasutada tulnud. 
Laupäevakute asemel olid meil 
p ü h a p ä e v a k u  d, mida sisustati 
eranditult t o o t v a  t ö ö g a .  Kõr
valdati tänavatelt varemeid, tehti 
remonti oma asutuse ruumides, 
korjati rusudest telliseid, katu- 
seplekki. raudtalasid — kõike, mida 
sai veel kasutada taastamisel. Üli
kooli hoonele katkised katused pai- 
eati ainult varemetest kogutud ple
kiga, sest kusagilt mujalt polnud 
plekki saada. Poolpõlenud palgid ja 
lauad aga kõlbasid kütteks.

Sel ajal ei tulnud mõttessegi 
korraldada selliseid hoogtööpäeva- 
kuid, kus osa töötajaist teeb mõne 
teise kategooria töötajate poolt ra-

1941. aastal sõjakee

rises hävinenud Tartu 

Ülikooli Loomakliinik.

lus tiivustas ülikooli rahvast roh
kearvuliselt tööle tulema.

Selle ilusa pühapäeva lõppu 
kroonis rõõmustav teade, et Balti 
2. ja 3. rinde väed on lõplikult 
vabastanud Riia.

Uue nädala esimesel päeval, 
16. oktoobril organiseerisin kasu
tamisele tulevates hoonetes vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku kontrolli
mist, veekraanide ja sansölmede 
olukorra, eriti aga voolujuhtmesti- 
ku ja lülitite seisukorra selgita
mist. Saime teate, et lähemal ajal 
võib ülikool väga piiratud määral 
arvestada voolu saamist raudtee
jaamas tööle rakendatud «elektri
vedurist». Elektripirnid, kus neid 
veel leidus, korjasime ülikooli hoo
netest ära ning paigutasime ekse
kuutori lattu, sest voolu saamise

see oli ka ainuke võimalus raadio- 
informatsiooni saamiseks, siis 
taotles ülikool reproduktorite üles
seadmist oma tööruumidesse. Ok
toobri lõpuks saigi ülikool «radio- 
fitseeritud». Iga päev tõi rõõmus
tavaid uudiseid nõukogude sõja
meeste võitudest lahingutandritel, 
see süvendas usku kõigi töötajate 
südameis, et kauaoodatud või-' 
-d u p ä e v pole enam mägede taga.

Neil päevil oli meil kõigil tööd 
ja tegemist rohkem kui vaja. Tun
dus, et tööaeg lihtsalt libiseb käte 
vahelt välja. Juba oligi käes es
maspäeva teine pool, kui minu 
juurde ilmus eksekuutor A. Juh
kam: «Sm. majandusjuhataja! Ruu
mid, mis kästi klaasida, on klaasi
tud —- muidugi ühekordselt, klaasi 
on vähe. Aknaraamid on aga klee-

Ü1 ikooli palvel saatis kohalik ko- 
mandatuur jao sapööre, kes kontrol
lisid miiniotsijatega veel kord läbi 
kõik kartulipõllud. Kas nad seal 
midagi leidsid või mitte, seda mei
le ei teatatud, kuid kartulipõldude 
otstele jätsid nad teivastele kinni
tatud vineertahvlikesed julgustava 
pealdisega: «Проверено. Мин нет.»

Piihapäevak õnnestus igati. Tai- 
vetoidule lisa muretsemise võima-

lootus kutsus esile pirnide kahtlast 
«haihtumise» tendentsi.

Kehtestatud korra kohaselt tuli 
kõigil oma isiklikud raadioaparaa
did üle anda sidekontorisse säilita
miseks sõja lõpuni. Neist, vähe
malt esialgu, ei olekski mingit 
kasu olnud, sest voolu niikuinii ei 
olnud, patareisid ka mitte. Linna 
piirides hakati kiiresti välja ehita
ma raadiotranslatsioonivõrku. Et

pimata, kusagilt pole tärklist saa
da. Mida käsite teha?»

«Mis muud, kui laske homme 
sööklasse kartuleid vedada ja pa
neme kööginaised tärklist tegema. 
Arvan, et 20 kilogrammist tärkli
sest peaks piisama ülikooli vaja
duste rahuldamiseks.»

* A, Maaroos töötab praegu F.PA pea
raamatupidajana

Jere tulemast!

tsiviilkaitseüksu- 

sed. Kohale olid 

sõitnud NSV 

Liidu ja Eesti 

NSV Tervishoiu

ministeeriumide 

juhtivad tööta

jad. õppustel 

paistsid silma 

TRÜ 3. ja 5. salk.



Nikolai
Veiderpass

Meie vabariigi farmatseute on 
tabanud raske kaotus. 2. mail 
1971. a. varises manalasse farmaat- 
siadoktor professor Nikolai Jako
bi p. Veiderpass.

Nikolai Veiderpass sündis 19. ap
rillil 1887. a. Tallinnas töölispere- 
konnas. Kõrgema farmatseutilise 
hariduse omandas N. Veiderpass

Kaasani ülikoolis nimekate teadlas
te akad. A. Arbuzovi (sen.), prof. 
V. Nikolajevi jt. õpilasena. 1921. a. 
asus ta tööle Tartu Ülikoolis. 1922. 
a. sooritas N. Veiderpass farmaat- 
siadoktori eksamid ja kaitses järg
misel aastal doktoriväitekirja tee
mal «Fenoolidest kukersiid õlis, 
eriti fraktsioonis 230—270э». Seega 
on ta meie põlevkiviõli uurimise 
pioneere. 1925. a. sügissemestril 
alustas prof. N. Veiderpass Tartu 
Ülikooli farmaatsia instituudi juu
res loenguid galeenilisest farmaat
siast. 1935. a. moodustati tema al
gatusel Tartu Ülikooli juurde ra- 
kendusfarmaatsia kateeder.

Pärast Suurt Isamaasõda tegut
ses prof. N. Veiderpass TRÜ Arsti
teaduskonna prodekaanina (1944— 
1948) ning rakendas koos tolle
aegse dekaani prof. V. Vadiga kogu 
oma energia teaduskonna kateed
rite reorganiseerimisele. Esimesena 
alustaski Arstiteaduskonnas õppe
tööd farmaatsiaosakond (juba 
1944. a. detsembris).

Prof. N, Veiderpass on kirjuta
nud üle saja viiekümne teadusliku 
ja populaarteadusliku töö. Roh
kem kui pooled neist on ilmunud 
trükis, paljud on ette kantud tea
duslikel konverentsidel (nii Tartu 
Riiklikus Ülikoolis kui ka väljas
pool meie vabariigi piire).

Noorte farmaatsiateadlaste kaad
ri ettevalmistamises on prof. N. 
Veiderpassil suuri teeneid kogu 
NSV Liidu ulatuses. Tartu Riikliku 
Ülikooli juures on oma doktori- ja 
kandidaadidisseratsiooni kaitsnud 
ka paljud teiste liiduvabariikide

farmatseudid. Neist kahekümnel on 
töö retsensendiks ja oponendiks ol
nud prof N. Veiderpass.

Märkimist väärib prof. N. Veider- 
passi tegevus õpikute koostamisel 
farmaatsia üliõpilastele. Ilmunud 
on 3 mahukat õpikut — üks galee- 
nilise farmaatsia, teised ravimite 
tehnoloogia alal. Prof. N. Veider
pass tegutses aktiivselt keskaja- 
kirja «Фармация» toimetusnõu- 
kogus, aidates omalt poolt kaasa 
farmaatsiaalase kirjasõna publit
seerimisele.

Aastakümnete vältel oli prof. N. 
Veiderpass Farmatseutide Teadus
liku Seltsi auliige, Loodusuurijate 
Seltsi liige ning ühingu «Teadus» 
Tartu osakonna asutajaliige.

Prof. N. Veiderpassi on kordu
valt autasustatud — 1946. a. 
NSVL Ülemnõukogu Presiidumi 
poolt medaliga «Ennastsalgava töö 
eest Suure Isamaasõja ajal 1941.— 
1945. a.», 1960. a. ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee kiituskirjaga «Töö 
eest üliõpilaste kommunistlikul kas
vatamisel», 1967. a. Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi aukir
jaga, samuti on TRÜ rektor talle 
avaldanud korduvalt tänu tubli ja 
hoolsa tegevuse eest nii õppe- kui 
teaduslikus töös.

Rohkearvulistel õpilastel ja kol
leegidel, kogu meie vabariigi far
matseutide perel jääb oma nõudli
kust, kuid alati abivalmis õpetajast 
professor N. Veiderpassist kustu
matu mälestus.

TRÜ farmaatsia kateedri 
pere

28. aprillil röövis surm ootama
tult meie keskelt parimates eluaas
tates töömehe, sõbraliku ja hea
tahtliku töökaaslase režissöör Ar
nold Mõ t t e .

Arnold Mõtte sündis 2. jaanuaril 
1927. a. Jõgeva vallas Ellakvere 
külas. Pärast algkooli lõpetamist 
jätkas õpinguid Tartus H. Treffneri

Ettevalmistused traditsiooniliseks 
TRÜ spordipäevaks on haripunkti 
jõudmas, sest peoni on jäänud päe
vi vaid nädalatäis. Peopäevaks 
on tänavu 16. mai. See on omakor
da nädal enne Tartu III spordimän- 
gude raames toimuvat suurt võim
lemispidu, mis saab teoks Tähtve
re lauluväljakul. Nii et TRÜ spor
dipäev on eelproov suurele finaali
le. Mida siis 16. mail TRÜ staadio
nil näha saab?

1 Peaorganisaator Uno Sahva: Na
gu ikka moodustavad suurema jao 
võimlemiskavad. 400 naisüliõpilast 
tuleb murule üldise kehalise ette
valmistuse osakonna õppejõu Pär
ja Tiido massikavaga. Edasi saa
vad esinemisjärje naisvõimlemis- 
osakonna rühmad. 200 neidu esita
jad  Lillian Vestre kava, 50 sama 
osakonna parimat aga Ethel ja Reet 
Kudu võimlemiskava.

Kavas on veel pendelteatejooks 
teaduskondade vahel — igas võist
konnas 5 meest ja 5 naist. Raske- 
jõustikuosakond organiseerib köie- 
veovõistluse. Ka ratsaspordi alalt 
lubati midagi pakkuda.

Suur spordipidu 
jälle tulemas

TRÜ sportvõimlejad näitavad har
jutusi rööbaspuudel. Nagu ikka, 
esinevad TRÜ rahvakunstiansambli 
rahvatantsijad.

Samale päevale on planeeritud 
TRÜ—EPA—«Kalevi» kergejõusti- 
kumatš. Põnevamaid jooksualasid 
lubasid organisaatorid ka TRÜ 
spordipäeva publikule näidata.

Plaanis oli veel jalgpallimatš 
TRÜ ja EPA üliõpilaste vahel, aga 
kahjuks ei saanud EPA spordiklubi 
meie pakkumisele vastu tulla. Sel
le eest lubasid kaasa aidata meie 
laskurid. Avatakse tiir — kaks ko
pikat lasu eest. Igaüks võib kätt ja 
silma proovida.

Omamoodi elamuseks on kindlas
ti spordipäeva rongkäik. See algab 
kell 11 Kehakultuuriteaduskonna 
maja eest ja läheb traditsioonilist 
marsruuti mööda TRÜ staadionile.

Suurest marsist võtavad osa kõi
kide spordiosakondade esindajad.

Staadionil tehakse veel kokkuvõt
ted selle õppeaasta massispordiala- 
sest tööst. Staadionil on üldjuhiks 
Heino Tidriksaar.

Niisugused olid üldised teated 
spordipäeva kohta. Pöördusime 
mõne küsimusega veel võimlemis- 
kavade autorite poole.

P. Tiido: Meie massikava koos
neb harjutustest punaste vimplitega 
ja vabakavast. Muusika on poola 
heliloojalt Maj-Markewiczilt. Loo
dame, et saame oma kava staadio
nile tuua 400—420 naisüliõpilase 
esituses. Riietuseks on rukkilillesi- 
nised dressid. Harjutada saame 
praegu hästi — kilehall on meie 
päralt. Suurimad soovid oleksid ai
nult ilmataadile.

Naisvõimlemisosakonnas Lilian

Vestrega jutule ei saanud, aga kol
leegid teadsid öelda, et tema kava 
hõlmab 200 naistudengit, kes esi
tavad harjutuse rütmikepikestega.

Edasijõudnute rühm (50 neidu) 
näitab Ethel ja Reet Kudu kavasid. 
«Meie rühm on moodustatud selle 
kollektiivi baasil, kes esines Mosk
vas. Nüüd on plaanis pakkuda va
bakava Villem Kapi «Põhjaranni
ku» alusel». Kõige rohkem kurtsid 
naisvõimlejate esindajad ruumikit
sikuse üle, harjutamisindu pidi tüd
rukutel jätkuma.

Väike jutuajamine oli veel raske
jõustiku meestega. Oli kurtmist 
köieveo üle. See meie rahvuslik 
spordiala on praeguseni spordipäe
vadel kesiseks jäänud. Võistkondi 
ei saada kokku. Jah, kõvad jõume
hed, parem on pealt vaadata või 
muskleid kasvatada kui köit veda
da. Niipalju ainult teadmiseks, et 
võistkond koosneb 8 kangest me
hest. Ega publik ainult naisvõimle
mist nautida taha.

K. a a r e
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õhtuti liiguvad tänavatel põhi
liselt vaid mehed. Ka kohvikutes 
ja restoranides ei näe naisi. Noor
mehed jalutavad sõpradega lin
nas või istuvad kohvikus, tütar
lapsed on aga õhtuti kodus, käi
vad vaid kontsertidel ja teatris. 
Restoranid pole tudengite hulgas 
kaugeltki nii populaarsed kui 
meil, seal käiakse haruharva.

Paljud kõrgema hariduse oman
danud naistest ei asu tööle, vaid 
pühendavad end perekonnale. Vii
masel ajal on olukord ka selles 
osas muutuma hakanud. Meie tut
tavad naistudengid kinnitasid, et 
pärast instituudi lõpetamist nad ei 
jää mingil juhul koju.

Mis veel üllatas, see oli üliõpi
laste väga hea võõrkeelte oskus. 
Meie puutusime kokku vaid teh
nilist eriala omandavate noortega, 
aga vene, inglise või prantsuse 
keelt . rääkisid nad kõik vabalt. 
Kas armeenlased on keeltele 
lihtsalt andekamad või teevad 
rohkem tööd, ei tea öelda. Aga 
kasu, mis sellest tuleb, on ilmne. 
Sealsed insenerid tundsid välis
kirjandust paremini kui meie fi
loloogid.

Üldiselt oli aga armeenlastel 
meiega suheldes kõik allutatud 
külalislahkuse seadusele. Täiesti 
võõrad inimesed on valmis sind 
igati aitama. Ja kui juhtub, et 
teadmatusest astud üle mõnest 
sealsest tavast, siis seda lihtsalt 
ei märgata. Oma inimesele eksi
musi kaugeltki nii kergesti ei an- 
destata.

Ja oligi käes aeg lahkuda. Ma
ha jäi päikesepaisteline kaunis 
linn, maha jäid sõbrad. Mõni fund, 
lennukisõitu ia olime kuumast 
suvest jõudnud Tallinna, kus just 
saabumise päeval sadas lund. 
Kõigil on jälle käsil iganäevased 
tööd ja toimetused, head muljed 
sellest sõidust ei kustu aga nii

pea' T. SALU

(algus eelmises numbris)
Mis veel sealsete ansamblite juu

res meelde jäi, oli väga hea ing
lise keel.

Lõpuks ilmusid lavale «•Fixid». 
Nende esinemise tegi veidi raske
maks asjaolu, et eelnevalt olid 
oma kunsti demonstreerinud väga 
võimekad kollektiivid. Vastuvõtuga 
võib aga rahule jääda. Kõige roh
kem meeldis publikule ansambli 
naissolist Noveiia Hanson, kes võ
lus omapärase hääle ja huvitava 
esinemisega.

Kangesti kahju, et eesti laule oli 
repertuaaris nii vähe. Võib-olla kar
deti, et need ei leia Armeenias kül
laldast mõistmist. Selgus aga,_ et 
just eesti laulud meeldisid kõige 
enam. Ka pärast kontserti armeen
lastega vesteldes võis seda arva
must tihti kuulda.

Esinejaid oli veel Moskvast, 
Minskist, Leningradist, Taškendist 
jm. Hea tasemega üllatas Lenin
gradi üliõpilaste džässorkester 
«Grenada». Kahjuks oli küllalt ka 
neid, kes ammu moest läinud paa
tosega esitasid juba aastatega va
nanenud laule ja luuletusi.

Esimest korda õnnestus lõppkont- 
serdil kuulda Moskva Ehitusinsene
ride Instituudi ansamblit. Nende 
programmis olid peale keskpärase 
muusikalise osa ka mitmesugused 
tudenginaljad, tehtud väga vaimu
kalt ja huvitavalt.

Hommikupoolikul, kui polnud 
kontserte, tutvustasid lahked võõ
rustajad meid linnaga. Nägime Ar
meenia rohkem kui 3000-aastase 
kultuuri mälestusmärke — kirikuid, 
vanade kindluste ja majade vare
meid (mitmeid neist reastaureeri- 
takse), vanu käsikirju ja palju 
muud.

gürhnaasiumis, kuid haigestumise 
tõttu oli sunnitud õpingud katkes
tama ning alles 1949. aastal sai lõ
petada Jõgeva Keskkooli.

Nõrk tervis ei võimaldanud jätka
ta õpinguid oma lemmikalal Kine
matograafia Instituudis Moskvas. 
Suur huvi kino- ja raadiotehnika 
vastu aitas aga kiiresti omandada 
vajalikud teadmised omal käel ning 
tast sai tunnustatud amatöör.

Enne ülikooli teenistusse astu
mist töötas Arnold Mõtte Tartu te
hastes fotolaborandina ja fotokee- 
mikuna, juurutades ja arendades 
mitmesuguste metallsiltide toot
mise tehnoloogiat.

Alates 1961. a. 25. septembrist 
on Arnold Mõtte elu ja tegevus ti
hedalt seotud ülikooli kinolabora- 
tooriumi tehnilise baasi rajamisega 
ja filmide valmistamisega.

Arnold Mõttel tekkis tihe kontakt 
paljude ülikooli töötajatega, sest 
ta tundis hästi filmitehnikat ja foto- 
aparatuuri ning suutis nõu ja jõuga 
abiks olla kõige mitmekesisemate 
probleemide lahendamisel. Tema 
püüdlikkus ja lahke vastutulelikkus 
lõid soodsad tingimused entusias
mile rajatud tööks õppe- ja teadus
like filmide valmistamisel.

Kümne aasta jooksul on labora
tooriumis valminud üle 40 filmi. 
Kõikide nende loomisel, tehnilisel 
töötlemisel ja lõplikul vormistami
sel on Arnold Mõtte olnud asenda
matu töömees.

Tema saavutusi on kiitvalt esile 
toodud ministeeriumi ja rektori 
käskkirjades ning autasustatud dip
lomitega.

Tema surm on raskeks kaotuseks 
ülikooli kino- ja fotolaboratooriumi 
kollektiivile.

Meie keskel ei ole enam inimest, 
kes oleks võinud anda veel palju- 
palju väärtuslikku fihnitehnika 
arendamiseks ja rakendamiseks üli
koolis.

E. SAKK

Kuidas elab Armeenia tudeng? 
Erinevus meist pole just suur. 
Silma torkab aga meesüliõpilaste 
rohkus. On ju üldse Armeenias 
noormehi enam, eks avaldab see 
oma mõju ka siin.

Ühiselamutes pole sellist ruumi
kitsikust nagu meil. Mappe ei näi
nud peaaegu kellelgi, konspekte 
kantakse pakis kaenla all. Insti
tuudi lähedal on odav iiliõpilas- 
söõkla, kus enamik tudengeid lõu
natamas käib. Toidud erinevad 
meie omadest tunduvalt ja mõni
kord ei olnud sugugi lihtne oma 
portsjoniga toime tulla. Eriti ras
ke oli külas viibides. Kõigepealt 
serveeriti eriliselt valmistatud pip
rakaunu, siis pakuti suppi (ports
jonid tõstis tavaliselt perenaine 
ise oma helde käega). Kõik see 
võttis suu korralikult hõõguma. 
Siis tuli tubli praad hästi vürtsi
kale lisanditega ja kompott. Jä

tad midagi söömata — solvad pe
renaist. Et seda mitte teha, tuli 
mõnikord üsna kõvasti pingutada. 
Hädast aitas välja piim, mis vürt
side mõju veidigi leevendas.

Väga hea on Armeenias kange 
ja aromaatne kohv. Seda valmis
tatakse erilises nõus kuumade ki
vide peal. Siiani ei ole suutnud 
meie kohviga uuesti ära harjuda.

Armeenia naistudengid lausa 
üllatavad oma ilu ja moodsa riie
tusega. Nad ise rääkisid, et mõni 
aasta tagasi oli selles suhtes toi
munud nagu murrang. Varem oli 
haruldane, kui tütarlapsed end 
värvisid või kandsid viimase moe 
järgi tehtud rõivaid. Nüüd aga 
võis näha palju maksikleite, püks- 
kostüüme ja ka ultramini seeli
kuid. Peab ütlema, et enamikus 
saledatele ja graatsilistele tütar
lastele sobivad need tegumoed 
tõesti väga hästi.

Külalised 
Balti vabarii
kidest

14. ja 15. mail on Lääne-Euroopa 
kirjanduse ja klassikalise filoloogia 
kateedril külas kolleegid teistest 
Balti vabariikide ülikoolidest. SeL 
puhul korraldatakse järgmised loen
gud:

dots. T. Zalite (Läti RÜ) — A. 
Huxley’ romaani «Point Counter- 
Point» struktuur; 

dots. E. Kuosaite (Vilniuse RÜ)
— «Uus kriitika» ja mõningad ro- 
maaniprobleemid;

dots. G. Baužite (Vilniuse RÜ)
— Mõningaid proosa iseärasusi 
Michel Butori teostes.

Meie kateedri õppejõud esinevad 
ettekannetega W. Faulkneri, J.-P. 
Sartre’i, S. Bellow ja E. Neutschi 
loomingust.

Ettekanded toimuvad 14. mall 
algusega kell 11 ja 15. mail kell 15 
keeltemaja aud. 218.

Komsomolikomitee
teatab

ELKNÜ TRÜ komitee liikmed. Vii
mane pleenum kevadsemestril toi
mub 12. mai kell 18 Õpetatud Nõu
kogu saalis.

Päevakorras sporditöö küsimused 
TRÜ komsomoliorganisatsioonis, 
meie organisatsiooni osatähtsus üli
kooli elus, komitee kaadri küsimu
sed.

Osakondade sekretärid. Peame aru 
12. mail kell 17 komitees. Osavõtt 
vajalik.

TRÜ klubi 
nõukogu

TRÜ klubi nõukogu järjekordne 
töökoosolek toimub 12. mail к. a 
kell 22 klubi juhataja ruumes.

Bioloogide
vilistlasõhtu

Bioloogide vilistlasõhtu! «Sophokle- 
ses» 12. mail kell 20 esineb prof. 
V. Masing teemal «Looduskaitse ja 
melioratsioon».

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, Olikooli 17/19 II I  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 2717. MB 05149
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Eile hommikul kogunesid aulasse 
ülfkooli kollektiivi esindajad vali
miseelsele koosolekule, et seada 
üles saadikukandidaat Eesti NSV 
Ülemnõukogusse. Koosolijad toeta
sid üksmeelselt rektoraadi ja üli
kooli ühiskondlike organisatsioonide 
ettepanekut usaldada rahva ja a i 
m a m a t e r i  huvide esindamine 
meie vabariigi kõrgemas riigivõimu 
organis p e d a g o o g i k a k a 
t e e d r i  d o t s  en d i l  e, t e a d 
l a s e l e  j a ü h i s k o n n a t e g e 
l a s e l e  H e l g a  K a r l i  t. 
К u r rn i 1 e.

7. mail valis õigusteaduskonna 
nõukogu õigusteaduste doktori pro
fessor Abner Uustali teaduskonna 
dekaaniks.

Kõrgem Atestatsioonikomisjon 
kinnitas professorikutse bioloogia
doktor Hans Trassile.

EKP TRU komitee koosolekul 10. 
mail к a. kinnitati Arstiteaduskon
na narteiorganisatsiooni otsus võtta 
NLKP liikmeks farmaatsia kateedri 
aspirant Ivar Tammaru ja liikme
kandidaadiks VI kursuse üliõpilane 
Tiiu Tamm, õigusteaduskonna par
teiorganisatsiooni otsus võita partei 
ridadesse dekanaadi sekretär Meeta 
Mäesepp ja IV kursuse üliõpilased 
Mai Koli ning Heldur Veinberg, 
partei liikmekandidaatideks aga sa
ma kursuse üliõpilased Sirje Raid, 
Ants Holter ia Anti Talur; Mate
maatikateaduskonna parteiorgani
satsiooni otsus võtta NLKP liik
meks V k. üliõpilane Ruth Einsild; 
füüsikaosakonna otsus võtta liik
meks vanem teaduslik töötaja Inna 
Kirjušina ja ühiskonnateaduste ka
teedrite parteiorganisatsiooni otsus 
võtta liikmekandidaadiks vanem
insener Ivar Aimre.

Samal koosolekul arutas partei
komitee sõjalis-patriootilise kasva
tustöö olukorda TRÜ-s (aruandja 
J. Malikov) ja kavandas üksikasja
lise otsuse. Kuulati ära F. Kinkari 
informatsioon ühiskonnateaduste 
kateedrite oarteiorganisatsiooni 
tööst EKP Keskkomitee Büroo 
1970. a. 30. III otsuse täitmisest.

Nagu informatsioonist ja arvuka
test sõnavõttudest ilmnes, on selle 
otsuse realiseerimisel tehtud märki
misväärset tööd, nimetatud otsus 
jääb aga ka edasiseks ühiskonna
teaduste kateedrite kommunistide 
tegevust suunavaks dokumendiks.

Mis selles majas tehakse?

Ülikooli 16
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Sotsioloogia Laboratoorium asub 
ühiskonnateaduste maja

UHES ÜSNA 
VKIKESES

RUUMIS,
kus on alati palju 

rahvast. Seetõttu meenutab ta sisse
tulijale pigem dispetšeripunkti kui 
uurimisasutust, kuigi ühes seinas 
on riiul asjalike raamatutega ja 
nurgas kartoteegikapp.

Laboratoorium loodi 1967. aas
al sotsioloogia kabineti nime all. 

Teaduslik juhendaja on algusest 
saadik Ülo Vooglaid, juhataja 
(ainus koosseisuline töötaja labo
ratooriumis!) Marju Lauristin. 
Töökollektiivi kuulub praegu ju
ba iile 40 lepingulise teadusliku 
töötaja ja laborandi, nendest küm
mekond üliõpilased.

Millega nad kõik siis tegelevad?
Vanimaks uurimissuunaks on

nist «Linna- ja rajooniajalehe lu
gejaskonna sotsioloogilise ja sot
siaalpsühholoogilise struktuuri 
uurimise kogemustest», lõpetades 
žurnalistika eriharu üliõpilaste kur
suse- ja diplomitöödega (S. End
re, A. Kidron, T. Tallo, S. Kiin, 
A. Seilentha 1, R. Timak).

Tihe kontakt on kujunenud teis
te uurimisasutustega Nõukogude 
Liidus. Selles on oma osa olnud 
neljal aastal toimunud Kääriku se
minaridel. mille tuiemusena on se
ni ilmunud kolm kogumikku (nei 
jandat valmistatakse praegu trü
kiks ette).

Teine, eelmisest küll noorem, 
see-eest aga ulatuslikum töösuund 
on tehasekollektiivi rahulolu uuri
mine. Seni on läbi viidud neli kü
sitlust: 1967. a. Tartu Ehitusma
terjalide Tehases, 1969. a. tsemen
ditehases «Punane Kunda» ning 
Järvakandi Tehastes ja 1970.a. — 
kordusuurimus Tartu Ehitusmater
jalide Tehases.

Selgitati tegureid, mis mõjuta
vad inimese rahulolu töötingimus
tega, töötasuga, töö organiseeri
mise ja töö endaga, samuti ini-
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kommunikatsiooni uurimine. See
sai alguse juba paar aastat enne 
laboratooriumi loomist, siis, kui 
grupp asjahuvilisi Ülo Vooglaiu 
juhtimisel võttis ette ankeetküsit
luse «Edasi» lugejaskonna uurimi
seks.

«Edasi» on kõik need aastad ol
nudki omamoodi uurimisaluseks ja 
-baasiks kommunikatsiooniproblee
midega tegelejaile laboratooriumis. 
«Edasi», tema autorite, sisu ja lu
gejaskonna kohta on valminud ia 
valmimas mitmeid töid, alates U. 
Vooglaiu kandidaadid issertatsioo-

mestevaheliste suhetega, vaba aja 
kasutamisega jms.

Eelnevaga mõneti sarnane on 
praegu käsilolev autojuhtide ja re- 
monditööliste rahulolu uurimine 
kõigis vabariigi automajandites.

Kolmas uurimisobjekt on tarbi
mine. Valminud on töö leiva- ja 
saiatoodete tarbimiseelistuse kohta 
Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Koht- 
la-Järvel. Praegu on alustatud 
konservide tarbimiseelistuse uuri
mist.

Neljas, alles väga noor, kujune
misjärgus olev uurimissuund on

inimese kõige vahetuma ja läheda 
sema keskkonna — kodu — uuri
mine. Moskvas asuva Üleliidulise 
Tehnilise Esteetika Instituudi tel
limusel töötatakse välja uurimis
metoodika, mille abil saaks and
meid selle kohta, milline on erine
vatesse sotsiaalsetesse gruppidesse, 
kuuluvate inimeste kodu praegu ja 
millisena nad tahaksid seda tule
vikus näha. Uurimuse eesmärgiks 
on varustada sotsioloogilise lähte
alusega korterite ning tarbeeseme
te projekteerijaid.

Sotsioloogilise materjali kogu
mise meetodina kasutatakse ena
masti anikeet-intervjuud. Hea an
keedi koostamine nõuab pikka ja 

põhjalikku ettevalmistus
tööd, nii teoreetilist kui 
praktilist. Peale selle, et 
on vaja tunda ankeedi 
ülesehituse üldisi põhi 
mõtteid, on iga konkreet
se uurimuse puhul vaja 
sisse elada uuritavasse 
valdkonda.

Igasuguste ankeetide ia 
küsitluslehtede tegemine 
on üsna laia ulatuse võt
nud. Inimesed on harju
nud. et nende arvamust 
tullakse küsima, ja on sel
lest omamoodi tüdinudki. 
Seetõttu on väga oluline, 
et ankeet oleks luivitav ka 
täitjale. Anketeeri ja d-in
tervjueerijad peaksid aga 
olema vastava ettevalmis
tuse saanud.

Lepingulisi, töid täites 
on laboratoorium kogunud 
suure hulga empiirilist 
materjali, mille teoreeti
line läbitöötamine ja in
terpreteerimine omab täht
sust nii praktiliste (inse- 
nerlike) kui ka teaduslike 
ülesannete lahendamise 
jaoks.

Töö esitab laboratooriumi kol
lektiivile üha suuremaid nõudmisi.
Et professionaalse ettevalmistusega 
sotsiolooge ei ole ei meil ega ka 
mujal, . tuleb minna pideva enese
täiendamise teed.

Kvalifitseeritud täiendusi loode

takse praegustest üliõpilastest. 

Need, kes praegu laboratooriumi 
lepingulistest töödest osa võtavad, 
on põhiliselt psühholoogiaosakon
na sotsiaalpsühholoogia eriharu 
ludengid, kellele laboratooriumi 
töötajad loevad ka erikursusi.

Osavõtt lepingulistest töödest 

annab nii tulevastele sotsiaal

psühholoogidele kui ka asjahuvi

listele teistest osakondadest tead

misi ja oskusi konkreetsete uuri

muste tegemiseks. Esialgu reali

seeruvad omandatud oskused em

piirilistel materjalidel põhinevates 

kursuse- ja diplomitöödes. Nii näi

teks on žurnalistikadiplomandil 

Ann Seilenthalil lõpetatud uurimus 

«Edasi» autorite rolliorientatsioo- 

nist, III kursuse psühholoogia iili 

õpilased Alati Heidmets ja Kalle 

Mälberg viivad praegu läbi uuri

must reisijate rahulolu kohta 

bussi liikluse korraldusega Tartus 

jne.

Laboratooriumi kontosse võib 

kanda mitmete konverentside ja 

seminaride korraldamise: neli kom- 

munikatsiooni-alast seminari Kää

rikul, konverents «Lenin ja ajakir

jandus», tänavu märtsis toimunud 

konverents t ootru iskol lekti i vi sot

siaalse arengu planeerimise prob

leemidest. Peale selle osavõtt ja 

esinemised sotsioloogide kohtumis

tel Moskvas, Leningradis, Tbilisis, 

Vilniuses, Riias, Novosibirskis.

Laboratooriumi väljaanded (Kää

riku kogumikud, üliõpilastööde ko

gumik, V. A. Jadovi «Sotsioloogi

lise uurimuse metodoloogia ja 

protseduurid») on üsnagi nõutav 

kirjandus.

Neli väljaannet on praegu toi 

iiietamisel.

M. TAKK

UHES USNA 
ViKIKESES 
RUUMIS

26. ja 27. aprillil toimus Tallin
nas TPI aulas vabariiklik üliõpilas
te teaduslik-teoreetiline konverents 
teemal «Teaduslik-tehniline revo
lutsioon ja kõrgema haridusega 
spetsialistidele - esitatavad nõuded.» 
Kahe tiheda tööpäeva jooksul kuu
lati ära 4 põhiettekannet ELKNÜ 
KK I sekretärilt A. Pur galt, aka
deemik В. M. Kedrovilt, ENSV Mi
nistrite Nõukogu esimehe asetäitjalt 
E. Tõnuristilt. professor R. Üksvä
ravalt ning 15 esinemist TPI, EPA 
ia TRÜ teaduritelt, õppejõududelt 
ja üliõpilastelt Meeldiv on tõdeda, 
et 8 neist olid meie ülikoolist.

Kuivõrd konverentsi kohta ilmus 
L. Järve sulest informatsiooniline 
ülevaade (vt. 27. ia 28. aprilli 
«Noorte Hääl»), siis piirduksin 
vaid mõningate seal tõstatatud põ
hiprobleemide lähema vaatlemisega. 
Erinevates ettekannetes esitatud 
mõtled on sünteesitud allakirjutanu 
poolt. Lisatud on ka omapoolseid 
seisukohti.

'Tänapäeval on arenenud riigid 
kogu maailmas iõudnud tasemele, 
kus enamikul elualadel progress 
realiseerub vaid inimtegevuse iga
külgse intensiivistamise teel. Kül
last nsefekte. mille olemasolu välis
tab ekstensiivse arengu võimaluse, 
märkame kõikjal. Neist antud teema 
raamide« on meile olulised:

1) ENSV töövõimeline elanikkond 
on täielikult hõivatud:

2) üha selgemini ilmneb vastu
olu teadmiste järjest kasvava mahu 
ning niiratud õppeaja vahel;

3) teaduse arengut iseloomusta
vad kvantitatiivsed näitaiad Cfi- 
nantskulutused, kaader, materiaalne 
varustatus jt.) ei või enam iätkala 
inimkonna ressurssidele ohtlikku 
eksoonentsiaalset kasvu.

Tänapäeva teadus on tihedamalt 
kui kunagi varem seotud tootmise 
ia tehnikaga. Juhtivale teadusharu
de suured avastused, nende raken
damine tootmisse, inimtunnetuse 
piiride sügavnemine, osaliselt ini
mese vaimse töö üleandmine masi
natele — need on nii olulised kvali
teedi muutused, et võime tõesti rää
kida teaduslik-tdmilisest revolut
sioonist. Teaduse kumulatiivsust ja 
dialektika seadusi arvestades on 
aga selline areng asiade loomulik 
käik. Iga areng peidab endas ju 
vastuolusid. Neile mitteküllaldase 
tähelepanu osutamine või koguni 
ignoreerimine tekitab ja süvendab 
disproportsioone.

Miks teaduse saavutused juurdu
vad küllalt aeglaselt meie majan
dusse? Olulisemad põhjused on

Teadus,
juhtimine,

haridus
* maiandusjuhid ei ole materiaal
selt huvitatud teaduse saavutuste 
rakendamisest;
* vähepainduv planeerimissüsteem 
ei stimuleeri piisavalt teaduse juu
rutamist; /
* kehtiv hinnapoliitika ei soodusta 
teaduse muutumist tootlikuks jõuks.

Majandusreform haarab praegu 
veel vähe ministeeriume, peaaegu 
üldsegi mitte plaani- ja hinnakomi- 
leed. Planeerimisorganeid ei saa te
ha materiaalselt vastutavaks, töö 
oarandamiseks tuleb leida paremat 
kaadrit ja töömeetodeid. Majandus
reformi tungimist nendesse ja ka 
varustusorganitesse nõuab rahva
majanduse süsteemse lahenemise 
nõue. Samuti teaduslike asutuste 
struktuuri parandamine, nende ma
teriaalse vastutuse tõstmine ja üld
se fundamentaalteaduste ning toot
mise vahelise lüli tugevdamine koos 
eespool nimetatud oluliste puuduste 
ületamisega võimaldab teaduslik- 
tehnilisel progressil omandada hoo
pis selgemalt revolutsiooni vormi.

Nimetatud struktuuriüksuste re
formimine suurema kasuteguriga 
töötamise nimel on seotud väljaku
junenud traditsioonide muutmisega, 
kaadri osalise ümberkvalifitseeru
misega ja otsustuste tegemisel üha 
enam usaldusväärse kvantitatiivse 
iseloomuga informatsiooni kasuta
misega.

(järg lk. 2)



(Algus 1. Ik.)

Praegu ei ütle me prognoosimisel 
enamasti «ja» ilmselt valede asjade 
kohta, vähe jaatame aga mitte- 
stereotüiipseid positiivseid lahendu
si. Selles valdkonnas hakkavad ini
mesi üha enam abistama elektron- 
arvutusmasinad. Praegu on raalide 
mõju juhtidele suurem kui suunalt 
vastupidine, sest liialt palju infor
matsiooni on kvalitatiivse iseloo
muga. Otsustusprotsessi automati
seerimiseks juhtimistegevuses tuleb 
suurendada vastavat kaadrit ja ka 
võimsate masinate hulka. Meie va
bariigis töötab raalidega ( 1. jaan. 
1971 seisu järgi) 1500 inimest. Oma 
tegevuses kulutavad nad ca 3,5 milj. 
rbl. aastas, nende tööst saadav ma-

* janduslik efekt on aga võrratult 
suurem. Automatiseerimine ei muu
da juhtimise olemust, küll aga ni
hutab proportsioone juhtimistege
vuses otsuste täpsuse suunas.

Põhiliseks loominguliseks ja toot
likuks jõuks oli ja on inimene, kõr
gelt kvalifitseeritud spetsialist. 
1956. a. oli USA tööstuses juba töö
lisi vähem kui juhte, insenere jt. 
kõrge erialase ettevalmistuse saa
nud ametimehi, meid ootab teadus- 
lik-tehnilise progressi tulemusena 
sama tulevik. Intelligentsi arvuline 
suurenemine seab suured ülesanded 
kõrgematele koolidele.

Üha selgemalt väljendub viimastel 
aastatel informatiivse õppesüsteemi 
mahajäämus elu vajadustest. Kõr
gemad koolid ei saa 5 aasta pärast 
tööle asuvale noorele spetsialistile 
anda kaasa Ya*m'sretsepte, sest ei 
ole võimalik täpselt ette näha toot
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mise ja kultuuri arengus toimuvaid 
muudatusi...

Selle tagajärjeks on sageli noorte 
spetsialistide abitus ja saamatus 
praktilises töös. Ka oma eriala ei 
tunta piisavalt sügavalt, sest selle 
põhjalikuks õppimiseks ei jää üli
koolis küllaldaselt aega.

Väljapääs tundub peituvat üle
minekus metodoloogilisele õppesüs
teemile. Näiteks antakse Moskva 
Füüsika Tehnilises Instituudis kahel

Teadus,
juhtimine,

haridus
esimesel kursusel üliõpilastele fors
seeritud korras üldmetodoloogiline 
ettevalmistus. Kolmel viimasel kur
susel toimub kitsa spetsiaalsuse 
omandamine juhendamise ja prak
tika korras. Selline õppeviis kind
lustab pidevuse nii tootmise kui ka 
isiku jaoks.

Kahjuks ei ole allakirjutanul tea
da sealse üldmetodoloogilise ette
valmistuse täpne olemus, kuid minu 
arvates see ei sega tegemast mõ
ningaid järeldusi. Praegusel üli
kooli lõpetajal ei ole piisavat ette
kujutust teaduse metodoloogiast, 
juhtimisteadusest, teadusloost, tea
dusliku uurimise loogikast, üldis
test ja eriala filosoofilistest problee
midest. Need aga on vajalikud ja 
suhteliselt püsivad komponendid 
teaduri süsteemses maailmapildis. 
Nendest teadmiste valdkondadest 
ülevaadet omamata osutub teaduste 
tänapäevase diferentseerituse juu
res tagajärjekas loominguline töö

järjest raskemaks.
Teaduse filosoofia, metodoloogia 

ja fundamentaalsete loodusseaduste 
omandamine on vajalik ka humani- 
taarerialade üliõpilastele. Selles 
osas ilmnevad puudujäägid võivad 
viia ideoloogilise vaakumini: tekib 
neoreligioon fantastiliste kosmose- 
asukate jm. näol. Informatiivne õp
pesüsteem ei võimalda oluliselt neid 
puudujääke kõrvaldada, sest õppe
kavades ei ole aega vastavate dist
sipliinide õpetamiseks.

Maksimaalset efekti teaduselt mi
nimaalsete kulutustega saab nähta
vasti suurte komplekssete uurimis
instituutide või suhteliselt lühiaja
liste loomingukollektiivide loomi
sega. Selliste erinevate teadusharu
de esindajatest moodustatud ühen
duste uuringud kindlustavad lahen
duses tehnoloogilise, ökoloogilise ja 
esteetilise külje ühtsuse. Praegune 
õppesüsteem ei võimalda paindlikku 
ümberkvalifitseerumist vajalikule 
naaberalale, mida ülikoolis ei õpe
tata. Isegi kontaktid kaastöötajate
ga saavad sellistes kollektiivides 
olla vaid emotsionaalsel ja kommu- 
naalsel tasemel. Traditsiooniliselt 
õpetatavad erialad on teaduslikes 
instituutides, konstrueerimisbüroo- 
des ja ka tootmises küllalt suures 
osas kaadriga täidetud. Verivärske 
spetsialist satub talle spetsiaalsu
selt ja kvalifikatsioonilt mittevasta
vale töökohale. Sel juhul on ju vä
hemalt pool stuudiumist jätnud 
ainult õrna varju üldisesse mõtle
miskultuuri ja ei midagi enamat, 
öeldut tõestavad vabariigis tööta
vate hiljuti kõrgema kooli lõpetanud 
spetsialistide ankeetide vastused. 
Metodoloogiline õppesüsteem tõs
taks erialast ettevalmistust ja üld- 
teadmistest annaks rohkem just 
seda, mida elus paratamatult vaja

on. See ongi ju intensiivistamine — 
sama ajaga rohkem.

Praeguse õppesüsteemi juures 
peavad ühiskonnateadused täitma 
spetsialisti maailmavaate kujunda
misel väga tähtsat osa. Üsna sageli 
aga juhtub, et õppejõu loengust 
ammutab massikommunikatsiooni
vahenditega sõprust pidav üliõpi
lane vaid mõned uudsed mõtted. 
Enamus materjalist on eelnevalt 
teada. Kui esitusel puudub põhjuslik 
ja loogiline argumenteeritus (mida 
üsna sageli juhtub ja milles ei ole 
süüdi ainult õppejõud, vaid ka tea
duslik distsipliin ise), siis keskmi
ses utilitaristlikult mõtlevas üliõpi
lases selliste kvantiteetide kuhjumi
ne põhjustab uue kvaliteedi. Viima
ne avaldub umbusalduslikus suhtu
mises ühiskonnateaduste vastu. See 
tendents ilmneb eriti teravalt just 
reaalteaduste üliõpilaste juures. 
Ühiskonnateaduste õppejõud peak
sid olema eelkõige huvi äratajad, 
probleemitõstmise võime arendajad, 
mitte aga kindlaid radu tallates 
«õpetajad». Armastusavaldust ei 
saa suurte sõnadega paberi pealt 
maha lugeda. Protsess muutub ju 
nii enda eituseks ja harmooniliselt 
arenenud isiksuse sündi tähistav 
linnukene mõnes aruandes on vaid 
karuteene ühiskonnale.

Lõpetaksin sm. L. I. Brežnevi sõ
nadega NLKP XXIV kongressilt: 
«Meie ees, seltsimehed, seisab aja
loolise tähtsusega ülesanne ühenda
da teaduslik-tehniüse revolutsiooni 
saavutused sotsialistliku majandus
süsteemi eelistega, arendada laial
dasemalt sotsialismile omaseid tea
duse ja tootmise ühendamise vor
me.»

ÜLO KAEVATS, 
füüsika IV kursuse üliõpilane

'«TRÜ» 13. numbris iimus R. Sats- 
1 deri kahe luuletuse toimetusepoof- 
'ne variant. Autor leidis ka sellel 
[mõtte olevat, kuid soovis siiski tua- 

givalt omapoolse variandi ava|da~ 
?da.

*  %  I

- *
bambus kasvab pilvedesse 
valges udus tukub 
jälle õues viljakägu 
vastset lõikust kukub ' 
bambus kasvab pilvedesse 
merelt vihmu lendab 
lõikad vilja, kuni lõpuks 

I lõikad iseenda 
I jätad vibud ega mõtle 
I millest kukkus kägu 
i aidas lapselaps näeb vihku 
к mis on sinu nägu
* * *

plankton sureb 
ia settib kord 
kerkib uus saar 

I paepr agudes 
I õitsevad 
I ülased kord

ACTA DIURNA
Täna ja homme toimub peahoo

ne aud. 140 ÜTÜ ajaloo-sektsioc- 
ni konverents. Plaanis on 12 ette
kannet. Sektsiooni juhatavad T. 
Rosenberg ja V. Kerge. Teadusli
kud juhendajad J. Kangilaski ja 
L. Mäll. *

Möödunud kolmapäeval toimu
nud bioloogide vilistlasõhtul olid 
taas arutlusobjektiks looduskaitse ja 
inimese elukeskkonna probleemid. 
Prof. V. MASING pidas ettekande 
teemal «Looduskaitse ja meliorat
sioon*.

Ühiselamud on
4. mail jõustus rektori käskkirja

ga ühiselamutesse majutamise kord 
uuel õppeaastal. Poleemika ja vaid
lused selle küsimuse ümber kestsid 
juba pikemat aega, esitati mitme
suguseid ettepanekuid ja projek
tid, kuni lõpuks leiti optimaalne la
hendus. Aluseks võeti arvulist so
bivust, teaduskondade Ikasvu tule
vikus, õppetöö toimumise aega tu
leval õppeaastal jne. Omamoodi 
probleemiks oli see, kuhu paiguta
da õppejõud, aspirandid, etteval
mistus- ja täiendusosakonna üli
õpilased, keda on kokku 284. õ p 
pejõud, neid on 37, otsustati ma
jutada teaduskondade juurde, as
pirandid aga koondada Tiigi 14 
ühiselamusse. Ettevalmistus- ja 
täienduskursuslased suunatakse 
Tiigi 78/80.

Alljärgnev tabel annab ülevaate 
teaduskondade majutamisest 1971. 
aasta sügisest.

Linnavälistest ühiselamutest jäi 
kõrvale mõneti valulapse osas oi- 
nud Elva ning linnasisestest 20-iko- 
haline Päeva tn. ühiselamu, mis 
siiamaani oli Ajaloo-Keeleteadus
konna valduses. Arstiteaduskonna 
100 üliõpilast jääb endiselt Kuku
linna, sest ei ole kuhugi majutada 
Leningradi mnt. 89 elavaid 120 õp- 
pejõudu-aspiranti-teenistujat. Kuigi 
varem oli kõlanud seisukoht, mis 
pooldas nn. normaalmajutust, ei 
peetud siiski otstarbekaks hakata 
igast teaduskonnast «sabasid» ära 
lõikama ja Vana-Tiiki omamoodi 
kartseriks muutma, vaid säilitati 
'kõigis ühiselamutes minimaalne 
ülemajutus. Ülaltoodud plaanist 
nähtub, et majutamisel on säili
nud teaduskonniti majutamise 
printsiip (s. t. teaduskonda ei ole 
laiali paigutatud mitme ühiselamu 
peale). Erandi selles osas moodus
tavad ainult Ajaloo-Keele- ja Ars

titeaduskond. Loodame, et nad tu
leval õppeaastal oma filiaalide juh
timisega hakkama saavad. Teadus
kondade majutamiskomisjonid pea
vad arvestama, et sügisestest sis
seastujatest tuleb majutada 60%, 
ning nendele ikohtadele võib koh
tade ülejäämisel majutada alles

jaotatud!
pärast I kursuse komplekteerimist.

Teatame veel, et tuleval õppeaas
tal hakkab II vahetuses toimuma 
õppetöö Õigus-. Majandus- ja Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonnas. On 
selgunud (ka ühiselamute vahelise 
sotsialistliku võistluse võitjad: 
I—II Pälsoni 14 ja Tiigi 14, III
— Leningradi mnt. 89, IV — Tiigi 
78/80, V — Pälsoni 23.

Majutuskomisjonidele ja ühisela
mu nõukogudele jõudu ja jaksu 
oma töö korraldamisel uutes ko
dudes.

J. TAMM

Seminar filmisemiootikast

Teadus
kond

Üli
õpilasi

õppe
jõude

Kokku
Tiigi Pälso- 
78/80 ni 23

Pälso
ni 14

Tiigi
14

Lenin
gradi 89

Uus ühis
elamu

Kvis
sental

Kuku
linna

A-K 553 4 557 100 — 457 _ __

А 803 7 810 — — — — 708 — 2 100

B-G 211 8 219 _  _ — — — 208 11 —

F-K 315 7 322 — 322 — — — — — —

К 124 — 124 124 — —

Ma j. 241 4 245 234 11 —

Mat. 235 7 242 — — — 232 — — 10 —

Õ
Aspiran

136 — 136 — .— — 130 — 6

did
Etteval
mistus

52 52 52

kursus
Täien
duskur

85 85 85 —

sus 110 — 110 1J0 — — — •— - — -

Kokku 2865 37 2902

Normi-
kohti:

295 322 

416 288

457

434

414

400

708

681

566

540

40

40

100

100

29. IV—2. V toimus TRü-s üli
koolisisese semiootikaseminari jär
jekordne tööperiood, mis sedapuhku
oli pühendatud filmisemiootikale. 
See on noor, kuid kiiresti arenev 
distsipliin. Filmide kui spetsiifiliste 
märgisüsteemide vaatlemine või
maldab läheneda uuest aspektist 
esteetilise ikasvatuse aktuaalsetele 
probleemidele. Just sel tasandil 
puutuvad filmoloogia ja pedagoogi
ka kõige orgaanilisemalt kokku nii 
oma ülesannetes kui meetodites. 
Ilmselt tuleks astuda konkreetseid 
samme selleks, et humanitaarkalla
kuga teaduskondade üliõpilastele 
loetaks süstemaatilisi kursusi filmi 
ajaloost ja teooriast ning filmide 
(seahulgas ka kunstiliste filmide) 
kasutamist õppetöös.

Seminari tööst võtsid osa õppe
jõud, kes tegelevad semiootikaga 
meie ülikoolis — prof. J. Lotman, 
prof. L. Stolovitš, dotsendid
B. Gasparov, P. Reifman, aspirant
I. Tšernov, nmg külalistena Mosk- 

j va Kunstiajaloo Instituudi kino- 
j teadlased — teaduste kandidaat

N. Zarkaja, V. Mihhalkovitš, 
K. Razlogov, prof. B. Jegorov 
(Leningradi), dots. J. Maimit* 
(Pihkva), dots. L. Sidjakov (Riia) 
jt

Arutluse all olid filmikujutuse 
spetsiifika, filmi kunstilised väljen
dusvahendid, ruumi ja aja edasi
andmine filmis, filmi suhe teistesse 
märgisüsteemidesse, montaaži prob
leemid.

Seminarist osavõtjatele demonst
reeriti kinnistel seansidel arhiiv- 
filme Gosfilmofondist, et paremini 
illustreerida kõne atl olnud küsi- 
musi. Näidati vendade Lumiere’ide, 
Melies’i, Griffithi, Kulešovi, Dov- 
žernko, Renoiri, Chaplini, Fellini jt. 
filmikunsti suurmeistrite vähetun
tud töid.

Seminarist osavõtjad märkisid 
sellise töövormi viljakust ning aval
dasid lootust, et ka tulevikus orga
niseeritaks analoogilisi sisukaid 
seminar-diskussioone.

V. KILK

UUT TEATMEKIRJANDUST
Laidvee, H. Lydia Koidula ЫЬ-

[ liograafia. Tln., 1971. 287 lk.
; Bio — К 61.
j Raamat annab ülevaate L. Koi
dula trükis ilmunud töödest ja 
tema kohta avaldatud kirjutistest 
1861 — 1966 nii eesti kui ka teistes 
keeltes. Esitatakse andmeid Koi
dula luuletuste Viisistustest ja te
ma ikonograafiast. Samuti on 
ära toodud kõik L. Koidulast tea
da olevad fotod. Bibliograafia on 
varustatud isikunimede ja peal
kirjade registriga.

Библиография литературы о
H. C. Тургеневе. JI., 1970. 188 lk.
12 Bi — 184.

Antud bibliograafia holmab Tur- 
genevi loomingu kohta käivat 
kirjandust vene keeles aastate! 
1918— 1967. Materjal on esitatud

Avaistungiga TRÜ aulas algab 
täna kell 11 teaduslik- pedagoogi
line konverents

TÄPPISTEADUSED JA KULTUUR. 
Selle kahepäevase mõtetevahetuse 
täppisteaduste kui kultuuriteguri 
üle korraldavad Loodusuurijate 
Selts, Tartu Riiklik Ülikool ja 
ENSV Haridusministeerium. Mui
dugi saab taolisel konverentsil kä
sitleda üksnes selle tohutult laia ja 
mitmetahulise teema mõningaid 
aspekte. Sedapuhku rühmituvad et
tekanded nelja põhiprobleemi üm
ber, kusjuures igale neist on ette 
nähtud üks koosolek.

E s i m e s e k s  p õ h i p r o b l e e 
m i k s  on t ä p p i s t e a d u s t e  
osa  E e s t i  N õ u k o g u d e  
E n t s ü k l o p e e d i a s  kui meie 
nüüdisaegse kultuurielu tähtteoses. 
Sellel teemal esinevad H. Õiglane

Täppisteadused ja kultuur
ja P. Kard. Te i s e l  i s t u n g i l  

(täna kell 16 keemia ringauditoo
riumis) kõneldakse t ä p p i s t e a 
d u s t e  o s a t ä h t s u s e s t  ees t i  
v a r a s e m a s  k u l t u u r i l o o s .  
Siin räägib evolutsiooniõpetuse le
vikust Eestis T. Sutt, astronoomili
sest problemaatikast kultuuriloos
H. Eelsalu ning meie vanema põlve 
täppisteaduste kultuuriloolisest 
osast Ü, Lumiste. Pärast koosoleku 
lõppu toimub J. Eilarti ja H. Pala
metsa juhtimise! ekskursioon teemal 
«Tartu ja Eesti kultuur».

K o l m a n d a k s  p õ h i p r o b 
l e e m i k s  on konverentsil t ä p 
p i s t e a d u s l i k e  m e e t o d i t e

osa ü k s i k u t e  k u l t u u r i 

n ä h t u s t e  j a  k u l t u u r i  ku i  

t e r v i k u  u u r i m i s e l .  Sellest 

tuleb juttu homme, 15. mai hommi

kupoolikul algusega kell 10. Estee
tiliste hinnangute matemaatilistest 
mudelitest on ettekanne I. Kullilt, 
matemaatilise mudeli loomise pers
pektiividest visuaalses esteetikas —
G. Ruuberilt. A. Helemäe räägib 
matemaatilis-loogilisest keelest mo
raalinormide käsitlemisel. Kultuuri 
mõistet üldse ning kaasaegsete 
struktuursete ja matemaatiliste mee
todite osa kultuuri uuurimisel ana
lüüsib mitmekülgselt J. Lotman.

Konverentsi viimasel, n e l j a n 

d a l  i s t u n g i l  (homme kell 15 
aulas) kõneldakse t e a d u s e  ü l 
d i s e s t  k u l t u u r i l i s e s t  
f u n k t s i o o n i s t  n i i  a j a l o o 
l i s e s  ku i  ka n ü ü d i s a e g s e s  
a s p e k t i s .  Siin on kavas ettekan
ded M. Kõivult («Loodusteadused 
Galilei-eelses kultuuris»), B. Kabu- 
rilt {«Tahtevabaduse probleem ja 
füüsika») ning H. Käämbrelt ja
A. Koppelili («Teadurid, taidurid ja 
kultuur»). Pärast lõppkoosolekut 
ävatakse hauakivi meie vanema 
põlvkonna tuntud täppisteadlase ja 
kultuuritegelase G. Rägo ja tema 
abikaasa kalmul.

Konverentsi ettekannete lühikok
kuvõtted on avaldatud ka J°ta- 
prindiväljaandena ja seda  võivad 
omandada kõik konverentsist osa
võtjad.

AARE KOPPEL

kronoloogilises järjestuses aastate 
kaupa, aastapiires aga alfabeetili
selt. Välja on jäetud ajalehtede 
artiklid ja ikonograafiline mater
jal.

Catalogue incunabulorum qua 
in bibliothecis publicis Hungary.
Vol. 1—2. Budapest, 1970. 1444 Ik.
Bi 7—90.

Ungari raamatukogudes; hoitak
se üle 7000 inkunaabli, mis suure
malt osalt on välismaa uurijatele 
teadmata. Käesolev kataloog on 
esimeseks täielikuks inkunaablite 
registriks. Väljaanne on illustree
ritud.

Мельничук, В. М. Определитель 
лиственных мхов средней полосы к 
Юга Европейской части СССР.
Киев, 1970. 442 lk. 21Т — 4.4.

Väljaanne koosneb 2 osast. Ül

dine osa annab hädatarvilikke 

teadmisi sammalde anatoomiast 

ja morfoloogiast, herbaariumi 

töötlemisest. Süstemaatilises osas 

on tabelid sammalde määrami

seks. Taimede nimed on ladina ja 

vene keeles. Raamat on rikkali

kult illustreeritud.

Jubelt, R. Mineralbestimmungs- 

buch. Leipzig, 1970. 272 Ik. 

20 T—50.

Mineraalid on oma paljude 

omaduste poolest muutunud täht

saks huviobjektiks tehnikas. An

tud raamat ongi mõeldud inimes

tele, kes tegelevad mineraalide 

määramisega.
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JA NAK
Tõsisemalt suhtun nüüd töösse, 
ükskõik kes seda ka ei teeks. 
Aeg on möödas, 
mil tõrjusin raskeid kujutelmi. 
ja püüdsin neid jagada laiali. 
Mingi eseme või igatsusena 
on iga me päeva mõte 
ikka me juures, 
ja selle mõtte mõte.

Ootasin sinult märgusõna, 
ma ei tea, millist, 
aga ootasin
täpselt samuti kui sina.

Päevad vajusid ikka öösse 
tummad ja iiksteisenäolised.

Aivo Lõhmus
B. Brechtile mõeldes

Tulijal ei tohi kunagi 
oodata lasta, 
sest tulija on tulnud 
võib-olla väga kaugelt 
ja  võib-olla vaid sinu pärast, 
kes sa tal nüüd oodata lased.

Ainult siis võid tulijal oodata lasta, 
kui sa ei ole üksi 
ja kellegagi käsikäes 
nii kaugele oled jõudnud, 
et tulijal on kergem oodata 
kui sinul viibimata tagasjpöörduda.

Aga kui sa tagasi pöördudes leiad,
et päev on õhtule jõudmas
ja tulija juba läinud,
siis pole sul enam rahu,
kuna sa ei andnud temale juua
ega näidanud isegi teed.

Sa jätsid tegemata selle, 
mida oleksid võinud teha, 
koormamata isegi oma südant,

*

Inimestel,
kes teineteise märgusõna ei tea, 
pole mõtet koos olla.

Ometi armastan sind, 
aga see pole enam tee, 
mida mööda 
tagasi võiksid tulla.
Kui sa seda tahad, 
pead haarama mu käe 
üle teetuse tumeda piiri.

Ф
Väljas sajab vihma,
toas sajab laest
tükkhaaval valgust su ümber.
Sa oled siin
Sa oled siin
ja midagi halba ei juhtu, 
ainult ära palu 
võõraks mul jääda.
Toon sulle su ehted ja lilled 
su aimed ja igatsused, 
su rõõmu ja nukruse, 
su valu ja vabaduse, 
et võiksid tunda 
maailma põlevat oma veres.

-Kava l ehe l t :
«Teater», kavas 
Ibsen, Shakespea
re, Stoppard, Whi
ting, Weiss.
Kirjandusliku pro
paganda büroo 
Tartu osakond. Bü
roo juhataja ja 
dramaturg Mati 
Unt, kunstiline 
juht Evald Herma
küla, näitlejad Jaan 
Kiho, Tõnu Oks,
Mare Puusepp, Tõ
nu Tepandi.
Esietendus 4. mail 
1971. a. TRÜ klu
bis.

Sellest, mida nägime sel eten
dusel ja mida ilmselt võib kord 
nädalas ka edaspidi näha, on ras
ke kirjutada. Põhjuseks on mitte 
ainult kartus iseenda võhiklikkuse 

. ja vastuvõtuläve vildakuse ees, vaid 
ka põhimõtteline võimatus kasuta
da nähtu iseloomustamisel tavali
si mõisteid nagu «arusaadavus- 
arusaamatus», «seotus-seosetus», 
ka «lavastaja», «näitlejad», «kont
septsioon». Tegemist on etenduse
ga, mis algas mitmeid kuid taga
si, kui esimest korda tuldi proovi
saali ja püüti teha etüüde valitud 
alusmaterjali põhjal. Vahepeal on 
kogu tegevus omandanud teatava 
struktuuri, kuid areneb vabalt eda
si kuni selle korrani, kui tekib uus 
idee uue struktuuriga tegevuse 
loomiseks, mis kutsub jällegi taga
si proovisaali. Meie ees avaneb hu
vitavate ja andekate kunstnike 
loomeprotsess, mille jälgimine pa
kub sellest huvitatule äärmiselt 
palju. Probleemid nähtu ümber te
kivad aga punktis, millest alates 
on selle loomeprotsessi juurde ha
katud laskma publikut. Piiratud ar
vul ja piiratud ajaks, kuid siiski 
publikut, kes pole näinud etenduse 
algust ega näe ka selle lõppu, 
kuid kes on täis mõistetavat soovi 
midagi nähtust arvata. Tekib si
tuatsioon, mis sarnaneb laste män
guga, kus pistetakse ukse vahelt 
sisse jalg ning lastakse selle järgi 
omaniku üle otsustada. Mul on 
võimalus olnud see mäng kaks 
korda kaasa teha, mõte hakkas 
aga kummalisel kombel liikuma 
mitte «jala omaniku» vaid otsusta
misprotsessi enese ümber.

Ilmselt on teatri ja publiku va
hekord sisukas vaid juhul, kui pub
lik kaasa loob, kas siis kaasa 
mõeldes või kaasa mängides. Vas
tasel korral sarnaneb situatsioon

Vana jõgi

igava loengu või spordivõistluse
ga ja asjatu oleks teatri silti nen
de katmiseks kasutada. Harjumus
pärane teater kutsub meid igal õh
tul kaasa mõtlema. Teame aga 
kõik, kui harva seda tõepoolest 
saavutatakse. Viga on dramatur
gilise materjali nõrkuses, näitlemi
se tuimuses, aga ka publiku «kaa- 
saminekuläve» suures varieerumi
ses. Siit tekib ka harjumuspära
ses, põhiliselt sõnal tuginevas teat
ris loogiline püüdlus «publikut ära
tada» kas siis lendlehtede saali 
loopimisega («Erna»), vaheajal 
laulmisega («Südasuvi 1941») või 
muude lavastuslikult huvitavate 
elementidega, mis kujutavad en
dast siiski teatavat vaesustunnis- 
tust puhtale sõnateatrile.

E. Hermaküla on korduvalt trü
kisõnas väljendanud mõtet, et tea
ter on mäng. Muidugi mahub sel
lise väite alla paljugi erinevat. 
( Üht primitiivsemat tõlgendust 
võime näha lavakunsti kateedri V 
lennu diplomilavastuses «Täna 
mängime «Seitset venda»»). Ühelt 
poolt tähendab see väide aga ilm
selt seda, et teater peab mänguna 
olema tõeliseks modus vivendiks 
näitlejate jaoks, kes on väsinud 
igaõhtustest sageli sisututest «ku- 
jutamistest» ja «kehastamistest». 
Selles mõttes on kõnealusel õhtul 
Hermaküla idee leidnud küllalt tu- 
lemusrikast realiseerimist. Kuid pa
ratamatult kerkivad ka juba selles 
staadiumis küsimused — kas män
gida situatsiooni või selle mõtet, 
kas mängida ennast või kedagi ku
juteldavat või mängida hoopis 
mängimise-teatritegemise enda mõ
tet — mõttetust jne. jne. Etendus 
pakub selles osas kogu võimalus
te rikkuse, mis jätab mulje, et kin
del vastus siin teadlikult puudub. 
Kui esimeses (Shakespeare, Stop
pard) ja kolmandas (Weiss) stsee
nis mängitakse põhiliselt situatsi
ooni mõtet, siis teises (Whiting) 
ja neljandas (Ibsen) näeme puhast 
tegevust olukorras. Kui Kiho män
gib enamasti olukorra mõtet, siis 
Puusepp valab ennast jäägitult 
olukorda. Äärmiselt huvitavad on 
selles osas erinevused kahe õhtu 
vahel, mis toovad ka esile regle
menteerimata mängus peituvad 
ohud. Põhiraskus seisneb ilmselt 
pidevas vajaduses partneri tege
vust täpselt tunnetada, sellega 
kaasa minna ja sobival hetkel juh
timine üle võtta. Ühelt poolt äh
vardab siin oht kontakti kaotada, 
mis teisel õhtul korduvalt välja

Koolitee täis kobrulehti 
elutee täis elupuid 
ja ohakaid 
haisvaid vihalehti 

seljataga sirelid 
nurga najal nurmenukk 
nõialill ja ülased 
järel jookseb juudihabe 
varsakabjad varba vahel 
ninaaugus 
nõgesed 
õuna õis õige 
õiges augus 
samblahabemed.

Toivo Tasa
Elu fõgi

Et klaveris on palju traati, 
ei ole imelik.
Ei ole imelik,
et jõe peal on sada paati,
neil põhjas asemed....
Need pehmed asemed 
sealt pilgarõhtu joogilaulust, 
kust soe sõidulust 
on läinud liigestesse 
ja lubadusepaatidesse, 
ülikiiretesse neisse, 
lainte vahel väänlevaisse, 
keda on sõudnud 
ja sõuavad 
täis rõõmu tõusnud 
kontvõõrad
о unt sikeerut ajad elumehed —• 
me viime kallimad.

Ja jalutud üksi lamavad
Kogu andestus on maailm 
mida keegi mult ei palu 
paljajalu on see maailm 
suvel talvel paljajalu 

paljajalu preestrid käivad 
paljajalu jalakäijad 
käivad
ja jalutud üksi lamavad.

lõi ja kaasa tõi ka üldise rütmi 
kaotsimineku. Teisalt kummitab 
aga oht kätteõpituse ees, mis tä
hendaks etenduse kohest surma.

Tõsisemad karid aga ilmnevad 
siis, kui vaatleme süsteemi mängi- 
jad-publik. Käsitledes teatrit män
guna, ilmneb ka publiku kaasa- 
rnängimisnõue. Seda taotledes on 
aga paratamatu põrkumine keeru
lisele sotsiaalpsühholoogiliste prob
leemide kompleksile. Tundub, et 
suutmata seda probleemi praegu 
veel lahendada, on mängijad ko
hati unustanud probleemi reaalse 
olemasolu, langedes nii tuntud 
psühholoogilise kaitsemehhanismi

Andres Langemets
♦

ohvriks. Sellisest asjade seisust 
võib tuleneda aga ootamatu hoop 
selga kogu kontseptsioonile. Mäng 
ähvardab muutuda vaatemänguks. 
Kuigi mängitakse keset publikut 
(ja osalt publikuski), oli mõlemal 
kõnealusel õhtul küllalt tunnetatav 
sein publiku ja mängijate vahel 
ning mitte külmuse või vaenu
likkuse, vaid just mängimise ja 
pealtvaatamise sein. Sellist seina 
polnud vaid esimese stseeni puhul 
ja sedagi põhiliselt esimesel õhtul. 
Sel õhtul m ä n g i s  Tepandi vä
ga täpselt kogu oma tegevuse, ko
gu stseeni mõtet ja publik tuli sel
lega lausa tuntavalt ja kuuldavalt 
kaasa. Teisel õhtul n ä i t l e s  Te
pandi mõtet, istudes koguni publi
kuski ja pöördudes tema poole rep-
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et tuul puudutaks häbenemata 
igat udejat kahtlusekiharat 
kui nad temas juba tärganud on 
et ta ometi iseend märkaks 
ja külmast kuulnudki poleks 
et ta siis vast enam ei saaks 
järve üksinda jätta 
käsi lainte eest rinnale peita 
või rinda tuule eest kätega katta 
ööd oodata nagu see loodud on 
kus kuu tuleb iseenesest kätte 
kui ta põgeneb päikese eest 
siis pole see enam järv 
oma voogudega igasse kaldasse 
igasse kaarde küünitamas 
pääsemata ära lendama 
saamata üle randade tõusta 
ja maad tnööda laiali valguda 
ta naerab vaid veepinna laineseks 
ning heiastab kuud kogu lahkuses 
varjates oma nümfiga saladust 
kaldalkäijate eest.

♦
Kohises hämaras laanes 
ega ma teagi muud 
kohises tuul vist laanes 
haarates kaenlasse puud 
ei ma ei näinudki muud 
oli ta külm või soe see tuul 
ragistas üleval vakka jäi 
krigises puu mis paigale jäi 
ega seal olnudki muud 
muidugi vait olid murdunud puud 
küllap ma mõtlesin muud 
kohises hämaras laanes 
kohises tuul vist laanes 
isegi seisin ma sasitud päi 
mulle see tuul siiski juustesse jäi 
ning ma ei mäleta muud.

Järve kaldale üksinda
neidu ei tohi jätta
lasta tal käest lahti
ning lubada järve silmitsema jääda
et voog niithaaval rööviks
riided ta heledalt kehalt

liikidega, kuid m ä n g i s  siiski 
vaid oma lusti ja publiku reagee- 
ringki oli äravaatav ja naljakaid 
kohti «ära vaadates» ka nende üle 
naerev. Ja nii jätkus vaatemäng 
kohati huvitavalt; kui mõnikord ka
dus kontakt aga ka näitlejate endi 
vahel, siis võrdlemisi igavalt. See 
kõik viib mõtte teede otsimisele 
taolise seina lõhkumiseks.

Kas üheks täheldatud nähtuse 
põhjuseks pole mitte sõna ja füü
silise tegevuse, mängu ja mõtte 
liigne vastandamine teineteisele. 
On ilmselt vaieldamatu, et ei sõna 
ega tegevus saa olla eesmärkideks 
omaette, nad võivad olla vaid mõt
te või mängu teenistuses. Sellest, 
kui sõna ja füüsilised väljendusva
hendid olid võrdselt mõtte teenis
tuses, sündisid Suitsu-õhtu ja «La
seb käele suud anda», mis olid 
vaieldamatult mõtteteatri etendu
sed. Kuid ehk on ka võimalik ra
kendada kogu väljendusvahendite 
rikkus sellise mõtte teenistusse, mis 
on ühtlasi mängu aluseks. Taolisi 
sugemeid on tunda kõnesoleva 
etenduse esimeses stseenis ning see 
tee tundub perspektiivikas, sest 
mäng, millest haarduks ka publik, 
on omakorda mõtte aluseks.

Ilmselt on sellise näitlejaid ja 
publikut haarava ühise mõtestatu
se saavutamine ainsaks väljapää
suks arusaadavuse-arusaamatuse 
nõiaringist, mis objektiivselt lasub 
alati teatrisaalil. Just nende kate
gooriate kasutamine on aga vaate
mängu alustalaks, mida subjektiiv
se kujutelmaga sellest, et «peab 
mitte aru saama, vaid kaasa tule
ma», ei ole võimalik purustada. 
Asi pole mitte selles, nagu peaks 
teatrietendus olema arusaamatu või 
nagu oleks selline olnud kõnesolev 
etendus. Mul on olnud võimalus 
kuulda juba mitut loogilist sisu- 
kontseptsiooni nähtule, alates võõ
randunud inimese kannatuste veel
kordsest näitamisest kuni enese
irooniani võõrandunud näitleja iga
päevase tegevuse üle. Kunstiteos 

võibki olla mitmeti interpreteeritav 
ja selles mõttes looja tahte alt väl
junud. Asi on pigem selles, et kui 
kunstiteost tõlgendamisel just ni
melt vaadeldakse, siis kõnesolev 
teatrilaad, nagu mulle tundub, on 
just yaataja-tõlgendaja positsiooni
le kuulutanud sõja. Ilmselt on sel 
juhul ainsaks relvaks mingi ühtse 
mõtestatuse küllalt ilmne pealesu
rumine vaatajale, mis ainsana suu
dab teda vaat aja-positsioonilt väl
ja viia. Sel juhul tekitatav ka pub-

♦
likupoolne mõtte, emotsiooni ja te
gevuse ühtsus aitab aga kahelda
matult kaasa ka teatri ühe põhili
sema funktsiooni — vaataja aksio- 
loogilise mõjutamise — edukusele 
ja seda vahest enam kui ainuüksi 
«arusaamise» kaudu saavutatav.

Kõnesoleval etendusel polnud 
aga sellise ühtsuse saavutamine 
publikuga eriti oluliseks eesmär
giks, mistõttu läks mõtteparalleel 
tahtmatult «Ivanovi» lavastusele 
Tallinna Draamateatris. See eten
dus kujutab endast äärmiselt kõr
gel professionaalsel tasemel tehta
vat sõnateatrit, kus toimuva mõ
testatus publiku jaoks on jällegi 
tagaplaanile vajunud ja vaatemän
gu efekt seetõttu ilmne. Tundub, et 
kuigi lavastajate lähtekohad on ol
nud erinevad, on publiku seisuko
halt jõutud samasse punkti. On 
muidugi ka teine tee publikuprob- 
leemi lahendamiseks kõnesoleval 
etendusel. Selleks oleks kindla klu- 
bi-tüüpi publiku moodustumine, kes 
jälgiksid tehtavat õhtust õhtusse. 
Juba kahel õhtul olemine andis 
selles osas palju, kuid aluseks pol
nud see, m i d a  tehti, vaid see, 
k u i d a s  tehti, sest etendused eri
nesid teineteisest vähemalt 50% 
ulatuses. Alles korduvalt neil õh
tutel olles tekib loomeprotsessi nä
gija, mitte piiluja tunne, tekib tõe
line elamus näitleja töö ja ehk ka 
üldse inimese olemuse rikkamast 
mõistmisest. Sellest «midast» üle
saamine pole aga üheõhtuse publi
ku puhul mõeldav, nagu pole mõel
dav ka publikuprobleemi ees sil
made kinnipigistamine.

Tahakski loota, et tulemusrik- 
kaile otsinguile näitlejategevuse 
alal lisanduvad otsingud süsteemis 
näitleja-publik, mis tõepoolest õi- 
gustaks nii tehtud suurt tööd kui 
ka publiku laskmist seda tööd jäl
gima.

J. ALLIK

ETENDUS 
KESTAB
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ettevalmistav 
staaps 
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NB! Avaldusi EUE-71-sse võtame 

vastu 14., 17. ja viimast päeva 

21. rjjail. Kel avaldus toomata, kii

rustage! Päi asi 21. maid alustab 

ettevalmistav staap rühmade nime

kirjade koostamist.

EÜE TRÜ ettevalmistav staap

i p g

) )

Vastame lugejate kirjadele
«Üks aspirant rääkis klubis, et mul on rukkilillsinised silmad. 

Kas tal oli õigus?»
N. L-va I kursuselt 

Must-valge foto järgi on seda raske öelda. Peate ikkagi ise toime
tusse tulema ja hiljemalt teisipäeval kell 11 — siis jõuab vastus 
järgmisse lehte.

«Miks Te arvestate ainult tsiviilkaitsehuviliste üliõpilastega, kuna 
aga näiteks orgaanilise keemia, kapitalismi poliitökonoomia või oli- 
gofrenopedagoogika alul pole ülikoolilehes ilmutuid ühtegi loengu
kursust7»

Grupp kõrgema kooli pedagoogikast huvitatud üliõpilasi 
Seni on takistanud meid ainult ajalehe piiratud ruum.

* * *

«Mida peaks teadma Tartu Ülikooli ajaloost?»
P. V. — ajaloohuviline 

ajaloo-osakonnast 
Teie küsimus on võetud ületuleval aastal ajakirjale «Küsimused ja 

Vastused» saadetavate küsimuste nimekirja. Seni soovitame tutvuda 
näiteks olemasolevate tehaseajalugudega.

* * *

«Miks ei ilmu ülikoolilehes seks-karikatuure?»
Kokku juba 1055 lugejat

KAVAS

«Hariduses ollakse enam jarele- 
tegijaks, sest et see praegusel 
ajal moeks üteldakse olevat, kuna 
keha eest hoolitsemine kõrvaline 
asi on.»

(«Sakala», 1912)

«Et liikuv sport kehasse rohkeni 
hapnikku toob, just sellepärast

Ülikooli kevadistel kergejõustiku
võistlustel viskas Rein Tõru Ennu 
Laasnerile kinda, joostes 4Ü0 tn 
48,6-ga, Füüsika-Keemiateaduskon- 
na IV kursuse üliõpilane Tõnu Leh- 
to hirmutas aga staažikaid vasara- 
mehi, heites esmakordselt üle 60 
meetri — 60,40. Eksperimendina 
kavas olnud sprinterite mitmevõist
luse (kaugus, 100 ja 200 m) võitsid 
Tiina Torop ja Boriss Tolmatšov. 
Kevadisteks ülikooli meistriteks said 
naistest:
T. Torop — 100 m 12,6, M. Tor im —

suurendab ta elujõudu, tõstab lõ- 

bu tundm ust ja sellel põhjal sün
nib e lurõõm us ja teovõim eline il
mavaade (O ptim ism us), kuna liik u 

mise puudus  tusameele, lõtvuse ja 
pessimisülise (m us tap r illilise ) il
mavaate otsekohene sünnitaja on.»

200 rn 26,3, L. Gontšarova — 400 m 
61,0, R. Rannula — 800 m 2.27,6, 
M. Torim — 100 m tõkkeid 15,0, 
T. Torop — kaugus 5.57, E. Vorob- 
jova — kõrgus 1.45, R. Kivivare - 
kuul 12.98, T. I.aine — ketas 34.48, 
S. Saar — oda 39.78 
ia meestest:
K. Jurkatamm — 100 m 10,9, 
K. Jurkatamm — 200 m 22,0, 
R. Tõru — 400 m 48,6, E. Sõrra — 
800 m 1.57,6, E. Sõrra — 1500 m 
4.03,2, V. Voštšinski — 5000 m 
15.18,4, J. Tiitsaar — 110 m tõkked

TRÜ spordipäev algab TRÜ staa

dionil 16. mail kell 12. Päikest 

saab kohapeal võtta.

16,6, M. Kivine — kaugus 7.07, 
E: Paris — kõrgus 1.90, H. Annus 

teivas 4.10, P: Torop — kolmik 
14.00, K. Metsur — kuul 15.20, 
K. Metsur — ketas 51.12, M. Tom
bak — vasar 60.52, M. Paama — 
oda 74.92 M. Järviste 10 km käi
mine 21.42,0.

Pühapäeval pärast spordipidu ja 
esmaspäeval on TRÜ staadionil iga
aastane TRU—EPA—«Kalevi» matš.

U. ESLON

TÄNA!
toimub kodu-uurimise lektooriumis 
semestri lõppüritusena osavõtt eks
kursioonist «TARTU ja EESTI KUL
TUUR». Ekskursioon toimub pärast 
konverentsi «Täppisteadused ja 
kultuur» õhtust istungit, mis algab 
kell 16 keemiahoone ringauditooriu
mis.

QCohtumine 

c ß .  k r o s s i g a

Reedel, 14. mail kell 19 keemia
hoone aud. 113 toimub eesti kirjan
duse ja rahvaluule ringi koosolek. 
Kohtume J. Krossiga. H. Rümmelilt 
(eesti f. II) ettekanne J. Krossi 
«Pöördtoolitunnist».

„VISARID“
ülikooli

kohvikus
Kunstinäitus kestab veel kolm nä

dalat. Oma töid eksponeerivad Kal
jo Põllu, Rein Tartimik, Enn Tegova 
ja Peeter Urbla.

4 

6
päeva pärast,

20. mail kell 18 laulab aulas Turu 
linna meeskoor «Laulun Ystävät» 
Kaarlo Soini juhatusel.

Reket kätte!
Tennisehuvilisi õppejõude, teenis

tujaid ja üliõpilasi oodatakse teisi
päeval, 18. mail kell 18 Toomeoru 
tenniseväljakutele.

Vestlusringis arutatakse tennise- 
alase tegevuse hoogustamist ülikoo
lis, harjutamistundide ja väljakute 
jaotamist, tennnisekursuste ja oma
vaheliste jõuproovide korraldamist, 
sõprussidemete ja -võistluste taas
tamist teiste kollektiividega.

TRÜ spordimängude kateeder 
TRÜ Spordiklubi.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» (сТар- 
гуский государственный университет») 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trilkk. 
Tartu, Ülikooli 17/19 I I I  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 2897. MB 05197.

(«Postimees», 1909)

Dura lex, sed lex  
ehk võidu saab momendi parim

~ K  u t i  a e g a  e n n e  

j a a n i p ä e v a

23. mai hommikul kell 11 hakkab Vorbusel peale 
tudengite

suur kevadpidu
isetegevus, õlu, supp.
õhtul «Vanemuise» kontserdisaalis

suur kevadball
P. S. Kuigi raiskad päeva, võidad mitmeid liitreid 

tolmuvaba õhku, linnulaulu, jalgsimatku, värskust ja 
särtsu järgmisteks päevadeks.

Uut teatmekirjandust

Rutgers, A. Handbuch für Zucht 
und Haltung fremdländischer Vö
gel. Radebeul, 1970. 528 lk 21 
T—40.

Käsiraamat neile, kes tunnevad 
huvi lindude vastu. Selles antakse 
ülevaade võõramaa lindudest, 
nende kasvatamisest, toitmisest, 
hooldamisest jne. meie tingimus
tes. Raamat on varustatud värvi
liste pilditahvlitega.
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Lembit Sarapuu 
bioloogiadoktoriks

29. aprillil k. a. kaitses Moskvas 
NSVL Teaduste Akadeemia K. A. 
Timirjazevi nimelises Taimefüsio
loogia Instituudis doktoriväitekirja

melise Biokeemia Instituudi labora 
tooriumijuhatajalt professor M. Zap- 
romjotovilt. Töö kestel kujunesid 
tihedad sidemed ka paljude teiste

taimefüsioloogia ja -biokeemia ka- fenoolide uurijatega NSV Liidus ja 
teedri vanemõpetaja L e m b i t  — - 1 1B"
S a r a p u u .  Tema dissertatsioon
teemal «Floridsiini füsioloogiline 
tähtsus ja metabolism õunapuus» 
käsitleb ühe peamise, samal ajal 
õunapuule kitsalt liigispetsiifilise 
fenoolse ühendi — floridsiini — ok
südeerumist ja kondenseerumist. 
Töö teoreetiline tähtsus seisneb ees
kätt flavonoidide kondensatsiooni- 
protsessis tekkivate vahe- ja lõpp
produktide esmakordses tuvastami
ses ning ne.ide tekkemehhanismi 
selgitamises. Floridsiini oksüdatsi
ooni- ja kondensatsiooniproduktide 
praktiline tähtsus õunapuus ilmneb 
nende osavõtus puude haiguskind
luse kujunemisel. Väga oluline on 
ka see, et L. Sarapuul õnnestus 
tõestada floridsiini funktsioneeri
mist varuainena, mida õunapuu ka
sutab intensiivse kasvu perioodidel.

Tartu Riikliku Ülikooli lõpetas 
L. Sarapuu taimefüsioloogina 
1953. a.. kandidaadidissertatsiooni 
kaitses Tartus 1962. a. Järgnevalt 
asus L. Sarapuu juba tõsisemate 
ülesannete kallale.

Ligi kümneaastase pingelise töö 
viljana valmis nüüd .doktoridisser
tatsioon. Töös on erakordselt palju 
otsingulisi momente, sest oli ju te 
gemist teemaga, kus põhilised avas
tused tuli teha alles dissertandil. 
Tõhusat ideelist ja moraalset abi sai 
L Sarapuu ühelt fenoolsete ühen
dite suurimalt spetsialistilt NSV 
Liidus, NSVL TA N. A. Baehi ni-

välismaal. Uurimistöö tulemused 
on avaldatud ligi kolmekümnes eri
alases artiklis, mida sageli tsiteeri
takse nii kodu- kui ka välismaa 
autorite töödes.

Väitekirja kaitsmine kulges edu
kalt. Ametlike oponentidena esine
sid bioloogiadoktorid R. G. Butenko 
Moskva taimefüsioloogia instituu
dist, P. A. Kolesnikov Moskva bio
keemia instituudist ja S. O. Gre- 
binski Lvovi Riiklikust Ülikoolist, 
kes andsid tööle üksmeelselt kõrge 
hinnangu.

Eesti NSV-s on nüüd kaks taime- 
fusioloogiadoktorit, mõlemad TRÜ 
taimefüsioloogia ja -biokeemia ka
teedris, mõlemad fenoolsete ühen
dite uurijad. Võib öelda, et kateed
ris on kujunenud tugev uurimis
rühm. Seda tõendab seegi, et vii
mase kümne aasta kestel on kateed
ris käinud fenolistide tööga tutvu
mas ja kogemusi omandamas ligi 
veerandsada teaduslikku töötajat 
Leningradist, Moskvast, Kiievist, 
Lvovist, Kišinjovist. Irkutskist ja 
mujalt. Väga paljudel juhtudel on 
neile nõuandjaks olnud vastne bio
loogiadoktor L. Sarapuu.

Soovime kogu taimefüsioloogia 
ja -biokeemia kateedri kollektiivi ni
mel «värskeltküpsenud» bioloogia
doktorile palju-palju õnne ja uusi 
loomingulisi võite teadusepõllul.

Kolleegid kateedrist

Lühendatult ajalehest 
«L’Humanite»
27. veebr. 1971. a.

Ühendriikides pole kunagi olnud 
õiget teadusepoliitikat. Föderaal
valitsuse programm on koostatud 
vastavalt sõjalistele vajadustele, 
paljudes laboratooriumides ja üli
koolides valitsevad eramonopolid. 
Tulevikuperspektiivide kohta on või
malik teha oletusi viimase kolme 
aasta näitajate põhjal: 1971. a. eel
arves on teaduse arendamisele mää
ratud fondid kasvanud 1967. a. võr
reldes 1,3 miljardit dollarit. NASA 
sõjaliste uurimuste ja aatomiener
gia eelarve suurenes selle aja jook
sul aga 1,9 miljardit dollarit. Kons
tantse dollari järgi — inflatsiooni
määr on olnud vähemalt 20% — on 
kogu uurimustele määratud krediit 
reaalselt tõusnud 22 %. Föderaal
valitsuse otsene abi ülikoolidele on 
aga langenud 12%.

USA teadlaskond saab omal na
hal tunda eelarvekriisi tulemusi. On 
tõusnud üldine töötute protsent 
(6%). Teadlaste ja inseneride hul
gas on see keskmisest veel kõrgem.

Kuhu läheb 
„Ameerika 
Ühendriikide 

teadus?
Pierre Jugoin

niis on vajalikud dessandi teosta
miseks Kuul. NASA aga püüab jao
tada profiiti kõigi monopolide va
hel.

Teine näide. 1960. a. alates töö
tas 12 ülikoolide keskust 1100 põhi
lise uurimisplaani alusel. Nüüd on 
52% finantseeringutest likvideeri
tud, sest otsustati kahandada kre
diite. Ülikoolid, olles kohustatud ta
suma võlgasid, hakkavad omakorda 
kitsendama uurimisvälja ja otsima terites. Paljud korterid on muutu

«Tartu Rükiik -Ülikooli»
Nr. 17 21. V 1971. a. lk.. 2

nüüd on see kampaania muutunud 
teaduse üldiseks kriitikaks. Press 
püüab veenda masse, et töötajate 
raskesse olukorda sattumise pea
süüdlaseks on teadus ise. Hipide 
liikumine, mis praegu on veel neut
raalne, võib kergesti muutuda täie
likult mõistusevastaseks võitluseks. 
Kõige selle tulemuseks on teadlas
tele määratud krediitide vähenda
mine ja teadlaste «süüdiolek». O l
gem ettevaatlikud, see antiteadus- 
lik liikumine pole jäänud vastuka
jata ka Prantsusmaal. Hajub müüt 
USA-st kui «üldise külluse maast».

Miljonid ameeriklased elavad ele
mentaarsemateni mugavusteta kor-

uusi ressursse.
Kaks kolmandikku ülikoolidest on 

finantsraskustes või lähevad neile 
vastu. Faktiliselt on see toetuseta 
jäänud ülikoolide süsteem. Kooli- 
kulud on tõusnud viimastel aasta-

Näit. Kalifornia ja Washingtoni osa- tel 7-5^  aastas, mistõttu oppeasu- 
riigi ehitusspetsialistide ja elektroo- tused 011 tõsistes raskustes: isegi 
nikute hulgas on vastav näitaja rikkaimad, Harvard ja Yale, isegi
tõusnud 10%-ni.

Paljud välismaa 
Ühendriikidesse tööpakkumisvõima- 
lustega kokku meelitati ja kes seal 
kuulepingute alusel töötasid, hak
kavad nüüd, pärast «peaaju dre- 
naaži ja tagasilükatud debüüti» jär
jest kodumaale tagasi pöörduma.

Kolumbia. Ülikoolidel ei jää muud

nud kasutamiskõlbmatuiks. Uus 
elamispind ei rahulda liiga tiheda 
asustamistiheduse tõttu. Vastavalt 
valitsuse otsusele võetakse küll 
tarvitusele abinõusid, kuid kriisi 
kinnimätsimiseks tuleks ehitada 25 
miljonit korterit.

Laste surevuse poolest on Ühend
riigid 22 tööstusmaa hulgas 15. ko
hal, eluea pikkuse poolest aga 3. ko-

teadlased kes üle kui sulgeda oma uksed või pii- hai. Surevus on kõige rohkem tous- 
rata tegevust. niJd ebasoosinguis olevates kohta-

Selles «vaba maailma» «mudelis» des. Kuid meedikute jaoks pole ette
oli progressijõudude suureks edu
sammuks Michigani ülikooli kohus
tus võtta 1973. aastaks vastu 10% 
neegerüliõpilasi. Ka õppejõud on

•*i-

Mis liik i 
kraade, dip
lomeid ja  
atestaate 

andis Tartu 
Ülikool 

välja
80 aastat 
tagasi ?

Alljärgnev ülevaade on publitsee
ritud Tartu ajalehes «Neue Dörpt- 
sche Zeitung» 21. märtsil 1891. a., 
millest siin tehtud kokkuvõte.

Loend algab fakulteetide omaaeg
ses traditsioonilises järjekorras 
U s u t e a d u s k o n n a g a ,  kus an
ti nii usuteaduse kandidaadi kui ka 
gradueeritud üliõpilase diplomeid. 
Muide, viimane liik diplomeid anti 
n.-ö. liht- ehk teise järgu lõpetaja
tele.

õ i g u s t e a d u s k o n n a s  oli 
antud õigusteaduse kandidaadi, õi
gusteaduse gradueeritud üliõpilase 
kui ka nimetatud aastal üks d i p 
l o m a a t i a  gradueeritud üliõpilase 
diplom. Viimase sai lõpetaja Vladi
mir Tomanovsky Jaroslavli linnast.

M e d i t s i i n i f a k u l t e e d i  lõ
petasid isikud järgmiselt:
1) kreisi, s. t. maakonna-arsti diplo

miga. (Viimase sai näiteks Os
kar Eberbach A m u u r i  oblas-

8) ämmaemanda kutsega (lõpeta
jad kõik naised, kes õppisid 
ülikooli juures meditsiinikoolis), 

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n -  
n a s  olid järgmised lõpetajad:

a) klassikalise filoloogia kandi
daadid,

b) saksa ja võrdleva keeleteaduse 
kandidaadid,

e) poliitilise ökonoomia ja statis
tika kandidaadid,

d) ajaloo kandidaadid (sinna 
kuulus tol aastal ka Axel von 
G e r n e t Eestimaalt, hiljetn 
tuntud balti uurija ja teadus
like tööde avaldaja),

e) slaavi filoloogia ja keeletea
duse kandidaadid.

A j a l o o - o s a k o n d  l õ p e t a t i  
j ä r g m i s t e l  a l a d e l :

a) poliitiline ökonoomia ja sta
tistika, 

a) ajalugu.
F ü ü s i k a -  M a t e m a a t i k a -  

f a k u l t e e d i  lõpetajaile jagati 
1891. a.:
1) keemia doktori diplom Gustav 

Tammannile Peterburist, hiljem 
tuntud teadlane ja professor Tar
tus, pärast pikemat aega Göttin- 
geni ülikoolis;

2) agronoomia magister;
3) kandidaadid: a) keemia, b) ag

ronoomia, c) matemaatika alal,

4) gradueeritud üliõpilased a) ma
temaatika, b) keemia alal.

Peale selle anti 1891. a. välja ka 
ülemõpetaja kutse atestaadid (mi
te diplomid) Usuteaduskonnas, va
nade keelte, ajaloo ja matemaatika 
(koos füüsikaga) alal. Ja lopuks 
lihtõpetaja kutse usuteaduse alal.

Muidugi olid kõik mehed ,  kes 
tulid Tartu Ülikooli õppima alates 
L.iivimaast üle terve Venemaa, roh
kesti oli nende hulgas inimesi tollal 
Venemaale kuuluvaist poola kuber- 

tist, ta sai samaaegselt ka me- mängudest. Ämmaemandad aga olid

näha mingeid soodustusi. Nende 
õpingud lühenevad kohati kuni ühe 
aastani! Hoolitsus nende eest lä-- 
heks riigile liiga kulukaks.

Olukorra muutmiseks tuleb pida- 
näeb õppejõududele da visa võitlust suurmonopolidega. 
10-tunnilise loengu- Meile prantslastele on see heaks õp- 

kohustuse nädalas. See pidurdab petunniks. ühendriigid on ahelda- 
koguteadusliku töö aktiivsüst. Pai- tud pikka kriisi, nad näivad olevat 
jud õppejõud võitlevad lepingusüs- jõudnud kapitalistliku süsteemi äär- 
teemi vastu, mis võimaldab neid miste piirideni: finantseerimise eba- 
igal ajal vallandada. kindlus, võidurelvastumine, profiidi-

Muidugi, Ühendriikide valitsus on kurss. Kõik on allutatud kasuminõu- 
jalikku kriisiseisundisse. Viimaseks alustanud kampaaniat olukorra pa- dele. Meie teadust peaks suunama 
šansiks oli enam läbikaalutud prog- randamiseks. See tuleneb pealekäi- mingi hoopis teistsugune «mudel» 
ramm «Post-Apollo». Kuid isegi see vast paratamatusest, ehk ka kõrva- kui see!
plaan ei suuda elustada rohkemat lekaldumistest poliitikas, kindlasti Tõlkinud Raivo Juurak
kui poolt neist inimpotentsiaalidest, mõjutab ka suur b u s i n e s s .  Aga eesti fil. III kursuselt

Mitmed USA teaduse pealtnäha kriisist puudutatud: Michigani üli 
gigantsed plaanid on jõudnud kooli eelarve 
prantslaste arvates kriitilisse faasi. e^e vähemalt 
NASA kulutab praegu aastas ligi 4 
miljardit dollarit, kuid kosmoseuuri- 
misega seotud Ameerika tööstus, 
mis on tuntud oma kõrge taseme ja 
järjekindlusetuse poolest (Apollo 
projekti huvides) on jõudnud põh-

ditsiinidoktori diplomi);

2) meditsiinidoktori diplomiga;
3) arsti diplomiga, näit. Martin 

R o s s i n i  Irkutskist;
4) farmaatsia magistri diplomiga;
5) proviisori diplomiga;
6) apteegi abilise diplomiga;
7) dentisti kutsega;

*
Selle suve 

puhkevõimalused

%  Eelmiste aastate eeskujul võ
tab perekondadega puhkajaid vastu 
Vellavere puhkebaas juuli-augusti- 
kuus.

#  Samuti on ka korterivõimalu- 
sed Pärnu Lydia Koidula nimelises 
II keskkoolis 25. juunist kuni 23. 
augustini 10-päevaste vahetustega.

seevastu koik naised

N ii  see o l i  80 a a s t a t  t a 
gas i .  Tartu Ülikooli pika ajaloo 
kestel on kraadide ja diplomite lii
gid mitmeti ja palju muudatusi läbi 
teinud.

LEO LEESMENT

Щ Käärikul on lubatud perekon
dadega puhata 19. juulist kuni 26. 
juulini.

ф  Sel suvel on võimalik pere
kondadega puhata täielikes maaelu 
tingimustes Kastna Algkooli ruu
mides. Söökla asub 3,5 km kaugusel 
Tõstamaa alevis, mereni on 1,5 km 
kadakast karjamaad.

Täpsustavat informatsiooni puhke- 
tingimuste kohta saab ametiühingu
komiteest. Sooviavaldused esitada 
hiljemalt 10. juuniks.

III kvartali puhkekodu ja turismi- 
tuusikutest teatame ajalehes kohe, 
kui need juunikuus saabuvad.

AMETIÜHINGUKOMITEE

25. aprilli hommikul viis rong 
looduskaitse ringi rahva Vägeva 
jaama. Sealt algas «Eesti Looduse» 
toimetaja Ann Marveti juhendami
sel matk Endla rabale. Tooma Soo- 
hüdroloogia jaama lähedale jääb 
mitu järve, suurim neist Männik- 
jarv (18 ha). Järved on tähelepan
davalt sügavad. Jaama vaatlus
punktide pideva külastamise hõlbus
tamiseks on Endla rabasse rajatud 
palju kilomeetreid ainulaadseid 
plankudest jalgradu — purdeid, mis 
kulgevad üle arvukate laugaste. Ka
sutame meiegi neid.

Algul polegi mättaid, kõikjal 
laiub tasane pind, milles jalajälg 
ääreni vett täis valgub. Tulevad 
älved, tihenevad, annavad ruumi 
laugastele. Jalgrada kõigub sam
mude rütmis üle lauka, all mustab 
mitu meetrit vett ja turvast. Vaist
likult kontrollid, kas midagi kadu
mas pole — mis siin läheb, see lä
heb jäädavalt. Võib jälgida raba 
arengut, kasvavaid laukaid, milles 
vana tee on uuest meetrijagu all
pool, mõnes kohas juba uuski vee 
all. Raja ääres mõõteseadmed: tem
peratuur, veetase, sademed, õhuniis
kus — kõik selleks, et jätta rabale 
tema koht looduses.

Männikjärve raba keskel asub 
vaatetorn, kust saab rabast hea üle
vaate. Kõikjal helgivad madaldu
vate männijässide vahelt vastu vee- 
silmad; ringi ümber raba keskosa — 
selline on kord laugaste paigutus. 
Kõik hoiab end maaligi, mida va
nem, seda tugevamalt turba küljes 
kinni. Viivuks näitab end päike, 
raba lööb korraks säratama, üleval 
lõõtsub tuul, aga vaade on karm ja 
ülev. Pea kohal tuule ja keltsa 
kiuste laulab lõoke.

Linnusaare rabas mahapandud 
lauad viivad suurde laukasse. Edasi

/u a & c x A

tuleb teed otsida poolkülmanud mä- Endla järve leiame üles kiiresti, 
taste vahel, ikka sinna, kus kuivem Järve suubuv jõgi lõikab tee ära, 
ja kannab. Kohati on keltsane pin- piki jõe kaMast jõuame järve äärde 
nas kui laudpõrand, kohati kaob välja, 
jalg kuhugi sügavale. Laukad ja 
älved sunnivad sageli ringi minema.
Vee ääres punetavad tagasihoidli
kult mullused jõhvikad. Kostitame 
endid nendega, rabasaartelt saab 
sekka pohligi.

Eemal lauglevad linnud. Binokkel 
toob selgust — kajakad. Ilmselt 
peab seal olema suurem veekogu.
Pardid pagistavad üle pea, kaovad 
kaugemale: mine neid inimesi tea.

Otse üle lageda minna võtab kõ-

Järve pinda on alandatud ja see 
ulatub nüüd vaid pooleni endisest 
tasemest. Liigume piki järvekallast 
kanalini, mis toob meid tagasi Too
ma jaama juurde. Kanali ääres 
laiskleb külma tõttu aeglane rästik. 
Kaugemal laugleb üksik sookurg. 
Imetleme õitsevat tupp-villapead — 
rabataime, tänu millele saab üldse-' 
võimalikuks liikumine üle älvete.

Väike ring Endla rabadele оя 
hedaks, ei ühtki männikest, ainult tehtud. Et nendega põhjalikult tut

vuda, kuluks nädalaid. Olame väsi
nud. kuid heas tujus, tahaksime veel 
kord tagasi tulla, et korrata matka 
suvisemal ajal.

kõrged mättad. Seal taga ongi otsi 
tav Kaunjärv. Mustad linnud tõuse
vad veepinnalt lendu, pahased häi
rimise pärast. Madalad lained limp
sivad samblasse peitunud marju, 
taamal võib silmata murdunud 
mände.

REIN LAIVERIK, 
füüsika III к.

, Pöörd tooli- 
tund"  eesti 
kirjanduse 

rahvaluule

(eesti fil. II) — «Jannseni müüda
vuse küsimuse käsitlemine kirjan
duses». Ettekandja võrdles uuri
musi Jannsenist (V. Miller, J. 
Palm) ja J. Krossi «Pöördtooli- 
tundi». Jaan Kross ütles, et tema

jutanud helilooja A. Oit (kaas
autorlus?!).

Küsimusele, mis teda ajendas sel
list teost kirjutama ärkamisajast 
vastas kirjanik, et mingi eesloodu- 
mus oli olemas. Jannsen on ja kaht-

poolt läbi uuritud materjal piirdus lemata ka jääb problemaatiliseks ku-

1°
ringis

Viimati oli kirjandusring koos 
14. mail. Kohtuti kirjanik Jaan 
Krossiga, et vahetada mõtteid 
tema «Pöördtoolitunni» üle. Ette
kandega esines Helle Rümmel

enam-vähem samaga, mis H. Rüm- 
melilgi. Kirjanikku üllatas aga see, 
et ettekandja oli kasutanud tema 
teost läbisegi ametlike materjali
dega, mis jättis mulje, nagu oleks 
terve «Pöörd toolil und» samuti 
ametlik tõsiasi.

Pärast lühikest sõnavõttu oli J. 
Kross nõus vastama küsimustele. 
Mitmed tahtsid teada, kui palju 
on «Pöördtoolitunnis» faktilist ma
terjali ja kui palju kirjaniku enda 
fantaasiat. J. Kross viitas mitme
tele artiklitele ja käsikirjadele, 
mida ta novelli kirjutamisel oli ka
sutanud. Improvisatsioonilised kla
veripalad oli kirjaniku palvel kir

juks. Kirjaniku huvi oli aga suuna
tud peamiselt Eugen Jannsenrle. 
Tema isa eetika küsimus haakus na
gu selle külge. Jannseni probleemi 
käsitlemine Eugeni kaudu muutis 
asja huvitavamaks. E. Jannsenil on 
loos vähemalt 2 platvormi: 1) ta 
heidab isale ägedalt ette raha vas
tuvõtmist, 2) Eugen lõpetab kirja 
Palmile viitega, et see kõik on alatu 
laim. Kas mõista Jannsen hukka? 
Kirjanik on selles küsimuses kusa
gil kahevahel. J. Kross: «Ma suh
tun suure skepsisega isiklikesse 
veendumustesse.»

Kirjanik rääkis, et tahab ka 

(Järg 3. lk.)
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Ettevõtmis- ja teadmishimulisena 

sündis juubilar Tartus sepa pojana. 
Oma energiale leidis ta kohe õige 
rakenduse teadmiste omandamises. 
Tõrke sellel 'teel põhjustas vaid ta- 
šistlik agressioon. Noorukina tuli 
minna püssiga käes täitma vastu
tusrikkamat ülesannet — kaitsma 
sotsialismi, maailma rahvaste vaba
dust fašistlike anastajate eest.

Neli aastat sõjateed tallanud, 
nüüd juba karastunud ja karmistu
nud mehena võttis ta maha pagu
nid, vahetas püssi sulepea vastu ja 
asus uuele, veel pikemale pealetun
gile, rünnakule teadusele sõduri si
nelis ja rautatud saabastes. Töös 
märkamatult möödunud aastate ja 
aastakümnetega on kulunud saapad 
ja sinel, tugevnenud aga tahe tun
gida edasi teaduse tõdedeni. Ning 
aasta tagasi seisis nüüdne juubilar 
teaduste kõrgemal pjedestaalil 
kaitsmas edukalt oma doktoriväite
kirja. Tema sulest on ilmunud 43 
trükitud teaduslikku tööd. 15 aastat 
on juubilar juhatanud õppetööd pa
toloogilise füsioloogia alal.

Oma põhihobi, teadmiste omati- 
-damise ja teaduse uurimise kõrval 
on juubilar alati leidnud võimalust 
täie vastutustundega teha ühis
kondlikku tööd. Juba üliõpilasena 
usaldati talle tudengite huvide 
kaitsmine TRÜ üliõpilaste ameti
ühingu komitees selle aseesimehe
na. 1957. a. võeti juubilar vastu 
NLKP ridadesse. Sellest peale on

teda korduvalt valitud teaduskonna 
parteibüroo ja TRÜ parteikomitee 
liikmeks. Edukalt juhib juubilar po- 
iiitharidustööd teaduskonnas. Ta on 
üleliidulise probleemkomisjoni «Ve
reringe füsioloogia ja patoloo
gia» liige, Üleliidulise Patofüsio- 
loogide Seltsi juhatuse liige, ENSV 
Patofüsioloogide Seltsi juhataja 
ning ENSV Kardioloogide Seltsi 
juhatuse liige.

Soovime ja usume, et meditsiini
doktor Robert Loogal jätkub veel 
teiseks poolsajandiks jaksu vedada 
niisugust koormat ja vähemalt se
nise eduga töötada teadusepõllul.

KOLLEEGID

/ /
Pöördtooiitund / /

(algus lk. 2) 
edaspidi ajaloo juurde jääda. Mis 
luuletuskogudesse puutub, siis sel
les suhtes Kross kindlaid lubadusi 
ei andnud. Siinjuures pani ta sü
damele L. Anveldile, et viimane 
kirjutaks valmis monograafia Ma
singu kohta, sest kuidas saab kir
janduslikult käsitleda küsimust, 
kui pole faktilist materjali. L. An- 
velt leidis monograafia kirjutami
seks olevat veel liiga palju lahtisi 
otsi, lubas aga siiski üksikuid lõi
ke ajakirjanduses avaldada.

Vahepeal luges J. Kross ette 
katkendeid kirjadest, mis olid taOe 
saadetud seoses «Pöördtoolitunni- 
ga». Mitmes «vihases kirjas» on 
Jannseni käsitlemist peetud eba
sündsaks, ebapedagoogiliseks.

L. Siimisker pidas heaks leiuks 
seda, et lugu on antud Jannseni 
poja suu kaudu. See annab loo

mingulise vabaduse ja vabastab 
autori vastutusest ühes mõttes, 
teeb aga samas sõltuvaks lugeja 
usaldusest.

U. Kolk arvas, et kirjanik on 
teinud suure teene kirjandusteadu
sele ja lugejaskonnale. Jannsenite 
perekonda on käsitletud elavalt ja 
huvitavalt. Seetõttu tuleks katset 
hinnata positiivselt.

Ringi koosoleku kohta märkis 
U. Kolk, et koosolek oli teatud 
mõttes ühekülgne, sest ei jõutud 
nuudutada teose kunstilist külge. 
On ju Krossil hästi tabatud ajas
tu koloriit, Jarmseni mõtteviis. Ka 
muusikalised fragmendid on õn
nestunult valitud.

Selle arvamusega oldi nõus. Lõ
petuseks sooviti J. Krossile edaspi
diseks head sulejooksu.

T. KALJUMÄE

Ülikoolis^ veerand sajandit tagasi
Elu läks edasi

Dotsent 
Anatoli Miti 

mälestusi

Ülikooli elu suundus ikka enam 
rahuaja roobastele ja tööülesanne
te täitmise keerises ei tulnud soda 
nagu meeldegi. Vaid õhtuti, kui 
poolpõlenud linna kattis pilkane 
pimedus, meenus jällegi, et Suur 
Vikatimees pole veel lasknud oma 
terariistal kondisest käest kukku
da.

Kuid ülikool tärkas elule. Uue 
õppeaasta esimeseks tõsiseks tun
nuseks oli ajalehes «Uus «Posti
mees» 17. oktoobril ilmunud teade 
uute üliõpilaste vastuvõtu korra 
kohta. Selles teatati, et avaldused 
TRÜ rektori nimele koos vastava 
dokumentatsiooniga tuleb esitada 
hiljemalt 5. novembriks. Sisseastu
miseksamite algus oli määratud 8. 
novembrile. Sooritada tuli kaks ek
samit: eesti keele kiriand ja eri- 
alaaine, milleks olid Õigusteadus
konda ja Ajaloo-Keeleteaduskonda 
astuiatel a j a l u g u  -- Arstiteadus
konda astujail f ü,ü s i к a, Matcmaa- 
tika-Loodusteaduskonda — m « t e 
m a a t i k a  ja Kehakultuuri Insti
tuuti (praegune Kehakultuuritea
duskond) — k e e m i a  ja k e h a 
l i s e d  ka t s ed .

Kuulutuse lõppu oli märgitud, et 
«eksamitele ja Õpingutele sissesõit- 
nuil peaksid olema kaasas maga- 
mistarbed ja 5 päeva toit.»

Endiste üliõpilaste registreerimi
se tähtajaks määrati 1. november.

Elu läks edasi . ..
Teise dekaadi eelviimase! päeval, 

mil Eesti Laskurkorpuse mehed va
lasid rohkesti verd, murdes läbi 
fašistide võimsa kaitsepositsiooni 
Sõrves, tellisime «Uue Postimehe» 
trükikojas esimesed ülikooli kirja- 
blanketid.

Esimese dekaadi lõpul alustatud 
«võtmeteaktsioon» võimaldas juba 
kõik vajalikud ruumid kindlalt lu
kustada. Sai alustada materjalide, 
tööriistade ja muude varade inven
teerimist.

Dekaadi viimase päeva põneva
maks sündmuseks oli taotluse esi
tamine Elektritrustile «ENSV Elek
ter» loa saamiseks, et koormata 
vooluvõrku »ppetöö alguseni 5 kW 
võimsusega.

Sel aial lisandus raudteejaama 
depoo 10 15 kW-le veel Tartu 
Lauatehase elektrigeneraatori 75 
kW võimsus. Ehitamisel oli 240 
kW võimsusega Tartu Lihakombi
naadi jõujaam.

Võimsus 5 kW — maksimaalselt 
120 kW-tundi ööpäevas — 3600 
kW-tundi kogu ülikooli kohta kuus! 
Praegu tarvitab ülikool ühe ööpäe
vaga rohkem kui tollal kahe kuu
ga.

Ometi pani see pisike energia
hulk hõõguma meie südamed ning 
võimaldas tõhusalt töötada ka oä-

„Etendus jätkub“

Jaak Allik tõstab oma põhjalikus 
artiklis («Tartu Riiklik Ülikool»,
14 mai 1971) üles terve hulga põ
himõttelisi küsimusi, mis sünnivad
ki mind esinema mõningate selgita
vate märkustega teisipäeviti klubis 
näidatavate Hermaküla grupi õhtu
te kohta.

Pean ütlema, et me oleme kaas
aegse teatri suhtes palju skeptilise
mad kui Jaak Allik, kes ütleb, et 
«näitlejaid ja publikut haarava ühi
se mõtestatuse saavutamine on ain
saks väljapääsuks arusaadavuse- 
arusaamatuse nõiaringist, mis ob
jektiivselt lasub teatrisaalil». Hoo
pis olulisemaks nõiaringiks on teatri 
küllalt kahtlane ja ebamäärane 
funktsioon tänapäeva maailmas. Al
lik nimetab teatri põhiliseks funkt
siooniks vaataja aksioloogilist mõ
jutamist. Ilmselt peetakse siin sil
mas eelkõige vaataja m õ j u t a 
m i s t  teatud suunas (nimetatagu 
seda siis aksioloogiliseks või mil
lekski muuks). Vaatajale püütakse 
teatri poolt midagi sisendada, mi
dagi talle teada anda, lõppkokku
võttes teda muuta (ning otse ja 
kähku). Ükskõik, kuidas see siis toi
mub — lubatavad on kõik võtted 
ettelugemisest nokaudini. Eesmärk 
jääb rahvavalgustuslikuks, didakti
liseks. Kõrgema arengu tasemega 
inimene (poeet, intellektuaal, polii
tik, lihtsalt arenenud inimene) 
püüab midagi selgeks teha «teiste
le». Tahtmine saata neile mingi 
l ä k i t u s .  Hoiatada. Teed näidata. 
Akstoloogiliseit mõjutada. Öelda, et 
maailm on ilus. Või inetu. Et ta 
hukkub. Et ta peab vastu. Et võõ
randunud inimene kannatab. Et 
kunstiteos võib olla mitmeti tõl
gendatav. Jne., jne. Minu raamatu
riiulil on mitusada raamatut. Ma 
vaatan filme, televiisorit. Need kõik 
on läkitused, mitusada korda suu
remal arvul, kui ma jõuaksin vastu 
võtta.

Meie ees oli kaks võimalust. Mc 
valisime võimaluse vältida läkitust 
ja otsida me e t o d i t .  Keegi ei ga
ranteeri, et me meetodini jõuame, 
aga ilma lootuseta pole mõtet alus
tada.

Nüüd mõnda võimaliku meetodi 
lähtepunktidest.

Muidugi on teater mäng. Selle 
üle võiks palju arutada, aga taht
mata laskuda skolastikasse tooksin 
siin ära Ameerika lavastaja ja teo
reetiku Richard Schechneri tabeli, 
mis pakub huvitavaid võimalusi 
mõttetööks. 1

rast päikese loojumist. Sel perioo
dil ei reguleerinud meie tööaja lõp
pemist kell, vaid tööd tehti nii
kaua, kui jõud andis. Kõiki tiivus
tas ühine eesmärk — ülikool peab 
käiku minema novembri keskpaiku, 
nagu seda valitsus meilt nõudis. 
Selle nimel anti tõeline tööalane 
täispanus.

Täiendavalt keskmisele võimsu
sele taotles ülikool luba koormata 
vooluvõrku a i n u l t  p ä e v a  
a j a l  10 kW ulatuses Toomeorus 
asuva pumbamaja mootori käivita
miseks. Kliinikud Toomemäel olid 
sel ajal ülikooli halduses ja neis 
raviti ka haavatud sõjamehi. Et 
linna veevärk veel ei töötanud, 
siis oli ainuke võimalus vee and
miseks kliinikutele (ka lastekliini
kule) ülikooli iseseisva veevarus 
tussüsteemi kaudu. Vesi pumbati 
Toome varemete otsas asuvasse

Kõik tabelis mainitud viis vormi 
moodustavad ühe  k o n t i i n u m i  
(vt. kolme esimest rida), nende va
hel pole järske üleminekuid.

Allik küsib, kuidas meie mäng 
käib, ja pakub mõned alternatiivid: 
situatsioon-mõte, ise-teine, teater- 
mitteteater. Veel kirjutab ta: 
«.. . mitmed kuud tagasi . . .  tuldi

Ulöned 

märkused
. . .  ja püüti teha etüüde valitud 
alusmaterjali põhjal.» Me hakkasi
me alusmaterjali kasutama alles hil
jem. Meie tõeliseks alusmaterjaliks 
olid n ä i t l e j a d .  Hulk aega män
gisime näitlejate endi tehtud (män
gitud) mänge — nende endi isikli
kust elust, nende lapsepõlvest, nen
de elu kriisisituatsioonidest. Hiljem 
lisasime neile mängudele tekstilõike 
näidendeist. Etenduse publiku ette 
viimise eel tekkis tõesti mingi 
kindlam struktuur, kuid see oli vahe- 
etapp. Me loodame taas jõuda vaba 
mänguni (või millegi muuni), kus 
tekst on samavõrd mänguasi kui 
ruum, trumm või rapiir. Meie kava
leht pole ideaalne __  loomulikust
korrektsusest märkisime sinna esi
etenduse eel fikseeritud tekstide au
torid. Kolmandal etendusel võis 
vaataja juba märgata fraase Dür- 
renmati «Romulus Suurest» ja Sa- 
lõnski «Mar-ast». Antud etenduses 
pole tekst tc sti primaarne (võib

olla mõnes järgmises on). Me et 
eita tekstiteatrit, me ei eita midagi. 
Me pole ühegi olemasoleva teatri 
vastased. Me lihtsalt kaitseme väi
det, et Jaan Kiho kutsub välja sa
masugust aukartust elu ees kui 
Henrik Ibsen, ehkki viimane voib 
olla huvitavam ja väljenduda vii
mistletumalt.

Seina lõhkumisest. Ei ole meie 
kavas müüritööd. Kes tahab, võib 
kaasa mängida. Me ootame seda. 
Me usume, et vaataja tahab män
gida. Kui ta tõsiselt tahab, siis hak
kab ta kord mängima ka ilma meie
poolse «ründamiseta». Me ei taha 
«šokeerida». See oleks ebaviisakas. 
Kaasmäng eeldab vaataja suuremat 
heatahtlikkust ja meiepoolset suure
mat siirust.

Kinnine, jäik klubipublik on mei
le vastuvõetamatu. Meie arust on 
näitlejatele alandav mängida asja
tundjate ja snoobide ees, kes tule
vad järjekindlalt kokku, et detaile 
arutada. Kuid samal ajal peame 
loomulikuks, kui meie sõbrad meiö 
korduvalt külastavad. Iga, ka nigel 
etendus annab sellise mängulaadi 
juures (mis on põhimõtteliselt isik
lik) edasi midagi, mis on meis en
dis. Näiteks oli esimene etendus 
meie arust ebaõnnestunud ja hüs
teeriline. Aga seegi on asitõend: me 
oleme väga hüsteerilised. Ei Rosen- 
crantz, ei ema Joanna polnud hüs
teerilised, vaid Mare Puusepp, Jaan 
Kiho, Tõnu Oks ja Tõnu Tepandi. 
See oli muidugi äärmiselt väike 
avastus ja me oleme rõõmsad, kui 
meil õnnestub teha mõni suurem 
avastus.

Kaitsku meid näitemängu-jumal.

MATI UNT

Games
Play

(laste
mäng)

(selts
kondlik
mäng
jne.)

Sport Teater Rituaal

Ajaline korrastatus tavaliselt jah jah jah jah

Objekti iimber-
väärtustamine j ali jah jah jah jah

Mitte-produktiivne jah jah jah jah jah
Rollid sees piiri piiri piiri

mised pealsed pealsed pealsed välised
Spetsiaalne ruum ei sageli jah tavaliselt tavaliselt

mitte
Publik mitte tingimata tavaliseTt jah tavaliselt

tingimata mitte mitte mitte
Enesekinnitus jah täiesti täiesti täiesti ei
Eneseületamine ei mitte mitte mitte

täiesti täiesti täiesti jah
mitte

Lõpetatud tingimata jah jah jah jah
mitte

Grupitegevus tingimata tavaliselt tavaliselt tavaliselt tavaliselt
Sümboolne reaalsus tihti ei ei jah sageli
Kirjalikult

fikseeritud ei ei ei jah tavaliselt

R. Schechner, Public Domain, N. Y. 1969, lk. 8«

organiseeritud korras tagasitulek 
Tartusse.

Üksikult saabus sõjapõgenikke 
peaaegti iga päev, kes juhusliku 
sojaväeautoga, kes maamehe vank
ril, kes jalgrattaga. Oli neidki, kes 
jalgsi sammusid pikema tee maha 
(nag.. A. Maaroos) tulles Tapalt 
Tartusse. Kuid reevakueeritavate 
ešelonid olid veel tulemata.

11. oktoobri hommikul pidasin 
oma tööruumis nõu pottseppadega 
nende tööks vajalike materjalide 
hankimise võimaluste üle.

Kostis koputus, uks avanes ning
— uksel seisis rektor.

Otse ukselt hüüdis ta kerge eru
tusega: «Nad tulevad!»

? ? ?
«Kui olete siin lõpetanud, tulge 

kohe minu poole.
Katsusin nõupidamisega kiire

mini kui muidu lõpule jõuda ning

~

4,y>' ' - -----
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veepaaki ja sealt tuli ta torustikku 
mööda kliinikutesse, peahoonesse, 
ülikooli sööklasse, samuti ka kor
teritesse, mis selles piirkonnas 
asusid.

NAD T U L E V A D .. .

Teise dekaadi suurimaks sünd
museks ülikooii elus oH sõjapakku 
läinud õppejõudude ja teenistujate

läksin otsemaid rektori manu.
«Sm. Mitt, sain teada, et homme 

on oodata ešeloni, mille koossei
sus on vagunid tagasitulevate õp
pejõududega. Olen täitevkomiteega 
kokku leppinud nende jaoks täien
dava leivakontingendi eraldamise 
osas, samuti lubati liha ja tang- 
aineid. Organiseerige homme leiva 
äratoomine laost ja laske söökla

köögis suppi keeta. Saabujaid võ
tame otsekohe toidule ülikooli 
söökla kaudu. Inimesed peavad al
gusest peale tundma, et ülikool 
ootas ja vajab neid, et nõukogude 
võim hoolitseb nende eest.»

Lõbusalt praksusid järgmisel 
hommikul lauajupid ja põlenud 
palkide tükid köögis katelde all. 
Hobusemehed vedasid kastidega 
leiba. Kõik läks nagu lepase ree
ga, kuid kes jäid tulemata, olid 
need, keda taheti soola-leivaga 
vastu võtta!

õhtu poole teatas rektor, et eše- 
ion on Karknas haruteel peatama 
jäänud.

«Soojendage supp veel korcf 
üles, laske valada piimaveo nõu
desse, ma sõidan neile Kärknasse 
autoga vastu. Kast leiba pange ka 
kaasa.»

Ja sõitiski rektor improviseeritud 
«supiköögiga» kohale. Tagasitulifa- 
tele, kes olid kaks päeva teel ol
nud toiduta ja rahata, kulus see 
kehakinnitus marjaks ära.

Järgmisel hommikul jõudis rong 
Tartu jaama.

Kui palju evakueerituid sel ron
gil oli, vaevalt seda nüüd veel 
täpselt öelda saaks. Ametlikke ni
mekirju ei tehtud ja siis hinnati 
tagasitulnud õppejõudude, teenis
tujate ja nende perekonnaliikmete 
arvu 140-le.

Samal päeval, s.o. reedel. 13. 
oktoobril, kostis energiline koputus 
minu kabineti uksele. Sisenes kor
pulentne mees, ulatas käe ning 
esitles ennast: «Mina olen Link- 
berg, professor Artur Linkberg 
Tulin vaatama, mis mees meil see 
majandusjuhataja nüüd on. Minu 
noa all igatahes Teie pole olnud!»

Kuigi mul «tänu taevale» vähe
malt selle ajani arstidega mingit 
pistmist veel ei olnud, tuletas see 
nugade iutt meelde, et enne sõda 
töötas ülikoolis tuntud kirurg, kel
le nime nii mõnelgi korral ajale
hest trehvasin lugema.

«Noh, kas olete meil Majandus
teaduskonna lõpetanud ka, et asu
site ülikooli majandust juhtima?» 
ründas professor.

(järgneb)



Looduskaitseringis
Traditsiooniline Järvselja lõpu- 

lõke toimub 29. mail. Kohale on 
võimalik sõita järgmiste bussidega: 
12.35 liinil Tartu—Lääniste—Järv
selja—Mehikoorma—Räpina ja 16.40 
liinil Tartu—Lääniste—Järvsel ja — 
Mehikoorma—Parapalu.

Tagasi Tartusse jõuame 30. mai 
hommikul. Lõpulõkkele on oodatud 
kõik ringi vilistlased, liikmed ja 
liikmekandidaadid.

JUHATUS

Kinokluhis
21. mail kl. 18 toimub Raudteelaste 
Klubis filmi «Valgevene vaksal» 
esilinastus. Kohal on ka filmi re- 
žišsör A. Smirnov.

Suveklubi lastele

♦

♦

♦

♦

♦

t  TRÜ klubi lastesektorist on või- 
Tmalik osta kooliealistele lastele su- 
▼ veklubi tuusikuid. Tuusiku hind 
ф7.80 -!- 1 rbl. (muuseumide ja kino- 
Ade külastamise eest). Suveklubi kest- 
fvus 1. juunist 0. juulini. Kogune- 
^miiie iga päev kell 9.30 ja lõpeta- 
Arnine kell 16.30. Toitlustamine 2
♦ korda päevas ülikooli sööklas. 

Tuusikuid saab osta klubi laste- 
fsektorist kella 9— 12.

♦

Enn Tegova «Rand»
Viimast korda!

ARID aa I seloomustagem ka osalisi endid.k* *
Esmakordselt «Visarite» kolmandalX«K1V1D JA KATEDRAAL» 
näituse! esinenud (ja siis märka

!

»■K
Võimlemine oli, on ja jääb. Ilma 

suurte massikavadeta ei kujutaks 
ülikooli spordipäeva ettegi. See on 
kena aruandlus meie neidude vae
vast. Ja tuleb uus sügis, võimle
missaalist kõlavad uued muusika
palad. Kevadel kipuvad tuttavad 
rütmid tüütama — aga me tahame

•  •  •

“  ~  * "  22-30 TRU selgeks . s a a f  Me tabame

Näitust sellise sildi all võis es
makordselt näha ülikooli kohvikus 
1968. aasta kevadel. Nüüd, kolm 
aastat hiljem korraldatud väljapa
nek võiks kanda numbrit «viies». 
Et see tõotab jääda ka viimaseks 
«Visarite» nime all, siis võiks se
dapuhku natuke kokkuvõtteid teha

1968. a. oli Kaljo Põllu ja kuns
tikabineti ümber koondunud rühm 
kunstijüngreid, kel oli tahtmine — 
ning vahest veidi ka varblasehäbe- 
maiust — eksponeerida oma töid 
laiema publiku ees. See on prakti
liselt kogu «Visarite» tekkelugu. 
Rühma nimest ei ole mõtet otsida 
mingeid eesmärke ja suunitlust. 
Ainukeseks kättesaadavaks ekspo
neerimiskohaks oti ülikooli kohvik 
ja selle juurde on jäädud tänini 
(erandina toimus neljas näitus Tal
linnas «Pegasuses»).

Ajapikku kujunesid «Visarid» 
enam-vähem seitsmeliikmeli
seks: Kaljo Põllu, Peeter Urb- 
la, Rein Tammik, Enn Tegova, Pee
ter Lukats ja Jaak Olep; lisaks 
veel allakirjutanu niisama muidu- 
mehena, kes 1969. aasta kevadel 
kirjutas: «Võib-olla ka «Visarite» 
tegevus on määratud hääbumisele 
kunsti elukutseliseks muutumise 
tõttu . . .» Nüüd võib sedastada, et 
sel põhjusel pole ülalloetletuist 
kõrvale jäänud keegi: tõsiasi on, 
et kõiki liikmeid oleme näinud esi
nemas kas Tartu või Tallinna «pä

ris» näitusesaalides. Kas on siin 
tegemist meeste taseme tugevusega 
või Eesti nüüdiskunsti alumise, pii
ri madalusega, jäägu teiste otsus
tada.

R. Tammik on nüüd Rakveres 
teatrikunstnik, P. Urbla töötab 
Tallinnas, J. Olep on ülikooli lõpe
tamas, mistõttu kunstitegemiseks 
jääb aega napiks. Pärast üht üli
kooli kohvikus toimunud «kunsti- 
röövi» loobus P. Lukats põhimõt
teliselt seal esinemisest. Nii võib 
nimetus «Visarid» hakata tähista
ma seda, mis tegelikult enam ei 
eksisteeri.

Kõik eelöeldu ei tähenda sugugi 
seda, nagu kavatsetaks loobuda 
uute näituste korraldamisest w 
muust taolisest. Realiseerimist 
ootavad veel mitmedki ideed, kuid 
on iseküsimus, kas saab neid seos
tada «Visarite» nimega.

Rühma esimestel näitustel tor
kas silma kaks peapuudust: tihti 
ei oldud suudetud realiseerida sü
gavmõttelisi kavatsusi, mistõttu 
nii mõnigi kord jäid lõuendid nagu 
tühjaks. Teiseks — nii mõnigi kord 
jäi vajaka puht-maalitehnilistest 
oskustest. Need on etteheited, mil
lega enam ei maksa välja tulla — 
lihtsalt sellepärast, et need ei pea 
paika.

on nende paari aastaga vahest kõi
ge kaugemale jõudnud — peetagu 
silmas kasvõi 1970. a. noortenäi- 
tuse ja tänavuse Tartu kunstinäi
tuse väljapanekuid.

I Sõna mõjust
oma nõtkuse ja ilu, nooruse ja 
võlu nendesse võimlemisharjutus- 

ф tesse panna.
Teisipäeval, 25. mail kell 19 esi-i

Ta on mees ♦neb au,as näitleja K. Siivalep loen-? «Mis tiir see on? Pole paukugl
. A A'.onaiciarlilibnra l/noli rflütllPC \РР-ШЬчи1г\п\ч> ППП'С nsintibll Г)1р-

к käest.
"  Aga tiir oli ilma suure miira ja

Tahad — proovi, ei taha — võid 
Toomeoru tenniseväljakul alga. i  ikkagi proovida. Pauk oli kõigest

iuse vai apanenuia. ia  on mees,у , -----r . A> , , ■■ ■ - • • Г
kes armastab teatrit nii elus »meisterlikkuse kooli raames itt-* kuulda!» paris morn asjal,ku ole
ka kunstis. Neile, kellele ei meeldi\",al .«Sõna mõjujõust avalikul tsi-^misega mees Johannes Vorm 

rõdusaalis eksponeeritud <rSööma-Xnern'se*** ф
aeg»: püüdke maha suruda omal _  .  . . .  А , ,
antipaatia ja katsuge imetledaJ T e W H iS e H l lV i l i S e C l »  a {arn a- 
keskmiste figuuride neutraalset w
nüridust! Kasvõi puhtkunstilisest к ’ Toomeoru tenniseväljakul alga-? _ . . 
aspektist. Ivad esmaspäeval, 24. mail tennise-i2 kopika ja stipipaev alles moned

nDDr „ , ..... , J  kursused. Osa võtta soovija.il opp e-iPaevad tagasi.
PEETER URBLA paremad t00d ^ mdude] teenistujatel, üliõpilastel? 

on olnud alati intiimsemat lagdi,A a aspirantidei registreerida TRU? 
seda on ka kaminasaalis rippuvlspordiklubis (telef. 31-64) kuni 28. 
kaksikmaal. Kahjuks kaotab ^oo jniajni 
väga palju (nagu mitmed teised-w 
ki) ruumi frigiidsete toonide taus-k 
tal.

Spordiklubi auhinnalaud ei ula
tunudki ühest staadioni äärest tei
se, oli kõigest meetrike. Ja auhin- 
dugi vaid kümmekond. Ning au
tasu vastu võtmas käisid lisaks 
Majandusteaduskonna dekaanile 
vaid kaks tüdrukut. Ja mis auhin
nad need olid?! Ei mingit stimu
leerimist, mille jaoks me siis higis- 
tame. Ainult, et kus auhindade pä
rast? Või on kehakultuuri mõte 
ikkagi hoopis milleski muus?

Eva Peebo ja lapsed, Eva Peebo 
ja ülikooli naispere. Kui hästi 
need paarid küll sobivad. Midagi 
sellist saab tunda ainult siis, kui 
teineteist mõistetakse, armas- 
takse.

Kaheksa musklis meest ehk at- 
leetvõimlejat iiliel pool. Sama köie 
teises otsas kaheksa mitte-vähem- 
aukartust-äratavat mitte-vähem- 
rnusklis meest ehk kaelaväänajat. 
Keskel koht urn ees t Jaan Loko. Kes 
kirjutas, et köieveost asja ei saa?

Üks pidu lõppes, teine algab. 
Pühapäeval kell neli pärast lõunat 
tuleb pidu siiapoole jõge Tähtvere 
platsile. Tegelased — meie kaunid 
neiud. Peadirigent Uno Sahva. Se
kundeerivad teised võimlemise 
spetsialistid. Tartu sporditnängud 
avatakse!

Ootame, loodame, peame pöialt.

K. AARE

TRÜ SPORDIKLUBI

Loodetavasti ühinetakse allakir-ф 
jutanu arvamusega, et ENN TE-\ 
GO VA «Rand» on näituse üks to-4 
redamaid väljapanekuid. On ilm-к 
tie, et autori vahepealne vaikimineT 
on talle igal juhul kasuks tuinud. ▼

Eraldi tuleks kõnelda «Visarite» I  
«vaimsest isast» KALJO POL-У 
LUST. Tema pärisalaks on küllW 
graafika, maalijaks pole la end ku-^ 
nagi pidanudki. See ei takista aga A 
meil imetlemast tema pop-maneerisф

Avaldame kaastunnet Inge 
Põdrale armsa

VANAEMA

surma puhul.
Vene filloogia 

III kursus

TOIMETAJA H. PALAMETS

tõid. selle kõrval ka sügavat
dus- ja rahvustundest kantud in-fv. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту- 
tiimseid maale. Аского государотаенного университета.

I  Hans Heidemanni mm. trükikoja trukk. 
r . „ n . , — r m  „ ?  Tartu, Ülikooli 17/19 111 Üksiknumbri 
KAUR ALTTOA hind 2 kop. Teil. 3096. MB П4370t

R. VELSKERI FOTOD



Komsomoli
komitee 

VI pleenumilt
12. mail peeti TRÜ komsomoli

komitee VI pleenum. Põhiette- 
kaune — komsomoliorganisatsioo
ni osa kõrgema kooli elus — oli 
komitee liikmelt Laur Karult. Ta 
peatus probleemidel, mis olid üli
õpilaskonna ees kümmekond aas
tat tagasi. Ka sel ajal tegeldi 
omavalitsusega, puudus aga kin
del süsteem omavalitsuse elluvii
miseks. Järgneval kümnel aastal 
laienes probleemide ring, millega 
komitee tegeles, väljapoole üli
kooli seinu. Viimasel kahel aastal 
said omavalitsuse küsimused, se- 
gainternaadid jm. kindla vormi ja 
teostuse. Objektid, mille eest 
komsomoliaktivistid real aastail 
seisid, ori põhimõtteliselt käes. 
Siit tuleneb psühholoogiline alus

sisemisele HÖutusele. Tuleb ju 
nüüd teha väga palju tööd iseen
da kallal, otsida, juurelda; sellest 
ollakse aga lihtsalt võõrdunud, 
nagu paljudest teistestki töödest. 
Praktika on kinnitanud, et suhte
liselt hea meelega tullakse vaata
ma, mida teised on teinud või 
teevad; vastumeelsem on ise  mi
dagi ära teha. Probleem on laie
malt levinud kui ainult komsomo
lis. L. Karu toonitas, et on tarvis 
hakata sügavamalt vaatama ise
enda sisse ka teaduse andmete 
järgi ja a n a l ü ü s i m a  i s e 
enn as t .  Pärast ülikooli lõpeta
mist oleme elu probleemidega 
silm silma vastu ja siis on hilja 
hakata mõtisklema — oleks üli
koolis teadnud, et seda tarvis tu
leb ... Siis on tarvis juba osa t a .

Pleenum vabastas Siim Kallase 
komitee sekretäri asetäitja kohus
test seoses asumisega õppetööle, 
ja Vladimir Mürgi komitee sek
retäri asetäitja kohustest seoses 
ülikooli lõpetamisega. Pleenum 
valis komitee büroosse ja komitee 
sekretäri asetäitjaks Majandus
teaduskonna rahanduse osakonna 
III kursuse üliõpilase Tõnu  
La ag i .

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

25. mail 1971. a. toimus järje
kordne ELKNÜ komitee b ü r o o  
koosolek, kus ?.nti soovitused NLKP 
liikmeks astumiseks järgmistele 
Õigusteaduskonna V k. üliõpilastele: 
Ülo Vijarile, Jaan Sootakile Rein 
Sillarile ja Kertu Vinkelile. NLKP 
liikmekandidaadiks soovitati kaks 
Õigusteaduskonna III kursuse üli

õpilast — Kalle Merusk ja Kalle 
Luiga. Suurenes ka ülikooli komso- 
molipere. ÜLKNÜ ridadesse võeti 
vastu Tõnu Karu (füüsika V k.), 
Tiit Kakum (keemia IV k.) ja Ago 
Lindsaar (keemia IV k.).

Büroo arutas eelolevate valimis
tega seotud küsimusi, EÜE prob
leeme.

Büroo otsustas kevadpeo läbi
viimine hinnata heaks. Kevadpeo 
kordaminekuks suure töö leinud 
Tiit Kändlerile (füüsika IV k.) 
avaldas büroo kiitust.

Eesti Üliõpilasnõukogu 
tuli kokku

25. mail toimus järjekordne Sõna võtsid: ELKNÜ KK üli- 
EÜN koosolek, seekord Tartus, õpilasosakonna juhataja A. Vella-

•  EUN-i" sektorite töö; maa *a Et,N‘i esin,ces K'. Kasi‘
Qk EÜE küsimused; ^ov, ELKNÜ TRÜ komitee sekre-
Ф  informatsiooniprobleemid kör- tär M. Kubo jt. 

gemas koolis.

Ю «
Rektor
kohtus

üliõpilastega

17. mail kohtus rektor A. Koop 

Õpetatud Nõukogu saalis üliõpilas

tega. Üliõpilaste poolt oli rektorile 

eelnevalt saadetud üle 20 küsimuse. 

Need puudutasid eelkõige kõrgema 

kooliga seotud probleeme, infor- 

matsiooniteenistust, EÜE-d, noorte 

autorite ja lavastajate tööd, rah

vusküsimust jpm. Rektor vestles üli

õpilastega üle kahe tunni.

Järgmise taolise kokkusaamise 

tahab ülikooli komsomolikomitee 

korraldada sügissemestril.

Kõrgem
haridus

kaheksandal
viisaastakul
8. viisaastakul kasvas üliõpilaste 

arv Nõukogude Liidu kõrgemates 
õppeasutustes 3,86 miljonilt 4,58 mil
jonini. Eesti NSV-s olid vastavad 
arvud 21,4 tuhat viisaastaku algu
ses ja 22,1 tuhat viisaastaku lõpul. 
Meie naabritel — Lätis 33,1 tuhat 
ja 40,8 tuhat, Leedus 46,6 tuhat ja 
57 tuhat. 1970. a. võeti meie maa 
kõrgematesse koolidesse vastu kok
ku 911,2 tuhat uut üliõpilast.

*

Võttes aluseks üliõpilaste suht
arvu 10 000 elaniku kohta oli kasv 
8. viisaastaku vältel Nõukogude Lii
dus 167-lt 188-le. 1971. a. alguses 
tuli 10 000 elaniku kohta Eesti 
NSV-s 162, Läti NSV-s 171, Leedu 
NSV-s 181 üliõpilast. Esikohal on 
Armeenia NSV 214 ja Vene NFSV 
204 üliõpilasega.

*

Kiiresti on kasvanud kõrgemate 
koolide lõpetajate arv peaaegu kõi
gil erialadel. Nii lõpetas 1970. a. 
insenere 152,4% enam kui 1965. a. 
Põllumajanduslikel erialadel oli 
tõus 142,8%, majandusteaduse alal 
179,4%. meditsiini ja kehakultuuri 
alal 143,6% ja õigusteaduse vald
konnas 121,7%.

*

Praegu töötab kõrgemates kooli
des 48 teadusliku uurimise insti
tuuti, üle 400 probleem- ja üle 500 
harulaboratooriumi, 11 observatoo-
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riumi, 19 arvutuskeskust, 13 bo
taanikaaeda.

Väljaminekud teaduse arendami
seks suurenesid viisaastakul 160% 
ja moodustavad praegu 4% meie 
maa rahvuslikust tulust.

Nõukogude Liidu kõrgemad koo
lid teevad koostööd 11 sotsialismi
maa kõrgemate koolidega. Kui 7. 
viisaastakul sõitis sotsialismimaa
desse kokku 4638 nõukogude spet
sialisti, siis 8. viisaastakul oli neid 
juba 8132. 1966—1970 astus meie 
maa kõrgematesse õppeasutustesse 
6379 noort vennalikest sotsialismi
maadest. Sotsialismimaades õpib 
praegu 678 nõukogude üliõpilast ja 
34 aspiranti.

Viisaastaku jooksul arenesid jõud
salt sidemed arengumaade kõrge
mate koolide ja teaduslike asutus
tega, eelkõige Alžeeria, India, Gi- 
nea, Birma ja Araabia ÜV-ga. Üld
se töötasid meie spetsialistid 28 
arengumaa 70 kõrgemas õppeasutu-

KÄÄRIKU 
KONVERENTS

Üliõpilasest valija 
meelespea

Ühiselamutes Pälsoni tn. 14 ja
23 elunevad üliõpilased valivad 
valimisjaoskonnas nr. 3 Vane
muise tn. 46. Saadikukandidaa
diks ENSV Ülemnõukogusse sel
les piirkonnas on Aare Pauli p. 
Purga. sünd. 1937. a., NLKP lii
ge, ELKNÜ Keskkomitee esime
ne sekretär, EKP Keskkomitee 
büroo liikmekandidaat, üles sea
tud ITans Heidemanni nim. trüki
koja ja Tartu Kaubandusvalitsuse 
tööliste ja teenistujate üldkoos
olekul.

Ühiselamu Pälsoni tn. 14 moo
dustab kohalike töörahva saadi
kute nõukogude valimiste kaks 
ringkonda.

Valimisringkonnas nr. 21 on 
saadikukandidaadiks Valdur Kar
li p. Jaanisk, sünd. 1933. я., par
teitu, Tartu Linna TSN TK Ela- 
mutevalitsuse Ühendatud Katla
majade ja Soojusvõrkude Direkt
siooni autojuht, esitatud sama 
asutuse tööliste ja teenistujate 
poolt. Valimisringkonnas nr. 22 
on saadikukandidaadiks Valter 
Ivani p. Unt, sünd. 1928. a., par

teitu, Tartu Autode Remondi Kat- 
setehase treial, üles seatud sama 
asutuse tööliste ja teenistujate 
üldkoosoleku poolt.

Ühiselamu Pälsoni tn. 23
moodustab kohalike töörahva saa
dikute nõukogu valimisringkon
na nr. 27, kus saadikukandidaa
diks on Salme Friedrichi t. Si
bul, sünd. 1920, a., NLKP liige, 
TRÜ otorinolarüngoloogia ja of- 
talmoloogia kateedri dotsent, 
üles seatud TRU üliõpilaste, õp
pejõudude ja teenistujate üld
koosoleku poolt.

Ühiselamutes Tiigi tn. 14 ja
78/80 elunevad üliõpilased vali
vad valimisjaoskonnas nr. 11, mis 
asub Raudteelaste Klubis. Saadi
kukandidaadiks ENSV Ülemnõu
kogusse nende ühiselamute piir
konnas on Helga Karli t. Kurm. 
sünd. 1920. a., NLKP liige. TRÜ 
pedagoogika • kateedri dotsent, 
üles seatud TRÜ üliõpilaste, õp
pejõudude ja teenistujate üld
koosoleku poolt.

(Järg 2. lk.)

NLKP XXIV kongress seadis 
uued ülesanded ja näitas uued 
perspektiivid hariduse, sealhulgas 
ka kõrgema hariduse arenguks 
meie maa!. Kõrgema haridusega 
spetsialistide veelgi laiem etteval
mistamine uuel viisaastakul ja 
kongressi poolt esitatud nõue 
«paremini varustada noori spet
sialiste ajakohaste teadmistega, 
organiseerimistöö ja ühiskondlik- 
poliitilise töö vilumustega ning 
oskusega rakendada omandatud 
teadmisi praktikas» seab kõrge
mate koolide ette terve rea tõsi
seid probleeme, millest erilise 
tähtsuse omandavad iiliõpilas- 
noorte kommunistliku kasvatuse 
küsimused.

13.— 15. maini Käärikul toimu
nud konverentsi! «Üliõpilaskon
na kommunistlik kasvatus» ana- 
lüusitigi mitmeid kommunistliku 
kasvatuse keskseid küsimusi.

Konverentsist võtsid osa ENSV 
kõrgemate koolide esindajad, vas
tutavad töötajad partei ja kom
somoli juhtivatest organitest, 
NSV Liidu ja ENSV Kõrgema ja 
Keskerihariduse Ministeeriumist 
ja uurijad Moskva. Leningradi, 
Sverdlovski, Novosibirski. Vil
niuse. Dnepropetrovski. Kiievi jt. 
Nõukogude Liidu 'keskuste uuri- 
misasutustest ja kõrgematest 
koolidest.

Töö konverentsil toimus kahes 
vormis: esimesel päeval ia kol
manda päeva teisel poolel olid 
plenaaristungid ning teisel päe
val ja kolmanda päeva hommikul 
käis töö sektsioonides.

Esimesena sai plenaaristungil 
sõna meie rektor A. Koop. Ette
kandes «Kommunistliku kasvatu
se ülesande NLKP kongressi ot
suste valgusel» rõhutas ta, et iga 
kongressi poolt meie maa rahva
majanduse ette seatud probleem 
puudutab otseselt ka kõrgemat 
kooli — tuleviku spetsialistide 
kaadri ettevalmistajat. Seetõttu 
on tarvis spetsialisti kujundami
sele kompleksselt läheneda, ar
vestades kasvatusprotsessi kõiki 
külgi, hoidudes ühekülgsusest ja 
äärmustest. Õppe-kasvatustöö ja 
kõrgema hariduse juhtimise ning 
planeerimise küsimused, mida

rektor oma ettekandes põhjalikult 
käsitles, omandasidki konverent
si töö käigus keskse koha.V

TRÜ NLK.P ajaloo kateedri ju
hataja, kommunistliku kasvatuse 
laboratooriumi teadusliku juhen
daja dotsent J. Kalitsa ettekan
des anti ülevaade kõrgema kooli 
kasvatustöö planeerimisel ära- 
tehtust meie maal. Lähtudes kas
vatustöö praktikas kujunenud sei
sukohtadest ning TRÜ üliõpilaste 
ankeetküsitluse! saadud andme
test, näitas J. Kalits mitmeid 
uusi võimalusi kasvatustöö pla
neerimiseks kõrgemas koolis.

NSVL Teaduste Akadeemia 
Konkreetsete Sotsiaalsete Uuri
muste Tnstituudi osakonnajuha
taja prof. V. Šubkin rääkis elu- 
kutsevaliku sotsioloogilistest
probleemidest, mida tema juhti
misel on ühtse metoodika iärgi 
uuritud iub? ligi 10 aastat nii 
Nõukogude Liidu eri piirkonda
des kui mitmel sotsialismimaal.

Teisel konverentsipäeval jätkus 
töö neljas sektsioonis.

I sektsioon, kus käsitleti ü l i 
õ p i l a s e  i s i k s u s e  f o r 
m e e r u m i s t  k õ r g e m a s  
koo l i s ,  kujunes kõige osavõt- 
jaterohkemaks.

Juhataja laua taga istus Tšel- 
jabinski Polütehnilise Instituudi 
filosoofiakateedri juhataja V. 
Mordkovitš. Käsitletav proble
maatika haaras paljusid üliõpi
laste kommunistliku kasvatuse 
aspekte. Sügavamalt arutati läbi 
kaks valdkonda: üliõpilaste adap
tatsioon, sotsialiseerumine ja 
professionaliseerumine ning üli
õpilasnoorsoo ühiskondlik-polii- 
tiline aktiivsus ja seda mõjusta
vad tegurid. Rõhutati kommu
nistliku kasvatuse põhiproblee
mide alal uurimistöö kodeerimise 
vajadust meie maa erinevate 
uurimiskeskuste vahel.

II sektsioonis analüüsiti prob
leeme üldteemal « Ü h i s k o n n a  
s o t s i a a l n e  s t r u k t u u r  
ja k õ r g e m  kool ».  Sektsiooni 
juhatas Nižni Tagili Pedagoogili
se Instituudi filosoofiakateedri 
juhataja F. Filippov. Diskussioo
nis arutati läbi mitmed nõukogu
de ühiskonna sotsiaalse struk

tuuri probleemid, eriti kõrgema 
kooli osa viimase muutumises. 
Tähelepanu äratasid siin TRÜ 
uurijate järeldused meife vabarii
gi üliõpilaskonna kujunemise 
kohta.

III sektsioonis oli analüüsi ob
jektiks isiksuse maailmavaade. 
Tööd juhtis siin meie ülikooli 
inimene — filosoofiadoktor J. Re
bane. Isiksuse maailmavaade on 
uurimisobjektina suhteliselt uud
ne, kuid just siin on eriti vajali
kud konkreetsed uurimused, mis 
teadusliku aluse annaksid ka üli
õpilase maailmavaate kujunemis
protsessi suunamisele.

IV sektsioonis käsitleti elukut- 
sevaliku sotsioloogilisi problee
me, haridussüsteemi edasist aren
gut, kutsenõustamist, isiksuse 
adaptatsionoi ja sotsialiseeru- 
mist jt. Tänu sellel alal läbivii
dud arvukatele uurimustele oli 
võimalik võrrelda Nõukogude 
Liidu eri piirkondade vahelisi eri
nevusi. Siit tulenes järeldus, et 
selliste probleemide uurimisel, 
uurimistulemuste rakendamisel 
kasvatustöö praktikasse tuleb tõ
siselt arvestada meie maa eri 
osade ajaloolisi, majanduslikke, 
elanikkonna koosseisust, haridus
tasemest tulenevaid jm. erine
vusi.

Lõpp-pienaar istungil tegid sekt
sioonide juhatajad kokkuvõtted 
oma sektsioonide tööst ning põhi- 
järeldustest, milleni arutelude tu
lemusena 'jõuti. Nende alusel for
muleeritud konverentsi resolut
sioonis rõhutatakse käsitletud 
probleemide ed'asise sügava uuri
mise tähtsust praegu kõrgemate 
koolide ette seatud ülesannete 
täitmiseks. Peetakse vajalikuks 
hakata edaspidi korrapäraselt 
kokku kutsuma kommunistliku 
kasvatustöö põhiliste probleemi
de uurijate nõupidamisi. Üsnagi 
kõrgelt hinnati meie kommunist
liku kasvatuse laboratooriumi 
uurimistööd kommunistliku kas
vatuse, haridussotsioloogia ja 
kõrgema kooli teiste probleemide 
alal.

Sõna võttis ka ajakirja «Vestnik 
Võsšei Skolõ» peatoimetaja 
A. Goršenjov, kes viibis konve
rentsil NSVL Kõrgema ia Kesk
erihariduse Ministeeriumi esin
dajana. Ta kriipsutas eriti alla 
kommunistliku kasvatustöö ideo
loogilist aspekti, uurijate kindla 
ideoloogilise positsiooni tähtsust.

E. BRAUN



ÜTÜ XXVI konverentsi ajaloo- 
sektsiooni istungid 14.— 15. mail 
andsid järjekordselt tunnistust selle 
ringi huvialade laiast profiilist. Ka
hel päeval esitati 12 ettekannet, mis 
viisi-d kuulajad 4 aastatuhat tagasi 
Induse orus õitsenud tsivilisatsioo
ni juurest meie sajandi probleemi
deni.

ESIMESE PÄEVA avaettekan
deks oli etnograaf M. Rubini (V k.) 
uurimus vadja puutööndusest, mis 
on vadja materiaalse kultuuri üks 
väheuuritud alasid. Välitöödelt saa
dud materjalide võrdlemisel senis
te andmetega tõestas ta rea ühiste 
joonte olemasolu vadjalaste ja nen
de naabrite materiaalses kultuuris.

V kursuse kunstiajaloolase 
K. Alttoa ettekannet hindas žürii 
kõrgeima auhinnaga — ÜTÜ meda
liga. K. Alttoa esitas eesti keskaeg
se arhitektuuri huvitava mälestus
märgi — Vastseliina linnuse aren
guloo. Selle ülesande lahendamiseks 

« oli ta teaduslikku käibesse toonud 
seni kasutamata arhiividokumente. 
Neid ühendades iseseisvate väli
tööde materjalidega ja kasutades 
kogu olemasolevat kirjandust, õn
nestus ettekandjal anda probleemi 
terviklik ja veenev käsitlus.

Hoopis hilisemat ajajärku vaatles
V kursuse ajaloolane J. Olep. Ette
kanne «Eesti rahvuslik kunstikriiti
ka aastail 1900— 1910» andis sisuka 
pildi sellest kultuuriajalooliselt hu
vitavast küsimusest.

Noorfe ajaloolaste 
konverentsist

Kõige enam elevust ja mõttevahe
tust tekitas esimesel tööpäeval 
R. Ruutsoo (V k.) ettekanne ranter- 
lusest, XVII sajandil Inglismaal 
mitte eriti ulatuslikult levinud, kuid 
ideoloogia arengu seisukohalt huvi
pakkuvast liikumisest.

Tartu eraülikooli tegevusest aas
tail 1908— 1920 rääkis III k. üliõpi
lane J. Sikk. Selle Tartu omalaadse 
kõrgema kooli tegevuse valgustami
seks oli kasutatud põhiliselt ENSV 
RAKA fondide materjale.

Konverentsi esimese tööpäeva 
lõpuks andis ajalooringi esimees 
M. Mandel (IV k.) põhjaliku üle
vaate Harju rajoonis asuvast Loo 
tarandkalmest ja käsitles teisigi 
tarandkalmetega ja Tallinna piir
konnaga seotud probleeme.

TEISE PÄEVA avaettekanded 
olid I kursuse üliõpilastelt. T. Kul- 
mar kõneles Induse tsivilisatsioo
nist ja A. Ibrus lõhest kristlikus 
kirikus Põhja-Aafrikas Rooma im
peeriumi päevil. Noorte ajaloolaste 
tubli töö ja ülesastumisjuigus vää
rivad täit tunnustust.

M. Helme (III k.), M. Kivimäe 
(II k.) ja H. Rootsi (III к.) ette

kanded olid pühendatud Ida ja Lää
ne mõtteviisis leiduvate sarnaste 
joonte esiletoomisele — osale prob
leemistikust, mille uurimise aktuaal
sust on viimastel aastatel rõhutatud 
üeliidulisel kui ka rahvusvahelisel 
tasemel (näit. UNESCO programm 
«Ida-Lääs»), Järgnenud diskussioon 
näitas, et antud probleemid on hu
vipakkuvad ka meie ülikoolis.

Esimese auhinna otsustas žürii 
anda M. Helmele budismi ja antiik- 
skeptitsismi vahekorda käsitlevale 
ülevaatele. Ent sellega ühel tasemel 
olid ka M. Kivimäe eeskujulikult 
esitatud «Mõningaid analoogiaid 
keskaegses saksa müstikas ja bu
dismis» ning H. Rootsi laialdasel 
allikmaterjalil tuginev «Tendentsi
dest ahimsa arengus», öeldu käib 
ka konverentsi viimase ettekande 
kohta, milles III k. üliõpilane
H. Käärik tutvustas Nõukogude ja 
välismaa autorite uusi seisukohti 
mongolite vallutusretkede käsitluses 
ning esitas originaalse matemaati
lise mudeli mongolite sõjalise edu 
põhjuste mõistmiseks.

Diskussioon konverentsil oli huvi
tav ja viljakas, sellest võtsid võrd

setena osa nii üliõpilased, õppejõud 
kui ka külalised. Tõstatud prob
leemidest väärib erilist tähelepanu 
prof. J. Konksu ettepanek pöörata 
ajaloonähtuste uurimisel tähelepanu 
isiksuse struktuurile.

Konverentsil esines ka kaks küla
list Leningradi Riiklikust Ülikoo
list: A. Šlondov analüüsis Jaapani 
haikusid, T. Oranskaja käsitles In
dia mütoloogia spetsiifilisi küsi
musi.

Konverentsi teise päeva õnnestu
misele aitas kaasa koosoleku juha
taja, IV k. üliõpilane V. Kerge, kes 
oskuslikult suunas diskussiooni 
ning leevendas vaidluste ägedust.

Ajaloolaste konverentsi üldmul
jena tuleks märkida Idamaade aja
loo osatähtsuse tunduvat suurene
mist. Kahtlemata tuleb seda tervita
da. See ei tähenda üksnes ajaga 
sammupidamist, vaid eelkõige meie 
silmapiiri avardumist aladele ja 
kultuuriaaretele, mida me seni pole 
hinnata osanud. Ent loomulikult tu
leb edaspidi taotleda, et Ida-huvi 
ei kujuneks omaette eesmärgiks, 
vaid pigem vahendiks, mis aitaks 
paremini mõista ja tunnetada maa 
ilma ja inimkonna ajalugu tervik
likult ning meie osa selles.

E. KANGI LASKI

O. LANGSEPP, 

žürii liikmed

♦
Üliõpilasest 

valija  
meelespea

♦
(Algus l. lk.)

Ühiselamu Tiigi tn. 78 moo
dustab 'kohalike töörahva saadi

kute nõukogude valimiste kaks 
ringkonda. Valimisringkonnas
nr. 73 on saadikukandidaadiks 
Veljo Antsu p. Tinn, sünd. 
1939. a., NLKP liige, TRÜ Arvu
tuskeskuse juhataja, üles seatud 
TRÜ üliõpilaste, õppejõudude ja 
teenistujate üldkoosoleku poolt. 
Valimisjaoskonnas nr. 74 on saa
dikukandidaadiks Raimond Vol
demari p. Pärn, sünd. 1941. a., 
parteitu, Balti Raudtee Eesti 
Raudteekonna Tartu Teejaoskon- 
na mehaanika jaoskonna meister, 
üles seatud sama asutuste töölis
te ja teenistujate üldkoosoleku 
poolt.

Ühiselamu Tiigi tn. 14 moo
dustab kohalike töörahva saadi

kute nõukogude valimiste ring
konna nr. 72, kus saadikukandi
daadiks on Eugen Alfredi p. 
Allik, sünd. 1916. a., parteitu, 
Tartu Linna Kliinilise Nakkus
haigla laboratooriumijuhataja, 
üles seatud sama asutuse tööliste 
ja teenistujate üldkoosoleku poolt.

Ühiselamus Leningradi mnt. 89 
elunevad üliõpilased valivad va
limisjaoskonnas nr. 33, mis asub 
TRÜ staadionil. Saadikukandi
daadiks ENSV Ülemnõukogusse 
on selle ühiselamu piirkonnas Bo
ris Stepani p. Tolbast, sünd. 
1922. a., NLKP liige, ENSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi sekre
tär, üles seatud õmblusvabriku 
«Sangar» tööliste ja teenistujate

üldkoosoleku poolt. See ühisela

mu moodustab kohalike töörahva 
saadikute nõukogu valimistel 
kaks ringkonda. Valimisringkon
nas nr. 204 on saadikukandidaa
diks Hilja-Liia Hugo t. Pronina, 
sünd. 1942. a., parteitu, söökla 
«Võit» kokk, üles seatud Tartu 
Linna TSN TK Kaubandusvalit- 
suse tööliste ja teenistujate üld
koosoleku poolt. Valimisringkon
nas nr. 205 on saadikukandidaa
diks Viima Mihkli t. Laurand, 
sünd. 1928. a., NLKP liikmekan
didaat, Tartu Linna Stomatoloo
gia Polikliiniku osakonnajuhata
ja, üles seatud sama asutuse töö
liste ja teenistujate üldkoosoleku 
Doolt.

J
 Läinud aastal panime alguse 
heale üritusele. Osavõtt ülikooK- 
f  sisesest tõlkevõistlusest oli e!avf 

J tõid hinnanud ja auhinnad raää- 
ranud toimkonna töõ tänu ja tun
nustust vääriv. Selgusid üliõpi
lased, kellel on tahtmist ja kaldu
vust tõlketegevuseks ja kes eda
sise töö korral võivad saada meie 
tõlkijatekaadrile tubliks täiendu
seks. Korraldatud võistlus andis 
üliõpilastele võimaluse oma jõu 
tunnetamiseks. Ühtaegu oli aga 
ka märguandeks, sest äsjasel kir-

TÄHELEPANU!
janike kongressil kerkis üles sama 
küsimus, et ülikool on võimeline 
oma filoloogiaflliõpilastete and
ma ettevalmistuse edukaks tõõks, 
ka tõlkijatena, tõlkekirjanduse 
kriitikutena — filoloogidena sel
le mõiste avaras tähenduses. Ors 
see vajalik? Kahtlemata! Asja
olu, et vabariik on väike, et elu
kutseliste tõlkijate ja kriitikute 
regulaarseks väljakoolitamiseks 
puuduvad objektiivsed eeldused, 
ei tähenda sugugi, et filoloogide 
tegevus peaks piirduma üksnes 
pedagoogilise aspektiga. Teiste 
rahvaste kultuurides ja kirjan
dustes on arvukaid meile täiesti 
tundmatuid alasid; eesti kirjan- 

^dus ootab maailma ulatuses oma 
^avastamist seniajani; tõlgitud ja 
itõlgitavate teoste arvustamine nii 
^originaali kui ka tõlke seisuko- 
 ̂halt on veel uudismaa. Kõik see 

ф ootab tegijakätt, mis peab liiku - 
im a hakkama vastutusest kantud 
^ja tunnetatud tahte sunnil. Kelle' 
jaga on tahet, see suudab oma fi- 
i  loi-oogiisikus arendada nii neid 
^omadusi, mis on tarvilikud õpe- 

<Majatöös kui ka neid, mis selle al
la ei mahu.

Arvestades esimese tõlkevõist

luse häid tulemusi, pidasime va

jalikuks alustatu jätkamist. Tõl

kevõistluse 1972 tingimused oru 

\ järgmised-

!is kiilmarõõm usC )li ii
Tudengirahva tagasihoidlik soov 

hingata sõõm värsket Vorbuse õh
ku ja teha algus matkahooajale 
sai teoks «ülimeeldiva» matkail- 
maga vastmöödunud pühapäeval.

Pilved kandsid veel lauluvälja
ku kohal tinast raskust ja tibuta- 
sid vesist taevaandi, kuid Tõnu 
Tepandi võimas tuuba puhus neid 
Laanetu Koi j a lõõtspillimuusika 
saatel kenakesti laiali — nii nägi
me enne pärispaika jõudmist ka 
päikesetera. Kiiretempoline käimi
ne Märt Kubo jälgedes andis hul
ga lauluväljakul hajunud ihusoo- 
jusest tagasi. Kosutav kõhutäis 
hernesuppi soojendas iiles viima
segi jahtunud liikme. Pärissooja 
saadi ka edasi-tagasi jooksmisest, 
algul täis ja seejärel tühjade õlle
pudelitega, mis oma hulgalt ei 
jäänud hernesupile alla.

Märt Kubo tervitussõnadest jäi 
meelde järgmist: laiad massid 
naudivad päikest ja Vorbuse loo

dust. Intrituppa jäänuid võtavad 
kindlasti kõik levinud haigused.

Siis teenisid aplausi ära pilve- 
ja pillipuhujad T epandi-Laanetu. 
Nende rahvalik orkester esines 
küll minikoosseisus (ainult 2 täis
verelist meest), kuid meisterlikkus 
selle all ei kannatanud.

«Kuup ja Kera» alustas selleks 
päevaks spetsiaalselt ettevalmista
tud programmi pärast pooletun
nist ooteaega, sest puudusid spet
sialistid — pioneeriinstruktorid, kes 
kribinal-krabinal oleksid telgi üles 
löönud. Tekkinud pausi ajal suu
renes tunduvalt tühjade karastus
jookide pudelite hulk ning tehti 
mitu tnuudki õnnestunud tegu. Ko
hale jõudis kabinetklaver tarkade 
rehealuste tarvis, kes otsustasid 
lageda taeva all lood lahti lüüa. 
Sooja saamise eesmärgisai teoks 
paljude murutantsijate debüüt.

Hästikasvatatud publik, kes ei 
jälginud telgitaguseid askeldusi,

kevadpidu
ootas enneolematu tsirkuseprog- 
rammi algust. Tohutu hulk külme- 
tavaid inimesi võttis artistidest 
ühevõrra hästi vastu vennad Kä
bid kui senaatorivõimetega hobuse, 
kes õhtul « Vanemuise» ballile puht
tehnilistel põhjustel ilmumata jäi.

Tunnistust füüsikute anatoomia- 
alastest teadmistest andis aga 
Pavlovi refleksiga mees, kes esines 
pärast viiekopikase osamaksu tasu
mist selleks eraldatud meesterah
va taskusse.

Fantastiline jõumees ja fakiir 
ajasid aga niigi külmast lõdiseva- 
le rahvamassile keskmiselt võbise
vad värinad selga oma ülinapi 
riietusega.

«Kuubi ja Kera» meeliköitev esi
nemine jõudis finaali vendade 
Käbide hüppega tulevikku.

Nii lõppes Vorbuse metsapidu.

TIIA RÕÕMUS 
* * *

Ja siis läksid õhtul suurele bal-

K. RAUA foto

Iile nii puhanud Vorbuse matka
jad kui ka väsinud intrisistujad. 
Soengud, pikad ja lühikesed klei
did, pidulikud ülikonnad, lehvid ja 
lipsud ning mis peaasi — ühes- 
võetud hea meeleolu. Väikese ülla
tuse valmistas see. et pileteil 
märgitud rea ja koha numbrid 
osutusid mittevajalikuks ja osa tu
dengeist pidi leppima seisukohta
dega ukse kõrval. Aga asi seegi!

Iga algus on raske — küllap 
seepärast saigi akadeemilisest vee
randtunnist peagi pool ja tükkis 
kolmveerandigi ligi, kui lava'e as
tus juba metsapeol mõnusat mee
lelahutust pakkunud «Kuubi ja Ke
ra» juht T. Kändler. Veidi aja pä
rast lubati näidata 1908. aastal kir
jutatud näitemängu «Hobune sena
tis». Paar vahepala Tarmo Urbilt. 
Sumisevad «massid» uste juurjs 
lõid lainetama, sest need, kes hoopis 
ukse taha olid jäänud, tahtsid ka 
balli algust ja Tarmo laulu näha- 
kuulda. Ning kui siis eesriided 
avanesid, valgus publik eesotsas 
ettevõtlikumatega otse lava. ette, 
valmis vastu võtma kõike, mis an
takse.

Pakuti pilte senatist. Nagu juba 
eespool mainitud, ei jõudnud kesk
ne tegelane — hobune — ise siis
ki kohale, kuigi päeval selleks vei
di lootust anti. Tükiga jäid esime
sed read ja ka need, kes tagapool 
oskasid õiget kinni päiida, üpris 
rahule.

Muusikat kuulamiseks ja tant
suks pakkus esialgu Tallinna üli
õpilaste ansambel «Targa Rehealu

ne», kes päeval Vorbuse matka 
koos oma «kontsertklaveriga» vap
ralt kaasa tegi. Seejärel klubis 
paari kontserdiga kindlasti juba 
tuntuks saanud Užgorodi üliõpi- 
lasansambel «Juventus». Ning siis 
sai. ball jalad alla: põrandal keer
lesid tantsupaarid, rõdul istusid 
muidu muusika-nautifad, jalutus
ruumis jahutad morsiga kuumaks 
tantsitud nahka.

Ball kestis üle südaöö. Ja vii
maste lahkujate viimased sõnad: 
«Täitsa tore oli, kuigi algus kip
pus ära vajuma.»

Ühineme siis selle arvamusega. 
Suur tänu neile, kes nägid hulga 
vaeva selle toreda päeva organi
seerimise ja sisustamisega.

HELI UUKKIVI

lii, ч111 d к ‘J huvil i ёесИ
On võimalik osa võtta arheo

loogi listest ekspeditsioonidest: 
Vatlas (Läänemaal) või Kono- 
veres (Pärnumaal) — 15.07—
04.08. Soontaganas (Pärnumaa) —
09.08.—26.08.
Kõmsis (Virtsu lähedal) — 19.07 —
25.08.

Tasu küllaltki soliidne.

Soovijad, tulge teisipäeval,
l. juunil kell !4 komsomolikomš- 
teesse. Pöörduda J. Tamme võf 
M. Mandeli pooie. Võib jätta ka 
kirja kõigi nimeliste ja aadressi- 
liste koordinaatidega.



Osa võtta võivad koik TRÜ üli-^ Tartu Riiklik Ülikool alustas 
õpilased. Vastu võetakse ilukir- i  käesoleval kevadel suurt ehitus- 
jandusiiku proosa tõlkeid, mis on i  tööd Tähe tänava alguses, kuhu 
tehtud mis tahes germaani või J rajatakse ulatuslik hoonetekomp- 
romaani keelest. Töõ pikkus onileks. Sel puhul on põhjust meenu- 
5—10 lk., esitada tuleb see ma-itada selle paiga tähtsust eesti 
sinakirjas 3 eksemplaris, lisades ̂ kultuuriloos.
originaalteksti. л Eesti rahvusliku liikumise üheks

Seekordsel võistlusel auhinna- i  varasemaks etapiks võib lugeda 
takse üksnes terviklike teoste tõi-^ «Vanemuise» seltsi asutamist 
keid, sest hilisemaks ajakirjandu- f Tartus 1865. aastal. Esmakordselt 
ses avaldamiseks on lühijuttu-ivõis linna alamrahvas — eesti 
del märksa soodsamad väljavaa-isoost käsitöölised, väikekaup- 
ted kui katkenditel. Tõlked, misfmehed, töölised, härraste teeni-

>jad jne. — kokku tulla kuulama 
»emakeelseid kõnesid, laulma omas 
'keeles koorilaulu, vestlema oma
sugustega, veetma vaba aega 
I kultuurselt, kasulikult. Varsti
I räägiti, et hakkab kaduma liht
rahva sihitu hulkumine tänavail, 
'sest ta on leidnud endale vajalise 
'kogunemispaiga.

Esialgu põdes vaese agulirah- 
'va selts rahapuudust, mistõttu ei 
'saadud endale korralikku korterit

Ühest kultuuriloolisest 
paigast ülikooli Tähe 
tänava ehitusplatsil

«Tartu Riiklik Ülikool»

Nr. 18, 28. V 1971. lk. 3

TÕLKE
VÕISTLUS 

1972!
on eesti keeles juba varem esine
nud, hindamisele ei kuulu.

Nõudeks on piirdumine XX sa-, 
jandi autorite loominguga ja soo- \ soetada. Algul peatuti Maarja
vituseks, et püütaks valida kuns 
tiliselt heatasemelisi ja huvita 
vaid teoseid, sest olgu tõlge kui
tahes hea, nõrk originaal jätab 
iõlgitunagi kahvatuma mulje.

Auhindamistoimkonda on pa
lutud dots. kt. A. Valmet, prof. 
P. Ariste, õp. T. Laos, dots. kt. 
U. Lehtsalu, dots. O. Mutt, dots. 
J. Tuldava, õp. J. Rähesoo, kir
janik A. Kaalep ja asp. M.-A. 
Palm. ‘

Toimkond määrab järgmised 
auhinnad: 

üks I auhind — 50 rubla 
üks II auhind — 30 rubla 
tiks III auhind — 20 rubla 
Vajaduse korral on toimkonnal 

õigus auhindu jaotada ka teisiti. 
Võistlusele esitatavad tööd tuleb 
tuua TRÜ eesti keele kateedrisse 
hiljemalt 30. novembril 1971. a. 
Töö tuleb varustada märgusõnaga

koguduse leeri- ja koolimajas, 
mis asus praeguse Komsomoli ja 
Lapiku tänava nurgal ning on tä
naseni säilinud. Varsti hakati 
iseseisvat korterit otsima, et pää
seda 'kirikumeeste eestkostest, ja 
1866. a. veebruaris üüriti ikorter 
Herne tänavas nr. 15 (maja on 
ümberehitatult praegu alles). Et 
selts kasvas ülikiiresti, siis jäi 
seegi korter kitsaks ja juba 
1866. a. sügisel koliti uude kor
terisse, mis asus praeguse Mit- 
šurini ja Ülikooli tänava nurgal 
ning on samuti säilinud. 1867. a. 
suvel elati Tiigi tänavas ning 
sama aasta sügisel siirduti uude 
korterisse, mis asus Tähe täna
vas, praeguse TRÜ klubi vastas. 
Sinna jäädi 1870. a. -kevadeni, 
mil koliti Ülejõe li.nnajakku Jaa
ma tänavasse (praegu nr. 14, kus 
asub lasteaed). See maja osteti 
1873. a. seltsile ja sinna jäädi 
kuni maja põlemiseni 1903. aas-

ja lisada suletud ümbrikus autori f 
nimi, kursus, elukoht ja ümbriku-^, ,
1e kirjutada «Tõlkevõistlus». 4 u

Head pealehakkamist! 4 Suurt tähtsus omas «Vanemui-
Germaani-romaani filoloogia ^se» maja Tähe tänavas, sest seal 
osakonna komsotnoiibüroo ^toimusid mitmedki ajaloolised

sündmused. Ühekorruseline pik
lik puumaja asus tänava ääres, 
maja taga laius avar pargitaoline 
aed, mille üksikud tolleaegsed 
puud võivad olla tänapäevani 
säilinud. Maja paiknes täiesti 
linna piiril, sealt edasi laiusid 
juba Karlova mõisa põllud. Maja
oli ehitanud ja aia asutanud «va
na Martin Assmuth», populaarne 
Tartu koolmeister, kes oli tuntud 
balti saksa luuletajana. «Vane
muine» sai enda kasutusse ka 
aia, kust avanes kaunis vaade 
Emajõele ja selle orule, suvel 
võis aias kontserte korraldada.

Avar seltsimaja tõi liikmeskon
nale veelgi juurdekasvu, nõnda 
et võidi seltsi tegevust laiendada. 
Selles majas hakati korraldama 
regulaarseid populaarteaduslikke 
loenguid eesti keeles, mis olid es
makordsed Tartus ja kogu Ees
tis. Esialgu seondati loenguid 
nn. kuuõhtutega, mille .kavas olid 
koorilaulud, orkestrimuusika,
tants, pidusöök ja muud lõbustu
sed, varsti hakati aga ettekan
deid pidama eraldi iga pühapäe
va õhtupoolikul ja lisapalad jäeti 
kõrvale. Nõnda kestis see aasta
kümneid, nõnda et «Vanemuise» 
selts asus juba rohkem kui sada 
aastat tagasi täitma algelise 
rahvaülikooli funktsiooni ja te
gi hinnatavat tööd koolivälise ha
riduse levitamisel.

Kõnepidajatena esinesid pea
miselt Tartu vanemad ja noore
mad haritlased (J. V. Jannsen, 
J. Hurt, üliõpilased P. Blumberg, 
J. Mielberg, kantseleiametnik 
T. Pekk. seminariõpilane J. Pärn 
jt.). «Vanemuise» tegevusest hak
kas juba 1867. a. suvel osa võt

ma Peterburi gümnaasiumiõpe
taja C. R. Jakobson, kes tavatses 
suved Tartus veeta. Ta pidas 
seltsis kolm kõnet, mis hiljem il
musid trükis pealkirjaga «Kolm 
isamaa kõnet» (1870) ja kujune
sid eesti rahvusliku liikumise põ
hidokumentideks. Tähe tänava 
■majas pidas Jakobson 6. (18.) ok
toobril 1868 esimese «isamaakõ- 
ne», teistega esines ta 1870. aas
tal Jaama tänava majas, õieti 
ongi esimene kõne kõige tiheda
ma ja programmilisema sisuga, 
sest autor oli seda kauem ette 
valmistanud. Kõne esitas uue, 
eesti rahva huvidest lähtuva aja
lookontseptsiooni: balti saksa 
ülemkihid pole olnud «kultuuri- 
toojad», kelleks nad endid nime
tavad, vaid rahva orjastajad, kes 
hävitasid endise vabaduse ja kul
tuuri. Vastased nimetasid neid 
kõnesid tuletunglate viskamiseks 
rahva sekka, mis nad tõeliselt 
olidki.

Samas Tähe tänava majas hak
kasid «Vanemuise» haritumad 
liikmed juba 1868. a. kõnelema 
eesti teatri loomise vajadusest, 
kuid mõte osutus, veel liiga vara
seks ja selle teostamine lükkus 
paari aasta võrra edasi, kuni sai 
1870. a. suvel teoks, ent juba tei
ses kohas, Jaama tänavas. «Va
nemuisel» oli aga käsil hoopiski 
tähtis üldrahvuslik üritus — esi
mese üldlaulupeo korraldamine. 
Erakordselt suure ettevõtte kõik 
eeltööd tehti Tähe tänava majas 
ja peo kestel 1869. a. juunis oli 
«Vanemuise» korter peastaabiks, 
kuhu koondusid kõik asjatalitu
sed. Sinna kogunesid osavõtvad 
koorid, sealt algas pidulik rong
käik ja sinna tuldi iga kontserdi

lopul tagasi. «Vanemuise» maja 
kujunes ligi 800 lauljale nagu ko
duks, kus loodi tutvusi ja arutati 
pinevaid päevaküsimusi.

Laulupeo teise päeva õhtul kor
raldati pidusöök «Vanemuise» 
aias, kus oli lageda taeva all 
lauad kaetud umbes 1000 inime
sele; meeleolu ei rikkunud kestev 
vihmasadu. Pidusöögil peeti 12 
ametlikku lauakõnet tähtsate ja 
vähem tähtsate tegelaste tervita
miseks, peale selle avaldasid pal
jud rahvamehed ebaametlikes sõ
navõttudes oma meeleolu ja süm
paatiat. Laulupeo kolmanda päe
va õhtupoolikul toimus sealsamas 
«Vanemuise» aias kooride võistu- 
laulmine. Aia avarust tõendab as
jaolu, et sinna mahtus umbes 
4000 inimest. Samas paigas toi
mus ka laulupeo lõpetamine, mil
le puhul peeti jällegi rohkesti 
tänu- ja lahkumiskõnesid. Jäädi 
veel kauaks kohale vestlema ja 
nõu pidama edaspidise tegevuse 
suhtes.

«Vanemuise» maja Tähe täna
vas püsis 1941. a. suveni, mil 
hukkus sõjatules. Üks entusiastlik 
kodu-uurija paigutas hiljuti oma
algatuslikult sinna mälestustahv
li, mis kippus nüüd ehitustööle 
jalgu jääma ja viidi varjupaika. 
Moodsa hoonetekompleksi raja
misel peaks silmas pidama ka 
ehituspaiga kultuuriloolist täht
sust ning planeerima sinna sobiv 
mälestusnurgake, mis meenutaks 
suurte olevikuasjade algusesaa- 
mist kaugetest minevikusünd
mustes 1.

R. PÕLDMÄE

«Mida te arvate Tõnis Vindist?» 
«Ei tea j,
«Aga siiski?»
Ludmilla Siim: «Ääretult hea 

'inimene. Just inimesena meeldib 
ta mulle eriti.»

Andres Tolts: «Momendil Eesti 
parim graafik. Mida veel? Ta on 
snd liiga killustanud, ta peaks 
rohkem kunsti tegema.»

Olev Subbi: «Hea kunstnik, kui
gi minu jaoks on ta kunst liiga 
.kuiv ja skemaatiline.»

Kaur Alttoa: «Vindist rääkides 
ei saa piirduda ainult tema loo
minguga. Julgeksin öelda, et kogu 
/960. aastate teise poole noorem 
kunst võlgneb talle vägagi palju.»

Neli erinevat ja samal ajal ühe
sugust arvamust Tõnis Vindi koh
ta. Kes on siis see Tõnis Vint? 
Vist vähesed vaidlevad vastu väi
tele, et tema näol on tegu ühe tä
napäeva eesti kunsti koloriitseima 
kujuga. Sündinud 1942., lõpetas ta
I960, aastal Tallinna 10. Keskkooli 
(sellest koolist on tulnud ka O. Ma
ran. P. Ulas, J. Kangilaski). Aas
tail 1962—/967 õppis ta Eesti Riik
likus Kunstiinstituudis graafikat ja 
suunati pärast instituudi lõpeta
mist kunstnikuks Piimatööstuse 
Ministeeriumi Konstrueerimise Bü
roosse, kus ta töötab tänaseni. 
SeHe kohaga seotud töödest on 
meile kõige tuntuni kolmelehe'ise 
ristikheina kujutus piimatoodete 
sümbolina. Kuid palju rohkem 
tuntakse Tõnis Vinti kui edukat 
vaba graafikut. Tema töid tunti ju
ba siis, kui ta alles instituudi esi
mestel kursustel õppis, praegu kuu
luvad aga kunstniku äärmiselt ra
fineeritud ja elegantsed must-val- 
ged lehed lahutamatu osana kaas
aegsesse eesti graafikasse. Kunst
niku loomingut tuntakse hästi ka 
väljaspool Eestit — nii näiteks 
omandas Poola Rahvavabariik eel
misel suvel Krakovis toimunud III 
rahvusvaheliselt graafikabiennaalelt 
tema töö «Maa». Sama leht tun
nistati ka meil üheks paremaks 
möödunud aasta graafilistest töö
dest.

Püüaksime siis nüüd veidi lähe
malt analüüsida kunstniku edu 
põhjusi.

Pealiskaudselgi vaatlusel on 
ilmne, et Tõnis Vindi looming ei 
tulene eesti kunsti traditsioonidest. 
Ka kaugemal raja taga ja mitme
tes aegades ringi vaadates on 
raske talle eeskujusid leida; võib
olla ehk juugend tervikuna ia 
Beardsley ning Toor op täpsemalt.

Ent seegi võrdlus on küllaltki ting
lik. Mingit vaimset sidet näib Vin
dil olevat ka konstruktivistidega 
(rõõm lineaarsetest konstruktsioo
nidest ja tema tööde ülesehitav 
iseloom), kuid samavõrra võib tas 
näha metafüüsilise kunsti traditsi
oonide jätkajat. Ja veel — kunstni
ku viimastel töödel ( «Маа», «Hele 
maastik») on käesoleva loo autori 
arvates mingi side ka Paul Klee 
loominguga. Kaasaegsetest tundub 
Vindile lähedasim olevat Ameerika 
kunstnik Colin Seif. Ja ongi kõik. 
Kuid eelkõige on ta siiski Tõnis 
Vint. ja sellisena meie senises 
kunstipraktikas midagi väga uni
kaalset.

Kuid eestlane on kaine ja prak
tiline; unistustes ja abstraktsioo
nides hõljumist pole meil vist ku
nagi heaks tooniks peetud. Ja sel
lelt pinnalt algavadki vastuväited 
Vindi loomingule — on öeldud, et 
ta looming on haiglaselt verevae
ne, kuiv ja elutu. On see õige? Tõe
poolest, kui otsida Vindi graafilis
tes lehtedes meie igapäevast pul
bitsevat elu, siis me ei leia seda. 
Või kui võrrelda Vindi loomingut 
R. Veeberi või Allex Kütti tööde
ga, siis võivad Vindi tööd tõepoo
lest paista kuivade ja elututena. 
Kuid on hetki, mil viimaste tööd 
tunduvad robustsetena ja pealesu- 
rututena. Ka naiivsetena ja ruma
latena. Sest peale läbimõtlematute 
otseütlemiste on kunstis võimali
kud ka intellektuaalsed mõtisklu
sed ning meeldivad abstraktsioo
nid. Ja võib-olla see ongi peamine 
põhjus, miks Tõnis Vindi looming 
meile siiski nii väga vajalik on. 
Kuigi ainuüksi magustoidust kõh
tu täis ei saa.

Oma tööd teostab Vint eelkõige 
sulejoonistuses, kasutades ka teisi 
mittepaljundatavaid tehnikaid, ehk
ki see majanduslikult talle lausa 
kahjulik on. Ilmselt osutub siin 
tähtsamaks asjaolu, et mitte kõike 
mustaga valgel saavutatavaid 
nüansse ei ole võimalik tehnikasse 
viia. Nii jõudsimegi Tõnis Vinti 
kui kunstnikku küllaltki iseloomus
tavale joonteni — s. o. maksimu
mi taotluse ja kompromissituseni. 
Me ei leia Vindi töid müügisalon- 
gides, vaid üksnes näitustel ning 
kunstniku enda ja ta sõprade ko
dudes. Käsitöölislik (selle sõna 
halvas, kaasaegses tähenduses) ja 
kaubanduslik lähenemine kunstile, 
on Vindile sügavalt võõras. Ja 
nii saab mõistetavaks kunstniku 
seisukoht, et metseenlus on kunsti 
eksisteerimiseks hädavajalik, ole

ne/nata sellest, kes konkreetselt

etendab metseeni osa — kas era
isik või riik.

Ei tahaks mainimata jätta veel 
üht Vinti kui. inimesi ja kui 
kunstnikku iseloomustavat oma
dust,. nimelt ühiskondlikkust (kit
samas ringis — seltskondlikkust). 
Tõnis Vinti huvitab kõik, mis

'V , H  '

Olep: «Milline maalikool tundub 
sulle kõige lähedasem?»

Vint: «Prantsuse maalikool on 
mulle võõras, puhas saksa maal 
samuti. Lähedasemad on hispaan
lased, skandinaavlased, jaapanla
sed.»

«Miks?»
«Minu meelest ei tohi olla eks

pressiivsuse ja dekoratiivsuse vas
tuolu. Selles suhtes on jaapani 
kunst omamoodi täiuslik. Ka graa
fika.»

«Mis sa arvad vene nõukogude 
graafikast ?»

«1930. aastatel mõjustasid niisu
gused meistrid nagu V. Favorski 
ja A. Kravtšenko. ka teised, tuge
vasti eesti graafikat. Kuid praegu 
neil selliseid suuri meistreid ei ole 
ja tundub, et meie graafika on 
isegi tugevam.»

«Mis on sinu arvates kunsti 
funktsioon?»

«Kunst on ühiskonna täiustumi
se vahend.»

«Kuidas sa suhtud pop-kunsti?»
«Täpselt samuti. Niivõrd, kui

võrd ta on ühiskonna täiustumise

huviga pop-kunsti arengut, huvita
vad veel juugend ja Jaapani kunst.»

«Kas sa unenägusid näed?»
«Jah, ja vägagi huvitavaid. Sa

geli esineb näiteks allakukkuv 
lennuk, mis plahvatab.»

«Kus sa ise asud, kas lennukis 
või väljaspool?»

«Ise asun alati väljaspool.»
«Kuhu sa tahaksid sõita, kui see 

praegu kohe võimalik oleks?»
«Ilmselt Jaapanisse. Viimastel 

aastatel olen hakanud tundma üha 
sügavamat huvi jaapani kultuuri 
vastu. Ja kui ilusad on nende pil
did — maastik, Buddha, jaapan
lanna peegli ees, jaapanlanna vaat
leb kirsiõit, lihtsalt grupp jaapan
lannasid või siis kured pilliroos. 
Väga lihtsad teemad, kuid neis 
on midagi täiuslikku.»

JAAK OLEP
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kunsti alal kusagil (olgu see siis 
Jaapan või Armeenia) tehakse, 
kunsti arengu Eestis on ia aga 
ilmselt oma südameasjaks võinud. 
Nii oli ta üks loomingulise rühmi
tuse «ANK-64» organiseerijaid ja 
selle aktiivsemaid liikmeid; ka 
Tartu kunstielu on mõnetigi Vin
diga seotud — on ta ju olnud üks 
üliõpilaspäevade ajal toimunud 
kunstinäituste korraldajaist. Vii
mase ühiskondliku tööna oli ta te
gev almanahhi «Kunst» uue ku
junduse kallal, mis küll veel trü
kikojast väljunud ei ole, kuid mil
le kohta allakirjutanu julgeb väi
ta, et see tõesti viisakalt kaasaeg
ne (trükiste ja riietuse puhul mõ
jub see hästi) välja näeb.

Ja nüüd veidi lähemalt Vindi 
salongist. Nimelt on ta korter 
Mustamäel muutunud kunstisõp
rade, kolleegide ja muidu tuttava
te jaoks omamoodi «palveränna
kute» paigaks, mille, külastaja võib 
alati kindel olla, et ta tassi tulist 
kohvi ja huvitava vestlusringi 
eest leiab. Ühel sellisel meeldival 
õhtul õnnestus allakirjutanul 
kunstnikult intervjuu võtta, mille 
siin järgnevalt avaldame.

vahend, tuleb teda tunnustada. 
Paljusid elemente, mida praegu 
kasutab pop-kunst, võis märgata 
juba kahekümnendate aastate nõu
kogude kunstis. Võiks isegi öelda, 
et «pop» ei ole kunst, vaid ka 
kaasaegne elustiil, mille põhjus
teks on urbaniseerumine ja indust
rialiseerimine ning kõik nendega 
kaasnevad nähtused. Me saame ju 
rääkida ka pop-muusikast, pop- 
rõivastusest, pop-kujundusest jne.»

«Sa loed väga palju kunstialast 
kirjandust. Kas sa arvad, et see 
on kunstnikule vajalik?»

«Ei oska öelda, kuL palju ta kel
lelegi vajalik on. Mina ise vajan 
informatsiooni selleks, et mitte 
korrata ja et teada oma kohta 
kunstis.»

«Kes Eesti kunstnikest on sind 
kõige rohkem mõjutanud'?»

«0. Maran ja U. Sooster.»
«Keda sa Eesti kunstnikest kõi

ge rohkem hindad?»
«Ülo Soosterit.»

«Kes on väliskunstnike st sind 
kõige rohkem, mõjutanud?»

«Ei oska nagu öeldagi. Iga suur 
kunstnik on mind mingis suhtes 
õpetanud. Praegu jälgin näiteks

Uut teatmekirjandust
О б р а з о в а н и е  к р и с т а л 
лов.  Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  
у к а з а те ль .

Üllatuslik bibliograafia kristallide 
kohta ilmunud kirjandusest aastatel 
1945— 1968. Sisaldab enam kui
12 000 viidet. On mõeldud teadus
likele ja insener-tehnilistele tööta
jatele, kes uurivad kristalle. Varus
tatud autorite, lühendite ja aine
registriga.
Лебин ,  Б. Д. Цып кин.  Г. A.. 
П р а в а  р а б о т н и к а  науки.  
Л.,

Nõukogude Liidus on enam kui 
800 tuhat teaduslikku töötajat ja 
ligikaudu 100 tuhat aspiranti. Nen
de töö (loominguline iiseloom eral
dab neid juriidiliselt teistest tööta
jate kategooriatest. Seega ka tead
laste töönormid, administratsioon 
ja tsiviilõigus erineb enam voi 
vähem üldistest nõukogude õigus
normidest. Kõigile eespool nimeta
tutele ongi käesoleva raamatu auto
rid mõelnud. Raamat peaks huvita
ma ka üliõpilasi, kes edaspidi ka
vatsevad asuda teaduse teenistusse.

Lexikon der Wirtschaft. Industrie. 
Berlin, 1970. 904 tk. 5 T — 156.
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ACTA
DIURNA

Juhan Smuuli ja Friedebert Tug
lase mälestuse väärikaks jäädvus
tamiseks otsustasid EKP Keskkomi
tee ja ENSV Ministrite Nõukogu 
muude sammude hulgas asutada 
Tartu Riiklikus Ülikoolis J. Smuuli 
ja F. Tuglase stipendiumid, püsti
tada F. Tuglaselc Tartus mälestus
sammas ja nimetada tema nimega 
üks Tartus rajatavatest tänavatest.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
Presiidium otsustas 24. V k. a. keh
testada vabariigi kõrgemates õppe
asutustes korraldatavatel üliõpilas
te teaduslike tööde võistlustel pare
maks tunnistatud tööde autorite 
äramärkimiseks järgmised pree
miad: 30 esimest preemiat ä 50 rbl., 
30 teist preemiat ä 35 rbl. ja 62 
kolmandat preemiat ä 25 rbl. Ühis
konnateaduste konkursil paremateks 
tunnistatud tööde eest on ette näh
tud määrata kuus esimest preemiat 
ä 50 rbl., 12 teist preemiat ä 35 rbl. 
ia 18 kolmandat preemiat ä 25 rbl. 
35 paremate referatiivtööde auto
reile on ette nähtud igaühele 15 rub
la suurune preemia.

*

EKP TRÜ komitee koosolekul 
7. VI kinnitati algorganisatsiooni
de uued sekretärid, arutati partei- 
clu küsimuste valgustamist ülikoo
li ajalehes ja täpsustati komitee 
tööplaani seoses käesoleva õppe
aasta lõppemisega ja uue õppeaasta 
ettevalmistamisega.

*

Samal koosolekul kinnitas komi
tee õigusteaduskonna parteiorgani
satsiooni otsuse võtta NLKP liik
meks V kursuse üliõpilased Jaan 
Sootak, Ülo Vijar, Malle Amor, 
Kertu Vinkel, Rein Sillar ja Leo 
Urge: Ajaloo-Keeleteadusikonna 
parteiorganisatsiooni otsuse võtta 
oarteisse defektoloogiaosakonna II 
k. üliõpilane Tiiu Pink. pedagoo
gika kateedri õnpejõud Jaan Mikk, 
vene filoloogia V k. üliõpilased Na
talja Bursakova ia Valentina Muh- 
hina ning Kehakultuuriteaduskon
na parteiorganisatsiooni otsuse 
võtta NLKP liikmeks kehalise kas
vatuse kateedri õpetaja Eva Peebo 
ia spordimeditsiini kateedri assis
tent Jaan Pärnat. Liikmekandidaa- 
Hrlpks võtmise otsuse^ kinnitati 
Majandusteaduskonna III k. üliõpi- 
1 чse V,5Uo Peedimaa. Ajaloo-nsa- 
konna V kursuse üliõpilase Rein 
Ruulso, sama osakonna IV kursuse 
üliõpilaste Neeme Rändrüütli ja 
Erik Lätti osas.

*

Füüsikaosakonna filosoofi a semi
nari järjekordsel lööknosolekul 25. 
mail psines prof. F. Kleinent tee
mal «Ühiskonna teadusliku tegevu
se efektiivsuse tõstmise tingimus
est». Ettekanne andis põhjaliku 
ülevaate teaduslikku tegevust soo
dustavatest ja häirivatest teguritest 
ia tõstatas rea aktuaalseid problee
me. Ettekandele järgnes elav diskus
sioon, mis jätkub seminari raami
des ka eeloleval õppeaastal.

«Miks esitas TRÜ kollektiiv oma 
esindajaks vabariigi kõrgemasse 
riigivõimu organisse just Helga 
Kurmi?» — selle küsimusega pöör
dusime saadikukandidaadi usaldus
meeste V. Haameri ja H. Palametsa 
poole, kellelt saime kokkuvõttes 
järgmise vastuse:

Üheksanda viisaastaku paljude 
probleemide hulgas ön üheks kesk
semaks üldise keskhariduse sisuline 
elluviimine. Seepärast on arusaa
dav, et vabariigi ülemnõukogu va
iab saadikuid, kes nii teoreetiliselt 
kui praktiliselt orienteeruvad kas
vatuse ja hariduse valdkonnas, sei
savad hea meie koolide ja pere
kondade huvide eest. Ülikooli ühis
kondlike organisatsioonide üks
meelne arvamus oli, et Helga Kur- 
mist sobivamat kandidaati meil 
praegu ei leidu, ja seda järgmistel 
kaalutlustel.

Helga Kurm on dotsent, pedagoo
gikakandidaat, kelle väitekiri kan
nab pealkirja «Nõukogude Eesti 
üldharidusliku kooli areng». Ka 
pärast väitekirja kaitsmist o:i 
H. Kurm pidevalt kontaktis olnud 
kooli rõõmude ja muredega, tunneb 
üksipulgi üldharidusega seotud kü
simusi. Viimastel aastatel on ta 
tähelepanu koondunud raskestikas- 
vatatavusele. seda eelkõige tüdru
kute osas. Kuid ei maksa arvata, 
nagu oleks talle poiste kasvatamine 
võõras. Selles osas on tal lisaks 
teoreetilistele teadmistele lausa 
kuldaväärt praktilised kogemused, 
sest kasvatada pingelise töö kõrval 
üles kolm poega, kes nüüd ori kõik 
leidnud oma elutee ja lõpetanud 
kõrgema kooli tehnilistel erialadel 
— see peaks kõnelema ise enda 
eest.

Helga Kurm on 1937. aastast 
Tartu linna elanik ja 1941. aastast 
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi 
liige, seega läbi ja lõhki tartlane, 
kellele on väga südamelähedased 
meie kodulinna probleemid. Ta teab 
väga hästi, kust ülikooli king kõi
ge enam pigistab, ja võime olla 
kindlad, et astub välja selle eest,

Miks just 
Helga 

Kurm ehk 
[kaks 

intervjuud 
valimiste 

asjus

et uima mater'1 elamine-olemine 
tõusuteed läheks.

Helga Kurmil on rikkalikud ühis
kondliku töö kogemused. Teda on 
valitud Tartu linna TSN liikmeks, 
rahvakohtu kaasistujaks, ülikooli 
parteikomitee liikmeks, Ametiühin
gute Üleliidulise Kesknõukogu plee
numi liikmeks — ja igasse ametisse 
valitud kahel korral. Ka kuus valit
suse autasu kõnelevad tehtud töö 
kvaliteedist. Kui veel lisada, et 
H. Kurm on tuntud publitsist, kes 
nii kirjas kui kõnes valdab veenmis
oskust, siis pole kahtlust, et ta on 
igati õige naine Eesti NSV Ülem
nõukogusse.

«Milles te näeksite oma põhilisi 
ülesandeid ülemnõukogu tulevase 
saadikuna» — selle küsimuse sead
sime juba Helga Kurmile endale. 
Helga Kurm palus pisut aega mõt
lemiseks ja vastas siis:

ф  Tartu linna koolivõrk on üldiselt 
hästi välja arendatud, kuid siis
ki puudub meil kesk-eriõppeasu- 
tus neile tehnikahuvilistele noor
tele, kes pärast 8. klassi lõpeta
mist sooviksid sellel alal hari
dusteed jätkata. Seepärast ta
haksin hea seista, et Tartu saaks 
endale eelolevatel aastatel polü
tehnikumi

ф  Tartu vajab hädasti uusi laste
aedu ja -päevakodusid, samuti 
lasteparki. Arvestades meie pin
gelist tööjõubilanssi, peaksid 
sellest olema huvitatud koik ko
dulinna ettevõtted ja asutused. 
Kõige otsesemalt puudutab see 
aga töötavaid emasid, kelle hu
vide eest tahaksin eriti välja 
astuda.

ф  Täiustamist vajab Tartu teenin- 
dusvõrk, kus töötajatel, eelkõige 
aga töötavatel perenaistel kulub 
ikka veel palju aega, et koike 
vajalikku kätte saada. Vähem 
aega järjekordadele, rohkem ko
dustele, perekonnale — selline 
peaks olema eeloleval viisaasta
kul üks meie eesmärkidest.
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege/

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOM SOM OLIKO 

MITEES JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Professori palge ees.

%  Ja loomulikult on südamel kõr

gemate koolidega, eelkõige TRÜ

ga seotud probleemid. Kõik mär

gid näitavad, et lähematel aas

tatel saab ülikooli materiaalse 

baasi loomine tugevad jalad 

alla. Tahaks igati kaasa aidata, 

et edasiliikumine selles osas 

oleks jõudus, et kogu ülikooli 

kollektiivi töö- ja elutingimused 

tõepoolest otsustavalt paranek- 

gid.

Kokkuvõtteks võime kinnitada 

vaid ühte — MEIE KOLLEKTIIVI 

LIIGE HELGA KURM ON ENSV 

ÜLEMNÕUKOGU VÄÄRIKAS 

SAADIKUKANDIDAAT, KELLE 

POOLT VÕIB ÜLEHOMME HOM

MIKUL KÕHKLEMATA HÄÄLE

TADA.

13. VI VALIMA!

Paari nädala 
pärast on 

ülikool 
lõpetatud

Õigusteaduskond saadab paari 
nädala pärast juristikohtadele 37 
statsionaarse osakonna lõpetajat.

^See teaduskond on ainuke, kes 
nouab oma diplomandidelt lisaks 
diplomitööle veel kolme riigieksami 
sooritamist.

Diplomitööde kaitsmine toimus 
juba 24.-26. mail.

Halduseriala lõpetajate hulgas 
tunnistati tugevaimaks Hulda 
Sauksi diplomitöö «Seadusandliku 
tehnika ja süstematiseerimise küsi
musi Nõukogude õigustes» dots. J. 
Ananjeva juhendamisel. H. Sauks 
analüüsib õiguse sisu ja vormi 
probleeme, nõukogude riigi õigust- 
loova tegevuse printsiipe ja seadus
andluse täiustamist. Huvitavaim on 
osa, milles autor .räägib nõuetest 
seadusandlikule tehnikale ja selle 
mõistest. Paljud meie teadlased

peavad seadusandlikku tehnikat 
vaid tehniliste võtete kogumiks nor
matiivaktide koostamisel ja eitavad 
tema teaduslikku ning normiloomi- 
se sisulisi küsimusi käsitlevat kül
ge.

H. Sauksi töös käsitletud teema 
on viimasel aastakümnel olnud eriti 
aktuaalne seoses nõukogude sea
dusandluse kiire arenguga. Tekivad 
üha uued suhted ja probleemid, 
mida on vaja õiguslikult reguleeri
da, samuti on tarvis õigusnorme 
asendada uutega. Uute seadusand
like aktide väljatöötamine on aga 
väga keerukas ja vastutusrikas töö, 
mille käigus tekib mitmesuguseid 
nii teoreetilisi kui ka praktilisi 
probleeme, mida seni on teadlaste 
poolt üsna tagasihoidlikult käsitle
tud. H. Sauks on üsna julgelt 
analüüsinud mitmete autorite sei
sukohti, esitanud omalt *>oolt ter
ve rea huvitavalt põhjendatud 
kontseptsioone nii seadusandlike 
aktide sisu kui ka seadusandliku 
tehnika kohta.

Tsiviilõiguse eriala töödest olid 
huvipakkuvamad kolhoosiõiguse 
alased tööd Malle Amorilt, Liivia

B. Kaufmanni foto.

Hirvelt, Eesi Tombakult ja Arvo 
Rodilt. Nende juhendajaks oli prof. 
V. Kelder.

Kriminaalõiguse eriala lõpetaja 
Anne Taip kirjutas oma diplomitöö 
teemal «Alaealise õiguserikkuja 
isiksuse väljaselgitamisest nõuko
gude kriminaalprotsessis». Töös 
uuritud asjaoludel on suur prakti
line tähtsus alaealiste õiguserikku
mise ja kuritegevuse vastases võit
luses, kuna alaealise isiksuse väl
jaselgitamise täiuslikkusest sõltub 
oluliselt temale õige ühiskondliku 
mõjutamise vahendi või kõige ots
tarbekama kriminaalkaristuse mää
ramine. Praktikas esineb sel alal 
veel küllalt puudusi.

Tänaseks on peatsed juristid tei
nud juba 2 riigieksamit: poliitilisest 
ökonoomiast ning riigi ja õiguse 
teooriast. Rahuldavaid hindeid saa
di vähe, enamik teadmisi peeti hea
deks. «Väga heale» vastasid mõle
mal eksamil H. Sauks, E. Levina, 

E. Rahumaa jt. Ees seisab veel 
erialaeksam ja pidulik aktus 22. 
juunil kell 15.

H. SAAREND



Prorektor 
J. Tammeorg:

Leningradis 
arutati ÜTÜ 
probleeme

Möödunud nädalal toimus Lenin
gradis üliõpilaste teadusliku töö 
üleliidulise nõukogu pleenum. Ette
kandega kõrgemate koolide teadus
likust tööst 8. viisaastakul ja 
1SILKP 24. kongressi direktiivide 
realiseerimise ülesannetest esines 
KHM teaduse ja tehnika nõukogu 
esimehe asetäitja V. Malošuk. Üli
õpilaste teadusliku töö ülesanne
test 9. viisaastakul rääkis üleliidu
lise nõukogu esimees Baumani-ni- 
melise Moskva kõrgema tehnilise 
õppeasutuse rektor G. Nikolajev. 
Pleenumil tutvuti mitmete Lenin
gradi õppeasutuste üliõpilaste tea
dusliku tööga ja kuulati ära Aser- 
baidžaani ja Eesti NSV üliõpilaste 
teaduslike ühingute vabariikliku 
nõukogu töö aruanded. Ettekande
ga Eesti NSV üliõpilaste teadusli
kust tööst esines vabariikliku nõu
kogu esimees TRÜ teadusala pro
rektor J. Tammeorg. Eesti NSV 
üliõpilaste teadusliku töö olukord 
ja vabariikliku nõukogu töö kiideti 
heaks.

Keskse koha pleenumil arutatud 
küsimustest moodustasid 9. viis
aastaku ülesannete täitmiseks väl
jakuulutatud kaheaastase üliõpilas
te teadusliku töö ülevaatuse küsi
mused. Konkursil-ülevaatusel selgi
tatakse üliõpilaste teadusliku tege
vuse osas parim ring, kateeder, 
teaduskond, õppeasutus, vabariik. 
Ülevaatus-konkurss peab näitama, 
millises allüksuses kahe aasta jook
sul töö kõige rohkem paraneb. Kon
kursi tingimused saadetakse neil 
päevil õppeasutustesse. Meie vaba
riigil on rikkalikud kogemused 
k o n k u r s s id e  läbiviimisel, seda mär
giti ka pleenumil. See loob suured 
eeldused uuel konkursil-ülevaatusel 
juhtivale kohale pürgimiseks. Kõik 
sõltub nüüd ainult üliõpilaste ja 
õppejõudude heast tahtest. Ja kes 
ei tahaks kaasa aidata 9. viisaasta
ku ülesannete täitmisele!

Joon alla!
Ajaloo-Keeleteaduskonna kommu

nistid tulid maikuu lõpul kokku, et 
tõmmata joon alla mööduval õppe
aastal tehtule, anda hinnang senise 
parteibüroo tööle ning valida uus 
büroo. Küllaltki elava arutelu alu
seks sai parteibüroo sekretäri
B. Nedz.vetski lühike, kuid sisukas 
aruanne.

Kuigi teaduskond pidi töötama 
teises vahetuses, ei mõjunud see pi
durdavalt õppeedukusele, mis kogu
ni mõnevõrra tõusis. Paraku võis 
täheldada nii õppejõudude kui üli 
õpilaste osas mõningat õppetöö osa
tähtsuse alahindamist. Vaikne loo
tus: «Küllap eksamiks teen aine sel
geks!» või «Küllap eksamil votan 
nad rangelt vahele!» ei taga süga
vaid ja püsivaid teadmisi. Väga olu
line on õppetöö regulaarne rütm, 
mida kevadel hakkasid aga tublisti 
häirima mitmed massüritused.

Täiesti rahule ei jäädud aruandes 
ÜTÜ töö ja üliõpilaste kunstilise 
isetegevuse parteilise juhtimisega. 
See-eest kanti aktiva poolele ena
miku teoreetiliste seminaride tege
vus, üliõpilaspäevade õnnestumine, 
sõjalis-patriootilise kasvatustöö 
elavnemine, sisulise omavalitsuse 
juurdumine ühiselamutes ja side
mete tugevnemine komsomoliorga
nisatsiooniga (esimest aastat töötas 
teaduskonna komsomolibüroo).

Siseorganisatsioonide töö osas 
said kriitikat need kommunistid, 
kes kippusid sageli puuduma partei
koosolekutel!. Organisatsiooni kas
vuga (11 NLKP liikmekandidaat! 
vastu võetud) jäädi üldiselt rahule, 
seda aga eelkõige tänu ajaloo ja 
vene filoloogia parteigruppide tööle.

Aruandja märkis, et EKP TRÜ 
komitee on aruandeperioodil aktiiv
semalt juhtinud teaduskonna orga
nisatsiooni tegevust, kuid juhtimise 
metoodika osas jäi mõndagi veel 

vajaka. Osa korraldusi anti viima
sel hetkel, mistõttu nende täitmine 
kippus paratamatult jääma for
maalseks.

(Järg lk. 3)

•  • ___ __ ___ ____ A л  л  л  _  «Tartu Riiklik Ülikool»Ülikooli KOMSOMOLI ettevõtmisi Nr- n. viwi.«. ik. 2
Möödunud aastal jätkasime üli

kooli komsomoliorganisatsioonis 
mitmete probleemide ja ettevõtmis
te edasiarendamist ja lõpuleviimist. 
On neid 'ju real aastail küllalt pal
ju tõstatatud.

Jätkus ÜLKNÜ 16. kongressi ot
suste elluviimine, uusi ülesandeid 
seadsid ÜLKNÜ KK III ja IV plee
num. Viie järgneva tegevusaasta 
plaanid selgusid NKLP XXIV kong
ressil.

Tundub, et olulisemaks tööks oli 
omavalitsuse põhimõtete ja projek
tide elluviimine. Läks aega mis 
läks, aga nüüd on siis üliõpi
laste omavalitsuse küsimused saa
nud rektoraadi ja dekanaatide toe
tuse ning seaduse jõu. Kergemeelne 
oleks loota, et ainult seaduse jõud 
muudab põhimõtted reaalsuseks. 
Omavalitsuse mitmete probleemide
ga peame töötama aastaid, kuni 
nad muutuvad meie elu loomulikeks 
osadeks. Aasta tõestas, et ühisela
mute teaduskonniti jaotamine oii 
õigustatud samm. Olukorra posi
tiivsust on üliõpilased ise tunda 
saanud (kasvõi kõige lihtsam — 
konspekti laenamine), kergem oli 
komsomolibüroodel ja ühiselamu 
nõukogudel tööd korraldada. Palju 
on ühiselamuis korra loomiseks ära 
teha veel füüsikutel-keemikutel, ke
hakultuurlaste! jt. Kevadel kinnitati 
rektori poolt uued ühiselamu sise
korra eeskirjad. Sügisel tuleks alus
tada nende tundmaõppimist ja täit
mist. Uuendusi on mitmeid.

Rektorifondi jaotamine oli esi
mest korda teaduskondade sekretä

ride otsustada. Aiguse kohta tuldi 
toime rahuldavalt. Kogemusi edas
pidiseks kogunes kindlasti igal sek
retäril. Jaotamisega polnud kõik 
korras Füüsika-Keemiteaduskonnas. 
Sügisel tuleks luua teaduskonna 
komsomolibüroo, kes võtaks nime
tatud töö koordineerimise enda 
peale. Omavalitsus on jõudnud üli
koolist Eesti Üliõpilasnõukogu va
hendusel ka teistesse kõrgematesse 
koolidesse.

Leninlik arvestus toimus põhili
selt samades vormides kui möödu
nud aastal. Komsomolikomitee 
poolt andsime teaduskondadele 
suuremad vabadused arvestuse kor
raldamiseks. Arvestuse ja atesteeri
mise sisukamaks muutmist pidur
dasid tõeliste hindamiskriteeriumi
de puudumine, mõnede komsomoli
gruppide endi formaalne suhtumine 
arvestusse ja asjaolu, et põhjalikult 
läbiviidud atesteerimine võtab nii 
komsomoli- kui ka parteiaktiivilt 
palju aega.

Kõige positiivse kõrval oli sel 
aastal palju kriitilisi märkusi ar
vestuse aadressil ka teaduskondade 
parteikoosolekutel.

Nimetatud probleemid tõstatasi
me ka ELKNÜ KK pleenumil. Soo
vitasime kaaluda võimalust viia 
atesteerimist kõrgemas koolis läbi 
kaks korda stuudiumi jooksul. 
Meie ettepanekusse suhtuti hästi.

Korrektselt, sisukalt ja lõbusalt 
möödusid Tartu VI üliõpilaspäevad 
ja üliõpilaste kevadpidu Vorbusel. 
Kuigi ilmataat just kevadpeo nä
dalavahetuse külmaks tegi, jätkus

tõelist tudengite lusti ja ühtsustun
net, tänu muidugi «Kuubi ja Kera» 
rühmale ja väikesele programmile. 
«Caligulas» esinenud teaduskonda
de estraadigrupid võiksid nii «Kuu
bilt ja Keralt» kui ka «Amoreselt» 
õppida töökust ja asjasse tõsist 
suhtumist.

Võib öelda, et sel aastal oli igal 
nädalavahetusel ülikoolis suures 
valikus mitmesuguseid üritusi: klu
bis kolmel nädalalõpuõhtul loen
gud, kohtumised, kohvikuõhtud jne. 
Tekkis isegi oht, et sellest suurest 
valikust ei vali üliõpilane midagi. 
Järgmisel aastal peaks loengulist 
tööd kursuste lõikes enam diferent
seerima. Alustasime neljapäevaste 
jututubadega, õiget hoogu nagu 
veel sisse ei saanud. Järgneval sü
gisel jätkame ka loengusarjaga 
«Akadeemia».

Aitasime kaasa ühiselamu ehitu
sel, Maarjamõisa viimistlemisel ja 
mõnel muulgi kiiret abi vajaval 
ehitusel. Aidata tuleb nähtavasti 
veel mitmel järgneval aastal — üli
kooli väljaehitamine alles algab.

Laiendasime sidemeid sotsia
lismileeri maadega. Esimest korda 
oli külas grupp üliõpilasi õppe-ees- 
märkidel Poola sotsiolooge võt
sid vastu meie psühholoogiaüliõpi- 
lased. Vastukülaskäik saab teoks 
oktoobris. Külla on meid kutsunud 
Sofia ülikool, käisime Debreceni 
ülikoolis, sõprust sõlmivad saksa fi
loloogid ja majandusüliõpilased.

Hästi töötas Interklubi T. Kol- 
ditsa eestvedamisel. Töötati nii

sisse- kui väljapoole. Mitmeid õn
nestunud üritusi viis läbi ideoloo- 
giasektsioon (T. Kuldsepp, V. Pee
dimaa). Kohtuti NAK-iga, räägiti 
mitmete noorsoo- ja kirjandus- 
probleemide üle.

Suured plaanid on meil seoses 
IV üleliidulise ühiskonnateaduste 
konkursiga. Sel aastal peaks tundu
valt suurenema üliõpilaste arv, kel 
on valminud referatiivsed või 
võistlustööd. On muidugi selge, et 
suur hulk töid ei näita alati veel 
tõeliselt põhjalikku tööd ühiskon
nateaduste uurimisel.

Etteheiteid tehti komsomolile 
sporditöö unarusse jätmise eest. 
Ülikooli Õpetatud Nõukogu kavan
das selles suunas rea ülesandeid. 
Vähe võtavad komsomoliesindajad 
osa teaduskondade õpetatud nõuko
gude tööst, mõnes teaduskonnas on 
komsorgide side dekanaatidega 
nõrk. Kõiki neid kriitilisi märkusi 
tuleb meil sügissemestril tõsiselt 
läbi arutada.

Septembris tuleb korraldada aru
andlus- ja valimiskoosolekud nendes 
teaduskondades, kus kevadel neid 
ei toimunud. Oktoobri alguses aga 
peame konverentsi, kus kõik nime
tatud probleemid kindlasti tõsisema 
arutluse objektiks saavad.

Komsomolikomitee soovib kõigi
le üliõpilastele jõudu eksamite soo
ritamiseks ja meeldivat suvepuh
kust!

M. KUBO,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär

Tänaste diplomandide mõtteid 
lõppevast koolipõlvest

ÜLIKOOLI AJALEHE TOIMETUS KÜSIS
ф  Kuivõrd meeldejääv ja Sinu ootustele vastav oli esimene koolipäev 

ja esimene loeng ülikoolis? 
ф  Kui palju aega jätkus iseseisvaks tööks oma erialal loengute kuu- 

lamise-üleskirjutamise, ühiskondliku töö, meelelahutuse ja üldise 
silmaringi laiendamise jadas? 

ф  Kas kitsamale erialale spetsialiseerumise «eelõhtul» tundsid ennast 
küllalt otsustusvõimelisena ja küllalt veendununa?

0  Sinu tulevane töökoht. Milline on sealne kollektiiv?
^  Lõpeb pikk koolipõlv. Võid Sa nüüd öelda, kas Sinu põhimõtted, 

hoiak, ümbritseva elu (eriala, suhted kaasinimestega, sündmused 
poliitikas ja kultuurielus) mõistmise kriteeriumid on välja kujune
nud? Kas tunnetad, et ülikool on Sulle selles osas vajalikku tuge 
andnud?

tie, eelkõige mulje professori isi
kust.

ф  Esimesel ja teisel kursusel 
olid päevad pikad ja kui tahtsid 
korralikult loengutel käia, siis ise
seisvaks tööks erialal aega ei jät- 
kunudki. Noore inimese võimed on 
ka siiski piiratud. Ja vaevalt esi-

Biokeemiale spetsialisee
runud bioloogiaosakonna lõ
petajad M IHKEL ZILMER 

ja JÜRI KASK

£  See kõige esimene koolipäev,
kui. ema käe kõrval kooli läksime, mesei kursusel keegi nii väga tea
on hästi meeles. Aga esimesest cju4f (ееьы
päevast, esimesest loengust ülikoo- üldained, mida meil oli küllalt
lis mingit erutavat muljet säilinud раци> tuUd sumaringile kindlasti
pole. kasuks, aga aega iseseisvaks tööks

Esimene loeng ülikoolis peaks jätsid napilt,
olema teistviisi korraldatud kui Pärast spetsialiseerumist II  kur-
praegu. See loeng ei pruugiks olla Suse kevadel õppekoormus muutus,
traditsiooniline. Teaduskonna auto- l\Jüiid oli enam aega ning võima-
riteetseim õppejõud võiks tutvus- lust omal käel erialaga tegelda,
tada vastsetele tudengitele lähe- Normaalne üliõpilane pole meie
mait ülikooli, antud teaduskonda, meelest ainult õppur ja teadusete-
või peaks loeng olema valitud eri- gija Sellisel juhul on ta liiga kuiv
alalt, mitte aga üldainest. ja ühekülgne. Elust tuleb aktiiv-

Aktusest ongi mei! peamiselt selt osa võtta. Pealegi on inimesele
meeles auväärse prof. Auli esinemi- aeg-ajalt vaja lõdvestust jõudude

mobiliseerimiseks. Tundub, et ka 
vanemate teadlaste seast hinnatak
se rohkem neid, kes pole ainult 
oma kitsa eriala külge klammerdu
nud, vaid omavad ka muid huvisid, 
ühesõnaga — on mitmekülgsed.

Endas vastava tüübi väljaaren
damise aeg on aga just ülikooli 
aeg.

fj| Kui juba valid kitsama eriala, 
siis pead enesestmõistetavalt ole
ma otsustusvõimeline ja veendu
nud.

Esimesel kursusel oli meile selge 
ainult see, tet mõnd klassikalist 
haru bioloogiast ei vali. Otsus 
küpses teisel kursusel, kui loeti 
üldbiokeemiat. Enne seda teadsime 
biokeemiast minimaalselt. Mis 
nüüd valikusse puutub, siis iga
suguse kitsa eriala valikul ei tule 
kõne alla mingisugune «võib-olla», 
sest selline konkreetne spetsialisee
rumine nõuab algteadmisi, kind
lat teoreetilist baasi.

Niisiis spetsialiseerumise «eelõh
tul» meil kõhklemist ega kaksipidi 
mõtlemist polnud.

ф  Paljudel juhtudel ei teata en
ne lõpetamist kindlalt oma tule
vast töökohta, see saadakse teada 
veidi aega enne kohalemääramist 
või selle päeval. Sellest on kahju, 
sest nii et saa oma edaspidist uuri
mistööd seostada kursusetöödes ja 
diplomitöös tehtuga. Tekib teatud 
pidurdus. Diplomitöö on tehtud 
ühel teemal, mille dikteeris kateed

ri temaatika. Lõpetamisega on ka 
antud probleemile kriips peale tõm
matud. Kohale minnes tuleb alus
tada otsast sealsete täiesti spetsii
filiste ja uute probleemide ja me
toodikaga.

Töö pärast ülikooli lõpetamist 
võiks aga olla orgaaniliseks jät
kuks ülikoolis tehtule (see on mui
dugi mõeldav juhul, kui tulevaseks 
töökohaks on uurimisasutus, mitte 
praktiline töökoht). Seepärast 
võiks üliõpilane oma tulevast töö
kohta teada vähemalt üks aasta 
enne lõpetamist ja oleks hea, kui 
saaks teha kõik praktikumid, ka 
diplomitöö, konkreetse töökoha 
probleemidest lähtudes.

ф  Meie arvates pole niisugune 
asi võimalikki, et ülikooli lõpetanud 
(lõpetava) noore spetsialisti suhtu
mised ja hoiakud veel välja kuju
nenud pole. Eriti näib küsimus 
mitte omal kohal olevat eriala suh
tes. Ülikooli lõpuks ollakse veendu
nud kas oma valiku õigsuses või 
vääruses, suhtumine on välja ku
junenud igal juhul.

Meile on ülikool palju lisanud 
inimese-looduse vahekorra mõistmi
sele.

Seisukohad poliitikasündmuste. ja 
kultuurielu suhtes olid enam-vähem 
välja kujunenud juba enne ülikooli.

Ülikool võiks üliõpilastes rohkem 
arendada kaasinimestega suhtumi
se oskust, juhiomadusi, organisee
rimisoskust. Meie arvates peaks 
kõigis teaduskondades loetama es
teetika-, loogika- ja psiihholoogia- 
kursust.

Jutuajamise pani kirja
H. RAHUOJA

Eesti NSV kõrgema ia kesk
erihariduse ministri 

käskkirjast 28 V 1971
17. mail 1971. a. viidi minu esimese asetäitja sm. H. I. Peremehe ja 

rühma ministeeriumi töötajate poolt läbi staabiõppused Tööpunalipu 
ordenit kandva Tartu Riikliku Ülikooli juhtiva koosseisuga.

Õppuste teema: «Tsiviilkaitse objekti iileina ia staabi töö isikulise 
koosseisu kaitsmisel vaenlase rünnaku ohu tekkimisel. Õppeprotsessi 
organiseerimine väljaspool linna asuvas rajoonis pärast evakueeri

mist.»
Käsin:

ф  Hinne, mille määras kindlaks minu esimene asetäitja, on «vaga

hea». , , . .
Märgin ära ülikooli rektori Arnold Viktori p. Koobi suurt ja ees- 

märgipärast tööd ülikooli tsiviilkaitsealase valmisoleku taseme tõst

misel. .
ф  Tsiviilkaitse staabi ülemale I. S o b o  l e v i l e  avaldada tanu ja 
premeerida r a h a lis e lt  ülikooli juhtiva koosseisu hea tsiviilkaitsealase 
ettevalmistuse eest läbiviidud staabiõppusteks ja tehtud tähelepanu
väärse töö eest tsiviilkaitsealase valmisoleku taseme tõstmisel. 
m  Tehtud suure töö eest tsiviilkaitse organiseerimisel teaduskonda
des ja eeskujuliku isikliku ettevalmistuse eest avaldada kiitust:
R. T a n i I e — õppeosakonna ülemale;
A. R õ õ m u s o k s a l e  — Bioloogia-Geograafiateaduskonna dekaanile; 
J. L e m b r a l e  — Füiisika-Keemiateaduskonna dekaanile;
V. К r i n а 1 i 1 e — Majandusteaduskonna dekaanile;
M. K u l l i l e  — Arstiteaduskonna prodekaanile;
L. E r i n g s o n i l e  — Ajaloo-Keeleteaduskonna nrodekaanile;
U. N õ m m e l e  — eksperimentaalfüüsika kateedri dotsendile;

E. SCHMIDT, minister K. RINK,
tsiviilkaitse staabi ülem, 
ministri asetäitja

17. mail organiseeriti ülikoolis 
rühma Kõrgina ia Kesk-erihariduse 
Ministeeriumi töötajate poolt tsi
viilkaitse staabi õppused ülikooli 
juhtkonnale. Õppusi juhatas minist
ri esimene asetäitja H. Peremees. 
Need õppused olid viimaseks eta
piks kogu ülikooli isikulise koos
seisu tsiviilkaitsealases töös. JSel- 
iele oli eelnenud ülikooli tsiviil- 
kaitseorpanite suur ia keerukas töö 
ning tõsine õppimine möödunud 
õppeaasta jooksul.

Meeldiv on märkida ülikooli iuh- 
tiva koosseisu head ettevalmistust 
ja ülikooli tsiviilkaitse dokumenti
de tundmist.

Väga hea — sellise hinde andis 
õppuste iLiht H. Peremees. See hin
ne osiitsb suurele ja tõsisele tööle, 
mida ülikoolis on teinud dekanaa
did. tsiviilkaitse staan ja ülikooli 
juhtivad organid. Parimad tõsteti 
esile ministri käskkirjas.

Tehes kokkuvõtteid möödunud 
õppeaastal tehtud tööst tsiviilkaitse 
süsteemis, tuleb märkida järgmisi 
positiivseid momente:

^  Ülikooli kõik töötajad ja tee
nistujad tegid läbi 8-tunnise 
õppuse «Elanikkonna üldine 
tsiviilkaitsealane ettevalmis
tus». Pärast õppust sooritati 
arvestus. Anti välja tunnistu
sed.

Head 
tulemused!

Täielikult on lõppenud ko
mandöride, sanitaarsalkade ja 
-postide, luuregruppide ja mõ
nede teiste üksuste formeeri
mine. Peab märkima sanitaar
salkade ja sanitaarpostide et
tevalmistuse paranemist, mil
les on suuri teeneid tsiviil
kaitse staabi ülema asetäit
jal A. Aldil ja Punase Risti 
komitee liikmel A. Kaarmal, 
samuti Arstiteaduskonna õp
pejõududel, kes sanitaarsalku 
ja -poste õpetasid. Ülikoolisi
sesel sanitaarsalkade võistlu
sel saavutas esikoha Majan
dusteaduskond (salga koman
dör S. Niklus, õppejõud J. 
Seeder). Sanitaarpostide hul
gas oli kõige parema etteval
mistusega Leningradi mnt. 
ühiselamu sanitaarpost (H. 
Pagi, M. Kongo, A. Pihlak, P. 
Kuningas, K. Roosipuu, M.

(Järg lk. 3)



Võistlesid sanitaarsalgad 
fa -postid

Maikuus olid T Rü sanitaarsalgad 
ja  -postid võistlustules. N äidati 
oskusi luumurdude lahastamisel, 
verejooksu peatamisel, haavade si
dumisel ja  kannatanu ründekoldest 
väljakandm isel. Tuli vastata ka teo
reetilistele küsimustele meditsiinilise 
esmaabi, haigete poetamise ja nak 
kushaiguste profülaktika alalt.

Praegu on ülikoolis 14 sanitaar- 
salka, kuhu kuulub ligikaudu 350 
üliõpilast, ja 30 sanitaarposti, m il
lest 20 on formeeritud üliõpilastest 

ja 10 teenistujatest.
12. mail peeti ülikoolisisesed 

sanitaarsalkade võistlused. Võistles 
8 salka, puuduliku koosseisu tõttu 
diskvalifitseeriti 2 salka (Matemaa
tikateaduskonna salk nr. 10, ja 
Füüsika-Keemiateaduskonna salk 
nr. 11). 4 TRÜ sanitaarsalka, kes 
demonstreerisid edukalt oma_oskusi 
üleliidulisel eksperimentaalõppusel 
16. aprillil Tartus, olid ülikoolisises- 
test võistlustest vabastatud. V ii
mastel tuli võitjaks M ajandustea
duskonna sanitaarsalk (komandör 
S. N iklus), keda õpetas dr. J. See
der. Teine koht kuulus Kehakultuu
riteaduskonna sanitaarsalgale, kes 
samuti näitas häid teadmisi, ja kol
mas Matemaatikateaduskonna sal
gale nr. 9 (salkade komandörid vas
tavalt A. Okk ja E. Aadusoo, lekto
rid dr. E. Kivivare ja dr. T. Su lling).

Ülelinnalistest sanitaarsalkade 
võistlustest 18.— 19. mail võttis osa 
üks TRÜ Majandusteaduskonna 
salk. Kõrgematest koolidest saavu
tas paremaid näita ja id  TRÜ salk, 
kuid keskeriõppeasutuste arvestuses

tuli tal leppida neljanda kohaga. 
Eespool olid Tartu Pedagoogiline 
Kool, Meditsiinikool ja Kutsekool 
nr. 17. Võistluse tulemused näitasid, 
et TRÜ-s sanitaarsalkade väljaõpe
tamisel pole veel tehtud kaugeltki 
kõik ja et püsiva edu saavutam i
seks tuleb veel tõhusalt töötada.

Ü lelinnaliste sanitaarsalkade 
võistluste aeg on tavaliselt kokku 
langenud arvestuste kõrgperioodi 
ja algava eksamisessiooniga, mis 
aga raskendab üliõpilaste kaasa
haaramist sellest üritusest. V õib
olla peaksid ülelinnaliste sanitaar
salkade võistluste organiseerijad 
(Tartu Linna Tsiviilkaitse Staap ja 
Punase Risti Linnakomitee) tulevi
kus kaaluma võimalust korraldada 
vastav üritus paar nädalat varem.

Ülelinnalised sanitaarpostide 
võistlused toimusid 4.— 5. mail 
(vastavad ülikoolisisesed võistlused 
leidsid veel aset aprillikuus). Üldse 
võttis neist osa 116 sanitaarposti, 
TRÜ-st neli: Leningradi mnt. ühis
elamu 3 sanitaarposti ja ana lüüti
lise keemia kateedri sanitaarpost, 
kes kõik tulid esimese kümne hulka, 
saavutades kuuenda, kaheksanda, 
üheksanda ja kümnenda koha. Kõr
gematest koolidest loovutati see

kord esikoht EPA punaristlastele. 
Tahaks loota, et tuleval aastal olek
sid edukamad nii TRÜ sanitaarsal
gad kui ka -postid.

M. LÕ V I,
TRÜ PRS-i a lgorganisat

siooni esimees

ÜTÜ kasvandik Kalju Põder 
meditsiinidokroriks

Kalju Põder on sündinud 1932. a. meditsiinidoktor prof. A. Rulli
V iljand i rajoonis Kärstnas põüupi- meditsiinidoktor prof. L. Pokk.
■elajate pojana. V iljand i II Keskkooli K- Põdra aastaid kestnud uuri-
lõpetas ta 1951. a., mille järel alus- mus koosneb kahest köitest ja kä-
ias õpinguid TRÜ Arstiteaduskon- sitleb veresoonte kirurgia üht ak-

ja

na raviosakonnas, lõpetades selle 
1957. a. Pärast ülikooli lõpetamist 
asus tööle kirurgina Tartu Linna 
K liinilise H a ig la  haavaosakonda. 
1963. a. sügisel valiti ta konkursi 
teel TRÜ teaduskonnakirurgia ka
teedri assistendi kohale, kus töötas 
1968. a., m il valiti sama kateedri 
dotsendiks.

Kalju Põdra esimeste vagude 
ajam ine teadusepõllul algas juba 
üliõpilaspõlves. Ta oli ka innukas 
Arstiteaduskonna ÜTÜ juhendav 
õppejõud.

1963. a. kaitses K- Põder kandi
daadiväitekirja «Mitmesugustel 
meetoditel konserveeritud perifeer

sete arterite homotransplantatsioo- 
ni tulemustest (eksperimentaalne 

uurimus)». 26. mail 1971. a. seisis 
ta juba rahvast tulvil aulas piduli

tuaalsemat probleemi •— sobiva 
plastilise materjali leidmist ja 
kaasajal kasutatavate veresoonte 
proteeside konstruktsiooni täiusta
mist. Töö kliinilises osas, mis oli 
korraldatud 125 haigel Tartji Linna 
K liinilise Haigla veresoonte kirur
gia osakonnas ajavahemikul 
1962.— 1968. a., kontrolliti vere

soonte rekonstruktiivsete. operat
sioonide kaugtulemusi ia anti krii-

Head tulemused!
(Algus 2. lk.) Valmistamine, mida organiseeris

Pärnpuu, T. Eichelmann, E. TRÜ Punase Risti Ühing, algas
Sisask). Suurt vaeva oli siin suure hilinemisega ja lõpumomen-
näinud V kursuse üliõpilane diks ei saanud sanitaarsalkade ja
L. Piir. -postide isikuline koosseis vajalik-

Õppeaasta on möödas ja üliõpi- ku praktilist treeningut, mis mui-
lased, kellel oli tsiviilkaitse voi re- dugi avaldas mõju võistluse tule-
serv-meditsiiniõdede kursus, soori- mustele.
tavad praegu neid eksameid hästi. Juhtiva koosseisu õppustel ja tsi-

Peamine ülesanne 1970/71. õppe- viilkaitse ürituste plaani koostami-
aastale, mille püstitas ülikooli rek- sel ei pööratud küllaldaselt tähele-
tor, — kogu koosseisu ettevahnis- panu juhtiva koosseisu keskmisele
tamine kaitseks massilise hävitami- lülile — kateedrite, laboratooriumi

de ja töökodade juhatajatele ning 
allasutuste ülematele — tsiviilkaitse 
ürituste peamistele korraldajatele.

Neid puudusi peab tingimata ar
vestama ja need tuleb parandada

se relvade eest — on täidetud.
Aga rääkides möödunud õppe

aasta positiivsetest tulemustest, 
peab ära näitama ka puudused, mis 

tiline hinnang siiani kasutatavatele teatud määral kisuvad alla üldisi 
plastilistele materjalidele. Töö eks- häid tulemusi. Mitte kõigis ülikooli eelseisval, s.o. 1971/72. õppeaastal, 
perimentaalne osa (katseid on teh- kateedrites ja allasutustes ei toimu- Samuti on vajalik, et järgmise aas- 
tud 202 katseloomal, koeral) sai nud õppused tööliste ja teenistuja- ta tsiviilkaitse üritustest võtaksid 
oponentide poolt eriti kõrge hin- tega vajalikul tasemel. Mõnes ко- aktiivselt osa komsomoli, ameti-

has vabastati neist õppustest põh- ühingu- ja ALMAVÜ organisatsi- 
jendamatult, aga Kehakultuuritea- oon ning Punase Risti ühingu 
duskonnas unustati üldse Kääriku 
spordibaasi töölised.

Ebanormaalne on ka see, et sani-

nangu osaliseks. K. Põder on välja  

töötanud printsipiaalselt uue vere
soone proteesi liigi, kus on kasuta

tud kõrge poorsusega sünteetilist 
veresoone proteesi, m ille sisekest 

kus kõnetoolis doktoriväitekirja on vooderdatud bioloogilise koega taarsalkade ja sanitaarpostide ette- 
«Aordi ja niudearterite taastava- —  veeniga. Selliste kombineeritud 

test operatsioonidest» kaitsmas, veresoonte transplantaatide põhja- 
Töö konsultandiks oli NSVL Me- Ük eksperimentaalne uurimine näi- 
ditsiiniakadeemia ornf. A. N. Fi!a- tas, et nimetatud proteeside kasu- 
tov, oponeerisid NSVL. Meditsiini- tamisel esineb hi 1 istüsistusi tundu- 
akadeemia Organite ja Kudede vait vähem. Niisuguste transplan

taatide sisekest jääb siledaks

komitee, kelle aktiivse abita ei saa 
õnnestuda tsiviilkaitsealane töö.

I. SOBOLEV,
TRÜ tsiviilkaitse staabi üleni

«Tartu Riiklik Ülikool»
Nr, 19, I I .  VI 1971. a. Ik, S

Kas uus 
ühiselamu 

1. oktoobriks?
Elamukorpus pidi käiku antama 

ju 1. septembriks, milleks siis n ii
sugune pealkiri? Ühiselamu ehitus 
kujutab praegu endast päris tõe
list suurehitust uifibes 100 tööme
hega. On jõutud niikaugele, et 
kraana voib töötada vaid ühe vahe
tuse päevas — põhirõhk on sise
töödel. Esimesel pilgub tundub, et 
siingi on kõik korras —  60 'krohvi
ja t igast vabariigi punktist on ühis
elamu peale kokku tulnud. Lähe
mal tutvumisel olukorraga selgitas 
ehituse ülem sm. Roola-ht, et just 
nimelt krohvijate taha võib ehituse 
käik toppama jääda. Esialgu olnud 
plaanid ehitusele tuua Tartu kaiks 
paremat brigaadi, kes oleksid selle 
töö umbes 2 nädalaga ära teinud. 
Kuid leiti, et neil on praegu käsil 
palju vastutusrikkam objekt, mis 
nende äratulemisega võib kannata
da saada. Muret tekitab ika asjaolu, 

et Tallinna Ehitus- ja  Mehhaanika- 
tehnikumist kohale sõitnud krohvi
jad said Tartus ikellu esimest korda 
kätte. Kokkuvõttes ollakse praegu 
graafikust kuu aega maas.

Eelnev käib ehituse kvantiteedi, 
kohta, mis mõjutab otseselt täh t
aegu, kuid eriti rõõmustavat ei pa
ku ka krohvi kvaliteet. On karta, et 
praegune m ärjast liivast ja veidike
sest lubjast koosnev krohv end tu 

levikus päriselt ei õigusta,
Uudisena võiks märkida, et vas

tupidi esialgsetele plaanidele alus

tatakse teeninduskorpuše ehitamist 

juba kõige lähemate päevade seeš.
Usume, et see väikene muutus 

elamukorpuse valm im istähtajale 
mingeid iisaiakistusi ette ei vee
reta.

Oma panuse annavad ka ü liõp ila 
sed. Momendil on eriti (ja arusaa
davalt) rasked ajad —  käivad veel 

eksamid. Juuni lõpuks loodame aga 
näha just üliõpilaste endi suurema 

aktiivsuse ülesnäitam ist ehitusel. 
Kahtlemata tehakse ehitajate poolt 
kõik,_ et kuuajalist mahajääm ust 
kasvõi poole pealegi kärpida, roh
kem ei julge nagu esialgu loota. 
Teine pool tuleb sellisel juhul meie 
endi kätega tasa teha. Eriti tuleb 
koputada selle maja tulevaste 
elanike südametunnistusele, kellele 
nagunii ei valmista m ingit rõõmu 
1. septembril pooleliolev ühiselamu. 
Jääb  soovida, et nad leiaksid oma 
puhkusest aega ehitusel töötam i

seks.
Nii et ikkagi 1. septembriks!

T. LAAK

põhiliselt parteialgorganisatsiooni töö or-

Transplantatsiooni Instituudi tea
dusala prorektor meditsiinidoktor 
prof. I. A. Belitšenko. NSVL Me- 
ditsiiniakadeemia Südame Vere
soonte K irurgia Instituudi vere
soonte kirurgia osakonna iuhataiq 
meditsiinidoktor prof. A. V. Pok
rovski (saatis kirjaliku arvamuse), 
TRÜ üldkirurgia kateedri juhataja

jääb siledaks ja 
tromboseerumisi esineb tunduvalt 
vähem kui seni kasutatud proteesi
des.

Kalju Põdra teaduslike tööde 
nimekirjas seisab 102 erialast artik
lit, m illistest doktoriväitekirja 

ainetel on trükis ilm unud 74.
J. M AAROOS

(Aigus lk. 2) Joon alla!
Sõnavõtud koondusid 

kolme probleemi ümber:
^  kuidas edaspidi säilitada lenin

liku arvestuse sisulised väärtu
sed, ilma et hakkaks häirima 
formalismioht;

rahva hariduse pärast. Nemad ka
vatsesid meie ülikooli seinte vahel 
välja õpetada sakslasi.

Ü likooli õppejõud avaldasid sel- 

ganisatsiooniliseks tõhustami- lele vastuseisu. Kuid peamine, mis 
seks ja paindlikumaks muutmi- takistas meie ülikooli saksastamist, 
seks? seisnes Punaarmee võidukas peale-

Uude parteibüroosse valiti Harald tungis. Peale sakslaste katastroofi 
Peep, Valeri Bezzubov, Nora Toots, Stalingradi all ja Punaarmee teisi

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Dotsent 

Anatoli Miti 
mälestusi

Teine ešelon ülikooli õppejõudu- motoriseeritud grupp 
(tega ja nende__perekondadega saa- fašistide. kannul Haapsalusse.

' 7 ' ‘ ° ..... Järjekordselt kerkisid meie sojabus kas 17. või 18. oktoobril. Supi 
keetmise korraldust sedapuhku ei 
antud, mille tõttu puudub ka vas
tav märge saabumise kohta minu 
ülesannete päevakorras.

_Nüüd oli juba selge, et ülikool 
"koigi raskuste kiuste saab õppetööd 
alustada ettenähtud ajal.

meeste silmade ette fašistide jube
dad teod *: Narva rindelt evakueeri- 
sid sakslased haavatud SS-lasi — 
eestlasi, kes, hüljanud oma rahva 
huvid,_ läksid vallutajate teenistus
se. Sõdurite ja kahurilihana olid- 
nad sakslastele vajalikud . .. Põge-

Professorid vabastatud 
Haapsalus

25. septembri õhtupoolikul, nädal 
■pärast Emajõe forsseerimist jõud 
sid Punaarmee väeosad, nende-seas 
.Eesti Laskurkorpuse 249. diviisi

nedes Haapsalust süütasid aga h it
ler lased haigla ja hävitasid sel Vii

li К у р ч а в о е .  Освобождение Со
ветской Эстонии. Таллин, 1943.

^  kuidas organiseerida kõige ots- Jaan Huik, Marta Lõhmus, Tõnu võitusid hakkasid sakslased arvata-
tarbekamalt eksamisessiooniga Seilenthal ja Pavel Reifman. Sekre- vasti vähemal määral mõtlema kogu
seotud üliõpilaste aktiivne osa- täri ülesanded usaldati H а г а 1 d maailma vallutamisele. Enam nad
võtt eelolevatest valimistest; Peebu l e .  ei arvestanud, et neil tuleb Tartus 

% mida võtta ette teaduskonna H. PALAMETS sa^s âsi; ^

si! liikumisvõimetud «kamraadid», töötada väga lühikest aega. Kuid ülikoolile ette evakueeruda Königs- 
Sakslastel läks Haapsalus korda ka selle ühe aasta jooksul saime bergi. Otsekui ülikooli varanduse 

purustada kuni 60 elumaja, post- tunda Nõukogude valitsuse hoolit- säilitamise otstarbel lubasid saksla- 
kontor ja telegraaf, rahvamaja, sust teaduse, ühtlasi ka meie üli- sed selle paigutada Ida-Preisi mõi- 
linna saun. Nad ohkisid uue ja kooli eest. Assigneeriti suured sum- satesse. Kõigile meile oli ilmne, et 
vana sadama, millest viimane oli mad, kavandati ulatuslikke ehitus- sakslased tahavad panna päka peale 
vaid kalasadam ega omanud min- töid. Kavatsusel oli teadusliku uuri- ülikooli varadele, m ida on kogutud 
git sõjalist tähtsust. Hitlerlased m isinstituudi loomine. Meile kõigile sajandite jooksul, 
röövisid paljaks ka luteri kiriku. anti laialdased võimalused teadus- O li suur vaev säilitada ülikooli 

Haapsalu lähedal Uuemõisas koh- likuks ja õppetööks. varasid, laboratooriume ja raamatu-
tasid nõukogude ohvitserid Tartu Ülikooli viljakas tegevus katkes kogusid. Juba märtsis hakkasime

seoses alanud sõjaga, 25. juu lil evakueerima varasid Eesti mitme- 
tungisid sakslased Tartusse.* sugustesse paikadesse, et sakslased

M e ie jaham e  jutustada eesti_rah- taganemise perioodil ei saaks neid 
vale, kõigile NSV Liidu töötajaile, endaga kaasa viia. Just see võimal- 
kogu maailma teadlastele sellest, da;ski ülikooli varanduse säilita- 

likke varasid. Professorid andsid m ida sakslased tõid meie ülikoolile, mist, 
vabastajaile üle kirja, milles aval- nende põlastavast suhtumisest meie Augusti lopul evakueerisid saksa 
datakse siirast tänu Punaarmeele rahvuslikku uhkusesse —  ülikooli, sõjaväevõimud ühe päeva jooksul 
n ing väljendatakse viha ja põlas- me'e teadlastesse, meie keelesse. sundkorras ülikooli professorid 
tust fašistide vastu. Selles kirjas Saksa okupantide esmaseks üritu- Tartust Haapsalusse ja Tallinna, 

oli öeldud- «Tartu П ппрл/П friiW.1 seks oli püüe muuta Tartu Ülikool Sakslased on nüüd välja kihuta- 
r i  u f  i V1)Ä  saksa ülik00liks. Juba- 1941. a. no- tud peaaegu kogu Eesti territooriu- 

omab kuu sat ajalugu. Rajatud vembrjs antj ülikoolile edasi Hitleri mi]{ Meie kõik püüame tagasi jõu-

qio aastal on ülikool möödunud juhend —  alates 1943. a. jaanuarist da kodulinna Tartu, et kiiremini 
aasta jooksul andnud suure pa- teostada õppetööd saksa keeles. See taastada ülikool, alustada teadus-

oli meie ülikooli, meie teaduse sak- likku tegevust. . . »  
sastamise plaan. -  Alla olid kirjutanud Arstiteadus-

Sakslased ei tundnud muret eesti konna professorid ja õppejõud 
* Tartu lõunapoolne osa, kus asub A. Linkberg, A. Valdes, N. Veider- 

ülikooli peahoone ja tähtsamad õppekor- pass, J. Haldre, H. Norman, K. Kor
pused, langes sakslaste katte juba nel- r  \r n~t i xl .--i 
iapäeval, 10. juulil 1941. a. (täpsustus—  ̂ ’ /J* Veerma, V. Pokk, V. ÜpfUS« 
А. м.). E. Siirde, I. Savisaar, I. Veerma.

Ülikooli Arstiteaduskonna õppejou-
, de. Nördimusega jutustasid profes- 

põgenevate sori(i ы  fflbejft nJing  jõhkJ t ф
sid fašistid neid välja  Tartust ja 
püüdsid omastada ülikooli rikka-

nuse teadusele, ausalt teeninud 
rahvast. Paljud professorid on tun 
tud kogu maailmas. Eestimaa ja 
eesti rahvas on alati olnud uhke 

oma ülikooli, eriti tema arstiteadus
konna üle.

Nõukogude võimu ajal sai ülikool



Mitte täiesti'nii 
nagu möödu

nud suvel!
KÕIGE UUEMAT EÜE-71 
MEDITSIINITEENISTUSES 
KOMMENTEERIB EÜE-71 

PEAARST ANTI LIIV

Jõudsasti sirgub see malev! Ja 
nagu ikka kasvueas noorukil — 
kuub kipub kitsaks jääma. Praegu
ne Väinamere regioon (staap Haap

salus) hõlmab varasemat kolme 
regiooni. Kui nüüd näiteks Tolluste 
rühmas (Saaremaal) vajatakse nõu
annet, kuluks regiooniarstil staa
bist sinna jõudmiseks parimal ju
hul oma kolmveerand päeva.

Sel aastal läheme oma töö orga
niseerimises teist teed. Tänu Eesti 
NSV Tervishoiuministeeriumi vas
tutulelikkusele kinnitatakse iga 
EÜE-71 rühmale veel h o o l d u s 
a r s t  ja hooldusapteek kohapealt 
abistama riihinaarsti. Senine re- 
giooniarsti (töötab nüüdsest ühe 
rühma juures ja ei istu mitte staa
bis nagu eelmistel suvedel) funkt
sioon on ära jagatud kolme vahel: 
regiooni insener (kindlustab va

rustuse hooldusäpteegi ja ŠEJ 
kaudu), komissar (informatsioon ja 
üldkontroll), regiooniarst. Rühma- 
arstide vastutust on tunduvalt tõs
tetud. Loodetavasti tulevad nad toi
me, kogusid nad ju hiljutistel õp- 
pusepäevadel tarkust suviseks tööks 
malevas.

M i d a  vee l  l i s a k s i d ?

Ц  Rühinaarstide töö aruandlust 
on lihtsustatud — vajame ülevaa
det ainult töövõimetust põhjusta
nud haigusjuhtudest.

Kodeeritud informatsioon lä
heb rühmast igal nädalal staapi. 
Kuigi teate pikkus küünib vaevu 
poole minutini, annab see siiski

täieliku ülevaate rühniarahva tervi
sest.

ф  Sel aastal on malevas kümme 
diplomiga arsti, neist neli töötab 
Eestis.

ф  Eestist väljaspoole saavad 
sõita ainult vaktsineeritud malev
lased. Ka Eesti regioonides peavad 
olema teetanuse vastu süstitud kõik 
ehitusmalevlased.

ф  Rühmaarstide nimekiri, rüh
male kaasaantav instruktsioon ning 
Eesti NSV tervishoiu ministri 
käskkiri № 67-m 4. V 1971. a. 
EÜE-71 meditsiinilise teenindamise 
kohta on tutvumiseks välja pandud 
Leningradi mnt. ühiselamus.

Tänaste diplomandide 
mõtteid...

KALLE KELDER - 
F ILOLOOGIA

- SAKSA 
V K.

VAADE INGLISILLALT, LINOOLLÕIGE

Jälle on möödunud aasta. Ja 
nagu mullu, nii kaasneb arvestus
te, kevadise eksamisessiooni ja to
redate päevitamisilmadega ka tä
navu näitus ülikooli kunstikabine
tis.

Kuigi kunstikabinetis õppivaid 
üliõpilasi ei saa pidada just «pä
ris» kunstnikeks, on siiski, mida 
näitusel vaadata. Alustagem kari
katuurist. Kuigi kabinetis karika
tuuri kui graafika spetsiifilist 
ianri keegi otseselt ei juhenda, 
tundub, et kunstikabinetis valitsev 
õhkkond on karikatuuri jaoks vä
gagi soodne: nii on sealt viimastel 
aastatel võrsunud kaks momendil 
meie vabariigi karikaturistide pare
mikku kuuluvat meest — P r i i t  
P ä r n  ja T o o m a s  KaH .  Mõle
mad mehed viljelevad meil suhteli
selt väheharrastatavat (vaata «Pik
rit») «musta» ja absurdset nalja.
P. Pärn lõpetas ülikooli möödu
nud aastal ja töötab nüüd Tallin
nas, T. Kail aga esineb sellelgi aas
tal. Ja nagu ikka — edukalt. Kuid 
mõne sõnaga Toomas Kalli ei ise
loomusta, temale tuleks pühendada 
juba praegu mitte vähem kui ar
tikkel.

Keda või mida siis veel esile 
tõsta? Vahest L e m b i t  Ka ru .  L.
Karu on kunstikabinetis töötanud 
juba mitu aastat, kuid oma võimete 
äratundmisele on ta jõudnud alles 
tänavu — tema tušijoonistused

Kunsti
kabineti
näitusel
«Avarii» ja «Öine meloodia» on 
vägagi kunstiküpsed tööd. Vähem 
õnnestunult kasutab ta värve.

Kui rääkida värvidest, siis tõs
taksin eriti esile E h a  P a r i j õ g e 
ja K a t r i n  Kaske ,  õlivärvis 
töötavatest autoritest tuleb nimeta
da R. Laiverikut, M. Preemi ja T. 
Toomemetsa. Kuid ometi ei ole õli
värv kunstikabineti põhiala — sel
leks on graafika (juhendaja Kaljo 
Põllu), metallehistöö (juhendaja 
Siiri Nummert) ja keraamika (ju
hendaja Maia Koolberg).

Esimesena GRAAFIKAST. Näi
tusel näeme suurel hulgal linool- 
lõikeid, kollaaže ja eksliibriseid. 
Meeldivalt mõjub Milvi Päärdu. 
Toredad on ka M. Veisseriku ja A. 
Mägi tööd, eksliibrisetegijatest 
tunduvad parimad R. Sander ja T. 
örd. Kuid teisedki ei ole nõrgad. 
Graafika tase on väga ühtlane.

KERAAMIKA. Ilusad on kõik 
need küünlajalad, potid ja «potsi- 
kud». Tegijatena esinevad Tiia 
Toomet, Eha Parijõgi, Sirje Kiho, 
Milvi Päärdu ja teisedki. Isiklikult

Anne ARM ASE LG

mulle tundub eriti sümpaatsena 
T. T o o m e t i  keraamika, just gla
suuri pärast. Kuid võtame näiteks 
Miili Vildi küünlajala, mille puhul 
paneb hämmastama hoopiski tore 
ja vaimukas idee, kuigi teostus jä 
tab soovida. Puudusena võiks mär
kida, et tänavune keraamika on 
motiivistiku osas väga ühelaadiline 
— ikka küünlajalad ja anumad, 
küünlajalad ja anumad, sekka mõni 
tuhatoos.

Nüüd METALLIST. Näitudel 
näeme eranditult kaelakeesid — 
seega on motiivistik siin veelgi kit
sam kui keraamikas. Sellele vaata
mata jätab see kaelakeede komp
lekt meeldiva mulje. Valmistatud 
on nad vasest ja alumiiniumist, 
tihti kaunistatud sulatatud klaasi
ga. Vägagi tahaks nii mõnegi siit 
salaja endale kaasa võtta ja kus
kil nurga taga kaela riputada. 
Raske on metallistidest (T. Too
met, M. Preem, R. Laiverik, M. 
Pill ja M Ruus) kedagi kõrgemale 
tõsta. Isiklikult meeldisid Tiia Too
meti ehted. Kuid kuidagi ei saa 
ütelda, et Mare Ruusi setu-aineli- 
sed kaelakeed vähem emotsionaal
setena mõjuksid.

Kokkuvõtteks ütleksin, et kunsti
kabineti tegevus on end igati 
õigustanud. Palju osavõtjaid, pal
ju loomisrõõmu ja ka resultaatidest 
ei tule puudu. Jällenägemiseni 
järgmisel näitusel. JAAK OLEP

#  Üleülikoolilises aktusele oli 
meie kursuselt kutsutud vaid kaks 
inimest — need, kes sooritasid sis
seastumiseksamid väga hästi. Mina 
ei olnud kahjuks nende hulgas.

Teadpskonnaaktusest on hästi 
meeles prof. P. Ariste, dotsentide 
0. Muti ja E. Vääri kõned. Mäle
tan, et prof. P. Ariste soovitas hoi
duda killustumise eest. Ülikoolis 
on ju palju huvitavat, kuid kõige
ga tegelda ei jõua. Sedalaadi nõu
anded on vastsele üliõpilasele väga 
vajalikud, sest suurkooli õhkkond 
pani pea ringi käima ja ei osanud 
mingist kindlast otsast alustada.

Järgmisel päeval sõitsime kol
hoosi. Esimesel kursusel oli see 
väga vajalik, sest töö juures läks 
tutvumine üksteisega kiiremini.

Esimesest ülikoolipäevast mäle
tan niipalju, et me ei osanud dešif-

reerida tunniplaanis antud lühen
deid. Kui lõpuks leidsime õige 
auditooriumi, oli juba veerand tun
di möödas.

ф  Loengukoormus oli väga 
suur. Meie osakonna põhipuudu
seks pean keelepraktika vähesust. 
On palju räägitud üliõpilaste vahe
tamisest teiste maade ülikoolidega, 
kuid olulisi samme pole selles suu
nas astutud.

ф  Erilisi kõhklusi eriala valikul 
ei ole meie osakonnas kunagi ol
nud, sest valida on ainult kahe 
spetsialiseerumise vahel — kirjan
dus või keel — ja mõlemast harust 
tulevad pedagoogid. Et^ka TPedl-s 
on võimalik õppida võõrfiloloogiat, 
siis tulevad ülikooli eelkõige need, 
kellel ei ole kavas õpetajaks saada. 
Ilmselt oli informatsioon selles 
osas mitteküllaldane ja paljudele 
oli. üllatuseks, et ka TRÜ valmistab 
ette pedagooge.

ф  Tulevasest töökohast tean 
vaid niipalju, et olen määratud Vil
jandi Haridusosakonna käsutusse.

Mida ma konkreetselt tegema hak
kan ja kus, see selgub alles paari 
kuu pärast.

Ülikool on väga palju aida
nud kaasa mõtlemise arendamiseks, 
eriti ühiskonnateadused. Arusaa
mad poliitikast, kultuurielust jm. 
on hoopis teistsugused kui enne 
ülikooli.

HEIDI PUUSEPP -  EESTI 
F ILOLOOGIA V KURSU

SELT

ф  Avaaktusest raudteeklubis on 
jäänud üpris ebamäärased muljed. 
Mäletan vaid, et oli palju rahvast 
ja trügimist.

Teaduskonnaaktusel (pigem oli 
see koosolek) andis prof. P. Aris
te üliõpilaspiletid kätte. Vastsele 
üliõpilasele mõjus nii tuntud ninu 
küllaltki eneseteadvust tõstvalt.

g  Mingist ajajaotusest 1 kursu
sel ei saa rääkidagi. Kogu meie elu 
olenes Kukulinna bussist, mis tõi 
meid hommikuti kella kaheksaks 
linna, vaatamata sellele, kas loen
gud algasid sel ajal või mitte.

Siis ei osanud veel iseseisvalt 
tööd teha ja nii kulus aeg tagasi
sõidu bussi oodates kasutult kas 
seminariraamatukogus või kohvi

kus. Alles II kursusel tuli teadlik 
aja jaotamine.

Algul mõjus suurkooli õhkkond 
rabavalt. Käisime kõikidel loengu
tel. Hiljem tuli ajapuudus, omad 
huvid, siis juba neid loenguid ei 
külastatud, mille kohta materjal 
oli kättesaadav.

£  Juba I kursusel teadsin, et lä
hen ajakirjanduse eriharru. Ka see 
oli teada, et tahan lasteajakirjani- 
kuks. Kahtlusi oli ainult oma või
metes, mitte aga eriala valikus.

Hiljem seostusid mu huvid raa
dioga ja nüüd olengi määratud 
tööle Eesti Raadio noorte- ja laste
saadete toimetusse.

ф  Tulevane töökohi on tuttav, 
ma ei vaja enam kättpidi laiuta
mist raadiomajas.

Meie eriharu inimesed valivad 
enamasti praktikakohaks oma tu
levase tööpaiga. õpetajatel on 
nraktikakoht harilikult mujal kui 
tulevane tööpaik. Arvan, et ka neil 
oleks parem minna tuttavasse koo
li, tuttavate inimeste sekka.

ф  Ülikool on pakkunud suurt 
tuge maailmavaate kujundamisel 
ja andnud küllaldaselt võimalusi 
tegelda alaga, mis mind huvitab.

Vestles E. VERI

* UlsL\SL *
TRÜ a/ü komiteele on saabunud 1971. a. suveks puhkekodu tuusikuid alljärg

nevalt: l.aulasmaa

Sotši pansionaat 
Lielupe „ 
Gagarini „

Cirulisi

Võsu

Võsu (telk) 

Pühajärve

29. 07,—18. 08. 
2. 07,—25. 07. 
1. 09.—18. 09.

hind 27.— 
„ 24.— 
.. 18.—

rbl.

11. 09,-
26. 09,-
2. 07,-

27. 07,- 
10. 08.- 
21. 08.-
3. 09,- 

16. 09,-
1. 07,- 

13. 07.- 
8. 08,-

28. 07,- 
9. 08,-

19. 08,- 
31. 08,-

-25. 09. 
-18. 09. 
-14. 07. 
- 8 . 08. 
-22. 08.
- 5. 09. 
15. 09.

-28. 09. 
-12. 07. 
-25. 07. 
-20. 08.
- 9. 08. 
-21. 08. 
-31. 08. 
-12. 09.

28. 07.— 8. 08. 
9 . 08.—21. 08.

21. 08,— 2. 09.
2. 09.—14. 09. 

14. 09.—26. 09.
29. 07.— 9. 08. 
10. 08.—22. 08.

27. 07,— 7. 08.
3. 08,—14. 08.

Tuusikute hind 
puhkekodudesse 
ori 7 rbl. 20 kop.

hind 15,— rbl. 
.. 15.—

Tuusikute hind 
puhkekodudesse 
on 7 rbl. 20 kop.

Laulasmaa (telk)

Kauksi-Nelijärve 
Kubja-Kauksi

Loksa keskkoolis on võimalik puhata perekondadega.

Vahetuste ajad:
5 _j4 07. 25. 07.— 3. 08.

к _04 07 4. 08.—13. 08.
14. 03.-23. 08.

Tuusiku hind rbl. 2 inimese kohta. Avaldused esitada 11. juuniks a/ü komiteele.

P-ale selle on veel saada turismituuslkuid NSV Liidu lõunarajoonidesse. Soo
vijail pöörduda a'ti-sse avaldustega hiljemalt 14. juuniks kell 9 komlte*

«Te p Q l e  enam 
koolieelikud...»

datud 64 kooliminevale lapsele. 
Mis on kool ja kes on õpetaja — 
said teada need, kes kevadpäeva
delt osa võtsid. Väikesed mälestus- 

Niisugused sõnad lausuti 30. esemed lastele, lilled vanematele — 
mail ülikooli klubis, kui alustati nii jagati koos ühist rõõmu, 
kevadpäevade pidu, mis oli korral- Ülikooli lasteaia vanema rühma

kasvandikud esinesid lauludega tä
nuks isadele-emadele nende hoole 
ja vaeva eest. Huvitavaid harjutusi 
pakkus lasteaia võimlemisrühm 
õpetaja Eva Peebo juhendamisel. 
Mänguriihma lapsed esitasid kogu
ni pikema temaatilise luule-laulu-

tantsupõimiku rahvaste sõprusest.
Siis, kui kingitud sulepea oli 

mõlemast otsast lahti krutitud ja 
raamat läbi lehitsetud, võis uuesti 
mängusõõri asuda. Sellega veel 
pidu ei lõppenud. Klubi ette rivis- 
tati üles nii tulevased õppurid kui

ka nende papad-mammad ja pio- 
neerivormis trummarite saatel mar
siti ülikooli kohvikuni. Mootorrat
taga miilitsaonu jälgis, et autod ei 
segaks ilusat rongkäiku. Pärast 
kehakinnitamist, mängimist ja 

tantsimist kohvikus võis igaüks

jälle omaette mõelda tulevastele 
koolipäevadele. Muljeid oli palju, 
nagu iga õnnestunud ürituse pu
hul. Aitäh neile, kes korraldasid 
meie lastele ja meile nii toreda 
meeldejääva päeva.

V. TARVE, lapsevanem

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет*) 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университет^. 
Hans Heidemanni nirh. trükikoja trükk 
Tartu, Ülikooli 17/19 I I I  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 3624. MB 06404,



Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

PARTEIKOMITEE, REKTO

RAADI, KOM SOM OLIKO 

MITEE JA AMETIÜHINGU

KOMITEE HÄÄLEKANDJA

Ühiskonnateaduste-alase
konkursi käigust

ACTA
DIURNA

Päevast päeva.

Rahvusvaheliste
Suhete
Ringi tegevusest

Oma kõnes NLKP XXIV kongres
sil tõstis EKP Keskkomitee esimene 
sekretär J. Käbin täie teravusega 
üles küsimuse rahva informeeritu
sest. Ta lausus: «Meie esmajärgu
liseks ülesandeks on selgitada par- 
lei ja riigi poliitikat, anda infor
matsiooni rahvusvahelise ja sise
poliitika kõigis tähtsamates küsi
mustes.» Üheks lüliks selle põhi
mõtte elluviimisel 011 olnud meie 
ülikooli Rahvusvaheliste Suhete 
Ring (RSR). Peab siiski tunnis
tama, et töö, mis sel aastal sai ära 
tehtud, ei saa meid veel rahuldada. 
Kui Tartu linnas peetud loengute 
hulk oli küllaltki soliidne, siis rah
vusvahelise elu probleemide tut
vustamine ülikoolis eneses (meie

B. Kaufmani foto.

17. juunil kogunesid aulasse 
meie ülikoolist Eesti Üliõpilaste 
Ehitusmalevasse minejad.

Malevlasi tervitas rektor A. Koop. 
Ta avaldas lootust, et maleva töö 
kulgeb niisama edukalt kui kevadine 
eksamisessioon. Head tervist ja töö-

lusti soovis malevlastele komsomoli
sekretär M. Kubo. EÜE komissar 
T. Kuldsepp ja peaarst A. Liiv and
sid tarvilikke õpetussõnu. Jagati 
välja maleva vormiriietus. 26. juu
nil lähevad Tallinnast teele esime
sed malevlased.

peamine ülesanne) on kahjuks jää
nud teisejärgulisele kohale. Ühe 
põhjusena võiks märkida ka mate
riaalset külge: ülikoolis esinemine 
taolist stiimulit välja ei paku. Tei
seks on üliõpilaspublik palju nõud

likum, see eeldab omakorda esine
jatelt palju põhjalikumat ja pika
ajalisemat ettevalmistust, samuti 
annab tunda informatsiooni nappus 
(eriti maailma noorsoo- ja üliõpi
lasi iikumise uurimisel).

On lootusi, et seoses uue ühis
elamu valmimisega vabaneb osa 
ruume Tiigi 78 ühiselamus, millest 
ühele hellitab lootust RSR-i senat. 
Statsionaarse ruumi olemasolu suu
daks lahendada osa senistest ras
kustest. Sellega saaksime koha, kus 
võime segamatult korraldada oma 
koosolekuid (õppetoas ei taha pal
jud õpihimulised senati kooskäimise 
vajadusest aru saada.), samuti 
saaksime seal sisse seada informat
siooni kataloogi ning tellida sinna 
kirjandust. Usume, et võimaluse 
korral jõuame ruumide suhtes kok
kuleppele ülikooli administratsioo
niga.

(Järg lk. 2)

Ülikooli tead u slik  —  pedagoogilise  kaa d ri
o lu k o rra s t

Mõni aeg tagasi arutas EKP TRÜ 
komitee teaduslik-pedagoogilise 
kaadri paigutust ja reserve ülikoo
lis. Küsimuse ettevalmistamiseks 
koostati perfokaardile kantud an- 
keetküsimustik, mis jagati aprilli
kuus välja umbes tuhandele ülikooli 
kõrgema haridusega töötajale. Täi
detud perfokaarte laekus 709. See
ga peaks saadud informatsioon pee
geldama tegelikku olukorda vähe
malt rahuldava tõenäosusega. Kah
juks paljud ülikooli töötajad pelga
sid siiski omapoolseit väikest vaeva, 
et aidata saada küsimusest objek
tiivne pilt, ja jätsid perfokaardid 
täitmata ning tagastamata.

Saadud informatsiooni andis üli
kooli arvutuskeskuse elektronarvu
tisse J. Reimandi ja allakirjutanu 
juhendamisel töötanud Matemaati
kateaduskonna IV kursuse üliõpila
ne V. Mettis. Arvuti andis tagasi 
mitusada tabelit väärtuslike andme

tega, mille põhjalikum analüüs sei
sab veel ees. Kuid juba praegu ilm
neb mõndagi huvitavat.

Nii näiteks selgus, et kõige arvu
kama grupi ülikoolis moodustavad 
41- kuni 45-aastased töötajad (tabel 
1). Ühtlasi nähtub, et meil töötab ka

kaid ja samal ajal kõige vähem 
noori on Õigusteaduskonnas.

Arvukaim vanusegrupp — 41 -45 
aastat (26% kõigist töötajatest) on 
ülikooli kandvaks jõuks. Sellesse 
rühma kuulub 40% meie ülikooli 
juhtkonnast, kolmandik kateedrite

duktsiooni kohta. Andmete analüüs 
võimaldab näha, kes siis on sel alal 
peamised «süüdlased». Jällegi ilm
neb, et tööde arvult 011 esirinnas 
41- kuni 45-aastaste grupp. Neil on 
tihedalt kannul 36- kuni 40-aastased 
töötajad. See kehtib ka viimase viie

Vanus
Kuni 25 26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60 61—65 66 ja 

enam
Kokku

Töötajate arv 24 112 113 100 182 '79 36 28. 14 19 707*

%-des 3,4 15,8 16,0 14,1 25,7 11,2 5,1 4,0 2,0 2,7 100

* Kaks isikut ci pidanud vajalikuks oma vanust näidata.

küllalt eakaid teadlasi-pedagooge. 
Teaduskondadest on kõige noore
mad Matemaatikateaduskond; (kol
mandik töötajaid on alla 31 aasta) 
ja Fiiüsika-Keemiateaduskond. Kas 
siin ei peitu ka üks üliõpilaste ma
dala õppeedukuse põhjusi nendes 
teaduskondades? Kõige rohkem ea-

ja laboratooriumide juhatajatest, üle 
kolmandiku dotsentidest ja vanem
õpetajatest. Vaid professorite seas 
on seni ülekaalus 51- kuni 55-aas- 
tased õppejõud.

Igal aastal 011 teadusala prorek
tor aastaaruandes esitanud andmed 
ülikooli töötajate teadusliku pro-

aasta jooksul avaldatud tööde arvu 
suhtes. Kõige selle positiivse juures 
ilmneb aga, et meie hulgas on veel 
küllalt väheviljakaid töötajaid, kes 
viie aasta jooksul on publitseerinud 
vähem kui ühe töö aastas.

Saadud andmete analüüsi jätka
takse. See annab väärtuslikke näpu-

Nädal tagasi kogunes käesoleva 
õppeaasta viimaseks istungiks 
Aialoo-Keeleteaduskonna õpetatud 
nõukogu, et vaagida kolme kandi
daadikraadi taotleja väitekirju. 
Nõukogu tuli üksmeelsele arvamu
sele, et nii inglise keele kateedri 
vanemõpetaja A i n o  J õ g i  («Ing
lise päritolu laensõnad eesti kee
les»), TRÜ endine aspirant, prae
gune TA A'aloo Instituudi vanem 
teaduslik töötaia A l l a n  L i i m  
(«Kool ja haridus Eestis XX sa
jandi alguses») kui ka eesti keele 
kateedri vanemõpetaia Toom 
Õ u n a p u u («Kontrolli ja enese
kontrolli võimalustest f'esti keelo 
grammatika õpetamisel üldhari
duslikus koolis») väärivad icraü 
leaduste kandidaadi kraadi. 
T. Öunanuu oponendiks oli iili 
kooli vanim õppejõud, 92-aastane 
pedagoogikadoktor professor-kon- 
sultant Konstanlin Rarnul.

näiteid TRÜ parteikomiteele ia üli
kooli juhtkonnale kaadri valiku, nai- 
rmtuse ja reservide suhtes. Teadus- 
Hk-npdagoogilise kaadri uurimine 
nii üks esimesi küsimusi parteikomi
tee tööplaanis, mille arutamise ette. 
valmistamiseks kasutati elektron
arvuti abi. Saadud koelmus oli i<ra- 
ti nositiivne ja eeskuju andev edas
pidiseks.

K.-S. REBANE,
TRÜ parteikomitee õppe-t<?aduslik;i- 

sektori liige

im. CNoV $ ii kiik | 

Raamatukogu jj

P. VELDIMA

aulasse

21. juunil kogunes EKP TRÜ ko
mitee õppeaasta viimasele koosole
kule, mille päevakorras oli kokku
võtete tegemine algorganisatsioo
nide aruande- ja valimiskoosoleku
test. marksismi-leninismi õhtuüli- 
kooli uue vastuvõtu korraldamisest 
TRÜ-s ja kokkuvõte äsjaste nõuko
gude valimiste ettevalmistamisest 
ning korraldamisest.

Komitee kinnitas Arstiteadus
konna parteiorganisatsiooni otsuse 
võtta NLKP liikmeks stomatoloo
gia kateedri assistent Silvia Russak, 
sünnitusabi kateedri dotsendi kt. 
Virve Kask. V kursuse üliõpilane, 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri ase
täitja Riina Hunt, IV kursuse üli
õpilane Boris Bogovski. Samuti kin
nitati Kehakultuuriteaduskonna 
parteiorganisatsiooni otsus võtta 
parteisse Kääriku spordibaasi töö
line Heino Liivamägi.

*

25 aastat ülikooli tulekust ja 20 
aastat lõpetamisest — need täht
päevad tõid jälle armastatud altna 
tn at с r' i müüride vahele ajaloolaste 
1951. a. lennu. Külastati kunagisi 
auditooriume ja õpperuume, astuti 
läbi raamatukogudest ja arhiivist 
Toomel. Koos õppejõududega mee
nutati noorusaegu TRÜ kohvikus. 
Pühapäeva hommikul viidi lilli ma- 
nalassevarisenud rektori A. Koorti 
ia aialoo-osakonna õppejõudude 
haudadele ning lahkuti kindlas 
veendumuses aasta viie pärast jälle 
kokku tulla.

Nr. 20. Reedel, 25. juunil 1971. a. XX III aastakäik

Rahuldustundega võtsid ülikooli 
õppejõud ja iiiiõpilased vastu IV 
üleliidulise ühiskonnateaduste-ala
se konkursi, mis on pühendatud 
Nõukogude Liidu moodustamise 
50. aastapäevale. Meie üliõpilased 
suhtusid täie tõsidusega ülesandes
se kirjutada referatiivne või võist
lustöö. Kuigi konkurss veel kestab, 
tegi komsomolikomitee vahepealse 
kokkuvõtte 15. juuniks.

NLKP ajaloo kateedri õppejõu
dude poolt on juhendatud 172 re
feraati. Rohkem on neid juhenda
nud dots. V. Runs (46 tööd), dots. 
J. Kalits (34) ja dots. F. Kinkar 
(21).

Peale selle oli 15. juuniks esita
tud üleülikoolilisele konkursile 26 
referatiivset ja 15 võistlustööd.

Filosoofia kateedris 011 valmi
nud 180 referaati. Kateedri kõik 
õppejõud on andnud omapoolse pa
nuse tööde valmimiseks.

Poliitilise ökonoomia alalt on 
kirjutatud kokku 136 tööd, neist 14 
andsid välja võistlustöö mõõdu, 
õppejõududest on rohkem töid 
dots. H. Metsal ja dots. kt. I. Lari- 
nil.

Teadusliku kommunismi kateed
rist on esitatud 170 referaati. 13 
referatiivset ja 8 võistlustööd on 
esitatud üleülikoolilisele konkursi
le. Tublimad juhendajad on olnud 
dots. I. Volkov ja v.-õpet. V. Mui- 
lari.

Konkursi edukaks lõpetamiseks 
jõudu kõigile õppejõududele ja üli
õpilastele!

Malevlased kogunesid



Uusi võimalusi 
südame ishee
miatõve ravi
miseks ja 
profülaktikaks

11. juunil k. a. kaitses Tartu Riik
liku Ülikooli sisehaiguste propedeu
tika kateedri juhataja dotsent JAAN 
RIIV TRÜ Arstiteaduskonna nõu
kogu ees edukalt doktoriväitekirja 
teemal «Sümpaato-adrenaaise süs
teemi tähendusest südame isheemia
tõve patogeneesis, ravis ja profülak
tikas». Ametlikud oponendid profes
sor A. G. Dembo Leningradist, pro

fessor I. Sibul ja professor N. Els- 
tein Tallinnast andsid dotsent 
J. Riivi tööle kõrge hinnangu.

J. Riivi doktoridissertatsioon kä
sitleb tänapäeva kõige levinuma 
haiguse — südame isheemiatõve 
(stenokardia ja südame infarkti) 
esinemist Tartu linnas, selle seost 
ilmastikuga, nimetatud tõve arene
mise iseärasusi ja võimalusi süda
me isheemiatõve senisest efektiivse
maks ravimiseks ning ärahoidmi
seks. Seega hõlmab kõnesolev töö 
tervishoiu äärmiselt aktuaalseid 
probleeme, mille lahendamisest sõl
tub tuhandete ja miljonite inimeste, 
sealhulgas paljude meie kaaslinlaste 
tervis ja elu.

Uurides südame infarkti haiges
tumist Tartu linnas aastatel 1956— 
1967, leidis töö autor, et see on 
küllaltki kõrge. Nimetatud ajavahe
mikus diagnoositi südame infarkti 
1291 inimesel. Seejuures näitab hai
gestumine sagenemistendentsi. Kui 
1956.— 1960. a. tuli 1000 elaniku 
kohta 1,06 infarkti juhtu, siis
1961.— 1965. a. juba 1,52 juhtu. Sa
geneb naiste haigestumine, kusjuu
res naised haigestuvad järjest noo
remas eas. See on nähtavasti naiste 
kahekordse koormuse tulemus.

Analüüsides südame isheemiatõve 
tekkimise põhjusi Tartu linna ja 
selle ümbruse elanikel, tegi autor 
kindlaks, et meie oludes soodusta
vad ülalnimetatud haigust peamiselt 
psühho-emotsionaalne ülepinge, ini
mese psüühika ja sotsiaalse käitu
mise iseärasused, rasvainevahetuse 
häired, suitsetamine ja kõrgvere- 
rõhuhaigus. Nimetatud tegurite 
väljaselgitamisel on erakordselt 
suur tähtsus, sest see on võtmeks 
preventiivsete abinõude rakendami
sel.

Suure praktilise väärtusega on 
dissertatsiooni see osa, kus autor

käsitleb südame isheemiatõve kulgu 
seoses ilmastiku muutustega. Steno
kardia ja südame infarkt sagenesid 
tsüklonitele kaasneva atmosfäärse 
rõhu järskudele muutustele, suurtele 
temperatuurimuutustele ja sademete 
rohkenemisele. Nende seoste sil
maspidamine ja dissertatsioonis 
tehtud ettepanek lülitada ilmatea- 
tesse andmed atmosfääri rõhu muu
tuste kohta aitaksid kahtlemata 
kaasa ilmastiku muutustele kaasne
vate südame-veresoonkonna haigus
te kriiside ennetamisele.

Oluline osa J. Riivi doktoritööst 
on pühendatud sümpaato-adrenaaise 
süsteemi osatähtsuse uurimisele sü
dame isheemiatõve arenemisel. Roh
kearvuliste ja mitmeaspektiliste 
uuringute tulemuseks on järeldus, et 
sümpaato-adrenaaise süsteemi pidev 
ja tugev stimulatsioon võib vallan
dada organismis reaktsioone, mis 
teatud tingimustes võivad resultee- 
ruda stenokardia ja südame infarkti 
tekkimise näol. Järelikult, nii sü
dame isheemiatõve profülaktikas kui 
ka ravimisel tuleb pöörata erilist 
tähelepanu sümpaato-adrenaaise 
süsteemi mõjustamisele. Rea aasta
te vältel on värske meditsiinidoktor 
rakendanud paljusid ravi- ja profü
laktika võtteid, mis on põhiliselt 
suunatud sümpaato-adrenaaise süs
teemi aktiivsuse vähendamisele. Et 
see on andnud häid tulemusi, selles 
võib veenduda väitekirja viimase 
peatüki lugemisel. Eriti soovitab 
töö autor südame isheemiatõve ra
vimiseks ja ärahoidmiseks füüsilist 
koormust, mida aga tuleb osata do
seerida vastavalt inimese individu
aalsetele omadustele ja haiguse ise
ärasustele. Orienteerivad kriteeriu
mid on antud J. Riivi väitekirjas.

Dissertatsioonis antakse juhiseid 
organisatsiooniliste abinõude raken
damiseks südame isheemiatõve vas

tu võitlemisel. Autori arvates tuleks 
läbi viia massilisi profülaktilisi läbi- 
vaatusi nimetatud haiguse ja hai- 
guse-eelsete seisundite selgitami
seks, mis on võimalik ulatusliku 
dispanseerimise ja selle kvaliteedi 
parandamiise teel. Peale selle soo
vitatakse töös kardioloogilise profii
liga puhkekodude ja terviselaagrite 
loomist.

Dotsent J. Riivi doktoriväitekiri 
on tema veerandsada aastat kest
nud arstliku ja teadusliku tegevuse 
loogiiline jätk. Töö jaoskonnaarsti
na Järva- ja Tartumaal, Tartu ra
jooni tervishoiuosakonna juhata
jana, Tartu Linna Kliinilise Haigla 
siseosakonna juhatajana ja alates
1951. a. Tartu Riikliku Ülikooli 
Arstiteaduskonna õppejõuna on 
andnud taMe rikkalikke kogemusi 
üldistuste tegemiseks, millest ainult 
osa on esitatud äsja kaitstud dok
tori väitekirjas. J. Riiv on paljude 
teaduslike seltside ja nende juha
tuste liige. Rohkesti energiat on ta 
kulutanud ühiskondlikuks tööks, ol
les korduvalt valitud Tartu ülikooli 
parteikomitee liikmeks ja ameti
ühingu juhtivatesse organitesse. 
Teenete eest tervishoiu arendamisel 
omistati talle Eesti NVS teenelise 
arsti aunimetus. On päris kindel, et 
Jaan Riiv ei jää puhkama medit
siinidoktori loorberitele. Kolleegid 
ootavad temalt häid nõuandeid ja 
uusi kirjatöid, aspirandid näpunäi
teid teadusliku tegevuse alustami
seks, üliõpilased sisukaid ja huu
moriga vürtsitatud loenguid, ühis
kondlikud organisatsioonid jätku
vat aktiivset kaasalöömist, ajakir
jandus ja televisioon järjekordseid 
esinemisi, rohkearvulised patsiendid 
aga edasist asjatundlikku abi. Sel
leks jõudu ja jaksu!

K. VALGMA

RSR-i tegevusest
(Algus 1. lk.)

Tänu aktiivsele tegutsemisele 
ühingu «Teadus» lektoritena oleme 
möödunud õppeaastal suutnud oma 
mõnedele aktiivsematele tegevliik
metele ELKNÜ Keskkomitee propa
gandaosakonna toetusel organisee
rida sõidu Leningradi seminarile, 
kus tehti kokkuvõtteid NLKP XXIV 
kongressi tööst. Mis puutub loen
gute organiseerimisse Tartu linnas, 
siis siin on RSR väga palju tänu 
võlgu ühingu «Teadus» TRÜ orga
nisatsiooni vastutavale sekretärile 
Helve Sarapuule. Samuti on seni 
suudetud hoida väga häid kon
takte ENSV ühingu «Teadus» juha
tusega; kes organiseeris maikuus 
RSR-i aktiivsematele senaatoritele 
õppekomandeeringu Moskvasse. 
Rohkem kui nädala aja jooksul 
jõudsime korraldada palju huvita
vaid kohtumisi Moskva RÜ, Maa
ilma Majanduse ja Rahvusvaheliste 
Suhete Instituudi, Ladina-Ameerika 
Instituudi jt. teaduslike asutuste as- 
pirantide ning õppejõududega. Vä
ga hästi võeti meid vastu ka 
ÜLKNÜ Keskkomitee juures asuvas 
noorsoo-organisatsioonide komitees.

Nüüd veel tööst enesest. Järgmi
sel aastal on meil traditsiooniliste 
töövormide kõrval (loengud ja õp
pused) kavas alustada tööd n.-ö. 
sektsioonides. Esialgsete plaanide 
kohaselt peaksid kujunema järgmi
sed uurimisgrupid: 1) Ladina-Amee
rika, 2) arenenud kapitalistlik maa
ilm, 3) kommunistlik liikumine,
4) noorsooliikumine, 5) «kolmanda 
maailma» probleemid. Plaani ellu
viimine sõltub suures osas sellest, 
kui tugeva kaadriga meil tuleval 
aastal on võimalus töötada ja mil
lised on materiaalsed ning organi
satsioonilised tingimused. Praeguse 
seisuga on meil tellitud hulk Ladi
na-Ameerika Instituudi töid, põhi
mõtteline kokkulepe kirjanduse saa
mise osas on ka Maailma Majan
duse ja Rahvusvaheliste Suhete 
Instituudiga. Sektsiooni põhiüles
andeks on avaldada vastavaid in- 
formatsioonibülletääne, mis suudak
sid tasandada mõningaid lünki meie 
senise informatsioonitegnistuse töös.

On plaanis anda kogu RSR-i töö
le senisest teaduslikum iseloom.

Sügisel tekkinud nn. «surnud 
punktist» on RSR praegu üle saa
nud. Seda kinnitab ka 10. juunil 
toimunud RSR-i senati koosviibi
mine, kus meeleoluka õhtu veetmise 
kõrval tekkis ka hulk huvitavaid 
mõtteid seoses järgmise aasta töö 
organiseerimisega. Usume, et sügi
sel võib oodata RSR- ridade juurde
kasvu mitte ainult sisseastujate 
arvel.

Seniks aga kõigile praegustele ja 
tulevastele RSR-i senaatoritele 
meeldivat ja kosutavat suvepuhkust. 

TÕNU LAAK, 
Rahvusvaheliste Suhete Ringi 

president

Tänaste diplomandide mõtteid 
lõppevast koolipõlvest

ÜLIKOOLI AJALEHE TOIMETUS KÜSIS
ф  Kuivõrd meeldejääv ja Sinu ootustele vastav oli esimene koolipäev 

ja esimene loeng ülikoolis? 
ф  Kui palju aega jätkus iseseisvaks tööks oma erialal loengute kuu- 

lamise-üleskirjutamise, ühiskondliku töö, meelelahutuse ja üldise 
silmaringi laiendamise jadas? 

ф  Kas kitsamale erialale spetsialiseerumise «eelõhtul» tundsid ennast 
küllalt otsustusvõimelisena ja küllalt veendununa? 

ф  Sinu tulevane töökoht. Milline on sealne kollektiiv? 
ф  Lõpeb pikk koolipõlv. Võid Sa nüüd öelda, kas Sinu põhimõtted, 

hoiak, ümbritseva elu (eriala, suhted kaasinimestega, sündmused 
poliitikas ja kultuurielus) mõistmise kriteeriumid on välja kujune
nud? Kas tunnetad, et ülikool on Sulle selles osas vajalikku tuge 
andnud?

Kaur Alttoa — ajaloo-osa- lugema üldkursust, kusjuures prog

konna V kursuselt 

QAstusin ülikooli 1966. a. Esi-

rammi tiheduse tõttu ei jää aega 
peatuda huvitavamatel probleemi
del. Kui loengute tekstid oleksid 

tnesest päevast mäletan, et see oli rotaprindi vahendusel kättesaada- 
üks suur ootamine, sest üleülikoo- vad, võiks õppejõud pidada ülikoo- 
liline aktus oli hommikul, teadus- liväärilisi loenguid.

©  Oma tulevasest töökohast 
olen teadlik. Selleks saab olema 
Vabariikliku Restaur eerimisvalit-

konnaaktus aga õhtupoolikul. Va
hepeal oli palju vaba aega, millega 
ei osanud midagi peale hakata.

Tulekahjust kannatada saanud SUS£ j ariu fiuaai_ Tunnen ka seal- 
aula oh remondis ning aktus peeti se-̂  inimes[
raudteeklubis. Pidulikku muljet ta 
ei jätnud, kuid arvestades eriolu- ©  Mis ülikool on andnud? Ei

korda ei saa korraldajatele ka mi- f!s.^a Pr<*?<?.u öelda, ê s see s?lgub
dagi ette heita.

Teaduskonnaaktuse asjalikus 
õhkkonnas hakkas selguma edas-

hiljem, tööle asudes.
Maailma mõistmine on kindlas

ti laienenud, kuid mitte välja ku-

pidine perspektiiv. Päeva kõige lunenud. _ 
suurem üllatus oli see, kui saime Ülikooli tnoju endale tunnetan
teada, milliste distsipliinidega meil ntl’ et muutusin uhe süsteemi tuk-
tuleb te&emist teha Neid võiks meks, läksin susteetni aretiQu^ci
tutvustada juba enne 'sisseastumis- ka“sa ia , omandasin märkamatult
eksameid, et kujuneks täpsem ette- seHe seaaused.
kujutus erialast. Peet Kask, füüsika-osakonna

Tegelik töö algas pärast koi- V  kursuselt
hoosi. Esimest loengut ei mäleta. 
Algus oli igapäevane.

© Juba esimesel päeval mõtle-

ф  Ülikooli esimene aktus raudtee
klubis on väga ähmaselt r^eeles. 
Õhkkond meenutas kooliaktuse

sin, et ajaga tuleb hakata mõistli- oma> ainult selle vahega et kooli
kult ümber käima. Tulin ülikooli suurpaevad olid nagu pidulikumad,
kunstiajaloo pärast ja et taht- Jrsu7}?,se, . tahtsin juba
sin sellega tõsiselt tegelda, tuli võimalikult kiiresti ja palju inf or-

_  . tn  n f  et л л и /  с rt n  rl n  К  n h  1 ti b  с ГЛ! I /4 r \ n i_
mõnedest üldaineloengutest loobu 
da. Osa aineid oli vaja lihtsalt 
sessi ajal ära õppida, et need kol
me päeva pärast jälle unustada.

0  Iseseisvaks 
vähe aega.

tööks

matsiooni, saada. Kahjuks olid pal
jud kõned pikad ja lohisevad ning 
sisaldasid meie jaoks vähe kasu
likku.

Esimest loengut ei mäleta. Ar- 
jai siiski van, et esimesel päeval võiksid lu- 

hästi populaarsed õppejõud,
Meie põhiviga oli see, et juba sest esimese päeva mulje mõjub 

alguses jaotasime kursuse kaheks kindlasti positiivselt edaspidistele 
—- need, kes hakkavad teadust te- õpingutele.
gema, ja need, kes lähevad õpeta- ^  Ajapuudust on mul muidugi ol- 
jaks. Mentaliteet oli selline, et vii- nud, kuid seetõttu pole ma kunagi 
mastele on teadusega tegelemine jätnud silmaringi harimata või 
välistatud. Ka õppejõudude poolt meelt lahutamata. Meelelahutus 
esineb selles osas pessimistlikku on samuti üks silmaringi laienda- 
suhtumist. Kaob ju stiimul iseseis- mise viise, sellepärast peab selleks 
vaks teaduslikuks tööks, kui pide- ikka aega leidma, 
vait rõhutatakse, et nagunii ootab 
sind õpetajaamet.

Mis puutub loengutesse, siis kip
pusid mõned neist igavaks jääma.
Üliõpilastele vajaliku materjali 
puudumise tõttu on õppejõu või
malused loengul piiratud: ta peab

Iseseisev töö meie teaduskonnas 
ei saa võtta kogu vaba aega. 
Reaalainetega tegelemine nõuab 
pidevat pingelist mõttetööd, seepä
rast inimene väsib kiiremini. Füü
sikat aga ei saa õppida väsinud 
peaga.

%Eriala valikul põhjustas kõhklusi 
keskkoolist saadud vildak ettekuju
tus füüsikast. Arvasin, et huvitavat 
on palju kontsentreeritult koos. 
Tegelikult tuli teha palju musta 
tööd, enne kui huvitava juurde 
jõudsin.

ф  Pärast lõpetamist saab minust 
ENSV TA Füüsika-Astronoomia 
Instituudi aspirant. Sealse kollek
tiiviga tutvusin juba kursusetööd 
tehes.

Minu tööks on tulevikus peami
selt eksperimentaalsete andmete 
kogumine väitekirja jaoks.

ф  Ülikooli õhkkond erineb tundu
valt keskkooli omast. Maailmavaa
te kujunemisele aitaski kõige enam 
kaasa suurkooli atmosfäär.

Aare Laht, keemia-osakonna
V kursuselt

ф  Esimene päev ülikoolis valmis
tas pettumuse. Lootsin midagi pi
dulikumat. Aktus meenutas rohkem 
koosolekut.

Esimene loeng ei peagi midagi 
erilist olema, aga aktus võiks küll 
meeldejääv olla. Loengutel valit
segu juba tööõhkkond.

ф  Koormus tundus suur olevat j 
esimestel kursustel. Pärast juba õp
pisin aega ratsionaalselt kasutama.

Meil olid halvasti korraldatud 
eripraktikutnid. Nüüd tehakse kur
susetöid nende praktikumide arvel, 
meie aga pidime kursusetöö tege
mise aja näpistama loengutest.

0  Aineid, millega meil tegelda tu
leb, võiks teada juba varem. Hari
likult loetakse neid alles tunniplaa
nist.

Populaarteaduslikust kirjandu
sest saame keemiast ettekujutuse 
kui väga huvitavast alast, mis si
saldab palju põnevaid avastamis- 
võimalusi. Tegelikult tuleb enne 
teha kõvasti tööd, vahel ka ebahu
vitavat, et omandada vajalikud 
põhitõed.

Mulle tundus kõige huvitavam 
orgaaniline keemia, millele ma ka 
spetsialiseerusin.
Ц  Tööle hakkan ENSV TA Kü
berneetika Instituudis vaneminse
nerina. Olen seal paar korda käi
nud, nii et kujutan, mis mind ees 
ootab. Tulevased kolleegid on siis
ki võõrad.

gjj} ülikooli' suuremaks teeneks 
pean seda, et ta andis mulle ise
seisvalt elamise oskuse. Maailma
vaate kujunemisel on suuresti kaa
sa aidanud ühiskonnateadused.

Kirja pani E. VERI

Полковнику 
К. А. Воинову 

50 лет
Полковник ВОИНОВ прошел 

славный боевой путь в рядах Воо
руженных Сил Советского Союза 
от рядового до командира мото- 
стрелочного полка и начальника 
военной кафедры Тартуского Госу
дарственного Университета.

За 30 лет службы в Советской 
Армии тов. ВОИНОВ воспитал це
лую плеяду офицеров, которые с 
честью несут службу по защите 
оборонных интересов нашей Роди
ны.

В период Великой Отечественной 
войны тов. ВОИНОВ принимал 
участие в освобождении советской 
Прибалтики от немецко-фашист
ских захватчиков. Наиболее тяже
лые бои, в которых он принимал 
участие, были на подступах к 
г. Валга. Разведывательное под
разделение, которым командовал в 
то время старший лейтенант ВОИ
НОВ, первым ворвалось в г. Валга.

Много лет прослужил тов. ВОИ
НОВ в парашютно-десантных вой
сках. Будучи инструктором пара
шютного спорта, он сам совершил 
более ста парашютных прыжков 
днем и ночью, с разлинчых самоле
тов в полном боевом снаряжении и 
подготовил немало парашютистов 
десантников.

Часть, которой командовал пол
ковник ВОИНОВ, по итогам бое
вой и политической подготовки 
занимала одно из ведущих мест в 
войсках Прибалтийского военного 
округа.

Полковник ВОИНОВ принимал 
участие в создании военной кафед
ры ТГУ. Умело организует воен
ную подготовку студентов в пол
ном соответствии с требования«» 
современной науки и военного ис
кусства.

Со знанием дела рукозодит кол
лективом преподавателей военной 
кафедры, правильно осуществляет 
подготовку и воспитание офицеров 
запаса, способных в любых усло
виях военного времени выполнить 
свой гражданский и военный долг.

Пожелаем товарищу К. А. ВОИ
НОВУ дальнейших успехов в его 
почетной работе по подготовке 
офицеров запаса наших славных 
Вооруженных Сил, здоровья и бла
гополучия.
Коллектив военной кафедры ТГУ

Viies türkoloogia—  
alane konverents 

Leningradis
NSVL TA Idainstituudi Lenin

gradi filiaali korraldusel toimus
9.— 11. juunini 1971 Leningradis 
viies türkoloogia-aiane teaduslik 
konverents, mis seekord oli pühen
datud türgi keeltepere lõuna- ehk 
oguusi rühma probleemistikule. Eri
list tähelepanu pälvisid osmani 
türklased. Nii oli plenaaristungite 
kuuest ettekandest viis pühendatud 
kaasaegse Türgi ajaloo ja kirjandu
se küsimustele. Kolmes ettekandes 
kajastus lisaks veel kaks tähelepanu
väärset tähtpäeva, nimelt Türgi aja
loo ja kirjanduse uurija V. D. Smir
novi 125. sünni-aastapäev ning 120 
aastat O. N. Böh-tlingki kuulsa «Ja
kuudi keele grammatika» ilmumi
sest.

Peale plenaaristungite kulges 
konverentsi töö kolmes sektsioonis.

(Järg 3. lk.)



Rahvusparkidel on maailmas sa
jandipikkune ajalugu. Ligi 100 tu
hande hektari suurune Yellowstone 
loodi natsionaalpargina USA 
Kongressi otsusega 1872. Praegu 
on rahvuspargid levinud üle viie 
kontinendi ja nende üldarv läheneb 
tuhandele. Suurim on 4,5 miljoni 
hektariline Wood Buffalo piisonite 
kaitseks Kanadas. Jaapanis moo
dustab rahvusparkide pindala juba 
7,9% riigi territooriumist ning 
Nipponimaa on ületanud igasugu
sed ameerikalikud rekordid natsio
naalparkide külastatavuses. 1967. a. 
käis Jaapani rahvuspargi tüüpi 
aladel üle 356 miljoni (!) inimese 
(USA-s samal ajal umbes 160 
milj.).

Nõukogudemaal on rahvuspar
kide kaitsepõhlmõtted esmakord
selt fikseeritud mitmeis V. I. Leni
ni osalemisel väljaantud dekree
tides. Nõukogude riigi rajaja soovi
tab selleks reserveerida näiteks eri
ti väärtuslikke metsaalasid. On 
märkimisväärne, et veel enne Ok
toobrirevolutsiooni oli natsionaal
parkide loomise suurimaid propa
geerijaid Venemaal Tartu Ülikooli 

■botaanikaprofessor N. Kuznetsov, 
kes tegi mitmeid konkreetseid ette
panekuid parkide rajamiseks Kau

kaasias. Paraku arenes meil hilise
matel aastatel üksnes riiklike kait
sealade loomise suund. Ja nii ole

me alles nüüd fakti ees — mit

meaastase uurimistöö tulemusena 

■on sündinud ENSV Ministrite Nõu-

NSV Liidu 
esimene 

rahvuspark - 
Lahemaa— 
Eesti põhja

rannikul

kogu määruse (esitaja E. Tõnurist) 
alusel NSV Liidu esimene rahvus
park — LAHEMAA — Eesti põh
jarannikul.

See on umbes 44 tuhande hektari 
suurune valdavalt metsane maas
tik, mille l ä ä n e p i i r  on T s it- 
r e — M uuk  s i j o o n e l ,  lõunas 
sopistub piir Tallinn — Leningradi 
maantee joonelt veelgi lõuna poole 
üksnes V i i t n a  k o h a l  ja kul
geb siit taas Soome laheni ü l e

P a l m s e  — S a g a d i  — A It  - 
j a. Seega jäävad alasse ridamisi 
meie suured poolsaared: Juminda, 
Pärispea, Käsmu ja Vergi. Otse 
rahvuspargiga jääb piirnema Jus
si — Koitjärve ulatuslik loodus- 
maastik ning sellest omakorda lõu
na pool on loomisjärgus Kõrvemaa 
kultuuriloolis-maastikuline kaitse
ala, s. o. Tammsaare-maad tema 
soode, metsade ja väljamägedega. 
Seega oleme jõudnud üritusele, 
mille ulatus ületab silmanähtavalt 
tavakohase kaitse pisihaarde.

LAHEMAA RAHVUSPARK vas

tab oma olemuselt sellele kaitse
aluste territooriumide tüübile omis
tatud põhitunnustele (nende tun
nuste viimatisest fikseerimisest on 
meie ajalehes juttu olnud seoses 
Rahvusvahelise Looduse ja Loo
duslike Ressursside Kaitse Liidu 
X Peaassambleega Indias 1969. a. 
lõpul). Lahemaa on piisavalt suur 
maa-ala, et hõlmata suhteliselt 
suuri, terviklikke ning seni vähe- 
intensiivselt kasutatud ökosüstee
me. Tsoneerimise alusel on osa ter
ritooriumist täielik reservaat 
(Laukaraba, Suurekõrve piirkon
nad) ilma mingi majandusliku ka
sutamiseta, teistel suurtel maa
aladel toimub läbimine üksnes loo
duse õpperadade süsteemi vahen
dusel ning alles kolmas osa on 
puhkemaastik tavalisemas mõttes, 
sealjuures on puhkuse korraldami
se eelduseks niisuguse hajutatuse 
ja režiimi kindlustamine, mis ei 
võimaldaks looduslike tingimuste

halvenemist. Seega on loomulik 
mitmesuguste abinõude vahendu
sel rahvuspargi külastajate arvu 
reguleerimine «teatriprintsiibil»: 
vaatajaid saab olla nõnda palju, 
kui on kohti. Puhkuse korraldami
se abiasutused hakkavad baseeru
ma põhiliselt seniste taluliste elu
asemete mõningasel ümberkorralda
misel. Ala vaatamisväärsused kuu
luvad sidumisele looduse õpperada
de süsteemi, milliste loomise esi
mene järk saab alguse Käsmu- 
Palmse ümbrusest. Olemasolevate- 
(Muuksi pank oma 47 tn kõrguse
ga, paljud rändrahnud, millede hul
gas on Eesti kõrgeim Jaani-Too- 
mal, Nõmmeveski, Vasaristi ja Joa
veski joad, Koiga mõisahoone. 
Palmse park jne.) on kavas lisaks 
kujundada juurde uusi (Kristjan 
Raua ühe viimase töökoha — Pe- 
daspea küla vastav kaitse, Natturi 
kalurimiljöö taastamine, Käsmu 
merekooli ja laevaehitusplatsi mu- 
seoloogiline arendamine. Koiga se
pikoja «töökorda» seadmine jne.).

Nagu juba öeldud eespoolgi, on 
rahvusparkide põhimõtte kujunemi
sel oma osa olnud ka Tartu Üli
koolis sugenenud mõtteil (Fr; 
Falz-Fein, N. Kuznetsov, N. Bušš 

jt.). Pro f .  T. L i p p m a a  uuris 
USA Great Smoky Mountains nat- 

sionaalparki ja Soome Lapimaa 
omi. Lahemaa rahvuspargi etteval
mistamisel Eesti Looduskaitse Selt
si üldjuhendamisel andis asustus
loolise ja rahvastiku käsitluse

dots .  E. V a r e p, geotnorfoloogi- 
line andmestik põhineb valdavalt 
füüsilise geograafia kateedri töö
taja E. L i n kr us e põhjalikel 
uurimistel. Meie diplomand
E. F r e i b e r g  koostas rahvuspar
gi Kõrvemaa maastikulisse rajoo
ni jääva osa kirjelduse. Mittekoos
seisuline õppejõud J. L i n n u s  oli 
etnograaf ia-alaseks konsultandiks. 
Mitmed 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  k a s 
v a n d i k u d  (T. Täär, J. Lepik, 
K. Karjus, M. Lehtmets jt.) tegid 
sellelt alalt oma diplomitööd, mil
les nad analüüsisid metsade sei
sundit, maafondi jne. Tänavustest 
geograafia lõpetajaist käis A. 
Mi i l  m e t s kirjeldamas sealseid 
huvitavaid talusid, T. K a a s i k  
aga kogus andmeid jugade kohta. 
Isegi filoloog dot s .  O. M u t t  on 
kaasaaitajate hulgas — tema au
toriteet oli vajalik rahvuspargi läh- 
teprintsiipide eesti keelde tõlkimi
sel. Rahvuspargi töötajatena leiab 
rakendust TRÜ kasvandikke. Di
rektoriks on Eesti Looduskaitse 
Seltsi Rakvere' osakonna esimees 
I l m a r  E p ner.

Meie väljatöötatud rahvuspargi 
rajamise metoodikaga on käinud 
tutvumas Läti ja Leedu kolleegid. 
Oleme uue algatuse lätte juures, 
lätte juures, mille olulisus tuleneb 
tänapäeva urbaniseeruvale inime
sele looduslike tingimuste sihipä
rasest tagamisest.

J. EILART

MIKA WALTARI — Soome ajale- 
hemees, tõlkija, luuletaja, novellist, 
draama-, kuuldemängu-, reisi-, en
nekõike aga romaanikirjanik. Sün
dinud 19. 09. 1908 Helsingis.

Eestlasele on Waltari mahukast 
loomingust vahendatud kirjaniku 
esimene suuremat tähelepanu pälvi
nud romaan «Suur illusioon» 
(1928), samuti romaanid «Võõras 
mees tuli majja» (1937).ja «Kes 
tappis proua Skrofi?» (1939), mida 
peetakse üheks paremaks soome 
kriminaalromaaniks. Omapärased 
on Waltari miniromaanid, neist 
«Fine van Brooklyn» ilmunud eesti 
keeles ««Loomingu» Raamatukogu»
1969. aastakäigus ja on seega meile 
Waltari loomingust kõige kättesaa
davam.

Maailma pääses Mika Waltari 
«ma kaheosalise suurromaaniga

«Sinuhe, egiptlane». Olgu öeldud, et 
Eestimaal on seda soome käesoleva 
sajandi teise poole romaanikirjan
dusele aluse pannud teost võimalik 
lugeda seni vaid originaalis, ja 
Toome raamatukogus kahjuks üsna 
pika järjekorraga.

Alljärgnev katkend on pärit 1929. 
aasta reisiraamatu «Üksiku mehe 
rong» sissejuhatavast osast. Tõlgi
tud on üsna meelevaldselt, s. t. kat
kendid katkendis. Võib-olla tundub 
tollal 21-aastase kirjaniku mõtte
käik paiguti lihtsa või lihtsameelse- 

nagi, kuid see peaks siiski sobima 
praeguse koha ja ajaga . . .  tõepoo

lest, on ju kevadine sessioon ja nii 
kiire, kiire, kiire, ja igaüks meist 
igatseb oma konstantinoopolit.
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dest olen vaid mõnda lugenud. Ja 
näen kindlasti Akadeemiapoe aknal 
tema uusimat, äsja ilmunud raama
tut siis, kui kõik tundub olevat juba 
selge ja laused kirjutise tarvis hak
kavad mõlkuma meeles harvadel 
jõudehetkedel ja öödel, kui uni ei 
tule.

Esteetika, kunsti sünd, draama
teooria, kirjanduse aja lugu... 
Goethe, Schiller, Novalis, Hoff
mann, Keller. Corneille, Racine, 
Stendhal, Hugo, V illon. ..  Elan 
suurte meeste seltsis, õpin lugu 
pidama sellest, mille mu instink
tiivne mässajahing on varem tõr
junud.

Öpin armastama Goethetki. . .  
Tema noort, ägedat südant, ta hin
ge, kus kõik mõtted hõljuvad. Näen 
läbi näiliku õnne, edu ja võimsa au 
õnnetut inimest, kelle noorus on 
on kadunud ministri istmele ja õu- 
konnaintriigidesse.

õpin armastama Victor Hugo’d
— titaani, kes kirjutas, Kirjutas,

da lehekülge Stendhali elulugu —, 
kolm näidendit; õhtul esimene loo
mus laudatur-töösse, — liigitus, eri 
peatükkide motod.

Keskööl helises telefon: grammo
fon, naiste seltskond, joodavat, 
vorsti. Oh, kuule, käi praegu põrgu!

. ..  Publik. Olen muretsenud en
dale fraki, olen võimeline sellesse 
pugema ilma tavalise, kiusliku tun
deta. Lihtne ja proosaline tegevus. 
Dekaan loeb ette kandidaadieksami 
sooritanute nimed. Abiline läheb 
kandidaaditunnistusi ülikooli pitsa
tiga tembeldama. Veidi oodanud, 
saame need mitmekordselt kokku
murtuna kätte. Oleme ametlikult ja 
kõikide reeglite kohaselt küpsed.

Nõod annavad mulle roose. Eba
määrast piinlikkust tundes lähen 
otsima autot, mis viiks mind koju 
tagasi. Samal päeval on uued üli
õpilased saanud mütsid, rühmiti 
tulevad nad mulle ülikooli nurgal 
roosikimpude ja õnnelike naeratus
tega vastu. Minu kaabu, mu roosid

Talv oli hämar udu, mida jäätu
nud tänavalaternate rivid pakase- 
öödel lõikasid. Mõne sulailma õhtul 
näisid tähed suured, kui valgus 
tuhmunult läbi niiske õhu murdus.

Päevad ja õhtud olid tööd täis. 
■Õhtupoolsed ööd täis tühjust ja 
vargset igatsust, ööd olid närvi
line, katkendlik uni, täis unenägu
sid — painajaunesid, unesid eba
õnnestunud eksameist.

Otsustasin enesele tunnistada, et 
■olen võimeline tööd tegema. Enne 
jõule olin maha saanud eeleksami
ga, jäid veel lõpueksamid. Kaks 
iaudaturit 1 ainetes, milles mul pol
nud veel mingit hinnet, üks appro- 
batur2 — teise olin juba varem 
sooritanud. Teise laudaturi jaoks oli 
peale selle veel kirjalik töö ees.

Oleksin ju võinud kasutada tava
list eksamiaastat õpingute lõpetami
seks. Kuid ma pidin vabanema. 
Euroopa maanteedel oli nii palju 
linnu, mida ma polnud veel näinud, 
nende nimed laulsid mu mõtteis 
õhtuti enne unne suikumist. Ma 
pidin vabanema — nägema, kuul
ma, tundma, aimama — elama! 
Vihkasin ja armastasin ülikooli. 
Eksam tähendas mulle vaid osa 
tehtud tööst, püüet iseseisvate sei
sukohtade poole erinevate raama
tute segasummas, oskust leida eri
nevate asjade ühiseid külgi Ja 
mul oli oma töö, millesse tahtsin 
sukelduda niipea, kui võimalik. Ot
sustasin teha kõik ühe kevadsemest
riga. Tõstsin mässu oma otsuse 
vastu — see tundus arutu ja asjatu. 
Kuid ma tundsin, et kui suudan se
da kõike teha, võin samas enesele 
tunnistada, et olen eluks kõlblik 
isiksus. Ennekõike oli asi tööhulgas, 
millega olin määratud aja jooksui 
otsustanud hakkama saada.

.. . Nelisada lehekülge. Istun õh
tul kohvilauas. Küpsised, keeksid, 
külalised. Naeran, olen seltsiv, ves- 
tan julgeid lookesi. Väsimuse när
vilisus teeb mind raevukalt rõõm
saks. Kuni äkki valdab mind järsk, 
selge ettekujutus, kuidas ma ise, 
just mina käin tänaval ukse ees

1 laudatur (lad. k.) — õppeaine ö!<em- 
astme nimetus. о

a approbatur (lad. k.) — kiidetakse 
heaks, tunnistatakse kõlblikuks; mõne
des ülikoolides eksamihinne.

aeglaste, raskete sammudega, oo
dates, millal lõpuks on nimepäevad 
otsas. Tunnen, et võiksin minna, 
kohata iseennast välisukse ees: 
«Tere, saab sindki kord näha!»

Grammofon pahvatab mängima 
tantsupala «Constantinople». Kas
side kisa, hullumeelne, haiglane 
kuuvalgus, mädanevate lillede lõhn. 
Ma pean, pean saama vabaks. Ei 
tohi ebaõnnestuda. Konstantinoopol
— see on vaid sümbol — Pika Tee
konna, hoo, igatsuse sümbol.

.. . Sain läbi. Kohe pärast lihavõt
teid on esimene suur suuline arves
tus. Olen veidi närvis, kuid ei kar
da eriti. Saan arvestusele üksi, see 
on parem, kui oleks korraga mitu 
inimest, — siis on alati tunne, et 
keegi teine saab just need küsimu
sed, millele mina oleksin osanud 
vastata.

Peamurdmist nõudvaid küsimusi 
mul pole. Kant muidugi tuleb filo
soofia ajaloos, olen teda tõsiselt 
mitu päeva kirunud ja jõudnud jä 
reldusele, et ta on vähemalt moraa
li alal tihedalt ja loogiliselt kesk
pärasusest läbi viinud oma mõtted. 
Aga miks peab ta seda tegema sak- 
sapäraste keeruliste leheküljepik- 
kuste lausetega! Selgelt esitatu on 
ka selgelt mõeldud — ja kõikide 
suurte mõtete ühine omadus on just 
lihtsus.

Muidugi takerdume me Kanti, siis 
Fichtesse ja vist ka metafüüsikasse, 
millest ma pole suutnud juba paar 
aastat huvituda, kuna kõik meta
füüsilised teooriad põhinevad ikka 
hüpoteesidele, igatahes palju sage
damini kui puhtalt kogemuslikud 
te_admised. Praktiline filosoofia on 
võitnud teoreetilise.

Arvestus on pigem vestlus . . .  
Saan läbi «heaga», tänan, lähen. 
Veel on ees laudatur esteetikas ja 
kirjalik töö.

Jälle seminariraamatukogu — 
kuid teine ruum ja rohkem rahvast. 
Semestri lopp läheneb hirmuäratava 
kiirusega. Ei jõua enam lõuna ajal 
kodus käia. sigarett ja tass kohvi 
Nissenil, väike võileib, kiire eine 
Linnakeldris või pansionaadis. Õh
tuti rontväsinuna loen veel Morandi 
teoseid laudaturitöö tarvis. Teemat 
valides ma ei teadnudki, et mees 
on jõudnud avaldada 13 teost, nen

kirjutas, — Ruy Blas’i, kes armas
tas Hispaania kuningannat, — kur
just, hiilgust, pateetilisust, au — 
kaoses, metsiku merena.

...H a ll hommik ülikoolis. Tõm
ban meestele määratud ruumis suit
su enne loengu algust. Kehas on 
tunda veel liiga varase ärkamise ja 
külmas toas riietumise värinat. 
Koik on hall — vihkan kõledat, 
pikka, pimedat trepikoda, mis viib 
ülikooli Aleksandri tänava poolt — 
kõrgeid treppe, mis tõusevad alu
mise saali pooJe. Töö tundub nii 
lootusetult asjatuna.

Seintele on pliiatsiga kirjutatud 
häbematusi akadeemilisest seltsist, 
Iseseisvuse Liidust, rebastest, roots
lastest, soomlastest, üksteise peale 
ja segamini. Tore psühholoogiline 
uurimisteema, võiks kirjutada väite
kirja WC-de ja laudade kirjutustest 
ja joonistustest.

Suits saab otsa. Professorgi on 
täna hommikul väsinud. Püüan 
kuulata. Keegi on lauaklapile joo
nistanud naisepea, — teine pistnud 
piibu sellele suhu mingil ääretult 
tobedal hetkel, kolmas on alla kir
jutanud nime.

Nissenile ja raamatukokku. Sada 
lehekülge kirjanduseajalugu — sa-

kahvatuvad nende tulvava rõõmu 
teel. Saan äkki aru, et keegi neist 
vaatleb mind kahetsustundega: 
kindlasti mõni läbikukkunu, kes 
lohutuseks on saanud roose.

Jõuan autosse ja süütan sigareti. 
Koju.

Kodus on ka roose — palju. Roo
sid on kaunid, kuid banaalsed. Nen
de lõhn on liiga mahe minu jaoks. 
Seepärast tunnen paarist rooside 
sekka äraeksinud tumedast nelgist 
rohkem rõõmu kui millestki muust.

Õhtupoolik on kahvatu ja pikk. 
Kogu ärevus on laugenud. Istun 
kiiktoolis, püüan mitte midagi mõel
da, — kuid kõigest hoolimata hiilib 
aeglaselt kogu olemusse suur, vaik

ne nukrus. Tean, et olen vaba, et 

õige pea pääsen hoo hurma, Euroo

pa maanteile, uude ellu. Konstanti

noopolisse . ..  Ja kõigest hoolimata 
on raskemeelsus vulvahtanud va
lusana, kuhtuvana, kaunina. Väsi
mus? Vist,

Tõlkinud
HILLE OK

P. LUKATSI illustratsioon.

Ш'Ж . 1
Pardubice Keemia-Tehnoloogia Insti

tuut korraldab 2. rahvusvahelise üliõpi
laste fotograafia-alase ülevaatuse «FO- 
TOGRAFIA ACADEMICA». Ülevaatusest 
võivad osa võtta kogu maailma kõrge
mate õppeasutuste üliõpilased, aga sa
muti 1970. a. kõrgema kooli lõpetanud 
üliõpilased.

Ülevaatus toimub must-valge foto 
(suurus 40x30 cm) ja värvilise foto 
(suurus 30x24 ja enam cm) alal. Fotode 
hulk ühelt autorilt pole piiratud.

Saadetud fotodest tehakse valik. Küm
me parimat hinnatakse eripreemiatega ja 
jäävad näituse arhiivi. Kõigile üle jää
nud näituse kollektsiooni arvatud foto
dele kleebitakse näituse etiketid ja vii
mase ekspositsiooni järel saadetakse 
need autoritele tagasi. Vastuvõtmata 
tööd saadetakse autoritele tagasi kohe 
pärast žürli istungit.

2ürii esimees on Praha Muusika ja 
Draamakunsti Instituudi dotsent Jän 
S m о к.

Tööd saata aadressil: Химико-техннче- 
ский институт, отделения ридиохимии, 
г. ПАРДУБИЦЕ, Чехословакия. Rah
vusvahelistele saadetistele märkida 
«Некоммерческий товар».

Valikul arvestatakse fotosid, mis on 
saadud enne 15. oktoobrit 1971.

Ülevaatuse plaan: 
tööde vastuvõtu lõpetamine — 15. ok
toobril 1971,
žürii istung — 20.—22. oktoobril 1971,
näitus — november 1971,
tööde tagastamine — jaanuar 1972.

Viies 
türkoloogia— alane

(Algus lk. 2)

Need olid lingvistikasektsioon, Tür
gi ajaloo sektsioon, türgi rahvaste 
ajaloo ja filoloogia sektsioon. Esi
meses käsitleti suure põhjalikkuse
ga türgi keelte süntaksi üht raske
mat küsimust — konjunktsioonita 
liit-kõrvallausete olemust (17 ette
kannet koos arvukate sõnavõttude
ga). Teises sektsioonis kuulati ära 

seitse ettekannet kaasaegse Türgi 
ajaloo mitmesuguste etappide koh
ta. Kolmas sektsioon hõlmas 17 hu
vitavat ettekannet türgi rahvaste 
ajaloo, folkloori, kirjanduse, kultuu
ri jne. üksiketappide uurimisel juba 
saavutatu ning veel teha jääva koh
ta. Ettekannete puhul tekkinud ela
vates sõnavõttudes puudutati kor
duvalt türgi rahvaste kokku puuteid 
soome-ugri hõimudega (ungarlased, 
mirvalased).

Lõpuks esines ajakirja «Nõuko
gude türkoloogia» peatoimetaja ase
täitja üleskutsega tõhusalt abistada 
ajakirja erialase kaastööga.

PENT NURMEKUND



Eksamisessiooni kajastusi 
meie lugemis/aual

(Lõpetab prillide puhastamise, 
tõstab silmad taeva poole. Paus. 
Laseb pea norgu, jätkab puhasta
mist, kütkestab puhastamise, kal
lutab end taha paremale). Uu-uu!

S. BECKETT

Jah, rumal lugu killl! Mis selle 
mäluga ometi lahti on, kulla inime
sed, ah?

M. BULGAKOV

Siida jäi nagu seisma, miski pa
kitses ja tuikas, pea juhmist us ma
gusalt . . .

I. BUNIN

«See on sellepärast, et mul po
le kunagi midagi erilist öelda,» 
vastasin. «Parem olen siis vait.»

A. CAMUS

Ma ei suuda asju meelde tuleta
da nagu varem . . .  ja ma ei püsi 
kümmet minutitki ühte kasvu!»

«Ei suuda mis asju meelde tu
letada?» kiisis Tõuk.

L. CARROLL

Millest ma siis veel peaksin rää
kima?

F. DÜRRENMATT 

tõde ei selgu siiski enne 
kui selgub see kas oks kannab või 
ei kanna

A. EHIN

Väike daam vaikis: meelepaha 
paisutas ta peeni sõõrmeid.

A. FRANCE

Ma ei tea, mida öelda... Tun
dun endale idioodina.

M. FRISCH

Tu jäi vait. Jutustus näis lõppe
nud olevat.

E. HEMINGWAY

Ma rääkisin teile kõik ära, mis 
ma tean.

F. KAFKA

Vaikus muutus veel sügavamaks 
ja ainult ajuti kostis kusagilt ker
ge kahin, nagu sureva linnu ohe.

S. MROZEK

Pole mõtet lolli mängida. Ongi 
kõik, mis mul teile öelda oli.

J. OLESA

Ma ei saanud enam millestki 
aru: mu olin pettur, ma jutustasin 
lollusi, mida keegi ei saanud usku
da, lühidalt, ma avastasin kujut
lusvõime.

J.-P. SARTRE

Kuivade, veretute huultega, kõh
na, tursunud näoga ja kähiseva 
häälega ütles ta, jõuetult käsi mul
judes: «Peaasi on tahe ja visadus.»

V. SKLOVSKl

Ehk on parem mõtlikult vaikida.

M. UNT

TOOMAS KALL

tii 1 sete uuendajate aaärmuste puhul 
paneb meid aina imestama nende 
arglikkus.

Paul Valery (1871 — 1945)

«Me peame võitlema, et meie 
tõde võidule pääseks, et purusta
da maskid, mida kanname elus. 
Teater peab rikkuma meie maail- 
munagemtse stereotüüpe, konvent- 
sionaalseid tиndeid, konformismi- 
stampe: teater peab neid lõhkuma 
seda brutaalsemalt, et need stereo
tüübid on inimorganismis sügavalt 
juurdunud.»

Seda on öelnud Jerzy Grotows- 
ki — Poola eksperimentaal-labora- 
tooriumteatri «18 Rida» direktor- 
režissöör-lavastaja. Ta omapärane 
suhtumine teatri vajalikkusesse ja 
eesmärkidesse on äratanud laial
dast tähelepanu. Ta olevat Stanis
lavski järel teine mees, kes on lä
hemalt uurinud näitleja väljendus
vahendeid ja -võtteid ning näit
lejaga töötamise meetodeid. Õieti 
nimetataksegi tema teatrit Näitleja 
Meetodite Uurimise Instituudiks.

Grotowski teater eksisteerib 10- 
liikmelisena: 8 näitlejat (6 meest,
2 naist), režissöör ja kirjandusala 
juhataja. See on omapärane kom
paktne tervik — sõpruskond, kus 
kõik teavad kõigist kõik. Grotowski 
teatrisse tulevad need, kellele ta

evalise teatri raamid kitsaks jäävad 
£ja kes on veendunud oma elukutse 
A kõrges missioonis.
 ̂ Grotowski arvates on inimene 

A kaotanud oma tervikliku väärtuste 
£ süsteemi, ta on killustatud. Kõige 
l tähtsam on leida kindlustunne ise- 
aendas. Kuid inimene ei pea taker- 
fduma egotsentrismi, vaid peab en
da leidma teistega suheldes, end 
kaotades. Grotowski näitleja, ava
des kõige intiimsemad küljed oma 
psüühikast, suudab vaatajaile va
hetult mõjuda. Grotowski ei näita 
ainult kaasaegse maailma kriisisi
tuatsiooni, vaid tahab anda oma 
panuse selle kriisi ületamiseks vaa
taja teadvuses. Ta teeb seda süda
metunnistuse ja emotsionaalsuse 
aktiviseerimise, provotseerimise, ja 
šokeerimise teel.

Teatris ei lavastata kaasaegsete 
autorite teoseid. Kirjandusala ju
hataja L. Flaszen on veendunud, 
et tänapäeval esinevat teadmiste 
ja  väärtuste kriis, mille peegeldu
seks on ka teksti kriis. Lavastades 
klassikalisi teoseid tahab Grotows
ki vanu väärtussüsteeme kontrolli
da ja näidata, mis neis vaatamata 
ajalisele distantsile veel elav ja 
oluline on. Ürgsed müüdid ja aja
loolised tragöödiad on ainult alu
seks režissööri stsenaariumile ja 
tõukeks näitleja loomingule. Oma 
lavastustes rõhutab põhiliste elusi
tuatsioonide (Elu, Armastus, Surm) 
ürgset olemust, andes neile tera
valt kaasaegse varjundi. Vanu 
väärtusi kontrollitakse uute mõõ
dupuudega. Austades luuletajate 
sõna ja teoste poeetilist struktuu
ri, monteerib Grotowski teose täie
likult ümber ja muudab sisu aktu
aalseks. Näiteks võtab ta Us- 
penski «Akropolises» interjööriks 
koonduslaagri ja laseb näitlejail- 
vangidel mängida klassikalise mü
toloogia kangelasi (Helenat, Pa
rist jt.) ning etenduse lõppedes ka

duda neil jumalaotsijail koos la
vastajaga gaasikambrisse.

«Teater peab lõpuks kindlaks te
gema oma piirid. A l a s t i  n ä i t 
l e j a  v a e s e s  t e a t r i s  — see 
on vormel, mis tuleb omaks võtta.»

J. GROTOVSKI

Ületanud kõik kehalised ja füü
silised takistused ning teinud loe
tavaks impulsi tekkimise hetked, 
peab näitleja suutma oma psüühi
ka kõige intiimsemate avaldustega, 
oma alasti olemusega vaatajaisse 
mõjuda. Eesmärgiks pole mitte 
mängida juba loodud rolli, vaid 
tuua ilmsiks iseennast, oma algu
pärast vaimusub stantsi — seifi. 
Selleks peab näitleja meisterlikult 
valitsema oma keha, hääle ja psüü
hiliste olukordade üle. Näitleja ei 
mängi mitte publiku jaoks, vaid 
publiku juuresolekul, nii et publik 
hakkaks koos näitlejaga looma ja 
avastama. Pealegi ei eksisteeri 
Grotowski struktuuris vahet saali 
ja lava vahel: vaatajad nn ühtlasi 
ka etendusest osavõtjad. Näiteks 
Marlow «Doktor Faustuse tragöö
dias» on vaatajad kutsutud küla
listeks söömaajale, mille Faust en
ne surmaminekut korraldab. Teises 
lavastuses kandub tegevus hullu
majja, kus vaatajad istuvad patsi
entidena raudvooditel.

eo-towsS Li

teatev----  
G i t * s Inaute 

teatae
Grotowski teatrile on iseloomu

lik lavaliste vahendite ökonoom
sus, efektsete kostüümide ja rik
kalike dekoratsioonide puudumine. 
Näiteks Calderoni-Slowacki «Kind
lameelses printsis» muutub laud 
kord operatsioonilauaks, kord 
ohvrialtariks, kord jälle katafal
giks. Samuti kasutatakse üht riie
tuseset paljudeks otstarveteks: 
mantel muutub kokkukeeratuna 
nuudiks, vaimuliku kuub timuka 
kapuutsmantliks.

Grotowski ei pea teatrit kunsti
de (tants, muusika, kujutav kunst) 
süsteemiks, vaid nõuab, et peatä
helepanu olgu pööratud näitlejale,

Näitleja positiivne tee on õpe
tada kindlaid positiivseid vilumu
si, teadmisi, võimeid. Negatiivne 
tee piirdub loomingulise protsessi 
kõikide takistuste kõrvaldamisega. 
Positiivne tee viib stereotüüpide 
tekkimisele, negatiivne tee austab 
individuaalsust ja arendab seda 
edasi. Psühhoanalüütikuna tunneb 
Grotowski iga näitlejat täielikult,

mõistab tema harjumusi ja komp
lekse, et neid hiljem kõrvaldada. 
Näitlejaile ei tohi õpetada ei hin
gamist ega žeste, iga näitleja aval
dab end isemoodi, ohverdades äär
mise alandlikkuse ja siirusega oma 
isiksuse kõige intiimsemad sfäärid, 
jättes seejuures kõrvale nn loo
muliku reaktsiooni ja käitumise, 
mis ei ole muud kui harjunud 
mask.

Grotowski koostas näitleja tree
ningu individuaalse meetodi, mis 
ammutab materjali ida meetoditest 
(hatha-yoga, nutta, jaapani ja in
dia teater). Režissoor peab viima 
näitleja niikaugele, et ta suudaks 
fikseerida endas, need spontaansed 
unpulsid taastamaks neid lüljem 
etendustel. Spontaansus on aga 
rangelt distsiplineeritud: improvi
satsiooni etendustel ei esine. Iga 
etenduse eel on pooletunnine kes
kendumine täielikus vaikuses. Sel
le aja jooksul lähevad näitlejad 
transsi ja eralduvad ümbritsevast 
keskkonnast. Näitleja peab sel ajal 
suutma koguda enesesse kogu ener
gia, millega ta hiljem iseenese ja 
publiku üle valitseb. Iga etendus 
kestab ainult tund ja 25 minutit, 
kuid nõuab näitlejalt täielikku ene
sepõletamist ja -ohverdamist. Et 
vastu pidada tohutule pingele, mis 
kogu etenduse vältel püsib, tuleb 
näitlejal treeningutel oma psüühi
list ja füüsilist vastupidavust suu
rendada. Neli tundi päevas on 
näitlejail treeningud, kuhu on lü
litatud akrobaatika, plastika, joo- 
gide gümnastika ja pantomiimid, 
peale nende veel silmade, näo ja 
hääle ilmekuse harjutamine. Mii
mika on väga mõõdukas, keha see- 
eest palju liikuvam. Ei žestikulee- 
rita kätega nagu enamikus teatri
tes, näitleja mängib kogu oma ke
haga. Liikumisel on samasugune 
tähtsus kui sõnalisel tegevusel.

Juba teatri loomisest peale on 
režissööri eesmärgiks ' olnud luua 
tõeliselt loominguline kollektiiv. 
Isikukultust teatris ei ole, olgugi 
et Grotowski on suur autoriteet. 
Kollektiivi iga liikme juures män
gib tohutut rolli tema ühiskondlik- 
moraalne pale ja kristalselt puhtad 
loomingulised tõekspidamised.
Näitleja mängib, kuid samal ajal 
võtab aktiivselt osa loomeprotses
sist, oma rolli ülesehitamisest. 
Proovidel toimuvad tormilised 
vaidlused, kus režissöör jälgib, et 
■ näitleja ei läheks mingile komp
romissile oma rolli avamisel. Kol
lektiivis on võimalik läbi lüüa 
üksnes tohutu tööga. Et niisugune 
kollektiiv tekkida saaks, on vaja 
valida liikmeid väga range print
siibi järgi. Nõudmised ei puuduta 
ainult näitleja meisterlikkust, vaid 
nõutakse ka terveid elukombeid ja 
täielikku andumust oma tööle.

Kogu ■trupi elulaad ja tööstiil 
meenutab askeetlikku elukorda. 
Grotowski ise on väga kasinate 
elukommetega, elab tagasihqidli- 
kult mingisuguste lisasissetuleku
teta. Ta pühendub täielikult■ teatri
le ja omab raudset enesedistsip
liini. Seda kõike nõuab ta ka näit
lejatelt. Ta on türann, isa ja sõber 
ühes isikus.

Raske haiguse tagajärjel varises
18. juunil manala.sse TRÜ orgaani
lise keemia kateedri kauaaegne 
õppejõud vanemõpetaja Martin 
Soots. Meie hulgast lahkus üks 
neist, kelle tööga pandi alus TRÜ 
keemiaosakonna taassünnile sõja
järgseil aastail.

Martin Soots sündis 20. märtsil 
1906. a. Virumaal Aaspere mõisa 
meieri paljulapselises perekonnas. 
Kooliteed alustas ta Koorküla valla
koolis 1914. a., jätkas seda Tartu 
kommertsgümnaasiumis ja Viljandi 
kommertsgümnaasiumis. Et õppi
mine oli seotud suurte majanduslike 
kulutustega, pidi noormees varakult 
hakkama ise kooliraha teenima. Ol
les juba ametis, astus M. Soots 
õppima Tartu Ülikooli Matemaatika- 
Loodusteaduskonna keemiaosakon- 
da, diplomi sai ta 1937. a. aga juba 
Tallinna Tehnikaülikoolist, kuhu 
keemikute ettevalmistamine 1936. a.

Omapärast rolli selles tihedas 
sõpruskonnas mängib kirjandusala 
juhataja L. Flaszen. Tema juurde 
tullakse kõige intiimsemate küsi
mustega, mis nõuavad erilist tak
titunnet. Ta on kollektiivis nagu 
südametunnistuse hääleks. Lavas
tuse valmimise käiku ta ei sekku, 
kuid ta sõnal on siiski väga arves
tatav osa.

Kollektiiv, kellel on sellised kris
tallpuhtad loomingulised tõekspi
damised ja kes on siiralt veendunud 
oma kutse kõrges ja puhastavas 
missioonis, on väärt, et neist roh
kem kõneldaks-kirjutataks.

On huvitav märkida, et 4. mail 
TRÜ klubis toimunud esietendusel 
on E. Hermakiila, M. Unt ja kõik 
teised suutnud mitmel viisil Gro
towski teatri väljendusvahendeid 
ja -võtteid oma õhtus ära kasuta
da: SILVIA BAUM

oli üle viidud. Keemikuna töötas ta 
lõhkeainete spetsialistina. 1940. aas
tal, pärast ENSV moodustamist, ar
vati M. Soots Töölis-Talupoegade 
Punaarmee koosseisu._

Suurest Isamaasõjast võttis 
M. Soots osa selle alguspäevadest 
peale kuni sõja võiduka lõpuni. 
Tema lahingulisi teeneid on hinna
tud «Punase Tähe» ja «Isamaasõja 
I järgu» ordenitega ning mitme me
daliga. Sõja lõpetas ta kaardiväe 
majorina.

1946. a. asub M. Soots tööle 
ENSV Tööstuse Teadusliku Uuri
mise Keskinstituuti noorema tea
dusliku töötaja kohale, kust 1949. a. 
lõpul siirdub Tartu Riiklikku Üli
kooli analüütilise keemia kateedri 
assistendiks; 1. veebruarist 1951 
töötab ta TRÜ orgaanilise keemia 
kateedri vanemõpetaja kohal kuni 
pensionile siirdumiseni 1969, a.

Kakskümmend aastat võttis 
M. Soots osa noorte spetsialistide 
kasvatamisest ning õpetamisest, lu
gedes keemilise tehnoloogia ja or
gaanilise keemia kursusi, juhenda
des vastavasisulisi praktikume, sa
muti kursuse- ja diplomitöid. Ei saa 
märkimata jätta fakti, et M. Soots 
oli ENSV-s esimene, kes hakkas ra
kendama polarograafilist uurimis
meetodit. Selle ala esimese spetsia
listina jagas ta väärtuslikke nõu
andeid ja õpetusi paljudele õpilas
tele. Ta on mitmete teaduslike ar
tiklite autor.

Martin Soots jääb kaastöötajaile, 
sõpradele ja õpilastele mälestusse 
kui haruldaselt kohusetundlik, takti
tundeline ning tagasihoidlik ja abi
valmis kaaslane, kes oma asja
likkuse ja suure töökusega oli ees
kujuks kõigile. Ta oli pedagoog, 
kelle põhiiseloomujooneks oli täpsus 
töös ja teiste inimeste mõistmine.

Oma kutsetöö kõrval oli ta suur 
ratsaspordientusiast ning kõrge kva
lifikatsiooniga treener, omaaegne 
eesti tippsportlane takistussõitudes. 
Ülikoolis, teenistuse algaastail an
dis ta TRÜ Kehakultuuriteaduskon
nas ka ratsutamistunde.

Mälestus Martin Sootsist jääb 
kaastöötajate ja õpilaste südameisse 
püsima.

TRÜ keemiaosakonna 
kollektiiv

Tänusõnad
15. mail k. a. esines meie kooli 

ruumides TRÜ kammerkoor. Esine
mine oli väga meeldiv. Kuulsime 
koori esituses laule nõukogude ja 
välismaa autoritelt, mis väga hästi 
illustreerisid laulmistundides läbi- 
võetut. Suur tänu ülikoolile, kelle 
isetegevuslaste perre kuulub nii 
tubli ja võimekas kollektiiv. Loo
dame, et ka edaspidi kuuleme TRÜ 
kammerkoorist ja kammerkoorilt. 
Suur tänu!

Puurmani Keskkooli komsomoli
komitee

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 II I .  Üksiknumbri 
iiind 2 kop. Teil. 4058. MB 06444.
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Esimesed 
kokkuvõtted rõõmustavad

Jälle on saabunud uus suvi. Suvi 1971. Jälle läheb ellu 
järjekordne lend Tarlu Riikliku Ülikooli lõpetajaid. Aulas 
\õlavad peaaegu iga päev orkestrihääled, jagatakse diplo
meid, viimaseid õpetusi ja edusoove, lillede sületäisi ja 
õnnitlusi. Käesolev suvi on eeskätt teie suvi, kallid lõpeta
jad. Saab alguse teie tulevikuplaanide realiseerimine. Ent 
elu on muutlik. 30 aastat tagasi algas sõjamürin. Teie 
võite tööle asuda hea perspektiiviga rahuajal.

Viigem siis ülikoolist ja aulast kaasa parimad mälestu
sed, soovid ja soovitused, täitugu teie unistused elust ja 
tööst. Andke oma panus NLKP 24. kongressi otsuste reali
seerimiseks. Ja pidage alati kalliks alma mater’it, ärge 
unustage oma suurkooli, nii nagu temagi teid ei unusta, 
sest olete olnud üks temast, olete osake tema ajaloost.

Professor K. Siilivask

Tänaste diplomandide 
mõtteid lõppevast 

koolipõlvest
Ü LIKOOLI AJALEHE TOIMETUS KÜSIS

ф  Kuivõrd meeldejääv ja Sinu ootustele vastav oli esimene koolipäev 
ja esimene loeng ülikoolis? 

ф  Kui palju aega jätkus iseseisvaks tööks oma erialal loengute kuu- 
lamise-üleskirjutamise, ühiskondliku töö, meelelahutuse ja üldise 
silmaringi laiendamise jadas? 

ф  Kas kitsamale erialale spetsialiseerumise «eelõhtul» tundsid ennast 
küllalt otsustusvõimelisena ja küllalt veendununa? 

ф  Sinu tulevane töökoht. Milline on sealne kollektiiv? 
ф  Lõpeb pikk koolipõlv. Võid Sa nüüd öelda, kas Sinu põhimõtted, 

hoiak, ümbritseva elu (eriala, suhted kaasinimestega, sündmused 
poliitikas ja kultuurielus) mõistmise kriteeriumid on välja kujune
nud? Kas tunnetad, et ülikool on Sulle selles osas vajalikku tuge 
andnud?

INNO MAASIKAS — 
Matemaatikateaduskonna 

V kursuse üliõpilane
Tulin sõjaväest ja jõudsin nä
dal aega pärast koolitöö algust 
Tartusse, sellepärast ei tea ak
tuse kohta midagi ütelda. Esi
mene loeng, mida kuulasin, oli 
kusagil väikeses auditooriumis. 
Luges dots. Kaasik.

Milline I kursuse esimene 
loeng ülikoolis peaks just ole
ma. ei oska täpselt ütelda. 
Võiks tutvustada üldist õppe
kava. Kõike muidugi ühe loen
guga selgeks ei tee, aga mingi 
ülevaate see siiski annaks. 
Isiklikult olen loengutel käimi
se poolt, kuigi mõned arvavad, 
et sellest suurt kasu pole. Loen
gud annavad siiski rohkem kui

Koefitsient on madal, aga hea, 
et ta niisugunegi on!

Rahvakontrolligruppide tööst
Seoses TRÜ rahvakontrolligrup

pide volituste lõppemisega käesole
va aasta aprillis oleks huvitav tea
da, kuidas on kulgenud ülikooli 
allasutustes uute rahvakontrolli
gruppide valimised ning kui pajju 
neid gruppe nüüd on?

Rahvakontrolligruppe on kaks
teist — 11 allasutuse gruppi pluss 
sügisel uuesti valitav üleülikoolili- 
ne rahvakontrolli grupp, kes juhib 
ja ' koordineerib kõigi gruppide 
tööd!; Liikmete. arv kokku läheneb 
kaheksakümnele, nii; ...et päris suur 
hu!к inimesi.

Allasutustes on uued grupid juba 
valitud (välja arvatud üks teadus
kond, kus'seda lähemal ajal tehak
se), — käsil on tööplaanide koos
tamine.

Kuidas töötasid eelmised rahva- 
kontrolligrupid?

Iga rahvakontrolligrupi tööd juh
tis ja organiseeris grupi esimees, 
kes koordineeris ja arendas koos
tööd üleülikoolilise rahvakontrolli- 
grupiga. Igal grupil on põhimääru
se järgi niisama suured õigused 
nagu üleülikoolilises Mis puutub 
gruppide töö intensiivsusesse, siis 
jagunesid nad ses suhtes kahte 
suurde rühma: töötavaiiks ja mitte- 
töötavaiks. Aktiivse tegevusega on 
silma paistnud Teadusliku Raama
tukogu, Füüsika-Keemiateaduskon-

(kiisimuste-vastuste vormis)

na, Arstiteaduskonna ja Kehakul
tuuriteaduskonna grupid. Ka mate
maatikud on üht-teist teinud.

Kuidas töötab üleülikooliline rah- 
vakontrolligrupp, kuidas on ta töö 
organiseeritud?

Kui arvestada töö hulka ka koos
olekuid, siis on neid peetud kesk
miselt üks kord kuus. Grupil on 
ema tööplaan ja tegevus on jaota: 
tud sektorite vahel. Sektoreid on 
kolm: õppetöö, teadusliku töö ja

administratiiv-majandusküsimuste 
sektor. Küllaltki suure osa moodus
tavad plaanivälised jooksvad küsi
mused.

Kui suur osa rahvakontrolligrup- 
pidesse valitud seltsimeestest tegut
ses enam-vähem aktiivselt sellel 
ühiskondlikul alal?

Võib väita, et rahvakontrolli te
gevusest on aktiivselt osa võtnud 
ca 35% sinna valitud inimestest.

Kuidas võib hinnata seda «ak
tiivsuse koefitsienti»?

Muidugi madalaks, aga hea, et ta 
niisugunegi on, sest ega see ole 
ainuke ühiskondliku tegevuse liik, 
millega ülikoolis tegelda tuleb. 
Pealegi on siia kuuluvad küsimu
sed oma sisult enamasti niisugu
sed, et ühiskondlikel aluseil tööta
vate mittespetsialistidega suurt mi
dagi ära ei tee, kui just mõni selt
simees ei hakka oma aega nende

IV üliõpilaste ü h i s k o n n a -  
t e a d u s t e - a l a s t e  teaduslike 
tööde konkursi esimese vooru esi
algsed kokkuvõtfed on tehtud. Kok
ku esitati üleülikoolilisele konkur
sile 938 tööd : 80 uurimuslikku ja 
858 referatiivset. Juurdelisatud ta
belist on näha, mitu tööd kirjutasid 
iga teaduskonna üliõpilased (esi
mene arv tähistab uurimuslikke, tei
ne referatiivseid töid). Toodavad 
arvud pole lõplikud, mõnikümmend 
referaati laekub nähtavasti veel.

Töid on kirjutatud kõigis kon
kursi temaatika põhivaldkondades: 
NLKP ajaloo, poliitilise ökonoomia, 
filosoofia ja teadusliku kommunis
mi teooria alalt, samuti umbes 40 
tööd komsomoli- ja noorsooproblee- 
midest. Laialt on kasutamist leid
nud NLKP XXIV kongressi mater
jalid, rida töid ongi pühendatud 
otse kongressi otsuste analüüsile.
. Konkursitööde sisulise külje koh

ta langetab komisjon otsuse sep
tembrikuus. Tähtis on aga see, et 
tänu kõigi asjaosaliste pingutustele 
oleme saavutanud murrangu ühis- 
konnateaduslikust uurimistööst haa
ratud üliõpilaste arvus. Üks konkur
si eesmärke tundub täidetud — ja 
ilmselt ei toonud see kaasa töid 
kirjutanud üliõpilaste erialase ette
valmistuse itaseme märgatavat lan
gust, mida konkursi juhendi teata
vaks tegemisel mõnel pool kardeti. 
Põgus pilk töödele lubab arvata, et 
kvantitatiivne kasv pole halvenda
nud tööde kvaliteeti: kõrgetaseme
lisi originaalseid uurimusi on esi
tatud selgi korral.

Mis saab ülikoolisisesele konkur
sile saadetud töödest edasi? Kõige
pealt on põhimõtteliselt ära otsus
tatud, et kõik need uurimuslikud 
tööd, mis kateedrite ja laboratoo
riumide ettepanekute alusel preten
deerivad ülikoolisiseselt I — II — 
III kohale, võib saata ka vabariik
likule konkursile. Vastavad tööd tu
leks — kui seda juba tehtud pole — 
kateedrite ja autoriite ühisjõududega 
korrektselt vormistada (masinakir
jas ja köidetud 2 eksemplaris) ning 
varustada 2 retsensiooniga, millest 
üks on väljastpoolt seda kateedrit, 
kelle juures töö koostati. Suvekuu
del leitakse ehk aega ka nende tööde 
sisuliseks viimistlemiseks, mis enne 
vabariiklikule konkursile esitamist 
seda veel vajavad. Teadusliku uuri
mistöö sektorist on võimalik auhin
dadele pretendeerivaid töid selli
seks viimistluseks kätte saada. Kõik 
sisuliselt ja vormiliselt viimistletud 
tööd tuleb tagastada teadusliku 
uurimistöö sektorisse 13. septemb
riks — siis alustab konkursikomis
jon tegevust.

Kuivõrd referatiivsed tööd vaba
riiklikule konkursile saatmisele ei 
kuulu, pole ka nende selleks ots
tarbeks viimistlemine vajalik.

Tuleval õppeaastal konkurss jä t
kub. Sellega seoses tuleb täiendada 
ka sel aastal kokkuseatud konkursi
tööde näidistemaatikat. Eelkõige 
peaksid temaatikas kajastuma 
NLKP XXIV kongressi otsused.

P. KENKMANN, 

konkursikomisjoni liige
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trükitud konspektid, hiljem on 
kergem ka eksamiks õppida.

Kahel esimesel kursusel jäi 
tihti vaba aega, hiljem mitte. 

Omajagu aega võttis ühiskond
lik töö, iseseisev töö samuti. 
Meelelahutuseks ja ilukirjandu
se lugemiseks kippus aeg vägi
si napiks jääma. 

ф  Jah. Spetsialiseerumine toimub 
meil 3. kursuse algul. Aeg tun
dub üsna paras olevat. Varem 
on huvid ja tulevikukavatsused 
veel üsna segased ja hiljem 
jääks oma erialale pühendatav 
aeg liiga väheseks, 

ф  Proovin aspirantuuri astuda, 

ф  On küll. Kaasa on aidanud sel
lele loengud, vestlused kaaslas
tega, osavõtt ühiskondlikust 
tööst ja juhendajad.

INNA-LIIS L i lM  -

Arstiteaduskonna 
VI kursuse üliõpilane

@ Muidu täiesti .tavaline päev, 
ainult väga, väga hea meel oli, 
et. ülikooli sisse sain.

ф  Arstidel on iseseisva töö osa 
eriala raames väiksem. Arvesse 
tuleb ehk vaid töö ringides. 
Aega on jätkunud kõigeks ja 
vahel ülegi jäänud.

Ф  Jaa. Valisin nina-kurgu-kõrva- 
arsti elukutse. Spetsialiseerumi
ne toimub meil 6. kursusel. Aeg 
on küllaltki sobiv.

ф  Minu töökoht on Kiviõli haig
las, rohkem ma praegu ei tea.

ф  Kindlasti on ülikool siin kaasa 
aidanud.

küsimuste lahendamiseks suuremal 
hulgal kulutama. Siis aga pärime 
kohe, kas tal oma tööga sellel ko
hal, mille eest riik talle palka mak
sab, on kõik korras!

Kas see eelnev mõtteavaldus 
püüab õigustada osa seltsimeeste 
passiivset suhtumist ühiskondlikku 
töösse?

Oh ei! Eelnevaga taheti ainult 
öelda, et iga kingsepp jäägu oma 
liistude juurde ja tehku kõigepealt 
oma tööd nõutaval ja ajakohasel ta
semel.

Aga siiski — mis siis õieti on 
ühiskondlik töö rahvakontrolligru
pi liikme silmaga nähtuna?

Ühiskondlik töö on meil niisugu
ne töö liiik, mis pole töötaja otses
tes töökohustustes («palgatöö») 
ette nähtud, kuid mis ühel või tei
sel põhjusel siiski on vajalik ja 
ära tehakse. Põhiliselt on see tege
vus ideoloogilis-poliitilist, kasva
tuslikku või kultuurilist laadi.

Igasugune töö, mis on seotud 
juhtimis-tootmissüsteemiga, basee
rub palgatööle. Tootmist (meie üli
koolis — spetsialistide ettevalmis
tamine, teaduslik töö) ja selle kva
liteeti tagab juhtide süsteem (rek
torist kateedri- ja osakonnajuhata
jani) ning spetsialistide kaader 
(professorist koristajani) — aga 
seda ainult eeldusel, kui eksisteerib 
otstarbekas juhtimissüsteem, kui 
iga 'töötaja teab täpselt, mis on ta 
kohustused, õigused, mille eest ta 
konkreetselt vastutab ja et ta on 
võimeline sellel kohal töötama. 
Ning lõpuks, kui tootmisbaas (meil 
ruumid, laboratooriumid, töökojad

Oma arvamust on aval
danud kõigi teaduskonda
de lõpetajad. Paljud vas
tused, mida toimetus sai. 
langevad kokku, on ka 
erinevaid.

Igale taolisele mõtteva
hetusele peaks järgnema 
mingisugune kokkuvõte. 
Seekord pidasime pare
maks praegusel momendil 
sellest loobuda ja jätta ot
sad lahti sügiseni, kui jä l
le on käes esimene kooli
päev. Loodame lisaks saa
da vahetuid muljeid värs
ketelt üliõpilastelt ja siis 
asja ühiselt edasi aru
tada,

Toimetus

jm.) on piisav ja kaasaegsel tase-* 
mel.

Kui vaijalikust tööhulgast jääb 
mingisugustel põhjustel juhtimis- 
või tootmissfääri spetsialistide poolt 
midagi tegemata ning teised selle 
töö või osa sellest (osa jääbki tege
mata) ära teevad, siis ei saa seda 
tööd küll «ühiskondlikuks tööks» 
lugeda. See on palgatöö, mida ei 
teinud see, kes seda oleks pidanud 
tegema (võimetus, oskamatus, lo
hakus, organiseerimatus töös). Palk 
selle töö eest ning ka tegemata jäe
tud töö eest makstakse aga välja, 
ning mitte sellele, kes töö tegi, 
vaid sellele, kes tegemata jättis.

Niisugust spetsiaalsusele ja töö
kohale mittevastavat tööd ei saa ju 
keegi sundida tegema.

Õige küll, sundida ei saa (kui
gi mõnikord kaudselt saab küll) — 
aga kui häda käes, küll siis tehak
se. Juba oma õppetöö, teadusliku 
töö või asutuse huvides tegeldakse 
sageli küsimustega, mis õieti kuu
luksid kellegi teise tööülesannete 
hulka. Nii et kõige otsesemas mõt
tes spetsialisti tööjõu raiskamine.

Kuidas on meil lood juhtimissüs
teemi täiustamisega, operatiivse
maks muutmisega, töö — eriti aga 
ehitustööde organiseerimisega? ■

Häid kavatsusi ja otsuseid ses 
suhtes on palju. Osa neist on aval
datud ülikooli ajalehes. Rida põh
japanevaid otsuseid võeti vastu 
majandusaktiividel. Üht-teist o_n 
neist ka realiseeritud. Aga vanasõ
nagi ütleb: anna aega atra seada, 
küll siis kündi ka tuleb! Konkreet
selt neile küsimustele saab aga 
vastust anda rektoraat.

Suvetöölistele tuletame veel kord 
meelde, et esimene vahetus algab
8 . juulil ja lõpeb 2. augustil. Teine 
vahetus algab 3. augustil ja löpeb
27. augustil.

Suvetööliste nimekirjad on täie
likult valmis.

Need üliõpilased, kes taotlesid 
vabastust ja tahtsid minna EÜE- 
sse, kuid jäid sel aastal malevast 
välja, kannab suvetööde staap va
jalikku vahetusse. EÜE lõplikud ni
mekirjad on staabil olemas ja ma
levasse mittepääsenud üliõpilased 
saavad kontrollida, millisesse va- 

■hetusse nad suvetöödel määrati 
(EÜE-st jäid välja paljud I kursuse 
üliõpilased.) Tööle tuleku täpne 
aeg ja koht teatatakse teile kirjali
kult ja nendest tuleb täpselt kinni 
pidada.

Üliõpilased, kes mingil põhjusel 
hilinevad tööle, peavad tööle tulles 
tingimata esitama seletuse staabile 
ja seejärel suunatakse nad tööle 
sinna kuhu on vajalik.

Tööle tuleb tulla täielikus töö
riietuses, sest reeglina ei varustata 
teid töökohal riietega. Töökindad 
ja iinuud kergemad kaitsevahendid 
(prillid jms.) antakse töökohal.

Ootame 8. juulil ja 3. augustil!
Suvetööde staap

P.S. Suvetöödele mitteilmumine on 
NSVL kõrgema- ja keskerihariduse 
ministri .käskkirja mittetäitmine ja 
kuulub karistamisele administra- 
tiivliinis.

Missuguste küsimustega on TRÜ 
rahvakontrolligruppide! tulnud te
gelda käesoleva aasta jooksul?

Küsimuste valdkond on olnud 
küllaltki mitmekesine. Põhilistest 
probleemidest võiks märkida järg
misi.

1. Teadusliku aparatuuri hoolda
mise, säilitamise ja kasutamise 
kontroll. See on töölõik, mis on 
juba aastaid püsinud tööplaanis ja 
püsib seal ka edaspidi. Üheks kee
rulisemaks oli bioloogide fütotroni 
paigaldamise ja töölerakendamise 
umbsõlm. Nüüd on lõpuks siis põhi
mõtteline lahendus leitud, jääb 
ainult selle konkreetne elluraken
damine, mis ei näi aga ka lihtne 
olevat. Nii et esialgu seisab 17 000 
rbl, veel kinnipakituna õue peal.

2. Remondiga ja mõnel määral 
ka ehitustegevusega seotud elu
nähtused on meie ülikoolis juba 
kaua aega üldsuse huviobjektiks 
olnud. Väga delikaatsed küsimused, 
just oma spetsiifika tõttu. Teisest 
küljest aga ka võtmeks normaalse
mate elutingimuste loomisele meie 
suure ruumipuuduse ajastul.

Matemaatikateaduskonna arvu
tuskeskuse hoone on selleks proo
vikiviks, mis peab näitama meie 
ehitusmeeste oskust tööd organi
seerida ja seda juhtida. Nagu on 
näha ministeeriumis kinnitatud de
tailsest plaanist selle objekti tööde 
kulgemise kohta, peab aasta lõpuks 
maja valmis olema. No mis siis 
viga! Suur mure ruumikitsikuse 
kohalt on siis murtud ja ülikooli 
vanemaid uusehitisi ometi ükskord 
valmis.

(Järg lk. 3)
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ACTA
DfURNA

25. juunil toimus käesoleva õppe
aasta viimane Õpetatud Nõukogu 
koosolek.

Otsustati taotleda professori tea
duslik kutse järgmistele õppejõudu
dele: med. doktor. V. Saluperele, 
med. doktor L. Pokile ja med. dok
tor V. Särgavale. Valiti üleülikoo- 
liline konkursikomisjon 1971/72. 
õppeaastaks. Komisjoni kuuluvad 
õppeprorektor dots. K. Püss, prof. 
J. Konks, prof. H. Trass, prof. V. 
Palm, prof. L. Päi. Kuulati ära 
Bioloogia-Geograafiateaduskonna 
ja Majandusteaduskonna 1970/71. 
õppeaasta nõukogude töö aruanded 
(esitasid dekaan prof. A. Rõõmus
oks ja dekaan dots. V. Krinal). As
pirantuuri olukorrast andis ülevaa
te aspirantuuriosakonna juhataja
S. Laar. Üliõpilaste teaduslike töö
de võistluse tulemusi tutvustas pro
rektor dots. J. Tammeorg.

* * *

Juunikuu on ülikoolile lõpuaktus
te korraldamise kuu. Selle kevade 
esimesed lõpetajad olid juristid. 
Nende aktus toimus 22. juunil, lõ
petajaid — 37 statsionaarset ja 26 
mittestatsionaarset üliõpilast. Ma
jandusteaduskonna pidulik lõpeta- 
miskoosolek toimus 24. juunil (lõ
petanuid 72 + 43). 55 kehakul- 
tuurlast tulid aulasse 25. juunil. 
Sama kuu 26. päeval oli pidupäev 
bioloogidele (24), geoloogidele (11) 
ja geograafidele (18), mittesatsio-

naarselt omandas kõrgema haridu
se Bioloogia-Geograafiateaduskon- 
nas 8 inimest. 66 — see on Mate
maatikateaduskonna lõpetanute arv 
(aktus oli 29. juunil). Füüsika-Kee- 
miateaduskond andis 88 kõrgema 
haridusega spetsialisti, neist kee
mikuid 23, füüsikaõpetajaid 24 ja 
teoreetikuid 41. Eile lõpetas 161 
arsti (ravi eesti osakonna 92, vene 
osakonna 29 pluss 18 spordimeedi- 
kut ja 22 stomatoloogi). Täna on 
Ajaloo-Keeleteaduskonna lõpuaktus. 
Statsionaarselt lõpetajaid on 105 
(ajaloolasi 17), eesti filolooge 26, 
vene filolooge 30, inglise filolooge
19 ja saksa filolooge 13). Kaug
õppes lõpetanuid on 98.

3. juulil tähistab Eesti Põlluma
janduse Akadeemia kollektiiv oma 
õppeasutuse 20. sünnipäeva. Üli
kool koostas seks puhuks järgmise 
sisuga auaadressi.

Eesti Põllumajanduse Akadee
miale

Tartu Riikliku Ülikooli õp
pejõud ja üliõpilased tervita
vad südamlikult Eesti Põllu
majanduse Akadeemia kol
lektiivi kahekümnendal aas
tapäeval.

Ülikoolist 1951. a. eraldu
nud teaduskondade baasil on 
tänaseks kujunenud põllu
majandusteadust ja -prakti
kat edasiviiv kollektiiv. Kõr
gelt hinnatavad on Teie tee
ned Nõukogude Eesti põllu
majanduse silmapaistvatele 
saavutustele kaasaaitamisel.

Soovime Teile õnne ja jät
kuvat edu noorte spetsialis
tide kasvatamisel ja sotsia
listliku põllumajanduse veel 
kõrgemale viimisel.

Alla on kirjutanud ülikooli rektor 
ja ühiskondlike organisatsioonide 
esindajad.

Kultuuriloost 
tahtest

Oma teise tegevusaasta lõpetas 
TRÜ looduskaitse ja kodu-uurimise 
kabineti juures töötav kodu-uuri
mise lektoorium.

Ka tänavu oli lektooriumi üles
andeks luua täiendavaid võimalusi 
üliõpilastele ja vilistlastele oma 
üldkultuurilise silmaringi laienda
miseks meie ajaloo, kultuuriloo ja 
teaduse ajaloo alal. .

Avaloengu pidas kirjanik J. 
Kross, kes köitvalt rääkis Baltha
sar Russowist ja tema ajast. Aja
loodoktor S. Vahtre sisutihedas ja 
huvitavas ettekandes oli juttu Ees
timaa rahvastikuloo sõlmproblee- 
midest alates X II sajandist kuni 
XIX sajandi keskpaigani. Mida ku
jutas endast üliõpilaselu Tartus XIX 
sajandi algul, seda saadi teada 
TRÜ Teadusliku Raamatukogu töö
taja E. Kudu vestlusest. Vanemast 
eesti kunstist rääkis kunstiteadlane 
J. Kangilaski. Kodu-uurimise lek
tooriumi ja Tartu Üliõpilaste Loo
duskaitseringi ühisüritusena toimus 
meie kultuuri suurkuju Fr. Tuglase 
mälestusõhtu, kus Tuglase määra
vast osast Eesti kirjanduse ja kul
tuuri kujunemisele rääkis J. Eilart. 
Lõppüritusena toimus osavõtt k. a. 
maikuus korraldatud konverentsist 
«■Täppisteadused ja kultuur» ja sel-

ja kultuuri-
lele järgnenud ekskursioonist «Tar
tu ja eesti kultuur».

* * *

Põhiliste nõuetena ülikooli lõpe
tanuile toonitatakse õigusega süga
vaid erialaseid teadmisi ja mark
sistlikku maailmavaadet. Asjaolu, 
et kõrgema haridusega inimesel 
peab olema tema haridustasemele 
vastav üldkultuuriline pagas, pee
takse nähtavasti iseendastmõisteta
vaks. Kahjuks ei kujune meie lõpe- 
tajail ajastu nõuetele ja Tartu üli
kooli võimalustele vastav potent
siaalne kultuurilaeng sugugi ise
enesest. Tihtipeale on see enam 
kui tagasihoidlik. Vanema põlv
konna teadlased rõhutasid eelpool 
nimetatud konverentsil korduvalt ja 
õigustatult meie üliõpilaskonna lii
ga vähest kultuuritahet.

Kõikvõimalike suurte ja väikes
te küsimuste rägastikus on kahe 
silma vahele jäänud üks mitte su
gugi teisejärguline: mida ette võt
ta, et senisest suurem osa meie 
üliõpilaskonnas tunneks end mitte 
üksnes paremal juhul kultuurihuvi
lisena, vaid aktiivse osalemise kau
du mõistaks ka selget vastutust 
meie kultuuri edasise arengu eest? 
See nõuab aga eelkõige sügavaid 
üldkultuurilist teadmisi. Kuidas 
neid paremini omandada?

T. PILVIK

ANNE-MARIE KANN 
Sünd. 1952. a.

Läbi akna

TM  VIUSTUSMÄM

f
mure mõtlikus taevas 

1kihutavad tähed ja laevad 
^kohtudes ütlevad nad tere 
ja vaatavad oma varbaid 
1ah jälle sajab

J U
I muinaslugudes leidsin ma 
enda
}see oli imelik kui suudlesin 
\Otna huuli
jfl naeratasin läbi kahe suu 
pilliroopuhmaste vahel

Ülikooli möödunudaastased lõpe
tajad said esmakordselt kaasa K. 
Põllu kujundatud ja komsomoliko- 
mitee initsiatiivil valmistatud vi- 
listlasmärgid. Aasta jooksul muu
tusid märgid väga nõutavateks ka 
vanemate vilistlaste hulgas. On ju 
tore kohata esimesel pilgul võõrast 
inimest, kelle vilistlasmärk aga 
TRÜ-le viitab ja kellega võib jul
gelt juttu teha nii ülikoolipõlvest 
kui ka elust üldse.

TRÜ vilistlasmärki võivad kan
da kõik ülikooli diplomi saanud 
vilistlased.

Märke saab omandada ülikooli 
komsomolikomitee arvestussekto- 
rist ja sekretäridelt. Käesoleva aas
ta lõpetajad võiksid märgid välja 
osta kursuste kaupa.

I I I

alles eile tundsin merehoovust 
]iväljas sadas 
{)ja meeled ootasid 
punaste purjedega lot ja 

(lja väljas sadas 
Ikõik oti üks muusika

Ülikooli ajalehe käes

olev number on selle 

õppeaasta viimane. Head 

suvepuhkust lugejaile! 

Kohtume jälle 1. sep

tembril.

Ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» 

toimetus

¥
^milleks kogusin lilli sülemisse 
' kas selleks et viia need 

kaljule närtsima 
tuultele katkuda 

kas selleks
Ifiängatoalapded ooiavad  uuöi 6eUdilidi tmilleks kogusin lilli sülemisse

TRÜ a ü klubis on juba aastaid ek
sisteerinud laste mängutuba, kuhu ka 
sel sügisel võetakse juurde uusi liik
meid.

Natuke tehtust. Rühmas on 20 last. 
Hommikul kogunetakse kella 9-ks ja 
koos ollakse kuni 15-ni. Keskpäeval soe 
lõuna. Päev läbi leitakse tegevust raa
matute, vihikute ja joonistuste taga. 
Lõbusaid ringmänge, laule ja lühinäi
dendeid pidudeks õpiti sel aastal kaks 
korda nädalas.

Viiel korral korraldati suuri pidusid, 
kus kavasisustajateks olid laste mängu- 
toa lapsed.

Praegu pn lapsed suvepuhkusel. 
Seoses kooliminevate laste ärasaatmi

sega vabanesid mõned kohad. Ehk soo
vid ka Sina meie seltsi tulla?

Registreerimine toimub TRÜ a ü klubi 
lastesektoris

15., 16, juulil kella 10—14
27., 26. aug. kella 10—14.
Samal ajai saavad kätte kevadpäeva

tunnistused ja kingitused need lapsed, 
kellel ei olnud võimalik viibida 30. mall 
kevadpeol.

H. AGARMAA, 
lastesektori juhataja

i  kas selleks et viia need
põliste müüride vahele 

j  söestunud puutüvedele
lõhatud maakoore prakku 

^ kas selleks
milleks kogusin lilli sülemisse 

kas selleks et ehtida ennast 
või jätta mälestust 
või hoopiski peita ennast 
nende vahele 

kas selleks

12. märts, 1971.

Olin teadlik, et vaatamata roh
kem kui tuhandeaastastele rahvus
liku kunsti traditsioonidele tulid, 
nii tahvelmaal kui ka ümarplastika 
Gruusiasse Venemaaa kaudu alles 
möödunud sajandil. Olin teadlik ka 
sellest, et kuigi paljud gruusia 
maalijad on õppinud vene maalija
te käe all, on gruusia maal rahvus
likult omanäoline ja erineb tundu
valt vene rahvuslikest maalitradit- 
sioonidest. Kuid nüüd võisin koge
da, et ka uuemas eesti kunstis nii 
tähtsat osa mänginud prantsuse 
maalikooli (Pariisi koolkonna) pä
randil on gruusia maalis väga väi
ke osa. Nii näiteks on grusiinlaste 
naabrite armeenlaste juures Parii
si kooli mõjud tunduvalt selgemad. 
Rohkem kontakte näib gruusia 
maalil olevat oma lähemale naab
rite Armeenia ja Balkaniga. Lisaks 
meetrites mõõdetavale lähedusele 
peaksid selleks alust andma ka 
sarnane elulaad (mäed, suhteline 
eraldatus muust maailmast ja sel
lest tingitud feodaalsete ja eelfeo- 
daalsete igandite pikaajaline säili
mine) ja ajaloolised traditsioonid 
(sajanditepikkused võitlused türk
lastega). Suhteliselt vähe jälgib 
gruusia .maal (võrreldes näiteks 
gruusia metallikunstiga) oma maa 
rahvalikke, sajanditest päritud 
kunstitraditsioone, kuigi rahva
kunsti elementide olemasolu ei saa 
eitada.

Püüaksin järgnevalt teha mõnin
gaid mittefilosoofilisi üldistusi tä
napäeva gruusia maali kohta. Esi
mesena TEMAATIKAST. Gruusia, 
kunstnike tööde temaatika ei erine 
oluliselt nende eesti kolleegide 
omast. Palju maalitakse maastikke, 
eriti mägi maast ikke., vähem popu
laarsed ei ole ka linnavaated. Tihti 
näeb natüürmorte. Kindel koht 
gruusia maalis on inimeste kujuta
misel. Väga palju maalitakse (ja

ostetakse) portreid. Populaarsed on 
(erinevalt kaasaegsest eesti kuns
tist) zanrimaal ja ajalooline maal. 
Eriti just ajaloolise maali viljele
mine näib Gruusias olevat väga 
kindlatel jalgadel. Eelistatumad on 
siin kodumaa-ar mast use, vendluse 
ja truuduse ieemad. Seevastu maa
litakse vähe tööstusteemalisi pilte. 

Ka akti osa, mis on vägagi suur 
gruusia metallitaoses, on maalis 
tühine.

KOMPOSITSIOON. Gruusia 

kunstnikud püüavad pea igas oma 
töös, ka väikeseformaadilistes, an
da edasi ülevat ja kangelaslikku. 
Üleva edasiandmise eesmärki teeni
vad nii kompositsioon kui värvid. 
Gruusia maalile on iseloomulik

ruusia 

m aal
C7Z/ artus

rangelt ülesehitatud tsentraalne 
kompositsiooniskeem, üksikelemen
tide paigutuse ülevaatlik selgus ja 
suletud vorm. Horisont on reegli
na väga kõrgel. Sageli kasutatak
se kujuteldavat horisonti ülalpool 
pildi ülemist raami. Maastiku üle
vuse edasiandmiseks maalitakse esi
plaanile tihti miniatuurseid inim
figuure, inimeste kujutamisel aga 
paigutatakse nad üle kogu pildi 
pinna.

VÄRVIST. Just rahvuslikult 
omanäoline värvivalik, on see, mis 
eraldab grusiinlasi nii kaasaegsest 
vene kui ka eesti maalist. Paljus 
on see tingitud taotlusest anda 
edasi ülevat. Meie vaatajale võib

gruusia maal tunduda sünge ja 
raskepärasena just teda iseloomus
tava sooja raske koloriidi tõttu. 
Domineerivad kollakas-, punakas-, 
rohekas- ja hallikaspruunid toonid. 
Väga vähe näeb sinist. Impressio
nistlikel ja postimpressionistlikel 
traditsioonidel, mis meil Eestis nii 
tugevad on, ei tundu gruusia maa- 
likoolis mitte mingisugust kohta 
olevat. Grusiinlaste maastikud, na
tüürmordid ja žanripildid näivad 
olevat nagu ilma õhuta. Kuid see 
kõik kannab kindlat sisulist taot
lust — anda edasi ülevat ja kange
laslikku, mis tavaliselt avaldub 
dramaatilistes situatsioonides. Hu- 
moristlikuma iseloomuga tööd ongi 
maalitud heledamalt. Dekoratiivseid 
tendentse näeb kaasegse gruusia 
maalis vähe.

Sisulised taotlused tingivad ka 

MAAL.ITEHN1 KA. Erinevalt palju
dest eesti kunstnikest. kes armas
tavad. maalida ja maalivadki lasee- 
rivalt, on grusiinlaste pintslikäsit- 
lus raske ja jõuline. Värv. asetatak
se lõuendile pastoosselt; nii mõni
gi kord asendatakse pintsel paht
liga. Sellest tingitult on grusiinlas
te tööd väga maalilised, joone osa 
on viidud sageli kuni miinimumini. 
See on omakorda seotud gruusia 
maali iseloomustava suure ÜLDIS- 
TUSTASEMEGA. Figuurid, hoo
ned, mäed — kõik on antud väga 
üldistatult. Detaile grusiinlane, vä
hemalt maalikunstis, ei näi armas
tavat. Eriti viimastel aastatel on 
üldistavad tendentsid gruusia maa
likunstis veelgi kasvanud.

J. OLEP

Koefitsient on madal

TOIMETAJA J. PEEGEL

«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 II I . Üksiknumbri 
hirid 2 kop. Teil. 4203. MB 06462.

(AlgUS 2. lk.)
Ruumide, eriti õpperuumide re

mondi osas annab tunda juhtimis
süsteemi nõrkus või paljudel juh
tudel selle puudumine. Remonttöö
de algust ühel või teisel objektil 
saab juba kuupäevaliselt kindlaks 
määrata — tööde lõppu aga ena
masti mitte. Esineb tööde venimisi, 
venitamisi ja isegi määramata 
ajaks pooielijätmisi. Põhjusi on 
mitmesuguseid: töödistsipliini rik
kumised (joomine), koordineerima- 
tus süsteemi lülide vahel ning mis 
peamine — ajakohase, eluvõime
lise juhtimissüsteemi puudumine. 
Missugused ruumid vajavad millist 
remonti, mida tuleks ühes või tei
ses auditooriumis või õpperuumis 
ajakohastada jne.; kes üldse on see, 
kes peaks õpperuumide olukorra 
vastu konkreetset huvi tundma, or
ganiseerima ja vastutama? Olemas
olev praktika — üldiste plaanide 
ja tundmuste järgi õppetöö ruu
milise baasi korrastamine ja aja
kohastamine — ei anna ju soovita
vaid tulemusi, sageli viib optimist
likule ootamisele ning üksteise süü
distamisele. Ühed ei suutvat otsus
tada, mida nad õieti tahavad, ja tei
sed ei tegevat tööd, nii nagu vaja!

TRÜ rahvakontrolligrupp teeb 
rektoraadile ettepaneku õpperuumi
de küsimus juhtimissüsteemi täius
tamise seisukohalt kähku päevakor
da võtta.

3. TRÜ Teadusliku Raamatu
kogu Drobleemide kompleks. Nii
kaua, kuni pole uut raamatukogu
hoonet, jäävad raamatute säilita
mise ja hooldamisega seotud küsi
mused ikkagi aktuaalseiks edasi. 
Tänavustest kriitilisematest olukor
dadest võib nimetada võitllust raa- 
matukahjurite invasiooniga Sõb
ra tänava raamatuhoidlas. Raama- 
tukahjureid esines massiliselt (ja 
kadunud pole nad praegugi) tänu 
hoidla halvale mikrokliimale eriti 
kevad- ja sügisperioodil. Majandus

meestele on kõvaks pähkliks sel
lesse hoidlasse küttesüsteemi orga
niseerimine.

4. Elektrisüsteemide olukord ja 
elektrienergia kulutamine. Elektri
süsteeme on kontrollitud peamiselt 
ohutustehnika ja tulekaitse seisuko
halt pidevalt. Ka elektrienergia ku
lutuste ja ülekulutuste kohta on 
püütud-ülevaadet saada. TRÜ pea
raamatupidaja andmeil oli elektri
kulude plaan 86,87 tuh. rbl., tegeli
kud kulud aga 89,60 tuh. rbl. Kas 
seda ülekulu on vähe või palju?

5. Ülikooli sidesüsteemid olid 
üheks uurimisobjektiks. Tänu V 
Küsi initsiatiivile on see asi ometi 
ükskord reaalselt käsile võetud ja 
võib arvata, et ka lõpule viiakse.

6. Botaanikaaia baasaia tarasta- 
nüne ja aia korrastamine..Teatavas
ti peab aed ennör punaaia algifst 
olema tarastatud.

7. Suur hulk mitmesuguseid 
muid küsimusi, millede hulgast 
võiks märkida TRÜ kirjastusgrupi 
laomajandust ning toimetiste seis
vate tiraažide realiseerimist. Samu
ti administratiiv-majandusosakonna 
rahvakontrolligrupi akti Vellavere 
puhkebaasis avastatud korralage
duste kohta: — —

Kuidas suhtutakse rahvakontrolli 
poolt tehtud kriitilistesse märkus
tesse kritiseeritavate põõl.t?

Enamasti reageeri takso kofie ning 
tegutsetakse jõüdu mööda, kuid 
mõnedel juhtudel on jäetud kriiti
kale reageerimata, nagu näit. Vel- 
lavere puhkebaasi kontrolli puhul.

Missusrused põhiprobleemid sei
savad TRÜ rahvakontrolligruppide 
ees seoses NLKP XXIV kongressi 
otsustega?

Probleeme on mitmeid, kuid olu
lisemad on kaks: 1) võitlus raiska
mise ja ebaperemehelikkuse vastu 
ja 2) võitlus puudustega ,töö orga
niseerimises ja iuhtimises.

T. ILOMETS,
TRÜ rahvakontrolligrupi esimees
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HARIDUSE ASJUS

Õppeosakonna juhataja R. Tani 
valgustas olukorda algava tööaas
ta õppetöö korralduse alal.

Esimene, mis üliõpilast huvitab, 
on muidugi see, kes õhtupoolikul 
loenguil käima hakkavad. Algaval 
õppeaastal saab see osaks Majan
dusteaduskonna, Õigusteaduskonna 
ja Biolopgia-Geograafiateaduskon- 
na üliõpilastele.

Ruume oleme, tõsi küll, juurde 
saanud, kuid meie pinnakitsikust 
s£e veel ei leevenda: on meil ju es
makordselt psühholoogide ja de
fektoloogide neljas kursus, samuti 
suureneb ettevalmistusosakond, va
jades veel vähemalt kolme auditoo
riumi.

Kust siis ruume juurde saime? 
Vanemuise tänava õppehoones on 
jälle meie päralt EPA Metsandus-

Elukorraldusest
uuel
õppeaastal
teaduskonna kasutuses olnud audi
tooriumid. Remont on seal juba 
tehtud. Selle arvel võidab peamiselt 
Majandusteadukond: seatakse sisse 
kaks uut kabinetti — tööstuskau
pade tundmise kabinet ja spetsiaal
se sisustusega masinakirjakabinet. 
Viimane on ka kõigi masinakirja 
fakultatiivsete kursuste üliõpilaste 
päralt. Tulevikus saadakse sama 
hoone III korrusel EPA-lt veel kaks 
auditooriumi.

Vanemuise tänava õppehoone 
elukorralduses on veel üks muu

tus — Majandusteaduskonna deka
naat kolis ümber. Uus aadress on 
Vanemuise 46, toad 202 ja 204.

Remondi poolest on meie ülikool 
tänavu esimeseks septembriks pa
remini töökorras kui ta kunagi on 
olnud: tervelt 17 auditooriumis on 
sanitaarremont lõpetatud, samuti 
on esmakordne juhtum see, et loen- 
guplaanid on valmis juba kevadest 
peale, võib tulla veel ainult tühi
seid ruumikasutusest sõltuvaid üm- 
bertõstmisi.

Midagi uut oli meil tänavu ka 
esimese kursuse üliõpilastele — 
nimelt terve programm õppeaasta 
avaüritusi. Tänase seisuga on neist 
järel küll veel ainult esimene iili- 
õpilasball. Ärge säästke kingi!

Vestles A. Hiir

Raamatukogu uue hoone projekt
sai valmis!

Juba enne suvepuhkuste algust 
esitas RPI «Eesti Tööstusprojekt» 
ülikoolile läbivaatamiseks raamatu
kogu uue hoone tehnilise projekti. 
Aastaid kestnud koostöö projekteeri
jatega kandis head vilja. Pärast 
tutvumist projektdokumentatsiooni, 
jooniste ja seletuskirjade ning meis
terlikult teostatud maketiga leiti 
tulevikumaja üldiselt täiesti vastu
võetav olevat. Siin-seal tuleb teha 
vaid väiksemaid täiendusi ja täp
sustusi ning pärast projekti kinni

tamist Moskvas võib öelda, et sel
line see maja tulebki.

Kolme maapealse korrusega raa
matukoguhoone arhitektuurilise la
henduse aluseks on suurte raamatu
kogude ehitamise praktikas viima
sel ajal väljakujunenud printsiibid. 
Hoone mõõtmed on 78X90 m, lisaks 
väike ühekorruseline juurdeehitus 
tehniliste ruumide jaoks. Raamatu
hoidlad asuvad alumistel korrustel, 
mis osaliselt on maa sees. Selline 
paigutus tagab hoidlaruumide ja

lugemissaalide hea ühenduse. Hoid
la on ühendatud nelja liftisõlmega, 
raamatute vertikaaltransport hoid
las toimub transportööri abil. Luge
jate soovid viib hoidlasse pneumo- 
post.

Raamatuhoidla üldmaht on 3,85 
milj. köidet.

NB! Praegu on raamatukogus üle 
3,1 miljoni teose. Täiendava, maa
aluse korruse ehitamine, mida pro
jekteerijad ka väga soovitavaks 

(Järg 2. lk.)

^  Seltsimees rektor! Kuidas ise
loomustaksite lühidalt möödunud
Õppeaastat?

Keskseks sündmuseks nii kogu 
meie maale kui ka TRU-le oli 
NLKP XXIV kongress, mille ajaloo
lised otsused mõjustavad ja suuna
vad meie tegevuse kõiki aspekte. 
Kongressi materiaiide igakülgne 
tundmaõppimine jääb ka eeloleva 
õppeaasta põhiliseks ülesandeks 
ideel is-poliitilise kasvatustöö alal. 
Kuid veelgi olulisem on töötada 
kongressi otsuste vaimus — s. t töö
tada loovalt, loominguliselt, forma
lismita. Mõista kaasaja terava idee
lise võitluse eripära ja asuda siin 
selgele klassipositsiaonile.

1970/71. õopeaasta oli vägagi töö- 
ia saavutusterohke. Ilmselt on ots* 
tarbekam vaadelda neid probleeme, 
üksikküsimuste kaupa.

©  Millised muudatused on toimu
nud. ülikooli struktuuris?

Aialoo-Keeleteaduskonnas loodi 
saksa keele ia inglise keele kateed
rite kõrvale võõrkeeHe kateeder, mil
le ülesandeks on võõrkeelte kui üld
aine õpetamine kogu ülikooli ulatu
ses. Arstiteaduskonnas on loodud 
spordimeditsiini ja ravjkehakultuuri 
kateeder. See on ainuke taoline ka
teeder Nõukogude Liidus. Ka Ma
jandusteaduskond sai uue kateedri, 
nimalt majandusküberneetika ja sta
tistika kateedri.

Möödunud õppeaastal alustas 
Arstiteaduskonna iuures 'tööd kva
lifikatsiooni tõstmise teaduskond. 
Kehakultuuriteaduskonna iuures te
gutses üleliiduline kehakultuuri õpe
tajate kvalifikatsiooni tõstmise tea
duskond. Meie vabariigi önetaiate 
kõrval õppisid selles ka Leedu, Läti 
ja Valgevene omad.

ф  Möödunud aastal kerkis küsimus 
Ajaloo-Keeleteaduskonna jaga
misest kaheks. Teie arvamus 
selle kohta?

Ma isikilikult pooldan. Kuidas see 
praktiliselt kujuneb, seda tuleb iga
külgselt kaaluda. Loodetavasti la
heneb küsimus käesoleva õppeaasta 
jooksul.

Ц  Mida arvate teadusliku töö olu
korrast ülikoolis?

Teaduse arendamine on kaasaegse 
kcigema kooli tegevuse üks olulise
maid külgi. Möödunud õppeaasta 
oli suur samm edasi ülikooli tea
dusliku potentsiaali kasvu osas. 
Õppeaasta vältel kaitses kaheksa 
meie kollektiivi liiget doktoriväite
kirja ja 39 inimest kandidaadiväite
kirja. Praegu on valmimas veel li

Rektor annab intervjuu
doktoritööd. 1970. a. jooksul tegi 
ülikool lepingulisi töid kokku 627,5 
tuhande rubla ulatuses. Need rõõ
mustavad faktid annavad tunnistust 
tõhusast tööst.

0  Milline on ÜTÜ osa teaduslikus 
tegevuses?

Reaal- ia humanitaarainete alal 
kasvas üliõpilaste konkursitööde 
arv ü’e-eelmise õopeaastapa võrrel
des 3 korda, ühiskonnateaduste kon
kursitööde osas oli aga kasv 7-kord- 
n^: absoluutarvudes vastavalt 70 ia 
293 tööd ning ühiskonnateaduste 
alal 64 ja 460 tööd. Rõhutan, et sel 
saavutusel on ühtaepn suur ideelis- 
poliitiline tähtsus üliõpilaste kom
munistliku kasvatuse aspektist. Ole- 
lüdulistelt konkurssidelt tõid meie 
üliõpilased 6 medalit ning auhinda, 
2 medalit saadi Rahvamajanduse 
Saavutuste Näituselt.

ф  Mida võite öelda probleem- ja 
erilaboratooriumide kohta?

Ka nende t e g e v u s  läheb ülesmäge. 
Nii sai möödunud õppeaastal põhja
liku erialase kontrolli tulenrmspna 
kõrge hinnangu prof. Viktor Palmi 
iuhendatav Keemilise Kineetika ja 
Katalüüsi Laboratoorium. Labora
tooriumide teadusliku tööga seotud 
üliõpilaste arv on kahpkordistunud. 
Kuid siiski peaksid ÜTÜ ja labora
tooriumide seosed ning koostöö ole
ma tunduvalt tihedamad ning tõhu
samad.

ф  Mida loete eriti oluliseks teadus
liku töö edasise arengu seisuko
halt?

Ülikooli kompleksse perspektiiv
plaani väljatöötamist, kus oleks ar
vesse võetud niihästi teadusliku töö 
põhisuunad ja ulatus, kui ka kaader, 
aparatuur, ruumid, finantseerimine 
jne. Ja seda käesolevaks viisaasta
kuks kui ka perspektiivselt aastaks 
2000. Loodan, et vastavad põhjen
datud plaanid valmivad veel eelole
val sügisel.

Ф  Mida peate kõige kidasemaks 
kohaks TRÜ teadusliku töö alal?

Aspirantuuri. See on ainuke lõik 
teadusliku töö alal, millega ei saa 
kuidagi rahule jääda. Kui näiteks

1969. a. valmis tähtaegselt 45% as- 
pirantide väitekirjadest, siis 1970. a. 
ainult 34%, mis on kauge’.t alla üle
liidulise keskmise. Juttu on sellest 
korduvalt olnud, kuid ilma soovitud 
tulemusteta Nähtavasti tuleb aspi
rantuuri küsimus käesoleval õppe
aastal väga tõsiselt päevakorda 
võtta.

©  Millise hinnangu Te annate 
õppe- ja kasvatustööle?

Õppe- ja kasvatustöö on kahtle
mata ülikooli tegevuse kõige täht
sam lõik. Tänu kogu ülikooli kollek
tiivi ühistele jõupingutustele on 
möödunud õppeaastal selles osas 
teatavat edu saavutatud. Võrreldes 
eelmist õppeaastat, üle-eelmisega 
võime konstateerida, et õppeedukus 
on kõigi põhinäitajate osas parane
nud.

Ф  Mida kavatsetakse teha õppe
protsessi tõhustamiseks?

On vaja soetada moodsaid tehni
lisi vahendeid ja korraldada ümber 
metoodiline töö. Muretsetud on 40 
kaasaegset magnetofoni. 2 distants
juhtimisega kaadriprojektorit, on 
ümber ehitatud helistuudio, kavatse
takse luua juurde paliundussektor, 
TRU-sisese abonementvõrgu laien
damiseks on paigaldatud 4 km 
kaablit. Meie sidevaldused ulatuvad 
Leningradi mnt. 2-st (õppe- ja eks
perimentaaltöökoda), Liivi tn. 2 
(Arvutuskeskus) ja Burdenko tn. 
34-ni (Meditsiini Kesklaboratoo
rium) välja. Tunduvalt paranevad 
töötingimused õppe- ja eksperimen- 
taal töökojas.

ф  Kuidas edeneb teaduslik uuri
mistöö õppeprotsessi seaduspä
rasuste tundmaõppimiseks?

Vaatamata halbadele tingimuste
le töötab täie hooga Üliõpilaste 
Kompleksse Teadusliku Uurimistöö 
Büroo. Oktoobris-novembris võime 
sellelt kollektiivilt iuba midagi täht
sat ja olulist kuulda. Ülikooli juht
konna ülesanne on seda kollektiivi 
igati toetada.

Ф  Kuidas näeb välja ülikooli fi- 
nants-majanduslik tegevus?

Finants-majandusilik tegevus on

lahutamatu osa kõrgema kooli elust, 
Sõlmküsimuseks on siin kaasaegse 
materiaal-tehnilise baasi loomine. 
Tänapäeval on materiaaltehniline 
baas see kondikava, mis on endast
mõistetavaks aluseks harmoonilise 
organismi, s.o. hästi funktsioneeri
va kõrgema kooli kujunemisele. 
Ilma temata ei saa lahendada kaas
aja nõuete tasemel ühtki teist prob
leemi. Senine plaanipäratu töö on 
toonud ülikoolile paljugi kahju. 
Jooksva planeerimise kõrvale on 
vaja pidevat ja seostatud viie aasta 
plaani. Käesoleval semestril tuleb 
see välia töötada. On vaja ka läbi 
mõeldud ja põhjendatud plaani aas
taks 2COO. See vaiab kogu kollek
tiivi jõupingutusi. Tuleb osata eral
dada olulist ebaolulisest. Rõhutak
sin veel kord — peame oskama 
põhjendada oma vajadusi. Kui os
kame, siis tullakse meile ka vastu 
ja leitakse lahendusteed.

Rõõmustab, et aasta tagasi koos
tatud plaanid osutusid reaalseks.

®  Kuidas arenevad ülikooli ehitus
asjad?

Ütleksin, et küllaltki plaanipära
selt ja rõõmustavalt. Tähtajaks val
mib uus ühiselamu, kus 540 üliõpi
last saavad peagi endale igati 
kaasaegse kodu. Tartu tingimustes 
püstitati see hoone rekordilise kii
rusega ja seda eelkõige tänu EKP 
Keskkomitee ja vabariigi valitsuse 
kaasabile, ehitajate tublidusele ning 
üliõpilaskonna kaasalöömisele. Vas
tu tulles ülikooli taotlustele, algab 
k. a. oktoobris teise ühiselamu ehi
tamine. Algas füüsikakorpuse raja
mine, mis esialgu ei lähe veel sel
lises tempos, nagu oleks vaja. 
Kuid loodame, et järgmistel kuudel 
saadakse ka siin täishoog sisse. 
Valminud on uue raamatukogu pro
jekt. Ülikoolile eraldati täiendavalt 
350 000 rubla 4Hkorruselise auditoo
riumide korpuse tarvis, mis kerkib 
juurdeehitusena TRÜ klubi taha. 
1972. a. lõpuks peaks see hoone 
püsti olema. Samaks ajaks peab 
valmima 90-korteriline õppejõudude 
elamu, mille püstitab Võru maan
tee äärde Tallinna Majaehituskom- 
binaat. Suurest uuest kooperatiiv
elamust saame veel 60 korterit. 150 
uut korterit aitab tunduvalt leeven
dada praegust korterikitsikust.

ф  Aga kapitaalremont?

Ka siin on ülikooli ehitusmehed 
tõhusat tööd teinud. Juurde on saa
dud väga vajalikke mehhanisme ja 
ehitustehnikat. Reservpinna olemas
olu võimaldab õpperuume remonti
da aastaringi. Järgmistel aastatel 

* (Järg lk. 2)
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Õ N N I T L E M E !

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Vader kinnitab autasu 
Kalev Kogeri rinda. /  K- RAUA foto

Viie aasta plaani ülesannete edu
ka täitmise ja heade töötulemuste 
eest autasustas NSV Liidu Ülem
nõukogu ordenite ja medalitega 
järgmisi Tartu Riikliku Ülikooli 
töötajaid:

LENINI  ORDENIGA 
PAUL VIHALEM — riigi ja õiguse 
ajaloo kateedri juhataja.

OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 
ORDENIGA 

JOHANNES KALITS — NLKP aja
loo kateedri juhataja

TÖÖPUNALIPU ORDENIGA
PAUL ARISTE — soome-ugri keel
te kateedri juhataja.
ARNOLD KOOP — Tartu Riikliku 
Ülikooli rektor.
ORDENIGA «AUSTUSE MÄRK»

KALEV KOGER — TRÜ partei
komitee sekretär.

MEDALIGA 
«TÖÖVAPRUSE EEST»

RAIMUND HAGELBERG — rahan
duse ja krediidi kateedri juhataja.

Illllllllllllllllllllllll

Hakkam e  
pihta!

Ülikooli komsomolikomitee kutsub 
vanu ja noori aktiviste tegema-vaa- 
tama kõiki üritusi ja ettevõtmisi, 
nii traditsioonilisi kui alles uusi. 
Kindlasti on ka mõtteid, kuidas seni 
tehtut huvitavamaks ja sisukamaks 
muuta. Komitee omalt poolt jätkab 
(vähemalt konverentsini) aastate 
jooksul väljakujunenud suundades 
möödunud konverentsil püstitatud 
ülesannete lahendamist. Pearõhk on 
üliõpilaste poliitilise silmaringi, ak
tiivsuse ja vastutustunde arendami
sel, ühiskondliku tegevuse ja juhti
mise kogemuste andmisel ja seda, 
juba esimesest kursusest alates.

Paljude üliõpilaselu probleemide 
lahendamine on alates möödunud 
õppeaastast ametlikult üliõpilaste 
endi asi. Omavalitsussüsteemi tege
lik elluviimine seisab meil alles ees 
ning erilist tähelepanu ja abi tuleks 
siin osutada esimesele kursusele, 
mille aktiivile korraldame septembri
kuu teisel poolel Käärikul seminari, 
kus teiste probleemide kõrval selgi
tame ka omavalitsust. Küll aga tu
leks esimesest õppepäevast peale 
täita juba olemasolevaid omavalit
suse põhimõtteid ja nõuda nende 
täitmist teistelt instantsidelt.

Möödunud aasta üliõpilaspäevadel 
tõstsime ausse aruka peremehetunde 
looduse ja ühiskonna suhtes. Tõsist 
peremehekätt vajab kogu meie ela
mine alates ühiselamutest ja lõpe
tades Tartu linnaga. Meie saame

vabariigi moodsaima ja mugavai
ma ühiselamu, mida ka ise aita
sime ehitada. Siin oleks vaja kohe 
tugevalt käima panna üliõpilaste 
omavalitsus kolme teaduskonna 
koostööna.

Tartu patriootidena oleks vaja 
mõnigi kord käed külge lüüa linna 
heakorrastustöödel, esialgu vähe
malt ühiselamu ümbruse korrasta
misel.

Meie üliõpilasi iseloomustab elav 
huvi Tartu ja kogu vabariigi kul
tuurielu vastu. RAT «Vanemuiset» 
on vahel nimetatud ülikooli ühek
sandaks teaduskonnaks, üliõpilased 
on agaraimad teatrikülastajad Tar
tu linnas. Loodame, et teater ka tä
navu meile vastu tuleb ja oma kont
serdisaali üliõpilaspäevadeks laenab. 
Iga-aastane tõlkevõistlus on ülikoo
lis juba algatatud, võib-olla tuleks 
kaaluda kirjandusvõistluse korralda
mist. Jätkame muusikaüritusi. Kah
juks ei ole me ülikoolis suutnud vii
mastel aastatel luua tõsise muusika 
orkestrit. Võib-olla tuleb sel aastal 
midagi välja!? Kaastööd ootavad 
ülikooli ajaleht, «Noorte Hääl», 
«Noorus». Oleks ja tuleks ka sel 
aastal uusi «Rajacaid», «Amoreseid», 
«Kuupe ja Kerasid». Klubi saab 
värske värvi ja kuuldavasti hakkab 
mängima mitu orkestrit. Kõigist eel
seisvatest ülesannetest tuleb mui
dugi pikemalt juttu ülikooli kom- 
somolikonverentsil.

Mõned mõtted a r u a n d l u s  - j a  
v a l i m i s p e r i o o d i s t .

Kevadel viidi vastavalt ELKNÜ Kesk
komitee üliõpilasosakonna soovitustele 
kõigis kõrgemates koolides aruande- ja 
valimiskoosolekute kampaania kevadse
mestrile. Enne veel, kui jõudsime ü li
koolis seda otsust realiseerida, võeti

ÜLKNÜ Keskkomitees vastupidine otsus 
vastu. Nüüd tolmuvad kõrgemates koola
des aruande- ja valimiskoosolekud sügi
sel. Häid ja  halbu külgi on mõlemal va» 
riandil. Viimastel aastatel on otstarbe
kaks peetud septembrit-oktoobrit, sest 
sügisel on enamik üliõpilasi Tartus, ka 
ei kohuta veel eksamisessioon. Osakon
na- ja  teaduskonnabüroodesse on võima
lik valida esimese kursuse üliõpilasi. 
Vastvalitud bürood saavad kohe tege
vusse asuda.

Valimised algavad kursuste komso- 
mollgruppides. Loomulik ja  vajalik on 
kursuse komsomolisekretäri aruanne aas
ta jooksul tehtud tööst. Sekretär peaks 
seadma sihte uueks tegevusaastaks ja  
nägema probleeme kogu ülikooli komso- 
molielus. Valimiskoosoleku ajaks on sek
retäril kindlasti tööplaani projekt valmis. 
Töö paremaks laabumiseks tuleks valida 
ka sekretäri abi ja  laekur, kes hoolitseb 
liikmemaksude tasumise eest. Kindlasti 
tekib küsimus, kas kursusel on siis kaks 
juhti. Peame mõistlikumaks olukorda, et 
kursuse juhtimine ei tohiks olla kilSus- 
tatud. Seepärast, kõige autoriteetsem ja 
aktiivsem, koige targem ja  üliõpilaste 
huvide eest võitlev kommunistlik noor 
neaks ühendama nii kursusevanema kui 
ka komsomolisekretäri funktsioone.

Osakondade ja  teaduskondade aruan
de- ia valimiskoosolek'^ peaksid lõppe
ma 20. septembriks. Ülikooli komsomoli- 
konverents toimub oktoobri alguses. Esin
dusnormiks on üks delegaat 15 kommu
nistliku noore kohta. Käesoleva õppeaas
ta sisse jääb Tartu linna komsomolior
ganisatsiooni 18. konverents ja märtsis 
tuleb Talinnas kokku ELKNÜ 16. kong
ress. Delegaadid tuleks val*da jub” nüüd, 
aruande- ja valimiskoosolekute käigus. 
Lähemat informatsiooni saavad sekretä
rid komiteest.

Tartu Riikliku Ülikooli komso
molikomitee soovib kõigile üliõpilas
tele palju iõudu ja edu õppimises ja 
ühiskondlikus töös.

MÄRT KUBO,
ELKNÜ TRÜ komitee 

sekretär

Tartu Riiklik Ülikool
Nr. 22, 3, IX 1971. lk. 2,

Kõrge tunnustus ehitusmalevlaste^
28. augustil lõpetati Tallinnas 16. 

Oktoobri väljakul EÜE ehitussuvi. 
EÜE töötas 1971. a. suvel 3 miljoni 
200 tuhande rubla eest.

Pidulikul lõpptseremoonial andis 
EKP Keskkomitee sekretär V. Väl
jas malevlastele üle medalid ja 
ENSV Ülemnõukogu presiidiumi au
kirjad.

Medaliga «Töövapruse eest» au
tasustati EÜE-71 peadispetšerit

P. Pa l u ,  medaliga «Eeskujuliku 
töö eest» EÜE-71 peainseneri 
M. Lahi .

Aukirjad said Moskva Riiklik 
Rahvusvaheliste Suhete Instituut 
hea töö eest Vinni rühmas ja Eesti 
Elektrijaama komsomoliorganisat
siooni

Kõige enam silma paistnud ma
levlastele anti üle maleva kõrgeim 
autasu — EÜE kuldmärk.

Rektor annab 
intervjuu

(Algus 1. lk.)

peaks ülikooli vanemate hoonete ja 
ruumide väljanägemine tunduvalt 
paranema.

ф  Mida peate peamiseks ülikooli 
majanduse osas?

Heaperemehelikku, säästvat suh
tumist nendesse suurtesse materiaal
setesse vahenditesse, mida Nõuko
gude riik meie käsutusse annab. 
Tööde järjekorra igati põhjendatud 
kindlaksmääramist, et mitte kuluta
da summasid teisejärgulisele. Ma
janduslike perspektiivplaanide koos
tamist ning täitmist. Jällegi näeme, 
kui vajalik on ülikooli arengu komp
leksne plaan.

Teie arvamus üliõpilaste oma
valitsusest?

Väga vajalik. Kuid lisaksin kohe, 
et omavalitsus osutub efektiivseks 
vaid siis, kui tegutsetakse käsikäes 
haldusorganite, eelkõige dekanaati
dega. Saavutuseks pean, et möödu
nud õppeaastal töötati välja ja aval
dati rektori käskkirjas omavalitsuse 
õigused ning kohustused üliõpilas
elu kõigi tähtsamate lõikude kohta 
(õppetöö, stipendium, ühiselamud 
jne.). Praegu on TRÜ üks esimesi 
kõrgemaid koole meie maal, kus 
omavalitsuse põhimõtted on ametli
kult fikseeritud. See loob aga head 
tingimused omavalitsuse süvenda
miseks käesoleval õppeaastal.
0  Teie soovid alma mater’i perele 

algavaks õppeaastaks?
Jõudu ja edu nii õppimiseks kui 

õpetamiseks, teaduslike kui majan
duslike probleemide lahendamiseks. 
Sõbralikku loovat koostööd uute 
saavutuste, uute võitude nimel. Ra
hutut, loovat ja otsivat vaimu hoog
sal edasiliikumisel kommunismile.

Qeograafid 
Ъ Ingaris

10.—14. augustini 1971. a. peeti 
Budapestis Rahvusvahelise Geo
graafia Uniooni Euroopa regionaal
ne konverents, millele eelnesia ja 
järgnesid mitmed sümpoosiumid. 
Osavõtjaid oli üle 700, neist 600 vä
lismaalt umbes 40 riigist, kusjuures 
esindatud olid kõik maailmajaod. 
Suurimad delegatsioonid peale kor
raldava maa oma olid NSV Liidust, 
USA-st ja Euroopa sotsialismileeri- 
maadest. Tartu geograafe oli konve
rentsil viis (Moskva ülikooli järel 
suuruselt teine ülikoolide delegatsi
oon üldse): füüsilise geograafia ka
teedrist dotsendid E. Varep ja 
A. Raik ning majandusgeograafi- 
dest prof. S. Nõmmik, dots. A. Mark
soo ja van.-õp. V. Murel. Kõigil neil 
oli ka ettekanne. Konverentsiks il
mus TRÜ toimetiste sarjas inglis
keelne geograafia-alaste tööde kogu
mik.

Karsti morfogeneesi sümpoosiu- 
mist võttis ainsa NSV Liidu esin
dajana osa dots. E. Varep. Suurem 
osa viiepäevasest sümpoosiumist 
möödus ekskursioonidel mööda 
karstialasid Lääne-Ungaris Vertesi 
ja Bakony mäestikus ning Põhja- 
Üngaris Bükki mäestikus. Külastati 
Aggteleki e. Baradla koobastikku, 
mis on suuremaid Euroopas. Dots. 
A. Raik pidas oma ettekande Tartu 
sõpruslinnas Veszpremis, kus peeti 
regionaalse arengu looduslike ja

majanduslike faktorite sümpoosium.
Enne Tartusse jõudmist võttis 

dots. E. Varep veel osa X III rah
vusvahelisest teaduse ajaloo kong
ressist Moskvas, mille geograafia- 
sektsioonis ta pidas ettekande Ees
tist pärit meresõitjast ja maadeuuri
jast A. J. Krusensternist.

H MARDISTE

Jlõppes praktika
Augustikuu teisel poolel lõppes 

geograafiaüliõpilastel kaks kuud 
kestnud õppe- ja menetluspraktika. 
Nooremate kursuste õppepraktika 
sooritati ühiselit kogu kursusega, 
vanemate kursuste tudengid olid 
juba mitmesuguste uurimisasutuste 
juures, kus koguti ka materjali kur
suse- või diplomitöö jaoks. Igal aas
tal on mõned üliõpilased olnud 
praktikal väljaspool koduvabariiki. 
Tänavu tegid meteoroloogidena pea
aegu kolmekuuse merereisi Põhja- 
Atlandile ning Grööni ja Norra me
rele Arktika ja Antarktika Instituu
di laeval «Prof. Zubov» J^ Lokk ja 
J. Toomsoo. Vaheldust tõid sisse
sõidud Glasgow’sse ja Southampto
nisse, kust tehti ekskursioon ka Lon
donisse.

Praktikasuvi lõpetati õppeekskur
sioonidega. Esimese kursuse üliõpi
lased tutvusid Põhj-a-Eestiga, teine 
kursus käis Saaremaal, kolmas 
Koola poolsaarel ja neljas Kesk- 
Aasias.

Pikim praktika on diplomandidel. 
Lisaks suvele jätkub neil praktika
ka kogu sügissemestri.

H. MARDISTE

Raamatukogu uue hoone projekt sai valmis!
(Algus lk. 1) 

peavad, lubab kompaktse säilitamis- 
viisi rakendamisel uude majja ma
hutada 5,65 miljonit raamatut. Hoo
ne ehituslik kubatuur on 96 570 m3, 
kasulikku pinda 27 014 m2 ja töö- 
pinda 23 121 m2. Uue raamatukogu 
üldmaksumus koos täiendava hoid- 
lakorrusega on üle 5,5 miljoni rub
la. Selle suure hoone ehitamiseks 
kulub tööde organiseerimise projek
ti järgi 30 kuud, sealhulgas ka need 
2,5 kuud, mida nõuab ehitusplatsi 
ettevalmistamine.

Uues raamatukogus on kohti 1097 
lugejale, raamatukogu töötajate 
jaoks, kaasa arvatud ka tehniline 
personal, on 487 töökohta.

Lugemissaalide kompleks asub 
kolmandal korrusel, abonement on 
teisel ja õpikud võib üliõpilane se
mestriks laenutada esimesel korru
sel. Informatsiooni- ja bibliograafia- 
osakond paikneb teisel korrusel, sa
mas on kataloogid, enamik raama
tukogu tööruume, käsikirjade ja 
harulduste osakond, raamatumuu
seum, konverentsisaal ja direkt
sioon. Lugemissaalide korrusel on 
24'individuaalset eriseadmetega va
rustatud töökabiini keeleõppijaile ja 
32 kabiini teaduslikele töötajaile, 
mida saab kasutada intensiivse tea
dusliku töö perioodidel. Peale selle

on olemas neli kabinetti grupiviisi
liseks tööks ja auditooriumid raa
matukogulike õppuste jaoks üliõpi
lastega. Lugemissaalide korrusel on 
100 kohaga kohvik ja puhkeruumid. 
Nõutavamad raamatud on lugemis
saalides paigutatud avariiulitele.

Hoone välis- ja sisekujundus tuleb 
lihtne, lakooniline ja tagasihoidlik. 
Trepikoda kaunistab kunstipärane 
sepis, siseruumide viimistlemisel 
kasutatakse ka anodeeritud alumii
niumi. Kataloogide ja abonemendi 
korruse põrand tuleb tumedast tam
meparketist, ka mööbel on tume. 
Lugemissaalides soovitatakse kasu
tada heledat puitu. Lugemissaalide 
põhivalgustus langeb katuses asu
vaist kuppelakendest. Kunstliku val
gustuse jaoks on ette nähtud tellida 
spetsiaalsed valgustid. Ka põrandat 
katvad müra summutavad vaibad 
valmistatakse individuaaltellimuse 
korras.

TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
kollektiivi unistused nurgakivi pa
nekust ja sellele kolme aasta pärast 
järgnevast ülekolimisest yude majja 
on tehnilise projekti valmimisega 
saanud täiesti reaalse sisu.

LAINE PEEP,
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 

direktor

K. RAUA foto

I kursuse 
kommunistlik 

noor!
TRÜ komsomoliorganisatsioon 

täieneb igal sügisel sadade uute 
kommunistlike noortega. Et aga 
kõik organisatsiooni liikmed oleksid 
täieõiguslikud, on ELKNÜ TRÜ ko
miteel öelda mõned selgitavad sõ 
nad.

Arvelevõtmine toimub kursuste 
kaupa esimese õppenädala jooksul. 
Et seda organiseeritult ja kiiresti 
teha, selleks leppigu kursusevanem 
(või tema esialgne asemik) kursu
sega kokku päev ja kellaaeg, mis 
kursusele sobib. Arvestage, et

a) komsomolikomiteesse peavad tu
lema kõik kommunistlikud noo
red;

b) arvelevõtmiseks peab kaasas ole
ma komsomolipilet ja arvestus
kaart. Juhul, kui keegi on jää
nud eelmisest algorganisatsioo
nist arvelt maha võtmata, tuleb 
tal ikkagi koos kursusega tulla 
komsomolikomiteesse. Teid aida
takse!

c) arvelevõtmise kuupäev ja kella
aeg tuleb päev varem teatada 
ELKNÜ TRU komitee arvestuls- 
isektorisse;

d) ühe kursuse kommunistlike noor
te arvelevõtmiseks kulub 15—20 
minutit;

e) ELKNÜ TRU komitee arvestus- 

eektor on avatud esmaspäevast
reedeni kella 9—17, lõunavaheaeg 
12— 13.

Ootame Sinu asjalikku ja opera
tiivset tegutsemist!

T. TIKAND,
ELKNÜ TRU komitee arvestus- 

sektori juhataja^

Uut teatmekirjandust

Toome 
raamatukogus

Новые слова и значения. М.,
1971. 543 lk. Sven — 83.

Raamat sisaldab umbes 3500 
uut, vene kirjakeele seletavas sõ
naraamatus seni mitte esinenud sõ
na. Kasutusele on tulnud need sõ
nad käesoleva sajandi 50—60-nda- 
tel aastatel. Iga sõna juures olev 
seletus on varustatud näitega.

Газетный мир. М., 1971. 279 Ik. 
8 T — 36.

Teatmikust leiame andmeid nii 
kodumaa kui ka välisajakirjandu
se kohta. Mõeldud on raamat ees
kätt ajakirjanduse alal töötajate
le, žurnalistika üliõpilastele ja õp
pejõududele.

Институт микробиологии им„ 
А. Кирхенштейна 1946— 1969. Рига, 
300 lk. 15 Bi — 153.

Bibliograafiasse on kogutud kõik 
instituudi töötajate teaduslikud 
tööd ajavahemikust 1946— 1969.



Laupäev, 31. juuli. Suviselt unine 
ja rahulik Tartu. Lämbe keskpäev 
näib hauduvat äikest. Aula korval 
vastuvõtukomisjoni ruumis noorte- 
tulv — viimane päev avalduste sisse
andmiseks. Ülikooli nõukogu saalis 
instrueerivad vastuvõtukomisjoni 
vastutav sekretär Jaan Pikk ja õp
peosakonna vanem-metoodik Malle 
Madal eksamikomisjonide kümmet 
esimeest. Antakse kätte suured 
poognad: eksamite kuupäevad, vas- 
tuvõtukontingendid, eeldatav ja se
ni laekunud avalduste arv. Loen 
kokku ajaloo eksamit puudutavad 
tulbad: 14 päeva ■ eksamineerida, 
seni 1400 eksamineeritavat. Osa 
avaldusi on veel läbivaatamisel ja 
sealt tuleb kindlasti lisa. Loomu
likult ei jõua neist kõik ajaloo eksa
mini, kuid siiski — perspektiivis on 
pikk ja pingeline istumine eksami- 
laua taga.
Pühapäev, 1. august. Konsultatsioon 
keemiahoone ringauditooriumis aja
loolastele, kes esimesena tulle lähe
vad. Eksamikord. Vastuse etteval
mistamise metoodika. Soovitused 
arukaks vastamiseks. Tüüpilisi puu
dusi ja vigu eelmiste aastate kurba
dest kogemustest. Küsimusi mulle 
ei ole. Vähemalt avalikult mitte. 
Viisakalt tagasihoidlik, isegi kui
dagi aravõitu tundub olevat äsjane 
eesti koolilaps suurema hulga ees. 
Sest küsima tullakse hiljem,' üks
haaval, siis kui suurem hulk on lah
kunud.
Teisipäev, 3. august. Esimene eksa- 
mipäev. Kell 8.30 annab õppeosa
konna juhataja Raimond Tani rekto
ri seifist suure ja salajase ümbriku 
eks-asmipiletitega, Pool tundi hiljem 
võtavad esimesed üliõpilaskandidaa
did piletid. Kuulame nelja komis
joniga 9 tunni jooksul 106 vastust. 
Konkurss ajaloo-osakonnas on tu
gev (3,5 ühele kohale) ja see viib 
taseme üles. Kuigi hindame rangelt 
(ikkagi eriala!) koguneb õhtuks 43 
«viit», teist niisamapalju «neljasid», 
18 «kolme» ja ainult 2 «kahte», 
needki poole vastuse pealt loobujad. 
Ridamisi väljapaisvaid vastuseid. 
Ajaloo-osakonnale tõotab tulla tubli 
täiendus, kui ainult ülejäänud eksa
mitega alt ei vea.
Esmaspäev, 9. august. Alates täna
sest tuleb eksamineerida 12 päeva 
järjepanu- Saame välja panna mak
simaalsel,t 6 komisjoni, kuid sellele 
vaatamata oleme lõpu poole päris 
korralikult tülpinud. Aga midagi
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pole parata, eksamid tuleb vastu 
võtta.

Eksamineerime ühiskonnateaduste 
maja teisel korrusel, samades ruu
mides, kus 1802. a. aprillis ülikool 
tööle hakkas. Ruumidel pole viga: 
on õhku, valgust ja avarust. Sünge 
on aga remondi järele igaitsev pikk, 
pime ja umbne koridor, kus vasta
ma tulijad oma järge ja vastanud 
hinnet ootavad. Küllap see interjöör 
harmoneerub nii mõnegi meeleoluga, 
sest kuulen neiut ohkavat: «Hullem 
kui hambaarsti juurde minnes!» 
Huvitav, kuidas noormeestele tun
dub, sest: tavaliselt naised hamba
arsti ei pelga, mehed aga . . .
Reede, 13. august. Kui ebausklik 
olla, siis täna tuleks mis tahes ek
sam ära jätta. Eksam aga toimub. 
Tulevased juristid aina tulevad ning

tel eksamitel küll ja küll kuulda sai. 
Täna aga jookseb jutt kui ojakene 
ja mõnigi kord kiputakse sõnava- 
huga varjama nappide teadmiste 
ohtlikke karisid. Siis tulevad eksa
minaatorid oma küsimustega, uuri
vad ja puurivad, kuni asi saab sel
geks või jääb hoopis segaseks. Aga 
kuulata on igal juhul mõnus. 
Pühapäev, 22. august. Kaks kõva 
tööpäeva kulub aruannete koostami
seks. Mida kõike ei taheta teada: 
komisjoni koosseis, piletid, nende 
koostamise põhimõtted, hindamise 
kriteeriumid, eksamitulemuste ana
lüüs, vastuste üldine iseloomustus, 
paremini ja halvemini omandatud 
kursuse osad, peamised puudused 
vastustes, distsipliinirikkumised ja 
protestid.

Seda viimast lõiku oli kõige mõ-

tulemusedki pole laita: 23 «väga 
head», 29 «head» ja vaid 3 eba
õnnestumist. Õigusteaduskonda pür
gijaid on millegipärast aasta-aas- 
talt ikka enam. Esialgse ülesandmi
se järgi 190 statsionaari (50 kohta) 
ja 160 kaugõppesse (60 kohta)- 
Meieni jõudsid vastavalt 125 ja 101. 
Kolmepäevase istumise järele saa
dame viimasele eksamile edasi 210 
lootusrikast kandidaati.

Pühapäev, 15. august. Niipea kui 
kaob konkurss, läheb alla ka vas
tuste tase. Kaubandusökonoomia 
kaugõppesse teevad eksameid üks
nes tööstaažiga inimesed.' Nõuame 
rohkem üldist orienteerumist, kaas
aja maailma mõistmist, mitte nii
võrd ammusündinud asjade täpset 
ümberjutustamist. Sellele vaatamata 
on tulemused kesised. Ilmneb oma
moodi seaduspärasusena, et kesk- 
kooliõpingutest eemal oldud aasta
tega on meeste ühiskondlik-poliiti- 
line silmaring avardunud, naistel 
aga tublisti ahenenud. Erandeid 
muidugi on, kuid üldine tendents 
jääb paraku selliseks.

Teisipäev, 17. august. Vene filoloo
gidele on ajalugu viimane eksam ja 
see õiendatakse hoogsalt ning edu
kalt — 62-st ei ühtegi läbikukku
mist- Torkab kõrva, et vene ja uk
raina keskkoolide lõpetajad on kõ- 
netehniliselt peajagu üle eesti koo
lide abiturientidest. Nende vastustes 
on hoogu, retoorikat, žeste, mitte 
selline monotoonne ettevalmistus- 
lehelt mahalugemine, nagu eelmis-

nusam kirjutada. Distsipliinirikku- 
misi ei esinenud. Vähemalt keegi 
meist ei märganud, et oleks püütud 
kasutada lubamatuid võtteid või 
vahendeid. Oli vaid üks protest. 
Majandusteaduskonna kaugõppesse 
astuv noorik polnud rahul «kahega», 
sest tema ainus viga seisnenud' sel
les, et vastas kogemata «Venemaa 
I imperialistlikus maailmasõjas» 
asemel «Venemaa I imperialistlikus 
Isamaasõjas». Kontrollisin etteval- 
mistuslehelt järele — tõepoolest oli 
seal pikalt kirjas I imperialistliku 
Isamaasõja sündmustest, loe ja 
imesta. Protest lükati tagasi.

Ja lõpuks pikk-pikk statistika. 
Eksamineerisime kokku 1010 üliõpi
laskandidaat!, kellest 10 astusid 
teistesse meie maa kõrgematesse 
koolidesse Eesti NSV-le eraldatud 
kohtadele. Summa summarum olid 
tulemused järgmised: «viisi» — 
31,3%, «neljasid» — 39,2%, «kolme
sid» — 25,0% ja «kahtesid» — 
4,5%. Kõige kõrgem keskmine oli 
geograafidel (4,37), järgnesid psüh
holoogid (4,22) ja statsionaaarsed 
ajaloolased (4,20)- Kaugõppijatest 
said parima keskmise juristid (4,00),

kes ainsatena jõudsid statsinaar- 
sesse osakonda astujaist ette (seal 
3,94). Kõige kesisemad tulemused — 
raamatupidajatel (3,34).

Homme viin eksamimaterjalid 
vastuvõtukomisjoni. Sedapuhku on 
see vaev läbi.
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juubilar

H. PALAMETS

Tere tulemast! Tugev käe pigis- 
tus Sulle, meie tudengipere värs
ke täiendus.

Sellest sügisest saab alguse tee, 
mis Sind oma unistuse juurde 
viib. Sügis läheb sügise järel — 
Sina aga sead ikka oma sammud 
siis juba armsaks saanud aima 
mater’i poole. Sa ei astu siis 
enam nii lustlikult kui praegu, 
sest oled nende sammaste vahelt 
juba mitmel-setmel korral ahas
tades välja tulnud, häbist kohme
tu: kuidas ma ometi seda lihtsat 
asja ei teadnud!

Praegu olete kõik omanäolised. 
Kuid läheb aeg ja ühistes mure
des ja rõõmudes muutute sarnas
teks. Isikupära säästa on raske, 
see tuleb alles tööga.

Ikka ja jälle selgub, et Ajaloo- 
Keeleteaduskonda astuvad noored 
inimesed, keda pedagoogi elukutse 
eriti ei huvita. Ettekujutused mit
tepedagoogilisest tööst on utoo
pilised. Eesti filoloogia osakonda 
astuja arvab end tingimata žur-

Mõni sõna 
vastsele tu dengile
nalistiks saavat, ajaloo-osakon- 
nast arvatakse saavat arheoloogi 
või kunstiajaloolase kutset. On 
aga teada, et rohkem kui 2/з filo
loogidest ja ajaloolastest lähevad 
just õpetajateks. Seda peaks ar
vestama juba esimesel kursusel.

f ja I I  kursuse jooksul peetak
se Sind liiga nooreks ja ruma
laks teadusliku töö jaoks. Alati 
on aga hiljem teadusliku töö aru
annetest ilmnenud, et osa huvita
vaid uurimusi kuulub just esimes
te ja teiste kursuste üliõpilastele.

Ja kui Sa alles I I I  ja IV  kursu
sel kuuled, et tavaline kirjandus
ring on Üliõpilaste Teadusliku 
Ühingu (ÜTÜ) üks sektsioone ja 
et seal tehtavad ettekanded olgu 
juba teadus, näed, et klubide ja 
huvialaringide kaudu võibki leida

Kuum kohv ja värske kohvikõrvane on alati hinnatud.

oma «liini» teaduses, on mõnikord 
juba hilja.

Sellepärast loe juba esimesel 
kursusel ÜTÜ põhikirja.

Ninamehed oma kursusel vali 
väga hoolikalt, sest nüüdse oma
valitsuse juures jääte terve kur
susega hätta, kui teie esindaja ei 
suuda dekanaadi ja komsomoli- 
komiteega häid suhteid luua. Kur
suse sekretäri poolt koostatud pin
gerea alusel saate stippi, tema 
annab edasi dekanaadi korraldu
sed ning iihiselamunõukogu hoo
litseb selle eest, et ühiselamutes 
valitseks puhtus ja rahu.

Sinu sisseelamine ülikooli ellu 
oleneb suurel määral teie aktivisti- 
de-esindajate õnnestunud vali
kust.

Sind ootavad RSR (Rahvusva
heliste Suhete Ring), Interklubi, 
teaduslikud ringid ja ülikooli klu
bi, kus võib laulu, tantsu või sõ 
nakustiga oma vaba aega sisus 
tada.

Head pealehakkamist!
I I I  kursuse filoloog

Üliõpilas

kohvikusse

võib minna 5. septembril. Täna- 

homme on maja veel remondimeeste 

päralt. Koridorid saavad uued 

kuued. Välisuksed on restaureerimi

sel ja vahepeal kaua teadmata ka

dunud olnud lõvipeakujulised ukse- 
koputid leiate taas oma kohtadelt. 

Kas siis uued või endised, otsustage 
ise.

Sooja toitu võib aga juba mit
mendat päeva saada. Söökla alus
tas ja seal jääb esialgu kõik endist 
viisi. Ainult sissepääsu peate otsima 
ülikooli tänavalt.

Peahoone puhvetis (keldrikorru
sel) võib einestada kõigil tööpäeva
del kella 8—15.

Alustades uut õppeaastat tähis
tab Füüsika-Keemiateaduskond ja 
üldfüüsika kateeder oma kauaaeg
se õppejõu prodekaan Olga Man- 
kini juubelit.

Juubilar sündis 3. augustil 1921.
a. Tara linnas Omski oblastis töö- 
lisperekonnas. Isa Hans oli elu
põline lukksepp (töötas Tartu, Pe-- 
terburi, Barnauli ja Tomski tehas
tes). Hiljuti surnud ema Alma õlul 
lasus kodune majapidamine. Oma 
emalt, kes oli suur lauluarmastaja, 
on juubilar pärinud keelelised ja 
kunstilised huvid, isalt aga harju
muse olla hästi täpne.

Lõpetanud 1938. a. Barnaulis 
keskkooli, astus O. Mankin samal 
aastal Tomski Riikliku Ülikooli 
Füüsika-Matemaatikateaduskonda. 
Ta lõpetas sama ülikooli Eriteadus- 
konna 1942. a. ballistliku kvalifi
katsiooniga, omandades ühtlasi õi
guse õpetada kesk- ja kõrgemates 
koolides.

Juba üliõpilasena töötas O. Man
kin ülikooli juures arvutusbüroos 
arvutajana, pärast ülikooli lõpeta
mist aga teadusliku töötajana. Siis 
aga vajas Eestimaa noore spetsia
listi abi. O. Mankin suunatakse 
Tartusse, kus ta algul töötab mate
maatikaõpetajana Tartu Industri- 
aaltehnikumis. Alates 1946/47. õppe
aastast saab tema päristöökohaks 
meie ülikooli füüsikaosakond. Olles 
tolleaegse üld- ja eksperimentaal
füüsika kateedri assistent, andis 
juubilar suure panuse füüsika õpe
tamise organiseerimisele ning tõ
hustamisel. Ühtlasi töötas ta mõn
da aega matemaatika- ja füüsika

õpetajana Tartu Elektromehaanika 
Tehnikumis.

1950. a. edutatakse O. Mankin 
vanemõpetajaks. Jätkub ning sü
veneb pingeline õppetöö. Ta on lu
genud üldfüüsika kursust, juhen
danud paljude erialade üliõpilaste 
harjutustunde ning praktikume.

Kõrgelt hinnatakse juubilari õp
pemetoodilist tööd. Pikaajalise pe
dagoogilise töö kogemuste põhjal 
on koostatud mitmed õppevahen
did küll kaasautorina, küll indivi
duaalselt («Füüsika konspekt» I 
ja II osa, «Füüsika ülesannete ko- 
gu»).

Juubilari teaduslikud töõd kuulu
vad tahke keha füüsika valdkonda.
O. Mankini sulest on ilmunud 
(1962) huvitav populaarteaduslik 
brošüür «Soojuskiired», käsikir
jas on «Nähtamatu valgus (ultra
violett- ja infrapunased kiired)».

Innukalt on juubilar täitnud pal
jusid ühiskondlikke ülesandeid 
(õppemetoodilise komisjoni liikme
na, kursusejuhendajana, ametiühin
gu rühmaorganisaatorina ning tea
duskonna büroo liikmena jne.). 
Alates 1. septembrist 1969 on ta 
ühiskondlikus korras Füüsika-Kee- 
miateaduskonna prodekaan.

Juubilari tööd on korduvalt kiit
valt hinnatud TRÜ rektori käskkir
jaga. Teda on autasustatud ENSV 
Kõrgema ja Kesk-erihariduse Minis
teeriumi aukirjaga.

Erilise peatükina kuulub O. Man
kini biograafiasse pikem koman
deering Alžeeriasse. Omandanud 
lühikese aja jooksul prantsuse kee
le, suundub ta 1967. a. sügisel ka
heks aastaks õopejõuks Alžeeria 
Nafta- ja Tektiilikeskusse. Pidades 
selle instituudi füüsika kateedris 
loenguid ning juhendades harjutu
si, ' pälvib ta ka seal kolleegide 
ning üliõoilaste sümpaatia. О 
Mankin võtab Alžeerias aktiivselt 
osa õppevahendite koostamisest ja 
redigeerimisest ninef tepb suurt tööd 
õppeprogrammi moderniseerimisel.

Tartu kolleegid jäävad juubilari
le väga tänulikuks huvitavate ette
kannete eest Alžeeria kohta. Taha
me vastata Sahaarast kaasatoodud 
liivroosile kodumaa õitega!

Kolleegide nimel
H. Aruksaar

Dotsent 
E. Koemets 
60-aastane

Kes Eesti NSV õpetajaskonnas 
või pedagoogide peres ei tunneks 
dotsent Enn Koemetsa reibast, huu- 
moririkast ja alati abivalmis isik
sust; paljudele on aga üllatuseks, et 
ta pühitses 23^ augustil s. a. juba 
60. sünnipäeva. Sel puhul mõtlevad 
temale peale lähemate töökaaslaste 
sajad õpetajad, kes tema käe all 
on saanud pedagoogilise etteval
mistuse või täienduskursustel oma 
kvalifikatsiooni tõstnud.

Enn Koemetsa pedagoogitöö al
gas pärast Tartu Ülikooli lõpeta
mist (1936) eesti keele õpetajana 
keskkoolis, jätkus 1940/41 Tartu 
Keeltekooli direktorina ja hiljem 
Väimela Põllumajandustehnikumi 
direktori asetäitjana.

Teaduslik-pedagoogilist tegevust 
alustas E. Koemets 1948. a. Tartu 
õpetajate Instituudi pedagoogika 
ja psühholoogia kateedri juhataja
na. Selle töö kõrval lõpetas ta as
pirantuuri ja kaitses 1952 väitekir
ja filosoofiakandidaadi kraadi saa
miseks. Dotsendi kutse omistati tal
le 1954. a.

1955— 1959 töötas E. Koemets 
TRÜ pedagoogika, hiljem loogika- 
psühholoogia kateedri dotsendina, 
seejärel (1959—61) ENSV Peda
googika Teadusliku Uurimise Ins
tituudi sektorijuhatajana ja 1961— 
1964 Tallinna Pedagoogilise Insti
tuudi kateedrijuhatajana. 1964. a. 
pöördus E. Koemets tagasi TRÜ-sse 
algul pedagoogika, hiljem (1969. a. 
alates) loogika-psühholoogia ka
teedri dotsendi kohale, kus ta töö
tab tänaseni.

Teaduslikus töös on dots. E. Кое-

K. RAUA foto

mets kõige sügavamaid jälgi jät
nud peamiselt kolmel kitsamal eri
alal.

Kogemused eesti keele õpetajana 
ja keelepsühholoogia küsimuste 
põhjalik tundmine ahvatlesid teda 
eesti keele õpetamise metoodika 
mõningaid probleeme läbi töötama. 
Artiklite seerias ajakirjas «Nõuko
gude Kool» püüdis ta tõestada, et 
praktilised keeleharjutused anna
vad õpetamisel suuremat efekti kui 
mehhaaniline grammatikareegüte 
tuupimine ja drillimine.

Suur huvi, mis viiekümnendatel 
aastatel nõukogude pedagoogikas 
valitses kõrgema närvitegevuse kü
simuste vastu, ahvatles ka, dots. 
E. Koemetsa ja ajendas teda kirju
tama teost «Kõrgem närvitegevus 
ja pedagoogika» (Tallinn 1963), 
mis on siiamaani jäänud selle ala 
kõige põhjalikumaks käsitluseks 
eesti keeles.

(Järg lk. 4)



Dotsent 
E.Koemets 
60-aastane

(Algus 3. lk.)
Raskused, mis on tekkinud nn. 

mürsikute (E. Koemetsa loodud 
termin), s. o. murdeealiste noorte 
kasvatamisel, on dots. E. Koemet
sa ahvatlenud selle vanusejärgu 
psüühikat uurima. Sellelt alalt on 
tal valminud rida käsikirjalisi töid 
ja trükitud artikleid.

Meie väikeste töökollektiivide ül
dine häda on selles, et igaüks seal 
peab end killustama paljude paki- 
liste probeemide, sageli ka admi
nistratiivse töö vahel, mis ei või
malda pikemaks ajaks mõne kitsa
ma probleemi läbitöötamisele kont
sentreeruda. Seda saatust on pida
nud jagama ka E. Koemets. Loo
dame, et tal seiab ees veel palju 
töörikkaid aastaid, mil ta küpse 
teadlasena saab veelgi tulemusrik
kamalt kaasa aidata eesti pedagoo
gika ja psühholoogia arengule.

A. ELANGO

Dotsent 
T. Hornets 

50-aastane
Kas tõesti juba? Sel küsimusel 

ei saagi sabast k inni. . .
Tullio Ilomets kuulub põlvkonda, 

mida võib nimetada «sõjaaegsed 
noored». Kaua aastaid tarvitseti 
öelda lihtsalt noored ja ega see 
praegugi veel vale pole. Kuid aja 
kulg on ühesuunaline ja juubel on 
juubel.

T. Ilomets sündis 13. juulil 1921.
a. Paides kooliõpetajate perekon
nas. Just Suure Isamaaõja künni
sel jõudis ta lõpetada keskkooli. 
Ja kohe seejärel esimese «ülikooli
na» 5 aastat teenistust Nõukogude 
armees. Kuid ta soldatipaunas jät
kus kohta ka keemiaõpikule.

Pärast demobiliseerumist astus

в »

TRU
nais
koor

TRÜ

kammer

koori 

proovid
Nüüd hõisates, laul, tõuse kõrgele

üles
ja südamed süüta sa lõõmavas

tules,
et põlvest põlve võiks kõlada veel 
me lauludes helisev emakeel,

TRÜ Akadeemiline Naiskoor ootab uusi lauljaid 6., 9., 13. ja 16. sep
tembril kell 18 TRÜ aulas või peahoone 204 auditooriumis toimuva
tele proovidele.

Vaheldusrikka kavaga kontserdid nii meil kui mujal, laulu- ja 
suusalaagrid, ühised ettevõtmised Tartu Akadeemilise Meeskooriga 
ja teiste sõpruskooridega aitavad viisi pidaval tüdrukul sisusitada oma 
üliõpilaspõlve. ,

T. Ilomets 1947. a. TPI Keemia- 
Mäeteaduskonda. 1948. a. tuli ta 
üle TRU keemiaosakonda, seda 
puhtpõhimõttelistel kaalutlustel — 
veetles «puhas keemia». Kogu ta 
hilisem elu on seotud meie aima 
mater’iga. T. Hornets on keemia
osakonna lihast ja verest. Raske 
on kujutleda ühte ilma teiseta.

Kui jätkata standardset juubeli- 
juttu, siis: 1952. a. lõpetas ülikooli 
keemiaosakonna esimese sõjajärgse 
lennu koosseisus, aastatel 1952 ku
ni 1960 töötas orgaanilise keemia 
kateedri assistendina, 1957. a. vii
bis aastases aspirantuuris, 1960. a. 
sai vanemõpetaja koha, 1964. a. 
kaitses väitekirja, 1967. a. omistati 
dotsendikutse. NLKP liige, Tartu 
Linna TSN mitme koosseisu saa
dik, EKP TRÜ komitee liige ja 
TRÜ rahvakontrolligrupi esimees, 
TRU Teadusliku Raamatukogu 
Nõukogu liige, loeb eri- ja üldkur- 
susi, juhendab praktikume, on ju
hendanud N (kes neid enam loeb!) 
diplomi-, kursuse- ja võistlustööd, 
teaduslikke töid 40 ringis küll or
gaanilise sünteesi, küll biokeemilise 
analüüsi, aga samuti keemia ja 
Tartu Riikliku ajaloo alalt.

Ei, standardi taha kaob elav Tul
lio hoopiski ära. See, kes palju rüh
mab ja on üles näidanud erakord
set andetust karjääritegemise tand
ril. See, kes aastapikku kogub ja 
säilitab tervet kastikoormat ekspo
naate üldsusele veel eksponeerima
ta TRU keemiamuuseumist. Või see, 
kes hobi korras organiseeris kee
ruliste biokeemiliste süsteemide 
kaasaegsete uurimismeetodite labo
ratooriumi, muretsedes vajaliku

aparatuuri lihtsurelikule täiesti 
arusaamatuid teid kasutades. Mui
de, selle laboratooriumi töövilja on 
maitsnud nii mitmedki praegused 
auväärt . . .  meditsiinidoktorid.

Ehk jälle too, kes suvepuhkuse 
korras kateedri laboriruumide re
monditöid tagant lükkab. Või too, 
kes metoodilise halastamatusega 
kogu ülikooli personali allasutuste 
kaupa aulasse tirib, et seda foto- 
läätse abil tulevastele põlvkondade, 
le jäädvustada.

Lisame veel keemiarebaste «10 
käsu» autori — . . .  «Labor pole 
sigala, siin tuleb korda pidada!» 
. . .  Ja muidugi: «Mis kuradi pä
rast. . .  (järgneb üksikasjalik ja pi
devalt ajakohastatav loetelu, mis 
asjus ülikoolis veel korralagedus
— viimane sõna on ühe asjakoha
se venekeelse väljendi vaba tõlge
— valitseb)».

Need, kes on aastat kümme-kaks- 
kümmend Tullioga kõrvuti rühma
nud, tunnevad tema tegelikku ole
must ja just niisugusele mehele 
soovivad talle juubeli puhul palju 
õnne, tervist ja ka edasist erakord 
se kombineerimisvõime ja jonnaku 
se jätku alma mater'i materiaal 
seks, vaimseks ja ajalooliseks hü 
vanguks, uute tudengipõlvkondade 
kantseldamiseks ja veel suure hui 
ga «solkide» (seletatult — mao 
mürgid, nukleiinhapped, tervis- j; 
muud mudad jne.) kromatograafi
li.seks, elektroforeetiliseks jms. -li 
seks äralahutamiseks.

Orgaanilise keemia kateedri 
ja keemiaosakonna kollek 
tiivid. Füüsika-Keemiatea- 

duskonna dekanaat

Lapsevanemad I
Seoses remondiga avatakse klubi 

lastetuba 1. oktoobril. Uute laste 
registreerimine iga päev kella 
10— 12, telefon 55— 79.

LASTESEKTOR1 JUHATAJA

MARE RAMMO

toimuvad kolmapäeviti kell 20 
peahoone 204. auditooriumis.

Meie hulgas tunneb ennast mõ
nusalt iga laulusõber, kellele meel
divad vanad klassikalised laulud ja 
kaasaegsed rütmid.

Uusi lauljaid kõikidesse häälerüh- 
madesse (eriti aga tenorirühma) 
võetakse vastu septembrikuu proo
videl. Huvi ja lauluarmastuse kõr
val on soovitav ka teatav noodi- 
oskus.

Auto-tnotok@biiiefis
algasid 2. septembrid kell 17 

amatöörautojuhi kursused. Osa võt
ta soovijatel tulla V. Kingissepa 
tn. 19, aud. 301 (kolmas korrus).

KABINETI JUHATAJA

TRÜ rahvakunsfi- 
ansambel

võtab vastu uusi lauljaid, pilli
mehi ja tantsijaid TRU klubis, 
Tähe tn. 3 igal esmaspäeval, kol
mapäeval kella 18—22-ni.

JUHATUS

13. XII 1944 

13. VII 1971

Lõppeval suvel, juulikuus, sängi
tati Raadi kalmistul sark, mida eh
tis üliõpilasmüts. Seda mütsi kandis 
veel mõni aeg tagasi TRU defekto- 
loogiaosakonna III kursuse üliõpi
lane Mare Rammo. Ravimatu hai
gus viis meie hulgast eakaaslase, 
targa ja südamliku seltsilise.

Mahajääjate lein on kirjeldamatu.

Me viskasime Sulle kolm peotäit 
mulda ja ei usu tänaseni, et oleme 
Sinust igavesti ilma jäetud. Kui 
vaikne, kui valust tulvil on Su viim
ne puhkepaik. Selle jalgraja leiavad 
väsivas suves, kus ülikool on taas 
alustamas ühte aastaringi, Sinu 
kursusekaaslased ja sobrad. Sinu 
tõsidust töös, Sinu vaimuvärskust 
tunnustas ülikool. Su rõõmus ja 
uudishimulik loomus aimas alatasa 
avastamata teid. Me saime jälle kir
ju kaugete postitemplitega. Sa olid

väga igatsetud rännukaaslane. Me 
olime teinekord löödud, kui Su selt- 
siliisevalik ei langenud meile. Täna
vuse suve janusemail päevil valmis
tusid Sa pikale, lõpmata pikale tee
konnale. Ja esimest ikorda ei taht
nud me kaasa tulla.

Teada saanud, et Su silmad lõi
kuskuud ehk enam ei näe, hakkasid 
Sa uskuma kevadet. Kui Sul polnud 
enam jõudu pilku aknasse pöörata, 
küsisid Sa: «Kas lehed on juba suu
red?» Sa uskusid, et kui elad üle 
aasta täisikka jõudmise aja, elad 
üle terve aasta.

Lehed on suureks saanud. Lehed 
on kolletamaski.

Sind pole enam. Mälestus Sinust 

sai täheks taevasse. Ja seda tähte 

hakkab otsima üks laps, kellele 

jõudsid kinkida oma silmad.

Ülikoolikaaslased <

Klubis
TRÜ klubi pop-laulu ansambel 

ootab uusi lauljaid, samuti mängi
jaid saateansamblisse.

Vastuvõtukatsed toimuvad igal 
laupäeval kella 14—16.

V. VOLTEIN, 
ansambli juht

TRÜ kunstikabinet
TRÜ kunstikabinet (Ülikooli 16) 

võtab algajate rühma vastu uusi 
üliõpilasi. Kolmeaastane kursus hõl
mab joonistamist, akvarellmaali, 
graafikat, keraamikat, metallehis
tööd, plakatkirja ja kunstiajalugu, 
lisaks õppeekskursioonid muuseumi
desse ja looduslikult kaunitesse 
kohtadesse. Erilist kunstialast ette
valmistust sisseastumiseks ei nõuta. 
Igal kevadel korraldatakse valmi
nud tööde paremikust avalik näitus. 
Täieliku kursuse omandanud saa
vad vastava tunnistuse.

Neile, kes kevadisel näitusel oma 
töödega esinesid, korraldatakse õp
peekskursioon Saaremaale 23.—26. 
sept. Juhendab Jaan Eilart.

Kõigile praegustele ja juba üli
kooli lõpetanud kunstikabineti liik
metele teatame, et 1972. a. maikuu 
lõpus tähistame pidulikult oma kabi- 
neiti 15. aastapäeva (aktus TRU au
las, näitused kohvikus ja kunsti
kabineti ruumis). Selleks on iga ka
sulik ettepanek teretulnud.

Kohtumiseni.

Ö n n i t L e m e

Riinat ja Peetrit 

Erikat ja Reinu

Komsomolikomitee

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юлккооль» («Тар
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 

Tartu, Ülikooli I7M9 I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5336. MB 08625.
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Käesoleva õppeaasta avaüritu- 
sed koondati esmakordselt üht
seks tsükliks pealkirja all «Vivat 
academia». 1. septembri hommikul 
toimus aulas 1971/72. õppeaast? 
avaaktus. Piduliku päeva juhata? 
sisse rektor A. Koop, kõne pidar 
professor U. Lumiste.

Üliõpilaspiletid anti aulas kät
te neile uutele üliõpilastele, ker 
kõik sisseastumiseksamid olir’ 
«viitele» teinud.

Algava õppeaasta puhul tervi
tasid aulasse kogunenuid kõrgerm 
ja keskerihariduse minister E 
Schmidt, EKP TRÜ komitee sek
retär K. Koger, ametiühingukomi 
tee esimees H. Kabur ja ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretär R. Viha
lemm.

Sama päeva õhtul kogunesid 
aulasse I kursuse üliõpilased kuu
lamaks do+s. H. Palametsa ette
kannet «Ülikool ja üiõpilased läbi 
aegade». 2. septembril tutvustati 
värsketele tudengitele meie ülikoo
li ühiskondlike organisatsioonide 
struktuuri ja tegevust.

9. septembril toimus ülikooli 
klubis avaball.

*

6. septembril pidas EKP TRÜ 
komitee käesoleva õppeaasta esime
se koosoleku. Arutati sügissemestri 
tööplaani ja perspektiivplaani 
1971/72. õppeaastaks. Komitee ot
sustas oktoobrikuu 2. poolel kokku 
kutsuda üleülikool ilise parteikoos- 
oleku. mille põhiprobleem oleks 
«Kommunistide osast üliõpilastega 
tehtavas õppevälises kasvatustöös».

Samal koosnlekul otsustati moo
dustada ülikooli kroonikafilmi 
grupp, mis Tullio Ilometsa juhtimi
sel ia kinokabineti jõududega asuks 
iäadvustama olulisemaid sündmusi 
ülikoosi elus.

Kinnitati Majandusteaduskonna 
narteialp-organisatsiooni otsus võtta 
NLKP liikmekandidaadiks IV kur
suse üliõpilane Peep Gorelov.

*
4.—5. septembril toimus Käärikul 

füüsikaosakonna pedagoogilise haru 
I kursuse spordilaager. Ürituse init
siaatoriks oli kursusejuhendaja
H. Faiman. Laagrit külastas pro
dekaan O. Mankin.

*

Möödunud kuu lõpul oli Moskvas 
XIII teaduse aialoo rahvusvaheline 
kongress. Füüsika-Keemiateadus- 
konna õppejõududest esinesid seal 
ettekannetega dotsendid U. Palm ja 
P. Prüfer. Esimene käsitles Tartu 
Ülikooli keemikute osa Lääne-Eu- 
roopa ja Vene keeiniateooriate lä
hendamisel XIX sajandil, teine 
alma mater'i füüsikute panust maa
ilma teadusse perioodil 1802— 1940.

*
400 II ja III kursuse üliõpilast 

läks Põlva, Viljandi ja Tartu ra
jooni majanditesse appi sügises
tele koristustöödele.

K O IG I  M A A D E  P R O L E T A A R L A S E T ? ,  C W irv JH G H l

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOM ITEE , 
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  Э А  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A
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Tuhat uut tuli juurde

ELKNÜ 
TRÜ komitee bürool

ф  ÜLKNÜ liikmeks võeti Ars
titeaduskonna raviosakonna II kur
suse üliõpilane Olaf Eisen.

ф  Arutati eelseisvate aruande- 
koosolekute korraldamist.

ф  Kuulati sekretariaadi infor
matsiooni senisest tööst ja järg
nevatest ülesannetest.

ф  6. septembril olid ELKNÜ 
KK üliõpilasosakonnas koos kõr
gemate koolide sekretärid ja Tal
linna ning Tartu linnakomiteede 
sekretärid. Osakonna juhataja sm. 
A. Vellamaa selgitas komsomoli 
poliitilisi ja muid ülesandeid kõr
gemates õppeasutustes. Ta rõhu
tas, et komsomoli sõna kõigis or
ganites peab tugevnema. ELKNÜ 
KK sekretär A. Kullaste täpsustas 
leninliku arvestuse korraldust sel 
aastal. Esimene etapp lõpeb 29. 
oktoobril, selleks ajaks koostatak
se individuaalsed tööplaanid ja 
algorganisatsioonide kohustused. 
Teisel etapil, mis lõpeb 1972. aas
ta aprillis, tehakse kokkuvõtted 
marksismi-leninismi teooria tund
maõppimisest, referatiivsete ja 
teaduslike ühiskonnateaduslike 
tööde konkursist. Kolmas etapp 
lõpeb 1972. a. sügisel. Atesteeri
mine toimub II ja IV kursusel.

____ (Järg lk. 3)

H. KARRO foto
1. septembril käis Leningradi mnt. uue ühiselamu ehitusplatsil riiklik vastuvõtu

komisjon. Hinne ehitajate tööle — «hea». Praegu paigutatakse ühiselamusse sisustust.

Peahoone ruumides (aud. 204 ja 
205), kus möödunud kevadest, täp
semalt 20. juunist alates tegutses 
ülikooli värske täienduse tarvis vas
tuvõtukomisjon, käib nüüd jälle õp
petöö. Sissesaamise ja vastuvõtmise 
mured on niisiis murtud. Ülikool on 
noorendatud koosseisus uut õppe
aastat alustamas.

Terve suve iooksul tuli aga pal- 
iudel noortel TRÜ üliõpilasteks saa
mise nimel dokumentidega askel
dada. veel kord keskkooli kursus 
meelde kinnitada ja lõpuks oma 
teadmised ning valmisolek suurele 
kontrollimisele ja hindamisele viia.

Kui paliu üldse laekus terve suve 
iooksul ülikoolis õooida kavatseja
telt avaldusi? Kõikidele meiepoolse
tele küsimustele, mis puudutavad 
ülikooli vastuvõttu, annab vastuse 
vastuvõtukomisjoni vastutav sekre
tär. Majandusteaduskonna rahva
majandusharude ökonoomika ka
teedri juhataja dotsent Jaan Pikk.

1971. a. TRÜ vastuvõtukomisjonis 
oani ennast statsionaarsesse osa
konda õppima tuleku sooviga kirja 
2014 inimest. Eksameid tegema il
mus 1894. Neist 1008 on praegu I 
kursuse üliõpilastena kirjas.

Kui Dalju medaliomanikke tahtis 
just TRÜ-s edasi õppida?

40 medaliga lõpetanut tõid doku
mendid meie juurde, eksameid soo
ritama asus 36. 29 võtsime vastu.

Kõige «minevamad» alad?

Pingeline oli konkurss geograa
fia teoreetilises osakonnas: 6,8 ini
mest ühele kohale. Spordimeditsiini 
oli ka küllalt konkureerijaid — 4,7, 
õigusteaduskonnas 3,8, ravi vene ja 
ajaloo-osakonnas 3,6 ning bioloogia 
teoreetilises harus 3,5 kohale.

Kuidas tehti eksameid profileeri
vates ainetes?

Kõikides profileerivates ainetes 
said ainult väga häid hindeid 97 
sisseastujat ja häid ja väga häid 
476.

Millistel eksamitel oli kõige roh
kem ebaõnnestumisi?

Matemaatika kirjalikul, füüsika 
suulisel ning keemia ja bioloogia 
eksamil.

Milliseid uut kontingenti iseloo
mustavaid arve võiksite veel li
sada?

Esimestel kursustel õpib praegu 
339 meest ja 649 naist. Naissoo 
esindajate tunduv ülekaal valitseb 
Ajaloo-Keele-, Arsti- ja Majandus
teaduskonnas. Meesüliõpilased an
navad tooni Füüsika-, Keemia-, Ke
hakultuuri- ja õigusteaduskonnas.

OLKNÜ-sse kuulub uustulnukaist 
760. Tööstaažiga (2 aastat) inimesi 
asus õppima 157. Ettevõtete kulu ja 
kirjadega tuli 7 inimest. Mullu 
kevadel keskkooli lõpetanuid on sis
sesaanute seas 675.

Küsitles E. PUUSEMP

TRÜ Majandusteaduskonna ma-
sinakirjakabinetis ja arvutustööde 
mehhaniseerimise kabinetis antak
se õpetust sekretär-masinakirjuta- 
ja erialaks valmistuvaile kooliõpi
lastele. Vähemal määral on õpilas
te šeffideks ka kaubanduse orga
niseerimise ja tehnika kabinet, 
kaubatundmise kabinet (tööstus
kaupade alal) ja kaubandusöko- 
noomika kabinet.

*
Samas koolis asub teinegi eri

klass, mis on šeflusvahekorras 
meie ülikooliga. See on vabariigis 
teisena loodud vene keele eriklass, 
mille lõpetajaid oodatakse edaspi
di TRÜ vene filoloogia osakonda, 
kuid loomulikult on eriklassis õp- 
pinuil võrreldes emakeelsete koo
lide lõpetajatega märksa rohkem 
väljavaateid teistesse NSV Liidu 
kõrgematesse õppeasutustesse sis
sepääsemiseks. Õppetöö käib vene 
keele laiendatud programmiga,
8 tundi vene keelt ja kirjandust 
nädalas. Klassi on komplekteeri- 
nud TRÜ vene keele kateeder, va
lik tehti Tartu koolide kaheksan
date klasside lõpetajaist. Enamas
ti on need lapsed segaperekonda- 
dest, kes kõnekeeles on võrdlemi
si vilunud.

10. keskkoolis töötab vene keele 
õpetajana meie vene filoloogia 
osakonna lõpetanu Valentina 
Muhhina, pedagoogilisel prakti
kal hästi silma paistnud peda
goog. Noor õpetaja metoodilis
te traditsioonideta — niisugune 
oli meie ettepanek, kuigi ministee
riumi esialgne soov oli rakendada 
kogemustega õpetajat. Klassivä
lise töö raames rakendame sa
muti TRÜ vene filoloogia üiõpila-

Ülikooli šeflusalune õppeasutus
äsjaloodud Tartu X Keskkool alustas 1. septembril õppetööd uues ava-ф Tartu 10 Keskkooli uus hoone, 
ras koolimajas, otse Vanemuise tänaval asuva meie õppehoone naab-
ruses. К. RAUA foto

si: et tihendada sidemeid kahe vene kirjanduse kateedri vanem- tema on ka klassi õppeprogrammi 
õppeasutuse vahel. Õppevahendi- õpetaja T. Murnikova rotaprindi- koostaja. Niisiis: tegelikult kahe 
na on eriklassis kasutusel TRÜ väljaandes lugemistekstide kogu, kateedri koostöö. A. HIIR



Kas ei oleks 
juba aeg!_______

Ülikooli asutamisest Tartus möö
dub 1982. a. 350 aastat ja 1977. a. 
175 aastat ta uuestiav ami sest. Need 
on Nõukogude Liidu ühe vanema 
ülikooli ajaloos tähelepanuväärsed 
daatumid, mille väärika äramärki
mise ettevalmistamisele tuleks aeg
sasti asuda. Oleks loomulik, et nen
deks tähtpäevadeks ülikooli sajan
ditepikkuse ajaloo ja tegevuse kohta 
ilmuks ka meiepoolseid uurimusi 
soliidsete monograafiate jm. näol.

Tõsi, 1977. a. on juba nii lähedal, 
et arvestades viimase 15 aasta ko
gemusi ülikooli käsitlevate materja
lide kirjutamise alal, võib karta, et 
oleme sellega juba veidi hiljaks 
fäänud. Teisest küljest omandasime 
aga väärtuslikke kogemusi ses suh
tes, kuidas niisuguseid asju ei tule 
organiseerida, kui positiivseni tule
musi tahetakse saavutada. Voib ole
tada, et esimene õige samm organi
seerimise suhtes on astutud — m oo

dusta ti jär jekordne  ü likoo li a ja loo  

kom isjon . Selle tegevust koordinee
rib ja juhib prof. Karl Siilivask. Ko
misjon kavatseb käesoleva aasta 
lõpuks välja töötada ülikooli ajaloo 
prospekti, mille alusel edasine konk
reetne uurimistöö hakkaks kulgema. 
Muidugi ei tee komisjon üksi veel 
midagi: on vaja neid, kes läheksid 
arhiividesse ja hakkaksid seda hii
gelsuurt, senini suhteliselt vähe lä
bitöötatud materjali koguma ja uu
rima. Kes need aga on — konkreet
selt, isikuliselt —, kui palju on vaja 
teadlaste ja üliõpilaste tööjõudu, et 
suudetaks midagi olulist ära teha — 
see on probleem, millele saame aja- 
lookomisjoni käest vastuse loodeta
vasti lähemate kuude jooksul. Ilm
selt peab aga ajalookomisjon oma 
töö tempot intensiivistama, sest 
konkreetsed juubelidaatumid pole 
edasinihutatavad.

Üksikute teaduste alal on meil 
inimesi, kes oma põhitöö kõrval te
gelevad kateedri või osakonna aja
loo uurimisega. Ülikooli ajaloolas- 
test on ülikooli ajaloo probleemide 
uurimisega seotud olnud ainult mo- 
ni üksik, mis selle autoriteetse osa
konna poolt on ilmselt iliiga väike 
panus meie a lm a  m ater'i ajaloo al
tarile. Nähtavasti on ajalookomis- 
joni kõige kardinaalsemaks ja es-

masemaks ülesandeks ülikooli aja
loolaste (võimalikult paljude) kaa
satõmbamine ning ajätö<olaštel pat- 
riotismitundest oma vana a lm a  m a 

ter'i vastu selle üleskutse järgimi
ne. Midagi konkreetset saab loota 
ainult sfis, kui luuakse tugev eriala 
ajaloo uurijatest, pärisajaloolastest 
ja muudest teadlastest kindla plaa
ni alusel töötav loominguline grupp, 
kellele see töö oleks suuremal või 
vähemal määral ka plaaniline tea
duslik töö. Kui niisugune kollektiiv 
suudetakse luua, siis on tõenäoline, 
et 350. aastapäevaks ka midagi ka
pitaalsemat ilmuda võiks.

Ettevalmistava tööna on vaja lõ
pule viia ülikooli biograafilise lek
sikoni materjalide kogumine.

See töö, vaatamata dotsent 
R. Kleisi poolt kulutatud energiale, 
pole teaduskondades kulgenud nii
suguse tempoga, nagu oli planeeri
tud. Praegu on oluline, et see oleks 
vähemalt käsikirjalisel kujul lähema 
aasta jooksul lõpule viidud. Kuidas 
paljundada, kas rotaprindil või 
muul teel, vihikutena või tervikuna, 
teaduskondade viisi või mitte, seda 
võib otsustada siis, kui materjal on 
koos. Pole mõtet raisata aega vaid
lustele, mida võib edukalt pidada ka 
hiljem.

Et meil ikka veel puuduvad laia
dele hulkadele kättesaadavad trüki
sed ülikooli ajaloo kohta, siis pole 
ka imestada,_ et enamik üliõpilasi 
ja ka õppejõudude noorem gene
ratsioon on oma a lm a  m ater'i mine
viku ja varasema tegevuse suhtes 
üsnagi harimatud! Oleme vist ainu
ke ülikool maailmas, kes ei pühitse 
oma aastapäeva! Aga miks me ei 
pühitse? Samuti võime küsida, miks 
ei jõutud aumüüri loomisega kauge
male tulevase koha äramärkimisest.

Aga kas poleks aeg püstitada 
peahoonetagusele vabaks jäänud 
platsile kaljurahn, millesse on suurte 
tähtedega sisse raiutud Tartu üli
kooli kõik nimetused ja daatumid, et 
asi oleks kord selge! Oma suurkooli 
mineviku, saavutuste ja traditsioo
nide tundmine pole mitte kolkapat
riotism, vaid hädavajalik alus aru
saamiseks sellest, milline on olnud 
altna m ater'i osa möödunud aegade! 
kultuuri allikana ja levitajana, mis 
on see, millele me tugineme prae
gusel momendil, ja missugune on 
meie ülikooli osa tulevikuühiskonna 
loomisel.

Т. I LO METS

(&artu üliõpilaste 

loodusbaitsering

Noorsooteater TRÜ klubis
14. sept. kell 21 tuuakse üliõpilaste 
ette luuleprogramm

Mõtted ja meeleolud 
Juhan Liivi loomingust 

Lavastaja Mikk Mikiver

Kunstnik Aime lint 
Laulud Kaarel Kilvet

Kaastegevad: Kaarel Kilvet, Tõnu 
Mikiver, Tõnu Tamm ja Mauri Raus 
või Mikk Mikiver. , -

Esialgu tähendas looduskaitse 
üksikute loodusmälestusmärkide 
kaitsmist ja laiemale üldsusele tut
vustamist, nüüd aga on see muutu
nud üldrahvaliku tähtsusega üritu
seks. Sellealased probleemid huvi
tavad nii bioloogi, metsameest, 
geograafi, agronoomi, maaparanda
jat, juristi kui füüsikut. Küllap siis 
leiaksid õigemat kasutamist näiteks 
kasvõi vanad dendroloogiliselt hu
vitavad pargid, mida praegugi veel 
paljudes kohtades kasutatakse kar
jatamiseks või põllumajandusmasi
nate parkimiskohana.

Seega praegune üliõpilane kui 
tulevane spetsialist on just see, kes 
peab ellu viima õiged arusaamad 
loodusest ja selle kaitsest. Selleks 
on aga vajalikud laialdased teadmi
sed antud valdkonnas. See ongi 
meie looduskaitseringi põhieesmär
giks. Ent alati ei olegi vajalikud 
suured teoreetilised teadmised, vaid 
õige suhtumine looduskaitsealastes- 
se probleemidessp.

1958. a. 13. märtsil sai meie ring 
eluõiguse tänu aktiivsetele loodus- 
kaitsehuvilistele EPA-st ja TRÜ-st. 
See oli kogu NSV Liidus esimene 
selletaoline ring, mida praegu mai
nitakse juba kooliõpikuiski. Suure 
osa oma populaarsusest võlgneb 
ring teaduslikule juhendajale J. Ei- 
lartile.

Väga oluliseks tuleb lugeda pal
jude erinevate aiade üliõpilaste 
koondumist üht eesmärki taotlevas
se ringi. Meie tegevusest võtab osa 
ligi 20 eriala üliõpilasi mõlemast 
Tartu kõrgemast koolist. Loodus- 
kaitsering suudab oma huvialaga 
ühendusse viia ka neid, kellel vas
tavaid loenguid oppeprogrammis ei 
ole.

Selleks et loodust kaitsta, on vaja

Tunnustus
Tööpunalipu ordeniga Tartu Riikliku 

Ülikooli rektorile 
Arnold Koobile

Läti NSV Kõrgema ja Keskeri
hariduse Ministeerium märgib tänu
likkusega Teie üliõpilaste kontsert- 
esinemiste kõrget kunstilist taset, 
eeskujulikku käitumist, töössesuhtu-

teda eelkõige hästi tunda. Missu
gune vahend selleks veel parem 
oleks kui vahetud käigud looduses
se. Elamusrikkad olid retked Paga
namaale, Kõrvemaale, Alutaguse 
soodesse ja rabadesse. Piusa ja 
Neeruti maastikulisele looduskaitse
alale. Praktilist iseloomu omavatest 
üritustest võiks nimetada iga-aas- 
tast käiku Väikese Illimari radadel, 
jänesepüüki Matsalus, Aruküla koo
baste lahtikaevamist, parkide kor
rastamist, ulukite loendamist Aak- 
res ja Porkunis. Populaarsed (kuni 
80 osavõtjat) on iga-aastased pike
mad looduskaitse õppepraktika eks
kursioonid Leetu—Lätti, Kurski 
steppidesse, Uraali, Kesk-Venemaa- 
le ja eelmisel aastal Karjalasse. 
Ekskursioonid ja matkad täidavad 
üle poole meie tööplaanist. Me ei 
tutvu mitte ainult looduslike objek
tidega, vaid põikame vahel ka kodu- 
uurijate töömaile.

Suur osatähtsus ringi töös on 
olnud ettekandekoosolekutel. Meil 
on rääkimas käinud sellised tuntud 
spetsialistid nagu endine ringi esi
mees bioloogiadoktor T. Frey, ringi 
auliige dotsent E. Varep, bioloogia
doktor V. Masing, professor E. Ku- 
mari ja paljud teised. Eriti sagedas
ti on pajatanud oma muljeid välis
reisidest J. Eilart.

Ringi üheks tähtsamaks ülesan
deks on looduskaitseinspektorite 
ettevalmistamine, kes siis tulevikus 
oma õigusi ja teadmisi kasutades 
juba praktilisse looduskaitsesse sek
kuksid. Seni on selle ühiskondliku 
eriala omandanud ligi 200 ringi 
liiget.

.Et ring oli esimene selline NSV 
Liidus, siis on tulnud ringi esinda
jatel mitmel korral tutvustada meie 
tegevust teistes liiduvabariikides.

mist ja orgasiseeritust viiendal üli
õpilaste laulu- ja tantsupeol. Teie 
üliõpilased andsid suure panuse 
meie ühise peo õnnestumiseks.

Loodame, et need kohtumised 
osutusid viljakaks noorte spetsia
listide esteetilisel kasvatamisel, ja 
et nad kujunesid internatsionaalse 
sõpruse tõelisteks pidupäevadeks.

Minister I. ANDERSON
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Nii on käidud Tbilisis, Sverdlovskis, 
Leningradis, Moskvas. Kauaaegsed 
sidemed on meil Moskva RÜ loo
duskaitse malevaga, botaanikaringi- 
ga Herzeni-nimelisest Pedagoogili
sest Instituudist. Eriti tihe kontakt 
on meil Tallinna Pedagoogilise Ins
tituudi üliõpilaste looduskaitse
ringiga.

Mahukama osa praktilistest ette
võtmistest hõlmavad suvised tööd 
looduses. Nii on koostatud vabarii
gis rohkem kui 400 pargi plaanid 
koos lühikese korrastuskavaga. 
Nende tööde eest esitas TRÜ meie 
ringi 1968. a. üleliidulisest rahva
majanduse saavutuste näitusest osa
võtjaks. 1969. a. suvel toimus laial
dane vanade taluansamblite ja nen
de haljastuse kirjeldamine erineva
tes Eesti nurkades. Jätkus harul
daste taimede kaardistamine. Neid 
töid jätkati eelmisel suvel ekspedit
siooni korras juhatuse liikme 
A. Järveti juhtimisel.

Tähtsamad uurimused on leid
nud kajastamist ringi looduskaitse- 
alaste tööde kogumikus, mis ilmu
sid 1963. aja 1968. a. Kolmas on 
koostamisel.

Ringil on oma liikmemärk — loo- 
duskaitse-embleem luuderohulehe 
kujus tähtedega «LK». Niisugusi 
objekti loodusehoiu sümbolina ka
sutada soovitas prof. T. Lippmaa. 
Märk antakse kätte mõne ringi au
liikme poolt.

Ringi tegevusele annavad tervik
likkuse traditsioonilised üritusecL 
mis on teadlikult või suunamatult 
kujunenud. Ringi kaalukamaiks tra
ditsioonideks on iga-aastane esime
ne sügismatk Ahja jõe kallastele 
(siin õpivad uustulnukad ära kaas
laste nimed ja ütlevad koduse 
«sina») ja kevadmatk Kastre-Pera- 
valla põlismetsadesse koos lõkkeõh
tuga, mis on ühtlasi diplomandide 
ärasaatmisretkeks.

Tänapäeva tingimustes, mil loo
duslike rikkuste kasutamine aina 
intensiivistub ning inimese kogu 
elukeskkond kiiresti muutub, on 
Tartu üliõpilaste looduskaitseringil 
täita tõsised ülesanded asjatundlike 
spetsialistide kasvatamisel.

Ringi esimees T. LEITO

«Tartu Riiklik Ülikool»
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ф  Möödunud suvel peetud V üli- 

õpilaslaulupeost lugege meie aja

lehe järgmises numbris.
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Üliõpilaste V laulu- ja tantsupidu Ogres on täies hoos. A. NILSONI fotö



«Tartu Riiklik Ülikool»
Nr. 23, 10. IX 1971. a. lk. 3

Lehekülg inimrumaluse 
ajaloost

Katkend «Üliõpilaslehes» 10. 
sept. 2171. a. ilmuvast sama peal
kirjaga pikemast artiklist.

. . .  Kui kunagine usk «jumala
tesse.» on seletatav rahvamasside 
harimatusega, siis hoopis raskem 
on meil mõista narkootikumide, 
eriti alkoholi laialdast tarvitamist. 
Seda tuleb nimetada mitte ainult 
inimrumaluseks, vaid ka kohuta
vaks paheks. Veel 200 ja isegi 
150 aastat tagasi töötasid planee
dil täie võimsusega tuhanded suu
red alkohoolsete jookide vabrikud. 
Aplalt kallasid meie esivanemad 
nende vabrikute poolt toodetava 
jälkuse endal kõrist alla, tundes 
mõnu alkoholi joovastavast toi
mest. Olles vägijoogi nüristava ja 
uimastava mõju all, panid nad 
toime tahtmatuid ja tahtlikke ku
ritegusid, mis tõid kaasa isegi 
kaasinimeste hukkutnisi. Väga 
suur oli kahju, mida põhjustas 
alkohol inimeste tervisele, töö- ja 
loominguvõimele. On hämmastav, 
et kuigi alkoholi tarvitamise kah
julikud tagajärjed olid hästi tea
da, ei tehtud midagi märkimis
väärset sellele piiri panekuks.

Alkoholi tarvitamise tohutule 
levikule aitas palju kaasa bar
baarne «tervisejoomise» tava koos

vastava rituaaliga, mille ajal iga 
«tervisejooja» mürgitas ennast ja 
oma sündimata järglasi teatava 
koguse alkoholiga. Et «tervise- 
joomist» korrati igal koosviibimi
sel kümneid kordi, siis polnud ha
ruldased juhtumid, kus agaramad 
peolised jõid kuni enesekontrolli 
kaotamiseni ja organismi kaitse
reaktsioonide ilmnemiseni (oksen
damine, uinumine). Maades, kus 
jumalate kummardajaid enam pea
aegu polnud, sai uueks jumalu
seks alkohol.

Olnuks muidugi ootuspärane, et 
üliõpilaskond kui noorsoo teadli
kum osa ja kõrgemate koolide õp
pejõud oleksid astunud aktiivselt 
alkoholi vastu. Kuigi nende hul
gas polnud reeglina kroonilisi al
kohoolikuid, alistusid nad aga 
kuulekalt üldisele mentaliteedile. 
Suutmata välja pakkuda mingit 
alternatiivi, korraldasid ka nemad 
oma peod ja koosviibimised üldise 
tava kohaselt — alkohoolsete joo
kide ja «tervisejoomisega». Isegi 
kaalukaid teaduslikke tulemusi si
saldavad dissertatsioonid «õnnis
tati sisse» pudelitest lookas bati- 
ketilaudadega (!).

К L.

ULKNU 
TRÜ komitee bürool

(Algus 1. lk.)

Suured pidustused toimuvad ok
toobri lõpul seoses ELKNÜ 50. 
aastapäevaga. (Juubel oli möödu
nud aastal, detsembris tähistasime 
seda ülikoolis.) Noorsoofestivali 
kannab sõpruse idee eri rahvaste 
vahel. Juubel oli ka Rahvusvaheli
sel Üliõpilasliidul, mille asutami
sest sai 25 aastat.

27.-28. septembril on Tallinnas 
kõrgemate koolide komsomoliak- 
tiivi seminar. Üilkoolile eraldati
20 kohta.

ф  I kursuste aktiivi seminar 
toimub Käärikul 18.—19. septemb
ril.

M. KUBO

NB! IDEOLOOGIASEKTOR

Kolmapäeval kelt 19.00 on komso
molikomitee ideoloogiasektori koos
olek.

Plauh ja plauh käib laeva külg 
vastu kaiserva. Roosade, kollaste ja 
jumal teab mis värvi pitskübarate 
armee lööb liikuma. Orkester alus
tab teist korda «Vanu sõpru».

Seisame reas kail ja näeme neid 
pitskübaraid praegu otse vaenu- 
väe trikolooridena.

Mälu on üks vastik asi ja just 
see, mis hoopis peast välja visata 
tahaks, tuleb ette kõige kohatumal 
silmapilgul.

On üks kevadine soome keele 
tund. Auditoorium 114. Sirelid ja 
eksam ukse ees.

«Mitä’s uuttaa kuuluu?» meeli
tab õppejõud harjumust mööda.

«Ei mitään,» määgime usinasti 
tarkust mööda. Täna nagu alati.

«Teises rühmas öeldi mulle, et- 
tä kevät on jo tullut,» ei kaota 
õppejõud lootust.

Sellest ei oska me suuremat mi
dagi arvata. Tõsi ta on.

Suvigi tuli kätte. Väike käbe 
«Vanemuine» sac‘is kahe sõbrali
ku riigi pealinnade vahet ja Tal
linn sai naabriväge täis nagu 
Kangilaski moodsa kunsti loengu- 
saal kuulajaid. Tarvis neid, kes 
linna näitaksid. Läksime.

Ja täna on meil esimene laev. 
Laevatrepp lastakse alla ja meie 
pilgud ja ninad rändavad sellega 
kaasa. Mul tuleb meelde, kuidas 
ma korra turul latikaid ostsin — 
olid teised laua peale ritta laotud, 
paksud ja rumalad. Mina kaladest 
suurt ei taipa, näitasin ühte näpu
ga: pakkige see! Ja paberi seest 
jäi paistma latika punane ähmi 
täis silm.

Ma olen nüüd seesama latikas 
ja otse minu peale rühib midagi 
vägevat ja roosat nagu kompve
kist tank.

«Päivää!»

Kangestun ja põrnitsen suuri 
rohelisi päikeseprille. Näeks siis 
vähemalt silmigi! Olgu neetud see 
tund, kus ma oma suve maha 
mängisin. Häbi ja alandus veel 
peale selle. Aga hädaga sööb va
nakurat kärbseid ja hakkab türk
lane soome keelt kõnelema, am

muks siis veel eestlane.
Vahepeal olen mina juba täiesti 

sisse piiratud. Roosa roheliste 
prillidega rõhub ühelt poolt ja se
letab midagi ägedasti, aga ümber 
jalgade sekeldab arutul hulgal' 
isesuguseid, alla meetri turiste. 
Mis see siis peab olema? On soo-

^ l ? õ õ r / i e e l t  
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me rahvas äkki nii pisikeseks jää
nud? Ei, tegu on ikkagi lastega, 
mingisuguses vormirõivastuses 
veel pealegi. See kõik oleks tühi
asi, kui sõnakestki, ühtainukest 
sõna nende veidrast jutust aru 
saaks. Mitte üldse. Ei suure, ei 
Väikeste kõnest. Aiman kohutavat 
eksitust ja torman ummisjalu sa
damahoonesse, büroosse.

«Keda te mulle olete saatnud?»
Paberid lüüakse lahti: 16.—20. 

juunini. Matkajuht see ja see. 
Soome turismigrupp, 43 pioneeri 
Savonlinnast. Mehed hakkavad 
mürinal naerma.

«Esimest korda olete ka või?»
Noogutan õnnetult ja vihaselt. 

Savolane on soomlasele peaaegu 
seesama, mis eestlasele setu ja 
nende keel kirjakeelsele soomlasele 
see, mis meile setu keel.

«Vahest keegi vanem giid vahe
tab ära?» arvab keegi.

«Kesse vahetab! Nendega on 
alati üks rist ja viletsus, ei taha 
mässata keegi,» pöördub siis mi
nu poole. «Eks katsuge hakkama 
saada. Vedas isegi veel, et on 
lapsed.»

Kena vedamine küll! Löön käe
ga ja alistun oma taaka kandma. 
Pealegi pole aega ahastada, sest 
tollima j a klaasseinad lasevad siia
maale paista, kuidas osa rohelisi 
pluuse ründab juba jäätise- ja mar- 
gikioskeid. Veel sekund, ja see ne-

likümmend kolm pudeneb lootuse
tult mööda võõrast linna laiali.

Torman väljapääsu poole, aga 
mu tee tõkestavad Rohelised Pril
lid. «See veel siit puudus!» mõtlen 
meeleheites, tundes ära savolaste 
mat ka juhi ja tõden hirmuga, et esi
mese haleda etenduse anname ko
he siinsamas ametnikele.

«Mennään, olkaa hüvä!» ennetan 
ma teda nii sõbralikult kui suudan 
ja katsun küünarnukist toetades 
vähemalt ametnike laua eest kau
gemale saada.

«Kui on väga tarpeeksi, mä pu
hun eestin kielt myös.»

Heldene aeg! «Väga, väga tar
peeksi.» Päästetud. Puhugu ta või 
sedasama «eestin kielt»!

Läheme välja sadamahoone ette. 
Tema võtab rinnataskust vile ja 
lapsed vudivad ühte mütsakusse, 
nagu oleksid nad tal niidi otsas ja 
piisab üksi selle kokku kerimisest. 
Üks-kaks-kolm on kõik bussis ja 
meie Roheliste Prillidega — tegu 
on lihtsalt savolaste pioneerijuhiga
— võtame aset mikrofoni ees.

«Paks Margareta paremal, ees 
Rannavärava mägi,» ütlen mina 
pioneerijuhile ja tema hüüab selle 
oma veidras keeles mikrofoni. Meie 
turistidele Paks Margareta istub. 
Siuksuvad õnnelikult ja tuustivad 
oma kommipakkides.

«Mere puiestee vasemal. Paremal 
Viru väravad.» Lapsed joonistavad 
näpuga akna peale.

«Kollane koer otse ees!»
Savolanna pilgutab silma ja üt

leb kõik tip-top edasi. Bussitäis va
jub mürinal meile selga. Kätepla- 
gin kinnitab, et kõik nägid kollast 
koera.

Läheb suurepäraselt. Kõik saa
vad kõigest aru.

Tähendab, savo keel on see keeh 
mida mina kodus oma emaga rää
gin, pluss veel see keel, mida pa- 
distab see bussitäis mu selja taga.

Täna ma võiksin küll tervele soo
me rahvale Tallinna näidata, kõnel
gu nad siis või igaüks ise keelt.

Pole kahtlust, võõrkeelt läheb 
elus ikka vaja.

OPAS

Uut teatmekirjandust

Toome 
raamatukogus

Немецко-русский биологический 
словарь. М., 1971. 832 lk. 21 S — 25. 
Nykysuomen sanakirja. 3. trükk. 
Porvoo-Helsinki, 1970. kd. 1—3, 
2381 lk. S so — 5

Hellwig, B. Inkunabelkatalog des 
Germanischen Nationalmuseums 
Nürnberg. Wiesbaden, 1970. 331 lk. 
К 2—61

Nash, R. Multilingual lexicon of 
linguistics and philology. 1968. 
390 lk. 11 S — 26 
Encyclopaedia of linguistics, infor
mation and control. Oxford—Lon
don—Edinburgh—New York—To
ronto—Sydney—Paris—Braunsch
weig, 1969. 718 lk. 8 E — 2

Бемисов, E. Ф., Соловьев, Л. П. 
Библиографический указатель гео
дезической литературы с начала 
книгопечатания до 1917 г. М., 1971. 
272 lk. 20 Bi — 100.

Bibliograafia otr rnõddud tea
duslikele töötajatele, inseneridele 
ja tehnikutele, kes lahendavad küsi
musi geodeesia alalt ning tee
vad geodeetiliisi töid mitmesugus
tes rahvamajandusharudes. Raa
matusse on võetud ka geodeetilise 
astronoomia, gravimeetria ja teis
te teadusalade töid, mis on seoses 
geodeesiaga. Bibliograafia on süs

tematiseeritud ja varustatud re
gistritega.

Аспирантура. М., 1971. 326 lk.
15 T — 95.

Teatmik sisaldab süstematisee- 
ritult normatiivseid materjale tea- 
duslik-pedagoogilise kaadri ette

valmistamise alal kõrgemates koo

lides ja teaduslikes uurimisasu

tustes. On toodud andmeid tasu, 

stipendiumide, preemiate jne. koh

ta. Raamat on määratud aspiran

tuuri astujatele, kõrgemate kooli
de õppejõududele, ministeeriumi
dele, juhtivatele asutustele ja or

ganisatsioonidele.

Lexikon der Antike. Leipzig, 
1971. 607 lk. 4 T— 12.

Käesolevast leksikonist leiame 

vastuse antiikaja filosoofia, muu

sika. spordi, kunsti, arheoloogia 

jne. küsimustele.

Illustreeritud paljude piltide ja 
pilditahvlitega. ________

Ülikoolis^ veerand sajandi’t  tagasi
Selle pealkirja all avaldasime 

möödunud õppeaastal .. dotsent 
Anatoli Miti mälestusi Tartu va
bastamisest 1944. a. sügissuvel, 
ülikooli taastamisest ning õppe
tööks ettevalmistamisest 1944. a. 
septembris-oktoobris. Käesole
vaga jätkame mälestuste sarja 
publitseerimist.

Vanasõna õpetab, et «tibusid loe
takse sügisel».

1944. a. oktoobri lõpul tegeldi üli
koolis õppejõudude kokkulugemise
ga. Ühelt poolt oli nagu põhjust 
rõõmustamiseks — enamik õppejõu
de oli Tartu tagasi jõudnud, teiselt 
poolt tunti ka muret: rea erialade 
spetsialistid olid lahkunud oma rah
va juurest да hüljanud oma kodu
maa.

Üsna täbar olukord oli Ajaloo- 
Keeleteaduskonnas, kiita polnud mi
dagi ka õigusteaduskonnas. Arsti
teaduskonnas olid suurtes raskus
tes anatoomia, nakkushaiguste, gü
nekoloogia ja mõned teisedki eri
alad. Maitemaatika-Loodusteadus- 
konnas olid keemia, füüsika ja geo
graafia erialad nimekatest õppejõu
dudest täiesti tühjaks jäänud. Kõi
gest kolm nädalat lahutas meid veel 
õppeaasta algusest, aga õppetöö lä
biviimine rippus ikka veel juukse
karva otsas.

Tõsi küll, tuldi tagasi, kuid tõsi 
oli ka see, et enamik reevakueeru- 
nud ülikooli töötajaid 'tuli tagasi 
rongidel, mis veeresid Läänemere 
kaldalt Peipsi poole.

Kuid mis põhjustel jätsid maha 
oma töökoha ja kodu paljud inime
sed, nende seas ka suur hulk üli
kooli õppejõude ja teenistujaid ning 
asusid rannikule, kuigi supelhoo- 
aeg oli juba läbi? Läänemere tina

hallides lainetes hõljusid laisalt 
sarviilised miinid ning mere kohal 
uitasid iga liiki sõjalennukid.

Et kõigest sellest aru saada, on 
vaja teada ning mõista olukorda, 
millesse sattus meie rahvas, viibi
des fašiatlike okupantide rautatud 
kanma all.

Juba tagasitulekul Krüüdneri- 
Maaritsa metsadest augusti lõpul 
kohtasime teel meeletult ammuvaid 
lüpsmata lehmi. Lambakarjad uita
sid põldudel, sead tuhnisid kartuli
vagude vahel, kanad mokkisid teri 
lõikamata rukki- ja nisupõldudel. 
Täiesti peremeheta olek. Talurah
vast nägime vaid paaris kohas ja 
needki inimesed katsusid mitte eriti 
lagedale tulla. Ka Elvas liikus väga 
vähe kohalikke elanikke. Rahvas oli 
nagu maa alla vajunud. Kuhu? 
Miks?

Keegi ei teadnud midagi kindlat 
öelda. Kinnitati vaid, et massiline 
minek olevat toimunud sakslaste 
käsul viimasel nädalal «enne sõja 
tulekut». Olevat ähvardatud, et ko- 
halejääjad lastakse maha kui bolše- 
vike ootajad. (Metsapaos olemise 
tõttu ei teadnud meie sellest mitte 
midagi).

Hiljem selgus, et niisugune kõva 
käsk oli elanikkonnale antud polit
sei ja omakaitselaste kaudu. Kästi 
minna põhja poole — kuhu, sellele 
küsimusele käsutajad ei teadnud 
midagi vastata või saatsid küsijad 
lihtsalt kuradile!

Nii algas Kagu-Eestis «rahvaste 
rändamine» põhja suunas. Et selge 
sihtkoht puudus, siis keerasid tar
gemad parajas kohas mõnda suure
masse metsa ning jõudsid kodu- 
kohta tagasi juba nädala-poolteise 
pärast. Siiski enamik rändureid, 
uskudes sakslaste lubadusi rinne 
Emajõel lõplikult peatada, haaras 
sellest lubadusest nagu uppuja õle

kõrrest, ületas Emajõe ning astus 
tundmatule tulevikule vastu.

Imelik! Pidid ju kõik teadma, et 
isegi niisugused vägevad jõed nagu 
Dnepr, Bug ja Dnestr ületati Puna
armee poolt n.-ö. käigu pealt ja 
nüüd meie üsnagi kitsuke Emajõe- 
kene pidi Punaarmeele ületamatuks 
takistuseks kujunema!

Kuhu jäi nende inimeste selge 
mõistus ning olukorra kaine hinda-

9 //e
L^majoe 

põlya
poole

Dotsent 
Anatoli Miti 

mälestusi

•  9 •

mine?
Need sõjapõgenikud jõudsid oma 

kodukohtadesse tagasi alles sep
tembri lõpul ja oktoobris. Kuid kül
laltki palju oli ka neid, kes vahe
peal Eesti oilid välja vahetanud 
«Vateriandi» või muu «landi» vas
tu (ca 65 000 inimest), aga neist 
suur hulk asja ees, teist takka.

Tartu elanike olukord kujunes üs
na raskeks. Linnast lahkumise käsk 
anti 18. augustil, kusjuures käsuta
jaid oli ehk isegi rohkem kui käsu
tatavaid. Mineku suund: ü le

E m a j õ e  p õ h j a  pool e .  Juba 
17. augustil olid kõik linnast lõuna 
poole viivad teed võetud saksa väli- 
sandarmite valve alla ja need me
hed piikka juttu ei armastanud. 
«Pärismaalasi» (eestlasi, venelasi 
jt.) oli 'neil õigus oma äranägemise 
järgi kohapeal maha lasta — min
git uurimist ega kohtumõistmist 
polnud nende pihku sattudes üldse 
vaja.

18. augustil käsutati Arsjiteadus- 
konna professorid ja õppejõud koos 
hädavajalikuma kliinilise varustuse
ga evakueeruma Haapsalusse, kus 
asusid suured Saksa sõjaväe haig
lad. Arstiteadlastest loodeti veel 
mingit kasu saada pihtasaanud 
saksa sõdurite lappimisel. Kuigi 
mitte saksa, aga mingisugused ars
tid nad ikkagi olid, kes «intelligent
suse proovil» teadsid isegi västata, 
et «Rigoletto» on G. Verdi ooper *, 
mitte aga mimgi õllesort.

Nii sattuski meie Arstiteaduskon
na eliit Haapsalu kanti. Teiste tea
duskondade professuuri käsi käis 
sootuks halvemini, kuid sellest hil
jem.

Kõige selle tulemusena oli Tartu 
vabastamise päevaks linna jäänud 
vaid 634 meest ja 908 naist (peami
selt vanakesed) ning nendega 384 
last. See oli kõik, mis sõjaeelsest 
üle 50 000-lisest linna elanikkonnast 
kohale oli jäänud.

Siiski sellel massilisel sundevaku- 
eerimisel põhja poole olid peale ot
sese käsutamise veel sügavad juu
red ning -tõsised põhjused, mis ku
junesid fašistliku okupatsiooni jul
mal ajajärgul.

Alates 1944. a. jaanilaupäevast 
hakkas Lõuna-Eestis kagu poolt 
kostma kauget, kuid selgesti tajuta
vat kõminat. Nõukogude suurtüki
vägi oli alustanud sakslaste Pihkva- 
Ostrovi kindlustuspositsioonide süs
temaatilist töötlemist 17. juulil 
murti need läbi. 23. juulil vabasta

* Ühele Arstiteaduskonna professorile 
konkreetselt esitatud küsimus.

sid Balti 3. rinde väed Pihkva ning 
käigult forsseerisid Velikaja jõe, 
suundudes Pangevitsa-Laura piir
konda, kus loodi platsdarm Tartu 
vabastamise operatsiooniks. Nüüd 
kõmises juba ka lõuna poolt! Elanik
kond muutus rahutuks — sõda oli 
tagasi tulemas.

Saksa fašistide ja eesti kodanlike 
natsionalistide ühine agentuur ka
sutas seda momenti rahva seas iga
suguste hirmu- ja õudusejuttude 
massiliseks levitamiseks sündmus
test, mis leidvat aset Nõukogude 
vägede poolt vabastatud aladel. 
Nii näiteks (seda kuulsin ise pealt) 
jutustati saksa lenduritest, kes luu- 
relendudel olevat jälginud, kuidas 
Pihkvast maanteed mööda liikusid 
lõpmatud naiste ja laste kolonnid, 
keda soomusautode saatel olevat ki
hutatud jalgsi Siberisse marssima! 
Lendurid olevat näinud, kuidas 
mehi kuulipildujatega lausa loogir 
kokku niidetakse, kuidas inimesi 
tankide abil pooleks rebitakse, kui
das neid orade otsa pistetakse ja 
muud veelgi hullemat.

Kananahk tekkis kuulajate ihule, 
hirmuvärinad käisid läbi keha. Nii 
mõnelgi hakkas kaelaside tähendus- 
rohkelt pigistama.

Ja miks siis mitte? Nii mõnelgi 
oli põhjusi kartuste tekkimiseks 
enam kui vaja.

Raske on laiaulatuslikke metsikusi 
Eesti NSV ajutiselt okupeeritud ala
del ainult sakslaste arvele panna. 
Me võime süüdistada saksa fašismi, 
kes tõi meie maale oma inimvihka- 

jaliku ideoloogia, avades rohelise 

tee kõigile nurjatustele. Siiski, nii 

raske kui see ka on otse välja öel

da, aga suur enamik metsikusi ning 

julmi tegusid Eestimaal on toime 

pandnud just meie rahva seas üles

kasvanud inimvärdjate poolt, kes 

kannavad ühist nimetust — ees t i  

k o d a n l i k u d  n a t s i o n a l i s -  
t i d.

(Järgneb)



Kasvav 
populaarsus

Sport pole luksus. Tema puudumist 
ei saa millegagi korvata.

Pierre de Coubertin

See on spordi kasvav populaar
sus, mis vajab mõtestamist. Lõ
putut spiraali pidi tõusevad noo
red, tekitades olukordi, milles 
suudetakse üle võimete. Piiri na
gu polekski. On vaid hoovõtu- 
rajad, üleüldine minek ja tähtede 
vaheldumine. Sport ise on lõbu, 
mida võetakse tööna, ja töö, mis 
näib lõbuna. On talentide para
diis ja töömeeste sepikoda ning 
kahekümnenda sajandi maagia. 
Missuguse nime me talle järgmi
sel sajandil anname?

Aeg-ajalt süttivad tähtede tä
hed, üksikud, kes suudavad liiga 
palju üle võimete. Kummalisel 
kombel on üks kergejõustikuala 
andnud kaks hiiglast. Jesse 
Owens. Hüppas kolmekümnenda
tel aastatel nii, et temast kangem 
leidus alles 25 aasta, 2 kuu ja 
18 päeva pärast. Järgnes kahek
sa aastat võrdsete pidu. Siis oli 
käes Mexico. Robert Beamon. 
Nüüd on see ala jälle justkui 
välja lülitatud. Kõik, mis siin 
juhtub, näib lapse mänguna. See 
peab olema pöörane mees, kes 
kannad üheksa meetri taha vaju
tab. Annaks aeg seda meilegi 
näha ja kuulda.

Seniks jätkub kõik muu. Kes 
ise ei tee, istub tribüünil või te
leekraani ees ja pingutab eba
teadlikult samu lihasrühmi, mida 
tegija ise. Pulss lööb sada seitse
kümmend ja rohkemgi. Atakivõi- 
malus.

Lihtsurelik otsib tõestust ini
mese kehalisele võimekusele 
Ühed püüavad iseenda läbi veen
duda ja nende lendutung rekor
dite järele on kangelaskannat- 
lik. Kes kõhklused maha suudab 
suruda, teeb tulevikus tulevärki 
ja pakub teistele elamusi. Jõmp
sikate lapsemeelne kasvujõud ih
kab olla selline nagu Antson, 
Lepik, Tammiste. Taltsist rääki
mata.

Noorukitel on oma meeleolu- 
maa. Kõige meelsamini haaku- 
takse korvpallisündmustesse,
kombinatsioonide virvarri, mees
te maailma, keda tuntakse nime- 
ja nägupidi. See on ilmsüüta nak
kushaigus, mis nõuab pikaaja
list põdemist; aga ka maagia, 
mis rabab järsult, välgu kombel. 
Siis räägitakse silmad välkuma, 
rünnatakse, kaitstakse, süüdista
takse, langetatakse otsuseid, kae
vatakse edasi. Ollakse poolt ja 
vastu maailmas, kus kommentee
ritakse prillid uduseks ja endid 
tühjaks.

See on iselaadi eneseväljen
dus, omamoodi looming, õigemi
ni: loomingu jätk, mille aluse 
vormivad sportlased ja treenerid 
kahasse. Igaüks saab öelda, iga
üks on saaja. Vaatajale on mõle
mad tähtsad.

Nii tuksleb spordimaailm: am
mendamatu ja paljudele asenda
matu.

U. ESLON

THOMAS GRAY

OOD KULDKALADE AKVAARIUMI UPPUNUD 
LEMMIKKASSI SURMALE

Kord kõrge vaasi kalda pealt — 
asuuri-st lilli hõljus seal, 

head hiina kunsti vees — 
üks kaineni kassilisie seast,
Selima, välja pistis pea 

ja vaatas järve ees.

Ta teadlik saba rõõmust käis, 
must ümar pea, lund habe täis, 

käpp samet olla võis, 
kiipkonnaväärne kuub tal näis, 
smaragdist silmad maiaks jäid, 

ta nurru lahti lõi.

Veel luuras ta, kuid algas mõõn, 
mis inglikujul — lausa rõõm — 

kaks vaimu ilma lõi.
Näis pärit Tüürosest see sõõn, 
kui soomusrüüdel punav lõõm 

neil kuldset sära tõi.

Nümf õnnetuna vaatas sealt,
siis vurr, siis küüs, need kõigepealt — 
kõik meeled himu täis — 

ta välja sirutas. Kes teaks, 
et naine kulda pahaks peaks, 

kass kalast mööda käiks?

Hulljulge neid! Pilk kinni vees 
taas küünitas ta sihti ees.

Viis kuristikku lumm.
(Halb saatus naeris samas veel)
Jalg äkki libises tal teelt, 

käis sisse ta, kartsumm.

Ta kümme korda vee peal käis, 
rniäud olid püha palvet täis, 

suus viimne hädaviit.
Delfiin ja Nereiid ei näind, 
õel Tom ja Susan kurdiks jäid.

Nii üksi favoriit!

Siit nõu sa, Süütu Ilu, tea, 
et ekslik samm end hiljem neab, 

vaos hoia oma tuld: 
et kõik, mis silme nähes hea, 
mis hiilgab, kaasa meeled veab, 

ei ole siis-ki kuld.

4е 4е 4»

KULDAR SUME

*

Suur järvepiisk, täis kuldset päikest, sõuab ligi maa.
Nii rändad Sina minu elu üle. {
Täis kuldset päikest järv, ei silmi sinult saa, 
nõrgud läbi silmade ja päikest täis mu süle,

kes läbi rändav järve näinud päikest, 
saab selle elu vete kummalisest läikest.

*

SUUDLUS

üks õrntiibne kollane liblikas 
lendleslendles 
mu vastu lendas

nüüd Sinu suu 
tunneli ta lendlemist endas 
nüüd Sinu suu

Läinud aastal tähistati laialdaselt kahte sündmust Inglise kir
janduselus: täitus 200 aastat luuletaja William Wordsworthi sün
nist ja 100 aastat Charles Dickens! surmast. Inglise kirjandus on 
rikas suurvaimudest ja ka tänavu mälestatakse nende hulgast mit
meid: veebruar tõi kaasa John Keatsi 150. surma-aastapäeva, suvel 
sai 200-aastaseks Walter Scott, 200 ja 175 aastat tagasi surid 
I homas Gray ja Robert Burns.

Eesti lugejale on enam tuntud Scotti ja Burnsi looming. Scotti 
hakati meil tõlkima möödunud sajandi lõpul, mil «Virmalise» veer
gudel ilmus tema romaan «Quentin Durward». Ka «Ivanhoe» aval
dati eesti keeles juba 1902. aasta «Postimehes». Sugugi mitte hil
jem ei tärganud huvi Robert Burnsi vastu. Temagi luuletuste esik- 
tõlked pärinevad 19. sajandi viimasest aastakümnest, ja tänu mit
mete tõlkijate (A. Oras, R. Parve, R. Ustav) tööle on meie keelde 
jõudnud üsna rikkalik valik tema loomingust.

Vähem teatakse aga Thomas Gray’d (1716—1771) ja John Keatsi 
(1795—1821). Tõsi, Keatsi parimad luuletused, oodid «Kreeka urni
le», «Nukrusele», «Sügisele» jm. on tõlgitud Ants Orase poolt, kuid 
1936. aasta «Loomingu» 10. number ei ole ju kaugeltki alati kätte
saadav.

Alljärgnevalt on inglise romantismi varalahkunud geeniuse John 
Keatsi ja «Külakalmistul kirjutatud eleegiaga» (1751) endale nime 
teinud Thomas Gray tutvustamiseks püütud anda väikest lisa.

JOHN KEATS

BALLAAD 

LA BELLE DAME SANS MERCI

Oh, relvavend, miks üksi sa
nii kaamelt käid, mis vaevab sind?

Lõikhein on järvel närtsind ja 
ei laula lind.

Oh, mis sind vaevab, relvavend, 
nii piinas, lõppenuna näid?

On vili koos. Ka oraval 
on salved täis.

Su kulmul liiliat ma näen 
ja tusapisarais on ta, 

su põse kahkjas õhetus 
pea koltub ka.

Ma aasal neidu kohtasin,
see haldjalaps, kuis säras ihn, 

la pikad juuksed, kerge samm 
ja kirgas silm.

Ta ehteks pärja punusin,
käevõrud ka, kõik lõhnas nii, 

ta vaatas nagu armus mind 
ja oigas siis.

Ta tõstsin oma ratsule
ja kiirelt päeva mööda viis — 

ei muud ma miskit kuulnud seal — 
ta haldjaviis.

Mul näitas ta, kus leida võib 
mett, hõrku kastemahla suu 

ja ütles võõras keeles vaid:
«Sul olen truu!»

Ta tõi mu oma koopasse 
ja nuttis, ohkeis hingepiin, 

ta hullud silmad suudlusis 
ma katsin siis.

Ta uinutas mu magama
ja ulm — oh häda! — uima tõi, 

mis külmal kingul viimaseks 
mul jääda võis.

Ma nägin kaameid kuningaid
ja printse, tuhkjaid näost: «Oh, vend,

Belle Dame sans Merci orjaks oled 
sa teinud end!»

Ma nägin verevaeseil suil
üht hirmsat hoiatust, mis viis 

mu une, külma kingu peal 
end leidsin siin.

Ja sestap’, sõber, näedki sa 
nii kaame, vaevatuna mind, 

ehk küll lõikhein on närtsind ja 
ei laula lind.

Inglise keelest 
JÜRI TALVET 
(inglise V k.)

ELAMUS

Ettevaatlikult ja kõheldes piilun ümber nurga. Seal nad seisa
vadki kõrvuti, rahulikud ja usaldustäratavad. Kas julgen jälle 
SEDA proovida? Kas pole nende rahu ka seekord petlik?

Hiilin lähemale, pehmelt nagu kõuts ehale. Iga rabedam liigutus 
võiks ju NEID ärritada ja kogu operatsiooni nurja ajada. Veel 
paar sammu, pistan käe taskusse — jah, kõik on korras, võib tegut
seda. Tuletan meelde juhtnööre: läheneda tuleb vaikselt vasakult 
poolt, tegutsema aga peab kiirelt, kuid ettevaatlikult.

Kõrisõlm klõnksatab erutusest, ettevaatust unustades haaran 
värvli vahelt kolmekopikalise ja pistan selle parempoolsesse. 
PLÕKS! Ei midagi, mitte halli hambaaukugi! Ma ei kaota siiski 
lootust, õngitsen panipaigast teise ja topin vasakpoolsesse. LURR! 
Värisevi käsi haaran klaasi, kuhu on jooksnud natuke kahtlase vär
vusega vedelikku, kallan selle endale krae vahele, janusest kurgust 
aga pääseb naer, mis kajab vastu võlvlaelt, kiviparketilt ja kahelt 
gaseeritud vee automaadilt.

REX

X  x

Kodunduse
kabinetis

Kodunduse kabinetis (Ülikooli 
tn. 18a I I  korrus) 
toimub rühmade komplekteerimi
ne ja uute üliõpilaste registreeri
mine 13.—16. sept. kella 13—15.

Oodatud on kõik käsitöö, deko- 
r at iiv kudumise ja toiduvalmista- 
mishuvilised.

ÕNNITLEME

ÜUet ja Kallet 
Vandat ja Toivot

Komsomolikomitee

Viis aastat tööstaaži
Tuletan kõigile (eriti 1 ja viimas

te kursuste) üliõpilastele meelde, et 
tööraamatud tuleb tuua kaadriosa- 
konda sissekande tegemiseks, sest 
ülikoolis õppimise aeg loetakse ül
dise tööstaaži hulka.

A. LIIVAK,
______ TRU kaadriosakonna juhataja

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет>) 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidentannl nim. trükikoja trflkk. 
Tartu, Ülikooli 17/19 II I . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5498. MB 08653.
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K O I  G l M A A D E  P R O L E T A A R L A S E D ,  C X H IN JE G E ! 360 uut kaugõppijat
Samaaegselt vastuvõtuga stat

sionaarsesse osakonda toimus uute 
üliõpilaste vastuvõtt ka kaugõppe
osakonda. Vastavalt riiklikule plaa
nile oli ette nähtud vastu võtta 
360 uut kaugõppijat.

Kaugõppeosakonda astumiseks 
laekus 440 avaldust. Kõige popu
laarsem eriala oli õigusteadus — 
60 kohale 163 avaldust. Rahule 
võib jääda avalduste laekumisega 
ka kaubandusökonoomika erialale 
25 kohale 42 avaldust. 6 erialal 
9-st laekus aga avaldusi vähem, 
kui oli kohti. Kõige «tagasihoidli
kumalt» oli soovijaid kehakultuuri 
ja spordi erialale — 25 kohale 
ainult 17 — ja defektoloogia eri
alale — 25 kohale 18 avaldust.

Kaugõppeosakonda astujaist soo
ritasid kõik eksamid edukalt 234 ehk 
53,4% avalduse esitajaist. See näi
tab, et kaugõppeosakonda astujad 
võrreldes statsionaarsesse osakon
da astujatega olid kõrgemasse 
kooli tulekuks nõrgemini valmistu

nud. Kuid oli ka rõõmustavat — 
15-st keskkooli medaliga või kesk- 
eriõppeasutuse kiitusega lõpetanust 
õiendasid sisseastumiseksamid hin
dele «5» profileerivas aines 13 ehk 
86,6%. Statsionaarsesse osakonda 
pürginud medali või kiitusega lõ
petanud nii edukad ei olnud 
(42,8%).

Seoses sellega, et paljud statsio
naarsest osakonnast tugeva kon
kursi tõttu välja jäänud üliõpilas
kandidaadid avaldasid soovi astu
da kaugõppeosakonda ja hakata 
kõrgemat haridust omandama töö 
kõrvalt õppides, osutus meie vastu- 
võtuplaani täitmine siiski võimali
kuks.

Vastuvõetud 360 kaugõppija ise
loomustamiseks olgu märgitud, et 
26,3% neist omandas keskhariduse 
alles 1971. a. Neil tuleb seega sa
maaegselt õppimisega alustada ka 
iseseisvat töötamist. See pole ker
ge ja nõuab esilekerkivate raskus
te ületamiseks tugevat tahtejõudu.

Teine iseloomulik tunnus on, et 
rõhuv enamik vastuvõetuist — 258 
ehk 71,6% on naised. Ei ole kerge 
õppida naistel, kellel on perekond 
ja väikesed lapsed. Seevastu val
lalised naised peaksid õpingutega 
hästi toime tulema.

Kohe pärast vastuvõtueksamite 
lõppu korraldati uutele kaugõppi- 
jatele ka sissejuhatav õppesessioon. 
Kahjuks ei saanud kõik kaugõppi
jad tööolude tõttu sellest osa võt
ta. Kuid ei saa märkimata jätta, 
et ka mõned kateedrid (näit. vene 
keele, inglise keele kat.) suhtusid 
sissejuhatava õppesessiooni korral- 
damisse mitteküllaldase tõsidusega 
ja seepärast jäi mitu planeeritud 
loengut ära. Edaspidi ei tohi sellist 
olukorda enam tekkida lasta.

Jääb loota, et uued kaugõppe- 
üliõpilased hakkavad hoolsalt töö
le ja tulevad talvisele õppe-eksa- 
misessioonile hästi ettevalmista
tult.

TRÜ kaugõppeprorektor 
V. HAAMER
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Rahvusvahelisest
Ql iop i las l i i kumisest

On tõsiasi, et meie üliõpilased teavadl küllaltki vähe üliõpilaste elust, 
õppimisest ja tegevusest meie maal ja raja taga. Mõneti on seda lünka 
täitnud ekskursioonid, turismireisid ja EÜE vahetusrühmad. Veel 
vähem teame aga organiseeritud rahvusvahelisest üliõpilasliikumisest. 
Võõrkeelse literatuuri lugejail on võimalusi rohkem. Aga kui paljud 
meist siiski loevad meile kättesaadavat ajakirja «World Student 
News» või teisi väljaandeid?

Täna alustatav rubriik tahab mõnda aega valgustada rahvusvahe
lise üliõpilasliikumise probleeme, tuua selgust ka meil olemasoleva
tesse üliõpilasliikumise vormidesse. Püüame seda teha nii tõlgete kaudu 
kui originaalkirjutistega. Teretulnud on igaühe kaastöö.

Läheneb 17. november, rahvusvaheline üliõpilaste päev, ja sellele 
pühendatud Tartu VII üliõpilaspäevad Avatav rubriik ütleb ka siin 
sõna sekka.

RüL 25-aastane

Toimetuse esindaja pöördus üli
kooli ettevalmistusosakonna juha
taja Anatoli Miti poole sooviga 
kuulda veidi lähemalt osakonna 
struktuurist ja õppijaist endist.

1. 0-kursusel on seljataga 
esimene tööaasta. Kuidas sellega 
rahule võib jääda?

Töö toimus päevases, õhtuses j a 
kaugõppeosakonnas. Ennast ei õi
gustanud õhtuti õppimine. See on 
ka arusaadav. Olla päeval kaheksa 
tundi tööl ja siis veel raamatute 
taha istuda — see nõuab tohutut 
pingutust. Tublid olid kaugõppijad 
— kolmekümne ühest ei saanud 
ülikooli vaid kolm.

On aga kindel, et selline õppe
vorm end õigustab. Sissesaanute 
tase on kõrge. Nende endi kinni
tuste järgi (aga nende hulgas on 
ka noori, kes varasematel aastatel 
konkursiga ukse taha jäid ja on 
seetõttu võimelised võrdlema) on 
0-kursuse lõpueksamid sisseastu
miseksamitest raskemad. Välistatud 
on aga juhuslikkus, mis viimaste 
puhul kahtlemata suurt tähtsust 
omab. Meil õppejõud juba tunne
vad noori, kellelt nad eksameid 
vastu võtavad, teavad nende taset 
ja piletiga vedamine ei loe nii 
palju.

Raagime
O-kursuses!

2. Kas oli ka neid, kes tulid 
teile õppima lootuses lihtsamalt 
ülikooli pääseda?

Ei, selliseid polnud. Kõik olid 
juba tööstaažiga, järelikult ka va
nemad inimesed ja teadsid, mida 
nad tahavad. Iseasi, kui mõni või
mete puudumise tõttu välja langes.

3. Kas tänavu on mingeid 
muudatusi möödunud aastaga 
võrreldes?

Meile tulnud eeskirjades on täp
semalt piiritletud kontingent, keda 
me tohime vastu võtta. Nõutav on 
vähemalt üheaastane pidev töö
staaž suunavas ettevõttes. Vastu 
võtame ehitus-, side-, transpordi- 
ja tööstusettevõtete töölisi, samuti 
sovhoosnikke ja kolhoosnikke. Neist 
viimaste puhul ei oma töökoht vas
tuvõtmisel mingit tähtsust, s. t. 
pole oluline, kas tegemist on tööli
se või teenistujaga.

Meditsiinitöötajatest võivad 
0-kursusele astuda vaid sanitarid 
ja hooldusõed, nõutav tööstaaž on 
kaks aastat. Väeosade komandöri

de suunamiskirjadega võtame vas
tu demobiliseeritud sõdureid.

Meie abi ei saa aga sisseastu
misel kasutada teenindusala töö
tajad — nemad enam tööliste ka
tegooriasse ei kuulu.

Suureks muudatuseks on õhtuse 
osakonna likvideerimine — selle 
töö ei tasunud end ära. Lõpliku 
hinnangu 0-kursuste tööle võib aga 
anda umbes kahe aasta pärast, 
siis, kui meie lõpetajad on saanud 
kolmandale kursusele. Oma dekaa- 
nitöö kogemustest tean, et sealt
peale on väljalangemine juba täies
ti juhuslik. Oma lõpetajaid jälgi
me edaspidi pidevalt.

4. Kui kaua võib teile veel 
avaldusi tuua?

Kaugõpperühmad on juba komp
lekteeritud, tööd alustame oktoobri 
alguses. Päevasesse osakonda as
tumiseks hakkame avaldusi vastu 
võtma 1. oktoobril, õppetöö algab 
detsembris.

Tahaksin tähelepanu juhtida veel 
sellele, et siiani segatakse ära 0- 
ja ettevalmistuskursused. Viimased 
ei anna ülikooli astumisel mingeid 
eeliseid, konkursseksamid tuleb 
sooritada kõigiga võrdsel alusel. 
Tööstaažiga noori, kes on kindlalt 
otsustanud kõrgemat haridust 
omandada, ootame aga 0-kursus- 
tele.

Rahvusvaheline Üliõpilasliit(RÜL) 
on tegutsenud 25 aastat. Moodus
tunud 1946. aasta augustis I üle
maailmsel üliõpilaste kongressil 
Prahas 35 rahvuslikust üliõpilasor
ganisatsioonist, on ta tänaseks 
muutunud juhtivaks üliõpilasorga
nisatsiooniks maailmas. Liitu kuu
lub praegu ligi 100 organisatsiooni 
ja ühingut, seega enamik maailma 
üliõpilasorganisatsioonidest. RÜL-i 
eesmärkideks on tema loomisest 
peale olnud võitlus rahu eest, rah
vusliku vabastusvõitluse toetamine, 
imperialismivastane võitlus. RUL 
püüdleb üliõpilasliikumise ühtsuse 
poole, võitleb demokraatliku kõr
gema kooli eest, ta lööb kaasa üli
õpilaste kultuuri-, spordi- ja turis- 
miküsimuste alal. Osutatakse abi 
arengumaade üliõpilastele stipen
diumide näol. Nende probleemide 
lahendamiseks toimuvad ROL-i 
korraldusel ja juhtimisel rahvusva
helised, territoriaalsed ja rahvusli
kud konverentsid, seminarid, kur
sused, diskussioonid. RÜL töötab 
põhikirja järgi, juhtivateks organi
teks on kongress, täitevkomitee ja 
sekretariaat. Sekretariaat töötab 
alaliselt Prahas.

Igal aastal 10.— 17. novembrini 
korraldab RUL üliõpilastele rahu, 
rahvusliku sõltumatuse ja vabane

mise eest võitlemise nädala, mis 
lõpeb rahvusvahelise üliõpilaspäe
vaga. Sellega tähistatakse tšehhi 
üliõpilaste avalikku fašismivastast 
väljaastumist 17. novembril 1939. 
aastal Prahas.

RÜL annab välja ajakirja 
«Word Student News» (ilmub iga 
kuu inglise, prantsuse, saksa ja 
hispaania keeles), peale selle mit
mesuguseid informatsioonibülletää- 
ne. Ka ajakiri tähistab sel aastal 
25 aasta juubelit. Algselt mõeldud 
vaid I kongressi bülletäänina, kas
vas ta kiiresti ametlikuks RUL-i 
häälekandjaks.

Selle aasta veebruaris peeti Bra
tislavas RÜL-i X kongress. Kohale 
oli tulnud 62 RÜL-i liikmesühin- 
gut. 31 delegatsiooni teistest üliõpi- 
las- ja noorsoo-organisatsioonidest 
ja 12 rahvusvahelist organisatsioo
ni vaatlejatena — ühtekokku ligi 
400 inimest. Tehti kokkuvõte läbi
käidud võitlusteest, kavandati uusi 
ülesandeid. Sellest kõigest veidi 
hiljem. Täna avaldame RUL-i pre
sidendi Dušan Ulcäki intervjuu aja
kirjale^ «WSN.» Intervjuu annab 
ülevaatliku pildi RÜL-i tegevusest 
25 aasta jooksul. Ümber panid 
inglise filoloogid Krista Kaer ja 
Kersti Tigane IV kursuselt.

M. KUBO

Õigusteaduskonna komsomolibü- 
roo (sekretär Mai Kõli) andis aru 
oma rohkem kui aastasest tegevu
sest. Aruanne oli enesekriitiline — 
mitte kõik pole veel korras teadus
konna komsomolitöös — eelmisel 
sügisel koos parteibürooga kavan
datud ideoloogilise kasvatustöö 
plaan viidi ellu poolikult, nõrk on 
veel komsomoliürituste organisatsi
ooniline tase, halvasti liigub infor
matsioon büroolt kursustele ja 
vastupidi. Bürool puudus kontroll 
kursuste tööplaanide täitmise üle. 
Komsomolibüroo aruandes oli too
dud välja veel teisigi väiksemaid 
puudusi, näidati, mida oleks pida
nud tegema teisiti, mida peaks te
gema uus büroo. Ja ega järgneva
tes sõnavõttudeski neid möödalask
misi maha vaikitud. Mõned neist: 

Aruandeperioodil I kursuse sek
retär Paul Varul:

Esimeste kursuste juhendamine 
piirdus Kääriku seminariga. Vähe 
nõuti aasta jooksul, seepärast tuli 
aruannete koostamisel kolmekord
selt tööd teha. Esimesel kursusel 
ei tea veel, mida täpselt kursuse 
sekretärilt nõutakse.

Jüri Paap:
O sa  v õ t t a  teaduskonna üri

tustest tahavad kõik, aga kui on 
vaja midagi t eha,  siis vea iga
üht kättpidi kohale. Ikka ühed tee
vad, teised kuulavad. Tegijaid 
peaks tunduvalt rohkem olema. 

Aruandeperioodi analüüsisid ka

Õigusteadus
konnas
komsomoli
sekretär
valitud
endine dekaan E. Salumaa ja tea
duskonna parteibiiroo sekretär 
L. Saarniit.

Ometi jäi nii aruandest kui sõ
navõttudest kõlama mõte, et tea
duskonna komsomolitöös oli seda
puhku rõõmustavat rohkem kui ku
nagi varem. Palju sai tehtud selle 
heaks, et teaduskonna pere iga lii
ge märkaks komsomolibüroo tege
vust, rohkem oli üritusi, mis sidu
sid teaduskonna väikest kollektiivi. 
Olgu need siis õnnestunud teadus- 
konnaõhtud — küll traditsioonili
sed, küll uued, hoogustunud spor
ditöö või isetegevus. Edukalt lõpe
tati kursustevahelised võistlused 
korv- ja võrkpallis ja saavutati 
esikoht üleülikoolilisel isetegevus- 
võistlusel «Caligula».

E. Salumaa märkis, et õppeedu
kuses on teaduskond üks paremaid 
ülikoolis. Paranenud on õppedist- 
sipliin. Eks aidanud sellele kaasa 
ka toimunud konkurss parimale 
kursusele õppedistsipliini alal.

Heaks saavutuseks pidas büroo I

kursuse kiiret sisseelamist teadus
konna kollektiivi. I kursus kujunes 
koguni üheks kandvamaks kursu
seks teaduskonnas. Järgitud on ka 
omavalitsuse printsiipe. Hästi töö
tas internaadi nõukogu, nii nagu 
seda Vana-Tiigi tingimustes teha 
saab. Korda peeti, seda just soo
vist uude ühiselamusse saada. Ka 
uue ühiselamu ehitusel töötati tub
lilt, laupäevakutel oli inimesi ikka 
rohkem väljas kui nõutud. Seetõttu 
pole imeks panna, et polnud sõna
võttu, kust ei kõlanud küsimus: 
miks me ei saanud uude ühisela
musse? Väikese pettumuse valmis
tas see küll.

Sõna on kaasa öeldud ka stipen
diumi jaotamisel. Dekanaat arves
tab komsomoli seisukohti.

Traditsiooniliselt rohke oli tea
duskonna üliõpilaste osavott 
EUE-st ja EOM-st. T. Tromp on 
EÕM komandör, osa rühmako- 
mandöregi oli meilt. K. Merusk 
oli juba kolmandat aastat Ugandi 
regioonis, seekord komandör.

Mai Kõli aruanne oli asjalik. 
Tagasi vaadati optimistlikult. Ka 
vastuvõetud otsus tuli asjalik.

Uus büroo valiti seitsmeliikmeli
ne. Sellised tudengid nagu Jaan 
Kukemelk, Jüri Paap, Elmo-Silver 
Jallai, Paul Varul, Igor Grazin ja 
Ülle Kiin büroos Kalle Meruskiga 
sekretärina eesotsas annavad põh
just optimismiks edaspidigi.

D. VISNAPUU

Intervjuu RÜL-i presi- Rahvasuus «sem inarkaks» 
dendi Dušan Ulcakiga ku tsu tu d

1. Paljud on rõhutanud, et 
Rahvusvaheline Üliõpilasliit sün
dis võitluses fašismi vastu. Te
ma loomine oli nagu tugeva 
ühtsuse kehastuseks rahvusva
helises üliõpilasliikumises. I 
kongressist räägitakse kui en- 
tusiasmikongressist. Kas Te ühi
nete sellise iseloomustusega?

Täiesti õige, RUL sündis võitlu
se^ fašismi vastu. Valdav enamik 
üliõpilastest tahtis ära hoida ka
tastroofide kordumist, mille tun

nistajaks inimkond oli II maailma
sõja ajal. Nende ja üliõpilaste hili
semate põlvkondade jaoks oli 
RUL-i loomine tähtsaks sammuks 
selles suunas. RUL sai oluliseks 
vahendiks ühises võitluses rahu ja 
parema tuleviku eest. RUL-i I 
kongressi võib iseloomustada kui 
võitlevate entusiastide kongressi. 
Paljud delegaadid olid kas otse
selt või kaudselt osa võtnud rel
vastatud võitlusest natsistliku Sak- 

(Järg 2. lk.)

Ülikooli sümboliks on enamikule 
üliõpilastest aima materi peahoone. 
Julgen öelda, et Ajaloo-Keeletea- 
duskonna perele on samasuguseks 
pühamuks seminari raamatukogu 
ehk «seminarka», nagu teda kutsu
takse. Päris võõral inimesel on 
küllaltki raske leida teed sinna, 
asub ta ju peahoone viimasel kor
rusel. 42 799 köitega on ta ülikooli 
paljudest raamatukogudest üks 
suuremaid. Oma riiulitel hoiab ta 
küllaltki vanu ja haruldasi eksemp

lare. Võib mainida 1620. a. Leip
zigis ilmunud Johann Georgen’i 
«Historien und Berichte». Samast 
sajandist on pärit Johannis Locca- 
ni «Historiae Succanae», siin lei
dub ka 1732. a. trükitud A. Thor- 
Helle eesti keelt käsitlev «Gram
matika». Taolisi haruldusi on tei
sigi.

Kirjandust saavad siit ajaloola
sed ja filoloogid, kuid ka psühho
loogid, defektoloogid, sotsioloogid 
jt. Paljudelt erialadelt, näiteks 
keeleajaloo, foneetika, lingvistika, 
fonoloogia, rahvaluule, kirjandus
teooria, kirjandusajaloo, esteetika, 
etnograafia alalt võib siit kirjan

dust saada. Kunstiajaloo õpikuid 
on vähe, kuid üldise kunstiajaloo 
alalt leidub siiski üht-teist. Kül
laltki huvitav varu on vanema fi
losoofia ajaloo alalt. Voib ette lo
hutada, et peaaegu kogu lõpukur- 
suste filosoofia ajaloo eksamil tar
vis tulev kirjandus leidub siinse
tel riiulitel. Ajakirju, peaasjalikult 
venekeelseid keele- ja kirjanduslik
ke väljaandeid leidub 22 nimetust. 
Saada on näiteks ka meil harulda
ne ungari keeleajakiri «Magyar 
Nydvör («keele valvur»), mis hak
kas ilmuma 1885. a. (raamatuko
gus on seda ajakirja 1936. aastani).

(Järg lk. 2)



Intervjuu RÜL-i presi
dendi Dušan Ulcakiga

(Algus lk. 1)
samaa vastu. Kuid peale entusias
mi ilmnesid esimesel kongressil ka 
lahkhelide alged. Need seisnesid 
erinevates arusaamades printsiipi- 
dest, mida vastsündinud organisat
sioon pidi omaks võtma. Rahvusli
kud üliõpilasühingud Hollandist ja 
Šveitsist keeldusid RUL-iga ühine
mast. Põhjus — nad polnud nõus 
solidaarsusega, mida RTJL väljen
das Hispaania üliõpilaste suhtes, 
kes võitlesid fašistliku riigikorral
duse vastu. I kongressist osavõtjad 

<*olid peamiselt eurooplased: 36-st 
kongressil esindatud organisatsioo
nist oli 21 Euroopast. Mõned Eu
roopa ühingutest arvasid, et RÜL 
võiks olla sõjaeelse Rahvusvahelise 
Üliõpilaskonföderatsiooni jätkuks. 
See organisatsioon aga keeldus 
tõstmast häält sõja vastu ning te
geles vaid üliõpilasspordi ja turis
miga. Oma tegevusse ei võtnud ta 
ka kolonialismi- ja imperialismi- 
vastast, rahvusliku sõltumatuse, ra
hu, üliõpilaste õiguste eest peeta
vat võitlust. Teiste sõnadega, mõ
ned ühingud tahtsid juba eos jõue
tuks tehtud RUL-i.

2. Kuidas õnnestus demokraat
likul üliõpilasliikumisel purus
tada need reaktsioonilised sei
sukohad ja luua RÜL?

RUL-i loomine sai teoks tänu 
rahvusvahelise üliõpilasliikumise 
ühisele tegevusele, kuid RÜL-i 
sünd ei tähendanud veel reaktsioo
niliste jõudude täielikku lüüasaa
mist. Osa üliõpilasliidreid ei laka
nud võitlemast üliõpilasliikumise 
apolitiseerimise eest. On teada, et 
RÜL-i ajaloo alguses polnud neil 
suurt edu. Oli ju 1940. aastate de
viisiks: «Elagu rahvusvaheline üli
õpilaste ühtsus!». See öeldi selgelt 
välja RUL-i II kongressil Olaf 
Palme’i poolt, kes oli siis Rootsi 
Rahvusliku Üliõpilasühingu presi
dent (praegu Rootsi peaminister). 
Alles hilisemas järgus, julgustatu- 
na Dullese «külma sõja» doktrii
nist, alustasid nn. «üliõpilasteooria» 
kaitsjad pealetungi progressiivsele 
üliõpilasliikumisele ja otseselt 
RÜL-ile.

3. Te väidate, et 1950. aastad 
olid jõudude ümberpaigutamise 
perioodiks rahvusvahelises üli- 
õpiiasliikumises?

Kindlasti. Peamiseks lahkhelide 
põhjuseks olid Dullese doktriin ja 
sõltumatuse eest peetav võitlus. 
Reaktsioonilised jõud lahkusid 
RUL-ist ja asusid diametraalselt 
vastupidisele platvormile. Need olid 
põhiliselt Lääne-Euroopa ühingud, 
kes hakkasid soodustama välisjõu- 
dude tungimist üliõpilasliikumisse. 
Ma mõtlen siin USA Luure Kesk
valitsuse sekkumist. Sel ajal asu
tati LKV poolt finantseeritud Rah
vusvaheline Üliõpilaskonverents.

4. Milline oli RÜL-i reakt
sioon RÜK-i asutamisele ja 
kuidas ta selle tegevust paljas
tas?

RÜL suhtus RÜK-i tekkesse kui 
kõige negatiivsemasse sündmusse 
sõjajärgses üliõpilasliikumises. 
RÜK loodi näiliselt apoliitilisel 
platvormil. Tema peamine ülesan
ne oli RÜL-i vastu võitlemine. 
RÜK ei ole oluliselt suutnud üli- 
õpilasliikumist valele teele viia. Tõ
si — mõnel ajal eksitas ta ja ajas 
segadusse osa rahvusvahelisest üli- 
õpilasliikumisest üritustega, mis 
tundusid süütutena. Kuid RÜL pal
jastas RUK-i reaktsioonilise ise
loomu ja näitas hiljem, et RÜK-i 
finantseeris ja kontrollis LKV. 
Isegi enne seda, kui RUK-i ja

LKV sidemed avalikuks tulid, elas 
RUK läbi rea kriise. RÜL juhtis 
võitlust RUK-i vastu paljudel rin
netel eesmärgiga saavutada rah
vusvaheline üliõpilasliikumise üht
sus. Võiks märkida ettepanekut 
kutsuda kokku ümmarguse laua 
nõupidamisi rahvusvahelise üliõpi
laste ühtsuse saavutamiseks, soo
vitust sisse seada ühtne kord üli
õpilaste rahvusvahelises reisimises, 
toimetajate konverentse, üliõpilaste 
rahvusvahelist ühtset piletit jne. 
Need algatused tõmbasid maski 
maha RÜK-i juhtkonna demagoo
gialt, kes esines samuti ühtsuse 
eest võitlejana, kuid kes RÜL-i et
tepanekuid ignoreeris. Meie võitlus 
sundis RÜK-i oma nn. üliöpilasplat- 
vormist loobuma ja end demagoo
giliselt imperialismivastaseks üli
õpilasorganisatsiooniks nimetama.

5. RÜL-i võitlus ühtsuse eest 
ulatub tagasi I kongressini. 
Kas Te võite RÜL-i võitluse se
da aspekti lähemalt valgustada?

Rõhutaksin kõigepealt, et võitlus 
ühtsuse eest pole kunagi RUL-i 
jaoks olnud paljas loosung. 1950. a. 
II kongressil rõhutas Tom Mad
den, tolleaegne RUL-i peasekretär, 
et ühtsus on hädavajalik mõiste 
üliõpilaste huvide kaitsmiseks, ak
tiivseks osavõtuks võitlusest rahu 
ja parema tuleviku eest. RÜL on 
kõigi aastate jooksul demonstreeri
nud lahutamatut sidet üleskutsete 
ja otsese tegevuse vahel. Kui me 
kutsusime üles solidaarsusele sõl
tumatuse eest võitlevate Indonee
sia üliõpilastega, siis sidusime me 
selle konkreetse tegevusega mate
riaalse ja moraalse abi näol Indo
neesia üliõpilastele. Sama võib 
öelda ka meie toetusest Alžeeria 
rahva võitlusele sõltumatuse eest, 
mis omal ajal kohtas Prantsuse 
Rahvusliku Üliõpilasliidu ja teiste 
tugevat vastupanu. Võitlus ühtsuse 
eest pole meie jaoks kunagi oma
ette eesmärgiks olnud. Me suhtume 
sellesse kui rahvaste rahu ja im- 
perialismivastase võitluse tugevda
mise ja kindlustamise vahendisse. 
Samuti oli töö ühtsuse huvides ka
sulik tegevusühtsuse loomiseks, 
endiste koloniaalmaade võitluse 
toetamiseks ja solidaarsuse saa
vutamiseks pideva üliõpilaskam- 
paaniaga haridusreformide ja de
mokratiseerimise eest kõrgemas 
koolis. Kõik meie jõupingutused nii 
minevikus kui ka praegu olid ja 
on koondatud kõigi progressiivse
te üliõpilaste tegevusühtsuse eda
sisele tugevdamisele. Näiteks möö
dunud aastal kutsusime me kõiki 
üliõpilasi üles tähistama rahvus
vahelist üliõpilaste nädalat loosun
gi all: «Üliõpilased, ühendage oma 
read võitluseks imperialismi vas
tu!». Sel aastal võtame me aktiiv
selt osa kampaaniast «Noorus pal
jastab imperialismi», mis on alga
tatud meie liikmesorganisatsiooni 
poolt NSVL-s.

6. RÜL-i tegevuse printsiibid 
töötati välja I kongressil 1946. a. 
Kas järgnevad aastad on too
nud nendesse mingeid muuda
tusi?

Ma ei ütleks, et nad on muutu
nud, kuid nad on aja jooksul edasi 
arenenud. RÜL-i printsiipe ja kons
titutsiooni on parandatud vastavalt 
võitluse nõuetele ja vajadustele igal 
kongressil. Näiteks 1960. a. Bag
dadi kongressil lisati RÜL-i ees
märkidele võitlus imperialismi vas
tu. Ka organisatsioonilisi printsii
pe on parandatud.

Majake
Toome
nõlval

«Põhjasõjaga lõppesid verised lahin
gud Toomemäe kui kindluse pärast. 
Ligi sada aastat puhkas Toome la
hingutegevusest, kerkis tühja kõnnu
maana linna servas. Siis puhkesid 
Toomemäe pärast uuesti võitlused. 
Küll mitte enam sõdalaste verised la
hingud, vaid niisugused, mida pea
vad mitmesugused ametimehed koos
olekutel ja  paberitel. Võitlused, mida 
peavad omavahel tuim mõistmatus ja 
ergas mõttelend. Igipõline võitlus 
materiaalse huvitatuse, mis ihkab 
kiiresti saadavat ja  rahaga mõõde
tavat tulu ning kardab raskusi, ja 
perspektiive tunnetanud arusaama 
vahel, mis on suuteline nägema ka 
seda suurt kasu, mida on võimatu 
mõõta ükskõik missuguste rahaühi
kutega.»

E. Kudu, Toome pargi ajalugu.
«Eesti Loodus» 7, 1971.

Tõepoolest — suurima austus- 
tundega peame meenutama neid 
Tartu ülikooli omaaegseid profes
soreid, kel jätkus visadust ja ener
giat võidelda Toomemäe eravaldus- 
likeks kruntideks jagamise vastu. 
Võidelda nende vastu, kes nägid 
selles maa-alas ainult sobivaid ehi
tusplatse; nendega, kel puudus aru
saamine millestki suuremast, oluli
semast kui ainult eraomanduslik 
heaolu.

Kuigi see võitlus ei lõppenud 
kohe täieliku võiduga, suudeti ik
kagi alus panna kaunile pargile, 
milleta juba ligi 150 aastat ei saa 
ette kujutada Tartut ega ülikooli. 
Toomemägi ja ülikool on niivõrd 
lahutamatud mõisted, et ühe nime
tamisel meenub kohe ka teine. Too
me pargi ajalugu on osakene üli
kooli ajaloost, tema materiaalsete 
ja vaimsete võitluste ajaloost.

Kõik Toomemäel olevad ehitised 
kuulusid ülikooli valdusesse: raa
matukogu endise toomkiriku res
taureeritud osas, vana anatoomi- 
kum koos juurdeehitistega, maail
makuulus tähetorn ja selle juures 
olev väikene Struwe maja, kliini
kud ning lõpuks pisikene, omapä
rase ehitusmoega pargivahi maja 
Toome nõlval. Enamik mainitutest 
on kultuuriajalooliselt ja ka muidu 
niivõrd tuntud, et neist teatakse lä
hedal ja kaugel. Hoopis vähem 
tuntakse Toome nõlval asuvat ta
gasihoidlikku majakest (Mitšurini 
t. 2), mis samuti kuulub ülikooli 
põliste ehituste hulka. Ja ega ta

Maja fassaadi plaan.

kultuurimissioon ligi saja aasta 
vältel polnudki nii tühine — aka
deemilise pargi korra ja puhtu_se 
järele valvamine. Tänu sellele või
me praegu veel läbi saada ilma 
pargivalvurita, sest ega saja-aasta- 
si traditsioone polegi nii kerge kao
tada •— kuigi heakorrastusega 
Toome pargis ei ole kõik sugugi 
enam korras!

1848. a. kinkis Karl Morgenstern 
oma valduses olnud maa-ala üli
õpilastele ja õppejõududele vaba 
aja veetmise kohaks. Väikese aia
maja asemele ehitati 1852. a. kinni
tatud plaanide järgi pargivahi ma
ja. Pargivahid olid ametis juba 
pargi rajamise algusest (1803.— 
1804.a.) saadik, sest_ oli vaja ta
kistada puude ja põõsaste rüüsta
mist, varastamist ning loomade kar
jatamist pargis. Nüüd, pargi täis
ealiseks saamisel, otsustati pargi
vahi kui väga vajaliku ametimehe 
tarvis ehitada Toomele eluruum. 
Maja asukoht oli õnnestunult vali
tud: pargis polnud teda peaaegu 
üldse märgata, pargivahile aga 
ideaalne paik ametiülesannete täit
misel.

Maja projekti koostas nähtavas
ti akadeemik arhitekt Rathaus, kel
le nimi esineb ühel projektil (vt. 
RAKA 2100; 11; 132). Ehitus püsti
tati endisest kindlustussüsteemist

säilinud vanale võlvkäigule, mis 
ühendati majaga ning leidis kasu
tust keldrina. Hästi on seda näha 
maja läbilõiget kujutaval plaanil 
(vt. lk. 4).
Võlvkäigu laius küündis üle kahe 
meetri, kõrgus samuti. Niisamasu
gune võlvkäik asub Toomel vanade 
suurtükitorude läheduses.

Vaatamata oma väiksusele ja ta
gasihoidlikkusele pälvib maja igati 
suuremat huvi, kui seni ta vastu 
on üles näidatud. Ilmtingimata tu
leb ta võtta kohaliku tähtsusega 
kultuurimälestiste nimekirja ning 
tähistada mälestustahvliga kui or
gaaniliselt Toome pargi juurde 
kuuluv mälestusmärk. Ka ülikooli 
majandusmeestel tuleb muuta oma 
suhtumist. Seda maja ei saa ega 
tohigi asetada ühe pulga peale üli
koolile kuuluvate amortiseerunud 
puulobudikega, millest on kasulik 
parajal silmapilgul lahti saada, 
vaid temas tuleb näha üht kolmest 
ülikoolile Toomel allesjäänud va
nast auväärsest ehitusest, mida 
ülikool saab mõne aja möödudes 
kindlasti kasutada senisest hoopis 
otstarbekamalt.

Kokkuvõttes: rohkem pieteeditun
net ülikooli igipõliste ehitiste suh
tes!

T. ILOMETS
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(Järgneb)

... «seminarkaks»
kutsutud

(Algus 1. lk.)

Võõrkeelte õppijad leiavad siit ju
turaamatuid lektüüritundideks.

Kolm tuba 90 istekohaga ei suu
da siiski rahuldada kõiki tahtjaid, 
eriti eksamite perioodil.

Üldiselt on raamatukogu kasu
tajate põhituumik üks ja sama. 
Kellele ta kord juba koduseks on 
muutunud, see kasutab teda kogu 
stuudiumi jooksul ning Tartusse 
töölejäämise korral ka pärast lõ
petamist. Ei ole haruldased juhtu
mid, kus mõni tudeng kõik oma 
5 aastat on ühe ja sama laua taga 
mööda saatnud, mõnele on isegi

Tartu Riiklik Ülikool
Nr. 24, 17. sept. 1971. a. lk. 2

14 lahtioleku tunnist väheks jää
nud. Siinsete laudade taga on val
minud sajad diplomi- ja erisemi- 
naritööd. Eriti armas on ta mui
dugi diplomandidele. Raamatukok
ku sisenemisel meenuvad möödu
nud õppeaastad, päevad, mil sai 
närveeritud eksamite eel, päevad 
täis pingelist tegevust, et oma töö 
õigeks ajaks valmis saada, lahked 
ja abivalmis raamatukogutöötajad, 
kes on alati püüdnud abiks olla 
vajalike materjalide leidmisel. Nad 
on elanud kaasa meie õnnestumis- 
tele, lohutanud meid pärast põru
mist.

Loodan, et niisama armsaks saab 
ta ka teile, I kursuse filoloogid, 
ajaloolased, psühholoogid. Praegu 
on veel vabu laudu, rutake kasuta
ma võimalust saada hea ja mugav 
koht õppimiseks ja töötamiseks.

J. TAMM

1 1 Ш

JAAN: Noh, kuidas avaballiga ra
hule jäid? Sa nagu uus ole
ja, eks muljeid ole kuhja
ga?

JÜRI: Ah, ära parem räägi. Suu
re vaevaga mahtusin üldse 
ukse vahelt sisse. Igaüks, 
kes klubisse tulekuks soovi 
avaldas, sinna ka sai. Mõt
lesin veel, et panen üliõpi
laspileti tasku, kindlasti on 
vaja seda kellelegi ette 
näidata, aga seda tarvidust 
ei tekkinud. Lõpuks oli ma
ja nii täis, et osa läks ära 
— neile ei jätkunud saalis 
ruumi.

JAAN: Aga pidu ise?

JÜRI: Pidu algab harilikult pool 
tundi hiljem — see on nor
maalne, aga et ta ka pool
teist tundi hiljem võib ha
kata, see oli mulle uudiseks. 
Pillimängijad, muide, ei. 
olnud kuigi kõrge klassiga.

JAAN: Nii et muljed on siis päris 
negatiivsed?

JÜRI: Seda ka ei ütleks. Rahvas 
oli vahva! Huvitav oli tä
hele panna, et mõni poiss
laps istus peo algust ooda
tes saali põrandal. Tüdru
kuid oli arutult palju: oma 
kursuse piigadegagi ei 
jõudnud kõigiga tantsida, 
mis siis veel teistest rääki
da. Tants lõppes veidi enne 
südaööd, nii et sain küllalt 
vara sängi.

MATI SOONIK, 
eesti fil. I k.

I

Vytautas Kalinauskas, Minu lamp, tempera, 1967.

Hooaeg
algab

Kunstikabinet avab 17. sept. TRU kohvikus tänavuse ülikoolisisest« 
kunstinäituste hooaja, pannes üles üldarvult 39. näituse. Seekord oa 
üliõpilastel ja õppejõududel võimalus tutvuda Leedu väljapaistva kaas
aegse kunstniku Vytautas Kalinauskase (sünd. 1929) mitmesugustes 
tehnikates graafiliste töödega. Näitust eksponeeriti hiljuti Tallinna 
Kunstisalongis. Kavas on veel eksponeerida kohvikus Ado Vabbe seni 
tundmata linoollõikeid, üliõpilaspäevade ajal näidata vabariigi noorte 
kunstnike uudisloomingut, samuti «Visarite» sügis- ja kevadnäitust 
jm.
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Baltimaade V üliõpflaste lau

lu- ja tantsupidu toimus see- 
'feord looduslikult kaunis Ogres, 
RHast umbes 30—40 km kau
gusel. Pidu kestis 9.—11. juuli
ni, kuid esinejad kogunesid 
IRiiga ühisteks proovideks juba 
5., 6. juulil. Tartu kõrgemaid 
feoole esindasid Tartu Akadee
miline Meeskoor, TRÜ Akadee
miline Naiskoor, TRÜ Rahva- 
Ikunstiansambel, EPA rahvatant
sijad, TRÜ ja EPA puhkpilli
mängijad. Esmakordselt võttis 
iliõpilaslaulupeost osa alles vähe 
aega tegutsenud TRÜ Kammer
koor.

*
Riia raudteejaamas olid läti üli

õpilased meil lilledega vastas, mürt
sus puhkpilliorkester. Sealt läksi
me koos ööbimispaikadesse.

Tegevuskavast parema ülevaate 
saamiseks jagati kohe laiali prog-

Seekordne pidu oli tõepoolest 
laulupidu. Laulsime igal ajal ja 
igal pool — rongis, lauluväljakule 
sammudes, proovidest ja kontserti
dest rääkimata. Laul peletas une 
ja väsimuse, hoidis meeleolu. Lau
luväljakule varem kohale jõudnud

laulmine oli alati suureks elamu
seks.

Reedel, 9. juulil /kell 19 toimus 
RAHVASTE SÕPRUSE PIDU. 
Veidi varem kogunesid koorid ava- 
defileeks mäenõlvakuile. Pidulikult 
kostsid trompetitelt «Gaudeamuse»

rammid. Esialgu ei tahtnud nagu 
uskudagi, et tõusta tuleb kell pool 
viis. Peagi selgus, et see pole 
kuigi raske, harjusime ära ja päev 
tundus palju pikem.

koorid tervitasid meid rütmilise 
aplausiga ja hüüetega «Elagu 
Eesti!». Tavaliselt jäi enne proove 
veel aega. Selle veetsime vastas
tikku lauldes ja juttu vestes. Koos-

avataktid, neile vastasid tromboo
nid ja metsasarved. Orkester alus
tas marssi. Laululavale ilmusid lä
ti üliõpilaskoorid, kes tervitasid 
mäenõlvakuilt laskuv aid kolonne

lillede ja lauluga. Lavale jõudnud 
koorid järgnesid lätlaste eeskujule: 
ühtlaselt tõusid eestlaste valged 
laulumütsid, kostis leedulaste käte- 
plaksutamine.

Pidu avati Rahvusvahelise Üli
õpilasliidu hümniga, mida igaüks 
laulis emakeeles. Pärast ühend
koore tuli järg eesti kooride ja 
tantsuansamblite kätte. Esinesid ka 
läti ja leedu lauljad. «Gaudeamus» 
oli kavas viimase numbrina, kuid 
sellega esinejad veel lavalt ei lah
kunud. Lauldi läbisegi eesti, läti 
ja leedu laule. Laul ei lakanud 
hilja õhtul Riiaski.

Laupäeva hommikul kogunesime 
varakult RONGKÄIGUKS. Vahe
pealset aega kollektiivide liikuma 
hakkamiseni täitsime laulu ja tant
suga. Lõbus oli. Ooteaeg lendas 
kiiresti. Rongkäigus läksime läbi 
linna miitingule laia Daugava äär
de. Liiduvabariikide esindajad ter
vitasid oma kõnedes V üliõpilaste 
laulu- ja tantsupeost osavõtjaid.

Pärast miitingut sõitsime Og- 
resse. Päike kõrvetas ja paljudel 
oli tahtmine end jahedas vees värs
kendada. TPI meeste eestvedamisel 
sai teoks kooride veepidu. õige 
madala ja kivise Ogre jõe kaldal 
leiti selleks sobiv paik. Peeti vai
mukaid kõnesid ja valiti iludusku
ninganna. Kõik see oli väga tore 
ja tahaks tulevikuski midagi sel
list veel läbi elada.

Veepeolt ruttasime teisele poole 
jõge rahvatantsijate esinemist vaa
tama. Väga meeldisid leedulaste 
viimistletud etteasted, kus ka koor 
tantsu ilmestamiseks liigutustega 
kaasa aitas.

Pühapäeval toimus LÕPPKONT
SERT. Esinesid ühendkoorid ja 
eraldi veel eesti, läti, ja leedu 
ühendatud koorid, samuti puhkpilli
orkestrid. Ühendkoorid esitasid sel 
päeval ka eri rahvaste laule nende 
endi keeles. Eesti lauludest oli ka
vas G. Ernesaksa «Mu isamaa on

minu arm», üliõpilaslaulupidu lõ
petati «Gaudeamusega». Sellest 
hoolimata ei mindud veel laiali. 
Meie võõrustajad lätlased olid ko
hale veeretanud õllevaadid ja mu
retsenud suurel hulgal söögipoo
list. Lagendiku keskel lõõmas lõke. 
Vaimustuses oldi meie ringmängu
dest. Püüti isegi eesti keeles kaasa 
laulda. Samas mängis tantsuks 
orkester, õhtu oli väga ilus ja 
soe, paistis täiskuu. Riiga sõitsi
me alles kell kaks öösel.

Järgmise päeva veetsid eesti 
koorid ühiselt Riia rannas. .Nüüd 
olid ka läti sõbrad meiega, õhtul 
sõitsime Eestisse tagasi. Pidu 
jääb kauaks meelde. Jääme ootama 
järgmist.

P. RAUD, 
eesti fil. I I I  k., 

kammerkoori liige

ф  Eesti koorid Vaike Uibopuu 
taktikepi all. A. Nilsoni foto.

ф  Esimene proov Riia ülikooli 
internaadi õuel. Juhatab Vaike 
Uibopuu. H. Reissaare foto.

ф  Eesti NSV teeneline kunsti
tegelane Richard Ritsing (paremalt 
esimene) koos leedu dirigentidega.

^ j a u d e a m u s  

i g i t u r

19
71

*



Klubi
plaanidest
TRÜ klubi alustas tänavu 9. sep

tembril.

Kõigepealt nädalalõpuüritustest. 
Nagu eelmisel aastal tavaks kuju
nes, sisustame tänavugi nädalalõp
pe umbes niisuguses korras:

reede — külaliskontserdid, oma 
kollektiivide esietendused, luule
õhtud, temaatilised õhtud;

laupäev — tantsupeod (eelmise 
aasta kogemused näitasid, et tihti
peale on võimalik neidki üsna meel
divalt sisustada);

pühapäev — kohtumised huvita
vate inimestega, kontserdid või 
tantsupeod.

See jaotus ei ole jäik eeskiri, mil
les ei või esineda muudatusi. Näh
tavasti on see aga kõige ratsionaal
sem, rahuldades klubi praegustes 
väga kitsastes ruumi- ja ajatingi- 
mustes üliõpilaste puhkuse- ja te
gutsemisvajadust

Suurtest kollektiividest jätkavad 
tegutsemist rahvakunstiansambel 
koos rahvamuusikaorkestri ja vo
kaalansambliga, puhkpilliorkester, 
naiskoor, meeskoor ja alles eelmisel 
aastal loodud, kuid kahtemata üks 
huvitavamaid kollektiive— kammer
koor. Tööd jätkab näitering, õppe
jõudude peotantsukursustele lisaks 
alustab oktoobrikuus tegevust kaua
oodatud peotantsukursus ja võib
olla ka peotantsuring. Uuesti püüa
me jalad alla saada pop-lauluan- 
samblile ikoos saateansambliga. 
Kõik need ringid ootavad uusi ini
mesi. Proove on alustanud ka teine 
orkester — kitarristid.

Klubi ajaloos kõige populaarsem 
ansambel oli «Rajacas». Ansambli 
viimased liikmed lõpetasid möödu
nud kevadel. Meeldiv on tõdeda, et 
nende järele ei jäänud tühja kohta. 
Ansambel «Kuup ja Kera» näitas 
end eelmisel aastal juba küllalt esi- 
nemisküpsena. Loodame neid selgi 
aastal näha. Ka «Amorese» portfell 
on kuuldavasti pungil uutest huvi
tavatest stsenaariumidest. Ja kes 
teab, ehk tuleb selgi aastal ilmale 
mõni uus trupp.

Mõni sõna ika lähematest üritus
test. September läheb veel proovide 
ja ettevalmistuste tähe all, niikaua 
sisustame oma õhtuid külalisesine
jate varal. Huvitavaks kujuneb 
nähtavasti kohtumine EÜE-71 liik
metega septembrikuu lõpus. Oktoob
ri algul, kohe pärast kolhoosist saa
bumist, tahaks läbi viia pop-lauljate 
(laulude) võistluskontserdi, nagu 
eelmiselgi aastal.

Kõigest saate täpsemalt teada 
meie reklaamlehtedelt ja ülikooli 
ajalehest.

Kohtumiseni TRÜ klubis, Tähe 
tn. 3! Loodame, et selles majas 
leiab iga üliõpilane endale meele
pärase tegevuse.

VA1DU VIDIL, 
TRÜ klubi töötaja

И
Klubi 

ringijuhid!

Palume kõiki isetegevuskollektii-j 
vide juhte ja esindajaid, samuti 
klubi nõukogu liikmeid teisipäeval 
kell 20 koguneda klubisse.

Lastevanemad!

Pühapäeval, 19. sept. kell 15 
kutsume TRÜ klubisse kokku lap
si, kes on huvitatud laulu-, mängu- 
ja tantsuringist või ka karakter- 
tantsuringist. Vastu võetakse igas 
vanuses lapsi.

Bioloogide vilistlas- 
õhftu

toimub kolmapäeval, 22. septembril 
algusega kell 19 peahoone kohvi
kus «Sophokles».

Majake

Toome 

nõlval

loe lk. 2

Maja koos võlvkäiguga läbilõikes.

Ma jooksen . . .
Meenutan möödunud sügist, kel

la kaheksa ajal läheb pimedaks, 
õhtud on veel soojad, aga lehed 
langevad, käin jooksmas igal õh
tul, higine ja õnnelik, suu ja sil
mad ahmimas uusi muljeid, võtan 
mälestustekohvri ja pakin sinna 
lauseid, hästi tihedalt, ikka üks
teise kõrvale, ikka üksteise kõr
vale.

Rühin piki jalgrada üles, kruus 
rabiseb ketsitaldade all, jalad on 
valusad, veri tulvab kapillaarides, 
õhku ei jätku, kiusu pärast ei la
se tempot alla, tunnen sõidutee 
munakaid, hüppan neid mööda 
nagu üle mägioja, pimedusest il
mub ootamatult koer, jookseb mu 
kannul, püüab nuusutada, ma ei 
tee tast väljagi, kaob niisama äkki 
kui oli tulnudki, paremal mustab 
katoliku kirik, jooksen piki püga
tud paplite alleed, plangu ääres 
rohus suured graniidiplokid, kujur 
laskis nad kohale vedada, nüüd on 
kujur surnud, maetud oma ateljee

aeda, kivid ootavad oma saatust, 
ees on maantee, pilk paremale, ei 
ole autot, pilk vasakule, ei ole au
tot, paar kiiret sammu, olengi 
Tähtvere pargis.

Tulekiri kõrgel katusel, õllekann 
valatakse neoonõlut pilgeni täis, 
värviline reklaatnvaht kobrutab üle 
serva, hetkeks kujutus tardub, et 
siis kaduda ja jälle ilmuda. Lampi
dest valgussõõrid jalgteel, häma
rus tiheneb jalge all jälle pimedu
seks, vari jookseb kummaliselt 
kaasa, lamp selja taga, vari ees, 
lamp ees, vari selja taga, mina 
möödun lambist, vari minust, lehed 
jalge all on valguses helekollased, 
siis kahvatuvad pruunideks, värvus 
kaob hoopis, kuulen ainult kahinat, 
jalad tuhlavad lehtedes, pole jäksu 
kõrgemale tõsta, stopper tiksub pi
hus, aega veel on, aega on, algu
ses oli veelgi raskem, kogu keha 
hõõgub, käärin jooksu pealt fla- 
nellsärgi käiseid, saab veidigi ja
hedust, kohe on õllevabriku aia

Kuulame XX saj. muusikat
On palju neid, kes leiavad, et ko

gu nn. «tõsise muusika» areng ala
tes 1900. aastast on vaid üks suur 
viga kui mitte terve kunsti katast
roof. Ja teiselt poolt — pole puu
dust ka uue muusika jüngreist, kel
le arvates teosed varasematest sa
janditest tänapäeval kindlalt koli
kambrisse kuuluvad. Kumbki seisu
koht pole uus — kui palju skandaa
le tunneb muusika ajalugu pöörde
liselt tähtsate teoste ümber enne kui 
neid üldiselt tunnustama hakati.

Tänapäeval näeme läinud sajan
dite muusika võidukäiku mitte ainult 
kontserdilavadel vaid ka raadios,

Meie joome kohvi
Baltimaade linnades pruugitakse 

kohvi, s. t. oakohvi kaugelt üle sa
ja aasta. Kohvi juuakse oma ko
dus, külas olles, aga ka erilistes 
kohvimajades, kohvikutes.

Kohvijoomine levis ja levib tõus
vas progressioonis ka üliõpilaste 
hulgas, eriti Tartus. Tuntud on 
nn. Werneri kohvik, mis pühitses 
alles hiljuti oma 75. aastapäeva.

Kuid kui kaugele ulatuvad and
med meie kohvimajade kohta kau
gemas minevikus? Hiljuti sattus 
Riias, Läti Riiklikus Ajaloo Arhii
vis mu kätte saksakeelne «Publi
cation», mis oli suunatud Liivimaa 
linnade, eeskätt küll Pärnu pürjer- 
meistritele teadmiseks ja täitmi
seks. Riia politseiameti korraldus 
7. aprillist 1787. a. räägib, et 
«... veini- ja k o h v i m a j a d  
(Kofeehäuser) tuleb iga päev kell
10 õhtul sulgeda. Samuti on kee
latud neis hasartmängud, olgu 
mängukaartidega või täringutega.»

.»л-
Sellest näeme, et XVIII sajan

dil olid Liivimaa linnades juba 
kohvikud, mille tegevust püüdsid 
ametivõimud ettekirjutustega suu
nata

LEO LEESMENT

televisioonis ja eriti plaatide kau
du. Uuest, harjumatust muusikast 
seevastu filosofeeritakse, vaieldakse
— kuulamise asemel.

Kas on mõtet väitel — «ma ei saa 
sellest aru»? Kas muusikast üldse 
on võimalik aru saada? Kui ehk 
lihtsalt kuulata rohkem, tunnetada 
jnuusikat kui helikunsti.

Meie sajandi muusika pole mida
gi eraldiseisvat, ta on tihedalt seo
tud nii teiste kunstide kui ühiskond
liku elu ja mõtlemise arenguga. Kui 
Stockhausenilt, elektronmuusika ra
jajalt, küsiti ühes hiljutises interv
juus, keda ta peab oma vaimseteks

nurk, sealt pööran järsult vasakule 
ja hakkan tagasi jooksma.

Paremal nurga taga algab pi
medus, all lohus laululava, taga
pool haisvad ja suitsevad prügi
mäed, täidetakse madalat luhta, 
vanade pajude allee, otsekui võe
tud mõnelt flaami gravüürilt, 
kraav, heinamaa, veel kraave, jõe
kallas, jõgi ise, turbapruun vesi 
pimedas voolus, mu kujutlus lõikab 
pimedust nagu vahe nuga, teispool 
jõge pajuvõsa, punasest liivakivist 
ürgoru kallas, kalmistu selle kohal, 
maantee, konservivabrik, loomara- 
vila, viljapuuaed, Vahi mõisa põl
lud, veel üks maantee, veel põllud, 
suvel läksin läbi vilja tallatud rada 
\/asula järve poole, päikesevanker 
kummuli põuataevas, õhetav ülake
ha paljas, ei inimesi, ei kära, ruk- 
kikõrred vastu rindu, praegu on 
järv ammugi jahtunud, järve taga 
algavad metsad.

Jooksen tagasi, tuleb vaid vastu

kaaslasteks, nimetas ta heliloojate 
või muusikute asemel kõigepealt 
Norbert Wienerit.

Kõige rohkem kära kaasaegse 
muusika ümber on loomulikult teki
tanud äärmised avangardistlikud 
suunad. Kõrvuti nendega on eksis
teerinud pidevalt ka mitmesuguseid 
traditsioonilisemaid voole. Muidugi 
on raske ajaliselt nii lähedast muu
sikat suruda piiritletud stiilide või 
koolkondade . raamesse, kuid laias 
laastus on nad siiski olemas.

Lühikese valiku XX sajandil kir
jutatud muusikast pakuvadki TR 
Konservatooriumi üliõpilased kont
serdil TRU kohvikus 23. septembril 
kell 20.00. Sinna juurde räägime lä
hemalt XX sajandi muusikast üldse

Tulen ühel hommikul peahoones
se ja näen: jookseb noormees, aga 
jookseb sellepärast, et teda ajab 
taga. Kaustik. Ütlen Kaustikule: 
«Ära aja noormeest taga, ta on vä
sinud ja võib südamerabanduse 
saada!»

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema, 
«ajan teda taga niikaua, kuni ta 
minust Konspekti teeb.»

Tulen ühel hommikul peahoones

se ja näen: kõnnib Rebane, hun

nik aknaid seljas. Küsin talt: 

«Miks sa, Rebane, neid aknaid tas

sid? Kas lõhkusid kõik korraga 

ära?»

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema. 

«Üks vanem kolleeg kaebas, et lä

heks kinno, aga pole ühtki «akent». 

Ma tõin nüüd kohe terve sel j at äie.»

Tulen ühel hommikul peahoones
se ja näen: narmendav paberilipa
kas lendleb ringi ja püüab peitu 
pugeda. Küsin talt, mis on juhtu
nud, miks ta ringi lendleb, kas ta 
otsib prügikasti.

«Oh, Rapuntsel,» ütleb tema, 
«päästa mind selle inimese käest, 
kes tahab mind vene filoloogide 
tunniplaani raami külge naeluta
da!»

Tulen ühel hommikul peahoones

se ja näen: jälle üks paberileht 

hüüab appi. Küsin: «Mis siis sinu
ga tahetakse teha, et niiviisi kar
jud?»

«Oi, Rapuntsel,» ütleb tema, «ma 

olen naistega hädas. Neid on terve 

kooritöis ja nad tahavad, et ma 

aula ukse küljes kuulutaksin, kus 

nad kokku saavd. Aga ma ei taha 

näidata, kui inetu ma seal ilusa 
ukse peal olen.»

pidada, enne nõrkeb tahe, alles siis- 
keha, nurga peal nõjatab poiste- 
jõuk, silmitsevad mind vaikides, 
sigaretiotsad hõõguvad pimeduses, 
neil ei ole ajaga midagi peale ha
kata, igavus võib nad ootamatult 
muuta metsikuteks, Kassitoome 
teed mööda alla, raskustung veni
tab sammu, kogu kehal ei ole 
enam kuiva kohta, higi kipitab sil
madesse, kui hea on olla väsinud, 
kehalt väsinud, rauge ja väsinud, 
kisun käega üle kulmude, jälle 
tõuseb tee, põõsastes pink, kaks 
siluetti ühte sulanud, ma ei vaata 
neid, nemad ei mind, omagi asja
dega küllalt tegemist, stopper näi
tab, et pool tundi saab joostud, 
nüüd veel Senffi trepid, siis koju, 
seisma ei tohi jääda, pesuvesi 
jooksma, oi kui väsinud, aga hea 
on olla võitja, eriti iseenese inert
suse üle, homme lähen ja jooksen 
jälle.

R. S I NIVALL

ja erinevatest suundadest selles 
ning kuulame luuletusi lavakunsti 
kateedri üliõpilaste esituses.

U. LIPPUS

Kavas on Schönbergi, Hindemithi, 
Prokofjevi, Tubina, Tor
mise ja poola noorte heli
loojate loomingut. Kon
servatooriumi puhkpilli
kvintett esitab komposit
siooni eriala IV kursuse 
üliõpilase Raimo Kangro 
kvinteti.

Esinevad N. Muischneek, V. Kak- 
kos, E. Saava, J. Õun, 
E. Nõgene, M. Agu jt.

Lektor — Urve Lippus.

ANNE-MARIE KANN

Lumelaul
palju lund on meie aias 
tulikuumal mäel 
tuul käib ringi rosinsaias 
musta särgi väel 
lumi põletav ja valus 
valgeks paitab pää 
laulab närtsind kasehalus 
sappi valab jää 
võrku koob ta juuksekahlu 
härmakrooni all 
noorte okste mõttemahlu 
uhab sinav vall 
palju lund ja valget ime 
taevapiirgi puhas 
istud vaikselt justkui pime 
jalad kuumas tuhas

vahel ronge libiseb liipreilt 
ma tantsin ikka veel 
vahel õnnelik juhus on möödas 
ma tantsin ikka veel 
vahel mandrist eemaldub saar 
ma tantsin ikka veel 
vahel olen ka päästepaat 
kuid tantsin ikka veel

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 1719 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5620. MB 08681.
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K O IG I  Л Л А А Р Е  F R Ö t^ l7 4 « ^ .R U /4 S E rC ? . tXH JIS JH G H ! Ühiselamu sai valmis
Läinud neljapäev. Kellaosutid lä

henevad 14-le. Päris Leningradi 
maantee alguses kõrguva uue sini- 
kollastes toonides hoone ümber sa
givad inimesed. Siin ja seal vilk
satavad tudengimütsid, klõpsuvad 
fotoaparaadid ning surisevad filmi
kaamerad. Ajalehe- ja raadiomehed 
püüavad haarata kõike, mis silma 
puutub.

Marsihelidega avatakse tseremoo
nia. Kuulajate ette astub TRÜ rek
tor Arnold Koop.

«16. septembril 1970 pandi siin
samas paigale ülikooli suurima ja 
moodsaima hoone nurgakivi. Täna, 
s.o. 16. septembril 1971, seega täp
selt aastase ajavahemiku järel, vii
bime me sama ühiselamu avamise 
juures. Siin leiab oma uue kodu 
540 üliõpilast. Vähe oli neid, kes 
uskusid, et ühe aasta jooksul suu
davad meie ehitajad nii tohutu töö
ga toime tulla, kuid nüüd võib iga

üks selles oma silmaga veenduda. 
Väga suurt abi ehitajatele osutasid 
seejuures tudengid ise,» sõnab sm. 
Koop. Kogu ülikoolipere nimel tä
nab rektor EKP Keskkomiteed, 
Eesti NSV Ehitusministeeriumi, 
Tartu Ehitusvalitsuse juhtkonda 
ning kohalikku partei- ja täitevko
miteed nendepoolse tähelepanu ja 
abi eest.

Vabariigi valitsuse tänusõnad uue 
ühiselamu ehitajaile ning õnnitlused 
TRÜ üliõpilaskonnale annab edasi 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esi
mehe asetäitja A. Green. Kõrgema- 
ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
nimel peab pidupäevakõne ministri 
asetäitja H. Peremees. Sõna saab 
EKP Tartu Linnakomitee esimene 
sekretär Johannes Lott, kes märgib 
muuhulgas, et vastvalminud ühis
elamu on nurgakiviks ülikooli ma
teriaalse baasi väljaarendamisele, 
ammuse suure soovi täitumisele.

Juba järgmisel aastal alustatakse 
veel ühe üheksakorruselise ühisela
mu püstitamist.

TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
ning kogu üliõpilaskonna nimel tä
nab ehitajaid ja vabariigi valitsust 
ning parteiorganeid ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretär Märt Kubo. Tuden
gite kingitusena annab ta ehitus
objekti töödejuhatajale Enn Roo- 
lehele üle mälestuseseme — minia
tuurse veinivaadi.

Ja ongi käes päeva pidulikem 
moment: vabariigi ehitusministri 
asetäitja H. Lillepea annab ülikooli 
rektorile A. Koobile üle aima 
mater’i embleemiga sümboolse võt
me. Tušihelide saatel lõikab 
A. Green läbi hoone peasissekäigu 
ette tõmmatud sinise lindi.

Hurraa! TRÜ ühiselamu nr. 6 on 
avatud! Enam kui poolel tuhandel 
Bioloogia-Geograafia-, Majandus- 
ja Kehakultuuriteaduskonna üliõpi
lasel on jõudnud kätte jüripäev — 
aeg kolida uude paika.

A. OJA

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTE IKOM ITEE  
R E K T O R A A D I .  K O M S O M O L IK O M IT E E  Э А  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A
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Oks pikem ja asjalikum ♦
arupidamine

Laiade akende taga paistis jahe 
sügispäike. Lõuna-Eesti segametsad 
hakkasid tõmbuma kollakaks, kün- 
kanõlvad olid veel suviselt roheli
sed ja Kääriku järv üllatas oma 
erksinise tooniga. Auditooriumis is
tusid aga ülikooli 34 dekaani, ühis
konnateaduste kateedrijuhatajat, 
parteikomitee liiget, teaduskondade 
partei sekretäri ja muud funktsio
nääri, et pidada pikemalt ja põhja
likumalt aru alanud õppeaasta prob
leemide üle. Kuus täistundi kestnud 
nõupidamise juhatasid sisse rektor 
A. Roobi ja parteikomitee sekretäri 
K. Kogeri probleemetõstatavad ette
kanded. Oma arvamuse ütlesid 
välja 11 osavõtjat. Arvukatest kõne 
all olnud küsimustest said elavama 
mõttevahetuse objektideks järgmi
sed.
ф  Ülikooli ja teaduskondade edasi

arendamiseks tuleb välja töötada 
kompleksne perspektiivplaan, 
mille aluseks saagu teaduskon- 
dade-kateedrite plaanid ning 
ettepanekud. Arukaks planeeri
miseks on vaja aga analüüsivalt 
kokku võtta möödunud viisaas
taku tähtsamad näitajad, esile 
tuua meie kollektiivile omased 
arengutendentsid. Kompleksse 
perspektiivplaani väljatöötamise 
metoodika usaldati Majandus
teaduskonnale eesotsas prof. 
R. Hagelbergiga.

ф  Eelolev sügis tuleb ülikooli kol
lektiivile, eelkõige aga üliõpilas
konnale, vägagi üritusterohke. 
8. oktoobril toimub ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni XIX konverents. 
Oktoobri lõpul tähistatakse ula
tuslikult Kommunistliku Noor
sooühingu sünnipäeva. 7. no- 

1 vembril sammutakse ühises ri
vis Tartu töötajatega Oktoobri- 
demonstratsioonil. 19.—21. no
vembrini viiakse läbi rahvusva
helisele üliõpilaspäevale pühen
datud üritused. Juba varakult 
on vaja hea seista selle eest, et 
meie kollektiiv võtaks kõigest 
eelmainitust osa ülikoolile vää
riliselt.

ф  Kasvatustöö lõppeesmärgiks üli
koolis on isiksuse seesmise struk
tuuri kujundamine. Soovitud tu
lemuste saamiseks on väga olu
line õige psühholoogilise õhk
konna loomine nii üliõpilaste 
kui õppejõudude-töötajate kollek
tiivides.

Kahjuks leidub veel üliõpilasi, 
kes ei suuda kuidagi kohaneda 
meie ülikooli tööka ja korrektse 
õhkkonnaga. Viimasel ajal tor
kab silma osa noormeeste loha
kalt vaba käitumine ning püüe 
paeluda riietuse ning soenguga 
kaaslaste, eriti vastassugupoole 
tähelepanu. Moodsale riietusele 
ja soengule — jah, moeliialdus- 
tele — ei! Kui noor inimene seda 
ise ei taipa, tuleb talle taktitun
deliselt seda öelda. 

ф  Rõõmustavalt on tihenenud side
med ülikooli ja vabariigi, eel
kõige aga Tartu linna ettevõtete 
ning asutuste vahel. Üliõpilased 
on tööjõuga aidanud leivakombi
naati, konservitehast, ehitajaid. 
Seda suunda on vaja kindlasti 
jätkata. Edaspidi ootaks üliõpi- 
lasehitajaid veelgi suuremal hul
gal aima mater’i enda ehitus
platsidele. 

ф  Oleks aeg mõelda ülikooli ruu
mide, hoonete ja nende ümbruse 
esteetilisele kujundamisele. Es
teetilise kasvatuse tähtsaks kom
ponendiks on osasaamine ruumi
desse pandud kunstiteostest, eel
kõige maalidest ja skulptuuri
dest. Hulk aega pole selles osas 
midagi juurde muretsetud. Uue 
ühiselamu ette kujuneb nägus 
haljasala — millised on meie
poolsed ettepanekud sellele ilme 
andmiseks? Suuremat hoolt tu
leks kanda ülikooli kõige esin
duslikuma hoone — peahoone — 
fassaadi ja ümbruse puhtuse 
ning korrashoiu eest.

0  Üliõpilaste osavõtt ülikoolielu 
juhtimisest ei tohi jääda mingiks 
kunstlikuks lisandiks, vaid peab 
muutuma akadeemilise elu or
gaaniliseks osaks. Edusamme 
selles osas on, kuid nad peaksid 
olema suuremad, eriti just õppe
töö korraldamise, ühiselamute 
korra ja elurežiimi, vaba aja 
täisväärtusliku sisustamise alal. 

Pärast lõunat korraldati nõupida
misest osavõtjatele valikorienteeru- 
mise võistlus. Poolteise tunni vältel 
võisid aktivistid valida 15 kontroll
punktist niipalju, kui kellelgi pea ja 
jalad võimaldasid. Pingelise võist
luse võitis meestest A. Koop, nais
test J. Ananjeva, võistkondadest 
Bioloogia-Geograafiateaduskond.

Kõik see toimus teisipäeval, 21. 
septembril.

H. PALAMETS

Rõdul mürtsub orkester, 

all kõlab aplaus — 

sümboolne võti on rektori 

käes. Valmis!!!

R. Velskeri foto.

Paljudele meie praegustele II 
kursuse üliõpilastele oli möödunud 
suvi töösuveks. Tööd tehti nii lin
nas kui maal. Ule saja I kursuse 
üliõpilase võttis osa EUE—71 te
gemistest ja toimetustest. Peaaegu 
kolmsada noormeest ja neidu oli 
rakendatud suvetöödel. Suvetööd 
toimusid ka sellel aastal kahes 
vahetuses: I vahetus 8. juulist ku
ni 2. augustini ja II vahetus 
3. augustist kuni 28. augustini. 
Meie üliõpilased-suvetöölised aita
sid tublisti leevendada kodulinna 
ja eelkõige ülikooli ehitusmuresid. 
Vajavad ju meie ettevõtted igal 
suvel abijõudu ja iga kätepaar 
võetakse heameelega vastu. Suve
tööde esimesest vahetusest võttis 
osa 200 üliõpilast (suurim arv 
suvetööde senises käigus). Kah
juks kujunes teine vahetus väikse
maks. Endiselt andis tunda suur 
noormeeste puudus. Oli neid ju 
ainult kuuekümne ringis!

Enamik objektidest asus Tartu 
linnas, kuid 15 tudengil tuli kaa
sa lüüa väljaspool linna. Objekti
de arv ulatus kahekümne piirides
se. Kõige tähtsam neist oli kogu 
suve jooksul Leningradi mnt. uus 
ühiselamu. 8. juulil said siin tööd 
27 üliõpilast. Meie abi vajati eel
kõige koristustöödel, kuid tuli ka 
kaevata kraave ja paigaldada 
kaablit. Töö oli tolmune ja tüdru
kute jaoks sageli raske.

3. augustil asus ühiselamu juur
de tööle järgmine grupp suvetöö- 
lisi — 27 üliõpilast. Töö oli sama, 
jälle koristamine ja kaevamine. 
Kahe vahetuse jooksul jõuti ühis
elamule koristamistööga peaaegu 
kolm ringi peale teha. Üliõpilaste 
tööga võib rahule jääda, tehti nii 
palju kui suudeti. Heaks eeskujuks 
ja juhiks kogu suve jooksul oli 
õigusteaduskonna V kursuse üli
õpilane Elvi Valge. Töömeeleolu 
aitas hoida hea kontakti ehitaja
tega. Töödejuhataja Enn Roolaht

tundis alati huvi meie üliõpilaste 
tegemiste vastu ja hoolitses selle 
eest, et töö kulgeks häireteta.

Tublimatest tüdrukutest võiks 
nimetada Kersti Kavarit, Mare 
Heina, Pilvi Riispappi, Eda Väri- 
mäed esimesest vahetusest ja Ur
ve Tinni, Merike Paikret ning Ene 
Mitsi teisest vahetusest. Vahetuse 
lõpetamisel ei puudunud ka lilled 
ja tordid, samuti ei unustatud 
ehitajaid.

Veel üks suuremaid objekte, kus 
üle 20 üliõpilase kaasa lõi, oli 
ehitatav arvutuskeskus. Tehti mul- 
latöid, krohviti ja koristati. Teise 
vahetuse lõpus näitas hulk üli-

Suvetööd
1971

õpilasi üles omapoolset entusiasmi 
ja aitas ka ühiselamu ehitajaid. 
Mari Saari, Kaja Selge, Kalju Pa
ju, Illar Rosenbergi, Rein Riispere, 
Enn Kärneri ja Natalia Jurtsikova 
jaoks olid ka augusti lõpupäevad 
tihedat tööd täis, nad läksid appi 
valmiva ühiselamu ehitusele. Tööl 
oldi veel l. septembrilgi!

Tööjõudu oli tarvis ka teadusli
kus ja õpperaamatukogus. Seal 
töötas 40 neidu ja noormeest. Pal
jud köited said korda. Raamatuid 
veeti õpperaamatukogust teistesse 
hoidlatesse. Tublilt töötasid noor
mehed Füüsika-Keemiateaduskon- 
nast. I vahetuse viimase töönädala 
aitasid nad Saadjärve kolhoosi 
selle eest, et kolhoosi juhatus oli 
andnud meile kasutada transpor
divahendeid. Kahjuks on töö meie 
raamatukogudes ja vastuvõtuko
misjonis ainult ühiskondlikel alus
tel. Suvetööde staap püüdis leida 
võimalusi premeerimiseks. Ka raa
matukogu juhtkond püüdis omalt 
poolt anda pisut hüvitust. Nulltsük- 
li töödega tehti algust rajataval füü- 
sikakorpusel. 14 üliõpilast-suvetöö- 
list aitas siin kaasa esimeses vahe
tuses. Betoneeriti ja tehti mullatöid. 
Grupi vanemaks oli Füüsika-Keemia- 
teaduskonna üliõpilane Peeter Bo- 
goslovski. Sageli oli tööpäev üle 10 
tunni pikk.

Lisaks eespool mainitud objekti
dele oli veel rida väiksemaid, kus 
tavaliselt töötas 3—5 üliõpilast. 
Näiteks Soinaste aia ehitus, kus 
olid ametis Õigusteaduskonna noor-

(Järg lk. 2)

Meie üliõpilane rahvusvahelisel 
kokkutulekul

26. aug. — 10. sept. k. a. toimus 
Moskvas Punase Risti ja Punase 
Poolkuu Seltsi noorte kokkutulek. 
Eesti NSV-d esindasid kolm üli
õpilast vabariigi kõrgemätest koo
lidest. Uks nendest oli TRÜ III 
kursuse psühholoog M a t i  Saa- 
rend.

Kokku tuli inimesi 38 riigist üle 
kogu maailma: Kanadast, Indiast,

Senegalist, Põhja-Vietnamist ja mu
jalt.

Neli päeva möödus tõsises töö
meeleolus. Põhieesmärgiks oli ko
gemuste vahetamine. Demonstree
riti erinevaid esmaabivõtteid. Ela
valt diskuteeriti teemal «Rahvusva
heline Punase Risti Selts täna ja 
homme». Püüti leida uusi paremaid 
vahendeid, kuidas juhtida elanik

konna tähelepanu Punase Risti Selt
si töö vajadusele.

Tähtsaks ülesandeks oli kokkutu
lekul edasise tegevusprogrammi 
koostamine. Võeti vastu otsus, kus 
rõhutati vajadust pühenduda veelgi 
aktiivsemalt rahuvoitlusele, haarata 
kaasa noorsugu Punase Risti Seltsi 
tööle, tutvustada rahvale PRS-i te
gevust. Samas märgiti, et iga pro
paganda olgu tark ja teaduslik.

Kommünikee ilmub lähemal ajal 
NPRS-i keskhäälekandjas.

T. KALJUMÄE О  Nii lõppes esimene vahetus.



«Vanemuine» on « Vanemuine», RSR

21. septembril toimus «Vanemui
se» uues majas teatrikülastajate 
konverents.

Veidi repertuaarist.
#  Epp Kaidu jätkab Tammsaare 

«Juuditi» ning «Tõe ja õiguse
ga» oma peajoont, monumen
taalsete teoste lavaletoomist.

0  Kaarel Irdil on kavas uuemate, 
20—30-ndate aastate rahvalaulu
de ja muusika õhtu E. Vaiguri 
rahvatüki «Kraavihallid» teema
del.

ф  Teoksil on muusikal «Kes usub 
muinasjutte» — okasroosikese 
lugu tänapäeva noortest A. 
Oidilt ja H. Tiiduselt. 

ф  Fr. Tuglase «Merineitsi» tuuak
se lavale balletina.

* 0  M. Undilt saame L. Carolli 
«Alice imedemaal» dramatisee
ringu.

ф  P.-E. Rummo seab lavale Kor- 
šani «Kuningas Mattius I». 

ф  Ülo Vilimaa lasteballeti muu
sikat loob L. Auster, 

ф  E. Hermaküla kavatseb vaba
õhuetendust 18. sajandi keskpai
ga rahvaraamatute «Hirlanda» 
ja «Jenoveva» teemadel. 

Lavastamisjärge ootavad V. 
Vahingu, E. Maasiku, E. Krusteni 
jt. algupärandid.

NB! E. Hermaküla jätkab üli
kooli klubis oma eksperimentaal- 
õhtuid näitleja tehnika ja meeto
dite arendamiseks. Töötatakse A. 
Kitzbergi «Libahundi» kallal.

^ Y l^ Õ t ie id  j a  
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Kas üliöpilasteater?
Küsimusele, kas «Vanemuine» ei 

tahaks kaasa aidata üliõpilasteat- 
ri loomisele Tartus, vastasid K. Ird 
ja M. Unt:

Parimad noored lavastajad na
gu E. Hermaküla ja J. Tooming ei 
suuda praeguse töökoormuse juu
res olla mõne trupi või ringi stat
sionaarseteks juhendajateks, teisi 
aga ei oota juba üliõpilased ise; 
üliöpilasteater kui niisugune on 
Tartu praegustes tingimustes või
matu.

Viimast küsimust vaatles K- Ird 
pikemalt. Oliõpilasteatrite liiku
mine on omaette nähtus maail
mas: toimuvad ju üliõpilasteatrite 
festivalid, ülevaatused jne. Selline 
elevus on suurel määral tingitud 
sellest, et paljude välismaa ülikoo
lide juurde kuuluvad teatriosakon
nad, näiteks- Tampere ülikool Soo
mes, Humboldti ülikool Saksa
maal. Seal valmistatakse ette dra
maturge, lavastajaid, teatritead- 
lasi jne. Tampere ülikooli teatri
osakonnal on näiteks olemas hea 
õppebaas, oma õppejõud, kuigi po
le statsionaarset lava.

Sellises olukorras sünnivad üll- 
õpilasteatrid. Ei ole ju tegemist 
lihtsalt kokkutulnud juhuslike ini
mestega ega ka ühe-teise teadus
konna baasil loodud truppidega, 
vaid oma ala spetsialistidega.

M. Unt arvas veel, et ülikooli 
klubis pole mõtet lavastada näitle
jalt spetsiaalset ettevalmistust

13. septembri õhtul tuli klubi 
rahvast täis. Kas neid ahvatles 
Juhan Liiv võ hoopis Mikk Miki
ver, Kaarel Kilvet, Tõnu Tamm ja 
Tõnu Mikiver?

Ei usu hästi, et keegi läks ene
sele Juhan Liivi avastama. Iga
ühel meist on juba koolipõlves oma 
Liiv. Kellel mureliku isamaalauli- 
kuna, kellel nukra või ka helge 
looduslüürikuna. Eestlase tempera
mendile kaasakõlavaid toone lei
dub Liivis ju rohkesti. Kas ongi 
üliõpilast, kes ei teaks peast mõnd 
J. Liivi luuletust? Sellepärast ongi

dQCl TUßi/ß? Saksamaa küsimus lahenemas?
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nõudvaid draamasid, vaid tuleb 
näiteks korraldada luuleõhtuid, 
mis ei nõua erilist näitlejaandi. 
Trupi peaksid moodustama ikkagi 
inimesed, kes üksteist tunnevad ja 
kes ühiselt tahaksid midagi huvi
tavat teha.

Draamatrupp igale kursusele.

I
Kursusesisesed üritused (kursu- 

seõhtud, ühised väljasõidud) anna
vad kõigile võimaluse end aren
dada ja huvitavaid ettevõtmisi-et- 
teasteid korraldada. Mõnda huvi
tavat ja õnnestunud show'd või 
mõtet võib edasi arendada ja teis
tele kursustele ka näidata. Juba 
4—5 inimesega on võimalik mida
gi huvitavat ära teha.

Uus fakultatiivkursus ülikoo
lis?

K. Ird avaldas mõtte luua üli
kooli juures fakultatiivne kursus 
teatri tegemisest.

Sellist kursust võiks sisustada 
teatri ajalugu, lavastajate prakti
lised tähelepanekud, ühe või teise 
välismaa lavastajaisiksuse või 
dramaturgi mõtted.

Lektoriteks võiksid olla K- Ird, 
M. Mikiver, L. Tormis, K- Kask, 
M. Unt jt.

Voib-olla just sellisest kursu
sest võivad kujuneda üliõpilas- 
teatri algatajad ja kaasalööjad.

S. BAUM

põhjust mõelda, et enamik kuula
jaist ei läinud luuleõhtule autori 
enese pärast.

Ilmselt oli ka lavastaja seda ar
vestanud ja püüdnud anda rohkem. 
Oli tahtnud ehk mõtlema panna 
või teatavat meeleolu luua?

Viimane õnnestus küllalt hästi. 
Saalis kõlas pidevalt nukker toon. 
Nukrust sisaldas nii lavakujundus 
kui ka Kaarel Kilveti viisid. Nuk
raks tegi ka see, et mõtted jäid tu
lemata. Kui, siis ainult ehk mõtted 
sellest, kuidas oleks võinud pare
mini teha.

Fakt: NSV Liidus viibis 16.—18. 
augustini Saksa Föderatiivse Vaba
riigi föderaalkantsler Willi Brandt, 
kes kohtus Krimmis Oreanda lähis
tel NLKP Keskkomitee peasekretäri 
L. I. Brežneviga.

Kommentaar. Möödunud nädalal 
satuti Potomaci, Thamesi, Seine'i ja 
Reini kallastel ärevusse. Selleks oli 
ka põhjust: föderaalkantsler Willi 
Brandt tegi ootamatu, liitlastega 
eelnevalt kooskõlastamata visiidi 
Nõukogude Liitu NLKP Keskkomi
tee peasekretäri L. I. Brežnevi kut
sel. See oli kantsleri esimene välis
reis pärast 3. septembril k. a. toi
munud neljapoolse kokkuleppe alla
kirjutamist Berliini küsimuses ja 
toimus sellest sündmusest ainult 
kaks nädalat hiljem. 12. septembril 
möödus aasta NSV Liidu ja Saksa 
Föderatiivse Vabariigi vahelise le
pingu sõlmimisest, mis aga senini 
on ratifitseerimata.

Tulles tagasi neljapoolse kokku
leppe sõlmimise tähtsuse juurde, 
tuleb märkida, et 6. septembril al
gasid Berliinis läbirääkimised SDV 
Ministrite Nõukogu riigisekretäri 
M. Kohli ja SFV föderaalkantsleri 
kantselei riigisekretäri E. Bahri va
hel. Arutati kokkuleppest tulene
vaid kahe Saksa riigi vahelisi prob
leeme. 17. septembril avaldati Sak
sa Föderatiivse Vabariigi kaitse
ministri käskkiri: vastavalt mere
sõidu tavadele hakkavad edaspidi 
SFV sõjalaevad tervitama SDV sõ
jalaevu.

Kavalehel seisab ENSV- Riiklik 
N o o r s o o t e a t e r .  Noorsugu on 
aga venitatav mõiste. Kindlasti on
7.—8. klassi õpilastele, kes alles 
hakkavad Liivi avastama, see la
vastus suureks toeks ja elamuseks.

Tudengid aga ootavad meie vai
muelu edasiviijatelt (milleks iga 
teater peaks kindlasti olema) oma
poolset tõlgendust, täpsustatud 
suhtumist, värskeid mõtteid J. Lii- 
vist, nimelt lavaletoomist vääri
vaid mõtteid.

KARIN KALD

Eeltoodust näeme, et 3. septembri 
kokkulepe oli samm edasi Kesk- 
Euroopa probleemide lahendamisel 
ja normaalsemate suhete loomisel 
SDV ja SFV vahel. Lepingut luge
des pakuvad rahuldust sätted, mil
lega Lääne-Berliini tunnustati ise
seisva poliitilise üksusena, (olgugi 
et SFV-le jäävad teatud kohustused 
Lääne-Berliini esindamisel teistes 
riikides) ja garanteeritakse takistus
teta transiitliiklus SDV territooriu
mil.

Neljapoolne kokkulepe aitab kaa
sa ka möödunud aastal sõlmitud 
NSVL ja SFV ning Poola Rahva
vabariigi ja SFV vaheliste lepingute 
ratifitseerimisele.

W. Brandti ja L. I. Brežnevi ava
meelselt kulgenud kõneluste pea
teemaks olidki neljapoolne kokku
lepe, 12. septembri leping, Euroopa 
julgeoleku ja koostöö nõupidamise 
ettevalmistamine ning SFV ja 
NSV Liidu suhete arendamine. Koh
tumisi jätkavad välisministrid.

Kokku võttes võib öelda, et vii
maste nädalate sündmused teenivad 
Euroopas rahuüritust.

Teistest äsjastest sündmustest tu
leks esile tõsta Afganistani kuninga 
Muhammed Zahir Sahhi ja kunin
ganna Umeira visiiti Nõukogude 
Liitu, mis oli seotud NSVL jä Af
ganistani vahel 1926. ja 1931. aastal 
sõlmitud lepingute aastapäevaga; 
jätkuvat finantskriisi Läänes ja sel
lest tulenevaid tagajärgi (Jaapani 
jeenile pealesunnitud kõikuv kurss, 
kullapalavik Euroopa börsidel ja 
mõtlemispalavik Londonis 10 juhti
va riigi rahandustegelaste nõupida
misel); veresauna Attica sunnitöö
vanglas New Yorgi osariigis. Kõiki 
progressiivseid inimesi kurvastas 

silmapaistva rahuvõitleja, Lenini 
rahupreemia laureaadi John BernaU 
surm.

Nii nägime 1971. aasta 37. näda
lat.

RSR-i 3. aasta senaator 
M. REITEL

•• , • 1 • j j • Omakaitsesse. Kuid astudes sellesseÜlikoolis veerand sajandit tagasi organisatsiooni, pidid nad aiia wr-
J ^  jutama ka vandetootuse tekstile,

kus oli öeldud: «Tõotan pidulikult 
ja annan vande, et o l e n  a l a t i  
o l n u d  b o l š e v i s m i  v a s t a 
ne .. . Ei pärine täielikult ega ka 
osaliselt juudi rahvusest. Allun sõ
javäelisele korrale ja distsipliinile. 
O l e n  v a l m i s  v õ i t l e m a  b o l 
š e v i s m i  v a s t u  ja, kui vaja, 
a n d m a  p r a e g u s e  k o r r a  
ees t  o ma  el u» (sõrendused — 
A. М.).

Kommentaarid oleksid ehk üle-

Heidame põgusa pilgu meie maal 
fašistliku okupatsiooni ajal loodud 
inimelude hävituskombinaadi struk
tuurile, kus «tööjõu» puudust ko
danlike 'natsionalistide arvel ette ei 
tulnud. Kahetsusega tuleb nentida, 
et selle «kombinaadi» tegevusest ei 
seisnud kõrval ka teatud osa Tartu 
Ülikooli kollektiivist.

Enamik sellest oli ise kasvanud 
ja teisi kasvatanud kodanliku nat
sionalismi vaimus. Aga see vaim 
eeldas eelkõige nõukogude korra ja 
nõukogude rahva põlgamist ning 
vihkamist, mis sai piiramatu tege
vusvabaduse fašistlike okupantide 
jõudmisel Eesti territooriumile.

Pol-poli (poliitiline politsei; hil
jem julgeolekupolitsei — jupo) 
koosseisus olid eestlased absoluut
ses enamuses. «Võmmide» ja elu
kutseliste nuhkide kõrval rakendus

ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja 
Sotsialistliku Ülesehitustöö Riikli
kus Keskarhiivis.

Karistuste projekteerimise komis
jonid, kes «projekteerisid» surma 
kümneid tuhandeid eestlasi, märki
des «süüaluste» nimede taha kaks 
kurikuulsat tähte «ex», koosnesid 
eestlastest (sakslased vaid lahkelt 
kinnitasid neid «ekse»). Ka nendes 
komisjonides, eriti Tartus, tegutse
sid «surmakutsaritena» üliõpilased.

Koonduslaagrite valvurid olid 
puha eestlased. Saksa fašistid ei 
võtnud meie maal vaevakski teota
da end sellise ropu «ametiga». Ka 
koonduslaagrite tegelaste nimekir

jadest võib leida üliõpilasi!

Vabatahtlikud mahalaskjad ja 
poojad olid samuti eestlased. Nen
de seas leiame ka Tartu Ülikooli

^7iartu 

i i  li hool

: •' eesti rahvakannatusteaastail
Dotsent 

Anatoli Miti 
mälestusi

E o s f i  p a s t o r id  S a k s a  m u n d r is

tegevusse sadakond üliõpilast, põhi
liselt eliitkorporatsioonide «Viroo- 
nia», «Sakala», «Fraternitas Livien- 

sis» jt. liikmed. Selle hävitusasu- 
tuse salajase agentuuri koosseisu 
kuulusid isegi mõned õppejõud 
(näit. prof. E. Kant, prof. E. Ein, 
dots. H. Kauri). Materjale nende 
«tegevuse» kohta leidub külluses

«Tartu Riiklik Ülikool»
Nr. 25. 24. IX 1971. a. lk. 2

Matemaatika-Loodusteaduskonna 
üliõpilase Karl Linnase, kellele «as- 
sisteerisid» mõned koonduslaagri 
valveohvitserid Arsti-, Kehakultuuri- 
ja Õigusteaduskonna üliõpilastest. 
Mõnedki neist ei pidanud paljuks pä
rast «tegevusrohket» ööd tankitõrje- 
kraavi ääres ilmuda auditooriumi 
teiste, ausate üliõpilaste keskele 
loenguid kuulama! Õudne on seda 
isegi ette kujutada, aga ometi oli 
see nii.

Enamik meesüliõpilasi ja osa õp
pejõude kuulus vabatahtlikena nn.

arused, et mõista, missugusele ku
radile selle vandetõotusega ulatati 
mitte ainult sõrm, vaid kogu enda 
olemus. Siiski tuleb nimetada, et 
ega ülikooli omakaitselased eriti 
püüdnudki oma elu kaalule panna 
«võitluses bolševismi vastu».

Selle eest SS «Eesti Leegioni» 
koosseisus maksis oma eluga «füü
reri ja Suur-Saksamaa eest» küllalt
ki paiju üliõpilasi.

Terve rida kurikuulsaid politsei- 
pataljone, kes julmalt tapsid ja põ
letasid teiste liiduvabariikide oku
peeritud aladel, koosnes samuti 
eestlastest. Isegi mõned eesti vai
mulikud kuulusid politseipataljoni- 
de koosseisu kaugeltki mitte «Meie 
isa» ettelugejatena, vaid kvalifit
seeritud mõrtsukatena.

Vasakul asuva pildi allkirjas on 
märgitud «Eesti pastorid saksa 
mundris». Täpsem oleks: «Eesti 
pastorid saksa politseipataljoni 
«Ostland» mundris». Aga selle pa
taljoni arvel on kümnete tuhandete 
inimeste «toimetamine Ukraina la
gendikelt otse paradiisiaedadesse»!

Nii seisavad pildil * vasakult pa
remale «vagad jumalasulased», üli
kooli usuteaduskonna kasvandikud: 
Mihkel Ostrov-Laid (Viljandi Jaani 
koguduse omaaegne pastor), Valter 
Viks Rõugest, Aleksander Mäggis 
Väike-Maarjast ja Aleksander Jür
genson Suure-Jaanist — põrgus 
olgu pühitsetud nende nimed!

Kõigi niisuguste tegelaste julmus 
määris eestlase nime aurava verega.

Aga veel — okupantide kohale
tulekuga sai väikekodanlikes ring
kondades (ka ülikooli ringkonda
des) alguse pealekaebamiste orgia, 
mis paisus niisuguseks laviiniks, et 
okupandid ise olid sunnitud seda 
pidurdama.

Mis selles osas tegelikult toimus, 
seda iseloomustavad mõned laused 
nn. Eesti Omavalitsuse sisedirektori
O. Angeluse 24. jaanuaril 1942. a. 
peetud raadiokõnest.

«Lugupeetud raadiokuulajad! Tõ
sist muret sünnitab minu ametkon
nale Sisedirektooriumis praegu hul
galiselt esinev nähtus, mis heidab 
varju mitte enam üksikutele ini
mestele, vaid oma ulatuse tõttu juba 
t e r v e l e  r a h v a l e .  Ma mõtlen 
nimelt üksteise peale kaebamist.

Niisugune üksteise peale kaeba
mine ei kuulu kahjuks enam kau
gelt mitte meie avaliku elu pisias- 
jusse. Nad ei kuulu sinna sellepä
rast, et nende arv on nii suur, et 
see kipub enda alla võtma muu töö, 
eriti Sisedirektooriumi aladel ja et 
see arv kipub küündima ülearuseks

j a . r a h v a s  n ä i b  o l e v a t  m i t 

te m i d a g i  m u u d  k u i  ü ks  

ü k s t e i s e  p e a l e  k a e b a j a t e  

i n i m e s t e  k o g u » *  (sõrendus -r

A. M.).

Loomulikult ei kaevanud mitte 

rahvas, kui mõista rahva all sadu 

tuhandeid ausaid töötajaid, vaid 

kaebasid olukorda kasutanud ja 

sageli isiklikku kättemaksu taotle

nud tegelased.

Kuid «lugupeetud raadiokuulajad» 

kas ei kuulanud raadiot või võtsid 

sellest kõnest veelgi rohkem hoogu. 

Kuu aega hiljem ilmus eestikeelsetes 

ajalehtedes ** lühike artikkel juba 

SD nimel ***, kus on sõna-sõnalt 

märgitud: «Vaatamata Eesti Oma

valitsuse juhtkonna kõigile püüd

lustele ja manitsustele u p u t a 

t a k s e  saksa ametkonnad ja eesti 

asutused ikkagi veel l o e n d a m a 

t u t e  v a l e k a e b u s t e g a  j a 

l a i m u k i r j a d e g a . . .

Kuna denutsiatsiooni vastu võit

lemisel sõbralikest manitsustest ei 

piisa, võetakse tulevikus tarvitusele 

h i r m u t a v a d  k a r i s t u s e d »  

(sõrendused — A. M.).

Katsugu nüüd lugeja ette kuju

tada olukorda, mis valitses sel ajal 

Peipsi rannalt Läänemere kaldani. 

Nagu näeme, isegi kõikvõimsa ges

taapo juhtidel, kes uhkustasid, et 

oma luurevõrgu kaudu on nad in

formeeritud kas või sellest, kus ko

has, mis kell ja kelle kass oli jooks

nud üle tänava, — isegi neil ütle

sid närvid üles.

Aga mis pidi toimuma nende ini

meste närvidega, kelle peale kae

vati?

(Järgneb)

* «Postimees» 25. jaanuaril 1942.

’** «Postimees» 24. veebruaril 1942.

*** S i c h e r h e i t s d i e n s t  — ju l

geolekupolitsei.

* «Postimees» 26. jaanuaril 1942.



Intervjuu RÜL-i presidendi 
Dušan Ulcakiga

i(Algus meie ajalehe eelmises 
numbris)

7. Te nimetasite tegevusüht- 
sust ja selle tugevdamise vaja
dust. Mis suhtes võiks RÜL-i
10. kongress selle idee edenda
misel kaasa aidata?

Peaks märkima ,et 10. kongress 
peetakse RÜL-i 25. aastapäeval. 
Me ei tohiks ignoreerida fakti, et 
progressiivse rahvusvahelise üliõpi
lasliikumise raames on teatatud eri
nevusi lähenemises mõningatele 
probleemidele, mis puudutavad 
Kaasaja imperialismivastase võitlu
se .iseloomu ja taktikat. Isiklikult 
loodan, et eelolev 10. kongress töö
tab välja konkreetse imperialismi
vastase tegevuse programmi, mis 
väljendaks üliõpilaste ja nende or
ganisatsioonide valdava enamiku 
.soove ja kavatsusi. Pealegi, erine
vused lähenemises ei peaks mingil 
moel segama tegevusüntsust. Meid 
ühendavad põhimõtted, nagu võit
lus imperialismi vastu, võitlus rahu 
ja hariduse demokratiseerimise eest, 
on palju tugevamad kui meid lahu
tavad küsimused. Ma olen väga 
optimistlik ses suhtes, et me jää
me selle vaimu tõelisteks kaitsja
teks, mis on RUL-is 25 aasta jook
sul välja kujunenud.

8. Need, kes 1950. aastani 
RÜL-ist välja astusid, deklaree
rivad tavaliselt, et neil ei ole 
RÜL-iga kunagi põhimõttelisi 
lahkarvamusi olnud. Nad polnud 
rahul sellega, et RÜL olevat 
muutunud nn. partisaniorgani- 
satsiooniks. Te peate seda 
õigeks?

Kui ma ei eksi, siis terminit 
«partisan» on kasutanud RÜL-i 
vastu mitte üksnes 1950. aastail, 
vaid ka üsna hiljuti. Seda kasuta
vad praegugi mõned reaktsionää
rid rahvusvahelises üliõpilasliiku- 
mises, nagu Inglismaa, Walesi ja 
Põhja-Iirimaa Üliõpilaste Rahvusli
ku Ühenduse ja Soti Üliõpilaste 
Rahvusliku Ühenduse liidrid. Neil 
ja teistel reaktsioonilistel jõududel 
on tavaks suhtuda sellesse termi
nisse kui millessegi negatiivsesse. 
Meie nii ei arva. Vastupidi, see on 
joon, mille üle RUL peaks uhke 
olema. Tegelikult on RUL partisan- 
lik olnud juba selle I kongressist 
alates. Partisanlikkuse all mõtleme 
me olemist imperialismi, kolonia
lismi, neokolonialismi ja fašistlike 
diktatuuride VASTU ning rahu, 
rahvusliku sõltumatuse, demokraa
tia, progressi, sotsiaalse õigluse ja 
üliõpilaste õiguste POOLT. Need, 
kes väidavad, et nad lahkusid 
PUL-ist mitte põhimõtteliste lahk
arvamuste pärast, vaid partisan
likkuse pärast, ei peta sellega ke
dagi, isegi mitte iseennast. Lõppu
de lõpuks, kas nad lahkusid RÜL- 
ist seetõttu, et RUL on aktiivselt 
tegev võitluses imperialismi ja ko
lonialismi vastu ning rahvusliku 
sõltumatuse ja rahu eest? Kui see 
nii ei ole, siis mis oli Luure Kesk
valitsuse poolt finantseeritud Rah
vusvahelise Üliõpilaskonverentsi te
gevuse mõte? Igal juhul näitab 
RÜL-i kasvamine 36 organisatsioo
nist 96 rahvusliku ühenduseni tä
napäeval nn. partisanipoliitika 
heakskiitmist maailma progressiiv
se üliõpilasliikumise poolt ja meie 
võitluse ning tegevusjoone õigsust 
nende aastate jooksul.

9. Te märkisite RÜL-i poliiti
ka ja võitlusjoone heakskiitmist 
rahvusvahelise üliõpilasliikumise 
poolt. Kas Te ei räägiks sellest 
lähemalt?

Kõigepealt iseloomustab seda 
RUL-i liikmeskonna kasv. Sellest 
oli juttu. Ka rahvuslike ühenduste 
kongresside resolutsioonides rõhu
tatakse abi ja toetust RÜL-i polii
tikale. Veel üks huvitav fakt on see, 
et paljud praegustest ja endistest 
maailma suurkujudest on RUL-i po
liitikat ja võitlust heaks kiitnud. 
Ma nimetaksin peaminister Fidel 
Castrot, endisi presidente Nasserit, 
Sukarnot ja Ben Bellat, kes kõik 
pidasid väärtuslikuks RUL-i panust 
üldisesse imperialismivastasesse 
võitlusse.

10. Rääkisite RÜL-i liikmes
konna kasvust. Kas võiksite an
da ettekujutuse selle kasvu ka
jastumisest RÜL-i tegevuses?

Aleksander Jankov, RUL-i endi
ne president Bulgaariast (praegu 
Sofia ülikooli professor), ütles mõ
ne aasta eest, et RÜL-i 1947. a. ko
gu sissetulek läks esimese üliõpi- 
lasdelegatsiooni saatmiseks Kagu- 
Aasiasse. Sel aastal RÜL rohkem 

*ei tegutsenud. Tänapäeval oleks

selline olukord mõeldamatu. Liik
meskonna kasv tähendas eelkõige 
suurt tegevusvälja laienemist. Me 
saadame igal aastal delegatsioone 
kõigile kontinentidele maailmas. Me 
toetame seminare, mis pakuvad 
üliõpilastele nii üldist kui ka eri
alast huvi. Märgiksin mõnda neist: 
Dublini seminar haridusreformi kü
simustes, Aafrika ülikoolide seminar 
Khartumis, aktiivi õppeseminar Tšii- 
lis, maailma noorte ja üliõpilaste 
koosolek solidaarsuse nimel Vietna- 
miga, peeti Helgingis, seminar Poo
las Lenini mõtetest hariduse küsi
mustes jne. RÜL on veel organisee
rinud ülemaailmse ulatusega kam
paaniaid fašistlike diktatuuride vas
tu (näiteks Kreekas), solidaarsuse- 
avaldusi Lääne-Euroopa üliõpilas
tele, kes võitlevad monopolistiliku 
kapitalismi vastu. Avaldame soli
daarsust Ladina-Ameerika ja Aafri
ka rahvastele ja üliõpilastele võitlu
ses apartheidipoliitika ja rassilise 
diskrimineerimise vastu. Me oleme 
aastate jooksul korraldanud üliõpi
laste kultuurifestivale, spordivõist
lusi, konverentse. Meie stipendiumi
ga sai umbes 500 arengumaade üli
õpilast hariduse.

11. Kas RÜL on 25 aasta 
jooksul organisatsiooniliselt 
muutunud?

1950. aastatest alates määras 
RUL kindlaks sobivusnõüded liik
meks astuvatele organisatsioonide
le. Ainult rahvuslikud üliõpilas- 
ühendused, kuhu on grupeerunud 
selle maa üliõpilaskonna valdav 
enamik, võivad saada RUL-i liik- 
mesorganisatsioonideks. Teine täh
tis muutus puudutab hääletamis- 
õigust. Ma arvan, et endisest loo
bumine oli tähtis abinõu RUL-i de
mokraatliku iseloomu süvendamisel. 
I ja II kongressil oli üliõpilastel 
hääli vastavalt liikmete arvule. See 
tähendas, et üliõpilasorganisatsioon, 
kus oli üle 10 000 liikme, võis saada
10 või rohkem häält ja nii kujunda
da RUL-i otsuseid. See süsteem 
kaotati ja nüüd on rahvuslikul 
ühendusel üks hääl, vaatamata liik
mete arvule. Nii saavad kõik RUL-i 
liikmed poliitika kujundamisest osa 
võtta.

12. Kas võiksite Iseloomusta
da ja võrrelda mõningaid mine
viku ja tänapäeva üliõpilaslii
kumise jooni?

Ma arvan, et neil on paljugi 
ühist. Ma räägin siin progressiiv
setest, demokraatlikult meelestatud 
üliõpilastest. Nad on alati samas
tanud oma probleeme ühiskonna 
kui terviku omadega. Kuid ma mär
giksin, et üliopilasliikumine tervi
kuna on praegu küpsem, sest üldi
sed arengusuunad kogu maailmas 
on andnud talle suuremaid teadmi
si ja kogemusi. Teiseks põhiliseks 
jooneks on fakt, et tänapäeva üli- 
õpilasliikumises on toimunud tugev 
nihe vasakule, mis ilmnes 1960. aas
tate keskel. On huvitav märkida, et 
see mõjutas kohe te_atud sektsioone 
Lääne-Euroopa üliõpilasliikumises, 
mis varem olid parempoolsuse kant
siks. Tänapäeva liikumine ofi orga
nisatsiooniliselt rohkem ühendatud. 
Minevikus seda polnud, sest objek
tiivne situatsioon ei esitanud sel
list ühtsuse vajadust. Kuigi rah
vuslike ühenduste olemasolu on tä
napäeva üliõpilasliikumise jooni, 
peame siiski arvestama fakti, et po
liitilise diferentseerumise protsess 
on haaranud paljusid rahvuslikke 
ühendusi. Seoses Sellega muutub 
ka nende struktuur.

13. Paljudes maades peetakse 
üliõpilasliikumist heaks aluseks 
kaadri kasvatamisele. Selles 
suhtes on RÜL palju teinud, kas 
pole?

RUL on omal viisil olnud kooliks 
paljudele, kes hiljem on asunud 
vastutavatele kohtadele oma maal. 

Meil on veel kontakte mõnedega 

nendest ja nad räägivad ikka veel 

igatsusega oma RÜL-i ja üliõpilas- 

aastatest. Mohammed Khemisti oli 

1950. aastail Alžeeria Moslemi Üli

õpilaste Ühenduse peasekretär, te

mast sai hiljm sõltumatu Alžeeria 

esimene välisminister. Oli veel 

M. Zuravljova, RÜL-i viitsepresi

dent mitmeil aastail. Ta on praegu 

NSVL keskhariduse ministri ase

täitja. RÜL-i I kongressil valiti 

presidendiks Giovanni Berlinger, 

ta on ka hiljem pidevalt osa võtnud 

RÜL-i tööst.

Aspirantuurist on viimasel ajal 
palju räägitud, kahjuks küll halvas 
mõttes. Pahameeleks on ka põh
just — TRU aspirantuuri edukuse 
näitajad on tõesti madalad, kaugelt 
alla üleliidulise keskmise. Näiteks 
kui 1967. a. esitas väitekirja kaits
miseks või kaitses 50% lõpetajatest 
ja 1969. a. 49%, siis 1970. a. sai 
oma töö tähtajaks valmis vaid 34%. 
Järelikult võlglaste arv kasvab aas- 
ta-aastalt. Viimase kümne aasta lõ
petajatest on tänase päevani võlg- 
iasteks jäänud 150. Nendest suur 
osa töötab ülikoolis õppejõududena.

levad nõutud aja sees oma eksa
mite ja väitekirjaga toime. Lisan, 
et see on nii juhul, kui atesteerimi
sel antud lubadused tõepoolest täi
detakse ja kateedrid omapoolset 
kontrolli hetkekski ei unusta.

Nii et peame veel kord rõhutama: 
möödapääsmatult vajalik on kateed
rite kontroll individuaalplaanide 
täitmise üle, kusjuures atesteeri- 
mised peavad olema objektiivse
mad!

Paljudel II aasta statsionaarsetel 
ja III aasta mittestatsionaarsetel 
aspirantidel on veel sooritamata osa

Aspirantuuri olukorrast
Ülikooli Nõukogu käesoleva aasta

5. veebruari otsus kohustab kateed
rijuhatajaid, dekaane ja aspiran- 
tuuriosakonna juhatajat järjekind
lalt tegelema võlglastega, analüü
sima väitekirjade valmimist ning 
arutama nende tööd teaduskonna 
nõukogus. Siiani ei ole teaduskon
nad ja kateedrid selles osas midagi 
eriti märkimisväärset suutnud ära 
teha.

Veel andmeid viimase 10 aasta 
kohta. Aspirantuuri on selle aja 
jooksul lõpetanud 367 aspiranti 
(269 statsionaarset ja 98 mittestat
sionaarset). Neist on tänaseks oma 
väitekirja kaitsnud 194 (157 stats., 
37 mittestats.).

1970. a. I poolaastal kaitses kan
didaadiväitekirja 20 Ijlikooli aspi
ranti, õppejõudu ja teaduslikku^töö- 
tajat ning 8 TRU aspiranti, kes töö
tavad väljaspool ülikooli — niisiis 
kokku 28. Nii suurt kaitsmiste arvu 
poolaasta jooksul ei ole veel olnud. 
Väitekirjade kaitsmise elavnemine 
viimasel ajal lubab uskuda teadus
kondade ja kateedrite kasvavasse 
nõudlikkusesse.

Igal aastal (välja arvatud 
1970. a.) on ülikooli Nõukogus ana
lüüsitud aspirantuuri tööd. Alati on 
Nõukogu paremate tulemuste nimel 
vastu võtnud otsuseid. Ikka on pü
sima jäänud nõue — kateedrid ja 
teaduslik juhendaja peavad suuren
dama nõudlikkust aspirandi vastu ja 
likvideerima ebaobjektiivsuse ates
teerimisel. Selle nõude mittetäitmi
sest saavadki puudujäägid alguse. 
Suur osa kateedreid ja aspirante 
tunneb end väitekirjade tähtajalise 
kaitsmise suhtes optimistlikult. See 
ilmneb nii atesteerimise materjali
des kui ka suusõnalistes vestlustes. 
Tegelik olukord selgub tihti alles 
lõpetamise eelõhtul — tuleb ilmsiks 
suur mahajäämus. Aga see pidi 
märgatav olema juba varem!

Selle aasta atesteerimine ja vii
mase aasta aspirantide aruannete 
ärakuulamine on juba toimunud. 
Käesoleval aastal lõpetab 45 aspi
ranti — 39 statsionaarset ja 6 mitte
statsionaarset. 13 aspiranti lõpetas
I poolaastal, neist kaitsmisega 3 
(1 stats., 2 mittestats.) ning väite
kirja kaitsmiseks esitamisega 6. 4 
aspiranti ei jõudnud tähtajaks oma 
asju korda. Suurem osa viimase 
aasta aspirantidest lõpetab sügisse
mestril. Loota on, et tähtajaks suu
davad oma tööd kaitsta vaid viis 
aspiranti — Laur Karu ja Heidi 
Maaroos Arstiteaduskonnast, Jaak 
Kaarma õigusteaduskonnast, Jaak 
Maaroos Kehakultuuriteaduskon
nast, Mati Abel Matemaatikateadus
konnast. Kaitsmiseks esitamise 
tähtajaks loodavad väitekirja val
mis saada 14 aspiranti. See tähen
dab, et 45-st lõpetajast ehk 30 tu-

kandidaadieksameid. Võlgu on 18 
teise aasta mittestatsionaarset ja 6 
kolmanda aasta mittestatsionaarset 
aspiranti. Millal siis väitekirja kir
jutatakse? Ainult üksikutel juhtudel 
on aspirant aspirantuuri algusest 
peale intensiivselt tegutsenud uuri
mistöö kallal (peamiselt eksperimen
taalset laadi töö), mille tõttu eksa
mite sooritamine on jäänud taga
plaanile. Enamiku mahajääjate ta
kerdumise põhjuseks on oma aja 
ebaõige planeerimine. Liiga palju 
aega kulutatakse eksamitele. Siin
kohal on vaja toonitada seisukohta: 
kandidaadieksamid on vaja soori
tada enne aspirantuuri astumist.

Aspirantuuri edukus sõltub eel
kõige aspirandist endast, tema 
töökusest, andekusest, ettevalmistu
sest aspirantuuri astumiseks. Kuid 
kas me alati komplekteerimine as
pirantuuri kohti kõike eespool öel
dut silmas pidades. Ilmselt mitte. 
Seda tõendavad ju toodud arvud. 
Aspirantuuri võtmisel tuleb silmas 
pidada, kas on sooritatud kõik kan
didaadieksamid, kas on teaduslikke 
töid, kuidas on osa võetud ÜTÜ 
tööst, milline on kandidaadi tegelik 
poliitiline teadlikkus. Sellest kõigest 
ülevaate saamiseks on aga vaja ka
teedrite ja teaduslike juhendajate 
tihedat kontakti kandidaatidega, 
nende abi aspirantuuriks ettevalmis- 
tumisel.

Kui seda pole, siis jääme ka 
edaspidi hätta planeeritud kohtade 
täitmisega, otsime kandidaate veel 
üsna aasta lõpus, andmata aega 
isegi sisseastumiseksamite korrali
kuks sooritamiseks. Niisugune olu
kord on meil peaaegu igal aastal 
esinenud ja see on oma jäljed jät
nud ka aspirantuuri edukusele.

Ega selgi aastal olukord suurt 
parem ole. Plaanis on vastu võtta 
32 statsionaarset ja 19 mittestatsio
naarset aspiranti, kokku 51. Doku
mendid on laekunud 47 kandidaa
dilt. Kandidaadid puuduvad niisu
gustel aladel nagu elektrokeemia, 
filosoofia, hügieen, kirurgia. See on 
küllaltki suur täitmata kohtade arv, 
mis järjekordselt vihjab puudustele 
aspirantuuri planeerimisel ja kandi
daatide reservi kindlustamisel.

Viimasel ajal tundubki, et väga 
paljudes instantsides kiputakse küll 
palju rääkima aspirantuurist, ilma 
et mingeid omapoolseid tegusid 
järgneks, mistõttu asi läheb ikka 
endist viisi edasi.

Praegu on aeg mõelda ka juba 
1973. a. kandidaatidele, sest plaani 
kooostamine nimetatud aastaks toi
mub järgmise aasta alguses. Aspi
rantuuri planeerimine ilma kandi
daatideta ei ole millegagi põhjen
datud.

S. LAAR

Sellel õppeaastal esimene
16. septembril toimus TRÜ Arsti

teaduskonna sisehaiguste ringil 
selle . õppeaasta esimene töökoos
olek. Toome sisekliiniku auditooriu
mi olid kogunenud kateedri õppe
jõud rung teraapiaprobleemidest 
huvitatud üliõpilased. Tore oli näha 
küllaltki kenakest hulka nooremaid 
üliõpilasi, kes ka edaspidi lubasid 
ringi tööst agaralt osa võtta. Uute 
ning endiste ringiliikmete poole 

pöördus avasõnaga professor medit

siinidoktor K. Kõrge, soovides kõi

gile teaduse radadel tugevat tahet 

ning eelkõige head pealehakkamist.

Tegevusalasid on rohkesti — tuden
gid võivad kvalifitseeritud õppejõu
dude juhendamisel lahata mitmeid 
kardioloogia, gastroenteroloogia, al- 
lergoloogia jt. probleeme. Varem on 
ringi liikmed esinenud nii ülikooli 
konverentsidel kui ka väljaspool si
sukate ettekannetega. Ringi raames 
tehtud töö eest on saadud konkurs
sidel kaalukaid auhindu. Professor 
Kõrge arvas, et nii on ka edaspidi.

Refereeriv ettekanne oli südame 
infarkti ravist akuutses staadiumis. 
Ja nagu igal teiselgi ringi koosole
kul demonstreeriti seegi kord huvi
tava patoloogilise leiuga haigeid.

ACTA 
DIURNA

Tartus ja Käärikul toimus TRÜ 
tööstuspsühholoogia laboratooriumi 
korraldusel reageerimiskiiruse eks
perimentaalse uurimise probleemi
dele pühendatud III üleliiduline 
sümpoosium. Sümpoosiumi tööst 
võttis osa üle 40 psühholoogi (neist 
30 väljastpoolt meie vabariiki), kes 
esitasid kokku 38 ettekannet. Esi
mesel päeval esines prof. K. Ramul 
teemal «Lühike ajalooline ülevaade 
reaktsiooniaja mõõtmiseks kasuta
tud tehnilistest vahenditest».

• * *

29. aug.—4. sept. korraldati Bu
karestis IV teaduse loogika, meto
doloogia ja filosoofia rahvusvahe
line konverents. Töö konverentsil 
toimus 12 sektsioonis. 7. sektsioo
ni tööst, kus olid arutusel füüsika 
metodoloogia ja filosoofia, võttis 
osa ka Füüsika-Keemiateadus- 
konna teoreetilise füüsika kateedri 
juhataja prof. P. Kard. Tema ette
kande teemaks oli «Determinismi 
probleem kvantmehhaanikas».

* * *
Alates 1. septembrist töötab 

EKP TRÜ komitee parteitöö or
ganisaatorina meie ülikooli bio- 
loogiaosakonna lõpetanu Eha-Mai 
Jõgi. 16. septembrist asus komitee 
tehnilise sekretärina tööle Aili 
London, kes seni töötas TRÜ as- 
pirantuuriosakonna inspektorina.

Suvetööd
(Algus lk. 1)

mehed, kes olid tublid eesotsas bri
gadir Gunnar Krupskiga, TRÜ ehi
tusmaterjalide laod, kus töötasid 
Majandusteaduskonna tüdrukud 
(nendega oldi ka rahul); Tabivere 
saeveski, sideliinide ehitus, kus 
Füüsika-Keemiateaduskonna poisid 
rassisid.

Arstiteaduskonna raviosakonna 
üliõpilased töötasid Maarjamõisa 
haiglas sanitaridena, aidates likvi
deerida siin valitsenud tööjõupuu
dust kaadritööliste puhkuse ajal.
9 tüdrukut aitasid lõpule viia uue 
haigla koristustöid.

Kahjuks esines ka lohakat suhtu
mist töösse. Mitte alati ei lahenenud 
asi ilma staabi vahelesegamiseta. 
Näitena võiks tuua Raudbetoontoo- 
dete tehases tööl olnud Majandus
teaduskonna noormehi, kes sattu
sid töödejuhatajaga vastuollu. Ro
land Lepp ja Võteli Maran lahku
sid omavoliliselt ühiselamu ehitu
selt. Rida üliõpilasi ei ilmunudki 
suvetöödele. Nende käitumisele rea
geerib vastavalt ülikooli komsomo
likomitee.

Suvetööde staap tegi omalt poolt 
kõik, et meie üliõpilased suvega ra
hule võiksid jääda. Organiseerisi
me kahel korral nädalalõpu puhke
laagrid Peipsi ääres ja Viljandis. 
Ei puudunud ka embleemid ja rä
tikud, kuid neid oli kahjuks vähe.

Lõpetuseks tahaksin soovida kõi
gile tublidele suvetöölistele häid 
kordaminekuid ka õpingutes |a 
ühiskondlikus tegevuses.

MATI SALUNDI,
___________ suvetööd—71 komandör

Valiti ka ringi uus juhatus, kes 
peab selle õppeaasta jooksul ringi 
töö eest hea seisma. Iga kursus on 
esindatud ühe üliõpilasega. Et aga 
kolmas kursus oli kolhoosis sügis
töödel, siis nende esindaja puudus. 
Loodame, et ka nimetatud kursusel 
leidub teraapiahuvilisi ning et nad 
õppetööle asudes meiega ühinevad. 
Ja egas meil ainult teadusega te
gelda. Juba oktoobri algul toimub 
ringi liikmete ja kateedri õppejõu
dude traditsiooniline matk sügi
sesse loodusse.' Novembris tähista
me ringi aastapäeva. Seega tege
vust jätkub.

Kes leiab endas energiat tööks ja 
ringi üritustele kaasaelamiseks, tul
gu kolmapäeval, 6. oktoobril kell 
18 Toomele sisekliiniku auditoo
riumi.

RAIVO UIBO, 
ringivanem

14. Mida võiksite öelda RÜL-i 
puudustest nende 25 aasta jook
sul?

Neid on kindlasti olnud. See on 
vältimatu, sest kes teeb tööd, teeb 
ka vigu. Enne viitasin kahele puu
dusele, mis me parandasime. RUL-i 
ei saa ega ei tohigi pidada milleks
ki isoleerituks. See on osa üldisest 
ja demokraatlikust progressiivsest 
rahvusvahelisest liikumisest, mille 
puudused peegelduvad ka RUL-i 
tegevuses. Üks tõsisemaid takistu
si oli ressursside nappus. Paljudel 
juhtudel tuli RÜL-il oma tegevust 
kontsentreerida koige tähtsamale 
ja kiireloomulismale, kusjuures tei

sed küsimused jäid tagaplaanile. 
Teiseks puuduseks, mida ei saa 
oma jõududega likvideerida, on 
fakt, et mõnedes maades ei ole 
RUL vastuvõetav. RUL on mustas 
nimekirjas sellistes maades, nagu 
USA, Guatemaala, Hispaania, Por
tugal, Kreeka, Lõuna-Aafrika jt. 
Need riigid ei keela mitte ainult 
meie esindajate sõitu nendesse 
maadesse, vaid keelavad isegi meie 
trükised. Nii ei saa me sisse seada 
regulaarset kontakti nende maade 
üliõpilastega. On veel teisigi puu
dusi, mida eelolev kongress kind
lasti arutab.

15. Mis on Teie arvates kõige

tähtsamad järeldused, mis tule
nevad RÜL-i 25-aastasest võit
lusest?

Tähtsaim on minu arvates vaja
dus säilitada ja tugevdada üliõpi
laste progressiivse liikumise üht
sust. See ühtsus viis minevikus 
RUK-i kokkuvarisemisele. Sel oli 
suure tähtsusega võit maailma rah
vastele ja üliõpilastele. Minu arva
tes on meie kohus tänapäeval seda 
ühtsust veelgi tugevdada ja säili
tada.

Ajakirjast «World Student News» 
tõlkinud К- Kaer ja К Tigane



%)eel kord klubi 

plaanidest
Möödunud teisipäeva õhtul aruta

sid ülikooli isetegevuskollektiivide 
juhid ja esindajad klubis alanud 
õppeaasta tegemisi. Kahju ainult, et 
klubi nõukogu ise oli esindatud vaid 
oma esimehe M. Liiviga. Nii kuju
nes kohaletulnud aktivistidest uus 
nõukogu, kes jõudumööda püüdis la
hendada tähtsamaid probleeme.

Kõik kollektiivid saavad täie pin
gega tööle hakata alles nüüd, mil 
nooremad kursused kolhoosist ta
gasi on.

Jätkub veel uute liikmete vastu
võtt rahvakunstiansamblisse. Eriti 
oodatud on noormehed. Tööle haka
takse sel aastal suuremas koossei
sus, kui kunagi on olnud: kolm rüh
ma tantsijaid, peale selle veel or
kester ja lauljad.

Seoses rahvakunstiansamblid oli 
kõne all kõigi suurte kollektiivide 
ühine mure — tööd tehakse palju, 
kuid tulemusi saab harva näidata, 
sest klubi lava on liiga väike. Vaja 
oleks organiseerida mitme kollek
tiivi ühine kontsert «Vanemuise» 
väikeses majas.

Ka puhkpilliorkestril (kes samuti 
värbab uusi liikmeid) on kavas 
koostada oma kontserdiprogramm.

Hästi läheb kammerkooril. Proo
videga alustati juba 1. septembril, 
publiku ette kavatsetakse astuda 
detsembris. Sel ajal on esinemine 
kavas ka naiskooril, koos meeskoo
riga antakse siis nn. semestrikont- 
sert. Naiskooril on plaanis pikem 
kontsertreis mööda Nõukogude Liitu 
ja võimaluse korral isegi välis
maale.

« Ku u p  j a Ker a»  ning «A m о - 
res» on ametis uute programmide 
koostamisega, publiku ette jõutakse 
hiljemalt üliõpilaspäevadeks. Vii
mastega seoses oli kõigil kollektii
videl soov varakult teada saada, 
kui palju neil esineda tuleb. Praegu 
ei suutnud sellele küsimusele keegi 
vastata. Teadma aga peab, et ei tu
leks ülepeakaela tormamist.

Klubi populaarsus üliõpilaste hul
gas oleneb paljuski orkestrist. Se
nine orkester oli hädas vanade pil
lidega, nüüd on see mure murtud. 
Tulevikus lubati repertuaari võtta 
rohkem pop-lugusid, et publiku 
maitsele vastu tulla.

Suuri lootusi pannakse uuele biit- 
ansamblile. Kui kõik hästi läheb, 
tullakse üliõpilaspäevadeks täiska- 
vaga kuulajate ette.

Lõpuks tahaks kutsuda igaüht, 
kel isetegevuse alal midagi huvita
vat meeles mõlgub, tulla oma mõt
teid julgelt avaldama.

iPaar sõna veel piletihinnast. 
Palju nurinat tekitas möödunud nä
dalal 50-kopi'kaline pilet tavalisele 
tantsuõhtule. Kehtima jääb siiski 
endine süsteem: tantsuõhtu 30 kopi
kat, esinejatega õhtu 50. Endiselt 
on avatud einelaud, kas siis «Me- 
fisto» või «Kelluke», see on juba 
külastajate teha.

,Kõne all oli ka sissepääsu piira
mine, sellest otsustati siiski loobuda. 
Küll aga on kavas kontrollida üli
õpilaspileteid.

Sel laupäeval ja pühapäeval algu
sega kl. 20 on taas puhkeõhtud. Kas 
ainult tants või ka mõni programm
— jälgige reklaami!

L. LOGOS

Küll sind elu karastab!
JAAN: Terekest kah! Kuidas •oled 

ennast sisse seadnud?

JURI: Ma ei ütleks, et hästi.

JAAN: Mis sa virised? Mitmed re
based on partisanid, Sina 
elad nagu kuninga kass! 
Enesel katus pea kohal ja 
ikka pole inimene rahul.

JURI: Ma ei ütleks muidu mida
gi, aga pole lihtsalt harju
nud ühiselamu õhkkonnaga. 
Heal juhul saab magama 
kella ühe ajal, tõusta tuleb 
seitsmest. Kuid ikka juhtub, 
et mõni tahab öösel pidu 
pidada, teine õppida. Eks 
ole siis ka mina öösel üle
val. Päeval pea uimane, 
käi nagu eksinu ringi.

JAAN: Harjud kõigega, Aafrikas 
tegi üks inglanna ahvidega 
katseid. Alguses ei saanud 
ahvid samuti magada, kui 
too noorik lärmiaparaadi 

. tööle pani, kuid lõpuks har
jusid sellega. Finaali aimad 
ehk juba ise: kui katsed 
olid lõppenud ja daam mi
nema sõitis, ei saanud pär
dikud jälle silma kinni, sest 
olid lärmiga niivõrd harju
nud. Nüüd tegid nad ühele 
endi hulgast kohustuseks 
igal öösel üleval olla ja 
lärmikasti asendada . . .  Nii 
et pea püsti, küll sind elu 
karastab!

JURI: Loodan ise sedasama.

MATI SOONIK

Kui arvukas on inimkond?
See on keerukas küsimus, millele 

täpset vastust on peaaegu võimatu 
anda, sest vaid '/з maakera elanik
konna kohta on olemas enam-vähem 
teaduslikult rahuldav statistika. 
Kõige tõesemä ja autoriteetsema 
vastuse sellele küsimusele annab 
äsja trükist ilmunud ligi 700 lk. 
paksune «ÜRO DEMOGRAAFI
LINE AASTARAAMAT», millest 
pärinevad ka järgmised andmed.

Inimkonna suurus oli:
1830. а. — 1 miljard 
1930. a. — 2 miljardit
1962. a. — 3 miljardit
1969. a. — 3,55 miljardit 

ja on
2000. a. — 6,49 miljardit.

Viimase arvu juures on loomuli
kult tegemist prognoosiga, mis on 
niisama usaldusväärne kui ilmaen
nustused, sest kõiki maakera elanik
konna arvu määravaid tegureid on 
lihtsalt võimatu arvesse võtta. 
2006. aastal elavat maakeral roh
kem inimesi, kui on surnud kogu 
inimkonna eelneva ajaloo (alates 
Aadam Neandertallasest) vältel.

Elanikkonna keskmine juurdekasv 
maakera kohta oli 1967.— 1969. a.

1,9%. Kõige kõrgem juurdekasv esi
nes Pakistanis, Jordaanias ja Tan
saanias. Jordaanias tuli iga naise 
kohta keskmiselt 5 last Euroopa rii
kide 2 vastu. Kaasaja naise kesk
mist füsioloogilist potentsiaali hin
natakse 12 lapsele.

Peaaegu kõikides maades ületab 
naiste arv meeste oma, seda ka nen
des riikides, mis ei võtnud tegeli
kult osa II maailmasõjast. USA-s 
on naisi 2,7 miljonit rohkem kui me
hi, Saksa Föderatiivses Vabariigis
3 miljonit, Inglismaal — ligi 2 mil
jonit, Jaapanis 1,6 miljonit. Euroopa 
naised eelistavad emaks saada 20— 
24 aasta vanuses, Jaapanis ja Šveit
sis aga 25—29-aastasena.

Kõige suuremad linnad (ilma ees
linnadeta) olid Tokio (9 miljonit), 
New-York (8 miljonit), London 
(7,8) ja Moskva (6,9).

Nõukogude Liidu elanikkond moo
dustas kogu maailma elanikkonnast
6,7 protsenti, Eesti NSV elanikkond 
aga 0,37 promilli. Tartu linna ela
nikkonna ja TRÜ kollektiivi erikaa
lu võib iga asjahuviline ise välja 
arvutada, kui vaid oskab opereerida 
küllalt paljude kohtadega pärast 
koma.

Juubeliturniir võrkpallis

23. augusti hommikul alustas 
Tartu üliõpilaste looduskaitseringi 
rahvas oma traditsioonilist loodus
kaitse instruktorite õppereisi. See
kord viis teekond õige kaugele —
10 päeva jooksul tehti tutvust sala
päraste Krimmi jailadega, peatuti 
mustmullasteppides ja loomulikult 
ei jäetud proovimata ka Musta mere 
mõnusid.

Kolmanda matkapäeva õhtuks 
jõudsime Askania Novale — vani
male looduskaitsealale NSV Liidus.

Askania Nova kujunemine sai al
guse juba 1875. a. Kohalik mõisnik 
koondas siia steppide ja savannide 
loomi, korraldas ekspeditsioone tu
levasele steppide kaitsealale. See
011 tol ajal maailmas ainulaadne 
nähtus.

elamuslik
õppereis 
lõunasse

Alates 1894. a. kujunes Askania 
Nova suureks teaduslikuks erainsti- 
tuudiks-kaitsealaks. Jätkus steppide 
uurimine. Paralleelselt tutvuti lähe
ma ümbruse arengulooga. Erilist 
tähelepanu väärivad sküütide mä
lestusmärgid kurgaanidel — nn. 
sfinksid, mille vanust hinnatakse 
2000 aastale. Askania 'Novale rajati

T. Saaristi fotod.

1928. a. muuseum. Praegu asub 
seal steppide piirkonna loomakas- 
vatuse uurimise instituudi õppemuu- 
seum, mille lähedusse on toodud: 
sfinkse ümbruskonna steppidest. 
Umbes 200 ha ulatuses on säilinud 
ka looduslikke kuivsteppe.

Külastanud dendroparki ja kuiv
steppe, jätkasime teekonda Krimmf 
suunas.

Esimese öö veetsime Krimmi pool
saarel Saligeri jõe kaldal.

Põhja-Krimmi tasandikulisi alasid 
katab kuivstepp, mis kohati läheb 
üle poolkõrbeks. Tänu niisutussüs
teemide rajamisele laiuvad siin ro
helusse uppuvad viljapuuaiad ja 
viinamarjaistandused.

Simferoopolist kulges teekond ka
gusse. Peagi jõudsime kuurordi- 
linna Aluštasse Musta mere kaldaL

Edasi liikusime oma reisi teise 
sihtpunkti — Nikitski Riiklikku Bo
taanikaaeda — lühte kaunimasse ja 
liigirikkamasse NSV Liidus. Nikits
ki botaanikaaed rajati 1812. a. Siit 
on viidud taimi kõikidesse meie 
maa botaanikaaedadesse. Aia pind
ala ulatub 270 ha-ni, esindatud on 
umbes 10 000 erinevat taimeliiki 
kogu maailmast.

Külastasime ka üht kaunimat 
Krimmi kuurorti Livaadiat, millele 
pandi alus juba 1834. a. Praegune 
loss on ehitatud 1911. a. Ümber 
lossi on rajatud 46 ha suurune 
park, milles jalutusteid on üle 20 
km. Alla mere äärde viib küpressi
dega ääristatud tee.

Jaltast suundusime Krimmi loo
duskaitsealale, mis on kujunenud 
tähtsaks mäestikuloomade kaitse
alaks NSV Liidus.

Kui kord juba Krimmis ollaksev. 
ei tohi külastamata jätta ka Bahtšis- 
saraid, mille lähikonnas paiknes
14.— 16. sajandil tatari khaaniriigi 
keskus. Külastasime ka koobaslinna 
558 m sügavuse oru nõlvadel.

16. saj. algul viidi keskus prae
guse Bahtšissarai kohale, kuhu.' 
1503. a. ehitati kaunis khaaniloss. 
Praegu on seal muuseum. Nägime 
kuulsat pisarate purskkaevu ja kü
lastasime endist haaremit, mis on1 
praegu muuseumiks kujundatud.

Tagasiteel peatusime veel Simfe- 
roopolis. Viimase suurema peatuse 
tegime Kiievis, kus käisime igavese 
kuulsuse pargis, koobaskloostris ja
B. Hmelnitski mälestussamba juu
res. Külastasime ka T. Sevtšenko. 
nimelist Kiievi Riiklikku Ülikooli.

Tartusse jõudsime tagasi alles
1. septembril.

T. SAARIST

Küpressisalu.

ф  Lehtkaktus.

45 aastat tagasi, 16. oktoobril 
1926. a., algasid Tartu Ülikooli esi
mesed esivõistlused võrkpallis.

Tänavused teaduskondadevahe- 
lised võistlused algavad samuti 16. 
oktoobril. Mängus on meistri ni
metus, meistrimärk ja rändau
hind.

Eelregistreerimine toimub spor
diklubis kuni 1. oktoobrini. Teisi
päeval, 5. oktoobril kell 17 on 
spordimängude kateedris võistkon
dade loosimine spordinõukogude 
esimeeste või võistkonnakaptenite 
juuresolekul.

Võistluste juhendid on välja 
saadetud teaduskondade spordi- 
nõukogudele.

Ühtsete spordisärkide muretse
miseks teaduskonna võistkonnale 
tuleb pöörduda spordiklubisse kuni
1. oktoobrini.

Teaduskondade kehakultuuri
kollektiividele on varutud tree- 
ningtunde Tartu koolide võimla
tes. Selles osas astuda kontakti 
spordinõukogude esimeestega.

TRÜ Spordiklubi

Paneme {algpalli 
veerema!

Teisipäeval, 28. septembril keil 
18 on spordiklubis teaduskondade- 
vaheliste jalgpallivõistluste loosi
mine ja mängude kalendri koosta
mine.

Tabelitesse kantakse ainult need 
meeskonnad, kelle esindajad viibi
vad loosimisel ja esitavad nõuete
kohase registreerimislehe.

Võistluste juhendid on saadetud 
teaduskondade spordinõukogu
de esimeestele. TRÜ Spordiklubi

N B!

Lastevanemad!

Jooksukross!
27.-28. sept. toimub Tähtvere 

pargis
TRÜ JOOKSUKROSS

Distantsid: 
naistele 500 m 
meestele 1000 m ja 1500 m.

Start avatud kl. 16—18.
Täiendav jooksukross on 30. 

sept. kl. 11. TRÜ Spordiklubi

Endiselt ootab uusi liikmeid 

TRÜ klubi lastetuba. Registreeri

me 29. septembrini iga päev kella 

10— 12. Teateid saab telefonil 

55-79.

Pühapäeval, 26. sept. kell 17 

alustavad tegevust järgmised las- 

teringid: 1) laulu-mängu-tantsu- 

ring, 2) karaktertantsuring, 3) rah

vatantsuring, 4) peotantsuring, 5) 

kunstiring, 6) näitering.

R S R
Esmaspäeval, 27. sept. kell 18 

keemiahoone ringauditooriumis:

Quo vadis, Pakistan?

Kinoklubis
TRÜ kinoklubi teatab, et reedel,.

24. septembril kell 18 toimub Va
nemuise tän. suures auditooriumis, 
välismaa multifilmide õhtu. Kavas 
on Jugoslaavia, Rumeenia, Unga
ri, USA jt. filmid.

Sissepääs 30 kopikat.

Tulge vaatama!

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет*)- 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemann! nim. trükikoja trflkk. 
Tartu, Olikooli 17/19 II I .  Üksiknumbri? 
hind 2 kop. Tell: 5741: MB, 08690.

r
BEST!'
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DIURNA
Tervitame aima mater i 

pedagoogilist kollektiivi ja kõiki 
Tartu Riiklikust Ülikoolist 

sirgunuid koolmeistreid 
õpetajate päeva puhul!

ELKNÜ TRU komitee

Prof. P. Ariste
Szegedi Ülikooli audoktoriks

Soome-ugri keelte kateedrisse tuli p. Ariste valitud selle ülikooli au-
Szegedi ülikooli rektori Marta Fe- doktoriks. 9. oktoobriks paluti prof.
renci allkirjaga telegramm, milles Aristet diplomi pidulikule fileand-
teatatakse, et Szegedi ülikooli 50 misele.
aasta juubeli puhul on TRÜ soome- Ungari TA auliige on prof. 
ugri keelte kateedri juhataja prof. P. Ariste 1969. a. alates.

EKP Keskkomitee 
I sekretär J. Käbin  
ülikooli uusefiitustel
22. septembril külastas läbisõidul uue ühiselamuga ja Maarjamõisas 

Tartut EKP Keskkomitee I sekretär äsja käiku läinud haavakliiniku uue 
J. Käbin, kes tutvus meie ülikooli palatikorpusega.

ELKNÜ TRU 
organisat

siooni XIX 

konverents

komsomolistatisiikat •  komsomolistatistikat
ÜLKNÜ liikmete arv ENSV-s — 116 300

Tartu Riiklikus Ülikoolis 3765 

Komnoorte arv teaduskonniti:

Arstiteaduskond 999

Ajaloo-Keeleteaduskond 721

Majandusteaduskond 372

Füüsika-Keemiateaduskond 361 

Matemaatikateaduskond 310 

Bioloogia-Geograafiateaduskond 283 

Õigusteaduskond 178 

Kehakultuuriteaduskond 126

Nr. 26 Reedel, 1. okt. 1971. a, XXII aastakäik

24. septembril 1971. a. tolmus 
TRÜ Nõukogu koosolek. Päevakor
ras oli kateedrite juhatajate ja pro
fessorite kohalevalimine konkursi 
korras. Eesti kirjanduse ja rahva
luule kateedri juhataja professori 
kohate valiti filoloogiadoktor 
H. Peep; teaduskonna sisehaiguste 
ja patoloogilise füsioloogia kateedri 
professori kohale valiti meditsiini
doktor R. Looga; anorgaanilise kee
mia kateedri juhataja professori 
kohale valiti keemiadoktor V. Past; 
arvutusmatemaatika kateedri juha
taja professori kohale valiti füüsika- 
matemaatikadoktor professori kt.
G. Vainikko; majandusküberneetika 
ja statistika kateedri juhataja koha* 
le valiti majandusteaduste kandi
daat dots. H. Müür; spordimeditsii
ni ja ravikehakultuuri kateedri 
juhataja kohale valiti meditslinf- 
kandidaat dots. T. Karu.

Aruandega uute üliõpilaste vastu
võtukomisjoni tegevusest esines ko
misjoni vastutav sekretär dots. 
J. Pikk.

Komisjoni töö tunnistati heaks. 
Vastuvõetud otsuses nõutakse bio
loogia, geograafia, füüsika ja kee
mia pedagoogilistesse harudesse 
vastuvõtu otsustavat parandamist ja 
üldse pedagoogitööks vajaliku men
taliteedi kasvatamist ülikoolis.

Õppeosakonna juhataja R. Tanf 
rõhutas oma informatsioonis õppe- 
distsipliini parandamise vajadust.

Informatsiooni uue õppeaasta al
guse puhul andis õppeosakonna ju
hataja R. Tani.

Kinnitati Nõukogu tööplaan 
1971/72. õ.-a. I semestriks.

*

24. septembril anti TRÜ Nõukogu 
koosolekul kätte keemiadoktori dip
lom Vello Pastile, meditsiinidoktori 
diplom Ago Truupõllule, ajaloo
doktori diplom Sulev Vahtrele ja 
bioloogiadoktori diplomid Ülo Pave
lile ja Heigo Miidlale. Professori- 
atestaadid said Hans Trass ja Vik
tor Masing.

Kõrgem Atestatsioonikomisjonon 
kinnitanud dotsendi kutse meie  ̂üli
kooli õppejõududele Julius Adojani- 
le, Juhan Tuldavale, Aksel Haavale 
ja Ülo Kauerile.

24. septembril toimus Ajaloo-Kee- 
leteaduskonna parteiorganisatsiooni 
koosolek. Ülevaate uuest_ üliöpilas- 
kontingendist ja selle lülitamisest 
ülikoolitöösse andis teaduskonna 
prodekaan L. Eringson. Võeti vastu 
parteiorganisatsiooni tegevusplaan 
käesolevaks semestriks. Parteikoos- 
olekute põhiteemadeks kinnitati kü
simused kaadri olukorrast teadus
konnas ning loengute ja muu õppe
töö ideelis-teoreetilisest tasemest.

* * *

22. septembril toimunud bioloo- 
giaosakonna sügissemestri esimesel 
vilistlasõhtul peeti aru, kuidas ti
hendada vilistlaste sisulisi kontakte 
ülikooliga. Samuti arutati juba tra
ditsioonilisteks kujunenud vilistlas- 
õhtute sisustamist sügissemestril. 
Lõpuks kuulati reisimuljeid Saksa 
Demokraatlikust Vabariigist.

* * *

I 15—19. septembrini Helsingis 
peetud soome ja eesti filoloogide 
sümpoosiumile sõitis Eestist 22 
teadlast. Sümpoosiumi 5 päeva täi
deti ettekannete, seminaride, dis
kussioonide ja muidugi ka huvirei
sidega pealinnas ja Turus.

Eestlased astusid üles 9 ettekan
dega. Meie ülikooli esindasid 
V. Alttoa, H. Peep ja E. Laugaste.

Järgmine sümpoosium leiab aset 
Tallinnas 1973. aastal.

* * *

27. sept. toimus eesti filoloogia 
osakonna komsomoli aruande-  ̂ ja 
valimiskoosolek. Aruandega esines 
osakonna komsomolisekretär Rein 
Veidemann. Valiti uus büroo koos
seisust R. Veidemann, E. Jakobson, 
E. Mikone, M. Mutt, A. Oja,
H. Laanekask, S. Karro, A. Paikre 
ja T. Tasa.

Rektori käskkirjaga avaldati ees
kujuliku töö eest 1971. a. vastuvõtu
komisjonis tänu järgmistele tööta-

* vanemlaborantidele Silvia Orgia
le, Tiiu Ojanurmele, Valve Susile 
ning Helge Ulpile; laborantidele 
Linda Alliksaarele, Nora Ulstile 
Silvi Truusile, Eva Paabutile, Kersti 
Kolgile, Reeta Parmole, Linda Peet- 
sole, Raimond Aronile ja Lea Pau
lile.

KÖIS 1 MAAPE PROLETAARLASED. OH1NEGE!

8. oktoobril
H. Karro fotod.

8. oktoobril algab aulas ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni XIX kon
verents. Aega on jäänud täpselt nä
dal ja meil tuleb teha palju tööd, 
et kõik kavandatu hästi välja tu
leks. Tänaseks on lõppenud aru- 
andekoosolekud ja -konverentsid 
osakondades ja teaduskondades, 
võetud kokku aasta jooksul tehtud 
töö. Kindlasti kerkis esile mitmeid 
probleeme, mis vajaksid konverent
sil läbiarutamist ja mida on võima
lik lahendada ühiste jõududega.

T ä h e l e p a n u k s  d e l e g a a -  
t i d e 1 e!

Konverents algab 8. oktoobril 
kell 9.30 delegaatide registreerimi
sega, kell 10 algab töö. Kõigil de
legaatidel on viimane aeg komso
molikomitee arvestussektorist välja 
võtta ja täita ankeedid. Osavõtt 
konverentsi tööst on kõigile dele
gaatidele kohustuslik.

K o m i t e e  l i i k me d !
Teisipäeval, 5. oktoobril kell 18 

on peahoone auditooriumis 228 ko
mitee pleenum. Arutame läbi orga
nisatsiooni töö, kaadriküsimused, 
kuulame informatsiooni ELKNÜ 
KK viimaselt pleenumilt.

T e a d u s k o n d a d e  j a  o s a 
k o n d a d e  s e k r e t ä r i d !

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 18 
on komitees kokkusaamine. Peame 
viimast korda nõu, kuidas konve
rents kõige paremini teoks saaks.

ELKNÜ TRÜ Komitee 
sekretariaat



Õppetöö teaduslikust 
organiseerimisest

Ülikooli parteikomitee õppe- ja 
teadusliku töö sektori liikmed on 
veendunud, et laial ühiskondlikul 
aktiivil, kes partei, komsomoli või 
ametiühingu metoodiliste komisjo
nide süsteemis peab tegelema õppe
töö probleemidega, on senini liiga 
vähe andmeid õppetöö kohta. Selli
ne olukorda viib nn. nõrgema lüli 
otsimisele ja selle isoleeritud vaat
lemisele, t e r v i k  jääb aga näge
mata ja perspektiivid käsitlemata, 
õppetöö küsimustega tegelemine 
võib paista isegi aktiivsena (otsi
takse võimalusi mõne «akna» likvi
deerimiseks, koostatakse trükkimist 
vaevate konspektide nimekirja 
jne.), kuid tee on lõputu ja vähe
efektiivne. Näiteks jäi komsomolil 
mõne aasta eest vaid konverentsi- 
tasemeliseks resoluutne nõudmine 
ühe õppejõu vabastamiseks!

Tegelikkuses ei ole puudus mitte 
niivõrd erakordsetest ideedest, vaid 
arusaamisest, et kõik olukorrad on 
teatava automaatreguleerimise tule
mused. Tulemuste muutmiseks peab 
aga muutma automaatreguleerimist 
ennast. Seda tehakse juhitava ob
jekti algtingimuste, eesmärkide süs
teemi või tagasiside muutmise teel.

Parteikomitee õppe- ja teadusliku 
töö sektori tegevus juhindubki esi
tatud kontseptsioonist. Seetõttu oli 
ka möödunud õppeaastal meie pea
probleemiks õppeplaanide koostami
sel kehtiva süsteemi osaline muut
mine, nii et kateedrite ja teadus
kondade eesmärgiks ei ole enam en
dale võimalikult suure õppekoormu
se hankimine. Selle probleemi la
hendust ei otsitud mitte loosungi 
«Vähendage loenguid!» abil, vaid 
uue metoodikaga, mis määrab õppe
jõudude hulga teaduskonniti. Nimelt 
selgus, et just õppejõudude arvu 
suurendamine on iga teaduskonna 
(varjatud) põhieesmärk, mida seni
ni saavutati põhiliselt õppekoormu
se suurendamise teel.

Uus metoodika jätab aga oma 
teaduskonna õppekoormuse arves
tamata. Teiselt teaduskonnalt liigset 
ei tellita, sest vastava töö eest tuleb 
«tasuda» oma teaduskonna õppejõu
dude alglimiidist. Et viimane tu
leneb ainult teaduskonna üliõpilaste 
arvust, kujuneb nüüdsest peale iga 
teaduskonna põhieesmärgiks üliõpi
laste suur arv ja optimaalse tööga 
nendele kvalifikatsiooni andmine. 
Seega on loodud tegelikud võima
lused auditoorse õppetöö vähenda
miseks, õppevahendite väljaandmi
seks, üliõpilaste iseseisva töö ja 
õppejõudude teadusliku tegevuse 
soodustamiseks. Ent ennatlik oleks 
neid muutusi liiga kiiresti oodata. 
Eriti tingimustes, kus mõne teadus
konna juhtkond ei tahtnud muuda
tuste olemusest teadagi. Siinkohal

tuleks lisada, et vaadeldud problee
mi ei saagi lahendada ainult tea
duskondade tasemel. Sektori täna
vuses tööplaanis ongi ülesanne fik
seerida õppejõudude hulk igale ka
teedrile ca 5 aastaks.

Möödunud õppeaastal toimus 
koostöös rektoraadiga veel teinegi 
põhimõtteline reorganiseerimine. Ni
melt muudeti üleülikoolilise õppe
metoodilise uurimistöö struktuuri, 
kus nõuandev organ eradati täit
jatest (muidu planeeritakse tööd ise
endale). Ühtlasi selgitati olulisemad 
suunad ülikooli õppe-metoodilisteks 
uurimusteks. Eriti märkimisväärne 
osa oli selles sektoris liikmel 
R. H a g e l b e r g i l .

Õppeprotsessi üliõpilastepoolse 
osa selgitamiseks õnnestus luua 
koostöö sektori, ÜKTU büroo ja 
komsomolikomitee õppesektori va
hel. Toimus ankeetküsitlus «Loen
gust eksamini», mille andmeid 
praegu töödeldakse. Selles vald
konnas väärib esiletoomist komso
moli õppesektori juhataja A. R ei n - 
m aa  printsipiaalsus. Üle.hulga aja 
julges komsomoli õppesektor üliõpi
lastele avalikult öelda, et eelkõige 
on vaja iseendal õppida! Ka tuden
gite endi arvates peitub just selles 
paremini õppimise peamine reserv 
(«Loengutest eksamini» andmed). 
Kahjuks jääb aga avalikest esine
mistest sageli mulje, et sellises tõ
sises küsimuses eelistatakse tuden
gitega naiivselt koketeerida.

Loomulikult sisaldab õppetöö veel 
paljusid aspekte. Õnneks on loota 
ka mitmekülgseid uurimusi ÜKTU 
büroo poolt (üliõpilaste ajabilanss, 
tervise aspekt, ÜTÜ jm.). Arvata
vasti realiseeruvad ka parteikomitee 
lootused pedagoogilise ja teadusli
ku kaadri jooksvaks uurimiseks 
(vastav katse juba toimus) ning 
laabub koostöö ametiühingukomitee 
sõsarsektoritega, et selgitada tunni
plaanide koostamise metoodikat ja 
õpperuumide olukorda ning leida 
selles formaliseerimisvõimalusi.

Eelnevaga on ühtlasi näidatud, et 
parteikomitees on mõneti toimumas 
ümberorienteerumine intuitiivsetelt 
lahendustelt sellistele, mis rajane
vad uurimustele. Loomulikult laieneb 
vastav üldistus ka ülikoolile endale. 
Tead(us)likumale juhtimisele üle
minek tingib aga muutusi ka ühis
kondliku töö nn. traditsioonilistes 
vormides. Neis väheneb kärarikaste 
aktsioonide osa ning suureneb uuri
muslik aspekt. Alanud viisaastak 
nõuab ülikooli kollektiivilt hoopis 
enam sisemisi uurimistöid.

J. REIMAND,
EKP TRÜ Komitee õppe- ja 

teadusliku sektori 
juhataja

«Sotsialistliku korra oluline 
iseärasus seisab selles, et tööta
jate osa võtt ühiskonna juhtimi
sest ei tolmu meie maal üksnes 
riigivõimuorganite kaudu, vald ka 
töötajate massiorganisatsioonide 
— eelkõige selliste nagu ameti
ühingud ja  komsomol — laial
dase võrgu kaudu.

Meil on praegu üle 93 miljoni 
ametiühingute liikme. See on 
praktiliselt kogu töölisklass, kogu 
iöötav haritlaskond ja maatööta- 
jate arvukas pere.

Ametiühingud on üks tähtsa
maid lülisid sotsialistliku demo
kraatia üldises süsteemis, tööta
jate kaasatõmbamiseks riigi ja 
ühiskonna asjade juhtimisele!» 

Aruandekõnest NLKP XXIV 
kongressile.

On alanud aruande- ja valimis- 
periood ametiühinguorganisatsiooni
des. Septembrikuus Moskvas toimu
nud ÜAÜKN XII pleenum otsustas 
NSV Liidu ametiühingute XV kong
ressi kokku kutsuda 20. märtsil 
1S72. a., eelmisel nädalal toimunud 
Eesti NSV AÜN XIV pleenum ot
sustas ENSV ametiühingute XVI 
kongressi kokku kutsuda 27. jaa
nuaril 1972. a., meie oma ameti
ühingu vabariikliku komitee VIII 
aruande- ja valimiskonverents viiak
se läbi 18. detsembril 1971. a. Tal
linnas ja esimest korda annab oma 
kaheaastasest eksisteerimisest aru 
Tartu Linna Ametiühingute Nõuko
gu 4. detsembril s. a. Ülikoolis aru
tati septembrikuu jooksul saavutusi 
ja vajakajäämisi ametiühingu rüh
mades, valiti rühmaorganisaatorid 
järgmiseks tegevusaastaks ning oma 
rühma esindajad büroode aruande- 
ja valimiskonverentsidele, mis viiak
se läbi oktoobrikuu esimese poole 
jooksul. Ülikooli aruandeperiood lõ
peb üleülikoolilise konverentsiga
2. novembril aulas. Sel konverentsil 
annab komitee esmakordselt aru 
kaheaastase töö järel, sest 1969. a. 
omistati komiteele, lähtudes TRU 
ametiühinguorganisatsiooni suuru
sest, rajoonikomitee õigused. See 
võimaldas komiteel tegelda rohkem 
üleülikooliliste küsimustega, büroo
dele aga anda suuremaid õigusi oma 
probleemide iseseisvaks otsustami

seks. Nii on bürood oma eelarve
liste summade täieõiguslikud pere: 
mehed, võtavad arvele elamispinna 
vajajad ning koostavad pingerea 
korterite jaotamiseks, annavad va
jaduse korral nõusoleku kohakaas
luseks. Katseliselt oli kahel bürool 
õigus anda nõusolek töötajate val
landamiseks. Kuivõrd ülikooli kol
lektiiv — seega ka ametiühinguor- 
ganisatsioon — on oma koosseisult 
väga arvukas (üle 6000 liikme) ja 
seejuures üsna mitmepalgeline —

Ametiühingu 
aruande

perioodi eel
üliõpilased, õppejõud, abiõppeperso
nal, teenistujad, administratiiv- ja 
majandustöötajad ning veel ka ehi
tajad —, siis on ka ametiühingutöö 
probleemidering büroode kaupa üsna 
erinev. Ülikooli ametiühinguorgani- 
satsioon on alati seadnud ka oma 
tööprogrammis esikohale need üli
kooli ees seisvad ülesanded, mille 
lahendamisele on võimalik ja vaja
lik kaasa tõmmata laialdast ameti
ühingute aktiivi.

Viimase aja koosolekutel ja nõu
pidamistel on rektor A. Koop ja 
EKP TRÜ sekretär K. Koger väga 
konkreetselt rääkinud neist sõlm- 
probleemidest, millele tuleb esma
joones tähelepanu pöörata. Nende 
hulga^ on mitmeid, mille lahenda
mise peaks eelkõige ametiühingu- 
organisatsioon enda peale võtma 
näiteks ühiselamud kogu oma komp
litseeritud probleemideringiga. Sa
muti on süsteemipäraselt vaja te
gelema hakata kõlbelise ja esteeti
lise kasvatusega. Eelkõige tuleb aga 
üle saada kaadriraskustest meie klu
bis. Materiaalse baasi tugevdami
sel, eriti just kaasaegsete muusika- 
instrumentide muretsemisel tehti 
juba mõndagi ära. Ametiühingutöö 
valdkonda kuulub ka nii üliõpilas

tele kui töötajatele tervistavate üri
tuste kompleksplaani (tervisliku sei
sundi profülaktiline kontroll, tervi
sespordi, toitlustamise ning ohutute 
töötingimuste olukorra paranda
mine) koostamine ja selle täitmise- 
pidev kontroll.

Suuremat tähelepanu on vaja 
pöörata ka psühhohügieeni küsi
mustele. Kahjuks ei valitse veel 
kõikides allüksustes asjaliku koos
töö suhted. Eduka töö aluseks on 
aga sõbralik õhkkond, inimväärikust 
austavad vahekorrad. Kui suhted 
on juba sassis, siis on neid admi
nistratiivselt väga raske lahendada. 
Küll aga peaks asjasse sekkuma 
oma ametiühingunühm. Kaadriküsi- 
musse tuleb üldse suhtuda täie tõ
sidusega, olgu see siis töökohtade 
komplekteerimisel või ka ühiskond
like organisatsioonide kaadri vali
kul. Eriti just viimasel juhul tuleb 
arvestada eelkõige inimese tahet, 
kohusetunnet, sobivust antud töölt 
ning ka vahekorda teiste selle kol
lektiivi liikmetega, õppe- ja töödist
sipliini kindlustamiseks tuleb meir 
nii komsomoliorganisatsiooni kui ka 
administratsiooniga tugev liit sõl
mida.

Peale nende kuulub ametiühingu
organisatsiooni tegevusvälja veel 
töötajate huvide kaitse, õiguslike 
küsimuste lahendamine, tööseadus- 
like probleemide tutvustamine, sot- 
siaalkindlustusalane tegevus, puhku
se korraldamine, ohutute ja tervisli
ke töötingimuste loomise kontroü 
jne. Partei toetab ka edaspidi pide
valt ametiühingute kui töötajate 

kõige massilisema organisatsiooni 
tegevust ning hoolitseb selle eest, et 
nad võiksid täielikumalt ja eduka
malt täita oma osa juhtimise koo
lina, majandamise koolina, kommu
nismi koolina.

H. KABUR,

TRU a/ü. komitee esimees

Töö edukuse määrab töösse 
suhtumine

Praktika 
pudemeid

juulikuu alguspäevil pakkisid 
kohvreid eesti filoloogid, tulevased 
fennougristid. Sõideti hõimlaste 
vepsalaste ja vadjalaste poole. Prak- 
tikamuljeid Vadjamaalt palusime 
jagada Marja Kallasmaal.

Kes sõidust osa võtsid?

Kolm eesti filoloogi professor 
P. Ariste käealustena, etnograafia 
aspirant Igor Tõnurist ja etnograa- 
fiateaduste kandidaat Livia Feoktis- 
tova.

Kuidas töö organiseerisite?

Ülesandeks oli uurida vadja keelt 
mitmesugustest grammatilistest ja 
eluoiustikulistest aspektidest. Jaga
sime need omavahel ära, nii et üks 
meist tegi oma ülestähendused 
õmblustööd, teine haigusi ja arsti
mist puudutava sõnavara osas ja 
kolmas impersonaali tarvitamisest.

Elasime Jõgõpera küla koolima
jas, autoga käisime ligemates küla
des: Luuditsas, Liivtšülas, Rajokü- 
las (muide, külad ja maakonnad 
kannavad enamasti kaht nime — 
vadja- ja venekeelset). Töö kestis 
kokku 8 päeva. Pühapäeval sõitsime 
Kabvio linnusesse, kus käivad väl
jakaevamised.

Mida uut leidsite?

Uusi kõnelejaid. Vadja keelt kõ
nelevaid inimesi on teada 25, ena
mik üle kuuekümne aasta vanad. 
Seekord avastas professor Ariste 
Petrovide pere, kus noorim vadja 
keele rääkija oli alla viiekümne. 
Samas peres kõnelesid noorem ja 
vanem põlvkond eri keeli: ema

vadja keeles, tütar aga, kohaliku 
kooli õpetaja, vene keeles. Aru said 
nad teineteisest hästi. Vadjalased 
ise peavadki end venelasteks — «Me 
oleme venelased, ainult räägime 
teist keelt.» Noored emakeelt ei 
valda, suurem osa on kodukohast 
lahkunud.

Kuidas ise keelega toime tulite?

Ületamatuid raskusi polnud, ikka
gi lähim sugulaskeel. Aru saada 
polnud vadjalastest raskem kui näi
teks võrukestest.

Mida huvitavat veel meelde jäi?

Eks inimesed olnud kõige huvi
tavamad. Rajokülas kirjutasin ma 
sõnu üles Oto Figurovalt, kes on 
ümbruskonnas tuntud teadjanaine 
ja ravitseja. Temalt on ohtrasti 
arstimissõnu ja rahvalaule üles kir
jutatud. Ise jutustas ta, et tema 
oskused ja tarkused tulevad sellest, 
et tal nooruses oli õnnestunud karu 
mõõta. Karu peeti vadjalaste hul
gas oma jõu pärast peaaegu pühaks 
loomaks, kelle puudutamine andis 
inimesele ebatavalised võimed. Sur
nud karu mõõtmine oli omaette 
nõidustoiming.

Vadjalased elavad majades, kus 
eluruumis on vene ahi ja püha nurk, 
kus asuvad ikoonid ja perekonna
liikmete pildid. Torkas silma suur 
puhtusearmastus. Muide, Ildõvõ kü
las nägime jõe ääres reas kuutteist- 
kümmet sauna.

Vana ja uus püsivad elulaadis 
kõrvuti. Näiteks üks autojuht, keda 
vaevas radikuliit, laskis endale ra- 
vitsussõnu peale lugeda. Mitmel 
pool tehakse leiba ise, pulmades 
kaasitatakse jne.

Oma kursusekaaslast päritles 
SALME KALA

6. oktoobril alustab tööd Mark- 
simi-Leninismi Õhtuülikooli eri- 
grupp, mis koosneb põhiliselt TRU 
õppejõududest ja teenistujatest. 
Sellel aastal on erigrupil juba 
kaks kursust — I ja II.

Erigrupi nimetus on tingitud as
jaolust, et õppetöö selles erineb 
mõnevõrra Marksismi-Leninismi 
Õhtuülikooli teiste gruppide tege
vusest. Nimelt loevad TRU partei
komitee ja rektoriaat seda õppe
jõudude ja teenistujate kvalifikat
siooni tõstmise vormiks, mis on 
paratamata igale kõrgemas õppe
asutuses töötajale. Siit tuleneb, ka 
nõue, et viie aasta jooksul läbiks 
nimetatud vormi iga vähemalt 
kõrgemat haridust omav ja üli
kooli pedagoogilis-kasvatusliku 
tööga tegelev töötaja (õppejõud, 
raamatukogutöötajad jne.).

Et erigrupp alustas tööd eelmi
sel õppeaastal, siis on laekunud 
mõningaid kogemusi, mis võimal
davad tänavu tööd paremini kor
raldada. Möödunud õppeaasta näi
tas, et teaduskondade juhtkonnad 
(parteibüroo, dekanaat) suhtusid 
mõnevõrra formaalselt erigrupi 
komplekteerimisse. Nimekirjadesse 
sattus inimesi, kes ei saanud tööst 
regulaarselt osa võtta ning keda

tuli hiljem kustutada. Sel aastal 
on komplekteerimise suhtes olu
kord parem. Ei teeks paha, kui 
enne õppetöö algust esitatud nime
kirjad veel kord teaduskondades 
kontrollitaks.

Töö erigrupis pole lihtsalt huvi
tavate teoreetiliste loengute kuu
lamine. On muidugi õige, et eri
grupis esitavad ettekanded ülikoo
li, Tartu linna ja vabariigi pare
mad lektorid (majandusteaduste 
doktorid A. Köörna ja M. Bron- 
štein, filosoofiadoktorid J. Rebane 
ja L. Stolovitš, ajaloodoktorid K. 
Siilivask ja A. Panksejev, mitmed 
ühiskonnateaduste kateedrite ju
hatajad EPA-st ja TRÜ-st ja pal
jud teised tuntud lektorid). See 
peabki looma aluse heatasemelis- 
teks seminarideks, kus aktiivne 
pool kuulub juba mitte lektoreiie, 
vaid kuulajaile. Nagu iga õppetöö 
ja kvalifikatsioonitõstmise juures 
iseloomustab ka erigrupi tööd pi
dev kontroll ja arvestus tehtud 
töö üle.

Erigrupi kuulajatele esitatakse 
kahe aasta jooksul loenguid ning 
korraldatakse seminare neljas õp
peaines — filosoofias, poliitilises 
ökonoomias, NLKP ajaloos ja kõr
gema kooli pedagoogikas. Neist 
kõige mahukamaks kujuneb filo
soofia kursus, mida kuulatakse ka-

ü io d u n u d  nädala  
sü n d m u ste st

võiks tähtsaimaks pidada 21. sep
tembril alanud ÜRO Peaassamblee 
istungjärku. 106-st päevakorrapunk
tist on üks huvitavamaid Hiina 
RV esindatuse küsimus. 1949. a. loo
dud maailma suurima elanike ar
vuga riik on senini jäänud ilma 
oma seaduslikest õigustest osaleda 
maailmafoorumis. Põhitakistuseks 
oli senini USA vastuseis. Pärast 
kultuurirevolutsiooni hoogustunud 
Hiina diplomaatia tegevus (kajas
tub ilmekalt Pekingi aktiviseerunud 
sekkumises maailmapoliitikasse) on 
viinud suhete taastamisele paljude 
välisriikidega, üllatava pöördeni 
vahekorras USA-ga (viimane liit 

näib olevat suunatud NSV Liidu ja 

Jaapani vastu). Tänu sellele toeta

vad praegu Hiina RV vastuvõtmist 

URO-sse ka USA valitsevad ring

konnad. Probleemiks jääb aga Tai

van, kellele USA püüab leida komp

romisslahendust plaanis, mille järgi 
Taivan jääb Peaassamblee liik
meks, Hiina RV-st saab aga Julge
olekunõukogu alaline liige. Nõuko
gude Liit on alati pooldanud Hiina 
RV vastuvõtmist ÜRO-sse (viimati 
väljendatud 25. sept. k. a. NSVL— 
Jugoslaavia avalduses).

Igatahes on Hiina RV võimalu
sed pääseda URO-sse tunduvalt 
soodsamad kui kunagi varem.

Teatavasti saab sel aastal täis 
ÜRO peasekretäri ametiaeg. Et 
ta sellele kohale edasi jääda ei soo
vi, tuleb URO-1 valida uus juht. 
Kindel kandidaat praegu puudub, 

kuid mitmed allikad hindavad kõr

geks Gunnar Jarringu aktsiaid.

Oluliseks sündmuseks oli kahtle

mata NLKP KK peasekretäri 
L. Brežnevi turnee kolme sotsia-

he õppeaasta vältel. Poliitiline öko* 
noomia vältab ühe aasta, NLKP 
ajalugu ja kõrgema kooli peda
googika kumbki ühe semestri, Töc 
arvestamiseks kasutatakse erine
vaid vorme.

Esinemine erigrupis ja semina
ride juhtimine nõuab ka lektoreilt 
mõnevõrra teistsugust lähenemisi 
kui tavalisele loengule. Eelkõige 
peetakse silmas, et iga lektor 
püüaks oma loengu maksimaalselt 
siduda kõrgema kooli töö spetsiifi
kaga. Seega siis on ka filosoofis, 
poliitilise ökonoomia ja NLKP aja
loo loengutele omane mitte ainult 
sügavteoreetiline, vaid ka kõrge
ma kooli pedagoogika aspekte ar
vestav analüüs. Selline lähenemine 
peaks erigrupi kuulajaid kõige 
enam rahuldama.

On selge, et Marksismi-Leni
nismi õhtuülikooli töö jääb üli
kooli parteikomitee, rektoraadi, sa
muti ka teaduskondade juhtkonna 
pideva tähelepanu alla. See või
maldab selle töö igas faasis ra
kendada üritusi, mis aitavad tõs
ta erigrupi töö efektiivsust. Kõige 
tähtsam on aga kõigi asjaosaliste
— organiseerijate, lektorite ja kuu
lajate asjalik suhtumine töösse. Il
ma selleta on töö ainult poolf 
väärtusega.

J. KALITS,
TRÜ parteikomitee sekretäri

asetäitja ideoloogilise töö alal

listlikesse riiki. 22. sept. saa
bus ta Belgradi. Üldiselt on teada 
Jugoslaavia eriarvamused nii mõ
neski rahvusvahelise poliitika küsi
muses, siit ka arusaadav huvi vi
siidi vastu.

Kolm päeva kestnud läbirääkimisi 
hindasid mõlemad pooled kasuli
keks ja vajalikeks ning avaldasid 
lootust, et kohtumised kõrgel tase
mel aitavad teineteist paremini 
mõista. 25. septembri avalduses rõ
hutati vajadust tihendada suhteid 
kahe maa vahel, deklareeriti vastas
tikuse suveräänsuse austamist jne. 
Väga perspektiivne on mõte muuta 
Balkani poolsaar tuumavabaks tsoo
niks.

Enne ärasõitu anti J. Broz Titole 
kutse tulla visiidile NSV Liitu. Mis 
puutub Titosse, siis arvab ta, et 
riigijuhtide isiklikud kokkusaamised 
on vägagi soovitatavad.

RSR
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Möödunud esmaspäeval 
t. jõudis koju 10.—'28. sep- 
; tembrlni Poolas vllblnudl 
v ll-lttkmeline grupp sot

siolooge, kuhu kuulus 
filosoofiakandidaat Ülo 
Vooglaid, ÜTÜ esimees 
meditsiinikandidaat Too
mas Sulling, vene kirjan
duse kateedri aspirant 
Igor Tšernov ja sotsio
loogiale ning sotsiaal
psühholoogiale spetsiali
seerunud üliõpilasi. Oma 
muljetest pajatab psühho
loogiaosakonna III kursu
se üliõpilane Peeter Ei- 
nasto.

Kuidas sõit teoks sai?
Meie reis oli vastuvisiidiks märt

sikuus Eestit külastanud Krakowi 
Jagiello Ülikooli sotsioloogide gru
pile. Poolas ootasid meid tuttavad 
inimesed eesotsas sotsioloogia
magister Marian Nezgodaga. Ne
mad organiseerisid meile üritusi 
kogu kahe nädala jooksul. Sõidu 
eesmärgiks oli vahetada kogemusi, 
lähemalt tutvuda ühiste probleemi
dega ja metoodikaga.

Kuidas iseloomustada Poola 
sotsioloogiat?

Uurimuste programm on la iau la
tuslik, hõlmates kõiki ühiskondliku 
elu alasid. Üldine suund on sotsio
loogiliste uurimuste viimine va lit
sust huvitavate probleemide raam i
desse. Üheks suuremaks tellijaks

27 sept. korraldas RSR keemia- 
boore ringauditooriumis oma jär
jekordse koosoleku «suurele ringi
le». Olukorrast Lõuna-Aasias tervi
kuna ja käesoleva aasta sündmus
test Pakistanis andsid ülevaate 
I^SR-i viitsepresident Tõnu Laak,
3. aasta senaator Heiki Talving, 3. 
aasta senaator Rein Toomla ja 2. 
aasta senaator Inge Tael. Huvita
vate lisamärkustega esinesid veel 5. 
aasta senaator Raul Mälk ja Vil- 
tern Ernits.

Sõnavõttudest:
ф  Pakistan eraldati Indiast re

ligioossetel kaalutlustel. Religi- 
eon on ainus, mis peaks ühendama 
sotsiaal-majandusliku arengu poo
lest täiesti erinevate tasemetega 
Lääne- ja Ida-Pakistani. Elu aga 
näitab, et ainult religioonile kui 
ühendavale tegurile lootma jääda ei 
saa.

Televisioonisaates «Viina katk» 
esinedes avaldas meie ülikooli kas
vandik, ELKNÜ KK I sekretär 
Aare Purga arvamust, et tõeliselt 
kommunistlikus ühiskonnas ei tar
vitata alkoholi. Vaevalt söandab 
neile sõnadele keegi vastu vaielda. 
Oleme kõik veendunud, et kommu
nistlik ühiskond tulevikus eksistee
rib, ja nähtavasti on see alkoholi
vaba ühiskond. See aga tähendab, 
et kunagi peab ühiskond alkoholist 
otsustavalt lahti ütlema.

Kahjuks pole sellise lahtiütlemise 
tendentse märgata. Vastupidi, al
koholi tarvitatakse palju ja tarbi
mine kasvab veelgi — kõigi sellest 
tulenevate kurbade tagajärgedega. 
Ajakirjandusest läbivilksatanud 
andmetel jõi 1969. a. paiku vaba
riigi iga kodanik vägijooke aastas 
keskmiselt 100 rbl. eest (vastab 
vähemalt 15 liitrile 40%-lisele vii
nale), alkoholi tarbimine kasvas 
aga Tartu linnas k a h e k o r d 
seks  8 (!) a a s t a g a  (1961— 
1968). Et inimvõimetel on ole
mas teatud piirid, siis nii kiire 
kasvutempo ei saa pikemat aega 
muidugi püsida (selle püsimise 
korral sureksid keskmised «kultuur
sed» joojad 40—50 a. pärast mas
siliselt joomasurma, rääkimata ju
ba «kuritarvitajatest», kelle lõpp 
oleks õige ligidal). Siiski ei ole il
ma radikaalsete abinõude rakenda
miseta loota, et kasv üldse lakkaks 
või et see asenduks tarbimise vä
henemisega.

Praegu levitatakse visalt seisu
kohta, et keeluseadusest pole kasu, 
sest selle rakendamisel hakkavat 
elanikkond laialdaselt tegelema 
puskariajamisega ja piirituse sala
veoga teistest riikidest. Tõestuseks 
viidatakse peamiselt USA, Norra ja 

Soome kogemustele. Neis ja mõne

des teistes kapitalistlikes riikides 

kehtestati käesoleva sajandi teisel 

aastakümnel alkoholi keeluseadus, 

mis aga ei püsinud eriti kaua (vt. 

näit. БСЭ, изд. 2, märksõna «Аль- 
коголизм»).

Toetudes kapitalistlike riikide 

kogemustele, tunnistatakse alkoholi

Põgusaid
muljeid 
Poolast

on Poola Ühinenud Töölispartei 
Keskkomitee.

Poola Sotsioloogide Assotsiat
siooni kuuluvad ka Varssavi, Kra
kow! ja Lodzi ülikoolide sotsioloo- 
giainstituudid, president on praegu 
Jan Szczepanski, kes oli aastate 
eest UNESCO juurde kuuluva Üle
maailmse Sotsioloogiaassotsiatsioo- 
ni presidendiks. Tegevuse aktiivsust 
näitab seegi, et Poola Raadio ja Te
levisiooni 10-aastasel sotsioloogide 
grupil on käsil 202. uurimus.

Milline oli marsruut?
Varssavi—Krakow—Wielicka— 

Zakopane—Oswigcim—Varssavi; põ
hilise aja veetsime Krakowis. Lin
nale annavad ilme südalinna 57 
kirikut ja katedraali. Poolas on veel 
üsna tugev erasektor, see mõjutab 
ka linnapilti — erakohvikud ja 
-kauplused; harulduseks pole hobu
negi. Eksootikahimulised turistid 
võivad sõita kivisillutisega tänava
tel vanaaegsetes kaarikutes ja tros- 
kades. Suurlinliku Varssavi kõrval 
mõjus Krakow rahuliku ja vaiksena.

Suured elamused?
Sõnul kirjeldamatu tõus funiku- 

lööril 1955 m kõrgusele Kasprowy

Nii majanduse kui ka poliitika 
valdkonnas on Lääne-Pakistani dis
krimineeriv suhtumine Ida-Bengaa- 
liasse (Pakistani) saanud oluliseks 
põhjuseks viimastele sündmustele:

Quo vad is  
P a k ista n ?

ф  1970. a. 7. dets. valimistel saa
vutas ootamatult suurt edu Awami 
Liiga, mida juhib Sheik Mudjubur 
Rahman, kes sai õiguse uue valit
suse moodustamiseks ja konstitut
siooni väljatöötamiseks. Esitatud 
laialdast autonoomiat taotlev 
programm ei olnud Lääne-Pa- 
kistanile vastuvõetav. Juhtiva par
tei liider Z. A. Bhutto keeldus koos
tööst Scheikiga. Toimusid läbirää-

keeluseadus mitteefektiivseks ka 
meil, sotsialistlikus riigis. Targu 
jäetakse mainimata, et sel ajal, kui 
meil on teiste narkootikumide ka
sutamise keeld efektiivne, laieneb 
keelust hoolimata paljudes kapita
listlikes riikides marihuaana, mor
fiumi, heroiini jt. narkootikumide 
tarvitamine ja nendega salajane 
kaubitsemine katastroofiliselt (vt. 
näit. A. Grigorjants «Marihuaana 
ohvrid», «Noorte Hääb, 1.03. 1969).

Isiklikult olen veendunud, et al
koholi keeluseadus oleks meie ühis
konnas vägagi efektiivne ja et see 
peaks olema vähemalt meie kauge
maks eesmärgiks. Lähema abinõu
na oleks aga loomulik kõrvaldada 
alkohoolsed joogid vabamüügilt, 
müües neid talongikaubana piira
tud koguses vaid isikuile, kes alko
holita kuidagi läbi ei saa (sellega 
oleks välditud ka nende inimeste 
muutumine salakaubavedajateks ja 
puskariajajateks!). Kui sellele abi
nõule lisada tugev alkoholivastane 
propaganda, siis oleks nähtavasti 
võimalik üles kasvatada uut põlv
konda, kes poleks alkoholist enam 
kuigivõrd nakatatud ja kuulutaks 
keeluseaduse välja juba päris veen
dunult.

Loodetavasti ei arva keegi, et 
alkoholi(smi)probleem meie kollek
tiivi ei puuduta. Pole ülearune 
meenutada, et alles mõned aastad 
tagasi sooritati ülikoolis joobesei
sundis raske kuritöö.

Tekib küsimus — kas on üldse 
võimalik midagi märkimisväärset 
ette võtta olukorras, kus alkohol 
on kõigile piiramata koguses kätte
saadav? Leian, et kõrgema õppe
asutuse kollektiiv saab ka sellistes 
tingimustes mõndagi ära teha. Iga
tahes oleme võrreldes teiste kollek
tiividega eelisolukorras — koosneb 
ju meie arvukas pere enamuses 
noortest, kes on pika kooliaja jook
sul olnud eemal alkoholist ja kes 
seetõttu — vähemalt esimestel kur
sustel — ei peaks tundma selle jä
rele veel vajadust. Miks siis mitte 
kasutada arukalt seda tohutut 
eelist ja püüda alkoholist eemal 
hoida üliõpilasi ka kogu ülikoolis 
õppimise aja vältel? Oleks ju suur 
saavutus, kui see õnnestuks ja kui 
ülikooli lõpetanud noor spetsialist

Wierchiie Zakopanes. Penderezki 
uusim oratoorium «Jutrznia» Kata
rina katedraalis Krakowis, millega 
avati kontserdihooaeg.

Lenini-nim. metallurgiakombinaat 
Nova Hutas. See gigant annab 5,1 
miljonit tonni metalli aastas, tarvi
tab 400 rongitäit maaki päevas 
(99% sellest tuleb Krivoi Rogist) ja 
võtab enda alla 16 km2. Kinos näh
tud kaadrid metallivalust kahvatu
sid ja kadusid sootuks vahetu ela
muse ees.

Omaette tähelepanu vajab Krako
wi Etnograafiamuuseum, mis on 
asutatud 1904. a. ia paikneb Kazi- 
mierz’i raekojas (ehitatud 1335. a.). 
Ruumid on sobivaks taustaks etno
graafilisele materjalile. Fondid si
saldavad 40 tuhat eset, alaliselt on 
väljas 7000. Pole varem olnud ju
hust näha nii maitsekat eksposit
siooni, kus iga ese tõuseb loomuli
kuna esile üldises paigutusstruktuu- 
ris. Muuseum annab väga hea üle
vaate Poola regionaalsest arengust, 
territoriaalsetest erinevustest läbi 
aegade, rahvakommetest jm. 

õpetlikuks kokkuvõtteks?
Kahenädalasel külaskäigul sõlmi

tud tutvused, saadud informatsioon 
ja kaasatoodud teaduslik kirjandus 
korvavad täielikult õppetööst eemal
olnud aja. Jääb vaid loota, et nii
sugused vastastikused erialased 
kontaktid juba lähemas tulevikus 
süveneksid ja laieneksid. Eeldused 
selleks on täielikult olemas.

Vestles T. SINISAAR

kimised president J. Khani, A. Bhut
to ja M. Rahmani osavõtul, mis 
kukkusid läbi. Puhkesid streigid ja 
demonstratsioonid Ida-Pakistanis. 
Rahman lõi Ida-Pakistanis uue riigi 
Bangla Desh. Ta arreteeriti. Algas 
verine kodusõda.

ф  See, mis Ida-Pakistanis toi
mub, on genotsiid! Andmed surnute 
kohta lahinguis kõiguvad 40 000— 
100 000 vahel. Üle piiri Indiasse on 
põgenenud ca 8,5 miljonit inimest.

ф  Pakistan on faktiliselt laka
nud eksisteerimast ühtse riigina. 
Sel kuul loodi Bangla Deshi Rah
varinne, mille kolm esindajat sõit
sid ÜRO 26. istungjärgule ja tõsta
tavad seal Pakistani probleemi.

TÕNU LAAK

oleks oma tulevases töökohas kõige 
muu kõrval eeskujuks ka sellega, 
et ta ei tarvita alkoholi ega pane 
seda lauale enda poolt korraldata
vatel koosviibimistel.

Sellise hoiaku saavutamiseks on 
vaja kujundada ja ellu juurutada 
uusi, paremaid traditsioone, mis 
võimaldaksid noortel hõlpsamini al
koholist eemale jääda. Praegune 
tervisejoomise komme seda küll ei 
võimalda. Võib arvata, et kui seda

Alkoholi 
vastu!

traditsiooni ei oleks, oleks karsk
laste protsent umbes niisama kõrge 
nagu mittesuitsetajate oma — tub
listi üle 50. Vastupidi — kui meil 
oleks tervisejoomise asemel levi
nud analoogiline «tervisesuitseta- 
mine», siis annaks mittesuitsetajat 
kindlasti tikutulega otsida, umbes 
nii nagu praegu karsklast.

Tervisejoomine pole iseendast 
halb komme. Halb on aga see, et 
nimetatud kombe täitmiseks ikka 
ja jälle üksnes «vägijooke» paku
takse. On ju väga sedamoodi nagu 
kirjutab Ilmar Isop («Memento mo- 
rb, «Edasi» 15. sept. 1971): võõ
ralt planeedilt meile sattunud 
mõistusega olendeile paistab, et me 
püüame iga hinna eest üksteist 
mürgitada alkoholi abil. Asja an
nab mõnevõrra parandada ka ter- 
visejoomisest loobumata. Selleks 
tarvitseb viina- ja veinipudelite 
kõrvale asetada küllaldasel hulgal 
alkoholivabade jookide pudeleid ja 
kuulutada avalikult, et tervisejoo- 
miseks võib igaüks valida just sel
lise joogi, mis talle kõige enam 
meeldib (mõne aja pärast, kui see 
printsiip on juba omaks võetud, po
legi enam vajadust sellele tähele
panu juhtida; on muidugi endast
mõistetav, et klaaside täitja küsib, 
millist jooki ta võib valida). «Eda- 
sis» 9. apr. 1971 avaldatud I. Gros
si artiklist «Terviseks joodi uut 
moodi» võib lugeda, et sellist põhi-

I

11. juulil 1971. a. möödus viis
kümmend aastat teoreetilise meh
haanika kateedri juhataja professor 
füüsika-matemaatikadoktor Ülo Le
piku sünnist.

Ülo Lepik sündis Tartus töölis- 
perekonnas. Keskhariduse omandas 
ta H. Treffneri gümnaasiumis, edasi 
asus õppima Tartu Riikliku Ülikooli
Matemaatika-Loodusteaduskonda, 

mille lõpetas 1948. aastal füüsiku 
kvalifikatsiooniga. Kogu tema järg
nev tegevus on kulgenud TRÜ teo
reetilise mehhaanika kateedris, kus 
ta ligikaudu kümne esimese aasta 
jooksul läbis ametiredelil kõik ast
med, alates vanemlaborandist ning 
lõpetades kateedrijuhataja-professo- 
riga.

Teaduslikku tööd alustas juubilar 
juba üliõpilaspõlves. 1947/48. a. kir
jutas ta võistlustöö, millele määrati
I auhind. Loogiliseks järjeks sai 
kandidaadiväitekirja kaitsmine
1952. a. Dissertatsioon oli pühenda
tud elastsete-plastsete plaatide sta
biilsuse küsimustele, arvestades ka 
materjali kokkusurutavust. Kui mee
nutada, et plastsusteooria arengule 
Nõukogude Liidus pandi alus alles 
pärast Suurt Isamaasõda, siis võib 
öelda, et tema uurimus oli meie 
maal üks esimesi sellest valdkon
nast.

1954. a. omistati Ülo Lepikule 
dotsendi teaduslik kutse.

Suhteliselt kiiresti, juba 1958. a. 
esitas Ü. Lepik doktoriväitekirja, 
seekord mahuka uurimuse elastsete- 
plastsete plaatide ja varraste tasa

kaalu kohta. Selles üldistas ta elast- 
susteoorias hästi tuntud Karmani 
teooria ka plastsete deformatsiooni-

mõtet on juba edukalt rakendatud 
ja et ta oli meelepärane kõigile 
peost osavõtnuile. See on ka loo
mulik: uues tavas puudub otsene 
või varjatud sundus. Jääb soovida, 
et dissertatsioonide kaitsmistele 
järgnevatel traditsioonilistel ban- 
kettidel see tava omaks võetaks. 
Et seda saaks teha, selleks peab 
muidugi olema võimalik lauale tel
lida alkoholivabasid jooke. Kahjuks 
ei paku aga ülikooli kohvik peale 
morsi midagi. Ometi toodab Tartu 
Õlletehas mitmeid kvaliteedimärgi
ga häid karastusjooke. Tuleks hea 
seista selle eest, et neid jooke ha
kataks õige pea müüma ka kohvi
kus ja võimalikult laias sortimen
dis.

Oleks muidugi tore, kui leiduks 
julge mees (või õrnema soo esin
daja), kes läheks veelgi kaugema
le ja laseks juba banicetikutsetele 
trükkida: «Koosviibimisel puuduvad 
alkohoolsed joogid». Ei usu, et sel
line koosviibimine võiks läbi kuk
kuda.

Ainult alkohoolsete jookideta 
koosviibimisi saab soovitada üli
õpilastele. Kui keskmine ja vanem 
põlvkond ei kujuta enamasti pidu
likke koosviibimisi ette ilma «vä- 
gijookideta», siis äsja koolipingist 
tumud üliõpilasnoortel on veel 
värskelt meeles klassiõhtu ja koo
li lõpupidu, kust alkohol küll puu
dus, kuid mis ometi möödusid to
redalt. Head traditsiooni pole mõ
tet halvema vastu vahetada.

Noored võivad muidugi karta, et 
kui nad viina ja veini lauale ei 
pane, siis nende pidu jääb vanema 
põlvkonna omast nigelamaks, ne
mad ise aga jäävad ilma millestki 
heast ja väärtuslikust. Asjata kar
tus! Hoopis ohtra alkoholiga kor
raldatud oleng kujuneb sageli sel
liseks, mida pärast on paha mee
nutadagi. (öelduga ei taha ma pa
ha varju heita eespool mainitud 
bankettidele, millest osavõtjateks 
on peamiselt ülikooli õppejõud. Ku
na viimastena töötavad inimesed, 
kes alkoholi vähe või väga mõõdu
kalt pruugivad, siis on loomulik, et 
nimetatud banketid jäävad ikka 
viisakuse piiridesse.) Mis aga puu
tub viinade ja veinide headesse 
maitseomadustesse, siis on see

I Professor 
I Ülo Lepik 
I  50-aastane
Щ

ÜP
|pi

*

de piirkonda. Väitekirjas esitas
O. Lepik nõtkete elastsete-plastsete 
plaatide tasakaalu diferentsiaalvõr- 
randid, mida tänapäeval erialases 
kirjanduses tuntakse Lepiku võr
randite nime all. Väitekiri lahendas 
mitmed praktika seisukohalt huvi
pakkuvad ülesanded ning pani aluse 
Tartu plastsusteooria-alasele kool
konnale. Käesolevaks ajaks on Tar
tus sel teemal kaitstud hulk väite
kirju, nende kõigi juhendajaks —
O. Lepik.

1959. a. valiti U. Lepik TRÜ teo
reetilise mehhaanika kateedri juha
tajaks ning järgmisel aastal andis 
Kõrgem Atestatsioonikomisjon talle 
professori kutse. Praegusel ajal on 
tema huviobjektiks plastsusteooria 
ciünaamilised ülesanded.

Kolleegid ning üliõpilased tunne
vad professor Ü. Lepikut suurepä
rase lektorina, kelle loengutes pe
dagoogiline meisterlikkus seostub 
aine põhjaliku ning süstemaatilise 
esitusega.

Prof. O. Lepik on aktiivselt osa 
võtnud ühiskondlikust elust: olnud 
teaduskonna ОТО juhendaja, ame
tiühingu esimees, üleliiduliste ja va
bariiklike komisjonide ja seltside 
liige. Valitsus on hinnanud tema 
teeneid medaliga «Töövapruse eest», 
V. I. Lenini juubelimedaliga ning 
ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse 
Ministeeriumi aukirjaga.

Professor Ü. Lepiku kolleegid ja 
õpilased soovivad talle juubeli pu
hul jätkuvat jõudu ja edu ka tule
vikus.

L. ROOTS 
________________ E. SAKKOV

vaieldav. Esmakordsel proovimisel 
tundub alkohoolne jook vastuvõeta
matuna. (Selline on muide igasu
guse elava organismi reageering 
alkoholile.) Need noored, kellele 
«vägijook ei maitse, võivad kind
lad olla, et nende maitsmismeel 
pole veel rikutud. Kui see nii on, 
on lihtne ja ühtlasi õige aeg alko
holist loobuda. Teatavasti on alko
holi pruukimisega lugu umbes na
gu suitsetamisega: alguses on ta 
vastik, hakkab aga peagi meeldima 
ja siis on sellest pahest tohutult 
raske vabaneda.

Isiklikult ei ole ma alkohool
sete jookide alal asjatundja, kuid 
ei kahetse seda põrmugi. Mulle 
ei maitse ei paljukiidetud kon
jak ega mõnede «spetsialistide 
poolt tervisele kasulikuks tembelda
tud kuiv vein, ammugi mitte valge 
viin. Pean tunnistama, et isegi pu- 
deliõllest ei oska ma lugu pidada. 
Viimane asjaolu hämmastas mind 
varem: mehed rüüpavad ja kiida
vad, mulle aga millegipärast ei 
maitse. Alles siis, kui ükskord 
meestepundis üks noor kolleeg 
naiivselt küsis: «Kas «Tartu» õlu 
on niisama mõru nagu «2iguli»?», 
taipasin, milles on asi: kiitjad on 
juba staažikad tarvitajad, need 
aga, kellele ta ei maitse, on alles 
liiga «rohelised». Viimased ei 
söanda tavaliselt oma arvamust 
välja öelda ja kiidavad takka — 
nagu teatud muinasjutus kuninga 
olematutest riietest.

Loodetavasti ei jää ülikooli kom- 
somoliorganisatsioon eespool käsit
letud küsimustes ükskõikseks kõr
valtvaatajaks, vaid selgitab noor
tele, et vanemast põlvkonnast saab 
erineda hoopis millegi olulisema 
poolest, kui seda on pikkade juus
te kasvatamine.

Tehkem nii, et meie järeltulijad 
ei tarvitseks 200 a. pärast kirjuta
tavas «Inimrumalust ajaloos» (vt. 
meie ajalehe 10. sept. number) 
meid ära märkida halvas mõttes.

LEMBIT KIVISTIK,
arvutusmatemaatika kateedri 

dotsent

«Tartu Riiklik Ülikool»
lk. 3 Nr. 26, 1. okt. 1971.
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BUSS
Mul on kiire-kure, igal hommikul
on mul neetult kiire,
et jõuda bussile risttee peatuses

Ja ma jõuangi.

Buss on seisnud seal, seisab, igal hommikut 
seisab see seal mind oodates, 
igal hommikul, 
just mind.

Sest kedagi muud bussis ei ole, 
ei ainsatki reisijat, 
ei konduktorit, 
koguni juhtigi mitte, 
ega tule ka kedagi bussi, 
ei ainsatki reisijat, 
ei konduktorit, 
koguni juhtigi mitte.
Siin ma siis istun 
fsipingil
juhi tühja istme taga,
istun,
ootan,
bussis 42 istekohta, 
nosin leivakotist süüa, 
istun,
vahetan jalga,
juhiga rääkimine keelatud.

Ja päev kulub,
ja tuleb õhtu,
kapotile langeb rooste,
rohi sööbib kraavipervedelt keskteele
ja lepad avavad üksteisele oma paljad käsivarred
üle umbetuisanud teeraja.

Igal hommikul on mul 
neetult kiire.
Risttee peatusse.
Bussi.

Soome keelest tõlkinud 
ANTS PAIKRE

VICTOR VARELA MORA (1936)
on noor venetsueela luuletaja, kes 
seni on avaldanud oma töid ka
hes kogus: «õiglase sõduri laul>
(1936) ja «Ma õigustan seda sõ
da» (1967),

KUUS
Ma tulin linna sest tahtsin sind näha 
ja valisin sinu numbri ja teisest otsast 
öeldi mulle
«varahommikul pakkis ta kohvrid ja läks»
küsisin siis et kuhu ja öeldi
õhtul uinus ta vaikselt
ja ma ütlesin et mina ei mõista
sel hetkel oa ta teel Ontariost Capetowni
või siis lendab Damaskuse või Mar de Plata
või Johannesburgi või Port Maritzburgi või Durbani

kohal
JA SINU SILMADE ULM OLI LONDON
ja iga korraga mõistsin ma ikka vähem ja veel hetk
ja vaadatakse läbi su pagas su pass Trichys
Dehlis Kalkutas Boemfonteinis
ja ma ei teadnud kuhu pean minema kui toodi lauale
kerge hommikueine ühes kohvikus Nanking Roadil
Pretoorias Colombos Bombeys Tiraanas

JA SINU SILMADE ULM OLI LONDON 
tagusin oma oimusid et midagi mõista ja sina 
talveriietes Dublini Moskva 
Kimberley Madrase Sidney tänavail 
ja ma ei näe vajadust ja palun härra 
€lõpetage kõne» on juba hilja 
alasti magab Laura Vatikani pildigaleriis 
Siva templis mõnes paigas Saraajevos 
Brazzavilles Dakaris Melbournes

JA SINU SILMADE ULM OLI LONDON

ja ma ütlesin et siis küll ja vabandasin 
ja läksin tagasi külla ja lõin lahti John Donnei

raamatu
et näha miks sulle meeldib nii udude linn 
ja pärast kui vaatasin oma isiklikke pabereid

avastasin et 1930 aastal 
ei olnud veel sündinud ei sind ega mind ega olnud

nii kiireid lennukeid 
AGA SINU SILMADE ULM OLI MAAILM

Hispaania keelest JÜRI TA LV ET

I uiiueu sa seda ko*ua? iga irepiring viib korgemaie, nii nagu iga kursus viib
sind suurele eesmärgile lähemale. Ainult 
tõusuks, kuust kuusse, päevast päeva.

peab

ANDRUS S IMS EL

Saada vald ainult saada teele asuda
ütlemata olemata kellelegi koormaks
lasta end enam mitte valgustada elektrilampidest
lasta end mitte soojendada elektrisoojendajatest
ära minna tuld otsima sõpra otsima teed otsima
hirmu otsima soojust otsima
avastada silmad kuulmine suu
juua allikatest olla ise allikas
voolav mitte elektrit vajav kaasameelitav
voolata kuni olla metsapõlemises
siis enam mitte allikas olla vaid
tuli metsapõlemine lillede ja loomade karjumine
olla hirm tule ees saada kustutatud
minna ikka edasi kartes armastades lootes
kuulda kauget kõminat teades et see on äike
sammuda veelgi kindlamalt teades et see on hukkumine
ikkagi nutta teades kui palju tuleb hirmust mõelda
kindlalt vastu astuda äikesele vastu valgele taevale
tabatuna välgust söestununa maas lamada mõeldes
aga ma pidin elama ja kahekümne seitsme aastaseks
mõelda kui palju inimesi jäi minu poolt tapmata
kui palju lapsi jäi minust sündimata
mõelda kui ilus oleks olnud surra
allikana metsapõlemisse

Sind aitab UVAK
Olgu tulemas ema sünnipäev, 

naistepäev või mõni muu päev — 
stipipäev veel kaugel, raha aga hä
dasti vaja, aitab Sind ÜVAK — 
Üliõpilaste Vastastikuse Abistamise 
Kassa.

ÜVAK asub sõõklamaja III kor
rusel.

ÜVAK on endiselt avatud Igal 
neljapäeval kella 18—20-ni.

Laenamistingimused on soodsad: 
iga kuu tuleb maksta vaid 20 kop. 
liikmemaksu. Kõik selle saad taga
si, kui lõpetad ülikooli ja ÜVAK-ist 
välja astud. ÜVAK-i liikmeks astu
jal tuleb maksta 20 kop. sisseastu
mismaksu.

Esimese laenu võid teha juba kaks 
kuud pärast liikmeks astumist, ta
gasimaksmise tähtaeg on viis kuud, 
laenu maksimaalne suurus 50 rbl

Jalgpall
Teaduskondadevahelisest jalg

palliturniirist võtab tänavu osa 8 
meeskonda.

Mängud peetakse kahes alagru
pis. Esimesed kohtumised on lau
päeval TRÜ staadionil. A-grupis 
mängivad kell 14 Füüsika-Keemia
I — Ajaloo-Keele, kell 15.30 keha
kultuurlased ja juristid.

B-grupi mängud on staadionil 
pühapäeval. Kell 11 arstid füüsiku
te II meeskonna vastu ja kell 12.30 
Majandus—Matemaatika.

olema järjekindlust pidevaks 
B. Kaufmann! foto

Soomlastega 
kergejõustikus ja 

[korvpallis
Traditsiooniliseks on muutunud 

Helsingi Ülikooli ja Tartu RiikPku 
Ülikooli sportlaste vahelised kohtu
mised kergejõustikus ja meeste 
korvpallis.

Tänavu on tartlaste kord olla 
võõrustaja osas. Helsingi Ülikooli 
viiekümneliikmeline delegatsioon 
jõuab kohale pühapäeval. Sama 
päeva õhtul kell 19 on EPA võim
las korvpallimatš TRÜ ja HY mees
kondade vahel. (Eelmängus kohtu
vad kell 17 TRÜ ja Šiauliai nais
kond.)

Esmaspäeval ja teisipäeval algu
sega kell 16 on TRÜ staadionil ker- 
gejõustikuvõistlused (vihmaste il
madega Tamme staadioni asfalt- 
rajal).

Helsingi Ülikooli korvpallimees
kond peab teise mängu esmaspäevaj 
kell 19 EPA esindusega (samuti 
EPA võimlas).

Meenutagem, et mullu Helsingi 
jäid kergejõustikus peale soomlased, 
korvpallis meie üliõpilased. _

Ootame üliõpilasi, õppejõude ja 
teenistujaid võistlusi jälgima ja 
pöialt hoidma.

TRÜ Spordiklubi

Uut 
teatmekirjandust 

Toome 
raamatukogus

Sõnastikest on raamatukokku 
saabunud:

Taylor, R., Gottschalk, W. A, 
German-English Dictionary of 
Idioms. München, 1969. 598 ik,
II S—22.

Engeroff u. Käufer. An English- 
German Dictionary of Idioms, 
München, 1969. 313 Ik. 11 S—23.

Цыганенко, Г. П. Этимологиче
ский словарь русского языка. Киев,
1970. 599 lk. S ven — 82.

Корнеев, Л. А. Русско-маласий- 
ский словарь. М., 1970. 543 lk, 
S ven — mal 1.

Большой русско-словацкий сло
варь. Т. 1—5. Bratislava, 1960—
1970. S ven-—tš9.

Avaldame siirast kaastunnet 
Hella-Viiule kalli

VANAEMA 
surma puhul.

Keemiaosak. V kursus

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет»X 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükki 
Tartu, Ülikooli 17/19 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 5870. MB 08696.
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EKP TRÜ KOMITEE TERVITAB ÜLIKOOLI KOMMUNISTIDE NIMEL ELKNÜ 

TRÜ XIX KONVERENTSI NING SOOVIB TALLE EDU JA KORDAMINEKUID 

TÖÖS. OLGU MEIE ARVUKAS KOMSOMOLIORGANISATSIOON ÜLIÕPILAS

KONNA ORGANISEERIJA  JA SUUNAJA NENDE SUURTE ÜLESANNETE ELLU

VIIM ISEL, MIDA SEADIS NÕUKOGUDE NOORSOO JA KÕRGEMATE KOOLIDE 

ETTE NLKP XXIV KONGRESS.SELLEKS JÕUDU JA EDU!

EKP TRÜ KOMITEE

Möödunud viisaastak ja 
kõrgem haridus arvudes

Mr. 27

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE 
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  O A  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A

Reedel, 8. oktoobril 1971. a.

Kaheksandal viisaastakul loodi 
Nõukogude Liidus kokku 60 uut 
kõrgemat õppeasutust. Viisaastaku 
lõpuks küündis kõrgemate koolide 
arv 805-ni. Üliõpilaste koguarv 
suurenes 3,86 miljonilt 4,58 miljo
nini. Tunduvalt kasvas statsionaar
sete üliõpilaste osatähtsus. Kui 
1966. aastal moodustasid nad üli
õpilaskonnast 44,3%, siis 1970. aas
tal langes neile juba 55%. Kasvas 
ka üliõpilaste suhtarv 10 000 elani
ku kohta: 1966. a. — 167, 1970. a.
— 188.

Kaheksanda viisaastaku jooksul 
lõpetas kõrgema kooli üldse
2 617 400 uut spetsialisti. See on 
51,1^ rohkem kui eelmisel viisaas
takul. Suurenes ka rahvamajandu

ses töötavate kõrgema haridusega 
spetsialistide arv. 1965. aastal oli 
neid 12,1 miljonit, 1970.a. aga ju
ba 17,4 miljonit.

Teadurite koguarv Nõukogude 
Liidus oli 1970. aastal 930 tuhat. 
Nendest 240 tuhandel oli teaduste 
doktori või kandidaadi kraad. 
1969.a. lõpul loendati 16 900 aka
deemikut või professorit, 64 900 
dotsenti ja 37 300 vanemat teadus
likku töötajat. Teaduslike asutuste 
(kõrgemad koolid kaasa arvatud) 
töötajate arv moodustas 3,5% töö
tajate koguarvust. Sõjajärgsetel 
aastatel (1947— 1968) on teadlaste 
arv surenenud 5,7 korda, sealhul
gas doktorite arv 2 korda ja kan
didaatide arv umbes 8 korda.

ACT A DIURNA
Möödunud reedel kogunesid 

ühiskonnateaduste kateedrite kom
munistid oma selle õppeaasta esi
mesele parteikoosolekule, et teha 
kokkuvõtteid möödunud õppeaasta 
töö tulemustest ja määrata kind
laks uued ülesanded lähtudes 
NLKP XXIV kongressi otsustest. 
Ettekandega esines algorganisat
siooni liige A. Koop. Kuulati ära 
ka algorganisatsiooni sekretäri 
van.-õp. E. Kivimaa informatsi
oon EKP Tartu Linnakomitee bü
roo otsusest «Ühiskonnateaduste 
kateedrite kaadri olukorrast ja et
tevalmistamise perspektiividest 
Tartu kõrgemates koolides».

Läbirääkimistel võttis sõna 12 
kommunisti. Vaagimist leidis laial
dane probleemide ring, millest 
kesksemateks kujunesid kaadri, 
aspirantuuri, üliõpilastega läbi
viidava õppe- ja kasvatustöö, õp
pekirjandusega varustatuse, ma
teriaalse baasi tugevdamise ja 
teised küsimused, millest oleneb 
edu ühiskonnateaduste õpetami
sel ja õppimisel.

T A N A  A L G A S

Tartu Riikliku 
ülikooli komsomoli
organisatsiooni XIX 

konverents

ACTA
DIURNA

. 29. septembril toimus TRU õ i
gusteaduskonna parteiorganisat
siooni üldkoosolek.. Päevakorras õli 
kolm küsimust: vastuvõtmine 
NLKP liikmeks, informatsioon töö
jaotusest büroos ja parteialgorga- 
nisatsiooni tööplaanide läbiaruta
mine ning kinnitamine.

Elav mõttevahetus tekkis päeva
korra kahe viimase küsimuse osas. 
Üksmeelset toetust leidis uudne 
üritus — tööülesannete konkreetne 
jaotamine büroo liikmete vahel. Po
sitiivse momendina tõsteti esile ka 
kevadel toimunud aruande- ja va
limiskoosoleku otsuse täitmise võt
mine range kontrolli alla.

*

30. septembril toimus TRU me
toodikanõukogu koosolek. Arutusel 
olid metoodilise töö ülesanded üli
koolis alanud õppeaastal.

29. septembril toimus TRÜ kir
jastusnõukogu koosolek. Kuulati 
kirjastusnõukogu esimehe kaugop- 
peprorektori V. Haameri informat
siooni ülikooli kirjastustegevuse 
kontrolli tulemustest ning arutati 
läbi TRU rotaprindiväljaannete 
planeerimise, koostamise, publitsee
rimise ja realiseerimise plaani pro
jekt.

Samaks päevaks jõudis kinnita
tult kohale ka rotaprindiväljaannete 
kirjastamise 1972. a. plaan. Lähe
mail päevil jõuab see paljundatult 
teaduskondadesse. On alanud 
plaani järgi kirjastamisele tulevate 
käsikirjade vastuvõtmine.

20. augustist 20. septembrini toi
musid Moskvas viiendad rahvusva
helised üliõpilaste suvekursused. 
Nõukogude Liidus on selliste kur
suste korraldamine saanud tradit
siooniks. Neid on korraldatud 1960. 
aastast alates Kursuste temaatika
oli seekord «Teaduslik-tehniline re
volutsioon, üliõpilaskond ja ühis
kond». Organiseerijateks olid RUL, 
UNESCO, NSV Liidu Uliõpilasnõu- 

j kogu ja NSVL Teaduste Akadee-
I mia. Osa võttis 172 rahvuslike or-
i ganisatsioonide esindajat 59-st or
ganisatsioonist. 66 riiki (nende hul
gas Uganda, Sudaan, SFV, Lääne- 
Berliin, LAV, Jugoslaavia, Nõuko
gude Liit) saatsid kohale individu
aalsed esindajad oma kõrgematest 
koolidest. Nõukogude delegatsioon
oli 30-liikmeline, nende hulgas ka 
A. Andersson TPI-st.

Osavõtjad külastasid tööstusette
võtteid, näitusi, kõrgemaid õppe
asutusi, tutvusid Leningradi, 
Moskva, Zagorski ja Rostovi vaa
tamisväärsustega. Erilist huvi ära
tas üliõpilaste ehitusmaleva tege
vus, külastati mitmeid rühmi.

Kursustel esinesid tuntud teadla
sed, riigi- ja ühiskonnategelased, 
teaduslike uurimisasutuste direkto
rid, akadeemikud, professorid. Töö 
toimus seminari vormis. Alljärg 
nevalt seminaride teemad ja põhili
sed järeldused, mis fikseeriti ühiselt 
vastuvõetud kokkuvõttes.

®  Teaduslik-tehniline revolut
sioon (edaspidi TTR) ja materiaal
sete ning vaimsete hüvede loomi
ne. TTR avab grandioossed või
malused majanduselu kiireks aren
guks, kasvab loomingulise töö osa
tähtsus. See on saavutatav ainult 
ühiskondliku omandi baasil, mis 
tagab pideva kontrolli majanduse 
arengu üle.

®  TTR ja kaadri ettevalmista
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mine. Kaadri väljaõpe muutub jär
jest keerukamaks, suureneb vaja- 

. like teadmiste maht, pikeneb õppe
aeg. Paljude maade kõrgema ha
riduse süsteem on vananenud. Tu
leb loovamalt suhtuda õppeprog
rammidesse, õpetada teaduse uusi
maid seisukoht.

#  Inimene ja loodus TTR-i tin
gimustes. Teaduse ja tehnika saa
vutuste lühinägelik kasutamine on 
viinud elukeskkonna ökoloogilise 
tasakaalu rikkumiseni. Kahjulike 
tagajärgede likvideerimiseks kulub 
sageli palju aega ja raha. Avaldati 
rahulolu seoses 1972. a. Stokholmis 
kokkukutsutava konverentsiga, kus 
neid küsimusi hakatakse arutama.

#  TTR ja noorus. Väljaõppeaeg 
pikeneb, noortel on üha pingutavani 
saada kvalifitseeritud spetsialistiks. 
Kapitalistlikes riikides on töötuid 
kõige rohkem just noorte hulgas.

Uha rohkem vajatakse kõrgema ha
ridusega spetsialiste, muutub üli
õpilaskonna sotsiaalne koosseis, 
suureneb väikekodanluse ja töölis
klassi hulgast pärinevate üliõpilas
te osatähtsus. Kapitalistlike maade 
üliõpilaskond «libiseb vasakule». 
Muutuvad ka üliõpilase ja õppejõu 
suhted, paljud kõrgema kooli peda
googika seisukohad vajavad ümber
hindamist.

Rahvusvahelisest
üliõpilasliikumisest

ф  TTR ja sotsiaalsed ümberkor
raldused arengumaades. Arengu
maade tööstuse struktuuris toimu
vad nihked, areneb tööstus. Kuid 
samal ajal on tarbimine oma riigis 
väike. Välisturul pole aga arene
vate maade kaubad konkurentsivõi
melised. Rahvusvaheline tööjaotus 
on arengumaade kahjuks, teaduse 
ja tehnika saavutused toovad tulu 
peamiselt välismaisele kapitalile, 
kel on vahendeid nende rakenda
miseks. Toimub «ajude äravool» 
arengumaadest.

0  TTR ja rahvusvahelised suh
ted. On loodud võimsad massilise 
hävituse vahendid, millest jätkub 
inimkonna mitmekordseks hävita
miseks. Tuumasõda on vaja kõigi 
vahenditega ära hoida. Pooldati 
Euroopa julgeoleku küsimusi aru
tava nõupidamise kokkukutsumise 
ideed. Avaldati solidaarsust Ginea- 
Bissau, Angoola, Mosambiigi, Sim- 
babve. Namiibia patriootide võitlu
sele. Mõisteti hukka reaktsioonili
sed valitsused Portugalis, Hispaa
nias, Kreekas, LAV-is, repressioo
nid Sudaanis. Iisraelis nõuti URO 
Julgeolekunõukogu 1967. a. 22. nov. 
resolutsiooni täitmist.

Delegaadid konstateerisid, et 
nad peavad kursusi panuseks üle
maailmsesse kampaaniasse «Noo
rus paljastab imperialismi» ning 
avaldasid tänu kursuste organisee- 
rijaile.

EKP TRÜ ORGANISATSIOONI Ü L D K O O S O L E K  TOI
MUB ESMASPÄEVAL, 25. OKTOOBRIL ALGUSEGA KELL 15 
ÜLIKOOLI AULAS.
Päevakorras: * Kommunistide osast üliõpilastega läbiviidavas 

õppevälises kasvatustöös.

* EKP TRÜ komitee tööst aruandlus- ja vali
miskoosoleku järgsel perioodil.

* Täiendavad valimised komiteesse.

EKP TRÜ KOMITEE

Kursustel kujunes asjalik töööhk- 
kond. Paljudes küsimustes vaieldi 
tublisti. Inglise delegatsioon kriti* 
seeris mõningaid tööstuslikult are
nenud maid, et need, olles oma jõed 
ja järved samuti reostanud, aval
davad ajakirjanduses küll andmeid 
teiste riikide looduse reostatuse 
kohta, ise pole aga kahjulike taga
järgede likvideerimise plaanidest 
palju kaugemale jõudnud. Londo
nis aga olevat õhu saastatus vih
mase viie aastaga kuus korda vä
henenud ning Thamesis ujuvat 
jälle kalad.

Elav arutelu puhkes UNESCO 
osa üle tänapäeva maailmas. 
UNESCO tegevusringi kuulub võit
lus kirjaoskamatuse kaotamise eest, 
kaadri ettevalmistamisele kaasaai
tamine, hariduse planeerimine, rah
vusvahelise koostöö arendamine 
teaduse ja kultuuri alal, rahu kind
lustamisele kaasaaitamine jm. Pal
jud arengumaade delegatsioonid 
olid arvamusel, et UNESCO täidab 
oma funktsioone küll teadusliku ja 
muu informatsiooni vahetamise 
alal, avaldades perioodilisi välja
andeid, kuid ei suuda anda konk
reetset materiaalset abi, tema va
hendid on selleks liiga piiratud 
(UNESCO eelarve oli 1970. a. 38,7 
miljonit dollarit), abivajajate ar
mee aga liiga suur.

Kommunikeele kirjuta? alla 
enamik delegatsioone, v. a. Kosta- 
riika ja Rumeenia delegatsioonid 
ning Inglise Kveekerite Komitee 
esindus. Uganda delegatsioon, kes 
kõigil seminaridel esines parem
poolselt positsioonilt, nõustus siiski 
alla kirjutama.

(Järgneb)



Parteikomitee ja 
õppetöö 
probleemid 

Esimesed künnivaod on alanud 
õppeaastal juba aetud. Esmakord
selt alustas kündi teadusepõllul üle 
tuhande uue adraseadja esimesel 
kursusel. Ka vana alma mater ise 
läheb uuele õppeaastale vastu^ tu
gevamana kui varem. Selle tõen
diks on üliõpilaste uue ühiskodu 
õigeaegne valmissaamine, saavutu
sed õppejõudude kvalifikatsiooni 
tõstmisel ja palju muud.

Tänavu tõuseD tulipunkti NLKP 
XXIV kongressi direktiivides for
muleeritud põhiülesanne: «Arenda
da kõrgemat ja kesk-eriharidust 
vastavalt teaduse ja tehnika prog
ressi nõuetele, tõsta tulevaste spet
sialistide ettevalmistamise kvalitee
ti ja parandada nende ideelis-po- 

t liitiiist kasvatamist.» Selle ülesan
de täitmisega seotud paljude prob
leemide hulgas on kesksel kohal 
spetsialistide ettevalmistamise ka
suteguri tõstmine, õppejõu seisuko
halt tähendab see kõige tõhusamate 
vormide otsimist ja kasutamist tea
duse ja tehnika saavutuste edasi
andmiseks üliõpilastele. Teisiti öel
duna — tõelise edu saavutamiseks 
on vaja sulatada orgaaniliseks ter
vikuks teaduslik, õppe-metoodiline 
ja kasvatustöö;- Peatume alljärgne
valt selle paljutahulise ülesande 
õppe-metoodilisel küljel, sest meto
doloogia ja metoodika valdkond on 
sillaks teooria ja praktika vahel.

TRÜ-s on õppe-metoodika alal 
viimasel ajal mõndagi ära tehtud. 
Möödunud õppeaastal loodi potent
siaalselt efektiivsed organisatsioo
nivormid p e d a g o o g i k a n õ u 
kogu ,  m e t o o d i k a n õ u k o g u  
ja nendele allutatud tööorganite 
näol. Eesmärgikindlamaks on muu
tunud töö õppekirjanduse väljaand
misel ja kasutamisel. Tunnustust 
väärivad uurimised üliõpilaste 
kommunistliku kasvatuse, teadmiste 
püsivuse, väljalangevuse põhjuste, 
lõpetanute arvamuste selgitamise 
ja muu kohta. Eraldi esiletõstmist 
väärivad' õppeprotsessi uurimise 
entusiastid Üliõpilaste Kompleksse 
Teadusliku Uurimistöö Büroost. 
Paljud õppejõud tegelevad veel 
teistegi kaalukate metoodiliste kü
simustega, mis on aga üldsusele 
vähem teada.

Olemasolevatest võimalustest on 
ära kasutatud siiski alles üsna

väike osa. Terviklikult on õppe-me- 
toodilisele tööle iseloomulik omaet
te, isoleeritud tegevus, äärmine ta
gasihoidlikkus eksperimentide läbi
viimisel, kõrgemalt poolt soovita
tavate muudatuste ootamine. Üsna 
tüüpiline on ka osa õppejõudude 
vähene sisuline huvi (stiimulid ja 
mõjutusvahendid on õige tagasi
hoidlikud) metoodika probleemide 
vastu.

Edasimineku hoogustamiseks 
koondas EKP TRÜ komitee möö-

Tulipunktis
käesoleval
õppeaastal
dunud õppeaastal tähelepanu õppe
metoodika küsimustele. 29. märtsil 
k. a. võeti vastu otsus «õppe-metoo- 
dilise töö olukorrast ja perspektii
videst TRU-s». Käesoleval õppe
aastal suunatakse peamine jõud ni
metatud otsuse järjekindlale ellu
rakendamisele, juhindudes NLKP 
XXIV kongressi direktiividest. Edu 
sõltub sellest, kuidas meie suure 
kollektiivi ig a  l i i g e  seda tööd 
mõistab ja sellest osa võtab.

Alljärgnevalt mõningaid asja
kohaseid mõtteid.

1. õppe-metoodiline töö peaks kul
gema kindla perspektiivplaani alu
sel, TRÜ arendamise ühtse plaani 
raamides. Vastavad põhisuunad ka
jastugu ka iga teaduskonna plaa
nides. Niisugune lähenemine aitaks 
süvendada sihikindlust, mobilisee
rida ja koondada uurijaid ning pa
remini lahendada ka organisatsioo
nilisi küsimusi. Siinkohal juhiksin 
tähelepanu NSV Liidu kõrgema ja 
keskerihariduse ministri sm. V. Jel- 
jutini poolt rõhutatud põhimõttele, 
et uutes, teaduse ja tehnika kiire 
progressi tingimustes on vaja eri- 
iist rõhku panna initsiatiivirikaste, 
kõrge loominguvõimega spetsialis
tide ettevalmistamist tagavate õpe
tamismeetodite rakendamisele (B. 
П. Елютин, Успешно выполнить 
предначертания партии. — «Вест
ник высшей школы». 1971, № 7, 
lk. 6).

2. Konkreetsete rakenduslike tu
lemusteni jõudmiseks tuleks õppe
metoodilise töö raskuspunkt suuna
ta teaduskondadesse. Oleülikoolili-

sed organid (metoodikanõukogu 
oma töögruppidega) on siiski eel
kõige juhtivaks, Koordineerivaks ja 
üldistavaks keskuseks. Nad ei saa 
pakkuda kõikjale sobivaid valmis- 
lahendusi. Tulemused sõltuvad vä
ga paljus teaduskondade metoodi
kakomisjonidest, mille efektiivne 
töölerakendamine peaks saama de
kaanide ja parteibüroode südame
asjaks.

3. Õppe-metoodiliseks tööks sood
sate tingimuste loomine (mate
riaalne baas, organisatsiooniline 
korraldus, õppejõude stimuleeriva 
süsteemi rakendamine) on suurel 
määral rektoraadi funktsiooniks. 
Pidevast tööst selles suunas räägi
vad tarvituselevõetud abinõud ja 
kavandatud ülesanded (vt. rektori 
intervjuu meie ajalehe 3. sept. 
numbris). Täiendavalt sellele võiks 
kaaluda alalise koosseisulise töö
grupi (laboratooriumi) loomist üle- 
ülikooliliselt kesksemate õppe-me- 
toodiliste probleemide läbitöötami
seks ja saadud tulemuste ellura
kendamise organiseerimiseks. Üli
kooli juures töötab arvukalt uuri- 
mislaboratooriume, kuid oma vaja
duseks neid ei ole. Mitmed teised 
kõrgemad õppeasutused on selle 
ülimalt vajaliku sammu astunud. 
Siin on vaja Eesti NSV Kõrgema 
ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
sellekohast toetust, mis ennast 
kindlasti õigustaks.

4. Lahendamist vajavaid problee
me on palju. Ülearu pretensiooni
kas oleks isegi nende tüüploetelu 
esitamine. Osaliselt oli nendest jut
tu möödunud õppeaastal (vt. alla
kirjutanu vastav kirjutis ajalehe 
k. a. 19. ja 26. veebruari ning 5. 
märtsi numbrites). Tooksime all
järgnevalt ainult mõned näited.

#  Endiselt on päevakorras õppe
plaanide ja aineprogrammide täius
tamine nende sisu kaasajastamise, 
ainetevaheliste seoste täpsema pii
ritlemise ja õppetöö ratsionaliseeri
mise (loenguvoorude ühendamine, 
auditoorse õppetöö mahu vähenda
mine jt.) eesmärgil. Viimase mo
mendi rõhutamiseks tuleb öelda, et 
alates käesolevast õppeaastast ra
kendatav õppejõudude koosseisu 
jaotamise uus kord teaduskondade 
vahel on selles suunas tõhusaks 
mõjutusvahendiks. Ei ole õige jää
da äraootavale seisukohale, et võib
olla varsti saabuvad kõrgemalt 
poolt uued õppeplaanid ja program
mid. See välistaks võimaluse täius
tuste rakendamiseks vanematel kur
sustel. Omapoolne ettevalmistus 
loob ühtlasi soodsama pinna uute

plaanide loominguliseks rakenda
miseks.

ф  Üliõpilaste iseseisvaks loomin
guliseks tööks vajalike tingimuste 
loomisel on tähtsal kohal piisava 
ja pidevalt uueneva õppekirjanduse 
jt. õppematerjalide fondi loomine. 
Viisaastakuks on kirjastusplaanid 
põhiliselt koostatud, sealjuures tuli 
ületada üsna suuri raskusi. Praegu 
on tähtis nende graafikupärane ja 
kvaliteetne täitmine. TRÜ rota- 
prindi kasutamist on vaja tõhus
tada. Kiiresti on vaja kavandatud 
paljundussektorit.

ф  Juba praegu peaks TRÜ, aga 
ka iga teaduskonna ning kateedri 
teadusliku töö plaan sisaldama 
kaalukaid uurimusi kõrgema kooli 
pedagoogika, metoodika ja õppekir
janduse valdkonnast. Praegu välja
kujuneva õppejõudude kvalifikatsi
ooni täiendamise tsükli (iga viie 
aasta tagant) üheks komponendiks 
peaks olema ka pedagoogilis-metoo- 
diline töö. Poleks ülearune, kui see 
leiaks väärikat hindamist ümber- 
valimiste, konkursside ja kutsete 
omistamise süsteemis.

#  Deviis — juba varakult kindla 
suunitluse alusel — leiab praktikas 
üha rohkem kinnitust. Õppeprotses
sis tähendab see üliõpilase tihedat 
sidumist erialaga õppetöö esimes
test päevadest alates. Vanematel 
kursustel kaasneb sellele üha roh
kem individualiseeritud õppetöö. 
Oma varemmärgitud kirjutises (vt. 
ajalehe 26. veebruari number) vii
tasime võimalusele lülitada õppe
plaani vastav sissejuhatav kursus. 
Nüüd on see küsimus üleliiduliselt 
päevakorras. Minister V. Jeljutin 
märgib oma ülalosutatud artiklis 
(lk. 7), et ministeerium kavatseb 
üliõpilaste paremaks adapteerimi
seks ja erialaga tugevamaks sidu
miseks lülitada kõikide kõrgemate 
koolide I kursuste õppeplaanidesse 
uue aine «Sissejuhatus erialasse». 
Meie ülesandeks on teha ettevalmis
tusi selle sammu loominguliseks 
ellurakendamiseks. Järelikult vajab 
ka see töölõik meie plaanides ka
jastamist.

Toodud näiteid võiks jätkata. 
Kuid vastavate üleülikooliliste or
ganite, teaduskondade ja erialade 
juhid teavad ja tunnevad oma pa
kilisi probleeme ise paremini. EKP 
TRÜ komitee sooviks on, et töö 
nende lahendamisel toimuks sihi
kindlalt, plaanipäraselt ja tulemus
rikkalt.

R. HAGELBERG,
EKP TRÜ komitee oppe- ja 
teadusliku töö sektori liige

16 miljonit 
lehekülge aastas

Pälsoni tn. 14 keldris töötab neli 
rotaator-trükimasinat — see on 
ülikooli rotaprint. Sissekäik on hoo
vilt, aga seda ei teadvat paljud 
oma maja asukadki. Uksel on silt: 
«Võõras, ära tule». Paar astet ja 
koridor, mis on igas formaadis pa
berit kolmandiku ulatuses täis. «La
du ei ole lõigatud paberit veel ära 
jõudnud viia,» ütleb mees, kes siin 
juhatajana ametis. Vasakpoolsesse 
ruumi jäävad neli masinat, parem
poolses lõigatakse paberit. Uks kit
sukesest riietusruumist viib kahte 
tuppa, kus käsikirju fotografeeri
takse ja seejärel negatiivilt alumii- 
niumpiaadile kopeeritakse. Nüüd 
veel trükkida, brošeerida ja ongi 
valmis õpik, autoreferaat,, ülikooli 
toimetiste järjekordne number, an
keet (sotsioloogide omi pidi hästi 
palju olema), kutsekaart, blankett. 
Nii kiiresti asi ka ei lähe. Et tuhat 
sajaleheküljelist raamatut valmis 
teha, selleks kulub nädal.

Jõuan ühe ukse vahelt näha suu
ri raamatupakke ja seinal siin trü
kitud ankeete abiellujatele. Astume 
kabinetti. Ka siin on palju paberit, 
õigemini pabereid. Plaanid, nime
kirjad, aruanded ja teab mis veel. 
«Paber ju omast käest,» mõtlen ja 
hakkan küsimusi välja laduma.

Johannes Temmo on siin juhata
jaks päris algusest. Algus oli 1958. 
aastal õpperaamatukogu majas. En
dise kiriku käärkambris tuli aasta 
jooksul 100 trükipoognat valmis 
teha (käesoleva aasta plaan on 
1500 trükipoognat). Üsna pea jäi 
seal kitsaks. Kui 1960. a. Pälsoni 
tänava uus internaat käiku läks, 
koliti üle. Keldrisse pidid alguses 
tulema õppetöökoja ruumid, aga 
ega suuri ümberehitusi vaja olnud.

Praegu on töötajaid viisteist. 
Kes on tulnud, see on pidama ka 
jäänud. Igaüks neist oskab pea
aegu kõiki töid, mis siin tehakse. 
Tehakse ainult ülikoolile — võõras
te tellimuste täitmiseks ei jätku 
aegagi. Kergem pole ka suvel, na

gu võhiklikult arvasin. 1 2 kuupiaan 
on ju kuusteist miljonit lehekülge. 
Teen suured silmad ja vestluskaas
lane jääb prille otsaette lükates 
nõusse: «See on suur arv küll.»

Ei saagi ma vastust pärimisele, 
milline see kõige huvitavam trüki
tud raamat on. Lugemiseks aega ei 
jää. Sirvida ikka mõnikord saab. 
«Meie poolt ei ole veel töös mingit 
viivitust ette tulnud. Seda, et käsi
kiri õigeaegselt ei laeku, on küll 
juhtunud.»

Paberist pole puudust olnud. 
Aga kui saaksime rohkem, siis trü
kiksime ka rohkem. Masinad on 
korralikud. Saaks ju neid juurdegi, 
aga pole kuhugi üles panna. «Prae

gu peaksime märgkopeerimiselt üle 
minema kuivkopeerimisele, nagu 
Lätis tehakse. Töö läheks kolm 
korda kiiremini, aga ruumikitsikus 
ei luba,» arutab juhataja. Lähemal 
ajal uusi ruume loota pole.

Pikaks jutuks ei ole mahti, sest 
oktoobris peab poolteist miljonit 
lehekülge trükivärviga kaetud ole
ma.

«Ega nüüd vist ilma meie raa
matuteta ülikoolis õppida saa?» 
olen hoopis mina küsitletav.

«Ei saa,» nõustun ja mõtlen neid 
rotaprindis trükitud õpikuid, mida 
ise kasutanud olen.

«Ma arvan ka,» ütleb tema.
ANDRUS ESKO -

80-aastane 
hall

eideke jutustas...
Teise kursuse lõpul ettenähtud 

keelepraktika tegi meie rühm see-
kord Kullamaal. Murdetekste on V00geldamas ,ae all.
seal varem kogunud Gosecken, 'ö, _

EKP TRU 
Komitees

EKP TRÜ komitee koosolekul
4. oktoobril k, a. arutati T R Ü  
r a h v а k о n t г о 1 1 i g r u p i t e 
g e v u s t  v i i m a s e  k a h e  a a s 
t a j o o k s u l .  Rahvakontrolliga- 
pi esimehe T. Ilometsa ettekandest 
ilmnes, et ülikoolis töötab praegu
11 rahvakontrolligruppi kokku «9 
liikmega. Seejuures tegutseb 10 
gruppi ülikooli allasutustes. Üle- 
ülikooliline grupp on pidanud 16 
koosolekut, kus põhiprobleemidena 
arutati teadusliku aparatuuri kasu
tamise, hooldamise ja säilitamise 
olukorda; elektriseadmete korras
hoidu, ohutustehnika ning tuleohu
tuse eeskirjade täitmist; öppe-tehni- 
lise baasi olukorda; eksperimen- 
taaltöökoja tegevust; kirjastusgru
pi laomajandust, materjaliladude 
olukorda; botaanikaaiaga ja baas- 
aiaga seotud küsimusi ning veel 
mitmeid teisi. Küsimuste arutelule 
eelnes põhjalik kontroll kohtadel.

Vajakajäämisi on esinenud rah- 
vakontrolligrupi otsuste elluviimi
sel. Praegu jääb grupi tegevus ko- j 
hati veel diletantlikule tasemele. * 
Ülikool vajaks aga igati läbimõel
dud süsteemi, mis võimaldaks kii
resti ja otsustavalt likvideerida esi
letoodud puudused. '

*

T s i v i i l k a i t s e a l a s e s t  
p a r t e i p o l i i t i l i s e s t  t ö ö s t  
T R Ü - s andis komiteele ülevaate
I. Sorokin, tsiviilkaitsealasest mas
silisest propagandast J. Sarv. Ko
mitee märkis ära tsiviilkaitse osas 
aasta jooksul tehtud suurt tööd, 
juhtides samal ajal tähelepanu veeE 
esinevatele puudujääkidele 

*

Komitee kinnitas teaduskondade 
parteiorganisatsioonide otsused võt
ta NLKP liikmeks TRÜ Arvutus
keskuse lepinguliste tööde laborant 
Aive Põhjala, Ajaloo-Keeleteadus
konna ajaloo-osakonna VI kursuse 
üliõpilane Jaak Allik, Majandustea
duskonna rahanduse ja krediidi ka
teedri vanemõpetaja Vambola 
Raudsepp ja matemaatikateadus
konna V kursuse üliõpilase Tamara 
Palškovskaja.

NLKP liikmekandidaatideks võeti 
Õigusteaduskonna IV kursuse üli
õpilane Kalle Luiga ja Ajaloo-Kee
leteaduskonna ajaloo-osakonna V 
kursuse üliõpilane Aili Aarelaid.

*

Kinnitati parteigrupid 1971/72. 
õppeaastaks. Ajaloo-Keeleteadus- 
konnas tegutseb käesoleval õppe
aastal 6, Arstiteaduskonnas 9, kee
miaosakonnas 3 parteigruppi.

Pärast üksikasjalist arutelu võe
ti vastu komitee tööplaan sügisse
mestriks ja perspektiivplaan kogu 
õppeaasta kohta.

mööbel.
Madila külas õnnestus näha ka 

kõige ehtsamat suitsutaret, suits

Wiedemann ja Saareste.
Nüüd läks sinna 7 tudengit dot 

sent A. Valmeti juhendamisel.

Puhtu Ornitoloogiajaama me kü
lastada ei saanud, sest polnud eks- 
kursioonijuhti. Siiski lubati meil

Rotaprindi juhataja Johannes Temmo

Teadsime teoreetiliselt, mismoodi Ja û^da  labi looduskaitseala. Sun 
see töö peab välja nägema, sest as.V. maailma esimene Fr. Schilleri 
olime tundide kaupa kateedris lin- mälestusmärk. Keerasime alla me
te kuulanud ja transkriptsiooni har- reranda. Paikese roosakad kiired 
jutanud. Tegelikult oli kõik palju nivasid Ya]kset merepinda. Rand 
huvitavam. ° ‘1 u‘e Pu,statud peente lihvitud kir

Esimesel päeval kirjutasime Kui- vikestega, mille vahel kasvasid, 
lamaa külanõukogus välja üle 70- merikapsad ja teised haru.dased 
aastaste inimeste nimed. Keelejuhi- taimed. Pans tasa et mitte seda 
le on omad nõudmised: ta peab muljet rikkuda, istusime seal ja 
olema kohalik ja võimalikult väi- oleksime tahtnud nii olla kaua. 
kese kooliharidusega. Meie töö seisnes vana murde-

Umbrusega tutvumiseks käisime keele võimalikult täpses ülesmärki- 
ekskursioonil Matsalu Riiklikul mises, murdesõnade otsimises. Jär- 
Looduskaitsealal. 11 ha suurusel jekindlat vana murrakut kohtab 
alal elab üle 400 linnuliigi, kellele vähe, aga siiski oli hoopis midagi 
see paik on tõeliseks paradiisiks, muud kuulata ise kui lugeda raa- 
Kõrgest tornistki vaadates ei eris- matust murde erijoontest, 
tanud silm muud kui tohutu võim- Head keelejuhti oli küllalt raske 
sat kõrkjamassi. Kõikjal kajakate leida. Oli parajasti heinaaeg, ini- 
kisa, partide prääksumine, igasu- mestel töörohked päevad. Aitasime 
guste lindude häälitsused. meiegi jõudumööda.

Suitsujõe kaldal saime näha üle Palusime rääkida rehepeksmisest. 
100 aasta vanuseid venesid — kariloomade pidamisest, leivatege- 
need on ühe puu tüvest õõnestatud misest, pulmadest ja muust, mis 
ja painutatud paadid. jutustajale hästi tuttav oli. Küllalt

Küll oli vaatamist ja filmimist, raske oli keelejuhti aeglaselt rää- 
pärimist ja pildistamist! Kohalik kima panna. Mõnda oli võimatu 
looduskaitse ala tehnik jutustas peatada ja nende jutt tuli lindile 
üksikasjalikult kõigest. Tabasime võtta.
kohe läänemurdele iseloomulikke , .... , . , , . ,
jooni: tugevaastmelist inessiivi, , ..Vai? ?. ^ula? elas eideke, keda 
(nälgas, seigas, lauttas), järgsilbi külaelanikud nimetasid veidrikuks, 
o-sid (vajolama, liigotama) jt. *e(̂ a kardeti. Selleparast lä-

Õlgkatustega olime juba harju- henesime tema hurtsikule väikese 
nud, aga midagi niisugust, nagu hirmutundega südames. Vastu oo- 
ühes külas juhtusime nägema, ei 9. vanainimene vaga sõbralik, 
tahtnud uskudagi. Väljast oli ma- ^ a °A* _от аРага^е ladusa jutusta
ja tavaline, sisemus aga oli selli- nnsviisiga. Kuulsime temalt huvi- 
ne, nagu praegu vaid muuseumis taYai(  ̂ lugusid hiidlaste tarkusest, 
näha võib. Pliidi kõrval koldeauk nõidumisest, haiguste ravimisest, 
kookudega, otsas pajad. Põrand oli metsloomadest. Meie peatähelepanu 
paest, kambris ainult omatehtud (Järg lk. 4)



Ühe tähtpäeva Tar,ü Riikliku ülikooli järelmõtteid rektori käskkiri
Õnnitlen dotsent Richard 

К 1 e i.s i 75. sünnipäeva puhul.

Ülikooli kauaaegse õppejõuna 

olete Teie teinud tulemusrikast 

tööd noorte spetsialistide — 

antiikfiloloogide koolitamisel ja 

ladina keele õpetamisel ning 

jätnud püsivaid jälgi Nõukogu

de Eesti kultuuri varamusse.

Tänan Teid tehtud suure töö 

eest ja soovin, et Teil jätkuks 

jõudu ning head tervist edas

pidigi.

Rektor 

A. KOOP

Richard Kleis —  75

23. septembril k. a. möödus 120 
aastat teeneka Eesti ajakirjaniku, 
keeleuurija, muusikamehe ja ühis
konnategelase Karl August Her
manni sünnist.

Nagu me «Sirbi ja Vasaraz 
paarirealisest informatsioonist 
teada saime, korraldasid Põltsa
maa raamatukogu ja kultuuri
maja K. A. Hermannile pühenda
tud mälestusõhtu. Kel oli juhust 
seal viibida, see meenutab hil
jemgi, kui suure südamlikkusega 
Põltsamaa rahvas «ühte oma 
meest» austas.

Karl August Hermann ja üli
kool. Paljudest seostest mõned 
tuntumad:

0  ta õppis Tartu ülikoolis aas
tail 1875—1878; lõpetas seejärel 
kahe aastaga Leipzigi ülikooli dr. 
phil. kraadiga, olles üks esimesi 
doktoreid eesti keele alal;

0  avaldas esimese täieliku ees
tikeelse eesti keele grammatika 
(1884);

0  oli meie üks varasemaid kir- 
jandusloolasi; 1898 ilmus trükist 
tema 500-leheküljeline «Eesti kir
janduse ajalugu»;

0  oli aastail 1889—1908 eesti 
keete lektoriks Tartu ülikoolis;

0  oli oma aja eesti üliõpilas
liikumise üks aktiivsemaid tege
lasi.

Kas kõik see — olgugi et ainult 
murdosa tema tohutust tööst — ei 
oleks olnud küllaldaseks põhju
seks K. A. Hermanni juubeli tä
histamiseks ka meie ülikoolis?

Kas on utoopia loota, et TRU 
ja eeskätt meie humanit aar tead
lased näitaksid koguni i n i t s i a 
t i i v  i selliste tähtpäevade tähis
tamisel, kombel ja tasemel, mis 
vääriksid vabariigi avalikkuse tä
helepanu.

T. PILVIK

V1RO DOCTISS1MO NON SOLUM IN HISTORIA, VERUM ETIAM 
TOTIUS ORBIS LITTERARUM PERITO, PRIMO ANTHISTITI STU- 
DIORUM CLASSICORUM RICHARD KLEIS, SALUTIS NOSTRAE 
UNIVERSITATIS CAUSA SEMPER INTENTO EAMQUE OMNI 
LABORI FASTIDIOQUE ANTEPONENTI ATQUE DI LI G ENT I  CON- 
GRATULANTUR HONORABILI DIE NATALI SEPTUAEGESIMO 
QUINT О

COLLEGAE ATQUE ALUMNI

Väga õpetatud mehele mitte ainult ajaloos, vaid ka terves teaduste 
ringis, esmasele klassikaliste õpetuste eestseisjale Richard Kleisile, 
meie ülikooli hüve eest alati valvsale, kes seda igast vaevast ja tüdi
musest kõrgemale seab ja armastab, õnnitlevad auliselt seitsmekümne 
viiendal sünnipäeval kolleegid ja kasvandikud.

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Kah kutse, siiski mitte lastepeole, «Vestlused» gestaapos ei sarna-

millega ma alustasin oma mäles- nenud kaugeltki mõne kaasaja noo-
tuste avaldamist, vaid kutse ilmu- ruki kõrgelennulise filosofeerimisega
da «jutuajamisele» surmakombi- elu mõtte(tuse) üle. 
naati.

Nad jäid 
kodumaale

D otsent 
Anatoli Miti 
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1941/42. а. talvel uhkustasid ees
ti kodanlikud natsionalistid ajaleh
tedes*, et «Eesti annetas suhteliselt 
Lätist 2 korda ja Leedust 2,5 korda 
enam saksa sõjaväe heaks toimu
nud taliesemete korjandusel».

Kuid kui e s i m e s e l  sõjat а 1 - 
y e l eesti kodanlus ohverdas «füü
reri armee päästmiseks» taliese- 
meid, siis polnud see veel midagi, 
võrreldes v i i m a s e l  sõ jasuve l 
teostatud oma rahva alaealiste 
noorukite elude ohverdamisega.

Katsuge rahuliku südamega läbi 
lugeda järgmisi ridu:** « ... Eshe- 
lonide kaupa siirduvad noored 
määratud töökohtadele... Ühtlasi 
anti välja neile ka k õ i k  v a j a -
1 i к u d_ p i s i a s j a d ,  mida kor
ralik sõdur peab omama. Noored 
saavad täieliku sõduritoidu, millele 
lisandub noorte lisanorm. Viimane 
on _ hädavajalik, kuna k õ i k  
a b i t e e n i s t u s s e s i i r d u v a d  
n o o r e d  — n o o r i m  osa  14- 
a a s t a s e d  — on j u  a l l e s  
k a s v u e a s .  Lisanormi hulka

kuulub peale muu ka piim. Endast
mõistetavalt jäävad noorte varus
tusest välja viin ja suitsud . . .  Sõ
jaliselt erialase väljaõppe kõrval 
algab sügisel noorte edasiõppimine 
ka üldhariduslikel aladel, kuna 
s u u r e m  e n a m u s  p r a e g u  
l e n n u v ä e  a b i t e e n i s t u s s e  
s i i r d u v a i s t  n o o r i s t  ä s j a  
l õ p e t a s  a l g k o o l i . »  (Sõren- 
dused — A. М.).

Ühtlasi rõhutati artiklis, et need 
lapsed jäävad teenistusse oma ko
dumaa piires. See oli mõeldud va
nemate rahustamiseks, sest selleks 
ajaks oli Punaarmee juba Vilniuse 
lähistel *** ning sakslastel oli täiesti 
selge, et Eestiski neil enam pikka 
pidu ei ole.

Poisikesed aeti loomavagunitesse 
ja saadeti ära sootuks «füüreri 
kodumaa» poole sealsetele lennu
väljadele, mida sageli «külastasid» 
Inglise-Ameerika pommitajad. Vä-

* «Postimees», I. veebruaril 1942. a.
** «Postimees», 8. juulil 1944. a.
*** Vilnius vabastati 13. juu lil 1944. a.

he on neid, kes sellest nn. «abitee- 
nistusest» ellu jäid. Siiski kolme
ga õnnetähe all sündinud abitee- 
nistuslasest oli mul võimalus sel 
aastal kohtuda ning nende käest 
jubedaid lisaandmeid teada saada.

Üks neist oskas oma noorusele 
vaatamata teha ainuõige otsuse ja 
saanud kutse ilmuda kogunemis- 
punkti, pidas mõistlikumaks hoopis 
kaduda. Jäid meie rahva jaoks mit
medki teised tema eakaaslased, kes 
veel õigel ajal taipasid astuda õi
get sammu.

Palju «piimasõdureid» ilmus siis
ki kogunemispunkti, kust nad kä
sutati sadamasse laevadele.

Aga kus poisid — mitte ei osa
nud aru saada sellest «suurest aja
loolisest missioonist», mis neile 
osaks saanud füüreri « 1000-aastase 
riigi päästmisel» ja nõudsid, et 
neid lubaduse kohaselt jäetaks 
oma kodumaale.

Ohvitserid käratasid peale, et sõ
duri (ka piimasõduri) kohuseks on 
käske täita, mitte aga arutada neid.

Mornide nägudega seisid poisike
sed rivis. Siis lasti neil, kes nõud
sid kodumaale jätmist, rivist väl
ja astuda. Ligi nelikümmend poisi- 
ket tegid otsustava sammu. Rivis
se jäänud käsutati sadama poole 
marssima, ülejäänud rivistati mi
nekuks Lasnamäe lennuväljale. 
Sinna nad aga ei jõudnud. Kõrva
lises kohas hakkasid tärisema 
saatemeeskonna automaadid. . .  ja 
nii jäidki oma kodumaale äsjased 
koolipoisid. 1

Varem ešelonidega ärasaadetuist 
lasti teel maha veel trobikond 
«deserteerumiskatseb. Seda ju
tustasid need kaks, kellega oli mul 
juttu neist süngeist sündmustest 
1944. a. suvel. Ühel neist õnnestus
ki «deserteeruda». Tagant tulista
tud kuulid ei tabanud. Teisel tuli 
Saksamaa piirideni vastu pidada. 
Nende «täielik sõduritoit» koosnes 
saepuruga segatud leivast, peedi- 
või kaalikalakkest ja mingist mus
tast mõrust vedelikust, mida koh
viks nimetati. Piima pole neile ku
nagi antud, viina mõnikord küll, 
suitsu kah!

Kuu aega hiljem ilmus ajalehte
des teadaanne * 14- kuni 17-aastaste 
tütarlaste abiteeništuse loomi
sest, kusjuures osa neist pidi te
gevusse rakendatama lennuväl
jadel! Tänu Punaarmee kiirele pea
letungile jäi see aktsioon siiski 
teostamata.

Kauge lahingute kõmin Võru alt 
ia Vaivara Sinimägede kandist tu
letas visalt meelde, et pill on saksa 
fašistide ja eesti kodanlike natsio
nalistide pika ilu peale tulemas. 
Nõrgemanärviliste mõistust hakkas 
varjutama mõte, et nüüd siis haka
takse arveid e e s t l a s t e g a  õien
dama. Arve aga, nagu nägime, oli 
üsna suur. Oli ju aeg, kus igal 
kodanikul tuli vastata oma 
südametunnistuse ees kahele pä
ris lihtsale küsimusele — 
esiteks: mis on sulle lähedasemad, 
kas eesti töörahva või fašistlike or
jastajate huvid? Ja teiseks: mida 
oled sa teinud selles suures heitlu
ses Nõukogude Liidu kodanikuna 
saksa fašismi purustamiseks?

Loomulikult kerkisid need küsi
mused ka ülikooli õppejõudude ette. 
Esimeselt küsimusele oli lihtsam 
vastata, sest saksa fašismi huvid 
võttis omaks vaid tühine osa õppe
jõududest. Teise küsimusega tekkis 
aga raskusi. Koostades mõttes bi
lanssi oma tegudest okupatsiooni 
ajal, tuli rõhuval enamikul meist 
kokkuvõttes positiivsele poolele 
ümmargune null! Negatiivsel poo
lel oli aga ebameeldiva koormana

«Eest! Sõna», 15. aug. 1944. a.

ikkagi midagi olemas kellel roh
kem, kellel vähem. Mõni oli ehk 
avalikult kirunud nõukogude kor
da, teine jälle kiitnud saksa sõja
väge, kolmas oli ohverdanud villa
sed kindad taliesemete kogumise 
aktsiooni käigus.

Kõik see tundus nüüd süütegu
dena, mille eest tuleb fašistide pro
paganda kinnitusel isegi elu anda. 
Kuid seejuures unustati tõsiasi, et 
«muusika eest maksab ikkagi muu
sika tellija».

Eesti rahvas ei tellinud seda 
«surma tangot», mille saatel 
tuli tal kolm pikka aastat kanna
tada. Ei saa ju eesti rahvaks pida
da neid okupantide käsilasi, kellele 
inimese elu oli teinekord odavam 
kui pudel viina. Eesti töötav rah
vas — ja seda oli kaugelt suurem 
enamus — suhtus okupatsiooniaeg
sesse kapitali märatsemisse oma 
kodumaal põlastuse ning vihaga.

Muusika tellijaks oli ikkagi saksa 
fašism ja temale esitatigi hiljem 
arve.

On täiesti arusaadav, et kahuri
mürina lähenedes see «peenike selts
kond» hakkas kippuma Vaterlandi. 
Kuid Saksamaal ei tuntud seesu
gustest «töömeestest» vähimatki 
puudust. Ja nad saadeti hoopis SS- 
leegioni hõredaks jäänud ridade 
täiendamiseks.

Uutest «kamraadidest» leegionä
rid erilist vaimustust ei tundnud, 
sest uustulnukad oskasid lasta roh
kem «kindla peale» — selja taha 
kinniseotud kätega mehi, naisi ja 
lapsi. Rinde tingimustega, kus vas
tasele pihta anda on niisama tõe
näoline kui ise pihta saada, ei 
suutnud nad kuidagi kohaneda.

Just see kirju seltskond külvas 
oma taganemisteedel õudusjutte 
Nõukogude sõjaväe «hirmutegudest» 
e e s t l a s t e  kallal. Elanikkonna 
seas levis ükskõik kuhu põgenemi
se psühhoos, mille tulemusena nii 
roimarid kui ka tuhanded eestlased, 
kes mitte kui milleski süüdi ei ol
nud, sattusid lõppude lõpuks võõr
sile, kus kodumaast jäi neile vaid 
sentimentaalne laul «Kaugel, kau
gel, kus on minu kodu ...»

Enamik ülikooli õppejõududest 
kuulas veel viimasel momendil 
mõistuse häält ega astunud koos 
fašismist reostatutega neile lahkelt 
pakutud laevadele. Nad jäid kodu
maale, oma rahva juurde.

Mõned õppejõud (nende hulgas 
mitu tunnustatud teadlast) said 
hirmušokist üle alles siis, kui nad 
taipasid, et nad on sattunud mitte 
millegi pärast võõrale maale. Ka 
nemad tulid pärast sõja lõppu ta
gasi oma kodumaale. (Järgneb.)



nii väikeseks, et silm seda vaevalt 
märkab.

Valgustus on muuseumile üks 
raskemaid probleeme. Ka seda kü
simust on Wright põhjalikult tund
ma õppinud. Muuseumihoonet kat
vast suurest klaaskuplist langeb 
valgeks maalitud näituseruumi tu
gev üldvalgus, mida täiendab spi
raali ringide laest tulev päevaval
gus, tarbe korral ka kunstlik val
gus. Kunstiteoseid vaadates võib 
valguse tugevdamiseks kasutada 
veel vastasseina külge kinnitatud 
peegleid.

LEENA SAVOLAINEN

luseni viimistletud detailid. Nii on 
ta välisseinte juures kasutatud Ka
nada musta graniiti, katnud tugi- 
ehitised pronksiga, põrandad alu
miiniumiga ääristatud travertiini- 
ga, seinapinnad «teak»-plaatidega 
ia filipiini niinevaibaga. Tervik on 
hästi tabatud. Samuti on hoone 
seestpoolt ehitud ja väga elegant
ne. Siin tekib küsimus, kas ta täi
dab oma ülesannet näitusesaalina 
või on tast tulnud omaette vaata
misväärsus? Kas hoone ja selles

mates linnades ikka, Utrica ja sel
le ümbruse kunstikeskus. Muuseu- 
miruumidele lisaks Qn hoones veel 
ühendatud loengu- ja kontserdi
saal, kus antakse ka teatrietendu
si, suur noodi- ja heliptaadikogu, 
kunstiteoste laenufond ning muu
seumi toetusliikmeie kogunemis- 
ruumid. Kuigi see muuseumihoone 
pole näitusepaigana kõige parem: 
on selle avaliku tegevuse jaoks 
mõeldud ruumid seda otstarbeka
mad ■— kolmandik- muuseumi pind-

£TC ältest 

kun stim uuseum ist
Vaevalt on ühegi uue muuseumi

hoonega liitunud sellist sensatsioo
ni kõrvalmaitset kui Salomon R. 
Guggenheimi omaga New-Yorgis. 
See Frank Lloyd Wright’i võimas 
arhitektuurimonument sai valmis 
1959. a. sügisel, olles enne seda 
projekteeritud 15 aastat. Vana, 
kuid veel elujõuline arhitekt esitas 
väljakutse, mis ehituskunsti seisu
kohalt õnnestus üle ootuste hästi.

Guggenheimi muuseumi esikülg 
avaneb pilgule omapärasena ja 
vallutavana. Paljukõneldud spiraa
lile (tegelikult muuseumile) tisan- 
dub veel ametiruume sisaldav ma
dalam ringikujuline kõrvalhoone ja 
neid kahte ühendav ning koondav 
lai lindikujuline ehitus.

Muuseumi siseruum üllatab. Kus
kil ei näe sirgeid jooni, ei ole ka 
nurki, ei korruseid, ei uksi, ei kün- 
niseid, ei eraldi ruume. On vaid 
üksainus spiraalikujuline koridor, 
mis algab kuuendalt korruselt ja 
viib aeglaselt allapoole. Arhitekti 
sooviks on olnud teha vaatajale 
ühe kunstiteose juurest teise juur
de siirdumine võimalikult kergeks, 
et ta saaks muuseumi külastami
sest tõeliselt virgutava elamuse. 
Silm naudib lainetavat aeglast rüt
mi. Kuid koridori langus teeb töö
de ülespanemise keeruliseks. Näi
teks tuleb iga skulptuuri alus eral
di teha, et teos saaks vertikaalse 
asendi. Maalid ripuvad põranda 
suhtes veidi kaldu. Ka kunstnikud 
nägid seda ette. 21 kunstnikku 
(nende hulgas W. de Kooning ja 
R. Motherwell) väljendasid oma 
muret muuseumi juhatajale läheta
tud kirjas. Kaldenurk osutus aga

Wrighti eesmärgiks oli kunsti
muuseumi loomine, kus arhitektuur, 
kunstiteos ja vaataja on täielikus 
ühtsuses. Kuigi tema omapärane 
lahendus tõi kaasa ka puudusi 
(hoidlate kitsus), ei saa jätta sii
ralt imetlemata arhitekti ainulaad
set üldlahendust. Salomon R. 
Guggenheimi muuseum on oma 
kuulsuse vääriline, elamuseks igale 
külastajale.

Utrica uus kunstimuuseum «The 
Munson-Williams Proctor Institu
te» asub samuti New Yorgi osarii
gis ja avati 1960. a. Tema arhitekt 
Philip Johnson on nagu Frank 
Lloyd Wrightki toetunud oma la
hendustes vanadele eeskujudele, 
uusklassitsismile ning 1920.—30. 
aastate funktsionalismile. See tuleb 
kahtlemata meelde, kui vaadata 
Utrica klassikalist monumentaalset 
muuseumihoonet, mis suure kuubi 
kujulisena valitseb linna peatäna
vat. Selle ees on trepp, mis viib 
otse tänavalt peasissekäigu poole. 
Esimese maapealse korruse klaas
seinad moodustavad üllatavalt ker
ge kontrasti akendeta massiivsele 
ülaosale. Ka interjöör üllatab oma 
kergusega. Selle atmosfäär mee
nutab Mies van der Rohe töid, kel
le järglaseks Johnsonit ongi pee
tud. Sisemuses on valitsevaks ruu
miks keskhall, kuid teisiti kui Gug
genheimi muuseumis. Ruum on 
nurgeline ja täiesti sümmeetriline. 
Seda võib kasutada skulpt uur ihal - 
lina ja ka hea kogunemispaigana.

Johnsonile iseloomulikuks jooneks 
selles muuseumihoones on staatili
sus, rõhutatud sümmeetrilisus, kal
lid materjalid ning viimse võima-

kasutatud kallid materjalid ehk ei 
sega vaatajat niipalju, et kunsti
teosed jäävad varju? Kuigi suur 
keskhall sobib hästi skulptuuri väl
japanekuteks, pole seda ümbritsev 
jalutussaal maalidele hea, rääki
mata tumedate niinevaipade sega
vast mõjust.

Hoone ei olegi ainult kunstimuu
seum, vaid nagu Ameerika väikse-

alast on jäetud toimetuste, fondi
de, televisiooni jm. jaoks.

Utrica kunstimuuseumi peetakse 
üheks neist kümnest hoonest maa
ilmas, mis on otsustavalt mõjuta
nud kaasaegse arhitektuuri arengut.

Soome keelest 
K. POLLU 
(lühendatult).

ÜTÜ ringides
Arstiteaduskonna 

sünnitusabi ja güne- 
koloogiaring

on sel õppeaastal pidanud juba kaks 
koosolekut. Esimene neist toimus
16. septembril Raadi kalmistul. 
Käisime endiste kateedrijuhatajate 
professorite Jaan Mielenderi, Rudolf 
Bernakofi ja Vladimir Fainbergi 
haudadel. Praegune kateedrijuhata
ja professor Vootele Meipalu ja 
dotsent Virve Kask rääkisid nende

elust ja tegevusest. Oma tööaastaid 
koos professorite Mielenderi, Ber
nakofi ya Fainbergiga meenutas 
sünnitusmaja kauaaegne operat- 
siooniõde Ella Hurt. Panime hau
dadele lilli ja süütasime küünlad.

Teist korda kogunesime sünnitus
maja auditooriumi 28. septembril. 
Ettekandega teemal «Ussiripiku 
põletik ja sünnitus» esines VI kur
suse üliõpilane Daniel Hopp. Pä
rast seda võeti ringi vastu uusi 
liikmeid ja valiti ringi uus juhatus.

MAIT KARLIS,
_____________ VI kursuse üliõpilane

Tunnustus
Ülikooli Bioloogia-Geograafiatea- 

duskonna dekaanile saabus Oru- 
mäe tõuveise ja tõulambakasvatuse 
sovhoosi direktorilt ja peaagronoo
milt järgmine kiri:

Teile alluva teaduskonna II 
kursuse üliõpilased (Tiiu Tõn- 
son, Kai Reemann, Hele Mutso, 
Reet Noormägi, Aire Suri, Evi 
Bärengrub, Liivi Haavakivi, Lin
da Toss, Tiia Tera, Niina Zale- 
tajeva, Sirje Pihelpuu, Sirje Mig- 
lai, Marju Peta, Viima Järviste, 
Evi Varjend), kes abistasid

meie majandit koristustöödel, 
näitasid end väga distsiplinee
ritud ja sõbraliku kollektiivina. 
Tööl olid nad alati rõõmsad, 
abivalmid ja väga agarad. Ma
jandi töötajatele jätsid tüdru
kud meeldiva mulje.

Sovhoosi kollektiivi nimel pa
lume öelda tublidele tüdrukutele 
suur tänu majandile osutatud 
abi eest. Soovime neile niisa
masugust järjekindlust ja tub
lit tahet nende põhitööl — 
õpingutel._______

Üliõpilane ja ALMAVÜ !
Amefiühinguaktivist!

Esimesel kursusel on austavaks 
kohustuseks astuda ülikooli 
ALMAVÜ organisatsiooni. Igal 
kursusel tuleb valida volinik, kes 
vormistab oma kursuse üliõpila
sed liikmeks ja organiseerib kur
susel ALMAVÜ tööd. Liikmeks 
astudes tuleb end registreerida ka 
riigikaitsealastesse ringidesse nii 
ülikooli kui ka Tartu ALMAVÜ 
Linnakomitee juures.

Rohkem kui pooled üliõpilased 
saavad ülikoolis õppimise ajal 
omandada auto ja mootorratta

juhtimise oskuse. Peaaegu kõik 
võivad tegelda laskespordiga. Lin
nakomitee juures töötavad lange- 
varjuspordi-, purilennu-, allvee
spordi-, veesuusatamise- ja vee- 
mootorispordi-, auto-moto- ja 
automudelismiringid.

Üliõpilased, olge ka käesoleval 
aastal aktiivsed ALMAVÜ liik
med!

A. PILT,
TRÜ ALMAVÜ komitee

Üliõpilaste ametiühingu rüh- 
maorganisaatorite seminarlaa-
ger on Käärikul 16. ja 17. ok
toobril. Osavõtuks saab regist
reerida kuni 12. oktoobrini TRÜ 
ametiühingukomitees (kohviku- 
maja III korrusel). Eriti oluline 
on nende rühmaorganisaatorite

Tuusikud
TRÜ a.-ü. komiteele on saabunud 1971. a. IV kvartaliks puhkekodu 

tuusikuid alljärgnevalt:
Kastropol (Krimm) 22. oktoobrist kuni 14. nov. — 26.40 rbl. 
Pitsunda (Kaukaasia) 3.—20. detsembrini — 30.60 rbl.
Laulasmaa 26. nov.' — 7. dets. — 4 tuusikut ä rbl. 7.20 

„ 20.—31. dets. — 2 tuusikut ä rbl. 7.20 
Pühajärve 25. nov. — 6. dets. — 2 tuusikut ä rbl. 7.20 

Tuusikuid lõunasse on võimalik välja anda tasuta.

AMETIÜHINGUKOMITEE

KINOKLUBIS

9. oktoobril kell 17 Vanemuise tn. 46 näitame programmi VII rah

vusvahelisest Moskva kinofestivalist. Katkendid paremateks tunnis

tatud filmidest. Kommenteerib kinokriitik A. Medvedev (Moskva). 

Kutsume kõiki! Sissepääs 30 kop.

osavõtt, kes on sel aastal valitud 
esmakordselt. Riietus olgu soe ja 
sportlik (ka väljasviibimiseks).

Väljasõit 16. okt. kell 9 pea
hoone eest, orienteeruv tagasi 
jõudmise aeg Tartusse 17. oktoob
ril kell 17.

Ametiühingukomitee

80-aastane 
hall eideke...

(Algus 2. lk.)

oli suunatud keelele, aga suure hu
viga jälgisime ka sisu 

Kui kaheksakümneaastane hai! 
eideke jutustas, kuidas ta õige pi
sikesena vooraste juures karjasena 
teenis, poolsalaja öösiti koju jook 
sis, millist vaeva tunda sai, sii 
mõtlesime, et meie vist poleks sel
lisele elule vastu pannud.

Kuulsime sõnu, _mis kirjakeel- 
kõnelejaile päris võõrana tunduvad 
Nii öeldi sõber asemel sõpr, rublo 
asemel rupla. Kannel oli simmel, 
kahvel ork, pisike mägi kumarik 
jne. Helikopterit nimetas üks eide
ke merihärjaks, televiisorit lihtsalt 
viisoriks.

Viimasel ööl istusime Kullamaa 
linnamäel ümber lõkke, südames 
oli veidi nukker tunne nagu ikka, 
kui pead lahkuma juba armsaks 
saanud paigast ja inimestest.

TRÜ orientalistikakabinet MERIKE AIDAK,eesti fil. III k.

Idahuvilistele!

Nõukogude Liidu ja India rah
vaste suhted on viimasel ajal 
veelgi tihenenud ja tugevnenud. 
Arvestades Tartu ülikooli panust 
India uurimises, tuleb ka praegu 
jätkata neid traditsioone, sest 
sõprus eeldab teineteise head 
tundmist. TRU orientalistikaka
binet on indoloogiliste õpingute 
süvendamisel käesoleval aastal 
soodsas olukorras seetõttu, et 
uusindia keeli (eeskätt hindit) 
hakkab õpetama hindu Naresh 
Mody. Tema esimene sissejuhatav 
loeng hindi keelest toimub nelja
päeval, 14. oktoobril kell 18 TRÜ 
orientalistikakabinetis (keemia
hoone II korrus, tuba 224). Õppe
keelega ei tohiks olla erilisi rasku
si, sest N. Mody valdab eesti keelt 
juba rahuldavalt.

Post Mortem
31. augustil toimus Havanna 

ülikoolis tseremoonia seoses aja
kirjanduse litsentsiaadi tiitli ' pos
tuumse andmisega Tamara Hay- 
dee Bunke Biderile. Tegemist on 
Argentiinas sündinud saksa pä
ritoluga neiuga, kes sai tuntuks 
kui Che Guevara partisanisalga 
luuraja ja võitleja Tania (Tania 
la guerrillera). Tania kuulus Che 
põhisalgast eraldunud gruppi. 
Gruppi juhtis Kuuba armee major 
Vilo Acuna Joaquin, kes pidi 
moodustama uue partisanikolde. 
31. augustil 1967. a langes aga 
kogu salk lõksu ja hävitati. Sak
sa DV-st Kuubale elama asunud 
Tamara Bunke hakkas 1962. a. 
õppima žurnalistikat Havanna üli
koolis. Õpingud katkesid seoses 
tema vabatahtliku siirdumisega 
«teistesse maailma maadesse». 
Post Mortem litsentsiaadi tiitli 
andmine oli Havanna ülikoolis 
esmakordne ja seda tehti humani
taarteaduskonna esildisel.

Olgu meenutatud, et täna neli 
aastat tagasi — 8. oktoobril 1967 
pidas legendaarne partisan Er
nesto Guevera de la Serna ehk 
Che oma viimase lahingu Boliivia 
selvas.

A. T.

Kaotus 
Tamme staadionii 

HY-TRÜ
Üheteistkümnes sõpruskohtu

mine Helsingi ja Tartu parimate 
üliõpilaskergejõustiklaste vaheJ 
lõppes juba teist korda järjest 
tartlaste kaotusega. Miks?

Koduseinte toetusest seekord 
kõnelda ei saa, sest pealtvaata
jaid oli napilt sadakond ja nen
degi häälepaelad paistis jäine 
tuul olevat kinni külmutanud. 
Tartlastel oli sel aasta nõrgem 
koosseis kui kunagi varem. Vigas
tuse tõttu puudusid M. Paama,
E. Laasner, E. Kaup, R. Tõru jA 
A. Nurmekivi. Punktide vahe oli 
küllaltki väike (155:140), nii et 
võiduks oleks piisanud näiteks R. 
Tõru täie jõuga kaasalöömisest.

Tulemused jäid üldiselt keskpä
raseks, paljudel aladel oli aga re
bimist küllaga.

Kalju Jurkatamm, kes soojen
dusel vigastas jala, võitis 100 
meetri jooksus rahvusvaheliselt 
tuntud sprinterit R. Vileni. Tema 
aeg 10,8. Ka poole pikemal dis
tantsil tal vastast polnud.

26 kg üle tsentneri kaaluv Во 
Grahn võitis kuulitõuke 18.03-ga. 
Ka tema ketas lendas kõige kau^ 
gemale (53.62).

Huvitava duelli pidasid maha 
odamehed Lars Avellan ja Too
mas Savi. Peale jäi soomlane 
72.54-ga, Savi oda lendas pool 
meetrit vähem.

Jäise ilma kohta hea aja
(11,8) saavutas Mona-Lisa Strand- 
vall 100 meetris. 400 meetri võidu 
jagas ta kahasse kaasmaalanna 
P. Vilmiga. Nende molema aeg 
oli 58,5.

Meie kergejõustiklastel tuleb 
talvel tugevalt töötada, et järg
misel aastal Helsingis tänavune 
allajäämine tasa teha.

R. REBANE

Klubis
REEDEL estraadiprogramm- 

Nuustaku isetegevuslaste^ «Kee
latud on ...» . Pärast tants kella 
üheni öösel külaliste kitarrian- 
sambli saatel.

LAUPÄEVAL RSR-i show.
PÜHAPÄEVAL tantsuõhtu.
Kõigi õhtute algus kell 20

MUUSIKAHUVILINE TUDENGI
Kui Sa oskad mängida akord- 

kannelt, akordioni või kontrabas
si, tule julgesti esmaspäeval või 
neljapäeval kell 18.30 TRÜ klu
bisse. Rahvakunstiansambli rah
vapilliorkester ootab Sindi

Tänuavaldus
Tänan südamest kõiki, kes mind 

ninu 50-ndal sünnipäeval õnnit- 
esid ja mulle palju rõõmu val- 
riistasid!

EUGEN KAITSA

Sügav kaastunne Leole 

isa

surma puhul.

Mat. ped. II kursus

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет») 
■ .Тарту Эстонской ССР. Орган Гарту- 
кого государственного университета 

Hans Heidemanni, nim. trükikoja Irükkl 
Tartu. Ülikooli 1719 I I I ,  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 6063. MB 08705.
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KÕ1G1 М АДРЕ PROLETAARLASED. QHiNE6E;
Ühiskondlikel alustel tegutsev 

kõneoskuse kool kutsuti äsja ellu 
TRÜ rektoraadi ja ühiskondlike or
ganisatsioonide poolt, et osaliseltki 
korvata retoorikakursuse puudu
mist kehtivates õppeplaanides. 
Kõneoskuse kooli eesmärgiks on 
anda üliõpilastele, aspirantidele ja 
õppejõududele võimalus omandada, 
täiendada ja viimistleda avaliku 
esinemise oskust. Kooli õppetöö on 
kavandatud poolteisele õppeaastale. 
Esimesel õppeaastal kuulatakse re- 
toorika-alaseid loenguid selle ala 
parimatelt spetsialistidelt-entusias- 
tidelt meie ülikoolist ja väljast
poolt. Teisel õppeaastal korralda
takse loengutsükli ärakuulanutele 
praktikume, mille käigus iga osa
võtja valmistab ette ühe populaar
teadusliku loengu, et omandada va-

Kõneoskuse kool alustab
tööd!

jalikke esinemiskogemusi. Õppe
tööst osavõtt toimub kahes vormis: 
kas ainult loengute kuulamise või 
loengute kuulamise ja praktikumide 
läbitegemise näol. Loengutsüklist 
osavõtnutele antakse sellekohane 
tunnistus, praktikumid edukalt lä
biteinud võetakse aga vastu ühin
gu «Teadus» liikmeks ja neil ava
neb võimalus esineda avalike popu
laarteaduslike loengutega.

Kõneoskuse kooli võetakse vastu

kuulajaid üliõpilaste hulgast alates 
kolmandalt kursuselt. Osavõtuks 
registreerimine toimub teaduskonna 
komsomolibüroo ja dekanaadi 
kaudu.

Kõneoskuse kooli tegevust juhib 
kooli nõukogu järgmises koossei
sus: H. Kabur, E. Kaitsa, A. Kalli- 
korm, P. Kask (kooli juhataja), 
T. Laak, S. Lepik, V. Murel,
H. Palamets (juhataja asetäitja), 
L. Pung ja H. Sarapuu (sekretär).

NB! Rahvakontroll

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTE IKOM ITEE  
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  D A  ' 
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A

Nr. 28 Reedel, 15. oktoobril 1971. а. ХХП8 aastakäik

ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XIX konverents

7. oktoobril tolmus TRÜ aulas ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX 
konverents. Päevakorras oüd:

1. ELKNÜ TRÜ komitee aruanne.
2. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni revisjonikomisjoni aruanne.
3. ELKNÜ TRÜ komitee valimised.
4. Delegaatide valimised EL.KNÜ Tartu Iinnaorganisatsiooni kon

verentsile.
Komitee ^aruande esitas M. Kubo, revisjonikomisjoni aruande Mir

jam Kõbejärv ja mandaatkomisjoni aruancl« Tiiu Krause.
Läbirääk mistel võtsid sõna Ants Reinmaa (Ajaloo-Keeleteadusk.

IV k.), Kalle Mälberg (Ajaloo Keeieteadusk. IV к ), Aare Lutsar (tee
nistuja), Tõnu Laak (Majandusteadusk. IV k.), Tiit’ Kandier (Füüs'ka- 
Keemiateadusk V k.), Lenina Blum (Majandusteadusk. IV к ), Mai 
Laas (Kehakultuuriteadusk. III. к) ,  Jevgeni Golikov (Ajaloo-Keeletea
dusk. VI k.), Harri Faiman (ÜKTU büroo), Tauno Meie! (TRÜ klubi), 
Rein Veidemann (Ajaloo-Keeleteadusk. IH k.), Andres Piirsoo (Geo- 
^raafia-BiolooETiateadusk.), Tiit Koldits (Ajaloo-Keeleteadusk. IV k.), 
Jaanus Paal (Geograafia-Bioloo^iateadusk. III k.), Andres Langemets 
(Ajaloo-Keeleteadusk. II k.), Toivo Kuldsepp (Ajaloo-Keeleteadusk.
V к ). Martti Preem (Matemaatikateadusk. V к ), Hardo Aasmäe (Geo- 
graafla-Bioloogiateadusk. Ih  k.), Laur Karu, Allan Kullaste (ELKNÜ 
KK sekretär), Kalev Koger ja Arnold Koop.

Konverentsi tervitasid EL-KNÜ TPI organisatsiooni poolt Helle Abo, 
TPedl-st Ain Sepp.

Lõppsõnaga esines M. Kubo.
Konverents hindas komsomolikomitee töö aruandeperioodil h e a k s  

ja võttis vastu ulatusliku otsuse.
ELKNÜ KK sekretär A. Kullaste andis L. Karule aumärgi «Aktiivse 

töõ eest komsomolis» ja J. Vilierile ÜLKNÜ KK aukirja.
Konverents valis 58 liikmelise uue komsomolikomitee ja 3-llikmellse 

revisjonikomisjoni.

Meie ülikooli teadusliku raama
tukogu üks suuremaid raamatu
hoidlaid asub Sõbra tänavas, kuhu 
on koondatud üle 340 000 köite 
väga mitmetelt teadusaladelt. Üle 
60% neist pole raamatukogu põhi- 
fondis veel esindatud ning ootab 
alles sinna pääsemist. Samuti on 
seal suurel hulgal mitmesugust 
teatmekirjandust ja ülikooli endis
te professorite memoriaalkogusid. 
Hoidlas asub raamatukogu vahe- 
tuslond, mille alusel toimub vahe
tus kodumaa ja välismaa raamatu
kogudega. Aeg-ajalt leitakse raa
matute hulgast ka haruldasi või 
väga vanu teoseid, mis muidugi 
spetsiaalhoidlasse üle viiakse, aga 
niikaua kui nad avastatud pole, ja
gavad ülejäänutega ühist saatust.

On selge, et hoidlasse on paigu
tatud väga väärtuslik ja vajalik 
osa meie suurest raamatukogust. 
Tingimused, peamiselt mikroklimaa- 
tilised, milles raamatud juba pike
mat aega viibivad, ei vasta aga 
vähimalgi määral raamatute hoid
miseks esitatavaile nõudeile.

Sellest ollakse teadlik juba aas
taid ning ka aastaid sedastatakse 
raamatukogu töötajate poolt raa
matute olukorra halvenemist: üha 
enam levib hallitus, ikka intensiiv
semalt paljunevad ja tegutsevad 
mitmesugused raamatukahjurid. 
Esineb liigniiskust, sest katus la
guneb ja vihma- ning sulaveed 
pääsevad sisse, aknad on tihenda- 
mata, osalt katki.

Raamatükogutöötajate töötingi
mused on ebanormaalsed: ruumid 
on külmad küttesüsteemi täieliku 
puudumise tõttu, elektriseadmeid 
pole piisavalt jne.

Igal aastal esitab raamatukogu 
haldusele avaldusi ja kirju; hoid
las käivad mitmesugused komisjo
nid, koostatakse akte, arutatakse, 
võetakse vastu otsuseid. Siis jälle 
kirjutatakse, räägitakse, kritiseeri-

Ühenduses 
on fõud!

takse, räägitakse . . .  jälle aruta
takse . . .  ja nii juba mitu aastatl 
puhastatakse ja kuivatatakse raa
matuid, arvutatakse kokku, kui pal
ju on hallitanud raamatute hulk 
suurenenud, kui palju kahjurid kur
ja teinud. Püütakse pangede viisi 
söödikuid ja põletatakse neid ahjus, 
hävitatakse mürkkemikaalidega ja 
gaasilainetega. Aeg-ajalt peetakse 
jahti katkistest akendest sisselenna- 
nud lindudele.

Nii et raamatukogu töötajaile 
tööd ja tegevust jätkub, peaasi kui 
tervis vastu peabl

Viimane komisjon, kes külastas 
mainitud raamatuhoidlat, tegi seda 
15. aorillil 1971. a. koosseisus: 
EKP TRÜ komitee sekretär K. Ko
ger, TRÜ pearaamatupidaja L. Zer- 
nant, TRÜ Teadusliku Raamatuko
gu restaureerimislaboratooriumi ju
hataja E. Valk-Falk ja TRÜ rah- 
vakontrolligrupi esimees T. llomets. 
Komisjon esitas TRÜ rektorile olu
korra kohta akti. seejärel toimus 
rektori juures nõupidamine, millest 
võttis osa ka teadusliku raamatu
kogu direktsioon.

Siis oli kevad. Tull suvi ja saa
bus sügis ning sellest nõupidami
sest on möödunud seitse kuud. 
Nagu selgub aga TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu rahvakontroLigrupi 
aktist 4. oktoobrist 1971. a., on olu
kord hoidlas niisamasugune nagu 
kevadel või veel halvemgi.

Mis see siis on. miks asi ei ede
ne? Hoovõtuaega oleks nagu kül
lalt olnud ja arusaamist asja paki- 
lisusest pidanuks vahepeal juurde 
tulema, sest igaühele on ju selge, 
et uus raamatukoguhoone niipea 
valmis ei saa. Kõigepealt tuleb ta 
ehitamist alustada ja ehitamine ise

võtab ka omajagu aega. Ilmselt 
kulub selleks aastaid ja niikauaks 
jääb Sõbra tänava hoidla ikkagi 
raamatukogu käsutusse.

Kõige raskem probleem on kütte
süsteemi ehitamine. Projekti saami
seks pöörduti «Tööstusprojekti» 
poole, kuid see asutus ütles oma
poolsetest teenustest ära. Nõusolek 
saadi «Kommunaalprojektilt», kes 
tellimuse küll vastu võttis, aga en
ne tuleva aasta algust sellega te
gelema ei saa hakata. Milline küt- 
tevarianat valitakse, pole samuti 
selge. Kindel on aga üks — käes
oleval sügisel-talvel ja järgmise 
aasta kevadel mingisugust muuda
tust paremuse poole hoidla mikro
kliimas ette näha polel

Mis puutub aga elektrisüsteemide 
täiustamisse, katuse ja akende pa
randamisse, siis nendes küsimustes 
pole asjaomased ringkonnad näh
tavast? veel kindlatele seisukohta
dele jõudnud — vastasel korral 
oleks selle seitsme kuu jooksul üht
teist siiski jõutud ära teha.

Kokkuvõttes, olukord on ikka en
dine. Raamatud tolmuvad, niisku- 
vad, hallitavad. Neid purevad ja 
järavad nahanäkid, kasukanäkid, 
raamatutäid, leivamardikad ja suur 
hulk muid teesklasi ja teisi söödi
kuid, kes raamatuid toiduks tarvi
tavad!

Aga mida ikkagi teha? Võib-olla 
tuleks organiseerida veel üks nõu
pidamine, kus päevakorras on 
vastuvõetud otsuste täitmine ning 
selgitatakse välja, kuidas on funkt
sioneerinud raamatute säilitamise 
huvides oletatav süsteem — TRÜ 
Teaduslik Raamatukogu — ehitus- 
jaoskond — haldusaparaat. Võib
olla selgub midagi öpet’ikku ja 
jõutakse isegi selle luik-vähk-haug 
tüüpi umbsö’me lahtiharutamiseni. 
Sest nagu öeldakse — ühenduses 
on jõud!

T. ILOMETS,
TRÜ rahvakontrolligrupi 

esimees

A R U A N D E S T
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 

kuulus aruandeperioodil 3765 kom
munistlikku noort, mis moodustab 
86,1% üliõpilaste üldarvust. Komi
tee kavandas oma töö kõrgemate 
partei- ja komsomoliorganlte kong
resside ja pleenumite ning ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni konve
rentsi otsustest lähtudes. Eriti 
olulisi eesmärke meie tööle andis 
NLKP XXIV kongress.

Konvtee pidas seitse pleenumit, 
kus tähtsamate küsimustena aruta
ti omavalitsust, õppetööd, malevate 
tööd, leninlikku arvestust, slseor- 
ganisatsioonilist tööd.

Büroo pidas aruandeperioodil 29 
istunelt, kus organisatsiooni töö 
analüüsi ja juhtimise kõrval lahen
dati 32 personaalküsimust.

Aastaks 1970 oli ülikooli komso
molikomitee kogunud hulga koge
musi selle kohta, milline peaks 
komsomolitöö kõrgemas koolis o’e- 
ma. Peaeesmärgiks oli ja on se’lls- 
te kõrgema haridusega spetsialis
tide kasvatamine, kes läheksid üli
koolist ellu väljaarenenud marksist- 
Hk-ieninliku maailmavaatega. On 
pikemata selge, et nii teoreetilise 
materjali tundmaõppimine ühiskon
nateadustes kui ka oma eriala hea 
tundmine on vaid isiksuse arenemi
se üks külgi kõrgemas koolis. Siin
juures on oluline ja arendav see, 
kuidas omandada marksistlik maa
ilmavaade, kuidas olla juba üliõpi
lasena aktiivne. Veelgi enam — 
kuldas praktiliselt ellu viia ja kinni 
pidada teoreetilistest tõdedest. Ei 
ole usutav, et viis aastat ülikoolis 
ainult teoreetilisi teadmisi omanda
nud noor spetsialist suudaks töö
kohal kaitsta oma seisukohti, seda

eriti veel siis. kui tal puuduvad 
kogemused poliitiliseks tegevuseks. 
Ka kaasajal teaduse ja tehnika 
progressis on ja jäävad otsusta
vaks jõuks töötajad, spetsialistid. 
Meie maa tuleviku seisukohalt 
on oluline, millised teadmised 
ja oskused omandatakse kõrge
mas koolis. Kommunistlik maail
mavaade ja eriala põhjalik tund
mine on baasiks, mille alusel hil
jem pidevalt, kogu eluaeg oma 
teadmisi täiendatakse. Teaduses ja 
elus ei ole palju lõplikke tõdesid. 
Eriti tänapäeval peab noor spetsia
list suutma ajaga sammu pidada, 
iseqi ajast ees käia. Ta peab olema 
mõistev ja vastuvõtlik uue suhtes. 
(Tegelikult aga näeme me küllalt 
ülikooli lõpetanuid, kes käituvad 
printsiibi järgi: ainult see, mis mi
nu ajal tehti, tehti hästi, või — 
see küsimus ei puuduta mind, mul 
ei ole kasulik sellega tegelda. Pa
rem ei pista nina tulle, sest siis cl 
saa ka kõrvetada.) Peremehetunde 
tekkimine ja kasvatamine oma lä
hema ümbruse ja kogu ühiskonna 
suhtes saab aiguse perekonnast, 
kinnistub koolisüsteemis Eriti olu
line on aga kõrgema kooli osa, kus 
õpivad juba täiskasvanuks kujune
vad, järelikult oma tegevuse eest 
täit vastutust kandvad kodanikud. 
Praktika on tõestanud, et sotsiaalse 
tegevuse kogemuse andmine kõr
gemas koolis el saa toetuda näili
sele tegevusele, puhtorganFatoor- 
sele tööle. On ammu vä’jaöeldud 
tõsiasi, et organisatsioon peab või
maldama oma li'kmetele tõsist ja 
sisi’k^t tegevust, mis kujundaks 
üliõpilastes arvamust, et organisat- 

(Järg lk. 2)

algas möödunud neljapäeval üld
koosolekuga. Ringi esimees Sirje 
Kiin, eesti filoloogia osakonna_ dip
lomand, meenutas mullusel õppe
aastal peetud seminare sotsioloo
gia klassikute kohta ning arvas sel
lise süstemaatilise õppesarja igati 
kasulikuks nii sotsioloogia eriplaa
niga õppijatele, sotsiaalpsühholoo
gia eriharu üliõpilastele kui ka teis
tele sotsioloogiast huvitatutele. Se
da sarja alustati möödunud sügisel 
seminariga «Mis on sotsioloogia?». 
Kümneid erinevaid definitsioone 
analüüsis ajaloo V kursuse üliõpi
lane Jaak Allik, pakkudes välja 
omapoolseidki seisukohti. Jätkati 
sotsioloogia klassikute tutvustami
sega: Herbert Spencer (referaadid 
psühholoogiaosakonna IV kursuse 
üliõpilaselt Mati Heidmetsalt, aja
loo V k. üliõpilaselt Aili Aare
laiult), Auguste Comte (Kalle 
Mälberg psühholoogia IV kursuselt 
ja Jaan Kaplinski sotsioloogia la
boratooriumist). Psühholoogilist 
koolkonda sotsioloogias tutvustasid 
Jaak Tamm (psühholoogia IV k.) 
ja Henn Mikkin (psühholoogia la- 
barotooriumi töötaja). Tänavu jät
katakse õppeseminare edasijõudnu
te ringis.

Mulluse õppeaasta keskseks sünd
museks kujunes üliõpilaste kaua
oodatud valuutavaba teadusliku

Seitsmes töö
aasta sotsi о- 
loogiaringis

eesmärgiga välisvahetus. Märtsis 
võeti Tartus vastu 10 Krakowi Ja- 
giello-nim. Ülikooli üliõpilast ja 
septembris toimus meie vastureis 
Krakowisse. Vaatamata ebaproport
sionaalsele ajaloole (Poola sotsio
loogia on üle viiekümne, meil üle 
viie aasta vana), oli mõlemale poo
lele huvipakkuvat eeskätt metodo
loogias. Vahetati palju metoodilist 
materjali ja kogemusi, igaüks sai 
sõlmida lähemaid erialaseid kon
takte kitsamas uurimislõigus. Üldi
selt arvati, et vahetama peaks ka 
teaduslikke töötajaid. kusjuures 
printsiibil — vähem inimesi pike
maks ajaks, et saaks süveneda, raa
matukogudes töötada jne. Esma
kordse teadusliku välisvahetuse 
teokssaamisel oli palju teeneid TRÜ 
ÜTÜ esimehel Toomas SulUnguI ja 
ringi juhendajal sotsioloogia labo
ratooriumi nooremal teaduslikul 
töötajal Renlta Timakul. Saadud 
hulgaline informatsioon Poola sot
sioloogiast ei tohiks jääda ainult

reisil olnute teada, seepärast on ka
vas välja anda nn. Poola-kogumik.

Valimistel võitis Kalle Mälbergi 
(psühholoogia IV k.) kandidatuur, 
tema kinnitatigi ringi uueks esime
heks. Valinnd endale kabineti koos
seisu sotsiaal-psühholoogia eriharu 
üliõpilastest, esines uus esimees 
plaanidega käesolevaks sotsioloo- 
gia-aastaks.

Esmase ülesandena tuleb oktoobri 
lõpul läbi viia järjekordne ÜTÜ 
sotsioloogiaringi teaduslik konve
rents

Plaanis on luua algajate ring 
sotsioloogia põhimõistete tutvus
tamiseks noorematele asjasthuvita
tutele. Seoses EPA-s avatav^ sot- 
sioloogiaringiga hakkavad TRÜ ja
F.PA ühised seminarid algajatele 
toimunn ka EPA ruumes. Juhenda
jaks jääb Peeter Vihalptnm.

Poole’i on jäänud üliõpilastööde 
publitseerimine. Teise üliõpiRstööde 
kogumiku materjal— on põhiliselt 
koos, ko'mandas ava’datak^e kon
verentsi matenalid Need koik nõua
vad kiiret trükkitoimetamist.

Plaanis on ülevaate saamiseks 
hakata tutvuma nii Eestis kui ka 
mnjal NSV LMdus tehtava sotsio’oo- 
gia-alase tööga, et korvata suurt 
provintsialismi meie teadmistes.

VAATLEJA

SAAGE 
TUTTAVAKS!

2. novembril kell 15 algab aulas 
ametiühingu aruande- ja valimis- 
konverents. Hakkame tutvustama 
uue valitava komitee liikmekandi- 
d?ate:
Riina Blauhut
— õigusteaduskonna IV kursuse 

üliõpilane; TRÜ ametiühingu
komitee liige 1969. a. peale; 
ÜLKNÜ liige.

Endel Jürimäe
— Matemaatikateaduskonna dekaan,

dots., füüs.-mat. kand.; kordu
valt kuulunud teaduskonna par
teibüroo koosseisu.

Vilve Kalits
— NLKP ajaloo kat. v.-õp^taja, 

ajalookandidaat: olnud ENSV 
TA Etnograafiamuuseumi ameti
ühingukomitee liige; NLKP Hi- 
ge.

Rein Kärner

— Ajaloo-Keeleteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane; ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni võõrfiloloogia 
osakonna sekretär 1969 70 õ -a., 
EL^NÜ TRÜ Ajaloo Keeletea
duskonna sekretär 1970/71. õ.-a.;

ÜLKNÜ liige,
Enn Lasn *
— Arvutuskeskuse v. tead. tööt.; 

TRü ametiühingukomitee liige
1969. a. peale.

Vootele Meipalu
— Sünnitusabi ja günekoloogia 

kat juh, prof. kt., med.-doktor; 
TRÜ ametiühingukomitee liige 
196R. a. peale; NLKP liige.

Inge Orgo
— Riigi ja haldusõiguse kat. v.-õpe- 

taja. õigustead. kand.; TRÜ ame
tiühingukomitee liige 1967. a. 
peale; NLKP liige.

(Järgneb.)



ELKNU TRU 
organisatsiooni 
XIX konverents

A R U A N D E S T
(AlgUS lk. 1)

Märl- Kubo
sioon on neile vajalik, mitte vastu
pidi. Töö peab olema korraldatud 
nii, et üliõpilased tunneksid oma te
gevuse vajalikkust ja sotsiaalset 
tähtsust, tunnetaksid, et selle tule
musena on midagi muutunud meis 
endis ja meie ümber.

Möödunud aruandeaasta alguseks 
oli välja kujunenud soodne õhk
kond paljude kogu üliõpilaskonna 
ees seisvate probleemide lahenda
miseks. Eelmise komitee sekretärid 
suunasid komsomolitöö põhiraskuse 
ja eesmärgi organisatsiooni sisse. 
Selleks tehti ära suur töö oma
valitsussüsteemi väljatöötamisel. 
Uue komitee ülesandeks jäi nende 
projektide elluviimine ja aktiivi 
õpetamine. Siinkohal peab ütlema, 
et praegu on väga tähtis uue, noo
re aktiivi leidmine ja õpetamine. 
Üha vähemaks jääb meie organi
satsioonis neid, kes võitlesid üli
õpilaste aktiivsema osavõtu eest 
ülikooli elu juhtimisest. Nüüd, kus 
on vastu võetud konkreetsed otsu
sed, on noortel aktivistidel vaja 
tundma õppida seda, mida nende 
vanemad kolleegid on saavutanud ja 
kuidas edasi minna. Ning mitte ai
nult omavalitsuse küsimustes. (Po
le vist vaja igal aastal jalgratast 
leiutama hakata, kuigi ka see on 
vajalik ja arendav tegevus.)

Ülikoolis on ideoloogilises töös 
keskseks üliõpilaste marksistlik-le- 
niniikü maailmavaate kompleksne 
.väljaarendamine ühiskonnateaduste

sügava ja loova tundmaõppimise 
alusel. Ühtlasi oleme lähtunud põ
himõttest, et iga komsomoliüritus 
teeniks mingit kindlat poliitilist 
eesmärki, et tal oleks kindel idee
line suunitlus.

Komiteel on praegu head suhted 
ühiskonnateaduste kateedrite õppe
jõududega. Nii arutasime möödu
nud aastal ühiselt, kuidas paremi
ni korraldada üleliidulist IV ühis
konnateaduslike üliõpilastööde 
konkurssi. Otsustasime eesmärgiks 
seada mitte ainult teadusliku kal
lakuga võistlustööde kirjutamise, 
vaid siduda kogu konkurss otseselt 
Õppe- ja kasvatustööga. Seadsime 
eesmärgiks, et iga reteraat vormis
tataks ja esitataks konkursile. Ka
teedrite poolt koostati soovitata
vad näidisteemad, neid kogunes li
gikaudu 1000. Komsomolikomitee 
juurde moodustasime konkursiko
misjoni (esimees P. Kenkman), 
kes alustas konkursi propageeri
mise ja selgitamisega ülikooli aja
lehes ja tegi organisatsioonilist 
tööd komsomoliaktiiviga. Hiljuti 
tehti ülikoolis kokkuvõtteid kon
kursi tulemustest. Konkursile lae
kus 946 referatiivset ja võistlus
tööd, mis on 15 korda rohkem kui 
eelmistel aastatel. Kõige rohkem 
valmis töid filosoofia ja NLKP aja
loo kateedrites. Komsomoli- ja 
noorsooteemalisi võistlustöid tehti 
kõige rohkem NLKP ajaloo kateed
ris J. Andi, i. Kalitsa, S. Lepiku 
ja F. Kinkari juhendamisel. Kon
kursi lõpetame tänavu 28. oktoob
ril piduliku aktusega aulas, kus tu
levad ettekandmisele kuus paremat 
tööd ning antakse üle autasud ja 
diplomid. Parimate autoritena võiks 
märkida: G. Krupski, J. Kõrge 
(õigust. II), J. Karulaas, A. Kruu
se (Majandust.), A. Aarelaid (ajal. 
IV), S. Kiin (eesti f. IV), A. Sei- 
ienthal (eesti f. V), U. Ehasoo, 
J. Koolmeister (Õigust. III).

Seoses ühiskonnateaduste õppi
misega oleks võib-olla otstarbekas 
korraldada ka meil midagi niisu
gust, nagu seda on TPI konkursid 
ühiskonnateaduslike distsipliinide 
tundmises. Ehk selgitame ülikoolis 
välja parima üliõpllase-filosoofi või 
NLKP ajaloo tundja? See aitaks 
elavamaks muuta seniseid õppetöö 
traditsioonilisi vorme.

Üldistades võib öelda, et mark- 
sistlik-Ieninliku teooria omandami
ne üliõpilaste poolt on paremaks 
muutunud, seda kinnitavad ka ek
samihinded.

L E N I N L I K  A R V E S T U S
Tõsiseks poliitiliseks ürituseks 

meie organisatsioonis kujunes le
ninlik arvestus. See töövorm on 
üle Liidu praegu komsomoliorgani
satsioonis keskne. Meil ofi kogemu
si möödunud aruandeperioodist, mil

leninlik arvestus möödus edukalt. 
Põhimõtteliselt korraldasime arves
tuse samuti kui möödunud aastal, 
asetades pearõhu üliõpilaste indi- 
vaduaalsele atesteerimisele. Andsi
me teaduskondadele ja osakondade
le suuremad vabadused arvestuse 
vormide osas. Positiivse tulemuse
na võib märkida, et koostöö par- 
teibüroodega laabus niisama hästi 
kui möödunud aastal. Tõsiselt suh
tusid atesteerimiskomisjonid oma 
ülesannetesse Majandusteaduskon
nas (sekretär T. Laak), Õigustea
duskonnas (M. Kõli). Üldse võttis 
arvestusest osa 3375 kommunistlik
ku noort, neist sooritas arvestuse 
3275, ei sooritanud 100. Vestlustel 
atesteerimiskomisjoni ees käis 75S 
üliõpilast. Leninliku arvestusega 
seoses kerkis rida probleeme. Ras
ke on välja töötada ühtseid kritee
riume, mille alusel lugeda arvestus 
kas sooritatuks või mitte. Sel aas
tal püüdsime atesteerimist diferent
seerida. Kahe aasta jooksul saadud 
kogemused lubavad välja öelda sei
sukoha, et kõrgemas koolis on 
otstarbekas atesteerimine läbi viia 
kahel kursusel, II ja IV. Esimene 
kord võetakse kokku üliõpilase töö 
üldainete omandamisel, tema tege
vus komsomoliorganisatsioonis, lü
litumine kogu ülikooli ellu. IV kur
susel toimub lõplik atesteerimine 
kogu ülikoolitöö põhjal. Niisugune 
süsteem annab rohkem kaalu kogu 
arvestusele. Need probleemid tõs
tatasime ELKNÜ KK pleenumil. 
Meie ettepanekud leidsid heakskii
tu — sel aastal on leninliku arves
tuse juhtimisele lähenetud noorsoo 
eri kategooriate iseärasusi arvesta
des. Atesteerimine toimub indivi
duaalselt II ja IV kursusel, kollek
tiivselt aga igal kursusel, osakon
nas ja teaduskonnas igal aastal. 
Arvestus toimub kõrgemates kooli
des eeloleva! aastal kolmes etapis:

esimesel etapil võetakse individu
aalsed ja kollektiivsed kohustused, 
koostatakse isiklikud plaanid. Tei
sel etapil tehakse kokkuvõtted 
marksismi-leninismi teooria tund
maõppimisest, referatiivsete tööde 
valmimisest. Atesteeritakse teist ja 
neljandat kutsust. Kolmandal eta
pil võetakse kokku kogu aasta töö: 
kaks õppesemestrit ja kolmas — 
töösemester — malevas ja suve
töödel. Meie arvates on see samm 
edasi leninliku arvestuse sisuka
maks muutmisel ja tuleb tunnus
tust avaldada ELKNÜ Keskkomi
teele, kes kõrgemate koolide arva
musi ja ettepanekuid arvestas.

I d e o l o o g i a s e k t o r i s  töö
tas 11 komitee liiget. Sektorit juha
tasid T. Kuldsepp ja hiljem V. Pee
dimaa. Analüüsiti ja hinnati aktu
aalseid üliõpilasprobleeme (ehitus
maleva poliitprogramm, leninlik 
arvestus, üliõpilaspäevad, kevadpi
du). Sektori koosseis oli noor, see
tõttu hariti kõigepealt iseennast. 
Kohtuti prof. M. Makaroviga, kes 
selgitas tänapäeva ideoloogilise 
võitluse probleeme filosoofilisest 
aspektist. Idoloogilise töö konkreet
seid vorme ülikoolis tutvustas par
teikomitee sekretär K. Koger. Koh
tumised olid veel filosoofiakandi
daat M. Titmaga, TRÜ pearaama
tupidaja L. Zernantiga. Suuremaks 
ettevõtmiseks jäi kevadel toimunud 
kohtumine Tartu NAK-iga. Asjali
kult kulgenud arutelul analüüsiti 
meie noorte luule ja proosa plusse 
ja miinuseid ajakirja «Noorus» 
põhjai. Siiski peaks eeloleval aasta! 
peamiseks ülesandeks saama kon
taktide tihendamine komitee ja ko
gu üliõpilaskonna vahel, ideoioo- 
giasektori ja ühiskonnateaduste ka
teedrite vahel, kaasaaitamine osa
kondade ideoloogilise töö planeeri
misele, suunamisele ja kontrollile. 
Käesoleval ajal ongi organisatsioo

nis oht, et side osakondadega ki
pub nõrgaks jääma. Teaduskonda
de bürood aga pole alati suutnud 
kogu tööd juhtida. Komitee uuel 
ideoloogiasektoril tuleks koos sek
retäridega välja töötada ühised 
p o l i i t i l i s e  töö s u u n a d  
e e l s e i s v a t e k s  a a s t a t e k s ,  
leida ü l i õ p i l a s k o n n a  k e s k 
ne p r o b l e e m  võ i  p r o b l e e 
m i d  ja s u u n a t a  t e g e v u s  
n e n d e  p r o b l e e m i d e  l a h e n 
d a m i s e l e .  Selleks tuleks tund
ma õppida üliõpilaskonna arvamu
si ja soove komsomolitöö kohta. 
Loodame, et ideoloogilise kasva
tustöö probleemide lahendamisel 
annavad konkreetset abi nii kom
munistliku kasvatuse laboratoorium 
kui ka sotsioloogiliste uurimistega 
tegelevad seltsimehed.

Oluliseks poliitiliseks sündmuseks 
käesoleva aasta kevadel olid ENSV 
Ülemnõukogu valimised. Et valimi
sed toimusid eksamisessiooni ajal, 
tuli komsomolil koos parteikomi
teega teha suurt organisatsiooni
list ja sisulist tööd. Tulemuseks oli 
üliõpilaskonna aktiivne osavõtt va
limistest.

P R O P A G A N D A T Ö Ö
Vastavalt ELKNÜ TRÜ organi

satsiooni 18. konverentsi otsustele 
pööras komitee endiselt tähelepanu 
üliopiIaskon*a informeerimisele si
se- ja välispoliitika, meie organi
satsiooni tegevuse ja mistahes -ko
mitee kompetentsi kuuluvates küsi
mustes. Sel eesmärgil alustasime 
informatsiooni levitamist teadus- 
konniti kursuste informaatorite kau
du, kelle ees esinesid komitee sek
retärid, sektorite juhatajad. Meie 
arvates on niisugune vorm praegu 
vajalik endiste üleülikooliliste in- 
formatsioonikoosolekute asemel. Re
gulaarne sisepoliitiline kommentaar 
algas kevadsemestril. Välispoliitika 
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S Õ N A V Õ T T U D E S T

T o n u  L a a k

Side 
organisatsiooni 
ja juhtide vahel

Nagu paljudest komsomolikonve- 
rentsi sõnavõttudest selgus, on or
ganisatsiooni üks valusaid prob
leeme komsomolikomitee ja kogu

organisatsiooni vahelise sideme 
nõrkus. Komiteel pole küllaldast 
informatsiooni gruppide tööst ja 
grupid ei tea, millega komitee te
geleb, Grupid saavad korraldusi, 
kuid sageli ei tea, mis ühe või tei
se käsu taga konkreetselt peitub, 
mis tingis selle väljaandmise.

«Meie komsomolitöö üks peami
si ülesandeid on iga üliõpilase 
kaasatõmbamine aktiivsesse poliiti
lisse ellu — olgu see siis otsuste 
langetamine või täideviimine,» üt
les konverentsil TÕNU LAAK, 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
asetäitja. Ei ole enam juttu komso
molikomitee salonglikkusest, kuid 
ei saa kiidelda ka massilisusega.

Mis teha? T. KOLDITSALT tuli 
ettepanek laiendada bürood grupp- 
orgide arvel, et informatsioon 
jõuaks otse sihtkohta. Praegu jää
vad paljud teated ja korraldused 
pidama osakondade sekretäride 
käes ja büroodes. Eriti halb olevat 
olnud olukord Ajaloo-Keeleteadus- 
konnas (võib-olla tingis seda ka 
möödunudaastane õhtune vahetus), 
kus informatsioon jõudis gruppi
desse suure hilinemisega,

T. Koldits pani ette kontrollida 
gruppide tööplaane ja nõuda aru
andmist tehtud tööst, sest komso
molitööd võib teha kaht moodi: üks

on tõeline tegutsemine, teine lin
nukeste kirjutamine.

Tähtis on, et komitee teaks täp
selt, mida on üks või teine grupp 
ära teinud.

Informeeritusest ja informeeri
matusest rääkis oma sõnavõtus 
T. LAAK. Informeerimatus viib oli
garhia tekkimiseni. Tudeng kaotab 
huvi aktiivse tegevuse vastu, see 
aga tähendab, et organisatsiooni 
tööd on võimalik juhtida vaid bü
rokraatia kaudu. Probleemid, mil
lega tegeleb komitee, ei puuduta 
iga üliõpilast isiklikult.

Passiivsusest ülesaamise eeltin
gimuseks on hea töö gruppidega.

Sm. J. Käbin tõstatas NLKP 
XXIV kongressil masside informee
rituse küsimuse ning tõestas selle 
tähtsust riigi kindla eksistentsi 
seisukohalt. «Analoogiliselt võime 
öelda, et ülikooli komsomol on tu
gev vaid siis, kui iga üliõpilane on 
kõigest informeeritud, saab kõige 
üle otsustada ja oma südametun
nistuse järgi tegutseda,» lisas 
T. Laak.

Tähtis, on ka juhtide osa massi
dega suhtlemisel. Vältima peab 
komsomolitööd ainult «ülespoole», 
tähtis on, et komsomoliaktivistid 
teeksid tööd ka «allapoole». On 
oluline, et komsomolitöö ei cleks

tähtsate ametiredelite tagaajamine 
ega-suurte sõnade tegemine, vaid 
et see oleks praktiline töö massi
dega.

Ka sm. K. Koger oli nõus, et 
informatsioonisüsteemi tuleb tõ
hustada. Näiteks radiofitseerida 
ühiselamud, et teated jõuaksid ope
ratiivselt iga üliõpilaseni.

Kes on majas 
peremees!

üsna palju juttu oli konverentsil 
omavalitsusest. Asi, mille eest tu
dengid ja komsomoliorganisatsioon 
on kaua võidelnud, sai seaduseks 
käesoleva aasta veebruaris. See aga 
ei tähenda, et kõik kulgeks ladusalt. 
Aspirant LAUR KARU ütles oma 
sõnavõtus: *Saime omavalitsuse 
kätte, aga mis edasi? Nüüd tuleb 
tööd teha, see paistab raskem kui 
rt&llegi kättevõitlemine.»
' ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri 
asetäitja TÕNU LAAK arvas: «Sel
leks et teostuks sisuline omavalit
sus, et lasta gruppidel tõepoolest 
aktiivselt tegutseda, on va\a pa
randada informatsiooni jõudmist 
iga üliõpilaseni.»

ANDRES PIIRSOO bioloogia V 
kursuselt märkis oma sõnavõtus, 
et omavalitsuse ellurakendamine

sõltus ja sõltub edaspidigi suures
ti komsomolivälistest teguritest, 
eelkõige aga administratsiooni 
mõistvast suhtumisest kommunistli
ke noorte püüdlustesse selles töö
lõigus. Kaugeltki ei kõnele vastas
tikusest teineteisemõistmisest see, 
et uue ühise.amu komandandi 
määramisel mindi mööda komso
molikomiteesi ja ühiselamu nõuko
gust, kellel tuleb komandandiga 
päev .päeva kõrval kokku puutuda. 
«Nii asuski uue ühiselamu koman
dandi kohale A. Suits, kes dekla
reerib avalikult, et ei tunnista min
git omavalitsussüsteemi ja püüab 
igati mööda minna ühiselamu nõu
kogust. Selline suhtumine ilmnes 
juba mööaunud aastal Tiigi 14 
ühiselamus, kus ühiselamu nõukogu 
sai väärnähtustest teada viimase
na, alles siis, kui sm. Suits, kes 
töötas selle ühiselamu komandan
dina, oli juba informeerinud kõr
gemalseisvaid organeid, tavaliselt 
isegi haldusprorektorit. Mulle näib, 
et Tiigi 14 ühise'.amunõukogu näi
tas möödunud aastal и es pikka 
meelt komandandiga suhtlemises, 
sest ega muidu o'eks komandandi
le suudetud se'geks teha (aga see 
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(2. ik. järg) 
tutvustamist jätkas Rahvusvahelis
te Suhete Ring loengute näol Kui
gi RSR-i liikmeskond ei o!e nii 
suur kui varem, on tema mõju 
kasv märgatav. Sel aastal alustati 
uuesti nädalakommentaaride aval
damist meie ajalehes. Alates 1970. 
aasta novembrist toimusid loen
gud sarjas «Akadeemia», kus üli
õpilastele esinesid vabariigi sil
mapaistvamad spetsialistid. Komi
tee korraldas üliõpilaste kohtumise 
rektor A. Koobiga.
. Üliõpilased esinesid väljaspool 

ülikooli loengutega, põhiliselt ühin
gu «Teadus» liinis. Peeti üle 130 
loengu partei- ja komsomoliajaloo 
küsimustes, majandusprobleemidest, 
rahvusvahelisest olukorrast, kultuu- 
riküsimustest, looduskaitsest. Tub
limatest lektoritest võiks nimetada 
S. Kallast, T. Laaki, V. Peedi
maad j t  See on üliõpilaskomsomo- 
U oluline panus linna poliithari- 
dussüsteemi tegevusse ja aitab kaa
sa kontaktide tihendamisele linna 
tööllsnoortega. Kahjuks ei ole me 
osanud ära kasutada sellist audi
tooriumi nagu keskkooliõpilased. 
Kavandasime küll plaani ja leid
sime lektorid sotsiaalpsühholoogili
se loengusarja läbiviimiseks Tartu 
keskkoolide abituuriumile, aga or
ganisatsioonilise kooskõlastamatuse 
tõttu ei jõudnud me sellega kauge
le. Aruandeaastal kerkis päeva
korda ka sidemete loomine ja tu
gevdamine linna tööstusettevõtete 
kommunistlike noortega. Peale üli
kooli lõpetamist ootab suuremat 
osa meist töö tootmises. On oluli
ne juba ülikoolipäevil teada, millis
te probleemidega elus tuleb kokku 
puutuda ja millist osa etendab 
komsomol tööstuse juhtimisel. Tei
selt poolt on hea, kui llnrmnoored 
tunnevad meie probleeme. Sel ees
märgil toimus neli kohtumist Tar
tu linna ettevõtete komsomolia'iii- 
vi ja meie komitee liikmete vahel.

Side Tartu ja kogu vabariigi 
koolidega oli S. Kallase ja I. Grä
zini korraldada. Meie eesmärk on 
propageerida ülikooli ja leida tule
vasi üliõpilaskandidaate, kujundada 
nende suhtumist kõrgema kooli 
töösse ja elusse. Esineti paariküm
ne! korral vabariigi keskkoolides. 

Valmis ülikooli tutvustav fotonäi
tus, mida kavatseme kasutaba käes
oleval aastal. Järjekindlamalt saaks 
kasutada ajalehte «Noorte Hääl». 
Komitee aitas nii sisuliselt kui or
ganisatsiooniliselt kujundada Tartu 
linna koolinoorte klubi «Päike», 
Koolides esineti loengutega, abls- 
tati koolinoori kahe diskussiooni 
korraldamisel.

Nigelaks tuleb tunnistada meie 
töö linna raskestikasvatatavate 
noorukitega. Siinjuures võiks mär
kida, et Tartu linn on noorte kor
rarikkujate arvu poolest vabariigis 
ühel esimestest kohtadest. Suuna
sime küll linna operatiivgruppi 
meie Õigusteaduskonna üliõpilasi, 
aitasime kaadriga varustada su
viseid laagreid, kui J võimalused 
ja ka vajadused olid suuremad. 
Valmis meie üliõpilaste loengusari, 
trnia saab kasutada Tartu kooli
des õigusalaseks propagandaks.

Hästi tegutses ülikooli komsomo- 
likcmitee juures kinoklubi (juha-

võttiš aega vähemalt kuu), et põ
randaharjad võiksid ka kuuluda 
ühiselamu materiaalsete varade 
hulka ja et eraviisiliselt ostetud 
harjad ei kuulu mitte ühiskasuta- 
misele, nagu arvas sm. Suits. Kõi
ge selle juures jääb arusaamatuks, 
miks edutati (sest kuidas teisiti 
saab nimetada seda üleviimist) 
sm. Suits uue ühiselamu koman
dandiks.»

Ka rektorifondi jagamisel rikuti 
omavalitsuse reegleid. Kas saab 
end tunda peremehena, kui ei tea, 
kui palju raha taskuь on? Teadus
kondade nõukogud aga ei osanud 
teada saada oma «tasku» suurust 
ja juba mais tuli rahajagamine 
“lõpetada, sest ootamatult leiti, et 
fond on lõhki.

KAS 2000-LIIKME LINE 
TOOTMIS ETTEVÕTE?

EÜE komissar TOIVO KULD
SEPP kõneles probleemidest, mis 
seisavad EÜE Keskstaabi■ ees. 
ELKNÜ Keskkomitee andis maleva 
tööle hea hinnangu. Malev on lä
bi teinud kaheksa töösuve, kasva
nud paari tuhande liikmeliseks, ehi
tab aastas 3 miljoni rubla eest. 
Siit ka põhiküsimus — milline on 
maleva tulevik? Üsna sageli kuul
dub hää'i: «Vaat kus vanasti oli 
malev, kõik tundsid üksteist, isete
gevusel oli hoogu, töö lõbusam, 
kokkutulek särtsakam.» Tõsi, paari
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taja L. Bh»m). Klubil on oma kin
del eesmärk, võimekas aktiiv. Olek» 
loomuMk, et kinoklubi ei tegeleks 
ainult teiste poolt tehtu tutvusta
misega, vaid ka ise  filmiks. Siin 
on vaja koostööd ülikooli kino- ja 
fotokabinetiga. Üliõpilaste osavõtt 
klubi üritustest võiks tunduvalt ela
vam olla. Peame siin eriti silmas 
pedagoogilisi harusid. Kui me üli
koolis laseme mööda võimaluse 
saada minimaalseidki oskusi sel
leks tööks, siis teeme ise oma õpe
tajatöö hiljem raskeks. Sama keh
tib meie suhtumise kohta nn. ühek
sandasse teaduskonda — «Vane
muisesse». On rõõmustav, et üliõpi
lased moodustavad Tartus teatrikü
lastajate enamiku: elanike hulgas 
6,1 %„ teatris 31,2%. Tuleb nõustu
da Seisukohaga, et tulevased õpeta
jad peaksid olema oma õpilaste 
teatrlhuvi äratajad. Võib-oila saak
sime ülikooli humanitaaralade üli
õpilastele korraldada fakultatiiv- 
kursuse teatrist, filmikunstist.

Siisteemlkindialt töötas interklubi 
(juhataja T. Koldlts). Tegevus oli 
suunatud nii tutvumisele Nõuko
gude Liidu kõrgemate koolide kom
somolitööga ja teiste nõukogude 
rahvaste eluga kui ka aktiivi kas
vatamisele. ‘ Õnnestus kontaktide 
loomine Armeena üliõpilastega. In- 
terklubll seisab ees väga vastutus
rikas aasta. Möödub ju eeloleva! 
aastal 50 aastat Nõukogude Liidu 
moodustamisest

Mõni sõna meie ajalehest. Möö
dunud aruandeaastal- oli komitee 
kontakt ajalehe toimetusega hea. 
Võib pidada küllaldaseks komso
moli tegevuse valgustamist ajale
hes, Kuid see oli põhiliselt infor^ 
matsloonillne materjal. Ikka vee! 
•puuduvad pikemad diskuteerivad ja 
arutlevad probleemartiklid, millest 
rääkisime juba aasta tagasi. Tun
dub, et meie žurnaiistid ja aktiiv 
on harjunud kirjutama põhiliselt 
«nutspe», ainult informatiivselt ja 
jupikaupa. Kui keegi suudabki e!a-

- vamalt kirjutada ja probleeme laie
malt analüüsida, siis ajalehes il
muvad nad ratsionaalselt lühikese
na, n.-ö. «ülearune» on välja jäe
tud. Nii kaob artikli tagant meie 
mõtlev ja maailma vaatlev üliõpi
lane. Kõik kirjutavad ühesuguselt 
targalt ja ainult vajalikest asja
dest. Selline stii! on eriti omane 
meie vabariiklikule noorsooajalehe- 
3e. Selge on, et ajalehe senine maht 
pikemaid suleharjufusi ei luba. Aga 
seda oleks vaja. Lähemal ajal val
mib kokkuvõte ankeedist, mis kor
raldati ajalehe edasise töö paran
damise eesmärgil Kokkuvõttes 
võib öelda, et ajaleht täitis oma 
osa komsomolielu tutvustamisel, 
mitte aga üliõpilaselu probleemide 
analüüsimisel.

Komsomoliaktiivi kujundamine on 
alatine ja vajalik töö. Sellest ole
neb meie organisatsiooni tegevus
võime eelolevatel aastatel. Kevad
semestril korraldasime -aktiivile se
minari Käärikul. Põhiraskus oli 
cmavalltsusküslmuste praktilisel 
tundmaõppimisel. Sügisel koonda
sime tähelepanu esimestele kursus
tele. Koos parteikomiteega aitasime 
läbi viia sarjas «Vivat Academia» 
ülikooli ühiskondlikke organisatsi
oone tutvustava õhtu. Teoks sai 
esimese kursuse aktiivi tradltsiooni-

sajaline malev oleks praeguse ta
seme juures must er malev, kuid kas 
on mõtet tagasi minna algusse? 
Keskstaap on seisukohal, et malev 
on praegu saavutanud optimaalse 
mõõdu nii suuruse kui ka töömahu 
osas. Liikmete arvu ja plaani suu
rendamine tähendaks seda, et aetaks 
kõigest jõust taga kvantiteeti ja 
jäetaks silmapaari vahele maleva 
tähtsaim funktsioon — olla koht, 
kus tudeng kasulikult puhkaks. 
EÜE ei tohi muutuda hooajalise 
tööjõu rakendamise vahendiks.

Teine probleem — isetegevus. 
Ülevaatusel näeme sageli üsna 
kurba pilti: kavad on tühjad, te
hakse habemega nalja. Nurisetakse 
žürii subaktiivsuse üle, aga ei 
märgata, et ka žüriil on igav üht 
ja sama kulunud nalja kuulata- 
vaadata. Kas malevlaste naljasoon 
on ära kuivanud? Ei, põ^us on 
selles, et isetegevus on s u n 
dus l i k .  Leidub aga rühmi, kus 
objektiivsetel või ka subjektiivsetel 
põhjustel polegi võimalik igetege- 
vust teha. Liiatigi ei saa isetege
vust nõuda ,  seda peaks nimigi 
näitama. T. Kuldsepp tegi ettepa
neku kaotada malevas isetegevuse 
kohustus, et edaspidi näeks laval 
ainult neid, kes tõesti seal olla 
tahavad.

Loengute ja vestluste pidamine 
malevas on kolmas komistuskivi. 
On olemas vastavad plaanid, lek
torid käivad, vestlused toimuvad, 
kuid kui sageli küpseb rühmades 
mõni küsimus, mis vajab arutamist 
just siis, kui lektorit, kes sel tee

line seminar, kus noored üliõpilased 
viidi senisest rohkem kurssi ülikoo
li eluga ja komsomoliorganisatsi
ooni tegevusega. Võis täheldada, et 
u u s  a k t i i v  on t e o t a h t e 
l i n e  j a  v õ i m e k a s .  Tuleb ai
nult osata neid meie ettevõtmistes
se kaasa haarata, et t e k k i n u d  
h u v i  e d a s i  a r e n d a d a .  Pa
remini kui möödunud aastal õnnes
tus vene osakondade esimeste kur
suste laager Käärikul.

Aktiivi kasvatamise tulemusena 
andsime möödunud aruandeaastal 
komsomolisoovituse 17 noorele 
NLKP-sse astumiseks ja 23 noore
le liikmekandidaadiks astumisel. 
Ent töö noorte kommunistidega jäi 
veel süsteemituks. Teaduskondade 
komsomoli- ja parteibüroodel tuleb 
liikmekandidaatidele leida enam 
vastutust nõudvaid ülesandeid. Suu
renes ka vastuvõtt komsomoliorga
nisatsiooni (möödunudaastase 4 
asemel käesoleval aastal 8). 
Ü L I Õ P I L A S P Ä E V A D E S  T.

Suureks ja ühtlasi vastutusrik
kaks ürituseks on Tartus kujune
nud üliõpilaspäevad kui komsomo
litöö lahutamatu koostisosa. Meil 
on nad toimunud kuus korda ja 
üliõpilaste aktiivne osavõtt näitab, 
et üliõpilaspäevad, tänavu juba 
seitsmendad, on oodatud ja vaja
lik komsomoliüritus. On välja ku
junenud traditsioonilised üritused,
VI üliõpilaspäevad (organisaatorid 
L. Karu, J. Vlller) laksid hästi 
korda. Tõstsime päevakorda pere
mehetunde kasvatamise ühiskonna 
ja looduse üle. Teaduskondade sel
leteemalised koosolekud toimusid 
rohke osavõtuga. Oli looduskaitse
alane konverents. Ka tõrvikutega 
rongkäik läbi Tartu linna oli kor
rektne, meeldejäävaks kujunes sei
le lõpp Raekoja väljakul. Õnnestu
sid meelelahutuslikku laadi õhtud. 
Üliõpilaspäevade käigus arendasi
me edasi internatsionaalseid side
meid. Külalisi viibis meil Ungarist, 
Leningradist, Petrozayodsklst, Kaa
sanist, Moskvast jt. linnadest See
ga olid üliõpilaspäevadel ühenda
tud nii tõsine, kasvatuslik töö kui 
ka meelelahutuslik külg. Tänavuste 
üliõpilaspäevadega 19.—20, no
vembril tähistame Rahvusvahelise 
Üliõpilasliidu 25. aastapäeva ja 
rahvusvahelist üliõpilaspäeva. Ka
vas on teoreetiline konverents ette
kannetega üliõpilasliikumise alalt, 
üritused teaduskondades, tõrvik- 
rongkäik, õhtud klubides, kohvikus, 
kontserdid, näitused.
T öö  v e n e  o s a k o n d a d e g a .

Peab märkima, et see töö on mu
relapseks olnud rida aastaid. Pole 
välja kujunenud aktiivi järjepide
vust. Vahepeal polnud võimalik 
välja anda isegi ülikooli ajalehe 
venekeelset vahelehte. Kuigi igal 
sügisel korraldame vene komsomo
li aktiivile Käärikul seminare, ei 
kujunenud sellest kaadrit osakon
dades ja kursustel. Aktiivi loomist 
ja õpetamist alustasime kultuurilis
test üritustest Toimus nn füüsiku
te õhtu, sidemed loodi Riia Poee- 
tikateatriga, kes pärast aulas antud 
kontserti kohtus vene osakondade 
aktiiviga. Sisukamalt laabus töö 
vene raviosakonnas, kus viidi re
gulaarselt läbi osakonna ühiseid 
lektooriume. Osakonnas organisee
riti pidevalt ka välispoliitilist kom-

mal tudengiga võiks rääkida, ko
hal pole. Loeng loengu pärast pole 
lahendus, seepärast kavatseb EÜE 
Keskstaap korraldada komissari
dele ja komandöridele ettevalmis
tuse, et, nad oleksid võime, ised 
vastama võimalikult paljudele kü
simustele ja improviseerima lühi- 
loenguid tudengeid huvitavatel tee
madel. Sellega suureneb juhi osa 
malevas veelgi.

T. Kuldsepp ei olnud nõus 
M. Kuboga Sahhalini «metsiku 
rühma» suhtes. See, et rühm hästi 
töötas ja mingeid pahandusi ei 
olnud, ei õigusta veel «metsikut 
rühma» EÜE sildi all. Keegi ei ka
vatse rühma karistada, kuid põhi
mõtteliselt on niisugune võõru ni
me all töötamine keelatud. See tä
hendab, et võetakse endale kõik 
EÜE õigused, kuid mitte ühtki ko
hustust.

ELKNÜ KK sekretär ALLAN 
KULLASTE konstateeris oma sõ
navõtus EÜE head tööd ning Kesk
komitee kõrget hinnangut malev
laste panusele rahvamajandusse. 
Ent ta märkis ka, et malevas on 
hakanud ilmnema kahetsusväärseid 
seiku. Tadziki ja Mägi-Alt ai rüh
mad ei arvestanud küllalt kohalik
ke käitumisnorme, eriti mis puutub 
rõivastesse. Ilmselt on asi selles, et 
malevas ei ole vajalikul tasemel in
ternatsionaalne, ideelis-poliitiline ja 
esteetiline kasvatustöö. Ka Viljan
di kokkutulekul võis näha üliõpila
si, kes püüdsid levitada mentali
teeti, nagu polekski malevas vaja 
jälgida elus kujunenud käitumis-

mentaari, korraldati ekskursioon 
Leningradi kliinikutesse. Osakonna 
komsomolitöö hoogustamisel on 
suuri teeneid assistent J.. Kseno- 
fontovil Oleme veendunud, ja 
seda näitas ka tänavune vene 
aktiivi laager, et huvi komsomoli
töö vastu on olemas, fieitud on ak
tivistid. Nüüd seisab ülesanne Jõu
kohaste ettevõtmiste leidmises.

I s e t e g e v u s  j a  e s t e e t i l i n e  
k a s v a t u s .

Jätkus iga-aastane isetegevus- 
konkurss nime all «Kaligula». Pal
jud teaduskonnad võtsid konkurssi 
tõsiselt, leidsid huvitavaid lahen
dusi. K,uiu ой ka möödalaskmisi, 
nii kunstilisi kui ka ideoloogilisi. 
Nähtud kujul konkurss tervikuna 
ennast ei õigusta, kuigi leidsime 
mõne andeka estraadlgrupi. Klubi 
probleeme arutas möödunud aastal 
klubi nõukogu (juhataja J. Viller). 
Nii võimekat nõukogu pole mitmel 
aastal olnud. Peale klubiõhtute si
sustamise remonditi ruume, muret
seti inventari. Hästi töötas ansam
bel «Amores», kelle etendused läk
sid täissaalile. Suur tänu «Kuubile 
ja Kerale» Vorbuse metsapeo si
sustamise eest! Kuid klubi nõuko
gu ei suuda lahendada sellist prob
leemi nagu seda on klubi kaadri- 
küsimused. Siin ootaksime abi 
ametiühingukomiteelt ja rektoraa
dilt koos linna ja vabariiklike vas
tavate organitega. Praegu pole klu
bi juhtkonnas eriharidusega kultuu
ritöötajaid. Seni pole meil ka 
tõsise muusika orkestrit, korralikku 
biit- ega estraadiorkestrit.

Jätkusid sidemed konservatooriu
miga. Ülikoolis sai teoks mitu tõ
sise muusika kontserti nagu järje
kordne «Kammerakadeemia» vana- 
aasta ööl. Kunstikabinet (K. Põllu), 
on aastaid komsomoliorganisatsioo
ni abistanud üliõpilaste esteetilise 
maitse kujundamisel. Üliõpilaspäe
vade ajal seati üles noorte töid tut
vustav näitus, näitusi eksponeeriti 
pidevalt terve aasta jooksul. Kuns
tikabinet koos helistuudio (juhata
ja J. Kiis) ja kohvikuga on asutu
sed, kes tunnetavad, et nad tegut
sevad üliõpilaste kasvatamise huvi
des.

Kultuurisektori eestvedamisel 
alustasime kohvikus neljapäevaõh
tuste jututubadega.

Esitasime kandidaadid ELKNÜ
1970. aasta kirjanduse- ja kunsti- 
alaste preemiate saamiseks. Kahju 
ainult, et nii suure organisatsiooni 
ettepanekutest ühtki kuulda ei võe
tud.

Sel aastal vääriks kaalumist kir
jandusvõistluse läbiviimine ülikoo
lis. Igati õnnestunuks võib lugeda 
võõrfiloloogia osakonna komsomoli
büroo poolt korraldatud tõikevõist- 
lust

Seoses ülikooli mälestusmedali 
valmimisega tehti parteikomitee 
poolt ettepanek asutada väike üli
kooli mälestusmedal, mida annaks 
välja komsomolikomitee. Uuel ko
miteel tuleks küsimus kooskõlasta
da, välja töötada vastav statuut. 
Põhimõtteliselt on idee hea. Niisu
gune mälestusmedal oleks ülikoolis 
kõige tõsisem tunnustus üliõpilasele 
või aspirandile tema töö eest kom
somolis või saavutuste eest õppi
mises ja teaduses. K. J. Petersoni

norme. Mõned püüdsid riietuse, 
soengute ja eraldusmärkide ekstra
vagantsusega iga hinna eest silma 
paista. Pahatihti süvendab seda 
kaaslaste vaikiv heakskiit. Üksiku
te põhjal aga tehakse sageli üldis
tusi.

ENESETÄIENDAMISEST

TIIT KÄNDLER (füüsika V k.) 
tegi mõningaid asjalikke ettepane
kuid üliõpilaste kultuuriliste va
jaduste rahuldamiseks. Oleks va
ja üldist üleüJkoolilist enese- 
täiendamissüsteemi.

«Üksikute juhuslikult toimuva
te ning üksteisest temaatika poo
lest eraldi seisvate loengute (na
gu seda oli näiteks Akadeemia sa
ri) pidamisele eelistaksin semestri- 
loengukursusi,» deklareeris T. 
Kändler. Näitena pakkus kõnele
ja kunstiajaloo sarja, mille vastu 
(näib) valitsevat suur huvi. Sa
muti võiksid kõne alla tulla filo
soofia ja teaduse ajaloo problee
mid. Eriti teretulnud oleks küla
lislektorite esinemine.

JAANUS PAAL (bioloogia III 
k.) tegi ettepaneku läbi viia loo- 
duskaitseteemaliste loengute sarL

MARTT1 PREEM (Matemaati
kat. V k.) vastas oma sõnavõtus 
eeskõnelejaile järgmiselt: * Jälle 
üks loenguseeria, kus targa näoga 
kuulatakse tarka juttu. Meie te
gelikku loodusesse suhtumist tu
leks arutada. Tähtis on see, mida 
konkreetselt tehakse. Küsimus on 
mõtete ja tegude kooskõlas. Igal

auhind on siiski akadeemiline ning 
vaevalt üliõpilane või noor õppe
jõud sellise tunnustuseni kunagi 
jõuab.

M Õ N E D  P R O B L E E M I D  
S E O S E S  E Ü E - G A

EÜE saavutas sel aastal silma
paistvat edu. Plaanitud 2,4 milj. 
rubla asemel tehti ehitustöid 3,2 
milj. rubla eest. Malev on eelkõige 
tähelepanu pööranud sisemiste res
sursside leidmisele, tööviljakuse 
tõstmisele. Kuid malev on tähtis 
just selle poolest, et siin juhivad 
ja valitsevad oma elu üliõpilased, 
ise. Kasvab kaader õppeaastaring- 
seks komsomolitööks. Seni ongi ol
nud nii, et malevas silmapaistnud 
juhid teevad kõrgemates kooüdes 
ka komsomolitööd. Ugandi regiooni 
komandör K. Merusk juhib õigus
teaduskonna bürood, Tartumaa re
giooni komissar T. Laak töötab 
komsomolikomitee sekretäri asetäit
jana. Juhtiva kaadri sobivust kaa
luti komsomolikomitee bürool. Olu
lisemad programmilised dokumen
did, nagu maleva poiiitkasvatustöö 
plaan, valmisid samuti komitee 
ideoloogiasektori ja büroo kaas
abil. Omaette küsimus on maleva- 
päevad. Meie arvates need õnnes
tusid Vaieldakse ka vastu. Sel ju
hul tuleks ühiselt parim lahendus 
leida.

Ülikooli välisrühmad esindasid 
ülikooli väärikalt (komandörid 
V. Peedimaa ja R. Saarma). Un
garlasi vastuvõttev Karula rühm 
oma tööga toime ei tulnud (rühma 
komandör psühholoogiaosakonna 
komsomolibüroo sekretär A. Kree
gipuu). Paremini laabus töö Poo
la gruppi vastuvõtnud rühmal, ke
da juhtis Majandusteaduskonna 
üliõpilane P. Gorelov.

Hea, et maleva juhtkond oli 
printsipiaalne nende suhtes, kes lu
batud elunormidest kinni ei pida
nud. Maleva juhtimine oli sel aas
tal heades kätes. Palju tänu selle 
eest P. Vähile, T. Kuldsepale, P. Pa
lule ja teistele keskstaabi juhtidele. 
Hästi tulid oma ülesannetega ma
levas toime meie üliõpilased 
A. Reinmaa, A. Saabas, P. Raid, 
A. Meerits j t

EÕM-i juhtiv kaader komplektee
riti põhiliselt ELKNÜ KK poolt 
Maleva komandör P. Tromp siiski 
kooskõlastas malevasse minevate 
TRÜ üliõpilaste kandidatuurid ko
mitee sekretäridega. Kuuldavasti 
tõusetusid EÕM-I ette tõsised prob
leemid ja oleks loomulik, et need 
leiaksid sügavama analüüsi KK 
poolt ja ka kõrgemates koolides. 
Võib öelda, et kontaktid EÕM-iga 
olid minimaalsed, väiksemad kui 
eelmisel aastal.

Õ P P E T Ö Ö  K Ü S I M U S E D .

Õppesektorit juhatas büroo liige 
A. Reinmaa. Keskse ülesandena sei
sid sektori ees õppedistsipliini pa
randamine, tõsise suhtumise kujun
damine õppetöösse ja iseseisvasse 
töösse, osakondade õppesektorite 
juhendamine. Õppesektor organi
seeris kursustevaheüst konkurssi 
parima grupi väljaselgitamiseks. 
Sektor võttis sel aastal ette kont- 

(Järg 4. lk.)

tudengil on vaja vaadata, kas te
ma tegevus langeb kokku põhimõ
tetega.»

Martti Preem tundis muret veel 
selle üle, et kuigi ülikoolis loetak
se rohkesti ühiskonnateadusi, puu
dub mõnedel lõpetajatel siiski 
väljakujunenud maailmavaade. 
Ideoloogiasektor peaks rohkem te
gelema üliõpilaste maailmavaate 
kujundamisega.

USALDUSEST

I I I  kursuse eesti filoloog REIN 
VEIDEMANN valutas süaant sel
le üie, et viimasel ajal on korral
datud vähe dispuute ideoloogilis
te teemade ümber. Polevat siis ka 
ime, et mõned püüavad klubi la
valt oma suud tühjaks rääkida 
(ideoloogilised libastumised «Ka- 
liguia»-sarjas)h

*Probleeme ju leiduks,» arvas 
Rein V eide mann, «ma näen pa
raku usaldamatuse õhkkonda. 
Peame lõpuks sellest üle saama. 
Tähtis on, et meis oldaks kind
lad> et me ka ise suudaksime 
oma tegude eest vastutada. Tuleb 
tasandada teed vastastikuse aru
saamise ja mõistlikkuse õhkkon
nale.»

R. Veidemann (nagu hiljem 
paljud teisedki sõnavõtjad) pani 
ette korraldada üleülikooiilisi dis- 
puudiöhtuid.

L. KARU märkis, et praegu on 
valitsemas umbusaldus tudengite

(Järg 4. lk.)



(3. lk. järg.) 
rollreide, et selgitada, kuipalju üli
õpilasi on õppetööst eemal ja mis 
põhjustel. Sellealane töö on vaja
lik, sest küsimust ei saa seada nii: 
olla range või mitte. Seni kui väl
jalangevuse põhjusteks on madal 
õppedistsipliin, tuleb nõrgema ise
loomuga üliõpilasi kontrollida. Kee
gi ei kurjustanud nendega, kellel 
hinded head ja kes mõne kesisema 
loengu iseseisva töö vastu vahetas.
1970. a. langes ülikoolist välja 384 
üliõpilast e. 9,3%.

Teadmiste omandamine ja mitme
külgse hariduse saamine on praegu 
üliõpilaskonna peamine ülesanne. 
Positiivse näitena võiks märkida 
Õigusteaduskonda, kus on parim 
õppeedukus ja kus valitseb õige 
suhtumine laisalt õppijasse. Peab 
märkima komsomoli osa selle suh
tumise kujundamisel. Soovida jätab 

#Füüsika-Keemia- ja Matemaatika
teaduskonna üliõpilaste õppeedukus. 
Õppimine neis teaduskondades on 
raske. Ka konkurss pole suur. Seda 
enam peaksid komsomollbürood 
nendes teaduskondades pöörama 
tähelepanu õppetöö küsimustele. 
Üldiselt võib märkida, et õppetöö 
tulemused meie ülikoolis on aasta
aastalt paranenud.

Kuid õppesektorite ees on rida 
tõsiseid probleeme. Mitmed aastad

ARUANDEST

viis õppesektor läbi ankeetküsitlus!. 
See töövorm haaras koos tulemuste 
analüüsiga nii komitee õppesekto- 
rit kui ka osakondade sektoreid, ter
veid õppegruppe. Ankeetküsitlused 
on tänaseks jõudnud teaduslikesse 
laboratooriumidesse. Nii laiahaar
delist tegevusvälja õppesektoril 
enam el ole ja see tekitas teatud 
vaakumi. Pole nagu tõsist tege
vust, millega saaks hõlmata laiemat 
aktiivi, õppeprorektor sm. K. Püss 
on märkinud, et õppeprotsessi kaas
ajastamine ei saa toimuda ilma 
üliõpilaste arvamuse ja osavõtu
ta. Kuid konkreetseid ja efektiiv
seid töövorme pole leitud, õppesek
toril tuleks koos ülikooli juhtkonna 
ja parteiorganisatsiooniga välja 
selgitada, milles võiksid seisneda 
üliõpilaskomsomoli osa ja ülesan
ded õppeprotsessi täiustamisel.

Võib-olla tuleks uuel komiteel 
kaaluda võimalust regionaalse 
Balti liiduvabariikide vahelise kõr
gemate koolide õppesektorite nõu- 
pidamise-seminari läbiviimiseks.

Head sidemed olid komiteel ÜTÜ 
nõukoguga (esimees T. Sulüng). 
Teoks sai esimene ühine üritus — 
oraktikagruoi saatmine välismaale.

N11 viibis ülikooli juhtkonna, ÜTÜ 
ja komsomoliorganisatsiooni jõu
pingutuste viljana grupp psühho
loogiaosakonna üliõpilasi selle aas
ta sügisel Krakovi ülikoolis prakti
kal.

E L Ü - O L U S T I K U L I S E D
K Ü S I M U S E D .

Olmesektorl (juhataja J. Tamm) 
põhitööks jäi, vastavalt eelmise 
konverentsi otsustele, omavalitsuse 
elluviimine ja ehitusküsimused. 
Kooskõlastamised omavalitsuse as
jus dekaanidega ja mitmete teiste 
instantsidega jõudsid lõpule rektori 
käskkirja ilmumisega 17. veebr. 
1971. a. Peab tõdema, et selline 
pikk aeg idee päevakorda tõstmise 
ja realiseerimise vahel ei tulnud as
jale kasuks. Omavalitsuse põhimõt
teid me välja pakkuda ei suutnud. 
Nii tekkis osal üliõpilastest petlik 
mulje, et omavalitsus seisneb valit
semise puudumises üldse. Niisugust 
suhtumist esineb veel praegugi. On 
vist selge, et omavalitsuse juurdu
mine üliõpilasellu ei toimu ühe-kahe 
aastaga. Omavalitsuse eesmärk on 
tõmmata üliõpilaskond üha enam 
kaasa ülikoolielu juhtimisprotsessi, 
muuta see üliõpilaselu loomulikuks 
koostisosaks. On tarvis, et seda 
ideed el diskredlteeritaks el õppe

jõudude ega üliõpilaste silmis. Esi
mesed kogemused on olemas, tuleb 
edasi minna. Rektori fondi toetused 
jaotati teaduskonniti. See on tervi
tatav. Kuid mõnel pool (Arstitea
duskonnas, teoreetilise füüsika vene 
osak.) anti toetust kõigile, kes seda 
küsisid, ja varsti olid näpud põh
jas. Esimesed kogemused õpetavad, 
ja seda on komsomolibüroo! välja 
öeldud, et tuleval aastal tuleb ran
gem olla. Rahuldavalt ei toimu aga 
veel üliõpilaste eksmatrikuleerimine. 
Dekaanid lähevad komsomoliorga
nisatsiooni informeerimisest mööda, 
ei peeta kinni asjaajamise reegli
test. Muidugi on vaja, et komso- 
moliiiidrld asjaga kursis olemiseks 
regulaarselt dekanaate külastaksid. 
Stipendiumide määramisest ja ühis- 
eiamukohtade jaotamisest võtsid 
üliõpilased aktiivsemalt osa kui eel
nevatel aastatel. Kuid kaugeltki 
veel mitte nii, nagu omavalitsus 
ette näeb. Meil jääb puudu nõud
likkusest ja kontrollist enda suhtes. 
Teoks said uued ühiselamu eeskir
jad, mis juba ammu komsomoliko
mitee poolt välja töötati. Kooskõ
lastamised on lõppenud ja nüüd tu
leb ühiselamu eeskirjad praktiliseks 
tegevusjuhiseks võtta. Paremini 
olid asjad seatud Ajaloo-Keeletea- 
duskonna ühiselamus (nõukogu esi
mees A. Luuk’t ia matemaatikutel.

bioloogidel, geograafidel (esimees 
M. Siirak). Kesistes tingimustes 
elav õigusteaduskond oskas ka Va
nas Tiigis korra luua.

Olmesektorll ja kogu meie aktH- 
vil on tarvis jätkata tööd üliõpilas
tes peremehetunde kasvatamisel. 
Elatakse korrastamata tubades, üld
kasutatavad ruumid on räpased, 
elekter põleb ööd ja päevad, vee- 
kraanid jooksevad. Ühiselamutesse 
pääseb igasuguseid kõrvalisi Isi
kuid. Eriti ebaperemehelikult ela
vad osades ühiselamutes noorme
hed. öeldust ei tohi nii aru saada, 
et asjad halvemaks on läinud. Üld
kokkuvõttes on meie viimaste aas
tate reformid palju aidanud.

(Järgneb)

Tähelepanu! 

ELKNÜ TRÜ komitee 
liikmed!

Komitee II pleenum toimub es
maspäeval, 18. oktoobril kell 18 ph.
я*М 297.

Sõnavõttudest
(3. lk. järg.)

ettevõtmiste suhtes. Halb on see, 
et ülikoolisisesel asjaajamisel tu
leb läbida väga palju instantse. 
Enne kui kõik resolutsioonid lõ
puks peal on, on asi juba vana
nenud ja vaimustus vaibunud. 
SeUes suhtes peaks asja lihtsus
tama.

«Oleme ju tudengeid ujuma õpe
tanud, nüüd tuleb leida vett, et 
ujuda saaks,» ütles L. Karu, «oh
tu see endast ei kujuta.»

Ülikooli klubist
TIIT KÄNDLER lausus oma 

emotsj,onaaises sõnavõtus:
«■Et saavutada klubis reaalsete 

vahenditega normaalset olukor
da, tuleks minu arvates lahutada 
klubi kaks funktsiooni, mida ta 
praegu kannab: J) meelelahutus
lik-hariv, 2) jooma- ja mängu- 
koht.»

T. Kändleri arvates peaks klu
bile jääma ikka esimene funktsi
oon. Veei protestis kõneleja klu
bi juurde ehitatava auditooriumi- 
dekorpuse vastu. (Korpus tuleb 
klubi taha, 25 m kaugusele saa
list ning saali lavapoolsest otsast 
viib käik korpusesse.) Ta tegi et
tepaneku seda esialgu kuuemeet
risena planeeritud käiku laiendada 
ja selle arvel suurendada saali 
pinda.

Ülikooli rektor A. KOOP ütles, 
et korpuse ehitamine on ainuke või
malus likvideerida ruumikitsikus. 
«Uue klubi ehitamine võib optimist
likes plaanides toimuda alles 1980. 
aastate lõpus, aga laiendatud klubi 
võime oma kasutusse saada juba 
1973. aastal,» lisas rektor.

KIRJANDUSPROBLEEM1D

Et Tartu ülikool on andnud ar
vestatavaid kirjanikke, tuleks ka 
noorte autorite toid ja tegemisi 
üdkoolis igati toetada ja arves
tada.

A. LANGEMETS (eesti fil. II): 
«Iga autor tahab end avaldada, 
tahab oma loomingut näha trüki
tuna, kuid võimaiusi selleks on 
vähe.» Ülikooli kirjandusliku al
manahhi väljaandmine on juba 2 
aastat probleemiks. Konkursi kor
ras laekunud materjali hulgas do
mineerisid luuletused, heataseme
list proosat polnud.

Kuidas organiseerida almanah
hi trükkimist/ EPA-l on vastav 
kokkulepe juba saavutatud, kuid 
TRU-l — kõige humanitaarse mai 
õppeasutusel Eestis — puudub või
malus väi j a anda almanahhi (vä
hemalt iga kahe aasta tagantki). 
Almanahhi võiks paigutada ka 
kunstikabinetis valminud pare
mad tööd.

Eesti filoloogid, kes võtavad al
manahhi organiseerimise enda 
pea.e, paluvad selleks abi uuelt 
komsomolikomiteelt, parteibü- 
roolt ja rektoraadilt.

Hea on märkida, et möödunud 
aastal tugevnesid sidemed Tartu 
NAK-i ja TRU ajalehe vahel.

Peaks veel kord kaaluma 
Kr. J. Petersoni auhinna küsi
must. Auhind tu!eks anda ikkagi 
teenekatele kirjandustegelastele 
väljaspool ülikooli.

(Järgneb)

ELKNÜ TRU komitee 
1 pleenum

Kohe pärast konverentsi tolmus äsjavalltud komsomolikomitee plee
num. Arutati organisatsioonilisi küsimusi.

ELKNÜ TRÜ komitee sekretäriks valiti Märt Kubo, sekretäri ase
täitjateks Tõnu Laak, Tiit Koldits ja Leuina Blum.

Komitee büroo valiti 11-liikmeiine: Lenina Blum, Teet Jäetma, Tiit 
Koldits, Märt Kubo, Toivo Kuldsepp. Tõnu Laak, Kalle Merusk, Vello 
Peedimaa, Ants Reinmaa, Triinu Vernik, Riina Vihalemm.

Ideoloogiasektori juhatajaks kinnitati Vello Peedimaa, õppesektorl 
juhatajaks Ants Reinmaa, olmesektori juhatajaks Teet Jäetma, kul
tuuri- ja spordisektori juhatajaks Ülle Kiin.

Pleenumil viibisid ELKNÜ KK sekretär A. Kullaste ja EKP TRU 
komitee sekretär K. Koger.

QCes on tänavuse  
tõlkevõistluse
p a r i m !

I. oktoobril toimus üleülikoolilise

Lugupeetud Anne Madisson
Üldistades mõningal määral Tele ajamise korrashoiu eest, toetanud

elulooga seotud fakte ja daatu- nõu ja jõuga nii õppejõudude kui
meid, võime Teid täna õnnitleda üliõpilaste ettevõtmisi, aidanud
kolme silmapaistva juubeli puhul — kaasa grupiorganisaatorina meie
esiteks Teie juubel, teiseks, et olete ametiühingu tööle. Teie heatahtlik
nüüd juba 50 aastat olnud Tartu suhtumine kaastöötajatesse, abival-
linna kodanik, ning kolmandaks, et midus ning muhe huumorimeel on
olete töötanud meie ülikoolis ligi aidanud meil üle saada nii mõnest-
30 aastat. Teid on õigusega nime- ki kitsaskohast. 
tatud TRÜ NSV Liidu ajaloo ka- õnnitleme Teid südamest Teie
teedri raudvaraks, inimeseks, kee 70. sünnipäeva puhul ja soovime
aastakümnete vältel kujunenud ко- edasist jaksu ning edu Teie töös ja
gemuste alusel tunneb üksipulki tegevuses, 
kateedri asjaajamist ja siinset kol
lektiivi. Selle aja vältel Te olete vä- Kaastöötajad ja üliõpilased 

peale selie sirnatult hea seisnud kateedri asja- ajaloo-osakonnastmuuseumi abiga. Ent 
tuleks arvestada veel üht momenti.
Ühelgi tõlkijal pole vist midagi 
selle vastu, kui ta töö ülikooli sein
te vahelt laiema avalikkuse ette 
pääseb. Potentsiaalne võimalus sel
leks on aga eelkõige nendel tõlgi
tud paladel, mis on uudsed, kunsti
liselt tugevad ja sisuliselt tervik
likud, olgu need siis lühijutud või (Ajgus «TRü» nr 27) da Vene NFSV Kõrgema ja Kesk- 
kctkendid pikematest teostest. Kursuste ajal korraldas RUL-i erihariduse ministri V. N. Stole- 

Niisiis — ootame tõlkeid, ja pea- sekretariaat RÜL-i 25. aastapäevale tovi mõtted üliõpilase ja õppejõu 
tõlkevõistluse selle õppeaasta esi- ie filoloogide ka teilt, füüsikud, pühendatud laiendatud istungi, mil- suhetest.
mene koosolek. Kinnitati koosseis: matemaatikud, arstid ja keemikud! lest võtsid osa ka teiste delegatsi- Juba sajandeid on professor ol* 
esimees dots. kt. U. Lehtsalu, liik- Võib-olla just teie hulgas on järje- oonide esindused. Arutleti RUL-i nud isiksus, kei on laialdased tead- 
med prof. P. Ariste, dots.  ̂A. Vai- kordse tõlkevõistluse võitja.

Rahvusvahelisest
üliõpilasliikumisest

met, dots. O. Mutt, õp. T. Laos,
Alljärgnevalt olgu veel kord ära

loloogia osakonna komsomoliorga-Ы  fil V^ M П ппятяai иэалиипа «vvuiouiwmui

(saksa fil. V), J Talvel(ingl fil. J aliakuu!utatu<l
V), S. Murumets (ingl. fil. III).

osa tänapäeva noorsooliikumises. mised igal alal, kes on kõrge intel-
rtnidiiincvcm uit:u vcci ДШи aia Tähelepanu tuleks pöörata kõiki- lekti ja ühiskondliku positsiooniga.

J. Rähesoo, asp. M.-A. Palm, kir- * j ТпП „„гтяяп; гптяят fi- de esinduste kõrgele tasemele. Üliõpilase positsioon on aga aju-

^ квд3а/п^ ^ 3SHnпяmžkri tolo°£ ia osakonna komsomoliorga- Näiteks Nõukogude Liidu delept- tine, teadmiste pagas väiksem. Pro-
kel (saksa iil. V), M. Lmnamagi ___u. .....sioom koosseisu kuulusid paljud fessor puuab oma teadmisi ja vaa-

vastutavad komsomolitöötajad teid tudengile edasi anda.
ÜLKNÜ Keskkomiteest, Moskva «Progressiivselt mõtlevad, ausa

_ , . . . . .  , . . linnakomiteest, teaduslikud tööta- südametunnistusega printsipiaalsed
õpilased,_ nn statsionaarsed kui ja(̂  õppejõud ja aspirandid kõrge- professorid teenivad ära üliõpilaste
ka kaugõppijad. matest õppeasutustest ja teadusli- pideva ja sügava austuse,» ütles

2. Võistlusele^ esitatav töö peab kest uurimisinstituutidest. Delegat- sm. Stoletov, «reaktsionääridest
olema tõlgitud adekvaatselt mis siooni koosseisus olnud neli üliõpi- professorid, ihaledes minevikku,
tahes germaani või romaani last olid kõik oma õppeasutuse kummardades rahakotti, püüdes
keelest XX sajandi ilukirjandus- komsomolikomitee sekretärid või peatada ajaloo käiku, said ja saa-
likust proosast, mis on ideeli- nende asetäitjad. Ka välisdelegatsi- vad üliõpilaskonna enamiku hukka-

Seejärel asuti veel kord arutama 
võistluse nõudeid ja esitatud tööde 
edasist saatust.

tõlkevõistluse juhend.

1. Osa võivad võtta kõik TRÜ üli-

Keegi ei kahtle vist enam tõlke
võistluse vajalikkuses üliõpilastele 
endile. Eks ole küllalt kogetud, et 
loetust suurepärane arusaamine ja 
sama teksti tõlkimine kaugeltki üks selt ja kunstiliselt hinnatav.
ja seesama pole. Tähendab ju 3 Tõike pikkus olgu 5— 10 masina- 
adekvaatne tõlkimine seda. et tu- kirjalehekülge.
leb leida originaalile nii sisuliselt 
kui stiililiselt vastavad väljendus
vahendid tõlkekeeles. Meisterlikku
seni ei aita siin miski muu kui tõl- 
kimispraktika. Miks siis mitte alus
tada juba nüüd?

Raskusi võib muidugi tekkida, 
olgu nende põhjuseks siis inglise 
keele idioomid, saksa keele pikad 
keerulise sõnajärjestusega laused

Auhindamisele tulev tõlge ei 
tohi olla varem eesti keeles 
avaldatud ega osalenud võist
lustes.

Zürii määrab järgmised auhin
nad:
üks I auhind — 50 rubla 
üks II auhind — 30 rub'a 
üks III auhind — 20 rubla. 

Vajaduse korral on komisjonil

oonide koosseisu kuulusid paljud mõistu, väljanaermise ja põlguse 
aspirandid, teaduste kandidaadid, osaliseks.» 
mõnel oli käsil isegi doktoritöö.

Sõnavõttudest võiks huvi pakku- TIIT TAMBI

• • • • 

U TU Lastevanemad
Arstiteaduskonna ÜTÜ aruande- Alates 15. oktoobrist alustab te-

ja valimiskoosolek toimub nelja- gevust klubi laste laulu-mängu-
pfieval, 21. oktoobril algusega kell rühm.
18 Tartu Vabariikliku Kliinilise

või dialektismid. Äga eks süngi ole õigus auhindu jaotada ka teisiti,
nii. et nutikam võidab. T66d esitada 30 novembriks 3

Teadaglet tohi tõlge liiga kramp.
tlk olla. uhest keelest teise tapne flnArlkus TR0  eestl kee|e ka.

umberpanemine. Ka lngne vabadus teedrisse. Teises suletud flmbrl-
(kasvõi neologismidega liialdamine) kus Hsada tõlkija n5m, kursus

ei sobi. Parim tõlkija on see, kes elukoht. Ümbrikule kirjutada
suudab jääda märkamatu vahen- «Tö’kevöistlus».
daja ossa Loodame, et tänavune võistlus

See kõik eeldab head keelevaistu iää alla eelmise aasta omale
ja eriti selle keele varjundirikkuse tööde arvukuselt ega kvaliteedilt,
tundmist. Kust võiksid siin abi lei- Head tõlkimist!
da need, kellele eesti keelt ei õpe
tata (kahjuks kuuluvad nende hul
ka ka võõrkeelte osakonna tuden- 
pidP Nemad võivad kolmaoäevlti 
kell 16 minna eesti keele kateedris
se kus v.-õp. Gerda Laugaste on 
nõustunud kõikvõimalikesse eesti 
keele kasutamist puutuvatesse kü
simustesse selgust tooma.

Enne tööle asumist аеч mõeldagu 
hästi järele, mida tõlkida. Seda, 
kas teos seni veel eesti keeles ilmu
mata on, saab välja

S. MURUMETS

Haigla II haavaosakonna V korru
se auditooriumis (L. Puusepa 
tän. 8).

Päevakorras:
1. Aruanne ÜTÜ tööst 1970/71. 

õ.-a.
2. Uue ÜTÜ nõukogu valimine.

ÜTÜ Arstiteaduskonna 
nõukogu

iooksukross
Veel üks start avatakse Tähtvere 

pargis 15. okt. kell 11 ja kell 16. 
Kasutage võimalust!

TRU Spordiklubi

Majandusteaduskonnas
6. okt. k. a. algasid Majandustea- meie õppejõud, kaubandusmlnistee- 

duskonnas kaub^ndusorganisatsi- riumi juhtivad töötajad, konjunk-
oonide juhtivate töötajate kuuaja- tuuriinstituudi uurijad. Avalo^n^u
Ilsed kvalifikatsioonitõstmise kur- «Nõukogude Eesti kaubandus käes-
sused. Kohal oli 24 inimest Tallin- o'eval viisaastakul» pidas Eesti

selgitada nast, Tartust, Viljandist, Pärnust NSV kaubandusminister K. Todes-
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandus- ja mujalt. Lektoritena esinesid son.

Klubis
16. ja 17. oktoobri õhtul on tant

suõhtu. Üliõpilaspilet palutakse 
kaasa võtta.

Teisipäeval, 19. oktoobril kell 18 
oodatakse klubi nõukogu liikmeid 
juhatuse ruumi.

Reedel, 15. oktoobril kell 21JO 
v i i m a s t  k o r da  

ülikooli klubis 
KIVID JA KATEDRAAL

«Amor es»

Õnnitleme
TRIINUT ja JAANUST

'_____ Komsomolikomitee

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Р и й к л и к  Юлмкооль» («Тар
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государстненного унииерсигета. 
Hans Heidemaani nim. trükikoja trükk! 
Tartu. Ülikooli 17 19 III Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 6218. MB 08715.



r^ O lG l M A A D E  PROLETAARLASED, С*Н1Гч1Е<ЗЕ» Hans 
Kruus 80

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTE IKOM ITEE  
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  Э А  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A

EKP TRU
komitees

Nr. 29 Reedel, 22. oktoobril 1971. а. XX III aastakäik

19. OKTOOBRIL ALGAS MOSKVAS KREMLI SUU- 
RES PALEES ÜLELIIDULINE  ÜLIÕPILASTE KOK
KUTULEK, MILLEST VÕTAB OSA ÜLE 2500 DELE- 
GAADI — KÕIG I M EIE  MAA KÕRGEMATE ÕPPE
ASUTUSTE ESINDAJAD. TRÜ-d ESINDAVAD SEL 
FOORUM IL ANTS REINMAA JA MARIKA MANDRE. 
KOKKUTULEKU ESIMESEL PÄEVAL ESINES P IKE
MA KÕNEGA NLKP KESKKOMITEE PEASEKRETÄR 
L. 8. BREŽNEV, KELLE KÕNE ON ÄRA TOODUD VA
BARIIKLIKES AJALEHTEDES.

konna parteiorganisatsioon peaks 
pöörama suuremat tähelepanu ehi
tajate ning remondimeeste mure
dele.

TRU rahvakontrolligrupile on 
teatatud, et arvutuskeskuse ehita
misel polef seni loodud vajalikke 
tingimusi sisetööde tegemiseks klii
maperioodil. See raskendab ehi
tajate tööd ja kisub alla töövilja
kust.

Komitee toonitas, et ülikooli ehi
tajad on viimasel aastal oma tööd 
suuresti parandanud. Uute sihtide 
seadmiseks ja reservide avamiseks 
peeti otstarbekaks majandusmees
te ja ehitajate aktiivi koosoleku 
korraldamist 1972. aasta alguses.

Professor K. Siilivask informee
ris komiteed ülikooli ajaloo komis
joni senisest tegevusest. Komitee 
otsustas pöörduda ülikooli ajaloo 
küsimuse juurde üksikasjaliselt 6. 
detsembril toimuval koosolekul, mil 
tuleb läbivaatamisele TRU ajaloo 
prospekt.

Ühingu «Teadus» TRÜ organi
satsiooni esimees P. Kask andis 
ülevaate ülikooli lektorite tegevu
sest NLKP XXIV kongressi ma
terjalide tutvustamisel. 1971. a. 
jooksul on partei kongressi teema
del esinenud 37 lektorit kokku 156 
loenguga. Kõige aktiivsemad on 
olnud T. Alatalu, L. Kiik, K- Ko
ger, J. Kalits ja S. Lepik. Tagasi
hoidlikuks on jäänud selles täht
sas töölõigus üliõpilaslektorite 
osa.

Komitee arutas Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni 54. aas
tapäeva, Kommunistliku Noorsoo
ühingu aastapäeva ja VII üliõpi
laspäevade korraldamisega seotud 
küsimusi, samuti 25. oktoobril toi
muva üleülikoolilise parteikoosole- 
ku läbiviimist.

Komitee koosolekust võttis osa 
EKP KK osakonnajuhataja G. 
Sarri.

18. oktoobril toimus EKP TRÜ 
komitee järjekordne töökoosolek. 
Komitee kuulas ära haldusprorek
tor Aleksei Uibokanna informatsi
oonil 1970. a. septembrikuus toimu
nud partei-majandusaktiivi otsuste 
täitmise kohta. Nagu ettekandest 
ilmnes, on TRU ehitusjaoskond 
saavutanud aasta jooksul märga
tavat edu. Käesoleva aasta remon- 
diplaan täideti juba 1. oktoobriks. 
Kõrgema ja keskerihariduse minis
teeriumi kaudu saadi IV kvartali 
ehitus-remonditöödeks täiendavalt 
75 000 rubla. Tunduvalt on para
nenud ehitusjaoskonna tehniline 
varustatus. Nimelt saadi juurde 
võimas autokraana, ekskavaator, 
tõstuk ja kaks veoautot. Tänu sel
lele vänenes tunduvalt mehhanis
mide hankimine teistelt ehitusorga
nisatsioonidele mis omakorda hõl
bustas tööde ratsionaalset organi
seerimist ülikooli objektidel.

Praegu on ehitajate põhilised 
jõud seotud arvutuskeskuse hoone
ga, mis peab valmima käesoleva 
aasta lõpuks. Koos linna ehitusor- 
ganisatsioonidega tehakse eeltöid 
uute ehituste alustamiseks — siin 
on põhilised teine kõrgühiselamu 
ja auditooriumide korpus TRU klu
bi juurde.

Komitee liikmed märkisid, et 
partei- ja majandusaktiivi otsused 
on põhiosas täidetud. Vajakajäämi
si esineb veel regulaarsete toot- 
misnõupidamiste korraldamises. 
Ka ei ole alati täpseid graafikuid 
tähtsamate objektide remontimi
seks. Administratiiv-maj andusosa-

Meie ülikoolil on põhjust mee
nutada ja soovida professor Hans 
Kruusile õnne ja lausuda häid 
sõnu tema suure juubeli puhul.

H. Kruusi elukäik, teaduslik ja 
pedagoogiline töö on seotud ko
gu meie rahva kultuurilooga, eriti 
meie ülikooliga. Ta õpingud al
gasid Tartu ülikoolis 1914. aastal, 
kuid sõjaolukorrast ja poliitilise 
võitluse keerisest kaasakistuna 
jõudis ta ülikooli lõpetada küm
me aastat hiljem. Siitpeale jäi ta 
elu seotuks ülikooliga. Esialgu 
õppeülesandena loengud Eesti ja 
põnjamaade ajaloo dotsentuuris 
(alates 1927. a.), sama ala pro
fessuuris alguses erakorralise, siis 
korralise professorina. Lisaks sel
lele oli ta üliõpilasasjade prorek
tor. Sellest kohast tuli hiljem loo
buda fašistliku reaktsioonilise ha
ridus- ja kultuuripoliitika survel.

Töörahva võimu kehtestamine 
tõi H. Kruusi TRU rektori koha
le, kust ta lahkus pärast Eesti NSV 
vabastamist, et asuda ENSV 
Teaduste Akadeemia presidendi 
ülesannetesse.

Allakirjutanul algasid episoo- 
dilised kokkupuuted juubilariga 
1933. aastal. Oma kirjandusalase 
seminaritöö tõttu pöördusin G. 
Suitsu soovitusel mõningates Ees
ti ajaloo küsimustes H. Kruusi 
poole. See esimene vestlus Peple- 
ri (Pälsoni) tänaval asuvas kor
teris oli virgutav. Kruus tundis 
ootamatut huvi minu töö vastu, 
mis ei jätnud kahtlust, et see hu
vi on siiras. See kõik ergutas kü
lastama tema loenguid. Ei olnud 
põhjuseks siisk* ainult see, et ta 
luges erikursust «Balti sakslus 
Aleksander II ajastul», mida just 
vajasin oma töö jaoks, vaid ta 
loengud võlusid ja kutsusid kuu
lama oma range ülesehitusega, 
selge ja korrektse, igasugusest 
liiglihast vaba sõnastusega. Ko
gu loengust ja ettekandjast õhkus 
autoriteeti ja tõsidust. Selgus ja 
lihtsus muutusid nagu tasakaa
lustuseks G. Suitsu äärmiselt kee
rukale ja poetiseeritud loengustii-
lile.

Põhjalikumalt ja detailsemalt 
sai H. Kruusi isiksus mulle näh
tavaks Suure Isamaasõja päeva
del.

On meeles hulgaliselt episoode 
taandumise teekonnalt Tartust 
Tallinna 1941. a. suvel, eriti pea-

SAAGE 
TUTTAVAKS!

2. novembril 1971. a. kell 15 al
gab TRÜ aulas ametiühingukomitee 
aruande- ja valimiskonverents. Jät
kame uue komitee liikmekandidaa
tide tutvustamist:

A a v o  H i l p u s
— Aeroionisatsiooni ja Elektro- 

aerosoolide Probleemlaboratoo- 
rlumi v.-ins.;
TR-Ü ametiühingukomitee liige 
11968. a. peale.

Hel ve K a b u r
— TRÜ ametiühingukomitee liige

*966. a. peale, ENSV AÜN liige
1968. a. peale, Ametiühingu Va
bariikliku Komitee presiidiumi 
liige 1967. a. peale, Tartu Linna 
AÜN presiidiumi liige 1970. a.

V a l v e  K i n g i s s e p p
— eesti keele kat. v.-õpet., kordu

valt olnud a.-ü. rühmaorgani- 
saator ja teaduskonna büroo 
liige.

A n d r e s  R a a
— Bioloogia-Geograafiateaduskonna 

II kursuse üliõpilane, ELKNÜ 
TRÜ komitee liige 1970. a. 
peale.

L e m b i t  R a i d
— NLKP ajaloo kat. dots. kt., aja- 

lookand.; EKP TRÜ komitee 
sekretär a. 1963—65.

H e l g a  S i l d m ä e
— suusaspordi kat. v.-õpet., biol.- 

kand.; 1967. a. teaduskonna a.-ü. 
büroo liige, 1968. a. peale büroo 
esimees; NLKP liige.

L i n d a  P i k k a t
— TRÜ raamatupidamises palga- 

arvestaja; TRÜ ametiühingu
komitee liige 1968. a. peale.

H. KABUR

Jüri 
Saarma 50

24. oktoobril saab 50-aastaseks 
TRU Arstiteaduskonna psühhiaat
ria kateedri professor ENSV pea
psühhiaater meditsiinidoktor Jüri 
Saarma.

Lõpetanud 1945. aastal TRU 
Arstiteaduskonna, töötas ta lühi
kest aega Jämejala Psühhoneuro
loogiahaigla peaarstina, kust ta 
juba samal sügisel kutsuti tööle 
psühhiaatria kateedrisse. Era
kordselt kiiresti, s. o. kaks aastat 
pärast ülikooli lõpetamist — 
1947. aastal — kaitses ta kandi
daadiväitekirja teemal «Haigus- 
teadvuse kulgemine skisofreeni- 
kuil aktiivse ravi jooksul». Põhi
probleemiks jäi ka edasipidi kogu 
maailmas kõige levinum vaimu
haigus — skisofreenia. Nende hai

gete eksperimentaalseks uurimi
seks organiseeris ta 1951. a. pro
fessor E. Karu kaasabil kõrgema 
närvitalitluse uurimise labora
tooriumi, mille baasil 1968. aas
tal asutati psühhofarmakoloogia 
laboratoorium. Doktoridissertat
siooni kaitses J. Saarma 1964. 
aastal teemal «Insuliinravi toi
mest skisofreeniahaigete animaal
sele ja vegetatiivsele närvisüstee
mile».

Detailselt on ta uurinud skiso
freenia puhul iseloomulikke muu
tusi kõrgemas närvitegevuses, 
kusjuures on näidanud hüpnooti
liste faasiliste seisundite esinemist 
kõikides närvitegevuse etaažides. 
Originaalne on vegetatiivsete ref
lektoorsete mehhanismide faasi
lise pidurduse avastamine. Ta on 
kirjeldanud skisofreenia neuro- 
dünaamika muutuste sõltuvust 
haiguse vormist, staadiumist, 
kestvusest, alguse laadist, east, 
soost ja muudest kliinilistest fak
toritest ning püüdnud täpsustada 
skisofreenia patogeneesi ja klii
nilise pildi patoiusioloogilist ole
must. Suure väärtusega on komp
lekssed uurimused üksikute ravi
meetodite toimest neurodünaami- 
kale. J. Saarma on välja töötanud 
remissiooni kvaliteedi hindamise 
objektiivsed kriteeriumid, mis tea
da olevail andmeil on esmakordne 
sellise ulatusega uurimus maail
mas. Ta on välja töötanud prog
nostilised kriteeriumid üksikute 
ravimeetodite kohta ja esitanud 
ravimeetodite rakendamiseks dife
rentseeritud näidustused.

Oma töid on ta avaldanud roh
kem kui 170 artiklina ja kordu
valt esinenud ulatuslike ettekan
netega nii kodumaal kui ka pal
judes välisriikides. 1970. a. il
munud «Кортикальная динамика 
и лечение больных шизофренией» 
(mis kuuldavasti ilmub ka USA-s 
ingliskeelses tõlkes) on nõutav 
monograafia. Ka 1971, a. ilmunud

«Kohtupsühhiaatria» on väga ka
sutatav õpik.

J. Saarma on hinnatud teaduse
mees nii kodu- kui ka välismaal. 
Ta on valitud Rahvusvahelise 
Kõrgema Närvitalitluse Uurimise 
Assotsiatsiooni asepresidendiks, 
Belgia Kuningliku Psühhiaatrite 
Uhingu auliikmeks, Ameerika Pav
lovi Seltsi ja Türgi Psühhofarma
koloogia Seltsi korrespondeeri
vaks liikmeks.

Koos kateedrijuhataja professor 
E. Karuga on J. Saarma jätka
nud ligi sajandi vanuse kateedri 
traditsioone. Et see jätk on roh
kete kaasaja psühhiaatria kool
kondade seas õigel teel olnud, 
selle kinnituseks on vabariigi 
psühhiaatrite seisukohtade ühti
mine kliinilises psühhiaatrias rah
vusvaheliselt tunnustatud seisu
kohtadega. Oma loengud (psühhi
aatria, kohtupsühhiaatria, psühho
farmakoloogia ja inimese kõrgem 
närvitalitlus) on ta pidanud alati 
kaasaegselt kõrgel tasemel, mistõt
tu need on olnud uue informatsioo
ni allikaks ka staažikatele psühhi
aatritele. Tema juhendamisel on 
valminud 3 doktori- ja 6 kandidaa
diväitekirja ning kümneid üliõpi
laste kõrge tunnustuse saanud au- 
hinnatöid.

J. Saarma erakordset töökust, 
suuri organisatoorseid võimeid, 
nõudlikkust, printsipiaalsust ja 
abivalmidust arvestades on teda 
korduvalt valitud EKP TRÜ ko
mitee ja Arstiteaduskonna partei- 
büroo liikmeks, Arstiteaduskonna 
dekaaniks (1963— 1966), rahva
saadikuks linnanõukogusse (1965 
— 1971), ajakirja «Nõukogude Ees
ti Tervishoid» toimetuse kollee
giumi liikmeks ja erialaste selt
side juhatustesse.

Soovime lugupeetud professor 
J. Saarmale edaspidiseks õnne ja 
edu ning jätkuvat energiat.

KOLLEEGID

tuskohtades Vahi põllutöökoolis, 
Tormas, Rannapungerjal, Iisakus 
ja mujal. Suur rahu, enesevalit
sus ja kindlus, mis hajutas kõhk
lusi, mis rahustas mõningaidki 
tuulepäid, ka tema loogilised kaa
lutlused olukorra hindamisel, or
ganiseerimisoskus ja abivalmi
dus. Sageli aga peatusid ta mõt
ted oma eriala juures. Oli see siis 
Tartu kivisilla õhkupaiskumisel, 
mida jälgisime Vahi põllutöökooli 
laagrist või mõttemõlgutused Tor
mas C. R. Jakobsoni sealsest 
elust, kus viimane paruniga vägi
kaigast oli vedanud. Meenub ka 
60-kilomeetrine jalgsimatk Laa
doga äärest Leningradi, mis ku
junes omamoodi tragikoomili
seks: paljud ahastasid oma vara
natukese pärast, mida ei suude
tud kaasas kanda. Paljastus nii 
mõnegi lahedates oludes isetead
valt rinda ette ajanud inimese 
tõeline loomus. Ka siin jätkus

Kruusil rahustavat sõna ja huu- 
moritki. Ei mäleta, et Hans Krüa- 
sil oleks kunagi kadunud hüü- 
mor, mis oli aga täiesti isikupä
rane, võiks öelda «tõsine», milles 
puudub edvistavalt teravmeelit
seda tahtev toon. See hoovas väl
ja sundimatult ja oli harmoonili
ne kogu mehe olemusega. H, 
Kruusiga vestelda on alati mõ
nus. Temaga kõneldes lööb välja 
ta elav huvi kogu maailma asja
de vastu ja ulatuslik eruditsioon, 
suured kogemused ja tähelepane
kud ühiskondliku elu paljudel ala
del. Poliitilise võitlusõ mälestu
sed ja uued seisukohavõtud anna
vad tunnistust tugevast enese
kriitilisest meelest. Ja lõpuks: 
pangem tähele, kuidas Hans 
Kruus käib. Ta peahoius ja astu
mises on ju kõik see, millest ees
pool juttu oli.

K. TAEV



Jätkame ELKNÜ TRÜ organi' 
satsiooni XIX konverentsi 

materjalide avaldamist
A R U  A N D E S T
(Algus «TRÜ» nr. 28)

Tuletagem meelde, et omavalit
sus ei ole mitte ainult valitsemine, 
vald ka enesekasvatus ja kasvata
mine, juhtimisoskuste arendamine, 
oma elu inimväärne korraldamine.

Olmesektor juhtis samuti üliõpi
laste suunamist neile tähtsate ob
jektide ehitamisele. Tehti ära suur 
töö. Nagu töödejuhataja märkis, 
oli üliõpilaste osa uue ühiselamu 
püstitamisel umbes 1/10. Seda pole 
\She. Tehti ju lihtsaid töid, vabas
tades sellega töömehed kvalifitsee
ritud töödeks. Tänu õigusteadus
konna üliõpilase, suvetööliste bri
gadiri Elvi Valge tõsisele ja ran
gele tööstiilile kujunesid välja head 
suhted üliõpilaste ja ehitajate va
hel.

Suvetööde staabi (juhatasid 
M. Salundi ja A. Raig) töö käes
oleval aastal oli hea. Nii staabi kui 
ka üliõpilaste suhtumine oli asja
lik.

Omaette küsimus on EÜE raken
damine ülikooli väljaehitamisel. 
Maleval on linnaehituses juba ko
gemused olemas. Kuid Tartu Ehi- 
tustrustil pole kogemusi suhtlemi
seks malevaga. Pealegi hakkas 
füüsikakorpust ehitama Saraatovi 
MEK. Tartus on raskusi materjali
de hankimisega. EÜE rühmade 
Tartusse toomine on siis reaalne, 
kui selleks on kõik eeltööd juba 
tehtud. Üliõpilaskonna heast tah
kest, nagu näitas möödunud aasta, 
ei piisa.

Vastavalt eelmise konverentsi 
otsusele muudeti käesoleval aru
andeperioodil ülikooli komsomoli
organisatsiooni struktuuri. Praegu 
Jöötab seitse teaduskonnabürood. 
Enamik büroosid töötas heas kon
taktis komiteega. Märkida võiks

õigus- (M. Kõli), Majandus- 
(T. Laak) ja Matemaatikateadus
konda (M. Preem).

Komsomoligruppides on praegu 
põhiliseks ülesandeks Ideoloogili
se töö ja omavalitsuse elluviimine. 
Nagu näitavad teaduskondade aru
anded, on veel palju oskamatust. 
Omavalitsuse käskkirjad tuleb nüüd 
lahti mõtestada ja ellu rakendada 
nii, et lähtutaks i?a teaduskonna 
õppimise, ühiskondliku töö ja elu
korralduse iseärasustest.

Algorganisatsioonides tähistati 
ELKNÜ 50. aastapäeva, kuhu kut
suti komsomolitöö veterane, teene
kaid õppejõude-parteilasi. Omaette 
ülesandeid täitsid komsomoligrupid 
seoses üliõpilaspäevadega. Võib 
kinnitada, et algorganisatsioonis 
on meil olemas võimekas aktiiv, 
kellele saab usaldada vastutust 
nõudvaid ülesandeid.

Nõrgemaks kohaks algorganisat
sioonides on informatsiooni edasi
liikumine osakonnabüroodelt kur
sustele ja vastupidi, ka põhikirja 
nõuete täitmine. Sageli ei suudetud 
kontrollida vastuvõetud otsuste 
täitmist. Vähe oskame suuremate 
ürituste korraldamisele kaasa tõm
mata esimeste kursuste laiemat ak
tiivi. Igal aastal on raskusi komi
tee sekretäride komplekteerimisega. 
Loomulik oleks, et ülikooli peaae
gu nelja tuhande liikmelist organi
satsiooni juhiksid vähemalt kaks 
ülikooli lõpetanud sekretäri. Seni
sed palgad ja eluolustikulised tin
gimused ei soodusta kaadri valikut 
ega püsimist.

Muret teeb ülikooli teenistujate ja 
õppejõudude komsomoligruppide 
olukord. Viimastel aastatel pole ko
mitee suutnud leida efektiivseid or
ganisatsioonilisi ja sisulisi vahen
deid töö elavdamiseks. Töö juhti

mise teeb raskeks suur killustatus.
Koostöö ülikooli juhtkonnaga oli 

asjalik. Rektor A. Koop suhtus meie 
probleemidesse mõistvalt ja aitas 
alati neid positiivselt lahendada. 
Parteikomiteega ja selle sekretäri 
K. Kogeriga olid töökontaktid tõ
sised. K. Koger võttis osa meie ak
tiivi õpetamisest ja ideelis-poliitili- 
sest suunamisest. Komsomolikomi
tee parteigrupp L. Karu juhtimisel 
andis meie sekretäridele ja büroole 
palju konkreetseid nõuandeid, võt
tis osa olulisemate ideoloogiliste 
ürituste ettevalmistamisest. Ühtlasi 
näib meile, et oleks aeg asuda täp
sustama ühiskondlike organisatsi
oonide tööjaotust ülikoolis, konkre
tiseerida nende funktsioone, kohus
tusi ja vastutust.

Hea oli koostöö EKP Tartu Lin
nakomiteega (I sekretär J. Lott) ja 
ELKNÜ Tartu Linnakomiteega (I 
sekretär L. Möldre), kes tähtsama
te ideoloogiliste ja organisatsiooni
liste probleemide lahendamisel va
jalikku nõu ja abi andsid. Head 
nõu komsomolikomitee töö paran
damiseks saime ELKNÜ KK sek
retäridelt A. Purgalt ja A. Kullas- 
telt. Mõndagi suutis üliõpilasosa
kond. Kuid üliõpilaste komsomoli
töö sisulise külje suunamisel, pa
rimate kogemuste üldistamisel, 
probleemide nägemisel ja töö koor
dineerimisel vabariigi ulatuses esi
neb veel puudusi. Seda pole suu
detud rahuldavalt teha ka EÜN-i 
raames. Näib. et EÜN-i kogu töõ 
tuleb analüüsi alla võtta.

Paraku on aga tõsiasi, et ei üli
õpilaskond, EÜN, ELKNÜ Tartu 
LK ega ka ülikooli komsomoliko
mitee pole suutnud saavutada sej- 
list töötaset, pole suutnud kasutu
sele võtta selliseid efektiivseid ja 
kõrgema kooli spetsiifikale vasta

vaid uusi töövorme ja meetodeid, 
mis tagaksid meie ette püstitatud 
ülesannete maksimaalse lahenda
mise.

NLKP XXIV kongress seadis 
meie maa majandusliku ja poliiti
lise edasiarendamise nimel suured 

ülesanded järgnevateks aastateks. 
Nende plaanide täitmine oleneb sel
lest, kuidas igaüks meist töötab.

SÕ NAVÕTTUDEST
(Algus «TRÜ» nr. 28)

Õppesektorist
ANTS REINMAA, 

õppesektori juhataja

Arvan, et olukorras, kus ole
masolevad õppeplaanid ja aine
programmid kaugeltki ei rahulda 
kaasaja vajadusi ning ülikooli tea
duslikud jõud on astunud samme 
õppeprotsessi kaasajastamiseks, 
jääb komsomoliorganisatsioonile 
ülesandeks üliõpilaskonna ettepa
nekute ja arvamuste väljaselgita
mine. Seejuures on vajalik, et 
probleemidele lähenetaks konkreet
selt, et selgitataks välja iga üksi
ku eriala inimeste arvamused ühe 
või teise õppeaine omandamist mõ
justavate tegurite kohta.

On loomulik, et komsomoliorga
nisatsiooni eesmärgiks on kasva
tada teadlikku ja kohusetundlikku 
suhtumist oma põhiülesandesse — 
õppimisse. Me kurdame küll audi- 
toorse ja iseseisva töö halva vahe
korra üle, kuid olgem ausad — 
kui paljud meist oskavad tõeliselt 
iseseisvalt töötada? Olukorras, 
kus 11 aastat on koolis harjutud 
õppima sundimise peale ning siis 
tudengina asutud ründama tõelisi 
teadusi, on vähemalt esimeste sam
mude juures vaja järjekindlat ja 
ulatuslikku juhendamist. Ülikoolis 
on vaja esmalt õppida õppima, 
õppida töötama.

Aktiivselt peab noorsoo-organi- 
satsioon tegelema õppedistsiplii- 
niga. See on väga tihedalt seotud 
õppeedukusega. Oluline on, et õp- 
pedistsipliini küsimustega tegel- 
daks printsipiaalselt kõigis komso
moligruppides. Niikaua, kui meil 
eksisteerib informatoorne õppesüs

teem, kus suurem hulk tudengile 
vajalikest teadmistest pakutakse 
loengul, seminaris, praktikumis, on 
loomulik iga üliõpilase viibimine 
tunniplaanis ettenähtud loengutel.

Möödunud õppeaastal tegi komi
tee õppesektor koos osakondade 
õppesektoritega selles osas nii 
mõndagi ära. Loodan, et õppesek

tori uus koosseis hoiab seda küsi
must tulipunktis.

Eraldi tähelepanu tuleb pöörata 
tööle esimese kursuse üliõpilaste
ga. Täienevad meie read ju igal 
aastal inimestega, kel puuduvad 
siinseks tööks vajalikud kogemu
sed. Tähtis on panna uustulnukad 
mõistma keskkoolis ja ülikoolis 
toimuva õppetöö vahelisi erinevu
si. Aastased töökogemused selles 
liinis lubavad mul väita, et seda 
pole sugugi lihtne teha. Ilma va
nemate kursuste komsomoliaktiivi 
abita pole see mõeldav.

Senisest tõhusam võiks ölia üli
õpilaste teadusliku töö populari
seerimine. Sama kehtib ka õppe- 
eesrindlaste tutvustamise kohta üli
kooli üldsusele. Selles osas on 
püütud abi saada eesti filoloogi
delt, kes nii ülikooli ajalehe kui ka 
vabariiklike väljaannete kaudu tut
vustaksid üliõpilasteadureid.

Üliõpilaste 
Kompleksse 
Teadusliku 
Uurimistöö Büroost

HARRI FAIMAN:
Ma räägiksin mõne sõnaga 

ÜK.TU Büroo tegevusest ning te
ma suhetest komsomolikomiteega, 
eelkõige õppesektoriga möödunud 
õppeaastal.

Meie arenev rahvamajandus va
jab järjest rohkem ja parema ette
valmistusega noori spetsialiste - ja 
teadlasi. Siit ka vajadus õppeprot
sessi ja selle juhtimise täiustami
seks, s. о. TTO teostamiseks kõr
gemas koolis. Pedagoogilise töö 
teaduslik organiseerimine kujutab 
endast kaadri ettevalmistamise 
meetodite ja tingimuste täiustami
sele suunatud suurt abinõude komp
leksi, mille aluseks on teaduse ja 
tehnika uusimate saavutuste kasu
tamine, õppeprotsessi optimaalne 
organiseerimine ja juhtimine.

Nende küsimuste hulgas on es
majärgulise tähtsusega õppeprot- 

(Järg lk. 3)

Käesoleva aasta 23. okt. saab üks kaasaja väljapaistvamaid kunstnikke — 
Pablo Picasso — 90-aastaseks.

Picasso osa on olnud väga suur kogu 20. saj. kunsti arengus. Tõusnud juba 
käesoleva sajandi esimestel aastatel Euroopa juhtivamate kunstnike hulka, 
olnud mitmete kunstivoolude algatajaks, on Picasso säilitanud oma loomingu
lise potentsiaali kuni tänaseni.

Kuld Picasso osa Euroopa vaimuelus ei piirdu ainult kunstiga. VabarMk- 
lane Hispaania kodusõja päevil. Prantsuse vastupanuliikumisest osavõtia, 
Prantsuse KP liige, V. I. Lenini rahupreemia laureaat (1962) ja Ülemaailmse Ra
hunõukogu liige. Pariisi linna aukodanik — ka need rollid ja tiitlid iseloomusta
vad suurt kunstnikku. Tuleb veel lisada, et P. Picasso juubel on sündmus, mi
da tähistab kogu progressiivne maailm.

Pablo Ruiz у Picasso! Mees. kel
lest on palju kirjutatud. Vägagi 
palju. Aga kes ta on? Mitte Picas
so üldse, mitte Picasso kõigi jaoks. 
Niikuinii ei saa me kunagi teada, 
kes on Picasso araablastele, hin
dudele, hiinlastele. Tänavamüüjale 
Kantonist. Või kas neile on üldse 
Picas sot vaja. Võib vaid oletada, 

kes on Picasso hispaanlastele, 
prantslastele, venelastele. Või siis 
lätlastele. Aga kes on Picasso 

meie jaoks? On ta siis see his
paanlane, tõmmu mees mustade 
suurte silmadega, kes armastab

härgi ja nende verd? Mees, kes on 
surnud väljaspool corridat. Või 
siis tubli pariislane, naerul näoga 
keset veini ja naisi. Või äkki on 
ta kunstnik, nii suur kunstnik, et 
sellest hulluks võib minna? Ja siis 
ei ole meil enam asja tema kuns

tist ning me teame, et oli rahu- 
võitlea ja antifašist. Või on ta 
veel laps, kelle mänge peaks juhti
ma mõni vanem ja targem. See 

komödiant, kloun ja veiderdaja Pi
casso. Veel vana mehena rumalat 
mängiv keset töökat Pariisi. Või 
hoopis suur töötegija, väsimatu

pintslipesija ja lõuendikruntija. 
Aga mis meil sellest, meil Adave- 
res või Eduard Vilde nimelises. 
Meil on omad tööd ja tegemised. 
Või seal Tallinnas, Tartu mnt. nr. J. 
Oh ei, mis te nüüdl Meil on teine 
kliima, teised kombed. Meie tae
vas on isegi hall, värvid luitunud. 
Pealegi käime me kasukates, ei 
veider da ega mängi klotsidega. Ja 
teeme ise oma eesti kunsti. On 

siis meil üldse Picassot vaja? Te
mast raamatuid välja anda, juube
leid pidada. Kes on ta siis meie 
jaoks. . .  Ei saa me ometi öelda, 
et tema, Picasso, on meile kaas
võitlejaks kunstis, kolleegiks, lau

sa üleaedseks. Ei, mitte seda. Juba 

siis oli ta õpetajaks, kui me alles 
omaenda kunstist unistasime. Kr. 
Rauale kaugeks võõraks jumalaks. 
Kes on ta siis praegu? Kas elus 

klassik valgest marmorist? Või siis 
see fossiil - sealt muuseumist, va

na ja kohletanud. Puust iidol Sei- 
ne’i kaldal. Ka see, ka see. Kuid 
mitte seda ei tahaks me teada. 
Sest ta on ikka ja enam veel õpe
taja. Suur õpetaja, keda me ar
mastame, armastame meeletult. Või 
siis hoopiski see õpetaja sealt koo
list, mida me salaja vihkame, 
mees, kelle pilte me loobime pori
ga. Sest ta õpetas meile valet, üt
les isegi kõvasti, et vale on ma
gus. On, on magus. Aga ta õpe
tas meile ka muud, seda korda ja 
sirget joont. Ja käskis meil puh
tusest lugu pidada. Igal hommi
kul ja õhtul käsi pesta, lisaks en
ne ja pärast sööki. Sirgelt astu
ma, kaunilt jooksma. Ning siis ta 
karjatas üle Euroopa ja ütles, 
et mustal kassil on lind ham
bus. Ja käskis kassi maha lüüa. 
Sest tema, must kass, ajas hobu
sed hulluks ja lamp kõikus laes. 
Ning käsi küünlaga lükati ette. Ja 
ütles veel, et ta tahaks olla juut. 
Aga seda me teame, teame ka, et 
ta ütles hästi, et nii pidigi ütlema. 
Aga veidi varem oli ta oma poja 
eesli selga asetanud. Ta teadis, et 
kui keegi ei saa enam olla hea 
mees, peaks ta ometi jääma heaks 
isaks.

.Picasso le 
mõeldes

Seda küll, kuid las tema, Picasso, 
tantsib palli peal ja kallistab oma 
armsamat, aga meile on see liiga 
sinine ja roosa. Ja talumatult va
na. Sest Dali on palju toredam, ja 
Lichtenstein, ja Warhol ja see 
Wesselmani Тот. Vaat neilt me 
õpime, maha vana Picasso, tram- 
pige ta surnuks, pistke põlemal 
Meile on vaja midagi uut, midagi 
täiesti uut. Ja ka Warhol on vana 
ja liiga tõsine. Paneme ka Andyle 
tule otsa, me ise oleme kõige pa
remad. Ja siis hakkame nutma, 
sest me ei jõua enam kuidagi 
pintslit maast üles tõsta. Aga mis 
siis, me võib-olla ei tahagi jõuda. 
Ja pealegi, kes oli see mees, kes 
ütles, et lilled ei olegi kõige ilu
samad asjad maailmas? See oli 
tema. Picasso. Miks tema, vana ja 
kortsus, segab end meie ellu? Me 
oleme ise noored, meie eesti kunst 
on isegi hea, vaata, et maailma
tasemel. Me vihkame sind, Picas
so, aga ikkagi jookseme sinu sa
bas, koguneme trobinal sinu üm
ber ja tahame ahnelt midagi saa
da. Kes, kes oled sa siis meie 
jaoks? Me ei tea veel seda. Veel 
mitte. JAAK OLEP

М Ш ЕН

TAMIJENSÜ

Uut teatmekirjandust 
Toome 

raamatukogus
Kirchner, J. Lexikon des Buch

wesens. Bd. 1—4 Stuttgart, 1952—
1956. 8 T—29.

Käesolev leksikon on teatmete 
kogu raamatust: raamatu ajaloostr 
trükitehnikast, köitekunstist ja 
kunstilisest kujundusest. On kasu
tatav bibliograafiliste teadmiste 
abimaterjalina.

Олимпийские игры. Маленькая 
энциклопедия. М., 1970. 351 lk.
25 Е—3.

Käesolev väljaanne on katseks 
koostada entsüklopeedia, millesse 
oleksid koondatud põhilised andmed 
olümpiamängude kohta aastaist 
1896— 1968. Raamat on üles ehita
tud alfabeetilis-süstemaatlliselt 
Siin käsitletakse olümpiamängude 
üldisi küsimusi, tutvustatakse võit- 
ära edetabelid. Andmed on seisuga 
edetabelid. Andmed on seisuga
1. jaanuar 1970.

Жданович, H. В. и др. Библио
графия по реофизике. Минск, 1970  ̂
307 Ik. 18 Bl—49.

Bibliograafia haarab kõik vii
mase 10 aasta (1960— 1970) kestel 
reofüüsika kohta ilmunud materja
lid: monograafiad, dissertatsioo
nid, kogumikud, artiklid jne. Raa
mat on varustatud autorite alfa
beetilise registriga.

Venia legendi
Reedel, 22. okt. k. a. kell 12.15 

toimub V. Kingissepa 19, aud. 301 
võimlemise kateedri dots. kt I. Oki 
loeng dotsendi kutse taotlemiseks 
teemal «Võimlemise tunni metoodi
ka koolis». Samas kell 13 dots. kt. 
E. Kudu loeng «Muusika kasuta
misest kehalises kasvatuses».

Võimlemise kateeder
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Gestaapo resident Tartu 
Ülikooli rektorina

D o tsen t 
Anatoli Miti 

mälestusi
Reevakueerunud ülikooli teenis

tujate seas oli kaks eakamat meest, 
kes tulid rongilt otsemaid peahoo
nesse ning palusid kohest kokku
saamist rektoriga.

H. Kruusile olid mõlemad mehed 

kui ülikooli põlised töötajad hästi 
tuntud. Oli teada ka nende era
kordne kohusetruudus ning ausus. 
Lausa rõõm oli neid näha taassaa-

bunute hulgas. Üks neist oli üli
kooli laekur Rudolf Kõva ja teine 
— raamatupidaja Elmar Asmus.

Vaikides ulatas R. Kõva rekto
rile kinnise ümbriku. Avanud selle 
ning lasknud silmadel seal sees 
olnud dokumendist üle käia, ole
vat H. Kruus lausunud: «Niisiis, 
fašism on suutnud isegi Tartu 
Ülikooli rektorit marodööriks 
müüa ...» .

Paar päeva hiljem sain ise nä
ha seda ainulaadset dokumenti, 

millest ilmnes, et okupatsiooniaeg
se Tartu Ülikooli rektor prof. Ed
gar Kant oli lõppude lõpuks jõu.l-

nud laskuda pesuehtsa marodööri 
tasemele.

Mis väärtesemed need siis olid, 
mille vastuvõtmist E. Kant oma 
allkirjaga kinnitab ja millise sula
raha ta lahkelt võtmata oli jät
nud?

R. Kõva ja E. Asmuse seletuste 
kohaselt oli sündmustik arenenud 
järgmiselt. 18. septembril sai Tal
linnas laialt teatavaks, et Punaar
mee on sakslaste kindlustusposit- 
sioonid Emajõel täiesti segi löö
nud ning tungib peatamatult eda
si Tallinna poole.

Samal päeval ilmus E. Kant ka
he püssimehe saatel Tallinnas Tõ- 
.lismägi 11 (praegu on seal ENSV 
. lariausminisieerium). beiies ma
jas asusid mõningad evakueeritud 
ülikooli varad, nende seas ka seif 
väärtesemetega. Kant nõudis lae- 
Kuri R. Köva käest väärtesemete 
väljaandmist temale. Rektori kor
raldus on alluvale käsuks, mida 
tuleb täita ja mida R. Kõva oleks 
täitnud ka püssimeeste juuresole
kuta. Kuid ta nõudis kategoorili
selt allkirja väärtesemete üleand
mise kohta rektori isiidikku valdus
se. Allkiri tuli anda. Kogu seda si
tuatsiooni nägi pealt E. Asmus.

Allkirja vastu sai E. Kant 1,6 kg 
ülikooli laboratooriumide plaatinat 
(hind praeguses vääringus ca 
19 000 rbl.) ja Tartu ülikoolile 
kuulunud vanade plaatina-, kuld- 
ja hõbemüntide kollektsiooni, mille 
väärtuse võiks muidugi täpselt 
välja arvutada vastavalt nimetatud 
väärismetallide hindadele. Seda 
pole aga mõtet teha, sest nende ra- 
riteetsete müntide numismaatiline 
väärtus ei ole rahas üldse hinna
tav. Kes ütleks, kui palju maksab 
Walter von Plettenbergi ajal 
1525. a. vermitud nn. Võnnu 10- 
tukatiline kuldraha? Või Herace-

liuse, Justinianuse, Constantinus 
IV  kuldrahade kollektsioon? Alles 
on jäänud vaid E. Kanti allkiri 
1944. a. 18. septembril toimunud 
röövimisakti kohta.

E. Kanti poolt pagulaspõlves 
antud põiklevad seletused, et ta 
olevat need varad veel Tallinnas 
üle andnud «Eesti valitsuse pea
ministri asetäitjale», ei vähenda 
põrmugi tema süüd Tartu Riikliku 
Ülikooli ega kogu eesti rahva ees, 
sest pole veel ünegi riigi ükski ko
hus kedagi õigeks mõistnud selle 
tõttu, et ta on riisunud varasid 
nende üleandmiseks oma jõugu 
pealikule.

Miks jättis aga E. Kant «sula
raha» kaasa võtmata? Lihtsalt sel
lepärast, et tegemist oli igasuguse 
väärtuse kaotanud «ostmarkadega».

Kuidas võis kõik see juhtuda 
inimesega, kes kandis professori 
nimetust ja oli kolm aastat olnud 
isegi Tartu Ülikooli rektori kohal?

Tartu Ülikooli majandusgeograa
fia professori E. Kanti karjäär 
kulges sõja-aastail lühidalt järg
miselt. Kui 1941. a. juuli alguses 
siirdus enamik õppejõude ja teenis
tujaid Tartu kaitsetöödele, kadus 
E. Kant metsa, kus liitus Sadala 
piirkonnas tegutseva bandiitide 
jõuguga. Juuli keskpaiku ilmus ta, 
automaat rinnal, Tartu Näituse
väljakule ja võttis vabatahtliku 
kaitseliitlasena osa selle surma
laagri «mitmekesisest tegevusest». 
Kanti agarus äratas peagi ülemus
te tähelepanu ja mõni päev hiljem 
«ülendati» ta otse rivi ees jefreito- 
riks. Veel mõni päev ja jälle uus 
ülendamine. Sedapuhku okupeeri
tud ülikooli rektoriks.

Ülikooli ruumidesse ilmus E. 
Kant automaadiga, mille asetas 
paljutähendavalt rektori' töölauale. 
Veel kaua ei suutnud ta kuidagi

lahkuda sellest surmariistast.
Teatavasti võeti 1941. a. juuli 

lõpul suurem osa peahoonest saksa 
sõjaväe 182. välikomandantuuri al
la ja E. Kant tõsteti välja rektori 
kabinetist ruumi, mis praegu kan
nab numbrit 226. Kanti «kohakaas
lusest» rektori kohal andis täpse 
ülevaate Punaarmee poolt vangi 
võetud 182. välikomandantuuri 
juhtivaid ohvitsere Otto Schmidt, 
kes kinnitas, et tundis E. Kanti 
isiklikult ja teadis, et välikoman
dantuuri salajase teenistuse resi
dendiks oli Kanti värvanud ei kee
gi muu kui oberst Müller-Lichtenau 
ise komandantuuri ruumides. Kanti 
käsutusse anti ülikooli fašismi- 
meelsetest professoritest ning üli
õpilastest moodustatud agentuur.

Nõukogude võimude kätte sattus 
suur osa Tartu gestaapo arhiivist 
ja salaagentide kartoteegist. Ed
gar Kanti arvestuskaardilt nähtub, 
et «jupo» agentuuri registreerija 
A. hain võttis tema «ametlikult 
agentide arvele» 9. novembril 
1942. a.

Teenete eest koonduslaagris, 
omakaitses ja «jupos» anti E. Kan- 
tile 1944. a. veebruaris mõõkadega 
kaunistatud teise klassi sõjateene- 
terist.

Eeltoodud faktidest peaks küll 
selge olema, miks E. Kant ei soo

vinud jätkata oma tööd majandus
geograafia professorina Tartu Riik
likus Ülikooils, vaid eelistas otsida 
laevukest, et pääseda Rootsi ran- 
da.

(Järgneb.)
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sessi optimiseerimine. õppeprotses
si kõrgemas koolis tuleb käsitleda 
kui keeruka süsteemi funktsionee
rimist ning tema optimiseerimine 
tähendab järgmiste ülesannete 
täitmist:

J) süsteemi eesmärkide kindlaks
määramine;

2) süsteemi algoleku kindlaks
määramine;

3) süsteemile mõjunud, olevikus 
ja tulevikus mõjuvate faktorite ar
vestamine;

4) eelnevat arvestades eesmärgi 
saavutamise parimate viiside väl
jaselgitamine.

ÜKTU Büroo põhiülesandeks on
gi pedagoogilise töö teaduslik or
ganiseerimine TRÜ-s. Eelmisel õp
peaastal tegeldi põhiliselt esmase 
ülesandega, s. o. TRÜ kui uuritava 
süsteemi algoleku kindlaksmäära
misega.

Et büroo oli äsja loodud ning 
puudusid süstematiseeritud mater
jalid, siis oli esimeseks ülesandeks 
kõige laiahaardelisema ja üldisema 
informatsiooni kogumine õppe- ja 
teadusliku töö mitmete aspektide 
kohta. Seda laadi andmete saami
se põhiliseks meetodiks on ankeet
küsitlus. Sel eesmärgil viidi üli
koolis läbi mitmeid anketeerimisi: 
ankeedid <rLoengust eksamini», 
tÜTÜ I» ja cUTU Ii», toimus üli
õpilaste õppetööalase ajabüdžeti 
uurimine. Valmistati ankeet kaug- 
õppijatele ning on tehtud etteval
mistusi lõpetanute uurimiseks. Prae
gu toimub saadud andmete ana
lüüs ja on tehtud juba esmased 
üldisemat laadi järeldused.

Ankeetide «ÜTÜ I» ja *ÜTÜ II» 
läbiviimine lõi eeldused õppetöö ja 
üliõpilaste õppeplaanivälise teadus
liku töö (mis on käesoleval mo
mendil sisuliselt juhtimata prot
sess) ning viimase juhendamise 
efektiivsuse tõstmiseks, üliõpilas- 
teaduse organisatsioonilise külje 
tõhustamiseks.

õppeprotsessi uurimise resultaa
did (samuti сLoengust eksamini» 
ja ajabüdžett) viitavad sellele, et 
üliõpilaste õppe- ja teadusliku töö 
ajalised reservid ei ole ammenda
tud, ettekujutus üliõpilaste üle
koormatusest on paljuski liialda
tud.

Küsimus ei ole mitte selles, et 
üliõpilane ei jõuaks omandada 
pakutavate teadmiste maksimu
mi, vaid selles, et maksimumi 
omandamiseks puuduvad stiimu
lid. Selgub, et tegevus ei 
jaotu ühtlaselt raskusega kogu 
õppeperioodile ning potentsiaalsele 
viljakusperioodile ei vasta pinge- 
periood.

Ülaltoodud laialdase problee
mistiku lahendamiseks rakenda
tud organisatsioonilised abinõud 
peaksid tagama nii üliõpilaste kui

(Algus 2. Ik.) õppejõudude osavõtu meie uuri
mistööst õppe- ja teadusliku töö 
raamides. Ülikoolis loodud peda
googilistel ja metoodilistel nõu
kogudel on tihe kontakt ÜKTU 
Bürooga. Büroo tööst on vahetult 
osa votnud ka ülikooli parteikomi
tee õppe- ja teadusliku töö sekto
ri ning komsomolikomitee õppe
sektori esindajad.

Eelmise konverentsi otsuses oli 
märgitud: «Komitee õppesektoril, 
teaäuskondade ja osakondade 
komsomolibüroodel kõigiti kaasa 
aidata Üliõpilaste Teadusliku 
Uurimistöö Büroo tegevusele õp
petöö uurimisel.»

Kui see lause lahti mõtestada, 
siis näeb siin kahte ülesannet.

1. Üliõpilaskonnas soodsa õhk
konna ja mõistva suhtumise loo
mine büroos läbiviidava uurimis
töö suhtes.

2. Organisatsiooniline abista
mine uurimistöö läbiviimisel.

Mõlemas ülalöeldud aspektis 
läkski meil otsest abi vaja üli
õpilaste ajabüdžeti uurimisel. Et 
ajabüdžeti uurimine iganädalaste 
ajaarvestuskaartide abil tekitas 
üliõpilaste seas palju paksu verd, 
siis olen sunnitud tegema veel 
ühe ekskursiooni kõrgema kooli 
pedagoogika valdkonda, et põh
jendada, miks just see oli meile 
algul nii olulise tähtsusega töö
lõik.

Nagu eespool öeldud, kujutab 
kõrgem kool endast väga keeru
list süsteemi, mille uurimine ter
vikuna on praktiliselt võimatu. 
Kuid üldises struktuuris on mit
mesugusel tasemel võimalik eral
dada suhteliselt iseseisvad süs
teemid, mis pole nii keerukad, et 
neid ei saaks tervikuna uurida. 
Olulisim neist on üliõpilaskond. 
Üliõpilaskonna kui süsteemi alg- 
olek on määratud teatud para
meetrite kompleksiga, mille seas 
kõige olulisem on üliõpilaste õp- 
petööalane ajabüdžett. See oligi 
põhjuseks, miks me asusime es
majärjekorras ajabüdžetti uuri
ma. Jõudumööda püüdsime teha 
üliõpilaste hulgas vastavasuuna- 
list selgitustööd. Ilmus kaks ar
tiklit ülikooli ajalehes ning viidi 
läbi vestlused teaduskondade õp
pesektor it e liikmetele ja mõne
dele kursustele. Kahjuks need 
meiepoolsed sammud üliõpilaste 
hulgas mõistva suhtumise loomi
seks ei osutunud küllaldaseks. 
Ootasime abi komsomolikomi- 
teelt, kuid olulist abi me ei saa
nud, pigem vastupidi: mitmed 
komsomoiiliidrid, orienteeruma
ta küllaldaselt meie uurimistöö si
sus ja eesmärkides, asusid aktiiv
se ignoreerimise positsioonile. 
Ootame täna valitavalt uuelt kom- 
eomolikomiteelt aktiivset huvita
tust ja loodame, et ta läbiviidavat 
tööd igati soodustab.

Ülikooli ajaloo 
uurimisest

«Üliõpilase maailmavaate kuju
nemisel on olulisel kohal teadmi
sed oma alma mater'ist, tema mi
nevikust, olevikust ja tulevikust,» 
arvas oma sõnavõtus Kalle Mäl- 
berg psühholoogiaosakonna IV kur
suselt.

Me õpime ülikoolis, millel para
ku puudub üleskirjutatud ajalugu. 
Ei saa ju austada oma ülikooli 
minevikku see, kes ei tea tema tek
kelugu. Probleem, kas praegune 
Tartu ülikool asutati 1632. või 1802: 
aastal, on ikka veel lahtine.

Ülikooli ajaloo kohta peaks välja 
antama põhjalik töö, hädakorral 
oleks ka populaarne album omal 
kohal.

Nagu Harri Faiman teatas, on 
ülikooli ajaloo uurimine jalad alla 
saanud Selle töölõigu tähtsus on 
globaalne, väljudes ülikooli ja va
bariigi piiridest «Kogu ulatuslik 
materjal loob kõik eeldused selle 
aastate vältel teostamata kavatsuse 
lõpuleviimiseks,» ütles H. Faiman.

«Siis võiksime oma mitte just 
traditsiooniderikast üliõpilaselu ri
kastada ülikooli aastapäeva tähis
tamisega,» pani ette Kalle Mälberg. 
1982. aastal saab aima mater 350- 
aastaseks. Oleks tore, kui sel pidu
päeval võiksid üliõpilased ülikooli 
aumüüri raiutud kuulsatele nime
dele lugupidamist avaldada. Miks 
on aumüüri ehitus seisma jäänud?

Sport
Kehakultuuriteaduskonnas te

geldakse 4-aastase stuudiumi 
jooksul üheaegselt nii õppetööga 
kui ka spordimeisterlikkuse tõst
misega. Ometi ei suuda ülikooli 
Kehakultuuriteaduskond suur
võistlustel välja panna küllalda
selt sportlasi. Kuhu on jäänud as
jaarmastajad? Kas baaside kitsi
kus hoiab suurest spordist eemal? 
Miks on vähemaks jäänud TRU ja 
EPA vahelised kohtumised? Neid 
ja palju teisi spordiga seotud kü
simusi esitas konverentsile keha
kultuuri I I I  kursuse üliõpilane 
MAI LAAS, kes valutas südant 
spordi saatuse pärast meie üli
koolis.

Spordiüritusi peaks lülitama 
komsomoliorganisatsiooni töö
plaani, et leida enam potentsiaal
seid spordiga tegelejaid. On ju 
spordiküsimus küsimus riikide 
aust, rahvuste aust — see peaks 
meist igaühte puudutama.

Ei liha ega kala
Ülikooli teenistujate nimel kõ 

neles A. LUTSAR. Administratiiv 
majandusosakonna 250 kommu
nistlikku noort paiknevad vasta
valt oma töökohtadele 60 hoones. 
Sellepärast on ka raske tööd or
ganiseerida.

«Oleme allasurutud olukorras — 
ei liha ega kala,» kurtis A. Lut
sar. Ta tegi ettepaneku muuta 
teenistujate komsomoliorgani
satsiooni struktuuri, et siduda 
noori ülikooli komsomolieluga.

«Tuleks taotleda osakonna jaoks 
palgalise sekretäri koht, et oleks 
kindel inimene, kellel on aega 
noortega tegelda ja kellelt saaks 
ka nõuda,» lisas A. Lutsar lõpuks.

Oodatakse rektoraadi ja  partei- 
büroo abi.

Ülikooli ajalehest
TPedI esindaja ütles, et ülikooli 

ajalehes avaldatakse viimasel ajal 
vähe probleemartikleid. Sellised 
artiklid oleksid suureks toeks nen
de komsomoliorganisatsioonile. 
«Teie ettevõtmised on suuremad 
ja meie võtame neist eeskuju,» 
kinnitas AIN SEPP TPedI-st.

Parteikomitee sekretär KALEV 
KOGER teatas oma sõnavõ
tus, et meie ajaleht pole la
kanud avaldamast probleemar
tikleid, asi seisab vaid selles, et 
sageli pole vajaliku tasemega po
leemilist materjali, mida aval
dada.

Oodatakse igaühe aktiivset osa
võttu ajalehe sisukamaks muut
misel.

J. GOLIKOV toetas venekeelse 
lehekülje väljaandmist ajalehe 
juures. Lähemal ajal hakkab le
hekülg jälle regulaarselt ilmuma. 
Ta tegi ettepaneku kasutada aga
ramalt eestikeelse materjali tõl
keid. Avaldamisele võiksid tulla 
küsimused eesti kultuurist, üli
kooli ajaloost, <rVanemuise» teat 
rist — üldse elu-olust Eerjis.

Ülikooli 
parteikomitee 
sekretäri K. Kogre 
sõnavõtust

Sm. K. KOGER tõi hulgaliselt 
arve näitamaks, et reas teaduskon 
dades ei kuulu oluline osa üliõpi 
laskonnast veel komsomoliorgani
satsiooni. Sellises olukorras peaks 
tõusma tähtsale kohale töö organi
seerimata noortega. Iga komnoore 
isiklik aktiivsus ja eeskuju otsus
tab olukorra paranemise, mitte 
aga poliitiline häbelikkus ja pas
siivsus.

(Järg 4. lk.)

Tiit Koldits

Rein Veidemann

Andres Piirsoo



K. Kogre 
sõnavõtust

(3. lk. järg.)

«гToonitan veel kord, et komso
moliorganisatsioon on eelkõige 
p o l i i t i l i n e  noorsoo-organisat- 
sioon, mis aga organisatsiooniliselt 
on iseseisev. Antud juhul on üli
kooli parteikomitee ja rektoraat 
andnud komsomoliorganisatsioonile 
võimaluse näidata oma avangard
set osa üliõpilaskonnas.» Senise te
gevuse põhjal on välja kujunenud 
kaks aktivistitüüpi. Uks, kes teore
tiseerib, õpetab, kritiseerib. Kah
juks on levinud enamasti virisev, 
konstruktiivse programmita kriiti
ka, ja seda peamiselt ülespoole. 
Teine, eriti väärtuslik tüüp akti
viste organiseerib mõistuse ja sü
damega, ilma erilise kära ja sära- 
tb üliõpitaskomsomoli igapäevast 
tegevust.

Mõlemad tüübid on elus vajali
kud, muidu poleks progressi. Kuid 
proportsioon peab olema! Kaadri 
valimisel ja paigutamisel tuleb se
da asjaolu arvestada. Praegu on 
nõudmine just teist liiki aktiivi jä
rele.

Põhiline puudus on osakondade 
ja kursuste teatav organisatsiooni
line jõuetus. Alati ei jõua infor
matsioon komiteest gruppidesse. 
Osakondades töötatakse mõnigi 
kord oma nime odava populaarsu
se huvides. Praktiline ja printsipi
aalne töö reakomsomoliga jääb 
unarusse.

Siin ei ole tegemist küll massili
se nähtusega, vaid üksikute juhtu
dega. Kuid seegi on taunitav.

Komsomoliorganisatsioonile omis
tatakse veel palju mittespetsiifilist. 
Näiteks klubilise töö küsimused 
peaksid kuuluma ennekõike ütiõpi- 
lasametiühingu kompetentsi.

Et TRÜ komsomoliorganisatsioon 
veelgi tugevneks, tuleb komiteel
1) tegelda rohkem gruppidega,
2) saavutada massides autoriteet.

Komsomolitöö annab tulemusi
alles siis, kui juhid ise on print
sipiaalsed ja nõudlikud.

Kokkuvõtteks ütles K. Koger — 
edu saavutati tänu komsomoliak- 
tiivi koostöö tugevnemisele partei- 
büroode ja dekanaatidega, mis on 
ka edaspidise progressi pandiks.

Ülikooli rektori

vaid lahendusi, saavutada väikse• 
mate jõupingutustega suuri taga
järgi. Seejuures ei jõuta täpselt 
selgusele, mis on vananenud, mi
da on vaja uuendada. Kummagi 
suunaga me kaugele ei jõua. On 
vaja välja töötada ülikooli pers
pektiivse tegevuse alused.

Põhinäitajate perspektiivplaani 
väljatöötamine on raske, kuid ras
kem on veel tegevuse käigus üles
kerkinud uudsete ja keerukate 
probleemide lahendamine. Ülikooli 
väljaehitamisel tuleb mõnikord ko
gu varustus ja ruumide planeeri
mine ümber korraldada. Reaalne 
elu pole alati nii sile nagu teoree
tilised plaanid.

Ülikooli kompleksne väljaehita
mine pole kerge ülesanne. Näiteks 
kulgeb praegu füüsikakorpuse ehi
tus väga aeglaselt peamiselt pro
jekteerijate süü tõttu, vaatamata 
sellele, et küsimust on püütud la
hendada pikema aja jooksul kõige 
kõrgemal tasemel. Ehitame audi- 
tooriumidekorpust klubi juurde, 
plaanis on veel Teadusliku Raa
matukogu, bioloogia-, keemia- ja 
matemaatikakorpuse ehitamine, 
kuid kõik see moodustab ainult 
esimese järgu üldises perspektiiv
plaanis.

«On ju teada,» lisas rektor, «et 
töö hakkab alles siis edenema, kui 
kollektiivi iga liige hakkab teadli
kult ja ennastsalgavalt kaasa töö
tama.»

Kuid esmalt tuleb korralikuli 
täita oma otsesed ülesanded, s. t. 
hästi õppida. Kuhu see kõlbab, et 
on inimesi, keda viiakse kursuselt 
kursusele võlgnevustega (iga 5. 
üliõpilane on võlglane).

On vaja tegelda rohkem enese
kasvatusega. Mitte kõiges pole 
süüdi õpetamissüsteem, mis on 
kahtlemata osaliselt vananenud. 
Ükski õppejõud ei saa ju üliõpila
sele vägisi teadmisi pähe panna.

Just iga konkreetse isiksuse are
nemine, tema sisemise küpsuse ja 
vastutustunde arendamine on täh
tis, et täita meie ees seisvaid 
ülesandeid.

5 küsimust konverentsi 
delegaatidele

1. Milles näete komsomoliorganisatsiooni 
põhifunktsiooni kõrgemas koolis?

2. Millised on Teie arvates olnud TRÜ 
komsomoliorganisatsiooni arengu põ
hisuunad ja saavutused viimastel 
aastatel?

3. Kas Teie arvates jõuab komsomoli
organisatsioon ükskord niikaugele, 
et kõik liikmed oleksid aktiivsed?

4. Mida peate puuduseks praeguses üli
kooli komsomolielus?

5. Mida peate eelmise aasta'suurimaks 
saavutuseks?

TOOMAS SUTT
1. Konstruktiivset osavõttu kõigi 

üliõpilaskonda puudutavate olu
lisemate küsimuste lahendami
sest, üliõpilaskonna huvide esin
damist ja -kaitsmist.

2. Mitmete saavutuste hulgast tõs
taksin esile üliõpilaskonna huvi 
suurenemist ühiskonnateaduste 
vastu ja rahvusvaheliste side
mete edenemist.

3. Ei.
4. Komsomoliorganisatsioon peaks 

senisest järjekindlamalt ja süs- 
teemipärasemalt looma üliõpi
lastele tegelikke võimalusi oma 
üldkultuurilise potentsiaali tõst
miseks nii meie kultuuriajaloo, 
ülikooli ajaloo kui ka teaduste 
ajaloo vallas.

5. VI üliõpilaspäevade organisat
sioonilist ja sisulist õnnestu
mist.

JAAK ALLIK:
1. Noorusele omase sotsiaalse ak

tiivsuse alalhoidmises ning sel
le avaldumise võimalikuks te
gemises mõistusepärases ja ühis
kondlikult vajalikus suunas.

2. Põhisuunad on väljendatud ko
mitee ettekandes konverentsile. 
Suurimaid saavutusi on viimas
tel aastatel olnud aruka ja tegu
des karastatud tuumiku kujun
damine ülikooli komsomoliorga
nisatsioonis. Praegu on see kaa
der aga ülikoolist lahkumas, 
uue loomiseks on tehtud väga 
vähe.

3. Ei jõua. Aktiivsus on üldse vä
ga laialivalguv mõiste.

4. Vähest tähelepanu konkreetsele 
itööle inimestega, iga mõtleva ja 
potentsiaalselt aktiivse üliõpila
sega. Keskkoolist komsomolitöö 
kogemustega ülikooli tulevate 
noorte kaasa haaramata jätmist.

5. a) aktiivse, üleliidulisele tase
mele vastava osavõtu saavu
tamine ühiskonnateaduste 
konkursil;

b) esimesed sammud omavalit
sussüsteemi rakendamisel ti
hedas koostöös rektoraadi ja 
dekanaatidega;

c) Kr. J. Petersoni auhinna re
organiseerimine ja väljaand
mise jätkamine. See on esi
mene omanäoline ja teoks

Laur Karu ja Toomas Sutt konverentsi!

д. Koobi sõnavõtust Mandaatkomisjoni aruandest
On kaks vastandlikku suhtumist 

kõrgema kooli funktsioonisse. Uks 
on nn. konservatiivne: arvamus, 
et lahti pole midagi, üliõpilased 
peavad üksnes õppima ja sõna 
kuulama, õppejõud aga olgu ob
jektiivsed ja printsipiaalsed. Teise 
külje pooldajad tahavad kõike va
na lõhkuda, otsida uusi ja meeldi

ELKNÜ TRÜ organisatsioonis on 
1971. а. 1. oktoobri seisuga arvel 3765 
liiget. ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XX 
konverentsile valiti 255 otsustava hääle
õigusega delegaati. Konverentsi tööst 
võttis osa 238 delegaati ja  21 külalist. 
Delegaate oli valitud järgmiselt:

Ajaloo-Keeleteaduskonnast 53, Arsti
teaduskonnast 72 Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonnast 19, Majandusteaduskon
nast 25, Füüsika-Keemiateaduskonnast

25, Matemaatikateaduskonnast 27, Õi
gusteaduskonnast 12, Kehakultuuritea
duskonnast 9. teenistujaid 13.

ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX kon
verentsi delegaatide hulgas on: 

eestlasi 230, venelasi 18, juute 3, uk
rainlasi 3. soomlasi 1.

255 delegaadi hulgas on NLKP liik
meid 8, lilkmekandidaate 7.

Delegaatide ankeetandmeil võttis kon
verentsi tööst osa 125 nais- ja  130 mees- | 
delegaati.

tehtud samtn uute traditsioo
nide väljakujundamisel. Au- 
müür, aastaraamat, aasta- 2. 
päev, medalid jne. ootavad 
esialgu endiselt oma järge.

TOIVO KULDSEPP:
1. Tahta ja suuta olla kogu üli

õpilaskonna juht ning suunaja.
2. a) lähtumine reaalsest olukor

rast, teadlikkus ja sihipära- 
sus;

b) ülikoolisisese (Kr. J. Peter
soni) auhinna sisseseadmine; 
kevadpeo traditsioon; suure
nev osavõtt üliõpilaste tea
dusliku töö juhtimisest.

3. Ei usu. Kuid see olgu eesmär
giks.

4. Suure osa noorte passiivsust 
mõtetes ja tegudes.

5. Esimesed sammud omavalitsuse 
teel. r.

KALLE KÜTTIS: J
1. Komsomoliorganisatsiooni põhi

listeks ülesanneteks peaks olema 
ideoloogilise töö ja üliõpilaste 4 
elu-olu puudutavad küsimused. 
Praegu kõrgemate komsomoli- 
organite poolt arendatav suund, 
et komsomoliorganisatsioon 
peaks seisma kõikide ettevõt
miste eesotsas, ei näi end õi- 5 
gustavat. Selge on, et komso
moliorganisatsiooni praeguse 
potentsiaali juures ei olda meh

hanismi nõrkuse pärast võime
lised juhtima kõiki ettevõtmisi. 

Põhiliseks saavutuseks tuleb lu
geda, et on stabiliseerunud suh
ted aima mater'i ja mitmesugus
te meie tööd suunavate ja kont
rollivate instantside vahel. Ol
nud aruandeaastal Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna sekertlr, 
võin oma kogemuste põhjal öel
da, et on süvenemas lõhe komi
tee ja algrakukeste vahel. Ko
mitee on jäänud kaugele grup
pidest ja ei ole vaja olla suur 
prohvet, et väita: selle tendentsi 
süvenemisel seisame fakti ees, 
et komitee on muutumas oma
päraseks iseseisvaks institut
siooniks, kelle autoriteet alg
organisatsioonides on minimaal
ne.

Ei. Ma ei leia selleks ka vaja
dust. See on praktiliselt mõel

damatu, isegi absurdne.

a) informatsiooni levimise aeg
lus ja puudulikkus;

b) põhjendamatu rahulolu kom
somoliorganisatsiooni osa 
hindamisel üliõpilaskonna 
hulgas.

Peale üliõpilaspäevade ei julge 
midagi nimetada. Ei taha seda 
aga hinnata epiteediga «suu
rim».

ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX konverentsi OTSUS
ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX konverents, kuulanud ära ja arutanud läbi 7) 

ELKNÜ TRÜ komitee aruande, märgib, et NLKP XXIV kongressi ja  teiste kõr
gemate partei- ja  komsomoliorganite, samuti ELKNÜ TRÜ organisatsiooni 
XV III konverentsi otsustest juhindudes on ELKNÜ TRÜ komitee organiseeri- 8) 
nud komsomolitööd nii, et aidata aktiivselt kaasa üliõpilaste erialase ja ühis- 
kondlik-pollitilise taseme tõusule. Paranenud on õppeedukus. Edu saavutati 
üliõpilaste osavõtus ühiskonnateadustealasest uurimistööst. On asutud ellu 
viima üliõpilaste omavalitsuslikke õigusi. Tulemusrikkalt tegutses komsomoli
organisatsioon ülikooli väljaehitamisel.

Kuid endiselt pole suudetud ületada puudusi komsomoli-algorganisatsioonide 
töös, kõigile üliõpilastele ühiskondlik-poliltilise praktika andmisel. Realiseeri- 9) 
mata on mitmetel eelmistel komsomol ikon verentsi del ja  komitee pleenumitel 
kavandatud komsomoliorganisatsiooni tegevuse ülesanded.

ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XIX konverents otsustab:
1) tunnistada komitee töö aruandeperioodil heaks;
2) NLKP XXIV kongressi otsustest juhindudes pidada TRÜ komsomoliorgani

satsiooni edasise töö põhiülesandeks üliõpilastes võitleva kommunis+l:ku 10) 
maailmavaate kujundamist, kaasaaitamist tulevaste spetsialistide kompleks
sele õoetamisele ja  kasvatamisele,

3) FLKNÜ Keskkomitee soovitustest lähtudes viia leninliku arvestuse ra»mes 
läbi üliõpilaste individuaalne atesteerimine kaks korda stuudiumi jooksul 
(teisel ia neljandal kursusel), komsomolialgorganisatsioonide atesteerimine
aga igal õppeaastal; teaduskondade büroodel moodustada leninliku arvestuse 11) 
komlsionld 20. oktoobriks: ideoloogiasektoril koostada ja komiteedel kinnitada 
leninliku arvestuse läbiviimise plaan;

4) idooloogiasektoril töötada 1. detsembriks välja olaan Nõukogude Liidu moo- 12) 
d<tstamise viiekümnenda aastaoäeva tähistamiseks; võtta aktiivselt osa vaba
riiklik« noorsooVsfivall avaüritustest käesoleva aasta oktoobris;

5) viia läbi V II üliõpilaspäevad 19,—21. novembrini k. a. organisatsiooniliselt 13) 
ja  ide°1is-polHtiHselt kõrgel tasemel;

6) suurendada komsomoliorganisatsiooni osa IV ühiskonnateadustealase üll- 14) 
õpilas+ööde konkursi läbiviimisel; selleks
a) ELKNÜ TRÜ komiteel ja  osakondade büroodel organiseerida paremate 

üliõpilastööde ettekandmist kursustel ja  väljaspool ülikooli;
b) komsomolJalgorganlsatsioonldel pidada arvestust iga kommunistliku noore 15) 

osavõtu kohta konkursist ning lugeda konkursist osavõttu oluliseks näi
tajaks leninliku arvestuse sooritamisel;

vastavalt ELKNÜ Keskkomitee ja  ENSV Kõrgema ja  Keskerihariduse Minis
teeriumi otsusele üliopilaslektorite ettevalmisamise, parandamiseks rakenda
da tööle kõnemeisterlikkuse kool;
internatsionaalse kasvatustöö ja  vene osakondade komsomolitöö aktiviseeri
miseks
a) komitee bürool anda vene osakondade komsomoliaktiivile senisest enam 

konkreetseid ülesandeid Ioengulise töö, teiste liiduvabariikide kõrge
mate koolidega sidemete tugevdamise, üliõpilaste omavalitsuse jm. alal;

b) komitee sekretariaadil kindlustada alates oktoobrikuust ajalehe «TRÜ* 
venekeelse vahelehe regulaarne ilmumine; _

komitee õppesektoril iätkata printsipiaalset võitlust õppedistslpllinl tõstmise 
eest; kooskõlastada ülikopli juhtkonna ja  parteikomitee õppe-teadusllku töö 
sektoriga edasised vormid üliõpilaste osavõtuks õppeprotsessi täiustamisest; 
komiteel kaasa aidata Üliõpilaste Kompleksse Teadusliku Uurimistöö Büroo 
tööle; näidata initsiatiivi Balti vabariikide kõrgemate koolide komsomoli
komiteese õppesektorite nõupidamise korraldamiseks 1972. a. kevadel; 
ELKNÜ TRÜ komitee bürool nõuda rangelt kõigilt komsomolialgorganlsat- 
sioonidelt TRÜ rektori omavaiitsusalaste käskkirjade täpset ja  pidevat täit
mist; sekretariaadil kindlustada endale pidev ülevaade omavalitsuslikust 
olukorrast osakondade lõikes ia aktiivselt sekkuda kõigi probleemide lahen
damisse, mis omavalitsuse süsteemi ellurakendamisel teaduskondades ker-

komiteel analüüsida koos EKP TRÜ komitee ja  a.-ü. komiteega üliõpilaste 
eetilise ja esteetilise kasvatamise konkreetseid ülesandeid ja võimalusi üli
koolis;
ELKNÜ TRÜ komitee sekretariaadil kooskõlastada ELKNÜ_ Keskkomitee 
kooliosakonnaga ja  Eesti õpilasmaleva juhtkonnaga 1971. a lõpuks ürituste 
plaan kaadri ettevalmistamiseks Eesti Õpilasmalevale;
ELKNÜ TRÜ komiteel jätkata edukat koostööd EÜE juhtivate organitega 
kaadri ettevalmistamisel ka aktiivsel tööperioodil; . . .
1972 a kevadsemestri algul viia läbi pleenum komsomoli algorganisatsioo
nide tööst; töötada väl.ia soovitused algorganisatsioonide töö planeerimi
seks, teaduskondad». büroodel ia komitee sekretariaadil kontrollida alg
organisatsioonide tööplaanide täitmist; . . . .  
kohustada komitee sekretariaati välja töötama konkreetsed organisatsiooni
lised abinõud teenistujate komsomolialgorganisatsioonide töölerakendami
seks.

ELKNÜ TRÜ komitee koosseis:
I d e o l o o g i a s e k t o r :  Vello Peedimaa (sektori juhataja), Mati 

Heidmets. Siim Kallas, Mati Saarend, Kalle Mälberg, Hardo Aasmäe, 
Andres Piirsoo, Jaak Uueküla, Eve Pärnaste, Jaak Allik, Juhan Hin- 
dov, Kalle Küttis, Jaak Viller, Laur Karu (parteigrupi juhataja);

õ p p e s e k t o r :  Ants Reinmaa (sektori juhataja), Tiit Tambi, Pee
ter Nurga, Sirje Mark, Aino Soon;

k u l t u u r i s e k t o r :  Ülle Kiin (sektori juhataja), Martti Preem, 
Avo Meerits, Reet Valgma, Rein Veidemann, Aare Lutsar, Toivo Tasa, 
Andres Langemets, Tatjana Nesterova;

o l m e s e k t o r :  Teet Jäetma (sektori juhataja), Mati Salundi, Tiia 
Tiik, Andres Raa, Ralf Allikvee, Aare Raig;

i n f o r ma t s i o c- r .  i s e k t o r :  Igor Gräsin, Mihhail Didõk, Triinu 
Vernik, Maret Napritson, Anne Laomets;

a.-ü.: Rein Kärner;

ü h i s k o n n a t e a d .  k a t e e d r i d :  Paul Kenkmann;
к i n о к 1 u b i: Alla Zestjannikova.
T e a d u s k o n d a d e  s e k r e t ä r i d :
Albert Saunanen (Majandusteaduskond), Rein Toomla (Ajaloo-Kee

leteaduskond), Kalle Merusk (õigusteaduskond), Henri Soova (Kpe- 
mia-Füüsikateaduskond, keemia osak ). Andres Vallaots (Keemla-Füü- 
sikateaduskond, füüs. ped. osak.), Rein Kaarli (Keemia-Füüsikatea- 
duskond, füüs. teor. osak.), Tiit Koppel (Matemaatikateaduskond), 
Anu Lainamäe (Bioloogia-Geograafiateaduskond). Mai Laas (Kehakul
tuuriteaduskond), Boris Bogovski (Arstiteaduskond).

B ü r o o  k o o s s e i s :
Märt Kubo, Tõnu Laak, Tiit Koldits, Lenina Blum, Vello Peedimaa, 

Ants Reinmaa, Teet Jäetma, Riina Vihalemm, Kalle Merusk, Toivo 
Kuldsepp, Triinu Vernik.

Teaduskondade- 
vaheline võrkpall!

Homme kell 16 avatakse Kingissepa 

tänava võimlas TRÜ võrkpallivõistlu- 

sed. Osa võtab 8 naiskonda ja  niisama 

palju meeskondi.

Mängudega tähistatakse 45 aasta möö

dumist Tartu Ülikooli esimestest võrk- 

pailivõistlustest, mis toimusid 16. ok

toobril 1926. a. Mängitakse rektori poolt 

väljapandud rändauhindadele ja  esi

kohale tulnud võistkondade liikmeid au

tasustatakse spordiklubi meistrlmärgi- 

ga. On ka eriauhindu, teiste hulgas tort 

korrektseima võlstlusdresslga teadus

konnale.

N11 nais- kui meeskonnad on loositud 
kahte alagruppi. Kummagi alagrupi kaks 

tugevamat selgitavad 1.—4. koha. Ala

gruppides kolmandaks la neljandakc 

jäänud mängivad 5.-8. kohani.

Mängud on kolmegelmtllsed). Võldo 

puhul pannakse tabelisse 2, kaotuse 

puhul 1 ja loobumise järel 0 punkit.

Kõneoskuse kool
Esimene loeng «Avalik kõne» 

selle vajadus ja vormid» peetak

se 27. okt. kell 16.15 aulas. Esi

neb dots. H. Riikoja.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Р и й к л и к  Ю л и к о о л ь »  («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. Teil. 6394. MB 08726.



KÜtGl M AAPE PROt-ETAv/M^LASEI?. ÜHINEGE' Ülikooli kommunistid 
pidasid nõu

25. oktoobril toimus aulas EKP TRÜ organisatsiooni üldkoos
olek. EKP TRÜ komitee sekretäri asetäitja J. Kalits esines pike
ma ettekandega «Õppetöövälisest kasvatustööst ja selle paran
damise abinõudest». Komitee sekretär K. Koger andis ülikooli 
kommunistidele analüüsiva ülevaate komitee tegevusest 1970. a. 
novembrist kuni k. a. oktoobri lõpuni. Lähemalt käsitleti ülikooli 
kommunistide ees seisvaid ülesandeid seoses EKP KK III plee
numi otsustega.

NLKP põhikirjas toimunud muudatustest tulenevalt (partei- 
organite volituste aja pikenemisega) toimusid täiendavad vali
mised EKP TRÜ komiteesse. Valituteks osutusid Jaak Allik, Ülo 
Haldna, Eha-Mai Jõgi, Helve Kabur, Albert Paltser ja Ülo Vana
aseme.

Jätkuv hoolitsus 
üliõpilaste eest

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE . 
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  D A  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A
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Mida näitavad
meoppetoo 
tulemused?

On lõpule jõudnud möödunud 
õppeaasta õppe- ja kasvatustöö tu
lemuste analüüs kateedrites ja tea
duskondades. Ees seisab üldkokku- 
võtete tegemine ülikooli nõukogus.

Mida võib märkida möödunud 
õppeaasta kohta? Mida saab meie 
tööst kanda aktiva ja mis jääb 
passiva poolele?

Rida põhinäitajaid annavad tun
nistust õppe-kasvatustöö taseme pi
devast tõusust. Ülikool on andnud 
aasta-aastalt üha rohkem noori 
spetsialiste ja eks seegi juba näi
ta ülikooli tähtsuse kasvu. Ka 
möödunud õppeaastal lõpetas üli
kooli 104 üliõpilast rohkem kui 
1969/1970. õppeaastal. 670 päevaste 
osakondade lõpetanut asus raken
dama omandatud teadmisi diplo
meeritud kõrgema haridusega spet
sialistina. Ka kokkuvõtted kevadi
sest eksamisessioonist rõõmusta
vad. Selle kohta toome mõned sta
tistilised andmed, kusjuures sulgu
des nii siin kui ka edaspidi on 
märgitud samad andmed 1969/1970. 
õppeaasta kohta.

Nendest, kes olid kohustatud ek
sameid sooritama, ilmus kõigile ek
samitele 89,7% (88,5). Kõik eksa
mid õiendas 81,1% (78,6). Ainult 
«viitele» sooritas eksamid 9,7%
(7.0) ning võlgnevusi jäi 17,6%-1
(20.0) üliõpilastel. Eksamisessiooni 
tulemuste alusel tuli eksmatrikulee- 
rida 1,3% (1,4) üliõpilastest. Tun
duvalt vähenes nende üliõpilaste 
arv, kes ei suutnud sooritada eksa
misessiooni alguseks kõiki ettenäh
tud arvestusi. Nende üliõpilaste 
protsent oli 4,8 (7,4). Vähenes ka 
kursust kordama jäetute protsent
— 3,9 (4,4). Saadud hinnete üld
arvus kasvas väga heade hinnete 
osa — 33,6% (31,1) ja vähenes 
mitterahuldavate hinnete arv — 
4,4% (5,5). Rõõmustab seegi, et on 
kasvanud nende hulk, kes soorita
sid kõik eksamid vaid väga hea või 
hea hindega — 46,3% (44,1). Pi
sut üle kolmandiku — 34,8% üli
õpilastest said eksamitel siiski ka 
rahuldavaid hindeid.

Teaduskondade järjestus õppe
edukuse üldnäitaja järgi on: 1. 
Kehakultuuriteaduskond — 94,5%
(90,9); 2. Ajaloo-Keeleteaduskond
— 87,2% (88,1); 3. Majandustea
duskond — 86,4% (83,1); 4. Bio-

loogia-Geograafiateaduskond — 
84,2% (75,5); 5. Õigusteaduskond
— 84,0% (83,2); 6. Matemaatika
teaduskond — 82,7% (75,9); 7. 
Arstiteaduskond — 74,0% (73,4) ja
8. Füüsika-Keemiateaduskond — 
73,1% (70,4). Nagu neist arvudest 
nähtub on oma positsiooni kõige 
enam parandanud Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond ja Matemaatika
teaduskond. Tagasilangus on vaid 
Ajaloo-Keeleteaduskonnas, kuid 
sealgi vaid ühe osakonna halbade 
töötulemuste tõttu. Vene filoloogide 
õppeedukus langes järsult — 
82,6%-lt 70,3%-le —, kõigis teistes 
osakondades oli õppeedukus küllalt 
korge — 90,0% kuni 96,2%-ni. 
Pooled teaduskonnad on jõudnud 
selleni, et üle 50% nende üliõpilas
test sooritasid kõik eksamid vaid 
väga hea ja hea hindega: Ajaloo- 
Keeleteaduskonnas 55,7%; Majan
dusteaduskonnas 55,2%, Õigustea
duskonnas 53,8%, Kehakultuuritea
duskonnas 50,8%. Kõige rohkeni 
rahuldavaid hindeid saadi Mate
maatikateaduskonnas — 48,5%. 
Kõige suurem protsent üliõpilasi — 
17,1% jäi võlgnikeks Füüsika-Kee- 
miateaduskonnas.

õppetöö tulemuste paranemises 
on oma osa õppejõududel, nende 
otsingutel ja leidmistel, kuidas õp
petööd paremini korraldada, nende 
kvalifikatsiooni ja pedagoogilise 
meisterlikkuse kasvul. Kuid määrav 
osa on siiski üliõpilastel, kelle hul
gas pidevalt, kuid siiski visamalt 
kui me seda sooviksime, kasvab 
tõsiselt töösse suhtuvate, töökate 
noorte arv. L. I. Brežnevi sõnad — 
ükskõik missugused organid ja 
asutused ei hoolitseks kõrgema 
kooli edusammude eest, neid edu
samme ei tule, kui üliõpilased ise 
ei anna sellesse üritusse oma ot
sustavat panust — on täiel määrai 
iseloomulikud ka meie ülikooli töö
le.

Sellepärast ongi hea meel mär
kida, et õppetöö tulemuste analüüs 
teaduskondades on käesoleval aas
tal olnud asjalikum ja sügavani. 
Ebaedukuse põhjusi erialade, kur
suste, õppeainete lõikes on põhja
likumalt analüüsitud küll õppejõu
dude, küll üliõpilaste vaatevinklist. 
Komsomoliorganisatsioon on õi
gesti asetanud rõhu sellele, et kas
vatada üliõpilashulkades teadlikku 
ja_ kohusetundlikku suhtumist oma 
põhiülesandesse — õppimisse. See 
kõik lubab eeldada, et me käesole
val õppeaastal leiame efektiivse
maid vahendeid õppeedukuse edasi
seks tõstmiseks ja seda eriti ka 
seal, kus see senini on olnud veel 
mädal. Teha jääb veel paljugi. 
Mitte kõike sellest, mida me möö
dunud aastal kavatsesime, ei suut
nud me ellu viia. Mõndagi on jää-

NLKP Keskkomitee ja NSV Lii
du Ministrite Nõukogu määruses, 
mis avaldati ajakirjanduses 26. okt.
1971, on ette nähtud kõrgemate ja 
keskeriõppeasutuste õpilaste mate
riaalsete ning elamu- ja olmetingi
muste parandamise mitmeid abi
nõusid.

Alates 1. s e p t e m b r i s t  1972 
tõstetakse üliõpilaste stipendiumi 
25%. Olenevalt erialast ja kursu
sest makstakse üliõpilastele 40—60 
rubla kuus. Ainult «viitele» õppijate

stipendium on kehtestatud määrast 
25% kõrgem.

Käesoleval viisaastakul ehita
takse 5,7 miljoni ruutmeetri ulatuses 
ühiselamuid.

Rohkem rajatakse sööklaid ja ei
nelaudu õppehoonete ja ühiselamu
te juurde.

Juurde tuleb arstipunkte, üliõpi- 
laslinnakestesse üliõpilaskliinikuid 
ja haiglaid. Tervisesporti intensii 
vistatakse, võimaldatakse täienda
valt sanatooriumi- ja puhkekodu- 
tuusikuid.

nud tegemata või on vaid poolikult 
tehtud. Ei ole veel lahti saadud 
katsetest korraldada õppetöö ajal 
üritusi, mis tõmbavad üliõpilasi 
ära õppetöölt. Ei rahulda üliõpilas
te varustamine programmidega ja 
reas ainetes ka õppematerjalidega. 
Õppetöö materiaaltehnilise baasi 
tugevdamine toimub aeglasemalt 
kui me seda soovime. Korraldasi
me ümber oma õppemetoodilise töö 
juhtimise, kuid selle reorganiseeri
mise tulemused peaksid ilmnema 
alles käesoleval õppeaastal. Ei ole 
me veel kaugeltki üle saanud ka 
osa üliõpilaste hulgas maadvõtnud 
tendentsist — õppida vaid «rahul
davale».

Häirib ka see, et rektoraadi 
üleskutsed teaduskondadele julge
malt katsetada mitmesuguseid õp
petöö ratsionaalsemaks ja sisuti- 
hedamaks muutmise võtteid on jää
nud oluliselt vastukajata. Ei saa 
aga olla tõsist edasiliikumist, kui 
me ei ajakohasta õppeprotsessi, ei 
katseta, mis tõepoolest annab soo
vitud efekti, mis mitte. Just see osa 
on ka kõige vaesem teaduskondade 
aastaaruannetes. Siit pärinebki ül
dine ohkamine selle üle, et audi- 
toorse töö maht on ikkagi veel lii
ga suur, iseseisva töö juurutami
seks puudub pind. Tuleks sügava
malt järele mõelda L. I. Brežnevi 
sõnade üle — õppeprotsess kõrge
mas koolis tugineb tänapäeval jär
jest rohkem üliõpilase iseseisvale 
tööle, mis on lähedane uurimiste
gevusele. Õppeprotsessi vastava 
ümberkorraldamisega saamegi ta- 
gada selle tendentsi tegelikkuseks 
muutmise. Loodame, et uued õppe
plaanid loovad selleks ka paremaid 
eeldusi, jättes õppeasutusele endale 
senisest suuremaid õigusi.

Veel üks negatiivne asjaolu tor
kab silma meie töös. Sõnades ta
valiselt tunnistatakse, et hea õppe
töö korraldamine nõuab kooskõlas
tatud tööd õppejõudude (dekanaat, 
metoodikakomisjonid, kateedrid) ja 
üliõpilaste (komsomoliorganisat
sioon) vahel.

See on vaieldamatu tõde. Kuid 
selle põhimõtte elluviimine ei kul
ge nii nagu vaja. Sageli püütakse 
õppetöö-alaseid küsimusi lahenda
da eraldi, ei leita nagu õiget ja 
efektiivset vormi koostööks, õppe
jõudude hulgast kuuldub hääli, mis 
puuduste ainsaks põhjuseks pea
vad üliõpilaste ebaõiget, mittetõsist 
suhtumist õppetöösse. Üliõpilaste 
poolt aga leitakse, et kõikide viga
de juur seisab puudustes õppetöö 
korraldamises. Ja mis veelgi hal
vem, need vastastikused süüdistu
sed jäävad sageli vaid kummagi 
kollektiivi raamidesse, jõudmata

ACTA

isegi adressaadini, rääkimata sel 
lest, et tõepoolest midagi ette võe
taks, mis olukorda kardinaalselt 
parandaks. On tarvis, et kõik sel
lised arutlused, kus tulipunktis on 
õppetöö korraldamise ja õppimise 
probleemid, toimuksid lõppastmes 
foorumil, kus on esindatud nii õp
pejõud kui ka üliõpilased, et enne 
küsimuste otsustamist kuulataks 
ära mõlema poole seisukohad. Vaid 
siis on võimalik vastu võtta otsus, 
mis on reaalselt täidetav ja mille 
täitmisest on huvitatud mõlemad 
pooled. Arvan, et ka komsomolior 
ganisatsioon peab oma töö korral
dama nii, et tema esindajad tea
duskondade nõukogudes oleksid 
väärikad üliõpilaste esindajad. 
Väärikad selles mõttes, et nad võ
taksid nõukogus vastavate küsi
muste sisulisest lahendamisest ak
tiivselt osa ja tooksid teaduskonna 
ette kõik oma teaduskonna üliõpi
laste soovid ja ettepanekud, võit
leksid nende realiseerimise eest. 
Praegu see kahjuks nii ei ole. Reas 
teaduskondade aruannetes kurde
takse, et komsomoliorganisatsiooni 
esindaja nõukogus on passiivne ja 
ei võta osa nõukogu tööst.

Ja üldse. Kaugeltki mitte alati 
ei_ võitle me ka oma õigete, igati 
põhjendatud seisukohtade elluvii
mise eest. Sageli piirdume vaid 
nende esitamisega ja kui neile ko
he ei reageerita, tõmbume solvu
nult tagasi. Tänapäeva kiire ja 
sündmustetihe elu seab ka nende 
ette, keda on pandud üht või teist 
töölõiku juhtima, nii palju küsimu
si, et monigi kord ununeb üks või 
teine ettepanek. Kui seda uuesti 
meelde ei tuletata, vajubki see 
unarusse. Õige asja eest on tarvis 
võidelda ja lõpuni võidelda.

Mõndagi on püütud teaduskon
dades teha ka üliõpilaste väljalan
gevuse vähendamiseks, ja seda eri
ti I ja II kursuse osas, kus välja
langevus on kõige suurem. Mõne
suguseid tulemusi on see ka and
nud. Väljalangevus on kokkuvõttes 
vähenenud 8,0%-le (9,3). Kuid väl
jalangevus edasijõudmatuse tõttu 
on siiski veel suur — 4,8% (5,7) 
üliõpilaste arvust. Kõige suurem 
väljalangevuse protsent on Mate
maatikateaduskonnas — 15,6% 
(19,2) ja Füüsika-Keemiateadus- 
konnas — 11,4% (7,9), kõige väik
sem aga Arstiteaduskonnas — 
5,6% (5,9). Kursuste järgi on kõi
ge suurem väljalangevus II kursu
sel — 11,5% (11,7), millele järgne
vad I kursus — 11,0% (11,4) ja 
III kursus — 7,3% (9,6).

Käesolevaks aastaks on kavan
datud rida organisatsioonilisi abi 

(järg. 2. lk.)

SAAGE 
TUTTAVAKS!

2. novembril kell 15 koguneb au
lasse ametlühinguaktiiv XXI aru
ande- ja valimiskonverentsiks. De
legaatide kohalolek kohustuslik, re
gistreerimine algab kell 13.30.

Jätkame komitee kandidaatide 
tutvustamist:

Heino Hanson
— teaduskonna sisehaiguste ja pa

toloogilise füsioloogia kat. as
sistent, med. kand.

Peeter Nurga
— Matemaatikateaduskonna 111 k. 

üliõpilane, ELKNÜ TRÜ komi
tee liige alates 1971. a.

Lilie Pung
— analüütilise keemia kat. van.- 

laborant, ametiühingukomitee 
liige 1969. a. alates, NLKP liige.

Virve Ratnik
— hügieeni kat. assistent, ameti

ühingukomitee liige 1960/61. õ.-a., 
hiljem kuulunud teaduskonna 
büroo koosseisu, NLKP liige.

Leeni Rehemaa
— Ajaloo-Keeleteaduskonna IV kur

suse üliõpilane, TRÜ Akadeemi
lise Naiskoori aktivist 1969. a., 
ÜLKNÜ liige.

Kandle Rekand
— Teadusliku Raamatukogu va

nemtoimetaja, aastatel 1967—

1969 raamatukogu ametiühingu 
büroo liige.

Olev Saks
— eksperimentaalfüüsika kat. v 

õpet., TRÜ klubi solist.
Katrin Tomson
— lihastetalitluse probleemlabora- 

tooriumi n. tead. töötaja, ÜLKNÜ 
liige.

Heli Ruussaar
— Majandusteaduskonna prode

kaan, ametiühingukomitee liige
a. 1965—1967, NLKP liige.

DIURNA
Bioloogide järjekordsel vilistlas- 

õhtul 13. oktoobril vestles Jõgeva 
sordiaretuse jaama osakonna juha
taja H. Küüts oma teadusliku ko
mandeeringu põhjal sordiaretuse 
saavutustest ja probleemidest Root
sis. Huvitavat ettekannet täiendasid 
värvilised diapositiivid ning ama- 
töörfilm Rootsi- ja Taanimaa kohta.

N *
20,—25. septembrini toimus 

Moskvas I üleliiduline neurokirur
gide kongress. Meie ülikoolist olid 
kohal prof. E. Raudam, M. Mägi, 
R. Paikre, A. Kaasik ja R. Zupping, 
kes pidasid ka ettekanded. Prof. 
Raudam valiti Üleliidulise Neuro
kirurgide Teadusliku Ühingu pre
siidiumi liikmeks.

*

Maarjamõisa vastavatud kirurgia- 
korpus saab sel viisaastakul juur
deehituse, kuhu asub kardeovasku- 
laarsete haiguste ravitsentrum. 
Ehituseks vajalikud ressursid eral
das valitsus laupäevakutest laeku
nud summadest.

Ametiühingu- 
aktiiv Käärikul

16.-17. oktoobril toimus Kääri
kul traditsiooniline ametiühingu- 
aktiivi õppelaager.

Laupäevast loengutesarja alus
tas Jaan Eilart vestlusega aima 
materist. Kõrgemate Koolide ja 
Teaduslike Asutuste Töötajate Ame
tiühingu Keskkomitee liige Aino 
Valmet kõneles üliõpilaste elukond
like probleemide (ühiselamud, toit
lustamine, tervis) lahendamisest 
selles orgartis.

TRÜ Spordiklubi juhataja A. 
Marksoo rääkis tervisespordist üli
koolis ja eelistest, mida saavad ka
sutada spordiklubi liikmed vorrel- 
dest teiste üliõpilastega.

Praktiliselt prooviti sporti teha 
pärast lõunat. Et tippu jõudmine 
polegi a la ti kõige raskem , näitas 
võidujooks Seinamäest üles ja al
la, kus võistluse esimese poolega 
said kõik hakkama, mitmed aga 
pelgasid laskumise lõpuosas para
tamatut kukerpallitamisi Eksperi
mendi korras peeti jalgpallivõistlu
sed korraga kolme voistkonna va
hel. Et staadion meenutas kohati 
basseini, siis võisid pealtvaatajad 
leida mängust ka veepalli elemen
te. Keeruliste inängusituatsioonide 
lahendamisega tuli kõige paremini 
toime tütarlastest koosnev I võist
kond. Nende ülekaal oli masendav 
(5:1:0).

Pärast Mikk Titma muljeid Jaa
panist toimus väike isetegevuskon- 
kurss.

Pühapäevased loengud 'olid põ
hiliselt ametiühingu tööst ülikoo
lis, kuid alustas Mikk Titma vest
lusega hariduse kohast ühiskon
nas.

Helve Kaburi loeng oli teemal 
«Ametiühinguorganisatsioon TRÜ-s 
ja ametiühingu rühmaorganisaato- 
ri ülesanded». Ametiühingukomitee 
üliõpilaste orgtöökomisjoni esimees 
Riina Blauhut puudutas probleeme, 
mis on seotud ametiühingu orga- 
nisatsioonilise_ tööga ja üliõpilaste 
õigustega. Tõnu Kollo puudutas 
oma kõnes ametiühingu poolt pa
kutavaid hüvesid ja ka matka- 
sporti.

R. REIN

Õppejõudude 
lektoorium

1. nov. k. a. kell 16 toimub TRÜ 
aulas õppejõudude lektooriumi 
avaüritus.

Esinevad:
ф  Tartu Linna TSN TK esimees 

A. Karu linna arenguperspektiivi
dest käesoleval viisaastakul;

ф  dots. L. Raid teemal «Kirik ja 
sotsialism»;

ф  välispoliitiline kommentaar 
T. Alatalult.

Kuldlauljaks!
Kõigil võimalus saada Tartu Vll 

üliõpilaspäevade kuldlauljaks! Re
gistreerige end TRÜ komsomoli

komitees.
Lauljate eelvoor neljapäeval, 4. 

novembril kell 18 EPA aulas.



«Ei tea, mis keel see on?» küsis 
noor filoloog, sisenedes auditooriu
mi, kus eelmisest loengust olid 
tahvlile jäänud imelikud lausekat- 
ked. «Arvatavasti setu keel,» sõ
nas teine. Seekord läks küll natu
ke mööda. Tahvlile oli kirjutatud 
meie lõunapoolse hõimu, liivi kee
les «tere päevast, jõudu!»

Liivi keelt õpitakse eesti keele 
eriharus ühe semestri vältel. See 
on vajalik keele arengu ja sugulu
se mõistmiseks. Kõige rohkem an
nab aga juurde elava keele kuul
mine.

Uh^l oktoobrikuu laupäeva hom
mikul'vuraski bussitäis noori kee- 
lehuvilisi Kuramaa poole. Sõit oli 
mõeldud eesti keele ringi aktivisti
dele preemiana hea töö eest.

Peagi olime Võnnus. Ümberringi

on lossivaremed, vanad tornid ja 
kindlustused. Kunagi ulatusid liiv
laste valdused siiani, kunagi suun
dusid siit ristirüütlite salgad Sa
kalasse ja Ugandisse...

Läbi sügisese Lätimaa jõuame 
Väina äärde, Ükskülla. Väljume 
bussist kunagise lossi asukohas. 
Dotsent Eduard Vääril on käes 
Läti Henriku kroonika. Siin võeti 
vastu ristiusk, et säilitada oma 
rahvas, siinsamas pesti ta maha, 
et säilitada vabadus. Püüame pil
kudega haarata maastikku, jõekal- 
daid ja jõe keskel asuvat Holmi. 
Varsti on kõik need paigad vee
hoidla põhjas. Seepärast käivad 
vilkad väljakaevamised.

Sõidame läbi Riia piki rannikut 
Kuramaa poole. Esimesed Liivi kü
lad. Õhtuks jõuame Ire (Hirve)

Jõvvõ 
päuvvõ, jatk 

j  urnal!
külla. Esimesel päeval kahjuks 
liivlasi ei näe, kuid meid võtavad 
vastu kohaliku kooli õpetajad. Va
rahommikul tutvume mitme riigi 
koostööna valminud liivi rahva
majaga. Ja siis kohtame ka liiv
last. Siit alates kuluvad tarbeks 
ära kõik õpitud väljendid. Liivlasi 
arvatakse elavat umbes 400, meie 
kohtame rannakülades ja Kolkas 
kümmet. Räägitakse randlaste ras
kest elust, tuletatakse meelde noo- 
rusaegu, mil terved külad rääkisid 
liivi keelt. Külastame Dundaga los
si, Ventspilsis meresõidu muuseu
mis näeme liivlaste paate, purje
kaid ja elamuid.

Kuigi niisugune 3-päevaline lü- 
hireis ei võimalda süvenemist, jääb 
liivi keel kõrvus helisema.

KALEV KALKUN

Vahetati m õtteid  
m ajanduselu  

probleem ide üle
21. oktoobril kogunesid TRÜ au

lasse majandusteadlased. Algas 
majandusliku tegevuse analüüsija 
statistika alane teaduslik konve
rents, mis oli pühendatud ülikooli 
omaaegse professori Etienne Las- 
peyres’i töö «Kaubahindade kesk
mise tõusu arvutus» ilmumise 100. 
aastapäevale. Selle tööga pani
E. Laspeyres aluse agregaatindek- 
site teooriale. Lisaks meie vabarii
gi ökonomistidele võtsid konverent
sist osa külalised Moskvast, Lenin
gradist, Lvovist, Tšeljabinskist ja 
Riiast. TRU majandusteadlastest 
esines plenaaristungil prof. R. Ha- 
gelberg ettekandega «Kõrgema 
kooli töö majanduslike näitajate 
süsteemist», milles toodi huvitavaid 
andmeid ja üldistusi kõrgema koo
li töö kohta. Oleks otstarbekas tut
vustada neid ka teiste teaduskon

dade õppejõududele, seda saaks 
kõige kergemini korraldada õhtu
ülikooli kõrgemate koolide ja tea
duslike instituutide töötajate grup
pidele.

Plenaaristungil esines veel TPI 
kateedrijuhataja dots. U. Mereste 
teemal «Analüütiline suund indek-

siteooria arengus ja indeksimeeto- 
di efektiivsuse tõstmise mõned 
probleemid» ning Läti Riikliku Üli
kooli Majandusteaduskonna de
kaan dots. H. Zile, kes rääkis ela
tustaseme tõstmise uurimise prob
leemidest.

Sama päeva õhtul sõideti Kääri
kule, kus toimus 3 istungit. Esime
sel olid päevakorras teooria üldkü
simused ja tööstusega seotud prob
leemid. Teisel istungil tulid kõne 
alla põllumajanduse aktuaalsed 
küsimused ning kolmandal kauban- 
dusprobleemid. Hulgaliselt esitati 
küsimusi ning võeti sõna.

Konverents võttis vastu resolut
siooni, milles tuuakse esile majan
dusliku tegevuse analüüsi ja sta
tistika eelseisvad põhiülesanded. 
Selles rõhutatakse, et kõigi majan
dusteadlaste ülesandeks on kaasa 
aidata IX viisaastaku ülesannete 
edukale täitmisele. Hoogustuma 
peab majanduslike teadmiste pro
paganda. See aga tähendab rohkem 
loenguid ja vestlusi majandustead
lastele Ainuüksi õppejõudude osa 
suurendamisega loengulises pro
pagandas asi oluliselt ei parane.

Suureks reserviks on üliõpilased. 
Kui meie teaduskonna üliõpilastest 
V. Peedimaa, S. Kallas, T. Laak, 
R. Mälk peavad kümneid loenguid 
aastas, siis suurem osa üliõpilas
test ei esine praktikal viibides isegi 
vestljstega. Kas siit ei tuleks 
mitte alustada üliõpilaslektorite 
ettevalmistamisel. Võimalusi on 
muidugi teisigi, ergutajaks pea
vad olema kateedri kõik õppe
jõud.

NLKP KK otsuse alusel peab 
laienema majandusalaste tead
miste levitamine ka trükisõna 
kaudu. Ökonoomika probleeme 
avaldatakse viimasel ajal ajakir
janduses rohkesti, näiteks on ma
jandusteadlaste hulgas loetavad 
ajakirjad «Tehnika ja Tootmine» 
ning «Sotsialistlik Põllumajan
dus». Varsti on ilmumas majan
duse aastaraamatu «Majandus
teadus ja Rahvamajandus» III 
raamat. Majandusalaste raama
tute ja brošüüride kirjastamiseks 
tegi konverents «Eesti Raamatu
le» ettepaneku kaaluda võimalust 
majandusalase kirjanduse toime
tuse loomiseks.

Konverentsil süvendati vanu ja 
loodi uusi teaduslikke ja isiklikke 
kontakte. Külaliste arvates kon
verents õnnestus ning nad palu
sid ka järgmistele saata kutse. 
Omakorda kutsuti meie inimesi 
esinema nende konverentsidele.

V. KRINAL

•  •  • õppetöö tulemused
(1. lk. järg) 

nõusid õppetöö paremaks korralda
miseks noorematel kursustel, tingi
muste loomisel üliõpilaste kiire
maks sisseelamiseks kõrgema koo
li töövormidesse. See peaks oluli
selt kaasa aitama väljalangevuse 
vähendamisele. Häirib ka see, et 
möödunud õppeaastal tuli 23 lõpe
tajat eksmatrikuleerida riigieksa
mite mittesooritamise pärast. Kur- 
suseeksamitel võlgu jäänud üliõpi
lastest tuli eksmatrikuleerida 22ja 
15. oktoobri seisuga oli võlgnevusi 
veel 97 üliõpilasel. Need üliõpilased 
ei saanud ju lülituda ka süsteemi- 
kindlale õppetööle käesoleval se
mestril. Ülesanne seisab selles, et 
võlgnevust tuleb likvideerida mak
simaalselt lühikese aja jooksul, vas
tasel korral kahjustame ka järgmise 
õppeaasta tööd.

On veel palju probleeme, mis

kerkivad meie ette aastast tööd 
analüüsides. Rohkesti on esitatud 
pretensioone ja ettepanekuid rekto
raadile. Püüame neid lahendada ko
gu kollektiivi aktiivsel kaasabil. 
Edasises töös aitavad meile paljus
ki kaasa partei ja valitsuse otsused 
üliõpilaste materiaalsete olude ja 
elamistingimuste parandamiseks, 
samuti need mõtted, mis tõstatati 
üleliidulisel üliõpilaste kokkutule
kul. Seltsimees L. I. Brežnevi kõnes 
ja teistes kokkutuleku ettekannetes 
ja sõnavõttudes tõstatatud problee
mid leiavad elavat vastukaja üli- 
õpilashulkades, aga ka õppejõudu
de hulgas. Eks siit kooru välja ka 
mõtted ja ettepanekud ülikooli töö 
parandamiseks tema kõigis tahku
des. Olgem siis järjekindlad ja pü
sivad kõige selle elluviimisel, mis 
aitab meil edasi liikuda.

K. PÜSS, õppeprorektor

Tartu 
Ülikool
ja
sün

teetiline
kautšuk

Tartu Ülikooli Farmaatsiainstituudi hoone praeguse 21. Juuni tänava 
ja Nõukogude väljaku nurgal.

Tunnustus
Tubli töö eest Eestf Opilasmalevas 

autasustati ELKNÜ Keskkomitee 
aukirjaga

Enn Raagi (saksa fil. IV kur
sus), Urve Saart (füüs. ped. IV kur
sus), Ago Tammurit (mat. ped. IV 
kursus), Hugo Kirsit (def. II kur
sus);

Eesti NSV Kõrgema ja Keskeri
hariduse Ministeeriumi aukirjaga
Paul Varulit (Õigusteadusk. II 

k.), Kalle Liivi (Õigusteadusk. II 
k.), Igor Gräzinit (Õigusteadusk.
II k.);

Eesti NSV Põllumajanduse 
Ministeeriumi aukirjaga

Valeri Kirssi (Õigusteadusk. IV
k.);

Eesti NSV Metsamajanduse ja 
Looduskaitse Ministeeriumi 

aukirjaga 
Paul Varulit (Õigusteadusk. II 

k.), Jaan Kõrgesaart (ajaloo-osak. 
III k.), Ülle Schöni (ajaloo-osak.
III k.);

Eesti Õpilasmaleva aukirjaga
Rein Toomlat (ajaloo-osak. III 

k.), Urmas Vaarmarit (mat. ped. II 
k.), Peeter Terasmaad (füüs. ped.
IV k.), Paul Suurvarikut (füüs. ped. 
IV k.), Ilme Selbergi (mat. ped.
IV k.);

Eesti NSV Siseministeeriumi 
aukirjaga

Sirje Raidi (õigusteadusk. V k.), 
Lia Helemäed (mat. ped. IV k,).

Kõneoskuse kooli 
kalenderplaan

Teema Lekt or Kuupäev

Kõnekunsti tekkimine Vana-Kree- 
kas ja -Roomas ning selle tund
mise vajadus tänapäeva)
V. I. Lenini esinemiskunstist 
Avaliku esinemise ettevalmista
misest
Avaliku esinemise psühholoogi
lised alused
Kontakti saavutamisest kuulajas
konnaga
Avaliku esinemise näitlikusta- 
mine
Avaliku kõne keelest 
Avaliku esineja isiksus 
Näitlejameisterlikkuse elemente 
avalikul esinemisel

dots. V. Adams 
dots. J. Kalits

dots. H. Kurm

dots. E. Koemets

dots. J . Kalits

dots. H. Palamets 
dots. E. Vääri 
dots. H. Kurm 
RAT «Vanemuise 
näitleja K. Süvalep

10. nov. 71 
24. nov. 7!

8. dets. 71

9. veebr. 72

23. veebr. 72

15. märts 72 
29. märts 72 
12. aprill 72

26. aprill 72

Loengud tolmuvad kolmapäeviti algusega kell 16.15 ja vältavad koos küsi
mustele vastamisega kuni kella 18-ni. Ko'm esimest lof-ngut (27. okt., 10. nov. 
ja  24. nov. s. a.) planeeriti aulas, Glejäänud keemiahoon«* ringnudUoor'umis.

Kõneoskuse kooli tööst osavõtjaid registreeritakse teaduskondade komsomoll- 
büroodes ja  dekanaatides.

1895. aastal asus Tartu Ülikooli 
Farmaatsia Instituudi direktori 
ametikohale kuulsa keemiku M. A. 
Butlerovi õpilane Ivan Lavrentje- 
vitš Kondakov (8. X 1857—14. X 
1931), kes juhatas instituuti kuni
1918. aastani. Olles hariduselt kee- 
mik-orgaanik, ei lakanud ta ka 
Tartu perioodil tegelemast orgaani
lise keemia probleemidega ning pü
hendas väga vähe tähelepanu far- 
maatsia-alastele uurimistele. Nii 
võimegi täheldada, et tolleaegsed 
teaduslikud tööd, mida tegi Konda
kov koos oma kaastöölistega ja as- 
pirantidega, kuuluvad eranditult 
orgaanilisse keemiasse, põhiliselt 
just alifaatsete küllastamata ühen
dite ning terpeenirea ühendite 
valdkonda. Need ühendid olid tollel 
ajal uurimisobjektidena väga aktu
aalsed. Mõlema ühenditegrupi uuri
misel saavutas Kondakov tähelepa
nuväärseid tulemusi Et aga 1971. a. 
möödub 70 aastat sünteetilise kaut
šuki esimese sünteesi teostamisest
I. Kondakovi poolt, õieti öelda, te
ma uurimistulemuste avaldamisest, 
siis pühendame tähelepanu selle 
valdkonna töödele.

XX sajandi alguses oli kautšuki- 
vajadus, seoses autotööstuse kiire 
arenguga saavutanud juba niisugu
se ulatuse, et riigid, kellel puudu
sid kautšukipuuistandused, olid ta- 
hes-tahtmata sunnitud maksma 
kautšuki eest seda hinda, mida nei
le dikteerisid kautšukimonopolid. 
Ainult sünteetiline kautšuk võis lõ
petada kautšukimonopolistide hege
moonia.

Käesoleva sajandi alguskümneil 
intensiivistusidki uurimised süntee
tilise kautšuki probleemi lahenda
miseks. Kokkuvõtliku ülevaate nii 
loodusliku kautšuki uurimise tule
muste kui ka kautšukitaoliste sün
teetiliste ühendite saamisest ajava
hemikus 1860—1911 andis I. Konda
kov oma monograafias «Sünteetili
ne kautšuk, ta homoloogid ja ana
loogid», mis i!mus Tartu Ülikooli 
toimetiste väljaandena 1912. a. 
ning on maailmas esimene mono

graafia sünteetiliste kautšukite 
kohta.

Et mõista I. Kondakovi osa kaut- 
šukiprobleemide uurimisel, heidame 
õige põgusa pilgu kautšuki uurimi
se ajalukku.

Loodusliku kautšuki keemilise 
koostise määras esmakordselt kind
laks 1826. a. kuulus inglise teadla
ne M. Faraday, kes leidis, et kaut
šuk on süsivesinik, mille koostis on 
väljendatav brutovalemiga C5H8. 
Järgnevalt huvitasid keemikuid 
struktuuriprobleemid. Selleks püüti 
kautšukit lõhkuda kõrgel tempera
tuuril destilleerimise abil vähemaiks 
algosadeks. 1835. a. õnnestuski
F. K. Himly’1 eraldada kaks frakt
siooni: madalamal temperatuuril 
keevat nimetas ta «faradeiiniks», 
kõrgemal temperatuuril keevat 
«kautšiiniks». Miitmed kuulsad kee
mikud, nagu A. Bouchardat, J. Lie
big, J. Dalton, W. J. Gregory, püüd
sid saadud fraktsioonide keemilisse 
loomusesse selgust tuua, kuid alles 
1860. a. õnnestus G. W. Williamsil 
isoleerida individuaalne aine, mida 
ta nimetas isopreeniks ning mille 
brutovalem oli CsHs. Ta oletas, et 
isopreen on kautšuki «algehitus- 
kivi», milleks kautšuk laguneb kõr
ge temperatuuri mõjul. Võti kaut
šuki struktuuri selgitamiseks oli 
leitud. Jäi veel tõestada, et sellest 
saab sünteesida uuesti kautšuki 
omadustega ühendit.

1879. a. A. Bouchardat, toimides 
kautšuki lagundamisel saadud iso- 
preenile soolhappega, polümerisee- 
ris isopreeni uuesti elastseks kaut
šuki omadustega massiks. Esimene 
kautšuki süntees oli teostunud ja 
Williamsi oletus ka kinnitust leid
nud.

Nüüd oli tarvis selgusele jõuda 
isopreeni struktuuris. W. A. Tilden 
püstitas 1882. a. oletuse, et isopreen 
kujutab endast metüülbutadieeni. 
Et seda oletust tõestada, tuli see 
ühend sünteesida mingisugust kind
lat, kontrollivat teed mõõda ning 
tõestada saadud reaktsiooniproduk- 
ti omaduste identsus kautšukist

saadud isopreeni omadustega. Esi
mesena õnnestus isopreeni süntees
I. Kondakovil ning 1885 ja 1888. a 
tehtud uurimuste alusel tõestas ta 
Tildeni oletuse paikapidavust.

Kindel alus loodusliku kautšuki 
struktuuri täpsemaks uurimiseks oli 
rajatud ning alles 1910 jõuti tänu
C. D. Harriesi ja mitmete teiste 
keemikute uurimustele välja selgi
tada loodusliku kautšuki põhistruk
tuur.

Kas on võimalik saada kautšuki- 
taolisi aineid isopreenist erinevaist 
lähteaineist? Niisugune küsimus 
võis päevakorrale kerkida alles siis, 
kui loodusliku kautšuki struktuur 
oli esimeses lahenduses välja selgi
tatud. Sünteetilise kautšuki avasta
miseks vajalikud eeldused olid eel
mise sajandi lõpuaastaiks keemiku
te peadesse kogunenud lähtetead- 
miste näol seega olemas, jäi ainult 
oodata, kus ja kelle poolt see avas
tus tehakse. Kes paneb aluse sün
teetilise kautšuki ajastule? Kus sün
teesitakse maailma esimene süntee
tiline kautšuk?

Selleks kohaks sai Tartu Ülikooli 
Farmaatsia Instituut (vt. foto) 
ning selleks keemikuks oli I. Kon
dakov. Tal õnnestus polümeriseerf- 
da dimetüülbutadieeni juba 1899. a. 
metalse naatriumi abil. Aastal 1900 
õnnestus see tal ka kaaliumhüdrok
siidi alkohoolse lahusega ning ta 
täheldas dimetüülbutadieeni polü- 
merlsatsiooni valguse toimel, spon
taanselt. I. Kondakovi tööd, eriti 
1901. a. avaldatu, pälvisid üldist 
tähelepanu ning said tuntuks üle 
kogu maailma. Siit peale sai kaut
šuki süntees keskseks probleemiks 
paljudes laboratooriumides ja pole 
vist ülearune märkida, et I. Konda
kovi meetodit kasutas I maailma
sõja ajal kautšuki tootmiseks Sak
samaa.

T. ILOMETS

«Tartu Riiklik Ülikool»
nr. 30. 29. X 1971. lk. 2.



Johannes Mäll

23. oktoobril sai riigi- ja haldus
õiguse kateedri juhataja Eesti NSV 
teeneline jurist dotsent Johannes 
Mäll 60-aastaseks.

J. Mäll sündis 23. oktoobril 1911. 
aastal talupoja perekonnas. Alg- 
ja keskhariduse omandas ta Põlt
samaal, lõpetades 1931. aastal 

Põltsamaa Gümnaasiumi.
Tartu Ülikooliga on J. Mäll seo

tud alates 1933. aastast, mil astus 
õigusteadust õppima. Pärast üli
kooli lõpetamist kiitusega 1937. 
aastal asus ta Õigusteaduskonnas 
assistendina tööle. Juba kaks aas
tat hiljem kaitses J. Mäll magist
ritööd «Kehtiv eelarvetlusõigus» ja 
talle omistati õigusteaduse magist
ri teaduslik kraad. 1940. aastal 
viibis ta Tartu Ülikooli teadusliku 
stipendiaadina Ungaris. Sealt ta
gasipöördumise järel jätkus töö

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonnas.
Okupatsiooniaastail tuli J. Mäl

lil läbi teha raske katsumus — ta 
arreteeriti ja paigutati koondus
laagrisse.

Pärast Tartu vabastamist kutsu
ti ta aga kohe Tartu Riikliku Üli
kooli haldusõiguse kateedri dot
sendi ametikohale je määrati sa
ma kateedri juhatajaks. Sellest 
ajast alates, s. o. 27 aastat, on tal 
tulnud kateedrijuhataja vastutus
rikkaid ülesandeid täita.

Selle kõrvale mahub veel osa
võtt majandusteadlaste ettevalmis
tamisest Tallinna Polütehnilises 
Instituudis ja teadusliku töö orga
niseerimine Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Majanduse ja Õiguse 
Instituudis.

J. Mälli tuntakse eeskätt töö
õiguse spetsialistina, kuid ta on 
oma 30-aastase õppetegevuse väl
tel lugenud ka finants- ja haldus- 
õigust, riigi ja õiguse teooriat, 
raamatupidamist ning mitmeid 
teisi aineid. Põhjalikkus, süvene- 
misoskus, tööarmastus ja nõud
likus enda suhtes — need jooned 
iseloomustavad teda kui peda
googi ja teadlast. Loov lähene
mine uurimisprobleemidele on 
omane kõigile tema teaduslikele 
töödele, millede arv läheneb sa
jale. Viimase aja suurematest 
töödest on_ saanud trükiküpseks 
tööõiguse õpiku käsikiri. Tema 
juhendamisel on kaitstud kolm 
tööõigusalast väitekirja.

Pedagoogilise ja teadusliku töö 
kõrval on juubilari teadmisi ja 
kogemusi vajatud paljude nii 
Õigusteaduskonna kui ka üleüli
kooliliste ja praktiliste ülesannete 
lahendamisel. Kõiki neid komis
jone, nõukogusid ja muid orga
neid, kus J. Mäll on tegev olnud, 
pole võimalik üles lugeda. Ta on 
TRÜ Õpetatud Nõukogu liige, ju
riidilise terminoloogia komisjoni 
esimees, Õigusteaduskonna õp- 
pe-metoodilise komisjoni liige, 
Eesti NSV Töökoodeksi projekti 
koostamise komisjoni liige ja 
projekti üks põhilisi autoreid, lek
torina oodatud külaline, autori
teetne konsultant tööõiguse küsi
mustes, Tartu linna pensionide 
määramise komisjoni liige jne.

Palju jõudu, õnne ja tugevat 
tervist edaspidiseks!

KOLLEEGID

Endel Pirn
25. oktoobril sai 50-aastaseks TRÜ 

kaugõppeosakonna konsultatsiooni
punkti juhataja Endel Pirn.

Lõpetanud 1941. a. kevadel Tal
linnas keskkooli, asus ta Nõukogu
de armee ridades kaitsma kodu
maad. Teinud läbi Suure Isamaa
sõja, jätkas ta teenistust armees ja 
hakkas TRÜ-s kaugõppe teel õigus
teadust õppima. 1950. a. sügisel 
E. Pirn demobiliseeriti ning üli
kooli lõpetamise järel 1951. a. hak

kas ta töötama Tallinnas koolide 
inspektorina ja ajalooõpetajana. 
1953,— 1959. a. töötas E. Pirn Eesti 
NSV Haridusministeeriumis, esi
algu koolide inspektorina, õige pea 
aga edutati ta Koolide ja Laste
asutuste Valitsuse juhataja asetäit
jaks. Viimasel ajal on TRÜ Tal
linna konsultatsioonipunkti juhti
mine tema põhitööks.

E. Pirni iseloomustab töös ühelt 
poolt äärmine põhjalikkus, teiselt 
poolt suur operatiivsus. Hea orga
nisaatorina on ta oluliselt laienda
nud õpetajate täiendusinstituudi 
tegevust vtabariigi õpetajate kvali
fikatsiooni tõstmisel. Ka konsultat

sioonipunkti tegevus on tema juh
timisel elavnenud. Palju on E. Pirn 
teinud ja teeb ka praegu koolikor
raldust uurides ning mitmesugu
seid ühiskondlikke ülesandeid täi
tes.

Suurest Isamaasõjast osavõtu ja 
tubli töö eest on E. Pirn autasus
tatud mitme medali ja aukirjaga. 
Alates 1965, a. on ta Eesti NSV 
teeneline õpetaja.

Juubeli puhul surume kätt ning 
soovime õnne ja kordaminekuid nii 
konsultatsioonipunkti juhatamisel 
kui ka koolikorralduse uurimisel,

KOLLEEGID

Ehitajast juubilar
Ülikooli ehitusjaoskonna kõige 

tuntum inimene on kahtlemata 
Helmi Sinimäe, kes 19. oktoobril 
tähistas oma 60 aasta juubelit. 27 
aastat on Helmi Sinimäe pühenda
nud ülikooli ehitusmurede murdmi
sele ja 23 aastat lubab ta ise veel 
kindlasti rivis olla.

Kohe pärast sõda asus juubilar 
tööle tolleaegses ekspluatatsiooni- 
tehnilises osakonnas abitöölisena. 
Peagi omandas ta IV kategooria 
maalri oskused ja ülikooli hooned 
muutusid kaunimaks tema töökate 
käte all.

On hämmastav, et selles väike
ses naises leidub nii palju noorus
likkust ja energiat. Ühiskondlikust 
tööst võtab juubilar aktiivselt osa 
ametiühingu liikmena, tegutsedes 
pikka aega rühmaorganisaatorina.

Viimastel aastatel töötab Helmi 
Sinimäe ehitusjaoskonna «majan- 
dusülemana». Oma muredega pöör
dume kõik tema poole ja abi saa
me alati.

Kogu ehitajate pere nimel õnnit
leme Helmi Sinimäed tema täht
päeva puhul ja soovime juubilarile 
endist särtsu ja jõudu, tervist ning 
karedust paljudeks aastateks.

V. LEPVALTS, 
töödejuhataja

iLoorte poeetide festival
14.—23. okt. k. a. toimus Je

revanis noorte poeetide üleliidu
line festival. Meie vabariiki 
esindas TRÜ eesti fil. III kur
suse üliõpilane J o e l  S a n g .  
Palusime tal asjast pisut lähe
malt rääkida.

«Pidin Armeeniasse sõitma koos 
Jüri Üdiga. Kahjuks ei saanud ta 
aga reisist osa võtta.

Esimesed paar päeva kulusid 
tutvumiseks. 16.—18. okt. toimusid 
seminarid. Töötati väikeste grup
pidena, igaühes 4—5 inimest. Tut
vustati oma loomingut, püüti anda 
hinnanguid. Keeletõkete ületami
seks olid tehtud rea-alused tõlked 
vene keelde. Paljudel juhtudel on 
see aga lausa kurjast — luuletus 
kaotab poole oma väärtusest.

Kesk-Aasia poeedid on enamasti 
vene luule mõju all. Domineeriv on 
retooriline, pateetiline toon.

Kahjuks ei saanud üldmuljet 
Baltimaade poeetidest (minuga üh

te gruppi sattusid kasahh, turk- 
meen, armeenlane).

Seminarides jäi kõlama mõte: 
poeedi ülesanne on kõnelda rahva
hulkadele. Samas esitati küsimus: 
«Miks lasete oma loomingut trük
kida suurtes tiraažides, kui teie 
luule on vähestele määratud?»

Meelde tuleb veel avapidustus 
Jerevani ülikooli aulas, rahvaroh
ke, kuid väga paraadlik. Kontakt 
publikuga jäi saavutamata.

Esineti veel väljasõitudel Leni
nakani ja Kirovakani.

Tutvusime ka Armeenia noorema 
luulega. Põhilised probleemid on 
samad mis meilgi: sotsiaalsus, ko- 
danikutunne.

Reisi põhiline väärtus — side
med. Ootan nüüd sõpru külla.

Lõpuks ei saa ka märkimata jät
ta, et Petrosjani kaotusi elas Jere
van väga emotsionaalselt üle.»

Jutu pani kirja 
TÕNU KALJUMÄE

Mõne sõnaga para- 
psühholoogiast

Keelepraktikalt Saksa DV-sse 
saabus tagasi grupp V kursuse 
saksa filolooge. Nüüd käib prak
tika koolides, mõtted siinsete te- 
gemiste-toimetuste juures. Ene 
Poomi ja Liina Soovälja abiga 
meenutame aga veel kord sõbra
likul maal veedetud aega.

Praktika toimus Güstrowi Peda
googilises Instituudis, mis on um
bes niisama suur kui Tallinna Pe
dagoogiline Instituut. Seal on heal 
järjel polütehniline õpetus, suurt 
tähelepanupööratakse ka keemia ja 
bioloogia õpetamisele. Keeleteadus
konnas õpitakse kas vene—saksa 
või saksa—vene filoloogiat. See tä
hendab, et kõik saksa filoloogid õpi
vad ka vene keelt. Kui suur osa sel 
õppeprogrammis on, näitab keelte 
järjekord eriala nimetuses.

Keeli õpivad enamikus tütarlap
sed, nii nagu meilgi. Stipendiumi 
makstakse 190 marka kuus (umbes 
65 rubla). Ühiselamud on põhiliselt 
vanad, 8—10 inimest toas. Eraldi 
ruumid on magamiseks ja õppimi
seks. Voodipesu peab olema endal, 
süüa saab üliõpilassööklas talongi
de eest, mida tudengitele odava 
raha eest müüakse. Kui on aega, 
eelistavad tütarlapsed aga ise toitu 
valmistada.

Instituudis ei õpi kaugeltki ainult 
kohalikud ja lähema ümbruse noo
red. Neid on tulnud Berliinist, Sak
simaalt ja mujalt. Panime tähele 
veel ühte asja-olu, mida meil üpris 
harva kohtab: väljaspool õppetööd 
räägivad üliõpilased kodukandi 
murrakut, isegi filoloogid ei tee 
siin erandit.

Meie kuulasime loenguid stilisti
kast, kaasaegsest saksa keelest. Kir
jandust luges professor Neumann, 
kes eriti hästi tundis vanemate sak
sa sõnameistrite loomingut. Väga 
toredad olid foneetika tunnid. Kasu, 
mida see meie hääldamisele andis, 
on ilmne.

Õppetööst vabal ajal tutvusime 
linnaga. Suuri tööstusi Güstrowis 
pole, kõige tähtsam on suhkruvab- 
rik.

Kõik güstrowlased tunnevad uh
kust kodulinnast pärit kunstniku 
Ernst Barlachi üle. Tema tööd on

Keelepraktikalt 
Saksa DV-st

tuntud kogu Saksamaal ja väljas
poolgi. E. Barlachi skulptuurid, 
teostuselt väga lihtsad, mõjuvad 
just oma inimlikkuse ja peidetud 
traagikaga. Kunstnik elas raskelt 
üle hitlerlaste võimuletuleku. Kuigi 
ta otseselt nende vastu välja ei as
tunud, ei toetanud ta suure huma
nistina seda võimu vähimalgi mää
ral. Loomulikult, ei vaadanud fašis- 
tid kunstnikku hea pilguga. Tema 
kuulus skulptuur «Ingel», mis rip
pus Güstrowi toomkirikus, võeti 
maha. Nüüd võisime seda jälle 
imetleda.

Üks nädal kulus meil ringsõidule 
mööda Saksamaad. Sealsetest vaa
tamisväärsustest on räägitud huvi
tavamalt ja põhjalikumalt, kui meie 
seda suudaksime, seepärast õige lü
hidalt mõnest seigast, mis eriti 
meelde jäi või üllatas.

Meid, kes me olime harjunud eel
kõige Moskva ja Leningradi suurte 
muuseumidega, pani imestama Sak
sa muuseumide tagasihoidlikkus ja 
lihtsus. Peaaegu ilma igasuguse 
luksuseta oli leskhertsoginna Anna- 
Amalia loss Weimaris. Selle rikka 
daami külalisteks olid tihti Herder, 
Schiller ja Goethe. Ta esines pal
jude oma maja vaimusuuruste met
seenina.

Üldse on kogu Weimar nagu 
suur muuseum. Iga^ maja on seo
tud mõne kuulsuse nimega. Väga 
romantiline ja ilus on Goethe aia- 
majake, mis asus rohelusse uppuva 
ilusa tiigi kaldal, kus ujusid lui
ged. Üldse on Saksamaal väga pal
ju luiki. Enamikus linnades kau
nistavad nad veekogusid.

Paliu olime kuulnud ja lugenud 
Buchenwaldist, aga mulje, mille see 
tuhandete piina- ja tapakombinaat 
meile jättis, oli nii masendav, et 
hingasime kergendatult, kui sealt 
lahkusime. Viibisime ka Berliinis, 
Rostockis, Schwerinis, Dresdenis ja 
Leipzigis.__________________________

Mõni sõna ka sealsete inimeste 
igapäevasest elu-olust.

Silma torkas sakslaste suur täp
sus ja korralikkus, meile tundusid 
nad mõnikord isegi liialt kained ja 
arvestavad.

Korterid, kus juhtusime viibima, 
olid nägusad, mööbel moodne ja 
praktiline.

Kohvikud pole kuigi populaarsed, 
rohkem käiakse õllekeldrites. Need 
pole sellised joomakohad nagu meil, 
sinna võivad vabalt minna ka nai
sed ilma meessaatjata. Õlu on hea 
ja seda juuakse palju. Sokolaadi ar
mastatakse rohkem kui kohvi. Vii
mane on tunduvalt kallim ja ka 
halvem kui meil.

Saksa perenaine võib laua kolm- 
neli korda katta erineva serviisiga, 
üks ilusam kui teine. Toidud pole 
kuigi rasvased. Meile üsna harju
matuna tundus toiduks pakutud too
res hakkliha. Väga palju süüakse 
rohelist, igasugust puu- ja aed
vilja.

Saksa käsitöö on õigusega kuu
lus, selles veendusime oma silma
ga. Poed olid täis imeilusaid pitse, 
väga kaunid olid mitmesugused tu
gitooli- ja diivanikatted. Koolis 
õpetatakse lastele põhiliselt tekstii- 
iitrükki. Dekoratiivsetel eesmärki
del kasutatakse õlge, igasuguseid 
läikivaid materjale. Seda tehakse 
ilma ülepakkumiseta ja maitselibas- 
tuseta.

Riietuses on kõige rohkem läbi 
löönud pikad rõivad. Eriti moes on 
lühikesed püksid ja neil kantavad 
pikad vestid. Kõige moodsam on 
nahast riietus. Poisid kannavad fan 
taasiarikkamaid ja värvikamaid 
riideid kui meil, ei mõju aga kuna
gi ebaesteetiliselt. Väga armasta
takse inglise muusikat ja oma vanu 
laule, samuti motorollereid, millel 
võib sõita ilma kiivrita.

T. SARV

Viimasel ajal on moeks saanud 
perepsühholoogiaga tegelemine, sel
lest kõnelemine. Ühtlasi saadab 
seda tihti müstilisuse ehk tunneta
matuse oreool. Käesolevas kirjutu
ses katsun anda ainest minimaalse 
ülevaate.

Laialt võttes on selle teadusala ob
jektiks vähetuntud inimvõimed, mis 
puhtalt esinevad vähestel ja ähma
selt paljudel. Tänapäeva perepsüh
holoogia on läinud üle mitmesugu
se aparatuuri kasutamisele, mis või
maldab suure arvu kordusi ja sta
tistilisi töötlusi. Mitmekesistunud 
on katsete temaatika; toome siin 
mõned neist: TV Vahendusel kont
rollitav pertsipiendi liigutuste juh
timine; loomade suunamine labürin
dis inimtelepaatia vahendusel; mõt
tekujundite ülekandmine fotoapa- 
reati; kontrollitakse, millised emot
sioonid antakse kergemini telepaa
tiliselt edasi; katsetatakse rohkelt
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psühhokineesiga. Nõukogude Liidus 
on mitmeid uurimisgruppe, Mosk- 
ves, Leningredis (kokku viis) ja 
Alma-Atas; nende omavaheline 
koostöö võiks age kindlesti perem 
olle. Algul mainitud metoodikele li- 
seks kogutekse meterjeli kogu maa
ilmast, nii kirjanduse näol kui ka 
filmilindile. Otsitakse võimekaid 
inimesi ja luuakse nendega kon
takt. Eestis on võib-olla tuntuim 

uurije Ilmar Soomere, kes on kogu
nud ce 570 spontaanset juhtumit 
Eesti alal. Tema andmete järgi 
unustatakse 3U parapsühholoogilis- 
test kogemustest kiiresti.

On iseloomulik, et tihti tuleb el- 
gatus sõjaväevõimudelt (USA). Nii 
näiteks kasveb välje probleem es- 
jeolust, et readiolained tavalist me- 
revett ei läbi. Mis teel aga pidade 
ühendust, ütleme ookeanisügevus- 
tes peituva allveelaeve ja mae- 
aluste baaside vahel? Kuulsast 
«Nautiluse» katsest, kus saatjaks 
oli isik Marylendi osariigi labora
tooriumis (USA) ja vastuvõtjaks

teine isik allveelaeva «Nautilus» ka
jutist, millest ta ei lahkunud 30 
päeva jooksul, selgus, et telepatee- 
mide (telepaatiliste sõnumite) üle
kande tulemusi ei mõjusta ei vahe
maa maakeral, ei metallplaadid var- 
jestaje osas ega jää- ning veemas- 
sid; 70% ulatuses oli ülekanne ab
soluutne.1

Seeries «Kosmos—Maa» võtsid 
osa ühelt poolt astroneut Edgar 
Mitchell kui saatja ja teiselt poolt 
4 inimest Ühendriikide eri linnades 
(«Apollo» 14 lennu ajal veebruaris 
1970). Üks telepateemi edasiandmi
se seanss kestis 15 sekundit, mida 
vastuvõtja pidi ootama teatud pool
tunni iooksul, seda neljal päeval. 
Nrpu MiVhell v^st'uses Nõukoeude 
perepsühholoogidega lausus, ületa
sid tulermised kõik lootused. Ava
likkudele oleksid katsed teadmata 
iäänt'd, kui mitte üks pertsipiente, 
keegi insener Johnson, poleks and
nud intervjuud «Life’ile» je «NY 
Timesile».

Ülalkirjeldatud faktid annavad

1 «NanWiise» salapSrane reisHa. «Tee 
Kommtin!smue-» nr. 1^6, 7. sept. 1971. 
Tõlgitud esperanto keelest.

materjali üksnes telepaatia lahtimõ
testamiseks, kus tingimata on ole
mas nii informatsiooni saatja kui ka 
selle vastuvõtje. Parepsühholoogie 
aine on tegelikult laiem, siia kuulu
vad selgeltnägemine ja proskoopia 
(ettenägemine), mida on raske eks
perimentaalselt esile kutsuda; levi- 
tatsioon ehk raskusjõu kadumine, 
hüpnoos jm.

Uut võivad ütelda vanad rahva
tarkused. Rahvaluules kirjeldatekse 
võlukeppi ehk pajuvitsa ehk pildat
— kaheks hargnevat oksa, mida 
enda ees hoitakse, harude otsad peo
pesades, ning mis kõndimisel lan
geb alla.2 Võluvitsa, mis muiste 
avastas teadja käes veesoone kee- 
vukaevemiseks või peidetud raha- 
paja, kasutab nüüd Ameerika sõdur 
miini otsimisel Vietnamis. Praegus
tes katsetes täheldatakse pajuvitsa 
pöörlemist, mis ei sõltu territooriu
mi läbimise kiirusest (niisiis ka 
mitte jooksust või autosõidust). 
Seejuures ei pruugi võluvits iga
mehe käes veel pöörlema hakata. 
M3terjaliks võib olla paju, metall,

2 M. .1. E l s e  n, Eesti уяпа usk. 
Eesti mütoloogia IV. Tartu, 1926.

klaas jne.
Võluvitsa, imeravija, stigma näh

tuse jpm. kohta oli võimalus vaada
ta meie ülikoolis k. a. oktoobrikuu 
algul dokumentaalfilme.

Ilmselt vajab täiendavat läbivaa
tamist parapsühholoogilisest aspek
tist ka ajalugu; näitena olgu siin 
ära toodud inka preestrid, kes tund
sid telepaatiat ja kasutasid seda sa
lajaste kiirteadete edasiendmiseks. 
Teadet lähetav preester manustas 
eelnevalt tükikese peyotli-kaktusest. 
Samal ajal süüdetud lõketest moo
dustus suitsusammaste rida, mille
ga anti rea otsas olevale preestrile 
märku olla valmis vastuvõtuks.

Niisiis, probleeme on. Küsimused, 
millele täna vastatakse hüpoteesiga, 
saavad homme lahenduse; see on 
aja dialektika. Igaüks on võimeli
ne üht või teist katset läbi viima; 
üksikuid nähtusi demonstreerivad 
väga hästi mitmed Kiievi Populaar- 
teeduslike Filmide Stuudio lühifil
mid («Võlukepike», «7 sammu sil
mapiiri taha», «India jogid» it ).

V. KERGE 
TOIMETUSE MÄRKUS: Asjahuvilised 

võivad jälgida homset «Käokava» Eesti 
TV-s, esineb I. Soomere.



Uudishimu ajas 
uude ühiselamusse

ANDRUS ESKO

Uues ühiselamus on elatud juba 
üle kuu. Külalisi-uudistajaid käib 
majas tihti. Läksin minagi. Oli pü
hapäeva õhtu. Plaatidest laotud tee 
lõppes ootamatult keset parki ja 
tuli huupi edasi mütata. Mis huupi 
ta nüüd oligi, sest eesmärk säras 
juba kaugelt vastu — 144-st ai
matavast fassaadiaknast olid 76 
valgustatud.

Pidama sain alles üheksandal 
korrusel. Ei, liftiga ma küll ei sõit
nud. Kõndisin kõik korrused läbi ja 
tegin nii mitmelegi tüli oma uudis
himuga. Pilt sai enam-vähem sel
geks.

Igal korrusel on kuus sektorit. 
Sektoris on kaks kahelist ja kaks 
kolmelist tuba (paljudesse kolme- 
listesse on üks voodi juurde pan
dud). Voodid, toolid, laud (õppi
miseks mitte just kõige parem) ja 
kardinapuu on muidugi igas toas. 
Seinale riputatud kena pilt, pilli- 
roomatike, põrandale muretsetud 
vaip, raamaturiiul. . .  ja tuba jä
tabki päris koduse mulje. Nägin 
mitmeid väga kenasti sisustatud 
tube, ühes oli isegi televiisor.

10— 12 inimese kasutada on 
omaette kõrvalruumid. Kõige suu
remat rõõmu valmistab dušš, kust 
kasvõi vahetpidamata sooja vett 
võid lasta. Kui aga seda vett liiga 
palju põrandale pritsid, siis on loo
ta, et alumine naaber hingeldades 
üles jookseb.

Kolme sektori ehk ühe tiiva pea
le on üks köök suure elektripliidi
ga. Kartulikoorte allatassimisega 
pole vaeva, sest paari sammu kau
gusel on prügišaht. Igal korrusel 
on veel tuba, mille silt kutsub õp
pima. Algul ei saanud ma aru, 
miks on õppetoas ainult üks laud

(mõnes üldse mitte), kuid tehti 
selgeks, et õppida saab ka oma 
toas.

Üheksanda korruse õppetoast 
leidsin S i r j e  M i g l a i  (B.-G.
II).

«Toanaabril on külalised. Tava
liselt õpingi toas. Eelmisel aastal 
elasin Uues Tiigis. Siin on muidu
gi parem. Tuba on kena ja soe. 
Abiruumid on natuke väikesed, 
köögis ei ' lähe elektripliidid soo
jaks, alguses küll läksid. See on 
hea, et köögis on mõlemas ruumis 
kapp. Prügišaht oli varem tihti 
ummistunud, aga nüüd töötab. Kui 
normaalselt kasutada, siis õigustab 
ta end kindlasti. Liftidega on ka 
häda, seisavad juba üle nädala. 
Kui linna lähen, mõtlen kõik hästi 
läbi, et midagi korraga tegemata 
ei jääks, sest ronimine hakkab ära 
tüütama. Ega meie allasõitmiseks 
lifti naljalt saanudki, alumised 
sõitsid. Üldiselt hakkan eluga juba 
harjuma.»

Tema jäi NLKP ajalugu uurima, 
mina lootsin tabada mõne söögi
tegija. Köögid olid tühjad. Neljan
dal korrusel visises pliidil paar 
potti. Lõpuks sain esimese korruse 
köögist kätte kaks poissi.

Peep Ra i e  (KK III): «Süüa 
tegime ise viimati eelmise nädala 
alguses. Pliit ei lähe soojaks. Kap
pe pole kõik veel kasutuselegi võt
nud. Enne tuleks kappidele uued 
lukud panna, sest praegu teeb üks 
võti nad peaaegu kõik lahti.

Eluga olen täitsa rahul. Vanas 
Tiigis olime seitsmekesi toas, siin 
olen kahelises. Mõnus nagu pan
sionis. Ei ole mingit mõikamist, 
mis kõrvaltoas tehakse. Ma polnud 
sellise vaikusega harjunud. Lifti- 
sõidu mõnu proovisin ka ära, aga 
üles oleks küll võidud kehakultuur
lased panna, nemad oleksid tren
ni saanud üles-alla jooksmisega. 
Veevärgiga oli esimestel päevadel 
häda — jooksis läbi. Nüüd on pa
remaks läinud.»

Enne ühiselamu nõukogu esime
he saabumist jõudsin küsitleda veel

üht üliõpilast.
M a l l e  S a a r e  (Maj. III): 

«Elamine on üsna kena, maja on 
ikkagi uus ja moodne. Meie sekt
sioonis pole ka sanitaarsõlmedega 
pahandusi olnud. Suur pluss on 
soe vesi. Tuba on paraja suuruse
ga, aga seinakapid oleksid suure
mad võinud olla. Praegu on pungil 
täis ja maksimoe jaoks lühikesed. 
Häda on ka raamatute panemisega, 
sest veel pole riiuleid. Korralik 
söögitegemine võtab kohutava aja. 
Pliidid streigivad. Mina käin väl
jas söömas.»

An ne  Vasar  (Maj. Ill) , 
ühiselamu nõukogu esimees: «Suur 
ühiselamu koosolek toimub sellel 
neljapäeval, sinna tulevad kõik 
toavanemad, et kodukord vastu 
võtta.

Ühiselamu nõukokku kuulub igast 
teaduskonnast neli inimest. Koos
olekud on kolmapäeviti, komandant 
pole neist osa võtnud. Korruseva- 
nematele on ülesanded selgeks teh
tud — köögi korrashoiu jälgimine, 
ühiselamu valve organiseerimine, 
oma korruse distsipliini normis 
hoidmine.

Praegu on ju siin kõik alles al
gamas, siiani me ei teagi kõiki ko- 
hustusi ja õigusi. Me ei ole jõud
nud veel sisse eladagi. Juttu meist 
võiks teha siis, kui kodukord juba 
kehtib. Varustuski on veel puudu
lik. Saame raamaturiiulid, ööka
pid, igasse esikusse nagid, ameti
ühingukomitee lubas ka üht-teist 
osta. Kaks televiisorit on üles pa
nemata. Alumisele korrusele telliti 
kunstnikult kujundus.

Suurim murelaps on lift. Teine 
suur häda on telefoniga. Pidime 
saama kaks taksofoni (üks kauge
kõnede tarvis) ja ühe telefoni, mis 
kuni kella viieni õhtul komandan
di tööruumis on ning siis valve
lauda lülitatakse.

Ma ei usu, et keegi kurdaks.»
Vestlus ühiselamu komandandi

ga leidis aset järgmisel päeval. 
A l e k s a n d e r  Su i t s :  «Seda 
ühiselamut ei saa teistega võrrel

da, selge, et iga uus on eelmistest 
parem. Ta on luksuslikum: avarad 
fuajeed ja koridorid, omaette sa
nitaarsõlmed, esikud, soe vesi, 
kaks lifti. Viimastega on asi nii, et 
elektrikuks vormistatud mees käib 
kohal väga harva. Mõnikord paneb 
lifti liikuma ka. Suurt viga seal 
polegi. Kui releed tolmust puhtad 
hoida, siis peab ta käima. Võti, 
millega avarii korral uksi lahti 
keerata saab, - on juba tegemisel. 
Telefoni saamiseks on lootusi, aga 
mina ette ei kujuta, kuidas ühek
sandalt korruselt telefonile kutsu
mine käib.

Ehitamisel on söökla. Samasse 
blokki tuleb juuksuritöökoda ja 
kingsepp. Kõik võtab ju aega — 
triikimistuba, kuivatuskapp, pesu- 
pesemis- ja õmblusmasinad, mööbel 
(osa laudu on lihtsalt kokku pane
mata). Pliitidega on nii, et ülikoo
li elektrikud peavad nad enne kor
da tegema, siis hakkab edaspidi 
nende eest hoolitsema kaubastu. 
Pliidid on uued ja võõrad, meie 
meestel läheb veel natuke aega. 
Tänagi on nad nokitsemas.

Distsipliin ei ole siin kaugeltki 
range. Puhkenurkadest tassitakse 
mööblit laiali. Alkoholi pruukimine 
on suur küsimus. Tahaksin näha, 
mis ühiselamu nõukogu selles as
jas ette võtab.

Varem oli nii, et ühiselamut hal
das administratsioon, kes sisustas 
ja korrastas ühiselamu ning vastu
tas korra eest. Omavalitsus on te
gelikult olnud kogu aeg ja olgu 
pealegi. Mäletan kunagist üliõpi
last Arnold Müllerit. Ta teadis 
Vana-Tiigi ühiselamust palju roh
kem kui komandant ja oli viis aas
tat põhiliseks elu korraldajaks 
ühiselamus. Nüüd on mõnedel oma
valitsusest imelikud arusaamised. 
Leebem kodukord ei ole sugugi 
omavalitsus. Ühiselamu sisekorra 
eeskirjad on üleliidulised ja nende 
järgi peame käima. «Omavalitsus» 
on vale sõna, õige on «oma töö». 
Rohkem tuleks tegutseda ja vähem 
rääkida. Selge, et üksinda ei saaks

komandant midagi ära teha, aga 
ega temalt keegi vastutust võta, 
sest ta on palgaline. Uhiselamu- 
nõukogu vastutab ainult moraal
selt. Kui ta töötab halvasti, siis on 
kaks võimalust: valida uus või las
ta edasi töötada. Ühiselamu nõu
kogul on muidugi esialgu raske. 
Kollektiiv pole kokku elanud, tea
duskonnad on võõrad. Aga tneil on 
ju kõik kaante vahel — «TRÜ 
ühiselamute sisekorra eeskirjad 
1971». Tegemist pole surnud kirja
sõnaga, vaid laialt läbiarutatuga. 
Tema järgi käimine pole tähenäri
mine. Üliõpilased ise pakkusid ees
kirjad ja mina pean vastutama 
nende täitmise eest. Seepärast ma 
lähengi korrale kutsuma üliõpilasi, 
kelle magnetofoni üürgamine kos
tab läbi mitme korruse. Teised ei 
taha seda lärmi. Ühiselamus on 
põhilised puhtus, valgus ja vaikus. 
Kes korda ei armasta, sellele ar
mu ei anna. Korralikke ma soo
dustan.

Enamik ummistusi ja üleujutusi 
on lohakuse süü. Palun, Sanitaar- 
Epidemioloogiajaama akt. Kohusta
takse rangemalt kontrollima puh
tuse pidamist. Ei viitsitud prügi- 
pangi šahti tühjendada, must pesu 
riputati kööki. Mis teha? Tiigi tän.
14 oli sotsialistlikus võistluses esi
kohal ja elasime karistuseta mitu 
aastat. Karistus on kõige viimane 
vahend.

Mina olen sisustanud 6 ülikooli 
ühiselamut. Alati on paar esimest 
aastat raske, nii ka siin. Luksus
asjad tuleb välja teenida.»

Seega vastas sm. A. Suits ka 
neile, kes «tähenärijaliku distsiplii
ni» ja komandandi «oma joone» 
suhtes vihjamisi (või otse) oma 
rahulolematust mõista andsid.

Suur koosolek peaks nüüd juba 
seljataga olema. Aeg hakkab aru
tust andma.

Filmidest ja klubist
Selle aasta viimasel veerandil 

näeme Tartu kinoekraanidel veel 
umbes 60 filmi. Põgusa ülevaate 
saamiseks iseloomustaksime pa
remaid.

Aprillis esilinastus kaheseeria- 
line film «Põgenemine» Moskvas, 
nüüd jõuab see ka meieni. Film 
on ekraanile seatud M  Bulgakovi 
teoste ainetel. Režissöörid A. Alov 
ja V. Naumov on kasutanud näi
dendite «Põgenemine», «Turbi- 
nite päevad» ja romaani «Valge 
kaardivägi» ainestikku. Nagu 
märgib kriitik M. Bleiman, auto
rid isegi võitsid materjali laien
damise ja killustamisega. A. Alov 
ja V. Naumov on oskuslikult 
avardanud tegevuse piire, toetudes 
mitte ainult kunstitõdedele, vaid 
eelkõige ajaloolistele faktidele.

Tegevus toimub kodusõja lõpul. 
Filmi loojate tähelepanu kesk
punktis on Venemaalt lahkunud 
inimesed ja nende saatus võõrsil. 
Huvitav on valgete kindrali Hlu- 
dovi kuju, keda kehastab V. 
Dvorzetski. Hludov asub pidevalt 
reaalse ja mingi viirastusliku, 
unele sarnaneva maailma vahel. 
Painajaliku ebareaalsuse tunde on 
sünnitanud tohutu väsimus, eba
õnnestumised, piinav võitlus ise
enda ja oma südametunnistuse
ga. V. Dvorzetski suudab seda 
haruldaselt hästi edasi anda. Suu
repäraselt mängivad ka M. Ulja- 
nov, O. Jefremov ja J. Jevstigne- 
jev. Müstilised värvigammad suu
rendavad filmi mõju veelgi.

Alles hiljuti vaatasime 1. Ilfi ja 
J . Petrovi «Kuldvasika» ekrani
seeringut (režissöör M. Sbeitser). 
Nüüd on valminud samade auto
rite «12 tooli» järgi vändatud 
film, seekord L. Gaidai režissuu- 
ris. Ta on viimastel aastatel ko
möödiatele pühendunud («Operat
sioon О», «Briljantkäsi» jt.).

Kriitik märgib «12 tooli» lõbu- 
sust ja teenitud menu, mida film 
vaatajate hulgas on leidnud.

Grigori Tšuhrai nimi pole enam 
kaua uute filmide tiitrites esine
nud. Nüüd tuleb ekraanidele do
kumentaalne «Mälestus» — filmi
tud Pariisi, Londoni, Hamburgi 
ja Moskva tänavail. Peateemaks 
mälestus Stalingradist. Möödu- 
jaile esitatakse küsimus: «Mida te 
teate Stalingradist?» Kui palju 
teavad noored (ja mitte ainult 
noored) möödunud sõja koledus
test ja traagilisest, loendamatuid 
ohvreid nõudnud kangelaslikku
sest, mis tegi kuulsaks selle lin
na? Vastused on väga erinevad 
ja tihti hämmastavad sellega, et 
nii traagilisi sündmusi kõige lä
hemast minevikust ei tunta.

Peale nimetatute võime Tartu 
ekraanidel varsti näha «Nelja ka
jakat» (režissöör J. Karasik), 
«Onu Vanjat» (Mihhailov-Kont - 
šatovski), suurfilmi «Waterloo» 
(S. Bondartšuk) ja «Oginski po
loneesi» (L. Golub).

Näitleja V. Dvorzetski filmis «Põgenemine».

Kinoklubi uus hooaeg algas 
suure külastatavusega. Multifil
mid kutsusid esile huvi, nii et Kino
kunsti Propaganda Büroo (KPB) 
otsustas üritust korrata.

Paar nädalat hiljem oli meil kü
las VII rahvusvahelise Moskva fil
mifestivali pressikeskuse juhataja 
A. Medvedjev, kes näitas katken
deid parematest festivalifilmidest.

Mis ootab klubi liikmeid sel 
semestril?

Kinoklubi hakkab tööle kahes 
suunas: ühelt poolt KPB soovita
tud filmide demonstreerimine, tei
selt poolt vanade ekraanit eoste 
vaatamine ja arutelud.

Kinoklubi töö konkreetne plaan 
avaldatakse ajalehe järgmistes 
numbrites.

T ä h e l e p a n u l  Kinoklubi ju
hatus kuulutab välja konkursi 
TRÜ kinoklubi embleemile. Täht
aeg 5. november. Võitjale rahali
ne autasu. Eskiisid tuua komso
molikomiteesse, lisada ümbrik 
autori nime ja kursusega. Jääme 
ootama!

TRU kinoklubi juhatus.
BSB

Balti 
suurkoolid  
Märjam aal

Märjamaal selgitati Balti kõrge
mate koolide meistrid orienteerumi
ses. Osa võttis 24 kooli ligi 200 õp- 
pursportlasega.

Laupäevial toimus suunaorientee- 
rumine, kus esinesid edukalt TRU 
kasvandikud.

Mehed võistlesid 12,5 km pikku
sel 16 kontrollpunktiga rajal, mille 
läbis teistest paremini TRÜ üliõpi
lane Arvo Kivikas. Võitja aeg 
1:21.05. Talle järgnesid väikeste va
hedega TPI üliõpilane U. Saar ja 
J. Miljan, ajad vastavalt 1:21.43 ja 
1:22.22. Tugevamate hulka suutsid 
end joosta veel järgmised TRU 
võistlejad: 8. M. Ojandu (1:26.08), 
9. A. Kivistik (1:26.22), 14. K. Aun 
(1:29.14), 20. M. Alev (1:33.30).

Naistel (raja pikkus 6 km, kont
rollpunkte 8) krooniti võitjaks TRU 
kasvandik S. Kallasmaa, kes kulu

tas distantsi läbimiseks 49 min. ja
20 sek. Talle järgnesid H. Jurika 
Riia Pl-st (aeg 50.53) ja L. Pärnik 
TRU-st ajaga 52.13.

Pühapäeval võisteldi teateorien- 
teerumises. Startis 34 mees- ja 24 
naiskonda. Meeste võistlus kulges 
tasavägiselt. Tugeva lõpuga pani 
end maksma J. Miljan. Individuaal
selt saavutas parima etapiaja A. Ki
vikas. TRÜ II võistkond platseerus
6. kohale.

TRÜ naiste võistkonda tabas eba
õnn. Ta finišeerus küll esimesena, 
kuid eksitus rajal tõi kaasa võist- 
lustulemuse tühistamise. Meeldiva 
üllatuse valmistas TRÜ II võist
kond, kes koosseisus M. Võrk, 
A. Keisner ja A. Raim tuli Balti 
kõrgemate koolide meistriks.

Üldkokkuvõttes reastusid võist
konnad järgmiselt:
1. Riia Polütehniline Instituut

10 mp.
2. Vilniuse Riikiik Ülikool 16 mp.
3. Tartu Riiklik Ülikool 21 mp. 

Tuleval aastat kohtutakse meie
lõunanaabrite juures.

V. MALE

•  • ___•  •

UTU
Zooloogiaringi 25. aastapäeva tä

histamiseks toimub 30. oktoobril 

Vanemuise 46 ringauditooriumis 

kel! 12 konverents.

Päevakorras:

1. Ringi ajaloost. Dots. H. Remm.

2. Statistikat ringi aastapäevaks. 
Dots. J. Ristkok.

3. Biotsönoosidest. Prof. V. Ma
sing.

4. Membraanibioloogiast. A. Sil- 
vere.

5. NSVL loomaaedade olukorrast. 
M. KaaL

6. Sõraliste karjalisuse probleemist. 
R. Aps.

7. Kotkad Eest! looduses. T. Rand
la, F. Jüssi.

Juhatus

Tartu —
Mihhailovskoje—  
Tartu

Tartu ehitustrust premeeris ak
tiivsemaid üliõpilasi-suvetöölisi 
ekskursiooniga. Paljude pakutud 
marsruutide hulgast valiti välja 
Mihhailovskoje.

Sõideti läbi Pihkva, veedeti õh
tupoolik Mihhailovskojes, tagasi 
Ostrovi linna kaudu läbi Petseri, 
kus muidugi kloostrit vaatamata 
ei jäetud. Munamäelt heideti pilk 
Haanjamaale. Kahju ainult, et 
ekskursiooni pakkumine nõnda 
hilja tuli. Kaasa sõita sai ainult 
18 üliõpilast.

Suvetööde staap

Auto-Motoklubi
teatab

Amatöörautojuhtide kursuste II 
rühm alustab tõöd 4. novembril 
kell 18. Soovijatel koguneda V. Kin
gissepa 19, aud. 301 (III korrus).

Klubis
LAUPÄEVAL JA PÜHAPÄEVAL 

on külas TPI ansambel «Väntorel». 
õhtu algus kell 19.

REEDEL kell 19 on Arstiteadus
konna I kursuste Õhtu.

TÖÖPAKKUMINE

TRÜ Arvutuskeskus J. Liivi tän
2 vajab keskküttekütjat. Võiks olla 
kaks üliõpilast, kumbki poole ko
haga. Soovijail pöörduda TRU 
kaadriosakonda.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль* («Тар* 
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университет*. 
Hans Heidemanni n1m. trükikoja trSkk, 
Tartu. Ülikooli 17/19 I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 6524. MB 08738.



ÜLKNÜ Keskkomitee esimene 
sekretär J. Tjaželnikov Tartu 

üliõpilastel külas

Nr. 31 Reedel, 5. novembril 1971. a. XX III  aastakäik

О ktoobritervitus
TRÜ kollektiivile!

SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVO
LUTSIOONI 54. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD 
AKTUS TOIMUB TRÜ AULAS REEDEL, 5. NO
VEMBRIL  ALGUSEGA KELL 15. PEOKÕNEGA 
ESINEB K. KOGER. KONTSERDI PROGRAMMIS 
ESINEVAD TRÜ KAMMERKOOR JA LUULE- 
ANSAMBEL «AMORES».

OKTOOBRIDEMONSTRATSIOONIKS KOGU
NEME PÜHAPÄEVAL, 7. NOVEMBRIL KELL 11.45 
AKADEEMIA TÄNAVALE.

Muljeid-mõtteid esimeselt 

üleliiduliselt üliõpilaste 

kokkutulekult
Meie maa üliõpilaselus leidis 

aset sündmus, mis erutas igat 
tänast tudengit ning pani kaasa 
elama laiad rahvahulgadki.

Üleliidulise üliõpilaste kokku
tuleku materjalid on saanud ko
gu tudengkonna kõneaineks. 
Arutatakse, vaieldakse ja mõel
dakse sellest, kuidas jõuda kok
kutulekul püstitatud eesmärkide
ni. Et mul oli võimalus Eesti 
delegatsiooni koosseisus kokku
tulekust osa võtta, siis jagaksin 
alljärgnevalt mõningaid muljeid- 
mõtteid.

ф  Kokkutuleku enam kui 2000 
delegaati viibisid 19. ja 20. okt. 
istungitel Kremli Kongresside Pa
lees; 18. ja 21. okt. kulusid kultuuri
üritustele.

ф  Kokkutuleku esimesel päeval 
esines NLKP Keskkomitee peasek
retär sm. L. Brežnev, kelle kõnet 
katkestasid sagedased kiiduaval
dused. Oma kõnes analüüsis sm. 
Brežnev kaasaegsest teaduslik-teh- 
nilisest progressist tulenevaid prob
leeme kõrgema kooli töö, eriti 
õppeprotsessi organiseerimisel.

■" Meie partei ja valitsuse hoolitsev 
suhtumine õppeasutuste materiaalse 
baasi edasisse täiustamisse valmis
tab erilist rõõmu TRU perele. Oota
me ju käesoleval viisaastakul uue 
raamatukoguhoone, ühiselamu ja 
õppekorpuste ehitamist. Meie tu- 
dengkond on olnud ehitajaile püüd
likuks abiliseks ja on seda tulevi
kuski.

Rääkides probleemidest, mis ker
kivad üles kaasaegsetele nõudmis
tele vastava spetsialisti ettevalmis
tamisel, märkis sm. Brežnev: 
«. . .  ükskõik, millised organid või 
•asutused hoolitseksid kõrgema 
kooli edusammude eest, neid edu
samme ei tule, kui teie ise, üliõpi
lased, ei anna sellesse üritusse oma 
otsustavat panust.»

Meie komsomoliorganisatsiooni

ees seisab konkreetne ülesanne — 
kasvatada kõrge enesedistsipliiniga 
noori, suunata üliõpilasi oma ko
hustuste teadlikule, loovale täitmi
sele. Selle ülesande lahendamine 
osutub komsomoliorganisatsioonile 
jõukohaseks üksnes siis, kui kur
sustel saab valitsevaks tõsist süste
maatilist tööd ja selle töö tegijaid 
hindav atmosfäär. Tõsi on, et nii 
mõndagi oleme me viimastel aasta
tel ära teinud, kuid senisest järje
kindlamalt tuleb saavutatut süven
dada.

Rääkides kõrgema kooli õppe
protsessist, märkis sm. Brežnev: 
«õppeprotsess kõrgemas õppeasu
tuses tugineb tänapäeval järjest 
rohkem iseseisvale tööle, mis on 
lähedane uurimistegevusele.»

Kaasaegse teaduslik-tehnilise 
progressi tingimustes on oluline, el 
ülikoolipäevil mitte ainult ei 
omandataks teadmisi ega püütaks 
neid seostada praktikaga, vaid 
omandataks ka oskus õpitut tule
vikus täiendada. Üliõpilastele esitab 
iseseisva töö osatähtsuse tõus suu
rema vastutustunde, järjekindlama 
töö, kõrgema distsipliini jms. nõu
ded. Loomulik, et iseseisva ja audi
toorse töö vahekord ei saa muutud? 
päevapealt. Üleminek võib olla ai
nult järkjärguline. Selliseks üle
minekuvormiks peaks olema osale
mine UTU-s.

Sm. Brežnevi kõnest tahaksin 
eriti toonitada veel üht momenti 
Rääkides kaasaegse nõukogude 
spetsialisti ettevalmistamisest, üt
les sm. Brežnev: «Marksismi-leni- 
nismi õppimine on mistahes profii
liga spetsialisti teadmiste alus, 
nende lahutamatu koostisosa.»

Siit ka konkreetne ülesanne mei
le kõigile — süvendatult, kaasaeg
setele nõudmistele vastavalt jätka
ta marksismi-leninismi aluste õpe- v 
tamist.

(Järg lk. 2)

1. nov. kell 9.30 võeti sm. 
J. Tjaželnikov koos teda saat
vate seltsimeestega vastu TRÜ 
rektori A. Koobi kabinetis. Rek
tor andis lühikese ülevaate meie 
ülikooli ajaloost, struktuurist, 
õppe- ja teaduslikust tööst.

EKP TRÜ Komitee sekretär 
K. Koger kõneles parteiorgani
satsiooni tegevust, ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni sekretär M. Ku
bo komsomoliprobleemidest. 
M. Titma, TRÜ Kommunistliku 
Kasvatuse Laboratooriumi tea

dusliku juhendaja asetäitja, tut
vustas laboratooriumi uurimis
tulemusi. Anti üle mälestus- 
mapp TRÜ kunstikabinetis val
minud üliõpilastöödega.

Pidulikule koosolekule TRÜ 
aulasse kogunes rohkesti kuula
jaid. Pikema kõnega esines 
J. Tjaželnikov, kes pühendas 
suure' osa oma esinemisest hil
jutisele üliõpilaskokkutulekule 
Moskvas ja selle peateemale — 
tulevikuspetsialistide koolitami
sele.

Vastutervitusega esinesid Tar
tu kõrgemate koolide komsomo
lisekretärid M. Kubo ja M. Asi.

J. Tjaželnikov andis ÜLKNÜ 
rinnamärgi aktiivse töö eest 
komsomoliorganisatsiooni juhti
misel TRÜ rektorile A. Koobile 
ja EPA rektorile A. Rüütlile; 
üliõpilastele J. Allikule ning 
T. Merenäkile EPA-st.

Fotol: M. Kubo annab meie 
üliõpilasmütsi mälestuseks J. Tja- 
želnikovile.

ELKNÜ 50. aastapäeva 
pidustused ülikoolilinnas

Reede, 29. oktoober. Pärast
lõunal, veidi enne kella 16 hak
kas Nõukogude väljaku suunas 
liikuma lippude, loosungite ja 
plakatitega noori. Koguneti kom
somoli sünnipäeva ja rahvaste 
sõpruse festivali auks korralda
tud miitingule. Piduliku päeva 
ja peomeeleoluliste sündmuste 
puhul tervitasid ja õnnitlesid 
linna kommunistlike noorte esin
dajaid ELKNÜ Tartu Linnako
mitee esimene sekretär Leili 
Möldre ja EKP Tartu Linnako

mitee esimene sekretär Johannes 
Lott. Üliõpilaste nimel kõneles 
TRÜ Õigusteaduskonna üliõpi
lane Silver Jallai.

Pärast miitingut , asetasid 
TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
esindajad koos parteikomitee 
liikme J. Kalitsaga pärja tanki- 
tõrjekraavis hukatute mälestus
sambale.

Õhtul toimus «Vanemuise» 
kontserdisaalis suur kontsert. 
Seegi üritus kuulus nõukogude 
noorsoo sõprusfestivali pidus

tuste sarja, millega tähistatakse 
NSV Liidu moodustamise 50. 
aastapäeva. Suure osa õhtust si
sustas meie rahvakunstiansam- 
bel.

Komsomoli sünnipäeva tähis
tamisena oli mõeldud ka tõrvi
kutega teatejooks mööda Tartu 
tänavaid. Linna parteikomitee 
saalis anti võitjaile karikad. 
Kõrgematest koolidest sai selle 
TRÜ.

Raua fotod. Piduliku koosoleku presiidium aulas.

KÕlGl M AAPE PROLETAARLASEC?, C*HlNjET<3H’

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOM ITEE 
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  Э А  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D 3 A
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Õppetöövälises» 
kasvatustööst 

TRÜ-s
Dotsent J. Kalitsa ettekandest
üleülikoolilisel parteikoosolekul 

25. okt. 1971. a.

NLKP 24. kongressi otsused rõ
hutasid kõrgemate koolide juht- 
könna, ühiskondlike organisatsioo
nide ja õppepersonali tegevuse üht
sust kolmel alal — tulevaste spet
sialistide õpetamisel, kasvatamisel 
ning nende teadusliku töö suunami
sel. Alljärgnevalt võetakse vaatluse 
^Ila selle suure ülesande üks kom
ponente — kasvatustöö, ehk täpse
malt — õppetööväline kasvatustöö.

Meie ülikoolis mõistetakse üld
reeglina küllalt hästi, kui olulist osa 
etendab kõrgema haridusega kaad
ri kujundamisel sihipärane, oma eri
ala spetsiifikat arvestav õppetöö
väline tegevus. Antud küsimust lä
hemalt uurinud brigaad tõdes, et 
kõigi teaduskondade parteiorgani
satsioonid on pidevalt tegelnud 
selle probleemiga. Parteikoosoleku
tel on arutatud leninliku arvestuse 
korraldamist, internatsionaalset 
kasvatustööd, ühiselamutes tehta
vat tööd jne. Nende arutluste tule
musena on vastu võetud õiged ja 
kasulikud otsused, mida pahatihti 
pole aga piisava järjekindlusega 
ellu viidud. Ülikoolile on iseloomu
lik perspektiivselt plaanipärase kas
vatustöö puudumine. Seetõttu on 
tegevus teaduskondades sageli kil
lustatud ega anna loodetud efekti.

Me i e  e s m a s e k s  ü l e s a n 
dek s  p e a k s  o l e m a  k a s v a 
t u s t ö ö  s t a b i i l s e  p e r s p e k 
t i i v p l a a n i  v ä l j a t ö ö t a 
mi ne .  See pole mingi uudisasi.
1971. a. alguses olid sellised plaa
nid ligi pooltel Nõukogude Liidu 
kõrgematel õppeasutustel. Häid ko
gemusi on ka meie ülikoolis. Nii on 
Õigus- ja Arstiteaduskonnas välja 
töötatud diferentseeritud õppetöö- 
välise kasvatustöö plaan, mis arves
tab nii kogu teaduskonna kui ka 
iga kursuse ees seisvaid ülesandeid. 
Küllaltki sihipäraseks tuleb pidada 
nimetatud töö organiseerimist Ma
jandusteaduskonnas, kus on selles 
osas kujunenud tihe kontakt partei
büroo, komsomolibüroo, dekanaadi 
ja kateedrijuhatajate vahel.

Stabiilse plaani väljatöötamisel 
tuleb silmas pidada, et õ p p e t ö ö -  
s i s e n e  j a  õ p p e t ö ö v ä l i n e  
k a s v a t u s t ö ö  p e a v a d  m o o 
d u s t a m a  ü h t s e  o r g a a n i 
l i s e  t e r v i k u .  Seejuures peab 
plaan haarama kasvatustöös järg
misi komplekse: marksismi-Ieninismi 
teooria omandamist; kommunistliku 
moraali kujundamist; patriotismi ja 
internatsionalismi kasvatamist; es
teetilist kasvatust; organiseerimis- 
kogemuste andmist jt.

Ilmselt on otstarbekas algul välja 
töötada ülikoolilise plaani projekt, 
mille alusel teaduskonnad-osakon- 
nad koostavad oma plaanid. Par
teikomitee on selle tööga juba alus
tanud, nüüd on vaja see kiiresti lõ
pule viia.

Kõigil õppejõududel on tarvis te
ha endale selgeks oma osa kasva
tustöös. Kuidagi ei saa nõustuda 
aeg-ajalt esitatavate arvamustega.

nagu poleks õppejõul üldse kasva
tustööga asja. Sellisel juhul ei saa 
ta ju ka õppejõud olla, sest õppe
jõu koormust arvutatakse mitte 
ainult õppetöö normide kohaselt, 
vaid koos teadusliku töö ja kasva
tustöö alal tehtavaga. Küsimus on 
ainult selles, et ühel õppejõul on 
enam kogemusi, teisel vähem. Par
teiorganisatsioonide ülesanne on 
siin ka selles, et kindlustada vas
tavate kogemuste levitamist. Tu
leks rohkem tähelepanu osutada 
marksismi-Ieninismi ülikooli tööle, 
et seal teoreetiliste teadmiste kõrval 
oleks enam ka kasvatus-metoodi- 
lisi küsimusi. Samuti on vaja ometi 
kord jõuda sõnadelt tegudeni ning 
muuta kutsete andmine sõltuvaks 
õppejõu poolt tehtavast tegelikust 
kasvatustööst. Ka õppejõu valimi
sel kohale konkursi korras tuleb 
seda asjaolu pidada üheks olulise
maks.

Üliõpilaskonnas 1967. ja 1970. 
aastal läbiviidud küsitlused viita
vad üliõpilaste arvamuste ning 
hinnangute stabiilsusele, aga ka 
sellele, e t s a g e l i  ei  t u n n e  
me i e  õ p p e j õ u d  vee l  k ü l 
l a l d a s e l t  t ä n a p ä e v a  ü l i 
õ p i l a s t .  Ilma selleta ei saa aga 
olla õiget lähenemist üliõpilas- 
kollektiividele ega ka individuaal
set tööd.

A j a p i k k u  on m e i l  k o g u 
n e n u d  k ü l l a l t  p a l j u  k o 
g e mu s i .  N ü ü d  t u l e k s  a s u 
da  n e n d e  ü l d i s t a m i s e l e  
j a  l e v i t a m i s e l e .  Millisele 
organile see ülesandeks tehakse, 
seda tuleb igati läbikaalutult otsus
tada, kuid kui kord otsustatud, siis 
ka järjekindlalt nõuda. Üldistamist 
vajavad nii õppevälise kasvatustöö 
traditsioonilised kui ka teaduskon
dade spetsiifilised vormid. Nii on 
keemiaosakonnas kujunenud indivi
duaalne kasvatustöö laboratoorsete 
praktikumide käigus. Arstiteadus
konnas ja Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonnas teevad tõhusat kas
vatustööd ÜTÜ ringid. Kasulikke ja 
huvitavaid kogemusi omandavad 
üliõpilased mitmesugustest vestlus
ringidest («Noorte juristide klubi», 
«Majandussuhete klubi», «Keemi
kute vestlusring»), mis on kaasa 
aidanud suhete loomisele ja tugev
damisele ülikooli lõpetanutega. Vor
me ja meetodeid on väga mitmeid. 
Nende oskuslik valik aga ongi kõr
gema kooli pedagoogilise töö kva
liteedi üheks näitajaks.

O T S U S E S T
* Kohustada parteikomiteed 15. 

dets. 1971 välja töötama TRÜ 
kasvatustöö perspektiivplaani 
projekt.

* Luua komitee koosseisus õppe- 
töövälise kasvatustöö sektor 
antud töölõigu konkreetseks 
juhtimiseks ja koordineerimi
seks.

* Teaduskondade parteiorganisat
sioonidel arutada käesoleva 
semestri jooksul läbi ühiskond
like organisatsioonide kasvatus- 
tööalase koostöö parandamine 
teaduskonnas.

* Lugeda vajalikuks kõrgema 
kooli pedagoogika alaste ko
gumike väljaandmist.. Viia 
õppejõudude hulgas läbi küsit
lus kasvatustöö vormide ots
tarbekuse väljaselgitamiseks.

* õppida tundma teiste kõrgema
te õppeasutuste kogemusi õp- 
petöövälise kasvatustöö osas. 
Tutvustada selle ala paremaid 
kogemusi ülikooli ajalehe veer
gudel.

Dotsent 
Juhan Sarv —  
meditsiini
doktoriks

Arstiteaduskonna teaduslik nõu
kogu omistas 22. oktoobril üldki- 
rurgia kateedri dotsendile Juhan 
Sarvele väitekirja «Maoresektsi- 
oonijärgne seededekompensatsiooni 
kirurgia» kaitsmisel meditsiini
doktori teadusliku kraadi. See on 
aastatepikkuse süstemaatilise klii
nilise jä eksperimentaalse uuri
mistöö tulemus.

Pärast TRÜ Arstiteaduskonna 
lõpetamist 1951. a. ja teenistust 
Nõukogude armees sai J. Sarvest
1957. a. TRÜ üldkirurgia kateed
ri õppejõud ja teadlane. Süvene- 
des kliinilises töös hoolsa ja 
juurdleva arstina organismi reak- 
tiivsuse probleemidesse kirurgi
liste haiguste ravil, vormistas ta
1961. a. meditsiinikandidaadi väi
tekirja fagotsütoosi dünaamika 
kohta operatsioonide puhul. Alus
tatud uurimised ahvatlesid jõudu 
katsuma kaasaegse funktsionaal
se gastroenteroloogia komplit
seeritud probleemidega mao-soo- 
letrakti haiguste kirurgilisel ra
vil. Järjekindel tänapäeva uuri
mismeetodite juurutamine kliini
lises ravitöös ja uute meetodite 
väljatöötamine ning eksperimen
taalne kontroll võimaldasid vali
kulist operatiivset ravi rea uute 
operatsioonimeetodite rakenda
mise ja varieerimisega.

J. Sarve mahukas ja põhjalik 
doktoriväitekiri on tervenisti vas
tuseks paljudele igapäevase klii
nilise ravitöö küsimustele. Selle
ga on loodud tõhus alus edasis
tele teaduslikele otsingutele. Ei 
ole kahtlust, et sellega, mis siia
ni on haigete heaks tehtud ja tea
dusele uut antud, pole võimeka ja 
energilise kirurgi ravi- ja uuri
mistöö veel kaugeltki lõppenud.

A. KIVIK

Assistent Uno Leisner — uus 
meditsiinikandidaat sünnitusabi ja 
günekoloogia alal.

22. okt 1971. a. kaitses TRÜ 
sünnitusabi ja günekoloogia kateedri 
assistent Uno Leisner TRÜ Arsti
teaduskonna õpetatud Nõukogu ees 
edukalt kandidaadiväitekirja.

Üliõpilasena tundis assistent 
Uno Leisner huvi nii teoreetilise 
kui ka praktilise sünnitusabi ja gü
nekoloogia vastu. Alates stuudiumi 
III kursusest hakkas ta töötama 
Tartu Kliinilises Sünnitusmajas ja 
aktiivselt osa võtma ОТО sünni
tusabi ja günekoloogia ringi tea
duslikust tööst. Pärast ülikooli lõ
petamist 1953. a. töötas ta lühikest 
aega Kohtla-Järve Linnahaiglas 
akušöör-günekoloogina ning täitis 
ühtlasi ka peaarsti asetäitja kohus
tusi ravi alal.

Üliõpilaspõlves juurdunud huvi 
ja noore arsti kohta sügav erudit
sioon oma erialal toovad U. Leis- 
neri esimesel võimalusel, 1953. a. 
novembris, Tartu Kliinilise Sünni
tusmaja juures avatud kolmeaasta
sesse erialasesse kliinilisse ordina- 
tuuri.

Tema kõrge erialase kvalifikat
siooni tõttu jäeti ta pärast kliini
list ordinatuuri assistendina tööle 
TRÜ sünnitusabi ja günekoloogia 
kateedrisse kuni 1959. a. Ajavahe
mikul 1959.— 1961. a. töötas U. Leis
ner Tartu naistenõuandla juhataja
na ning 1961. a. kuni tänini jällegi 
pedagoogina TRÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia kateedris. 1963.— 
1965. a. täitis U. Leisner ühiskond
likus korras operatiivse güneko
loogia osakonna juhataja kohustusi.

Juba üliõpilasena tegeles U. Leis
ner teadusliku tööga. Hulgaliselt on 
U. Leisner teinud ettekandeid TRÜ 
Arstiteaduskonna teaduslikel ses-

Muljeid-mõtteid...
(Algus lk. 1) mates joontes neid ülesandeid, mis

Üliõpilaste kasvav huvi marksis- seisavad haridussüsteemi ees käes-
mi-leninismi teoreetilise pärandi oleval viisaastakul. Oma sõnavõttu
vastu loob eriti head tingimused illustreeris minister mõningate ar-
õppeprotsessi ühendamiseks kommu- vudega: praegu töötab meie rahva-
nistliku kasvatusega. Meie ülikoolil majanduses 17 miljonit inimest, kes
on selles osas rida väljakujunenud on lõpetanud korgema_ kooli või
töövorme, milledest esiletõstmist tehnikumi. Ainuüksi möödunud viis-
väärib üliõpilaste ühiskonnateadus- aastakul sai meie maal väljaõppe
tealane konkurss. 7 miljonit spetsialisti, neist 2,6 mil-

Kõrge hinnangu andis sm. Brež- jonit kõrgema hariduse. Vastavalt
nev üliõpilaste ehitusmaleva tege- partei XXIV kongressi direktiividele
vusele. tuleb üheksandal viisaastakul meie

Pean märkima, et õhkkond, mille maa 812 ülikoolil ja 4250 tehniku-
kujundas sm. Brežnevi kõne, oli mil ette valmistada 4,6 miljonit
pidulik ja ülev. Kokkutulnud ela- kõrgema ja 4,4 miljonit keskeri-
sid kõnelejale niivõrd kaasa, et haridusega spetsialisti,
lõppsõnad ütles sm. Brežnev püsti- Minister rääkis, et tulevaste spet-
seisvale kuulajaskonnale. Kremli sialistide ettevalmistamise protses-
Suures Palees mürises tormiline sis peavad kindla koha leidma üli-
kestev aplaus, saalist hüüti loosun- õpilaste tööd probleemlaboratooriu-
geid. mides, konstrueerimisbüroodes, tea-

Sm. Brežnevi järel esines ÜLKNÜ duslikes ringides.
Keskkomitee esimene sekretär sm. Sõnavõtja puudutas ka üliõpilas-
J. Tjaželnikov. te kommunistliku kasvatuse prob-

Oma sõnavõtus «Kõrgema kooli leeme. Uute töövormidena toi mi-
ülesanded kommunistliku ülesehi- nister esile noorte lektorite kooli
tustöö kaasaegsel etapil» andis (meil kõneoskuse kooli) ja ühis-
NSVL kõrgema ja keskerihariduse kondüke elukutsete omandamist,
minister sm. Jeljutin ülevaate meie Kõnetooli astusid _ üliõpilased,
haridussüsteemi arengust ning saa- Üks huvitavamaid sõnavõtte oli
vutustest ja märkis kõige üldise- L e n i n g r a d i  RÜ k o m s o m o -

Uno Leisner
meditsiini-
kandidaadiks
sioonidel ja vabariigi akušööride- 
günekoloogide praktilistel konve
rentsidel, kus need on alati tunnus
tust leidnud. U. Leisneri sulest on 
ilmunud 25 sisukat tööd.

U. Leisneri uurimus teemal «Vee-, 
mineraal- ja valguainevahetuse 
muutustest abdominaalse keisrilõike 
korral»., on mahukas ja sisult ainu
laadne töö. Seda märkisid ka oma 
hinnanguis ametlikud oponendid 
meditsiinidoktor V. Prorokova 
NSVL Meditsiiniakadeemia Sünni
tusabi ja Günekoloogia Instituudist 
ja meditsiinidoktor ENSV teeneline 
arst professor E. Tünder TRÜ-st. 
U. Leisneri kandidaadiväitekirja 
suurest teoreetilisest ja praktilisest 
väärtusest andsid tunnistust ka 
väljastpoolt saabunud kiitvad hin
nangud: professor meditsiinidoktor
S. Haskinilt Leningradist, Rostovi 
Meditsiiniinstituudi sünnitusabi ja 
günekoloogia kat. juhatajalt medit
siinidoktor professor P. Leltšukilt 
ja Ukraina Arstide Täiendusinsti
tuudi sünnitusabi ja günekoloogia 
kat. juhatajalt meditsiinidoktor 
professor I. Aristilt.

Soovime U. Leisnerile õnne ja 
loodame, et pärast vajalikku puh
kust jätkab ta raugematut tööd 
teadusepõllul.

V. KASK,
TRÜ sünnitusabi ja günekoloogia 

kateedri dotsendi kt.

ühiskonna
teaduste alaste 
tööde 
konkursi 
parimad on 
teada

Lõppes IV ühiskonnateaduslike 
üliõpilastööde konkursi I voor. 
Konkurss ja ka auhindamisaktus- 
konverents TRÜ aulas neljapäeval,
28. nov. 1971 oli pühendatud NSV 
Liidu moodustamise 50. aastapäe
vale.

Kokkuvõtte lõppenud etapist tegi 
TRÜ ühiskonnateaduste kateedrite 
õpetatud nõukogu esimees filosoo
fiadoktor Jaan Rebane. Kokku oli 
laekunud töid 962, neist uurimus
likke 83. Silma paistis NLKP aja
loo kateeder, kelle juhendamisel oli 
valminud uurimuslikke töid tundu
valt rohkem kui teistel kateedritel

l i k o m i t e e  s e k r e t ä r i  A l e k 
s a n d e r  G r i š t š e n k o  üles
astumine. Ta käsitles noorte spet
sialistide maailmavaate kujunda
mist, klassiteadlikkuse kasvamist. 
Vajalikud on tihedad sidemed üli
õpilaskonna ja töölisklassi vahel. 
Neid sidemeid ei tule mitte kunst
likult luua, vaid nad eksisteerivad 
reaalselt. Paljud tänased üliõpila
sed, homsed spetsialistid on võrsu
nud töölisklassi ridadest. On oluline, 
et ülikoolipäevil ei katkeks neil ini
mestel side oma töökoha komso
moli- või parteiorganisatsiooniga. 
Meelde jäid veel NSVL Teaduste 
Akadeemia presidendi sm. Keldõši 
ja Nõukogude Liidu marssali, ka
hekordse Nõukogude Liidu kange
lase sm. Konevi esinemised.

Kokkutuleku vältel püsinud üle
vat atmosfääri täiendas veelgi osa
võtjate läkitus Nõukogude Liidu 
Kommunistliku Partei Keskkomi
teele.

Lisaks istungile toimusid kokku
tuleku teisel tööpäeval kohtumised 
tehastes, põllumajandusettevõtetee, 
õppeasutustes. Kokkutulnud kinni
tasid kogu meie maa üliõpilaskon
na nimel valmisolekut partei üri
tuse — XXIV kongressil kavanda
tud ülesannete täitmiseks.

ANTS REINMAA

(26).
Eelmisel konkursil esitati ülikoo

list kokku 64 tööd. Seekordne kasv 
saavutati põhiliselt referatiivsete 
tööde arvel. Edaspidi tuleks säili
tada üliõpilaste massiline osavõtt, 
kuid suurendada uurimuslike tööde 
osakaalu.

Õppeprorektor K. Püss andis 
kätte ülikooli aukirjad ja ÜTÜ me
dalid neile iga eriala parematele, 
kelledele lisaits esimeseie auninna- 
Ie anti ka ranaline preemia.

Oma töid tutvustasid kõigi kon- 
kursialaae parimau: ü u n n a r  
K r u p s k i  j a  J ü r i  K o r g e  
(NL14F ajaloo alal), R u s l a n  
ü o n t s o v  (poliitökonoomia alal), 
A i l i  A a r e l a i d  (tilosoona 
alal), S i r j e  K i i n  (teadusliku 
kommunismi alal), A n n  Se i l e n -  
t na l ,  U r m a s  Eha s o o ,  I n d 
rek K o o l m e i s t e r  (konkreet
sete sotsiaalsete uurimuste aial).

ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
M. Kubo andis K a j a  Mosese- 
le, M a r e  H e n n o l e ,  T i i u  
H us a l e  (Bioloogia-Geograaiia- 
teaduskond) ja K e r s t i  l i g a 
se l e  (Ajaloo-Keeleteaduskond) 
kätte 2 komsomolikomitee eripre'e- 
miat parima komsomoiiteemalise 
töö eest «hLKNÜ TKU organisat
siooni tegevuse kajastumine ajakir
janduses aastail 19oö—1У65 (ju
hendaja NLKP ajaloo kateedri 
van.-op. Jüri Ant).

Õppeprorektor K. Püss luges ette 
rektori kaskkirja üliopilastoode ju
hendamisel ronkem vaeva nainud 
õppejõudude ja aspirantide esile
tõstmiseks.

ELKNÜ Tartu Linnakomitee sek
retär L. Möldre anuis üle linnako
mitee aukirjad NLKP ajaloo ka
teedri kollektiivile ning õppejõudu
dele V i l m a r  R u u s i l e ,  H e r 
be r t  Me t s a l e ,  J a a n  R e b a 
se l e  ja V i i m a  M u l l a r i l e  
tänuks üliõpilastega tehtud töö 
eest.

Uurimuslike tööde I auhinnad 
koos rahalise preemiaga said:

NLKP AJALOO ALAL

1. Gunnar Krupski, Jüri Kõrge 
(õigustk.) «ELKNÜ organisatsioo
niline panus seitseaastdKU uiesan- 
nete täitmisel tööstuses ja põllu
majanduses.» (juh. dots. J. Kalits).

2. Kai Velleste (Majandustk.). 
«Martin Linemetsa elu ja tegevus», 
(juh. dots. V. Ruus).

3. Katty Nõu (Õigustk.). «V. I. 
Lenin partei ülesannetest võitluses 
bürokratismi vastu Nõukogude rii
giaparaadi töös», (juh. dots. J. Ka
lits).

POLIITILISE ÖKONOOMIA 
ALAL

1. Ruslan Dontsov (Majan
dustk.). «Käibekulude dünaamika 
NSVL-is ja seda mõjutavad tegu
rid.» (juh. dots. H. Metsa).

2. J. Karulaas, A. Kruuse (Ma
jandustk.). «Tööjõu taastootmise 
kulude miinimum eri kvalifikatsioo
niga ja kutsealaga töötajail.» (juh. 
dots. V. Türk).

3. A. Peterson (Majandustk.). 
«Sotsialismi parempoolsete ja pa
hempoolsete kontseptsioonide krii
tika.» (juh. dots. M. Bronštein).

FILOSOOFIA ALAL

1. Aili Aarelaid (Ajaloo-Keeletk.). 
«Superorgaanilisf käsitlusi kodanli
kus kultuurantropoloogias.» (juh. 
dots. J. Rebane).

2. Helle Niinemägi (Ajaloo-Kee
letk.). «Keeleliste tegurite mõjust 
tunnetusele.» (juh. dots. J. Reba
ne).

3. Koit Mauring (Füüsika-Kee- 
miatk.) «Kunst ja aeg.» (juh. van.- 
õp. J. Tammaru).

TEADUSLIKU KOMMUNISMI 
ALAL

1. Sirje Kiin (Ajaloo-Keeletk.) 
«Revolutsiooniliste jõudude küsi
mus Herbert Marcuse «revolutsioo
ni uues kontseptsioonis» (juh. õp. 
T. Alatalu).

2. David Vseviov (Ajaloo-Kee- 
letk.). «Noorsooliikumine ja tema 
ideoloogilised alused kapitalistlikes 
maades 1960. aastail.» (juh. van.- 
õp. V. Muller).

3. Kristjan Haller (Füüsika-Kee- 
miatk.). «Intelligentsist sotsialistli
kus ühiskonnas.» (juh. dots. M. 
Murd).

KONKREETSETE SOTSIAAL
SETE UURIMUSTE ALAL

1. Ann Seilenthal (Ajaloo-Kee
letk.) «Ajalehe «Edasi» autorite 
kujutlus oma rollist ankeetinterv- 
juu andmeil.» (juh. M. Lauristin)

2. Urmas Ehasoo, Indrek Kool
meister (õigustk.). «Ettevõtte töö
tajaskonna koosseisu ja kvalifikat
siooni vastavus nomenklatuursete 
ametikohtade nõuetele tööjõu voo
lavuse aspektist.» (juh. asp. P. 
Kenkmann).

3. Maarja Paul (Ajaloo-Keeletk.) 
«Seadumuslikud nähtused.» (juh. 
P. Vihalemm).

4. Kalev Pärna (Matemaatikatk.) 
«Erinevate skaalade kaal eluorien
tatsioonide mõõtmisel.» (juh. asp. 
L. Tooding).

Parimateks referatiivseteks töö
deks tunnistati:

NLKP AJALOO ALAL

1. Jüri Haamer (Majandustk.) 
«Eesti NSV industrialiseerimine.» 
(juh. V. Ruus).

2. Jüri Soonpere (Ajaloo-Kee
letk.) «Kodanlikud ajaloovõltsin-

(Järg 3. lk.)
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AIVO LOH MUS

Eelõhtul
Ootan vihma mitte seepärast; 
et ta januse maaga nii palju võib

teha,
vaid vihma enese pärast,

on nii lohutav loota, 
et see,
mis on hea mullale
ja kõigile kunagi sealt tõusnud
sugupolvile,
on hea ka vihmale,
üha sadada,
joobuda kiire teekonna muljeist, 
leida hetk,
mil muutuda nii läbipaistvaks-

läbipaistvaks, 
et kõik salajased tahud 
silterdades väljapoole pöörduvad, 
lastes lugeda kaugete kargete

kirgede sõnumit,

alasti olen tantsinud, 
voolava vee hääled 
tõusmas põlvini, niueteni, 
pihani, õlgadeni,

olen kaua otsinud 
sama värvilist rõõmu 
kui vihma oma,

pole ainuski elu sedavõrd suur,
et vihma väärida,
ikka on kellelegi
vaja ehitada onn,
kus valu magama võiks uinutada,
et siis ta juurest minna
unustanuna aja töis heitlikku

tunnet esadu.

Unistused 
ja tegelikkus
Ärge kartke silmapilkseid ot-

elu ju

Mina ja põdrad Õhtu miim Adam  Dariusega
■ Kolletamise ja suremise mõrk
jad, joovastavad lõhnad mu sõõr- 
meis. Õigemini mitte suremise lõh
nad väid elu. Elu, tõusnud nelki
dest, madaratest, pilliroost, jumi
katest, liblikatiibadest, heilub ränd
lindude verena maa kohal. Liiva- 
segune muld rigiseb üle adra. Liiv 
on kurnava saagiga maha saanud 
ja ader avab nüüd ta suu väsinud 
häälitsuseks. Rakmed nagisevad, 
sest ma pole veel higine. Alles tu
lime. Kõmpisime läbi sarapiku ja 
mees korjas taskutesse pähkleid ja 
raksutas neid oma väikeste ham
mastega. Siis üle soonestiku, kus 
külm vesi maa seest välja aurub. 
Isegi talvel nõrgub seda alla ra
bale ning täidab selle poolest 
saadik kollaka kipras jääga. Kip
ras küll, aga rauad ta kuramuse 
peale ei hakka. Nii tulime tallist 
siia rinnakule, vaohakuks mulda 
surutud-tõmmatud adra juurde.

All ripub udu ja kaks põtra on 
jalgupidi rabajärves. Küünitavad

täiesti soojad, tunduvad võõrana 
ning ma pean neid ikka ja jälle 
keeiepäraga katsuma. Nii on igal 
hommikul, kuidagi ei harju külma 
rauaga suus.

Pikapeale võtab naha märjaks, 
rihmad ei naksu enam. Väsimus li
bistab oma sooja käe üle kaela ja 
jalgade, piki kõõluseid. Ei viitsi 
peaga enam nii hoogsalt nooguta
da, ega jalgu äkitsed liivast Lahti 
tõmmata. Astun piki eelmist vagu. 
Otsekui klapid varjaksid vaadet — 
ei näe, kuidas ader liivasegusse 
uue vao lõikab, ei näe atra, mida 
nii hoolega vean, ei meestki, kes 
kurgi rõhub ja vaootsal taskust 
pähkleid ungitseb. Ainult valmis 
vagude read; ja rihi, et samm õgult 
piki eelmist läheks. Põdrad on ju
ba läinud. Suurauad on küll juba 
soojad, aga põdrad on üle raba 
läände läinud ja rändlinnud len
davad üle mu kõrvade päikese poo
le. Sõõrmeid ujutab üle suremise 
lõhn ja silmi kuletunud rohi. Astun

Pimm-pomm, pimm-pomm, pimm- 
pomm . . .  — nii kaksteist korda 
järjest. Sündinud päeva esimesed 
sammud. Tänav on tühi. Pime. 
Külm. Sajab. Kord vihma, kord 
lund.

«Adam Darius on üks väljapaist
vamaid kaasaegseid miime. Tema 
võimed on laialdased: komöödia, 
tragöödia, ekstaas. Tema hüpnoo
tiline jõud on nii suur, et ta toob 
esile igasuguses auditooriumis 
emotsionaalse reaktsiooni. Ta läks 
kaugele ekstsentrilisest, visuaalsest 
meisterlikkusest; mis on omane 
traditsioonilisele miimile.» Nii kir
jutas temast üks Londoni ajakiri. 

* * *

Sõrmed punases valguses. Käed. 
Neil on kuhugi rutt, Käsivarred. 
Lihaste mäng. Vappuvad õlad. 
Selg. Väsinud. Nukker. Rahutult

..................... ........ ............. .......  tammuvad jalad. Ümber on tühjus.
neid pinnale tõusnud juurikaid, ve- ikka piki eelmist, piki eelmist, piki Pole kuhugi minna. Elustab publi-
•-- •' ■----' J — 1 • ■ . .  ... . . . _ -■ ku aplaus. Naer. Valge põsk surub

vastu allesjä,änud hetke möödu
nust. Viimast korda. See valge nä
gu täis ahastust. Täis nukrust. 
Naer. Publiku aplaus. Viimast kor
da.

sirooside juured või mis nad seal eelmist ja jälle piki eelmist, õgult
on. Aeg-ajalt kiljatab ader vastu ning mõõdetult. Järgmisel aastal
kivi. Põdrad jätavad krõmpsutami- ei künna ma enam siin. Siin ega
se katki ja vaatavad küsivalt üles. kuskil. Ei kõlba enam sellise töö
Korsahtan neile rahustuseks alla. peale. Masinad künnavad õgumalt.
Seepeale solistavad nad edasi. Ega Hakkan kanalasse sööta ja sealt

See naer on julm naer. Külm 
naer. Kust leida sooja?

Unustatud suve õhupallilt? Hel
ge, soe naer. Mälestuste naer. Kurb 
naer. See kõik on vaid ajutine.

Leida soojust armastusest. Arm
sama käed. Hellitavad. Soojad. Õr
nad. Vaikuse lõhestab lapse kisa. 
Väljapääsu pole enam. On vaja 
abistavaid käsi. Tugevaid käsi. Tu
leb tüdimus. Väsimus. Tühjus.

Kurblik mask. Rebida maha. 
Näidata keelt. Keegi nägi? Jälle 
endine mask. Sellised me oleme.

Muusika. Värvid. Punane. Lilla. 
Kollane. Roheline. Silmad. Nägu. 
Käed. Käed paluvad. Ahastavad. 
Nutvad. Karjuvad. Anuvad. Vihka
vad. Armastavad. Surevad. Seda 
kõike on nii vähe ja ometi ka nõn
da palju.

Sünd. Karjed. Valu. Visklev ke
ha. Elu. Rütmiline. Puude saagi
mine. Elu lõnga saagimine. Aega 
on vähe. Surm. Valutu. Mõttetu 
nagu elugi:

Hernehirmutis kuulide rahe all. 
Lehvivad varrukad. Silmad. Suu
red, täis tühjust ja arusaamatust. 
Kukkudq,. Tõusta. Kukkuda. Elada. 
Elada! Ta oli üksi.

MERLE JURS, 
eesti filol. I kursus

nad nüüd seda kilgatust kardagi, 
mulle tundub, et pead tõstavad nad 
ainult kuulatamaks mu korsahtust. 
See teeb käristut rõõmu. Mina sel
lest mängust ei tüdine, nemad en-

kasvuhoonesse kanasitta vedama.
Hingan kopsud valusalt täis ja 

tean, et liblikad, kes mu laugul pu
hanud, surid täna hommikul. Päike 
läheb põtradele järele. Külmad

Konkursi parimad on teacfa
nem, sest enne lõunat lähevad nad iilid kleebivad mu higisele kehale

sustusi: usaldage hetke 
ainult neist koosnebki.

piki raba läände, seal algavad laa 
ned. Iga kord, kui ma hõikan neile 
sinna alla, tõmbuvad lihased väri
nal pinguli, kramplikmagus huum 
tuikab koos verega üle keha. Jalg 
tõuseb kiiremaks sammuks, aga 
juba niigavad suurauad tagasi, ma
nitsevad mõõdetult vagu astuma. 
Rauad hammaste taga pole veel

lehelaipu. Tänaseks maa kohale 
tõusnud eluaur peab öösel hallaks 
langema. Mees võtab adra selga, 
ega see kerge ole. Läheme. Tänane 
vagu on ussina põllupurki aetud.

GEORG LINTS, 
eesti filoloogia osak.

II kursus

Keegi inimene, kelle arvamust 
ma väga austan, ütles, et prillid 
annavad intelligentsi sellele, kel 
too omadus muidu vajaka on, 
ning ma mõtlesin, et mõnelgi 
oleks vaja õige mitut paari. . .

Inimesi avastatavat. . .  Kuid 
mina ei soovi, et keegi mind avas
tama peaks. Mina avaldan end 
ise, kui vaja j a ... kellele vaja.

Kui vana ütleb noorele: «Ka 
mina olen kunagi noor olnud,» 
siis mõtleb ta selle all seda, et ka 
noor kunagi vanaks saab.

Kui totter on öelda: «Ma tegin 
nalja.» Kui nali oli tõepoolest

olemas ja naerdi, siis pole vaja ju 
enam midagi lisada. Aga kui se
da öeldakse selgitusena, siis nal
ja ju tegelikult polnudki.

Töö
kaasa;
muke.

on kirjaniku seaduslik abi- 
inspiratsioon — tema ar-

Selle veenvaks tõenduseks, et 
paljud isiklikud asjad avalikkuse 
ette tirimist ei kannata, on kas
või see fakt, et s .. t ainult nii 
kaua ei haise, kuni ta inimeste 
sees varjul on.

Et ilust ja armastusest aru saa
da, ei ole neist sugugi vaja aru 
saada.

Kunagi otsisid inimesed seda, 
mis teeb kõrbe ilusaks — kaevu. 
Nüüd rajatakse sinna veehoidla.

Juhtub, ei marssalikepikesest 
mitte loobuda tahtjale ulatab elu 
lõpuks kerjusekepi.

On liik nimesi, kes jumaldavad 
seadusi ning põhimõtteid seda
võrd, et nad neid ise endile kõik
võimalike küsimuste tarvis vaba
tahtlikult juurde teevad. Nad on 
nii laisad, et ei viitsi iga kord 
uuesti mõelda ja seepärast loovad 
endile vaimse elutööna isikliku 
seaduste ja põhimõtete kogumi, 
mis mõningase treenituse järel 
vabastab nad igasugusest mõtte- 
pingutusest.

MIHKEL MUTT,
eesti filoloogia I kursus

(Algus 2. Ik.) 
gud NSV Liidu industrialiseerimi
se kohta. (juh. I. Sorokin).

3. Olga Sokk (Majandustk.) 
«Kodanlikud ajaloovõltsingud NSV 
Liidu Suure Isamaasõja kohta, 
(juh. V. Ruus).

POLIITILISE ÖKONOOMIA 
ALAL

1. Albert Saunanen (Majan
dustk.) «V. I. Lenin isemajanda
misest sotsialistlikus ühiskonnas.» 
(juh. H. Metsa).

2. Tiiu Kann (Majandustk.) 
«Preemia osa töötajate materiaal
sel stimuleerimisel.» (juh. V. Türk).

3. A. Kook (Majandustk.) «Sot
sialistliku taastootmise proportsioo
nid.» (juh. H. Metsa).

FILOSOOFIA ALAL

1. Henri Soova (Füüsika-Kee- 
miatk.) «Keemilise elemendi mõiste 
arengu loogika.» (juh. R. Viha
lemm).

2. Jaan Pelt (Matemaatikatk.) 
«Põhjuslikkus ja informatsioon.» 
(juh. J. Rebane)

3. Ludmilla Hrõtšova (Majan
dustk.) «K. Marx ja F. Engels eri

nevustest inimese ja looma vastas
tikustes suhetes loodusega.» (juh. 
R. Blum).

TEADUSLIKU KOMMUNISMI 
ALAL

1. Aili Aarelaid (Ajaloo-Keeletk.) 
«Massikultuuri kontseptsioonidest.» 
(juh. V. Mullari).

2. Mati Mandel (Ajaloo-Keeletk.) 
«Rahvusküsimuse kahest tendent
sist sotsialismi tingimustes.» (juh. 
V. Mullari).

3. Jaan Tamm (Ajaloo-Keeletk.) 
«Isiksuse sotsiaalsest olemusest.» 
(juh. V. Mullari).

KONKREETSETE SOTSIAAL
SETE UURIMUSTE ALAL

1. Jaak Allik (Ajaloo-Keeletk.) 
«Mis on sotsioloogia?» (juh. 
R. Blum).

2. Maie Metsniit (Ajaloo-Kee
letk.) «Hoiakute skaleerimine.» 
(juh. M. Titma).

Peale nimetatute autasustati üle- 
ülikoolilise komisjoni poolt ligi sa
dat uurimusliku ja referatiivse töö 
autorit. Ajalehe järgmises numbris 
avaldame auhinnatute nimekirja.

asub ta elama ja töötama Tartus- tasid väga värvi- ja vormiproblee-
• • /• • f. __j .  f Z  r t  1 1 r e t  I f i  i  m  n  n  о

sulejooniseid, mis viitavad selle- ja ka Raua kunstimaitse. Ta hin- 
le, et Raud on tundma õppinud das väga erinevaid kunstnikke, 

Тр ъ я г г ъ  СЬ'Ф'Ъ oma lemmikkunstnikku Rem- alates vene ikoonimeistritest, 
Ш/ Л branti. 1893. aastal pääses Raud Rembrandist, Repinist kuni post-

Peterburi kunstiakadeemiasse, impressionistide Cezanne’i, Gau-

pioneere
Kristjan Raud on tihedalt seo

tud eesti kunsti sünni- ja arengu
looga. Ta kuulub möödunud sa
jandi 60-ndate aastate põlvkonda, 
kelle arenguaastate algus oli ühe
sugune — nad kasvasid baltisak
sa õhkkonnas, kunstielus valit
sesid illustreeritud perekonnaaja- 
kirjade vahendusel levinud saksa 
magusalt romantilised teosed.

Sellises keskkonnas alustas te
gevust ka noor Tartu seminarist 
Kristjan Raud. Sel ajal lõi noor 
kunstnik pilte ajakirjadele «Meele
jahutaja»> ja «Linda», milles elas 
veel edasi vana illustreerimise 
stiil. Ka mõjutasid teda sakslase 
Hoff manni talupojamaalid. Tun
dub, et Raud koguni kopeeris te
da, millest räägivad väga sama- $eai veedetud 4 aastat olid täis guini, van Goghini ja siit edasi 
sea teemaa, tuubid ja stiilid. Kuid pingeust tööd. Erilist mõju aval- Matisse’i ja Picassoni. Igaühe 
Я ,  sus 0 Raua omandanud ^as kunstnikule peredvižnikute, juures imetleb Raud midagi ainult 
Rinaiuse, mis andis talle koolis esmajoones Repini looming. nimetatule omast, kuid ta hindab
huudnime «vana meister». Olulise muudatuse Raua ka nende kõikide suurt väljendus-

loomingusse tõid õpinguaastad likkust ja tundesügavust. Vaated 
Saksamaal, kõigepealt Düssel- kunstile said lõpliku kuju tööpe-

se. Siis oli meie kunstnike põhili
seks eesmärgiks oma rahvusliku 
kunsti loomine. Polnud mõeldav 
ainult kitsalt loomingulistesse 
probleemidesse süvenemine. La
hendamist nõudsid paljud prakti
list laadi küsimused: rahvakunsti 
kogumine, muuseumi loomine jm.

Kristjan Raud. Linnuse rajamine, 

Seal veedetud 4 aastat olid täis guini, van

Süsi. 1935.

Uus periood Raua loomingus 
algas sajandi 90. aastate algu
poolel, mil kunstnik asus elama 
ja Õppima Peterburgi, Sel ajal 
hakkasid Raua tööd eemalduma 
akadeemilistest ideaalidest, lite
ratuurse elemendi rõhutamisest, 
loodusvormide vahetust jäljen
damisest. Sellest ajajärgust vää
rib tähelepanu rida visandlikke
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dorfis. Seal õppis ta küll vaid 
mõned kuud, sest akadeemia ma
hajäänud õpetamismeetodid häi
risid noort kunstnikku.

1899. aasta ' lõpupoolel läks 
Raud õppima Müncheni. Seal oli 
ta 1903. aastani, tutvus tolleaeg
sete Lääne-Euroopa moodsate 
kunstivoolude ja autoritega. Eriti 
kindas ta norralase Munchi loo
mingut ja temalt on ta ka mõju
tusi saanud. Sel ajal kujunes väl-

rioodil Tartus.
Sageli on Rauda kujundanud 

kunstnike esireas nimetatud sak
sa sümbolistid, kuid ilmselt tuleks 
ee’kõige nimetada Munchi. Te
malt saadud impulsid väljendu
vad erilise tähelepanu pöörami
ses tundejõule, üldinimlikkusele, 
väljenduslikkusele.

Teiseks väga tähtsaks mõjuta
jaks sai rahvakunst. 1903. aastal 
kodumaale tagasi pöördunud,

Kõigest sellest võttis aktiivselt 
osa ka Raud. Eriti lähedased olid 
Rauale talupoegade valmistatud 
lihtsad puust kunstitööd. Kui vaa
data tema teoste figuuride käsi 
ja jalgu, siis tõepoolest tu
letavad meelde puuskulptuure.
Põhjaliku tutvumise pinnal rahva- ^938—-40 a 
kunstiga kujuneski välja Rauale 
nii iseloomulik arhailine stiil, mi
da näeme kogu tema loomingus.

Kunstniku looming sel ajal on 
tihedalt seotud uusromantismi
ga, millega Raud tutvus Münche
nis ja mis mõjutas ta teoseid ot
seselt kuni I maailmasõjani.
Kaudseid seoseid selle vooluga 
ümberformeerunud kujul leidub 
Raua loomingus lõpuni. Teda eru-

mid, eriti Gauguini tööd, viimane 
pidas tähtsaks vormi ja värvi 
sümboolikat.

Mitmekülgselt ettevalmistatu
na asus Raud oma elutöö 
juurde — hakkas looma illustrat
sioone «Kalevipojale». Ta süvenes 
peaaegu teadusliku täpsusega ees
ti muinasmaailma. Kuigi *Kalevi
poja» ainestikuga tegeles Raud 
juba Tartu perioodil, saab see töö 
täie hoo pärast kunstniku siirdu
mist Tallinna 1913. aastal. Siin 
tõmbub küll Raud pikaks ajaks 
tagasi avalikust tegevusest, sest 
teda, väga tundunku inimest, 
halvas terav kriitika tema, Laik
maa ja Triigi aadressil. Alates 
1928. aastast astus Raud uuesti 
avalikkuse ette, esitades Kujutava
te Kunstide Sihtkapitali Valitsu
se poolt väljakuulutatud võistlu
sele oma teose «Kalev kosjas», 
mis pälvis esimese auhinna. Sel
les töös oli «raualik» stiil juba 
täielikult välja kujunenud. Rusti- 
kaalsed figuurid tuginevad puu
skulptuurid, ka loodus on alluta
tud sellele omapärasele stiilitun
dele. Tuntavad on formalismi su
gemed, teenäitajaks on Rauale 
šveitslane Hodler. 1935. a. ilmus 
tema ja Mugasto illustratsiooni
dega «Kalevipoeg». Selles teoses 
on kokku võetud paljude aastate 
töötulemused.

Raua loomingu viimaseks pe
rioodiks on nn. Pedaspea-Riguldi 
ajajärk. Neis paigus suvitas Raud 

juulis-augustis. Val
mis rida teoseid, kus on kujutatud 
põhiliselt maaelu ja maastikumo- 
tiive, mis saavutavad erakordse 
monumentaalsuse ja samal a,al 
lihtsuse.

Suure eesti kunstniku Kristjan 
Raua teosie näitust võite viima
seid päevi näha Tartu Riiklikus 
Kunstimuuseumis.

A. PILT



Üks hommikumaa mees jutustas
Kauged maad, sealne elu-olu ja 

inimesed on ikka huvi pakkunud. 
Praegu juba mõni aasta tartlane 
Naresh Mody, kelle kodumaaks on 
eksootiline India, oli lahkelt nõus 
juttu ajama.

1. Suhtumine ümbritsevasse 
maailma, käitumisnormid ja aru
saamad oma kohustustest ku
jundatakse eelkõige kodus. Kes 
tegeleb Indias peamiselt laste 
kasvatamisega?

Eks ikka ema ja isa. Ema ehk 
rohkem, sest enamik naisi on ko
dus ja neil on lihtsalt aega sellele 
pühendada. Eriti palju tähelepanu 
pööratakse tütarde kasvatamisele. 
Nad peavad saama täieliku ette
valmistuse selleks, et olla hea pe
renaine. Tuleb osata toitu valmis
tada, hästi majandada (kogu eel
arveks kuluv raha on naise käes 
ja tema muretseb selle eest, et pe
rel kõike oleks, mida vaja). Väga 
suurt rõhku pannakse naise kui 
oma mehe abikaasa ja laste ema 
ettevalmistamisele. Naine on In
dias eelkõige just naine, ja seda 
selle sõna kõige paremas ning õil
samas tähenduses.

2. Mõni sõna koolikorraldusest.
Kohustuslik on kuueklassiline

haridus. Keskharidus omandatakse 
olenevalt osariigist 11— 12 aasta
ga. Ülikooli saavad minna edasi 
õppima need, kel on selleks ma
janduslikke võimalusi, õppemaks 
on üsna suur, stipendiumi saab 
vaid 2—5% üliõpilastest.

Ülikooli sisseastumisel eksameid 
teha ei tule. Keskkool lõpetatakse 
riigieksamitega ja neist piisab ka 
kõrgemasse kooli pääsemiseks.

õppetöö kestab ülikoolis neli 
aastat. Eksamid toimuvad tavali
selt kirjalikult, kahes osas. Kum
maski on kuus küsimust, rahulda
vaks loetakse vastus siis, kui 
kuuest neli on vastatud. Selline 
teadmiste kontrollimise süsteem tu
dengitele endile eriti ei meeldi, sest 
mõnikord on vastus ühele küsimu
sele oma kümme lehekülge pikk. 
Eksami sooritamine nõuab suurt 
pingutust, eriti kui tõsisem töö ki

pub vaid sessiooni ajaks jääma, 
nagu seda ikka juhtub.

3. Millised on ühiselamud, kui
das veedetakse vaba aega?

Toad on ette nähtud 2 — 4 ini
mesele, meditsiiniüliõpilased ela
vad ka päris omaette tubades. 
Noormehed ja neiud elavad eraldi 
majades, aga tihti tullakse kokku, 
et ühiselt vaba aega veeta. Alko
holi pruugitakse isegi pidude ajal 
väga harva. On osariike, kus see 
täiesti keelatud on. Ka usk ei luba 
juua.

Ka noorte hulgas on enam au 
sees rahvuslik kultuur — oma 
tantsud, muusika ja filmid.

Kõige rohkem propageeritakse 
lääne kultuuri misjonäride erakol- 
ledžites, kus valmistatakse ette 
õpetajaid kristliku kiriku jaoks. 
Nende koolide üliõpilaste hulgas 
on kõige enam levinud kaasaegne 
kerge muusika, moodsad lääne 
tantsud jne.

Üheski riiklikus õppeasutuses ei 
õpetata usuõpetust, see on isegi 
keelatud. Ka filosoofiat õpivad vaid 
vastava eriala üliõpilased.

4. India filmides lähevad kõik 
rikastest perekondadest pärit 
noormehed Inglismaale õigus
teadust õppima...

Inglise ülikoolides õpitakse sa
geli, muidugi kui vanematel sel
leks raha jätkub. Õigusteadust õpi
ti vanasti, seda õppisid Gandhi ja 
Nehru. Praegu on kõige rohkem 
nõutud praktiliste erialade spetsia
listid — insenerid, keemikud, ars
tid. Neil on kõige kergem pärast 
lõpetamist kohta leida. Mis riigis 
haridus on saadud, see tähtsustel 
oma.

Üldiselt pole aga töökoha leid
mine pärast ülikooli lõpetamist su
gugi kerge. Sageli tuleb mitu aas
tat otsida, enne kui erialale vasta
va ameti saad. Ka korteriga pole 
kuigi lihtne. Enamik noori hakkab 
elama vanemate juures, kui aga 
seal pole ruumi või on mõni muu 
takistus, tuleb enesele tuba otsida. 
See on aga üsna kulukas.

5. Kui palju on üliõpilaste hul
gas tütarlapsi?

Umbes 45—50%. Aga need ar
vud ei pruugi sugugi väga täpsed 
olla. Nad pole võetud kusagilt 
ametlikest allikatest.

Tööle läheb ülikooli lõpetanud 
naistest umbes 30%, ülejäänud pü
henduvad perekonnale. Ülikooli 
pannakse tütar tihti sellepärast, et 
talle hiljem paremat meest leida. 
Kõrgema haridusega noormeest, 
kellel on hea koht ja soliidne sis
setulek, tahavad oma väimeheks 
kõik vanemad. Aga ka viimane ta
hab leida naises lisaks muule sõp
ra, kes on vaimselt arenenud ja 
võimeline oma abikaasat mõist
ma. Eriti viimasel ajal on haka
tud naise valikul just tema hari
dusele suurt tähtsust omistama.

6. Laste abielu otsustavad ikka 
vanemad?

Jaa. Kuid nagu muudelgi puh
kudel, on ka siin suur erinevus 
küla ja suurte linnade vahel. Vii
mastes on vaated palju vabamad, 
eriti intelligentsi hulgas.

Kui vanemad on arenenud ja ei 
hoia kommetest kinni, saavad 
noored teineteist tundma fuba en
ne pulmi, võivad koos aega veeta. 
Sõprust sellises tähenduses nagu 
siin noormehe ja neiu vahel pole. 
Haruldane ei ole aga seegi, kui 
mees ja naine näevad teineteist es
makordselt alles pärast pulmi.

Seaduseks on jäänud ka see, et 
pärast abikaasa surma võib mees 
leida enesele uue elukaaslase, nai
ne ei tohi aga enam iialgi abiel
luda.

Kui naine on oma mehele truu
dust murdnud, ei tasu tal andes
tust loota. Hea on, kui vanemad ta 
uuesti enda juurde võtavad, võib 
aga juhtuda sedagi, et ka nemad 
oma tütrele sellist moraalipiiridest 
üleastumist andeks ei anna. Tihti 
on naine sunnitud siis enesele ela- 
tusvahendeid hankima sellisel teel, 
mis saab tema tõelise languse põh
juseks.

Kuid ka minu sõprade hulgas on 
olnud juhtumeid, kus abielu lahu
tati ja mõlemad pooled abiellusid

uuesti. Nii et siingi on elu toonud 
selgeid muudatusi.

7. Ja ometi on nimetatud India 
abielunaisi kõige õnnelikumateks 
maailmas. . .

Seletaksin seda mentaliteediga. 
Juba väikesele tüdrukule sisenda
takse, et kunagi saab tast naine ja 
ema, et see on ta põhiülesanne 
elus. Muidugi, kui tütarlaps ka ise 
selle mõtte omaks võtab, näeb to 
abielus midagi muud ja etendab ku 
ise seal teist osa kui Euroopa nai
sed.

Hindulanna jaoks on mees kõr
gemal isegi jumalast.

8. Kõike seda arvestades tundub 
üsna paradoksaalne, et India 
peaminister on naine.

Ma ei näe selles midagi ebata 
valist. See, et enamik naisi end 
perekonnale pühendab, ei tähenda 
sugugi, et neid meestest alamaks 
peetakse. Naised on India ajaloos 
ennegi tähtsat osa etendanud. Ka 
perekonnas on naise võim suur. 
Majandama peab tema, ema otsus
tada jäävad paljud tähtsad küsi
mused.

9. Kas on tuntavad need muu
tused, mis on toimunud pärast 
iseseisvuse väljakuulutamist?

On küll. Riik on võtnud üle pal
jud suured pangad ja tähtsad töös
tusharud. Töö riigi vabrikutes or 
aga tunduvalt paremini tasutav kui 
eraettevõtetes. Maal on kollektiiv- 
majapidamised üsna heal järjel. 
Ühiselt on võimalik osta tehnikat, 
kasutada spetsialistide abi. On 
osariike, kus talupojad majandus
likult elavad küllalt hästi, näiteks 
Pandžaabis, Gudzaaris, Maharašt- 
ras ja mõnes lõunaosariigis.

10. Meie oleme mures iibega, ei 
tea, kuidas seda tõsta. Indias 
on probleem otse vastupidine.

Valitsus teeb tugevat propagan
dat, et sündimust vähendada. See 
pole sugugi lihtne. Suureks takis
tuseks on usulised eelarvamused. 
Tulevikus võib aga loota rahva 
juurdekasvu vähenemist, mis mui
dugi mõjuks väga soodsalt elatus
taseme tõusule.

T. SARV

ACTA
DIURNA

EKP TRÜ komitee arutas oma äs- 
'asel koosolekul 1. novembril par- 
teiridade kasvu ning tööd noorte 
kommunistidega füüsikaosakonnas.

Põhjalikult analüüsiti Kehakul
tuuri-, Majandus- ja Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna dekanaati
de ja ühiskondlike organisatsiooni
de tegevust ideoloogilise ja kul- 
luurilise kasvatustöö suunamisel 
TRU uues ühiselamus. Toonitati 
vajadust sisustada kaks puhke- 
puumi, kus oleksid välja pandud 
ajalehed ja ajakirjad. Söökla
korpuse valmimisel hakata seal 
korraldama puhkeõhtuid. Parteiko
mitee juhtis asjaosaliste tähelepanu 
vajadusele tugevdada ühiselamu si
sekorra eeskirjade täitmist ning 
seada kindlale alusele ühiselamute 
sisevalve.

Kõne all oli veel Oktoobrirevolut
siooni 54. aastapäeva tähistamine 
ja 7. üliõpilaspäevade korralda-

TRÜ rektori käskkiri
Seoses IV üleliidulise ühiskonnateaduslike üliõpilastööde konkursi 

I vooru lõpetamisega avaldan t ä n u  ühiskonnateaduste kateedritele 
ja laboratooriumidele suure töö eest konkursi organiseerimisel ja üli
õpilastööde juhendamisel. Tõstan eriti esile järgmisi õppejõude ja aspi
rante:

NLKP AJALOO KATEEDRIST

dotsent Johannes Kalits, dotsent Vilmar Ruus, dotsent Feliks Kinkar, 
dotsendi kt. Ervin Kivimaa, vanemõpetaja Jüri Ant.

POLIITILISE ÖKONOOMIA KATEEDRIST

dotsent Herbert Metsa, dotsent Vambola Türk, dotsent Ülo Vanaaseme, 
dotsendi kt. Ivan Larin.

FILOSOOFIA KATEEDRIST

professor Leonid Stolovitš, dotsent Jaan Rebane, aspirant Helgi Sil- 
laste, aspirant Paul Kenkmann.

TEADUSLIKU KOMMUNISMI KATEEDRIST

dotsent Ivan Volkov, dotsendi kt. Meeta Murd, vanemõpetaja Vilnia 
Mullari, vanemõpetaja Herman Õunapuu.

Rektori eest K. PÜSS

ÜTÜ geoloogia- 
ringis

Neljapäeval, 11. novembril kell 
19 toimub Vanemuise tän. 46 geo
loogia kateedri suures auditooriu
mis geoloogiaringi koosolek. Päeva
korras:

1. Prof. A. Rõõmusoksa ettekanne 
«Prantsusmaa geoloogiast, 
loodusest ja inimestest.»

2. Organisatsioonilised küsimu
sed.

Geoloogiaringi juhatus

Pedagoogikaringis
õpilasmalevast teevad juttu meie 

üliõpilased-rühmakomandõrid, kõik 
asjasthuvitatud ja kaudselt ka ma
levlased. Näha saab õpilasmaleva 
fotosid.

Pioneerilaagripraktika võib asen
dada komandöriametiga. Kas ta
sub? Arutame seda koos kolmapäe
val, 10. novembril kell 19 ühiskon
nateaduste maja 108. auditooriumis.

Ringi juhatus

Tulen ühel hommikul peahoo
nesse ja näen: sigaret kükitab

Teaduslikul
uurimisretkel

Ajalooringis

I** ".--  — ö--- Hiljuti saabusin uurimisretkelt
trepinurga taga ja peab semin - komide juurest. Väga tore olil 
ka ust silmas Ütlen talle, et ar- Talusse jõudes, kus pidin ööbi
gu parem kukitagu sun enam ta ma  ̂ sat-n ko/ie 8цца> ja kujutage 
ei tohi seminar kast suit sutar et te- pannkooke moosigal Natuke 
ha. Siitki pandi valja, et ta ei voi aega реец vahet ja jälle toodi
siin enam tossata.  ̂  ̂ lauale: seekord pudrukauss ja

«Нее, Rapuntsel,* utleb tema, pUmanõu
«seda ma sun passingil Nagu Uurimistöö lõpul selgus, et kon-

elatakse teist aastat uuenduste tähe 
all, nenditi ringi esimesel sügis- 
koosolekul. Loodi ju paar semest
rit tagasi ringi arendamaks kolm 
sektsiooni: algul Eesti ajaloo, siis 
skandinavistika sektsioon, kuni ke
vadtalvel hakkas teotsema huvi
grupp, veendeks ex oriente lux. 
Kahjutundega tõigati vaid tagant
järele, et ringi avalikele kõnekoos
olekuile sektsioonides esitet ette
kanded ei jõudnud, sektsioonid ja 
«suur ring» töötasid lahus, mida 
nüüd ühel meelel vääraks peeti.
Ometi osutus töögruppide ellukut
sumine õnnestunud algatuseks, eks 
tõenda seda kõige paremini üllata
valt ettekannete- ja kuulajaterohke 
kevadkonverents.

Uus juhatus otsustas eeloleva 
töö planeerida nii, et sektsioonides 
tehtu oleks «suure ringi» koosole
kute põhiosaks. Loomulikult ei tä
henda see, et senised töövormid — 
kohtumised, huvisõidud jms. kuu
lutatakse aegunuks, küll aga se
da, et need sektsioonides peetud et-

Kõneoskuse kool
Kõnekunsti tekkimine Vana-Kree- 

kas ja Vana-Roomas ning selle 
tundmise vajadus tänapäeval — sel
lest vestab dots. V. Adams 10. nov.
1971. a, ülikooli aulas. Algus kell neljapäeviti

tekanded mille temaatika ja tase 
lubavad oletada laiema auditooriu
mi huvi, tulevad esitamisele ka 
lahtistel koosolekutel. Nii kõnele
sid kõikide sektsioonide esindajad: 
T. Rosenberg (IV kursus) Eesti 
ajaloo huviliste, J. Naber (III kur
sus) skandinavistide ja M. Helme 
(IV kursus) orientalistide poolt. 
Selline praktika võimaldaks eel
kõige tänu ettekannete temaatika 
mitmekesistumisele pakkuda «suu
res ringis» huvipärast kuulamist 
senisest laiemale publikule, teisest 
küljest oleks aga võimalus oma 
mõtteid suuremale kuulajaskonnale 
esitada omalaadseks stiimuliks ak- 
tiivsemaile. Loodetavasti õnnestub 
seeläbi ka seni irregulaarsusega 
silmapaistnud suured koosolekud 
kindlamale plaanile allutada.

Lõpetuseks sõnati, et ring and
ku võimalusi kaasalöömiseks kõi
gile ajaloohuvilistele, ka neile, kel
le tulevane põhitöö ajaloouurimi
sest kaugel seisab.

HARRY ROOTS

„ ... ... ' Г 0 .. я ’ Uurimistöö lopul selgus, et Ron-
silt jalle ules pannakse, mi mina servi^ 0цп asjatult kaasa vedanud;
tõmban ta^ viuhti maha. Silti po- ^____.• ___
le, tähendab võin tossata nii pal
ju kui tahan!»

osa neist tõin tagasi, osa kinkisin 
perenaisele. Too oli väga külalis
lahke: tegi süüa ja hoolitses minu 
eest. Mina armastan sooja piima,

Tulen ühel hommikul peahoones- . . ^  saM
se ja näen : tudeng seisab ei lu- Uurimisretkel ei olnud ma kogu
gutagi, ainult vaatab üksisilmi kel- ß selles talus, vaid viibisin ka
ia. Küsin, kas ta varem ei ole se- m ^ pea  ̂ ццепга, et süüa paku-
da kella tähelegi pannud voi on ^ teisteski taludes. Reisi lõpuks
kella juures vahepeal midagi va- vgfS{n setfse ^ц0 ja kakskümmend
pustavat juhtunud. и its grammi juurde.

«Ara sega. Rapuntsel,» utleb te- ^-s puutuij teaduslikesse and
ma, «ma jäin täna paar tunnikest meiesse> sns nende kogumine are- 
hiljaks ja tahan nuud kella tahte- jõudsalt. Need kasutasin ma 
jõu abil tagasi'̂  lukata.» ~ra Qma feadusiiku töö juures ja

Tulen ühel hommikul peahoones
se ja näen: justkui joonlauaga on
maha mõõdetud rida poriseid jälgi. - ”
Aga seal, kus jäljed otsa saavad, # 
seisab tudeng. Küsin, et kas tema
tahab kõiee otsesemas mõttes el- .,. .. - , > , , . . ,
lu oma jäljed jätta. . W»b._ nõukogu koosolek toimub

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema, «та i ’ o?‘
ei saa jalgu pühkida, ma kardan bls (* atie aJ'

hirmsasti kõdi, õpime tantsima

siin nagu pote mõtet neist kõnelda.
MATI SOONIK

mine.

EKP TRÜ komitee kinnitas füü
sikaosakonna parteiorganisatsiooni 
otsuse võtta NLKP liikmekandi
daadiks eksperimentaalfüüsika ka
teedri vanemõpetaja Olev Saks ning 
Arstiteaduskonna parteiorganisatsi
ooni otsuse võtta partei liikmekan
didaadiks Meditsiini Kesklaboratoo
riumi tehnik Valentina Oleštšenko. 

* * *

Hiljuti toimus TRU parteikomi
tee algatusel ühiselamu nõukogu
de, ühiskondlike organisatsiooni
de aktiivi, prodekaanide ja ühis
elamu komandantide instrueeri- 
miskoosolek seoses ühiselamu si
sekorra uute eeskirjade elluviimi
sega. Instrueerisid õppeprorektor 
K. Püss, ametiühingukomitee esi
mees H. Kabur, komsomolikomi
tee sekretär T. Koldits. Peeti va
jalikuks tutvustada uusi eeskirju 
lähemal ajal kõigile ühiselamutes 
elavatele üliõpilastele.

Alates 1. oktoobrist töötab Aja
loo-Keeleteaduskonna prodekaa
nina pedagoogikakandidaat Ben
jamin Nedzvetski.

Käescleva aasta septembris viibi
sid füüsikaosakonna õppejõud 
K.-S. Rebane, K. Kudu ja V. Vei- 
mer Inglismaal. K.-S. Rebane võt
tis osa Readingis septembri alguf 
toimunud rahvusvahelisest konve
rentsist värvitsentrite alal. Konve
rentsi tööst võttis veel osa neil 
ENSV TA Füüsika ja Astronoomia 
Instituudi teadlast. K. Kudu ja 
V. Veimer olid nädal hiljem Oxfor- 
dis toimunud rahvusvahelisel plas- 
mafüüsika-alasel konverentsil. Meie 
teadlased esitasid nendel konve
rentsidel kokku neli tööd.

Grupp TRU Elektroluminestsentsi 
ja Pooljuhtide Laboratooriumi töö
tajaid viibis 4. X—9. X Tšernovt- 
sõs, kus võeti osa IV üleliidulisest 
elektroluminestsentsi konverentsist. 
Esineti kuue ettekandega. Konve
rentsi otsuses tehti ettepanek nime
tada TRU Elektroluminestsentsi ja 
Pooljuhtide Laboratoorium NSV 
Liidu juhtivaks asutuseks elektro- 
luminestsentselementide hermetisee- 
rimise probleemi alal.

* * *

TRU rektor õnnitles oma käskkir
jas õppe-eksperimentaaltöökoja va
neminseneri Arnold Susi tema 60. 
sünnipäeva puhul ja avaldas kiitust 
kauaaegse töö eest meie ülikoolis.

16.15.

Klubis
Alates 11. nov. k. a. toimuvad 

peotantsukursused
üliõpilastele. Algus kell 20.

6. ja 7. novembril algusega kell 
19 peetakse TRÜ klubis

OKTOOBRI BALLID 
Kontserdi annab klubi uus an

sambel.
Tantsime kella üheni.
Pääse maksab 50 kop 

laspilet kaasa võtta!
Alustame täpselt.

õppejõud ja teenistujadt Hea 
rüht, õige kehahoid ja sujuv 
liikumine annavad reipa meeleolu. 
Seda kõike võite saavutada peo
tantsukursustel igal pühapäeval 

ÜliõpI- klubis Tähe tän. 3 kella 15 ala
tes. Kursuse lõppedes on parima
tel võimalus osa võtta peotantsu-

ritigi tegevusest.
Üliõpilaste peotantsukursused 

on igal neljapäeval algusega 
kell 20.

Kursused on isemajandavad. 
Registreerida saab kõigil nimeta
tud päevadel, ka teisipäeval

kell 21.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль* («Тар* 
туский государственный университет*!, 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университет*. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trflkk. 
Tartu, Ülikooli 1749 l i l .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 6685. MB 08761.
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Ukse ees on seitsmendad 
üliõpilaspäevad

Lähenemas on jälle üliõpilaspäevad, sedapuhku arvult juba seitsmen
dad. Tänavu toimuvad nad 19.—21. novembrini deviisi all: «OLGU 
MEIE JULGETES TEGUDES, MÕTETES JA UNISTUSTES AL.ATI 
ELAV ÜLIÕPILASNOORSOO VAIM!»

Tudengipäevade avaakordiks on reedel, 19. XI Leonid Andrejevi näi
dendi «Mees, kes saab kõrvakiile» (lavastaja E. Hermaküla) etendus 
«Vanemuise» väikeses majas. Algus nagu ikka kell 19. Kell 20 algab 
konservatooriumi üliõpilaste kontsert aulas ja luule- ning muusikaõhtu 
ülikooli kohvikus.

20. novembri hommikupoolele on planeeritud teaduskonniti vilistlas- 
üritused. Kell 13 algab aulas üliõpilaspäevade pidulik avaaktus, mis 
jätkub samas kell 14 teoreetilise konverentsiga. Konverents on pühen
datud Rahvusvahelise Üliõpilasliidu 25. aastapäevale ja kõne alla tule- 
sad ralivusvahelise üliõpilasliikumise aktuaalsed probleemid. Esinejaid 
ootame Moskvast, Tallinnast ja loomulikult ka Tartu kõrgematest koo
lidest.

Tõrvikrongkäik on alati olnud üliõpilaspäevade naelaks. Seepärast on 
ka tema ümber kõige rohkem sekeldamist. Marsruut jääb samaks kui 
eelmiselgi aastal: EPA—Riia tänav—Ülikooli tänav—Pirogovi tänav— 
Oktoobri puiestee—Noukogude väljak. Kogunetakse kell 17, miiting 
EPA ees algab pool tundi hiljem. Veel 15 minutit ja rongkäik hakkab 
liikuma. Ülikooli peahoone ees tervitavad üliõpilasi EPA ja TRÜ pro
fessorid. Raekoja ees lõpeb rongkäik lühimiitingu ja tõrvikute ühise 
põletamisega.

Rongkäik toimub tõrvikutega, kuid ilma loosungiteta, millel pimedal 
sügisõhtul polegi õiget funktsiooni (neid ei näe ju lugeda!).

Jääb loota, et sügisene ilm meid sedapuhku väga ei nuhtle. Loomu
likult ootame igalt osavõtjalt elurõõmsat ja väärikat käitumist, et mitte 
heita halba varju alma mater'i perele. On ju rongkäik kogu avalikkuse 
tähelepanu keskpunktiks ja iga kõrvalekaldumine saab kohe laialdasele 
avalikkusele teatavaks.

Laupäeval kell 20 algavad klubides isetegevusliku programmiga 
tantsupeod. Meie tavalistele peosaalidele tulevad sel aastal lisaks veel 
«Vanemuise» kontserdisaal ja äsja avatud noortemaja «Sõprus», mis 
tnõlemad on küllaltki mahukad Peale nende tantsitakse veel ülikooli 
klubis, EPA aulas, AUN Tartu Kultuurihoones, Tartu Rajooni Kultuuri
majas, Raudteeklubis ja Teenindusmaja saalis. Voib loota, et seda
puhku mahuvad kõik tantsuhuvilised ära. Pääsmeid hakkavad jagama 
teaduskondade komsomolisekretärid.

Kus mingi kollektiiv esineb, see on olnud alati üks põnevamaid küsi
musi. Praegu käivad arupidamised ja käesoleva kirjutise trükis ilmu
mise ajaks peab asi selge olema. Platsi tulevad loomulikult paremad 
kohalikud jõud. Peale nende sõidavad Tallinnast «Toomapojad». Loo
detavasti tulevad ka «Väntorel», «Targa Rehealune» ja veel moned 
kollektiivid.

Operatiivset ja täpset informatsiooni võite saada järgmise nädala 
algul oma teaduskondade komsomolisekretäridelt ja ka meie ajalehe 
järgmisest numbrist, kus toome ära rongkäiguks rivistumise detailse 
plaani.

Külaliskollektiividega on kord juba nii, et nende esinemine selgub 
•sageli alles viimasel minutil ja täiesti kindel voib olla alles siis, kui 
oodatud külalised on kohal. Nii on olemas esialgne kokkulepe suure 
tunnustuse saanud Kammerkoori tulekuks, see esineks pühapäeval oma
ette kontserdiga ja nähtavasti võtaks osa ka ühistest kontsertidest 
«Vanemuise»_kontserdisaalis, mis toimuvad kell 11 ja kell 14. 
Pühapäeva õhtul lõpevad üliõpilaspäevade üritused tantsupidudega 
samades saalides, millest juba juttu oli.

Lõpetuseks olgu öeldud niipalju, et keegi ei suuda meid lõbustada, 
kui me ise ei taha ega oska rõõmsad olla. Üliõpilaspäevi ei korraldata 
kellegi jaoks, siin oleme ise kõik korraldajad ja osalised. Kui toredaks 
need päevad kujunevad, see oleneb meist kõigist, meie oskusest vääri
kalt esindada oma vana alma mater'it. Mida me suudame nendest 
päevadest ammutada, sõltub sellest, mida meist endast on ammutada.

SIIM KALLAS

Kogu 

üliõ pilaskonna 
luvides

NLKP Keskkomitee ja NSVL 
Ministrite Nõukogu äsjane mää
rus üliõpilaste materiaalsete ja 
olmetingimuste parandamiseks on 
kutsunud meie maa üliõpilaskonnas

esile elava heakskiidu. Üliõpilasi 
huvitab, kuidas uut määrust haka
takse ellu rakendama. Selle küsi
musega pöördus ajalehe «Izves- 
tija» korrespondent N S V L  k õ r 
g e m a  j a  k e s k h a r i d u s e  
m i n i s t r i  V. J e l j u t i n i  poo
le. Alljärgnevalt refereerime oluli
semat ministri vastusest.

Üliõpilaste varustamine stipen
diumidega laieneb aastast aastasse 
ja ulatub 1975. aastaks riiklike 
vahendite arvel 74%-le ü l i õ p i 
l a s t e s t ,  k e l l e l e  l i s a n d u b  
vee l  6% e t t evõ t e i t e  s t i p e n -

Tartu Riikliku ülikooli
rektori käskkiri

Tervitan Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 54. aasta
päeva puhul kõiki ülikooli töötajaid ja üliõpilasi.

Soovin jätkuvat jõudu ja energiat uuteks saavutusteks vali
tud erialal. Seniste töötulemuste eest tõstan kollektiivi hulgast 
esile järgmised paremad.

Asetada foto üiikooii autahvlile
üleülikooiilistest kateedritest: van.-õp. Pjotr FOMENKO, dots. 

kat. juh. Jaan REBANE

Ajaloo-Keeleteaduskonnast:

õp. Jaak PÕLDMÄE, õp. Kiira ALLIKMETS, van.-lab. Tiiu 
OJANURME, lab. Anne MADISSON, IV k. üliõp. Rein KÄR
NER, IV k. üliõp. Anne REINSTEIN, V k. üliõp. Svetlana KUL
JUS

Arstiteaduskonnast:

prof. Jüri SAARMA, dots. k. t. Udo TARVE, dots. Kalju 
PÕLDVERE, van. tead. tööt. Ants KALLIKORM, VI k. üliõp. 
Sirje JÄRVEKÜLG, V k. üliõp. Riina VIHALEM, V k. üliõp. 
Raivo UI ВО, IV к. üliõp. Ursula JU GALA, van. tead. tööt., 
EKP TRÜ Komitee liige Ado TRUUPÕLD; IV k. üliõp. Lembi 
LEPPMETS

Bioloogia-Geograafiateaduskonnast:

van. õp. Aino BENNO, dots. Henni KALLAK, van.-Õp. Udo 
PRAGI, II k. üliõp. Andres RAA

Füüsika-Keemiateaduskonnast:

dots. Aksel HAAV, van.-õp. Heiki TIMOTHEUS, üliõp. Riina 
JAANISOO, üliõp. Anatoli SMIRNOV

Kehakultuuriteaduskonnast: 
dots. kt. Helga SILDMÄE, van.-õp. Viima JÜRISMA, III k. 

üliõp. Mai LAAS
Majandusteaduskonnast: 

van.-õp. Ülo MALLENE, van.-õp. Vambola RAUDSEPP,
III к. üliõp. Tiia TIIK

Matemaatikateaduskonnast: 
van.-õp. Kalju SOONETS, dots. kt. Heino TÜRNPU, V k. 

üliõp. Peeter OJA
Õigusteaduskonnast: 

prep. Erna NAANURI, IV k. üliõp. Riina BLAUHUT 
Teaduslikust Raamatukogust: 

van.-raamatukoguh. Tatjana ŠAHHOVSKAJA 
Vanemtöödejuhataja jaoskonnast: 

tisler Kaljo VALK
II

AVALDAN KIITUST 
üleülikooiilistest kateedritest: 

dots. Lembit RAIDILE, õp. Enn HANSBERGILE, asp. Paul 
KENKMANNILE, tootmisõpetuse meistritele Otto RANNAULE, 
Henno JUURSOOLE, Richard ILVESELE, Andrei ILVESELE, 
autojuht Pjotr ŽU RAKOVS KILE

Ajaloo-Keeleteaduskonnast: 
prof. Paul ARISTELE, dots. Pavel REIFMANILE, van.-õp. 

Jaak PEEBOLE, Ants JÄRVELE, Aurelie ALLILE, Aino JÕGI- 
LE, Helgi SUSILE, Niina STRORŽENKOLE, Pjotr RUDNE- 
VILE, õp. Malle LAARILE, van.-lab. Malle MERIOJALE ja 
Ann MALTSALE.

Üliõpilastele Urve SÕMERALE, Tiiu PUIKILE, Jüri SAAR
NIIDULE, Ainu ALBERTILE, Jüri VALGELE, Heli LAANE- 
KASELE, Raivo JUURAKULE, Rein VEIDEMANNILE, Krista 
VARIKULE, Laine RÜÜTLILE, Eve LATTIKALE, Imbi PEL- 
KONENILE, Reet LOKKOLE, Sirje MURUMETSALE, Vivian 
RENNELILE, Raivo LIJURILE, Borislav KULIKULE, Nadežda 
PASTÕGINALE, Olga VOLKOVALE, Jaak ALLIKULE, Too
mas TAMLALE, Rein TOOMLALE.

Arstiteaduskonnast: 
prof. Viktor SÄRGAVALE, van.-tead. töötajale Sirje VELB- 

RILE, dots. kt. Virve KASELE ja Henno TIKKOLE, assist. 
Aade LIIGANTILE, Joel AASAVILE, Uno LEISNERILE, van.- 
lab. Silvi JÜRISSONILE, Mai VÄLJAOTSALE, Silvi MÄN- 
NISTELE, Heljo LUTSULE, lab. Maimo TRUUMALE, van.- 
prep. Ella SEEMILE.

Üliõpilastele Lea MUGRALE, Mallika MÖKSILE, Vaija 
KROONILE, Maimu LILLEPALE, Pille MÄHELE, Sergei 
KLENSKILE, Helle TUULIKULE, Sirje MARGILE, Ene KÄ- 
GOLE, Siiri EENSALULE.

Bioloogia-Geograafiateaduskonnast: 
van.-õp. Ruth LINGILE, van.-lab. Ella TAMMEMÄGILE, 

van.-prep. Mai ANJALE.
Üliõpilastele Andres KOPPEL1LE, Ain LAVINGULE, Sirje 

MURIKULE.

Füüsika-Keemiateaduskonnast: 
dots. kt. Märt LIIGANTILE, Aarne TÕLDSEPALE, stažöör 

Aleksei GAVRILOVILE, van.-ins. Aavo KOGERILE, ins. Aare 
KIISLERILE, lab. Ersti SULTSILE, prep. Pauline PIIRILE, 
õppeülesande t. Ilmar KUUSMANILE.

Üliõpilastele Karin HIIOBILE, Erik TAGOLE, Jüri ANNIS- 
TILE, Enn HEINSOOLE, Madis NOPPELILE, Aleksander 
LUŠTŠIKULE, Valeri OSTROVSKILE.

Kehakultuuriteaduskonnast: 
dots. Silvia OJALE, van.-õp. Martin KUTMANILE, asp. Jaan 

LOKOLE, kvalifitseeritud töölisele Laine LUHAKOODERILE. 
Üliõpilastele Juhan UTTILE, Reet RÄTSNIKULE.

(Järgneb)

d i a a t e. Stipendiumide määrami
sê  peetakse silmas põhiliselt kahte 
asjaolu: ü l i õ p i l a s e  õ p p e e d u -  
k u s t  j a  ü h i s k o n d l i k k u  a k 
t i i v s u s t .  Seejuures on stipen- 

diumikomisjonidel erandjuhtumeil 
õigus määrata stipendiumile ka neid 
üliopMasi, kes on sattunud raskesse 
majanduslikku olukorda, tingimusel, 
et kõik nõutavad eksamid on soori
tatud. Üldse suureneb stipendiumi
de määramisel üliõpilaste osa, sest 

teavad ju nemad kõige paremini 
oma kaaslaste suhtumist õpingutes
se ja ühiskondlikku töösse.

M ä ä r a v a k s  j ä ä b  i k k a g i  
õ p p e e d u k u s .  Ne i l ,  kes 
a j a v a d  k u i d a g i  « k o l m e 

dega»  l äb i ,  ei m a k s a  ka 
e d a s p i d i  l o o t a  s t i p e n 
d i u m i l e .  Seevastu on rektoritel 
koos ühiskondlike organisatsiooni
dega oigus s u u r e n d a d a  15% 
v o r r a  s t i p e n d i u m e  neil hea 
õppeedukusega üliõpilastel, kes 

paistavad eriti silma oma organi
satoorsete ja loovate võimete poo
lest.

P l a a n i s  on e h i t a d a  5,7 
m i l j o n i t  m̂  u u s i  ü h i s e l a 
mu i d .  See võimaldab täiendavalt 
majutada veel miljon üliõpilast ja 
rahuldada kõiki soovijaid. Uued 
projektid näevad ette 2—4 inime
sele määratud elutube, küllaldase 
suurusega õpperuume ning puhke-

Nemad
korraldavad 

peo!
ELKNÜ TRÜ komitee büroo ot

sustas kinnitada üliõpilaspäevade 
eest vastutavad TRU üliõpilased 
alljärgnevalt:

ф  Tallinna Riikliku Konserva
tooriumi üliõpilaste kontsert
— Ülle Kiin (õigusteadus
kond).

ф  Kunstiõhtu (19. nov.) kohvi
kus — Lenina Blum (ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretäri aset.).

@ Kunstinäitus kohvikus —
Martti Preem (Matemaatika
teaduskond) .

ф  Üliõpilaspäevade pidulik ava
mine ja RÜL-i 25. aastapäevale 
pühendatud teaduslik konve
rents — T. Laak (ELKNÜ 
TRÜ Komitee sekretäri aset.) 
ja J. Uueküla (Ajaloo-Keele- 
teaduskond).

0  Tõrvikutega rongkäik — Har
do Aasmäe (Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond) ja Mati 
Saarend (Ajaloo-Keeleteadus- 
kond).

ф  Luule-, kunsti- ja muusikaõhtu 
TRÜ kohvikus — Andres Lan
gemets, Sirje Kiin (Ajaloo-Kee- 
leteaduskond), Martti Preem 
(Matemaatikateaduskond).

ф  Ansamblite dispetšer — Lem
bit Tärk (Ajaloo-Keeleteadus- 
kond).

ф  Külaliste vastuvõtmine — Ma
ti Heidmets (Ajaloo-Keeletea- 
duskond.

0  Majutamine — Teet Jäetma 
(Füüsika-Keemiateaduskond).

@ Transport — Andres Raa 
(Bioloogia-Geograafiateadus- 
kond).

KLUBIDES vastutavad teadus
konnad dekoreerimise ja program
mi eduka kulgemise eest:

@ RAT «Vanemuise» kontserdi
saalis — Boris Bogovski 
(Arstiteaduskond).

@ Noortemajas «Sõprus» — Rein 
Toomla (Ajaloo-Keeleteadus- 
kond).

<f) Rajooni kultuurimajas — Mai
Laas (Kehakultuuriteadus
kond).

ф  TRÜ klubis — Albert Sauna- 
nen (Majandusteaduskond).

ф  ETKVL-i saalis — Tiit Kop
pel (Matemaatikateaduskond).

ф  Raudteeklubis — Lenina Blum 
(vene osakonnad).

ф  EPA aulas — EPA komsomo
likomitee.

ф  Linna teenindusmajas — Anu 
Lainemäe (Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskond).

ф  Kultuurihoones — Henri Soo
va, Mati Salundi (Füüsika- 
Keemiateaduskond).

Tartu VII üliõpilaspäevade üld
juhid:
KALLE MÄLBERG — Ajaloo-Keele

teaduskonna psühholoogia IV 
kursuselt.

SIIM KALLAS — Majandusteadus
konna rahanduse ja krediidi
IV kursuselt.

tube-kilubisid. Kõigi suunte ühisela
mute juurde rajatakse olmekomp- 
leksid. Ühiselamud peavad ikka 
enam kujunema üliõpilaste poliiti
lise ja kõlbelise kasvatuse keskus
teks. Ühiselamud rajatagu võima
likult õppekorpuste lähedusse, et 
hoida kokku üliõpilaste aega.

S u u r t  t ä h e l e p a n u  p ö ö 
r a t a k s e  ka ü l i õ p i l a s t e  
t o i t l u s t a m i s e l e .  Suurenda
takse üliõpilassööklate arvu ja pa
randatakse teenindamist, et ka siin 
ei kaotaks õppijad tarbetult aeera. 
Kantakse hoolt, et üliõpilase söö
gikorrad muutuksid regulaarsema
teks, toit tervislikumaks ning mit
mekesisemaks.

«Ühe s õ n a g a , »  k i n n i  t as  
m i n i s t e r  l õ p u k s ,  « t e h a k s e  
k õ i k  v õ i m a l i k  se l l eks ,  
et p u h k u s ,  t o i t l u s t a m i n e  
j a o l m e t i n g i m u s e d  t u - 
g e v d a k s i d  ü l i õ p i l a s t e  
t e r v i s t  n i n g  a i t a k s i d  
k a a s a  t e a d m i s t e  e d u k a l e  
o m a n d a m i s e l e . »

• , ч d i $ f  nim! ENSV Riikltk 

г "^oapnc tükogu  

K Õ tG l  M A A Ü E  F R O L E T A A K L A S E P ,  C H I N E S E !

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOM ITEE 
R E K T O R A A D I .  K O M S O M O L IK O M IT E E  O A  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A



TRÜ ametiühingu
organisatsiooni 

XXI konverents
2. novembril kogunesid au

lasse ülikooli ligemale 6000-li- 
se ametiühinguorganisatsioo
ni delegaadid, et läbi arutada 
kaheaastase perioodi vältel 
tehtud töö, panna maha sihid 
eelolevateks aastateks ning va
lida uus üleülikooliline ame
tiühingukomitee ning ülikooli 
esindajad Tartu linna ja vaba
riigi kõrgemate koolide ja tea
duslike töötajate ametiühingu- 
konverentsidele.

Senise 21-liikmelise komitee 
nimel andis aru komitee esi
mees Helve Kabur. Revisjoni-

* komisjoni aruande kandis ette 
Einar Marken. Läbirääkimis
tel võtsid sõna H. Kurm, L. 
Pung, U. Sahva, J. Lukas, J. 
Antsov ja K. Koger. Konve
rents hindas ametiühinguko
mitee töö aruandeperioodil ra
huldavaks ja võttis vastu ük
sikasjalise otsuse.

Valiti 23-liikmeline uus ame
tiühingukomitee. Oma esime
sel töökoosolekul valis komi
tee esimeheks Helve Kaburi, 
aseesimeesteks Arvutuskes
kuse vanema teadusliku tööta
ja Enn Lasni ja Ajaloo-Keele
teaduskonna IV k. üliõpilase 
Rein Kärneri, laekuriks vanem
raamatupidaja Linda Pikkati.

Komitee presiidiumi valiti H. 
Kabur, E. Lasn, R. Kärner, L. 
Raid, J. Orgo, R. Blauhut ja 
V. Meipalu.

*
Helve Kaburi ulatuslik aru- 

andekõne puudutas meie ame- 
tiühingutöö peaaegu kõiki kül
gi. TRU ajalehe napp ruum 
võimaldab kõnest refereerida 
vaid üksikuid, kõige aktuaal
semaid probleeme.

ÜHISELAMU OLGU
TÕELINE ÜHISKODU 

Aruandeperioodil toimus ühis
elamute osas kaks olulist muu
tust — mindi üle teaduskonniti 
majutamisele ja võeti kasutusele 
uus, 540-kohaline kõrgühiselamu.

1969/70. õppeaastal oli ülikoo
lil 5 ühiselamut 2353 kohaga Tar
tu linnas, millele lisandus veel 
241 reservkohta Kukulinnas, El
vas ja Vana-Tiigi keldrikorrusel. 
Kokku majutati ühiselamutesse 
63% statsionaarsetest üliõpilas
test. 1971/72. õppeaastal on meie 
kuues ühiselamus 2902 kohta, kuid 
siiski peame kasutama Kukulinna 
pioneerilaagrit. Ulatub ju statsio
naarsete üliõpilaste arv 4300-ni, 
kellele lisanduvad veel 0-kursus- 
lased ja kvalifikatsioonitõstjad. 
Vaatamta olukorra mõningale pa
ranemisele pole ühiselamute ruu
mikitsikus veel lahendatud.

Omavalitsuse viimisel ühisela
mutesse töötasid dekanaadid ja

ühiskondlikud organisatsioonid
küllaltki üksmeelselt. Asjalikult 
asus oma ühiskodu elu korralda
ma Ajaloo-Keeleteaduskonna rah
vas, kus ühiselamu noukogu tuu
mik kuulus ka ametiühingu büroo 
koosseisu. Selline personaaluni- 
oon õigustas end täiesti, sest 
ühiselamu töö suunamine kuju
nes nüüd ametiühingu büroo tege
vuse orgaaniliseks osaks.

Muret teevad igasügisesed ras
kused Kukulinnaga — eelkõige 
transpordi, kütte, sooja vee ja toi
duvalmistamise tingimuste osas. 
Et need hädad korduvad aastast 
aastasse, siis oleks normaalne, et 
meie majandusaparaat suudaks 
neid ennetada. Paigutatakse ju 
Kukulinna 1 kursuse üliõpilased, 
kellele ülikooli elukorraldus on al
les võõras. Peavad siis just ne
mad alustama majanduslike ras
kuste murdmisega!

1970. a. sügisel koostasid admi
nistratsioon ja ühiskondlikud or
ganisatsioonid ühielamutes teh
tava kasvatustöö kompleksplaani. 
Ametiühingu mureks jäi kontrol
lida ühiselamute varustust, üld
kasutatavate ruumide korras
hoidu, sanitaarset olukorda ning 
toitluspunktide tööd. Koos kom- 
somolikomiteega tuli korraldada 
võistlus ühiskodudes. Samuti pidi 
ametiühing seisma hea ühisela
mute varustamise eest ajakirjan
dusega ning esteetilise kasvatus
töö eest.

Ühiselamuprobleemid olid kõne 
all kümnel komitee koosolekul. 
Paljudestki kitsaskohtadest suu
deti üle saada, kuid osa puudusi 
püsib tänaseni (näit. pesuköögi 
ümberehitamine Pälsoni t. 23). Edu 
on saavutatud võistluse korralda
misel. Selleks lõid häid eeldusi üli
õpilaste paigutamine teaduskonniti. 
Parimad olid Ajaloo-Keele
teaduskonna ühiselamu (Pälsoni 
t. 14) ja Matemaatika-Bioloogia- 
Geograafiateaduskonna ühisela
mu (Tiigi t. 14). Nende ühisela
mute nõukogudele sai preemiaks 
ekskursioon oma soovi kohaselt ja 
puhkelaager Käärikul talvisel va
heajal — vajalikud kohad selleks 
on reserveeritud.

Hoolimata ruumikitsikusest ojid 
kõigis ühiselamutes õppetoad õp
pijate kasutuses. Vastavalt või
malustele on rajatud spordinurki 
ja muretsetud spordiinventari 
(kokku 450 rbl. eest). Näiteks 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi
lased vabastasid äsja oma ühis
elamu keldriruumid, kuhu muret
seti lauatennise varustus.

Muret on olnud ühiselamu sise
korra eeskirjadega. Kuni 1971. а. 
maikuuni ei olnud uued eeskirjad 
kinnitatud, see soodustas korra
lagedust. Nüüd on eeskirjad ole
mas ja käesolevast sügisest tuleb

asuda nende kõrvalekaldumatule 
täitmisele. Kõik ühiselamus elune
jad teadku, et igale korrarikku
misele reageeritakse. Ellu tuleb 
viia põhimõte: kui sa ei allu ühis
kodu sisekorrale, siis ei saa sa 
seal ka elada.

Perspektiivid ühiselamute ruu
mikitsikuse lahendamiseks on kül
laltki lootusrikkad. Käesoleval 
viisaastakul rajatakse veel üks 
540-kohaline ühiselamu Leningra
di maanteele ja on reaalne teise 
samasuguse võtmine ehitusplaa- 
ni, kui peame silmas NLKP KK 
ja NSVL MN äsjast määrust üli
õpilaste olmetingimuste paranda
mise kohta. Ka vabariigi ja Tar
tu linna organid suhtuvad igati 
mõistvalt meie üliõpilaste elamis- 
pinnavajadustesse. Tahaks loota, 
et hoolitsus ühiskodude eest aitab 
kaasa ka elamiskultuuri tõstmise
le ühiselamutes..

Ametiühingukomitees tegeles 
ühiselamutega põhiliselt Katrin 
Tomson.

ÕPPEJÕUDUDE ELAMIS
PINNAST

Hoopis raskem on küsimus õp
pejõudude varustamisest vaja
liku elamispinnaga. Pöördusime 
koos ülikooli juhtkonna ja partei
komiteega vabariigi valitsuse 
poole, et leida reaalset lahendust.

1970. a. eraldas Tartu Linna 
TSN Täitevkomitee ülikoolile 9 
korterit elamispinnaga 340, m2. 
Nendesse korteritesse on juba ko
litud. Paljud korterivajajad jäid 
aga endiselt oma järjekorda oota
ma. Perspektiivis on 1972. aastal 
90-korterilise suurpaneelidest elu
maja püstitamine ülikoolile Võru- 
Aardla tänava rajoonis. Krunt on 
eraldatud, projekt seotud. Jääb 
oodata tööde algust. Juriidiline 
alus pandi õppejõudude 28-korte- 
rilisele elamukooperatiivile «Tar- 
batu» (Kalevi t. 6 — seega üli
kooli uusehituste vahetus naab
ruses). Kavas on veel 60 koope
ratiivkorteri ehitamine Võru-Aard- 
la tänava piirkonda. See hoone 
peab valmima 1973. aastal. Indi
viduaalelamute rajamiseks anti 
meie kollektiivi liikmetele 1971. a. 
linnas 9 krunti.

Möödunud kevadel reorganisee
riti osaliselt korterisoovijate arve
levõtmine. Nüüd tegutsevad üle- 
ülikoolilise korterikomisjoni kõr
val veel 12 teaduskondlikku või 
allasutuste komisjoni, kelle üles
andeks on oma töötajate taotlus
te läbivaatamine ja ametiühingu
komiteele vastavate ettepanekute 
tegemine. Tegelike korteritingi- 
muste väljaselgitamine ja kont
rollaktide koostamine jääb endi
selt ametiühingu büroode ülesan
deks. Seoses 90-korterilise maja 
ehitamisega tuleb teaduskondade 
korterikomisjonidel kiirustada ma
terjalide esitamisega, et saaks 
asuda nende korterite õigeaegsele 
ja igati läbikaalutud jaotamisele.

Eelolevad aastad tunduvad õp
pejõududele korterite andmise 
poolest igatahes tunduvalt pers
pektiivikamad, kui olid äsjamöö
dunud.

(Järgneb)

Ülikooli töötajate 
teaduslikust võimekusest

Käesoleva aasta kevadsemestril 
ülikooli teaduslik-pedagoogiliste 
töötajate poolt täidetud perfokaar
tide analüüs võimaldab teha mõnin
gaid järeldusi meie kollektiivi töö
võimest. Vanuseline analüüs (vt. 
«TRÜ», 23. VI 1971) näitas, et li
gi veerand uuritavast kollektiivist 
on 40- kuni 50-aastased. Vanusegru
pid nooremate ja vanemate hulgas 
on esindatud peaaegu võrdtõenäo- 
selt. Domineerivasse vanusegrup- 
pi kuulub umbes kolmandik ka
teedrite ja laboratooriumide juha
tajaid, dotsente ja vanemõpeta
jaid. See on väga suur osa ühe 
vanusegrupi kohta ja nähtavasti 
juba nüüd peame mõtlema sellele, 
kuidas 15—20 aasta pärast kas
vatada selle vanusegrupi tööta
jatele väärikas vahetus.

Põhiliseks ülikooli õppejõu hin
damise kriteeriumiks on tema tea
duslik tase ja pedagoogilised või 
med. Saadud materjalist selgub, 
et põhiline osa ülikoolis tehtud 
teaduslikest töödest langeb 36-kuni 
50-aastaste töötajate arvele. Pal
jud selle vanusegrupi töötajad on 
publitseerinud juba 50—200 artik
lit. Et siia kuuluvad peamiselt 
meie vilunud õppejõud ja teadus
likud töötajad, siis on see ka 
ootusepärane. Suure publitseeri
tud artiklite arvuga paistab silma 
ka vanade veteranide (üle 66 aas
ta) grupp, kelles üksikud on pub
litseerinud 200—400 tööd. Kesk
mine tööde arv on muidugi väik
sem. Orienteerivad keskmised and
med iga inimese kohta tuleva töö
de arvu ja viljakuse kohta on esi
tatud tabelis.

TRU õppe-teadusliku koosseisu keskmine teaduslik produktiivsus j*
tööde arv

> —, со — m
ю  ю  . со

keskmine

ritucMöS- °'4 3,7 6,9 16,7 23;5 26,0 44 31 39 73 (46*)
de arv

keskmine 
aastas 
publitsee
ritud too- 008 0 6 j j 2 2 2 3 2 4 2 8 28 26 2 6 8<=) 
de arv > > • > . v > /

(viimase 
5 aasta 
jooksul)

* Ilma kahe kõige viljakama kolleegi töödeta.

Keskmine tööde arv kasvab kii
resti vanuse kasvades ja juba 36- 
kuni 40-aastastel saavutab küllaltki 
soliidse hulga. Edasi tööde arvu 
kasv veidi aeglustub. Erandi moo
dustavad meie ülikoolis 51- kuni 
55-aastased ja enam kui 65-aasta- 
sed, kelle poolt publitseeritud tööde 
arv tugevasti ületab ülejäänute 
tööde arvu. Meie töötajate viljaku
sega võib rahule jääda. Põhiline 
osa õppe-teaduslikust kollektii
vist suunab aastas trükki keskmi
selt 2 artiklit. Kui arvestame, et 
ankeetküsitlus haaras ka kõrge
ma haridusega insenere ja va- 
nemlaborante, siis see arv on ise
gi silmatorkavalt kõrge. Tabelis 
toodud andmetest nähtub, et meie 
ülikoolis teadlase kujunemise ja 
stabiliseerumise protsess kestab 
keskmiselt kuni 35. eluaastani. 
Viljakus püsib sellest eluaastast 
kuni kõrge vanaduseni praktiliselt 
muutumatuna ja on küllalt suur.

Trükitud tööde arvult on kind
lalt esikohal professorid ja ka
teedrite ning laboratooriumide ju 
hatajad. Igaüks neist on publit
seerinud keskmiselt poolsada ja 
enam tööd. Neile järgnevad dot

sendid keskmiselt 30—35 tööga, 
iga vanemõpetaja keskmine .pub
litseeritud tööde arv on 10—20 
piires. See on ka arusaadav, sest 
viimased on harilikult esimestest 
nooremad. Täpsemini iseloomus
tab aga võimekust viljakus, mille 
mõõduks võiks olla keskmine aas
ta jooksul publitseeritud tööde arv. 
Kui kogu teaduslik-pedagoogi- 
lise kollektiivi iga liige suunab 
trükki umbes 2 tööd, siis professo
ritelt ja kateedrite ning labora
tooriumide juhatajatelt saame aas
tas keskmiselt 4—6 tööd, dotsen
tidelt 2—3 tööd, teistelt tunduvalt 
vähem.

Kõrvalekalded keskmistest näi
tajatest on meie kollektiivi liik
mete hulgas küllalt suured. Nii on 
ka dotsentide ja vanemõpetajate 
hulgas selliseid, kes viimase viie 
aasta jooksul ei ole midagi trükis 
avaldanud. Eriti palju on neid 
aga assistentide hulgas. On isegi 
selliseid vanemõpetajaid ja assis
tente, kes üldse kunagi pole m i
dagi trükis avaldanud. Kõrgema 
õppeasutuse õppejõu töö peaks

(Järg 4. lk.)

N a a be rrah va  liikmeid meie peres

Enne professor, 
pärast üliõpilane

Itaallased panid ühele uuele 
ainele nimeks grindelhape, sel
lest saadud soolad nimetati grin- 
delaatideks. Kuulus ju korvõieli- 
ne, millest hapet saadi, Grindelia 
perekonda (mis omakorda oli ni
me saanud esimeselt kirjeldajalt). 
Niiviisi jõudis poolteise aastasaja 
pärast loodusteadusse jälle nimi 
G r i n d e l .  David Hieronymus 
Grindel ehk Davids Hieronlms 
G r i n  d e l i s  (1776— 1836) oli 
mitmekülgne õpetlane — keemik, 
farmatseut, botaanik ja arst, kes 
tolleaegses Vene riigis oma alal 
mõndagi esimesena ette võttis. 
Ligi veerandi oma elust kuulus ta 
Tartu ülikooli perre — algul pro
fessorina, pärast. . .  üliõpila
sena.

Oktoobris möödus 195 aastat 
tema sünnist, ent alustagem pi
sut kaugemalt.

Põhjasõja päevil õnnestus ühel 
ettevõtlikul läti pärisorjal põge
neda Riiga, Legaliseeruda pol
nud kerge. Suurem osa tsunfte oli 
sakslaste käes. Märtinš Grundu- 
lis ('rünt') sai põgeniku nimeks, 
mis 1712 kaubakandjate tsunfti 
registrisse kanti. Pärast valiti

Märtinš selle oldermanniks. Tema 
poeg Mikelis võeti juba jõuka
masse mastipraakerite tsunfti ja 
temagi sai oldermaniks. Mikelis 
võitles lätlaste õiguste eest ning 
oli neist esimesi, kes sai Riia lin
na kodaniku õigused, kaotas aga 
oma läti nime. Temast sai Michael 
Grindel. Tema poeg Dävids Hie- 
ronlms läks 12-aastaselt tööle 
Elevandiapteeki, mis tegutses 
Riias juba 1570. aastast peale. 
(Jauniela 15 plaanitsetakse nüüd 
selle auväärt rohupoe taasava
mist.) 6 aastat siin õpipoisiks ol
les valmistus noor Grindelis öösi
ti ja varastel hommikutundidel 
suurkooli astumiseks. 1795 immat- 
rikuleeriti ta üliõpilaseks Jena üli
kooli. Ta studeeris loodusteadusi, 
eriti aga tollal moodi läinud kee
miat. Õpingud katkestas imperaa
tor Paul I 1798. a. ukaas. Suure 
Prantsuse revolutsiooni kahjuli
kest ideedest nakatumise välti
miseks kutsuti välismaal õppivad 
Vene alamad koju tagasi. D. H. 
Grindelis õiendas 1800 apteekri 
ning keemiku eksamid Peterburis 
ja sai esimese lätlasena sel alal 
diplomi. Ta jätkas tööd Elevan- 
diapteegis — nüüd juba apteekri 
ja kaasomanikuna. Vabal ajal te

geles ta keemia jm. loodusteadus
tega ning kirjutas raamatuid. 
Riias tutvus ta alles mõne aas
ta eest Lääne-Euroopast Liivi- 
maale siirdunud G. F. Parrotiga. 
Temaga koos organiseeris Grin
delis moodsa keemia ringi, mis 
populariseeris Lavoisier’ saavu
tusi. Koos sõbraga uuris ta 1801 
esimesena Venemaal galvano- 
elektrilisi nähtusi ja tegi esimesi 
katseid elektrokeemias, uuris söe 
koostist, töötas välja meetodid 
õhu puhastamiseks ja suhkru saa
miseks peetidest. Viimase uuri
muse avaldas Grindelis 1802 ja 
sai selle eest auhinna. Jena üli
kooli filosoofiateaduskond aga 
andis talle ilma töö esitamiseta 
doktorikraadi. Sama aasta lõpul 
kutsus vahepeal rektoriks saanud 
Parrot sõpra Tartu ülikooli töö
le, aga majanduslikel kaalutlustel 
jäi see Riiga.

1803 avaldas Grindelis Balti
maade botaanika käsiraamatu, 
asutas keemia- ja farmaatsiaselt- 
si (esimese sellealase organisat
siooni Venemaal) ja hakkas välja 
andma Venemaa esimest teadus
likku ajakirja keemia ja farmaat
sia alal — «Russisches Jahrbuch 
der Pharmazie» (1803— 1810). Kui 
Grindelist uuesti ülikooli kutsu
ti, siis müüs ta vahepeal täiesti 
tema valdusse läinud apteegi 
ning kolis Tartu. Tartu ülikoolis 
tegutses D. H. Grindelis 1804— 
1814 keemiaprofessorina. 1810— 
1812 (seega ka Isamaasõja päe
vil) oli ta ühtlasi rektoriks — 
seitsmendana Parroti järel. Tar
tu perioodil ilmus tema sulest

rohkesti uusi teoseid botaanika, 
keemia ja mõnelt naaberalalt — 
uurimusi, populaarteaduslikke kä
sitlusi ja õpikuid, nende seas ka 
üks esimesi orgaanilise keemia 
kursusi. 1807 hinnati tema tege
vust Vene TA kirjavahetajaliik
meks valimisega. Peale selle oli 
ta veel mitme Vene ja välismaa 
teadusliku seltsi liige või auliige. 
Ometi loobus Grindelis 1814 pro- 
fessoriametist, millega sõjajärg
sel ajal oli raske perekonda ela
tada. Üliõpilasi see nähtavasti 
kurvastas. Mustad ülikonnad sel
jas, saatsid nad oma lahkuvat 
õpetajat Riia maantee 7. versta
postini.

Riias ostis Grindelis oma vana 
apteegi tagasi ja töötas 7 aastat 
jälle farmatseudina, jagades hä
dalistele ka Grindei tilku. Sel ajal 
võis Elevandiapteegis käia ka 
Kr. J. Peterson, kelle koolitee al
gul siit mööda viis. Ühtlasi jät
kas Grindelis teaduslikku tege
vust, tekitades sensatsiooni teose
ga kunstlikust vereloomest elekt
rivoolu abil, soovitas mitmeid hi- 
niini aseaineid malaaria raviks, 
avaldas 1819 esimesena Kemeri 
tervisvee keemilise analüüsi tule
mused ning esimesed juhendid 
selle kasutamiseks. Nüüd on Ke
meri Läti NSV silmapaistvaim 
balneoloogiline kuurort.

Siis aga tabas Grindelist saa- 
tuselöök: üksteise järel suri tal
4 last. Eriti kurvastas isa vane
ma poja kaotus, kellele ta oli pan
nud suuri lootusi. Ta otsustas 
vahetada elukutset. 44-aastasena 
tuli endine rektor Tartu tagasi, et 
astuda Arstiteaduskonda. Siin õp

pis ta 1820— 1822, asendades üht
lasi n.-ö. kohakaasluse alusel hai
gestunud professoreid. Sel ajal 
pidi ta kokku puutuma ka 
Fr. R. Faehlmanniga. Mõnda aega 
jätkas Grindelis Tartus kahe pe
rioodilise väljaande toimetamist
— «Rigaische Stadtblätter» (1813 
—1821) ja «Medicinisch-pharma- 
ceutische Blätter» (1819— 1822).
S klassi arsti diplomi kätte saa
nud, pöördus Grindelis jälle Rii
ga tagasi, kus oli 1823. aastast 
elu lõpuni kreisiarstiks. Kui Bal
tikumi 1831. a. haaras esimene 
kooleralaine, siis juhtis Grindelis 
oma kreisis taudi tõrjet, olles 
seega Riiga appi tõtanud Fr. R. 
Kreutzwaldi ülemuseks. Muuks 
tegevuseks Grindelisel arstiame
ti kõrvalt enam aega üle ei jää 
nud.

Grindelis suri Riias 60. eluaas
tal. Ta maeti samale Jakobi kal
mistule, kus juba 14 aastat oli 
puhanud Kr. J. Peterson. Ei ühe 
ega teise hauda pole tänapäeval 
enam teada. Grindelise järglased 
maeti üle jõe asuvale Ägens- 
kalnsi kalmistule (nimetatud ka 
Märtina kapi). Perekonna kabeli- 
hoone seinale kinnitasid Riia far 
matseudid 1903 D. H. Grindelise 
mälestustahvli, mis on säilinud 
tänini.

D. H. Grindelise tegevust on 
uurinud J. Straudbergs (1886-— 
1952) ja J. Stradiijš (*1933). Kel
lel huvi on jätkata, leiab rohkesti 
lähteandmeid kogumikust «Из ис
тории медицины», 3, Рига 1960.

Т. KARMA 
RIIA



Kas võib 
teie noorust 

laenata?
??
Vaatan küsijale, vanemale daa

mile teisel pool lauda imestunult 
otsa. Siis taipan, et juttu on uuest 
«Noorusest», mis siinsamas käe
ulatuses.'

«Palun-palun.»

Ulatan värske numbri küsijale, 
kellega meid praktika ajaks ühte 
ruumi istuma (pro: töötama) pan
di. Esialgne teistpidimõistmine pa
neb muigama.

Üks tööpäev jälle läbi. Lähen 
Võidu väljakult trollibussile. Ot
sin sellesama «Nooruse» kotist 
välja.

«... Inimene kohtub oma elus 
alati selle mõistega — esimene. 
Ja inimene tahab sisimas ikka ja 
jälle esimene olla, ehkki...»

Kahe patsijuppidega koolitüdru
ku kahekõne käib üle bussi. Uks 
ohkab ja toob siis oma südamemu- 
re teise ette:

«õuu-dsalt halb on koolis. Mui
du poleks ju viga, aga need prak
tikandid!»

Kooliga pole küll tegemist, siis
ki olen puudutatud.

«Nad on nii-ii lollid. Tunnis on 
nii-ii igav ja me ei saa absoluut
selt millestki aru.»

Tüdruku žestid ja hääl on nii-ii 
ilmekad, et . . .

«Meil oli üks ülesanne: laagris
se toodi apelsine, need tuleb rüh
made vahel võrdselt ära jaotada. 
Me ei oska lahendada. Praktikant 
ütleb: jagage neljaga. Noh, jaga
me. Kolm kasti jääb üle. Aga mis 
nendega teha? Meie ei tea ja õpe
taja ka ei tea.»

Ja siis siira kahetsusohkega:
Vana õpetaja oli meil ikka jube 

hea. Mis see praktikant üldse tu
leb kooli, kui ta meiega hakkama 
ei saa.»

Tüdrukud lähevad Koskla pea
tuses maha.

«... Kas ei taha inimene äkitselt 
ühel ilusal päeval jätta kõik, mis 
tal on, võtta oma kimpsud-komp- 
sud, osta pilet rongile või «Aero- 
floti» õhusõidukile, sõita ja sõita, 
jõuda suure sinise mere äärde, 
kõrgete mägede manu?>

Siniseid tekleid tänaval kuipal
ju. Nagu oleks pool Tartut Tal
linna üle kolinud. Viimane aasta, 
aga ka esimene. Võib-olla on meie 
paljude tahtmine sõita ja sõita . . .  
Aga üks tulevane pedagoog lau
sus: «Ja siiski ma tunnen, et mi

nu õige koht on just koolis ja ma 
ei suuda kuskil olla nii rahul kui 
laste hulgas. Lapsed on võrratud.» 
Ainulaadsed sõnad ja ilusad. Õpe
tajaamet on kõrvaltvaatajale ikka 
kas liiga ilus või lausa ebameel
div. Aga on kindel, et see prak
tikant oskab apelsinid täpselt ära 
j agada...

Meeles on üks teinegi ütlemine, 
peaaegu niisama hõiskav: «Isegi mu 
praktika juhendaja ütles, et mi
nust küll õpetajat ei saa!»

Ka nende sõnade taga on aru
saamine. Parem kui vaikne leppi
mine, parem kui üks kiretu peda
goog lisaks.

Ja jälle tuleb üks koolilugu 
meelde.

Praktikant tormab klassist väl
ja: «No mitte ei tea, miks ma tal
le käratasin — Valerik, istu vaik
selt! — kui ometi klassis pole üh
tegi Valerikut!»

Esialgu on olemas noorus, mis 
teeb mõned asjad lihtsamaks, mõ
ned muidugi jälle keerulisemaks,

mis kleebib külge nime «prakti
kant», ja mida ei saa natukenegi 
laenuks anda, tee mis tahad.

PRAKTIKANT

+ Mõned laused septembrikuu 
«Nooruse» esimeselt leheküljelt.

Leonhard 
Kangur 70

14. novembril saab 70-aastaseks 
TRÜ Majandusteaduskonna rahan
duse ja krediidi kateedri vanem
õpetaja Leonhard K a n g u r .

Juubilar sündis Põltsamaal 14. 
novembril 1901.a. käsitöölise pere
konnas. Saanud alghariduse sünni
linnas, jätkas ta õpinguid Tartu 
Reaalkoolis ja Tartu Kommerts
gümnaasiumis ning astus 1922. a. 
Tartu Ülikooli Oigus-Majandustea- 
duskonda, mille lõpetas 1933. a. 
panganduse erialal.

Enne tööle asumist TRÜ-s oli 
Leonhard Kanguri tööpõlluks pea
miselt pangandus. Alates 1929. a. 
töötas ta mitmetes kodanliku Eesti 
pankades ning 1941.— 1961. a. NSV 
Liidu Riigipanga Tartu osakonnas. 
Tunnustatud spetsialistina aitas ta 
mitmetel ametikohtadel aktiivselt 
kaasa panga töö organiseerimisele 
ja korraldamisele.

Seoses Majandusteaduskonna väl
jaarendamisega TRU juures leidsid 
Leonhard Kanguri suured kogemu
sed ärakasutamist õppetöös. 1957.
a. kutsuti ta lugema krediidialaseid 
distsipliine rahanduse eriala üli
õpilastele, algul kohakaasluse alu
sel, 1961. aastast alates aga koos
seisulise õppejõuna. Juubilar on 
põhjalike teadmiste ja suurte prak

tiliste kogemustega õppejõud, kes 
oskab oma teadmisi üliõpilastele 
hästi edasi anda. Tema_ sulest on 
ilmunud krediidialaseid õppevahen
deid.

Tänuväärset tööd on juubilar tei
nud teaduskonna kaugõppeprode- 
kaanina (1961— 1966) ja TRU 
kaugõppeprorektori kohuste täitja
na (1966— 1969). Ta saavutas suurt 
edu õppetöö korraldamisel ja päl
vis kaugõppijate lugupidava tun
nustuse nende murede lahendami
sel. Asjalike nõuannete ja innusta
va sõna eest on juubilarile tänuli
kud paljud diplomandid, disser
tandid ja nooremad õppejõud.

Juubilar on alati aktiivselt osa 
võtnud ühiskondlikust tööst. Tema 
suured teadmised finantsala küsi
mustes on leidnud kasutamist mit
mete revisjonikomisjonide töös ja 
mujal. L. Kangur on veel praegugi 
Rahvakontrolli Tartu Linnakomitee 
ühiskondlik inspektor ja Tartu Tar
bijate Kooperatiivi kontrollrevisjo- 
nikomisjoni esimees.

Juubilar on alati leidnud aega 
osavõtuks üliõpilaste ja õppejõudu
de üritustest ning just seal on väl
jendunud tema nooruslikkus ja ak
tiivsus, olgu siis tantsupõrandal 
või asjalikus sõnavõtus koosolekul, 
filosoofilises seminaris või konve
rentsil.

Juubeli puhul surume kätt ja 
soovime tugevat tervist ning kor
daminekuid edaspidistes ettevõt
mistes veel paljudeks aastateks.

Kolleegid

ENSV kõrgema ia keskhari
duse ministri käskkirjast

Nõukogude rahvas tähistab Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni 54. aastapäeva NLKP 24. kongressi otsuste täitmise tähe all.

Meie maa kõrgema ja keskerihariduse süsteemis on selle esimeseks 
märkimiväärseks tulemuseks stipendiumide tõstmine eelolevast õppe
aastast ning üliõpilaste üleliidulisel kokkutulekul kavandatud kõrge
mate koolide osatähtsuse ja vastutuse kasv kommunistliku ühiskonna 
ülesehitamisel.

Soovin ministeeriumi, kõrgemate ja keskeriõppeasutuste kollektiivi
dele jõudu ja edu kongressi otsuste ning viisaastaku suurte ülesannete 
täitmisel.

Tööülesannete eeskujuliku täitmise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse 
eest avaldan kiitust ja premeerin alljärgnevaid seltsimehi:

a) a v a l d a n  k i i t u s t
TARTU RIIKLIKUST ÜLIKOOLIST 

Raimond Hagelbergile — kateedrijuhatajale,
Jaak Annusele — professorile,
Kaljo Villakole — üliõpilasele

b) p r e m e e r i n
TARTU RIIKLIKUST ÜLIKOOLIST 

Salme Mõru — trasporditöölist
August Savi — keskküttekütjat
Johannes Kivi — santehnikut

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Istun vana professori juures. 

Laualamp valgustab mahedalt tu
ba. Kunagi, 42 aastat tagasi, alus
tasime koos samas koolis, pühen
dades oma elu noorte õpetamisele.

Jutt kaldus minu mälestuste aval
damisele TRÜ ajalehes. «See on 
hea, et sul on alles märkmed sel
lest keerulisest ajastust. Need 
märkmed on ju osake ülikooli aja
loost,» lausus professor. «Minul 
on säilinud vaid üksainus märk
mik, just sellest perioodist, mida 
sa kirjeldad.» Ta ulatas mulle ka
lendermärkmik aastast 1944, kus 
päevast päeva on 'tehtud napisõna
lisi sissekandeid.

Pilk jäi peatuma 13. aug. 1944.
«Meid kasarmeeriti ja hoitakse 

Botaanika tänava algkoolimajas. 
Logeleme niisama.»

14. aug.: «öösi mitu häiret. Meid 
t u t v u s t a t i  p ü s s i g a »  ja
15. aug.: «Hommikul tehti Tähtvere 
pargis harjutusi, pärast t u t v u s 
t a t i  p ü s s i  p u h a s t a m i s t . »

Ka see on kübemeke ülikooli aja
loost.

Kõikjal, kus fašistlikel okupanti- 
del läks korda kanda kinnitada, 
hoolitsesid nad eelkõige haritlas
konna kõrvaldamise eest. Fašistid 
lähtusid seisukohast, et kehast on 
kergem jagu saada, kui pea on 
otsast maha raiutud!

Eestis, kus kodanlikud natsiona
listid pugesid kasvõi nahast välja, 
et abistada oma «päästjaid», ei ol
nud tavaline gestapoolaste meetod
— seina äärde saatmine — eriti ots
tarbekohane. Tõsi, teatud osa intel
ligentsist hukati juba 1941.a. Edasi 
toimus paljude haritlaste «ümber
kasvatamine» koonduslaagrites, ööl 
vastu 20. aprilli 1944. a. toimus ha
ritlaste massiline vahistamine, keda 
süüdistati mitte «bolševismis», vaid 
hoopis «anglofiilsuses»!

Vahistati arste, juriste, ülikooli 
õppejõude, ajakirjanikke, kooliõpe
tajaid ja isegi mõningaid endisi 
Eesti kodanliku sõjaväe ohvitsere. 
Kõik nad viidi Taillinna Keskvang
lasse. Ainult osa neist pääses elu
ga.

Siiski polnud eesti haritlaskond

veel põhiliselit hävitatud. Otsustava 
löögi andmiseks valisid fašistid aja, 
mil Punaarmee asus Eesti NSV 
vabastamisele. Fašiste abistasid 
igati niisugused paadunud kodanli
kud natsionalistid nagu Tartu lin
napea K. 'Keerdoja, ülikooli rektor
E. Kanl.

Gestaapo residendina ülikoolis oli 
E Kant hästi informeeritud profes
sorite, õppejõudude ja teenistujate 
meeleoludest. Tal olid kindlad and
med ,et enamik neist, kel puudusid 
«tõsisemad teened» omakaitselaste- 
na, «jupolastena», või siis koondus
laagri valvuritena 1941. a. suvel, 
eelistavad kindlat jalgealust kodu
maal riskantsele reisile üle Lääne
mere. See tähendas aga, et «punas
te» tulekul oleks ülikool saanud ot
sekohe alustada tööd. Kuid just 
seda ei tohtinud lasta sündida, sest 
Kanti arvates sai bolševikke kõige 
valusamalt diskrediteerida, seades 
neid olukorra ette, et Tartu ülikool 
oleks aastaid töövõimetu! Kõige 
kavalam oleks hävitada ülikooli õp
pejõud bolševike endi kätega.

Nii juhtuski, et laupäeval, 12. 
augustil toimetati ülikooli õppejõu
dudele* ja teenistujatele allkirja 
vastu koju šapirograafil paljunda
tud kutsed. Need olid viseeritud 
ülikooli majandusjuhataja J. Han- 
nibali poolt. Kutse saajat kohustati 
r e k t o r i  k o r r a l d u s e l  viivi
tamatult ilmuma Botaanika tän. 
algkooli (praegune XI 8-klassiline 
Kool Komsomoli tänaval) n õ u 
p i d a m i s e l e  ülikooli hoonete 
kaitse ja tuleohutuse küsimustes.

Üle saja õppejõu ja teenistuja 
tulid koolihoonesse, ikus sõelus roh
kesti relvastatud omakaitselasi. 
Nad juhatasid tulijad lahkesti 
«koosoleku saali», kuid majast ei 
lasknud enam kedagi välja. Möö
dus tund, teine jkolmas, aga arva
tav koosoleku juhataja — rektor — 
ei ilmunud ega ilmunud.

Jõudis kätte öö. Pimeduse katte 
all õnnestus paaril nooremal õppe-

TRÜ rektori käskkiri
(algus I. lk.)

Majandusteaduskonnast: 
van.-õp. Vaiki LUIGALEHELE.
Üliõpilastele Jaak VITSURILE, Kersti KURELE, Siim KAL

LASELE, Tõnis JAKOBILE, Anne VASARALE, Maimu KASE
ORULE, Vello PEEDIMAALE, Peep RAIDILE, Kai VETLES- 
TELE, Boris SINODSKILE.

Matemaatikateaduskonnast: 
dots. Olaf PRINITSALE, Simson BARON1LE, Lembit KI

VISTIKULE.
Üliõpilastele Ivo VANALE, Eve MARTINILE, Hille VARU- 

LILE, Ülo SAMARÜÜTLILE, Natalia TRUDNIKOVALE, Elve 
TAMMESELE.

Õigusteaduskonnast: 
üliõpilastele Paul VARULILE, Arno ALMANNILE, Jüri 

PAABULE, Mai KOLLILE.
Teaduslikust Raamatukogust: 

raamatukoguhoidja Malle ERNITSALE, desinfektor Adele 
RENTEL1LE.

Vanemtöödejuhataja jaoskonnast: 
krohvija Nikolai TSESNAKOVILE, müürsepp Nikolai SPAS- 

SOVILE, puuseppadele Märt HIIOBILE ja Heino LI1VA- 
MÄGILE, betoneerija Eduard PAHHOVSKILE, maaler Aino 
MÄELE.

Admin. majandusosakonnast: 
autojuhtidele Einard KASELE, Heldur PEETSILE, Eino 

KAIKILE, Andrei MARTI KAI NENILE, Kalev UUDAMILE, 
Robert VÕNGERFELDILE. TRÜ REKTOR

jõul sanitaarsõlme akna kaudu ka
duda. Ülejäänute meeleolu langes 
aga alla nulli.

«Kurat võtku, kas me oleme siis 
arreteeritud, et välja ei lasta?» pä
risid nad hommikul omakaitselas- 
telt. «Oh, ei — rahustasid need — 
mitte a r r e t e e r i t u d ,  vaid ka- 
sa r  me e r i t u d !  Täna on püha
päev, puhake rahus, homme algab 
sõjaline väljaõpe!»

Niisiis, pühapäeval, 13. augustil 
1944. a., päeval, mil Punaarmee 
vabastas Võru linna, sündis Saksa 
veermahti uus väeüksus, mida ting
likult võiks nimetada «Tartu pro
fessorite pataljoniks». Isegi ülemus 
oli määratud — uurali keelte pro
fessor Julius Mark (kodusõja-aegne 
valgete ohtvitser).

artu
professorite
pataljon“ * 

Dotsent 
Anatoli Miti 

mälestusi

* Arstiteaduskonna õppejõud saadeti 
sundevakueerimise korras ööl vastu 
19. aug. H aapsallu  haavatud saksa 
sõdureid paikama.

Puhkusest ega rahust ei tulnud 
siiski midagi välja, sest lõuna pai
ku pommitasid Nõukogude lennu
kid raudteejaama piirkonda. «Ka- 
sarmeeritud» professorkond tunne
tas nüüd täiel määral, et asi läheb 
üpris tõsiseks.*

Järgmisel päeval toodi kohale 
mõned püssidki ning «sõjaline 
väljaõpe» algas. Et pooled «vapra
test grenaderidest» polnud iial

* Avaldatakse realt asjaosalistelt 
saadud mälestuste põhjal.

* Prof J. Mägiste, kasutades talle 
antud lüh ia ja lis t linnaluba, ilmus oma 
sõbra E. Kanti juurde n ing teiste is i
kute juuresolekul rektoraadi ruumides 
käratas talle: «Ega sa ometi arva. et 
keegi ei saa aru, et kogu see värk on 
eesti intelligentsi lõplikuks hävitamiseks 
kavandatud!»

püssi käes hoidnud, siis tuli neile 
kõike otsast peale seletama hakata, 
mis on püssiraud, mis on lukk ja 
kust otsast pauk üldse tuleb. Näi
dati padruneid ning selgitati, et 
kuul võib inimese kehasse auku 
sisse lüüa. Et aga mõned «grena
derid» harjutamisel kogemata 
mõnd omadest maha ei kõmmutaks, 
keelati neil õppuste ajal igasugune 
paugutamine. Kaks järgmist päeva 
kulus «väljaõppusteks» Tähtvere 
pargis ning «professorite pataljoni» 
loeti küllaldaselt ettevalmistatuks 
eelseisvateks lahinguteks Punaar
mee tehniliselt täiuslikult varusta
tud regulaarvägedega!

Väljas oli veel päris pime, kui
17. aug. varahommikul koolimaja 
õue sõitsid presendiga kaetud veo
masinad ning läks lahti sõiduks tu
medasse tulevikku. Mis teed mööda 
ja kuhu sõideti, seda ei teatud. 
Lõppeks peatus üks autodest Kaag- 
vere pargis. Kõlas käsklus: «xWaha 
astuda,» ja masin läks varsti oma 
teed. Kuhu olid jäänud teised au
tod, seda ei teadnud keegi.

Alles hiljem selgus, et iga «võit- 
lusrühm» (autotäis õppejõude ja 
teenistujaid) oli toodud ise kohta 
Emajõe lõunakaldale ning paiguta
tud piki nn. «Emajõe kaitsejoont». 
Niisiis — eest oli oodata Nõukogu
de tanke, selja taga mustendas jõ
gi!

Õppejõud lõdisesid .niigi hom
mikusest külmast, kuid põlved läk
sid päris pehmeks, kui nendelt ha
kati võtma allkirju sedelitele, mil
lega allakirjutanud on tõendanud, 
et on v a b a t a h t l i k u l t  astu
nud Saksa sõjaväkke.

Näidata üles meelekindlust ning 
jätta allkiri andmata oleks lõhna- 
nud «bolševismi» järgi. Niisuguste 
tuisupeade taltsutamiseks olid pan
dud lähedusse demonstratiivselt 
lonkima laskevalmis relvadega 
omakaitselased.

Nüüd juba «ametlikult» vormis
tatud võitlusrühm marssis Kaagve- 
re ajutise puusilla lõunapoolse otsa 
kaitsele. Mis sellest, et kogu rüh

ma peale jagati välja vaid mõni 
püss ja üks katkise lukuga kuuli
pilduja ning kõik mehed olid era
riides., õppejõududele kinnitati, et 
just nemad saavad «punase lavii
ni» peatajateks Kaagvere lähistel. 
Püsse lubati juurde tuua ja ka 
mundreid pidi leiduma.

Silla mõlema otsa peal seisid rel
vastatud omakaitselased, kes täit
sid tõkestuskomando ülesandeid 
ega lasknud ühtegi õppejõudu üle 
silla jõe põhjakaldale.

õppejõudude hävitamise aktsioon 
oli E. Kanti plaani kohaselt jõusse 
astumas. Katsugu punased siis ees
ti ülikool veel käima panna, kui 
eestlastest õppejõud on kas kodu
maalt jalga lasknud või siis hukku
nud Emajõe kaldal!

Kuid võitlusrühma lagunemine 
algas sellega, et mõned hea uju
misoskusega õppejõud olid jõudnud 
juba Emajõe põhjakaldale, ning 
hiilisid lähenevast lahingumürast 
eemale.

Keskpäeva paiku ilmusid silla 
kohale Nõukogude lennukid. Silda 
küll ei tabatud, kuid omakaitselased 
kadusid metsa varju.

Õhurünnaku lõppedes oigasid 
haavatud (dots. J. Silvet* jt.). Sur
nud vaikisid iuba igaveseks. Nen
de seas oli üliõpilaskantselei juha
taja L. Kurg ja peahoone koman
dant D. Juhkam.

õhurünnakust toibunud õppejõud 
märkasid, et sild on jäänud täiesti 
valveta. Esialgu üksikult, pärast 
väikeste gruppidena joosti üle silla 
jõe põhjakaldal kasvavasse pääst
vasse võsastikku. Sealt metsa, ee
male nendele kavandatud hukkamis
paigast.

Samuti «haihtusid» ka teistesse 
kohtadesse toimetatud ülikooli 
«võitlusrühmad».

Nii lõppes professorite pataljoni 
kuulsusrohke ilahingutee». E. Kanti 
viimane trump — «vabatahtlik» 
astumine Saksa sõjaväkke — ei 
toonud talle võitu ülikooli teadlas
konna üle. Nõukogude võimudele 
oli kogu see «vabatahtlik» asjaaja
mine* täpselt teada. Punaarmee 
poolt vabastatud territooriumile 
jäänud õppejõude ei võetud kuulu
mise eest professorite pataljoni 
üldse vastutusele.

Aeg oli sammud kodu poole 
seadma hakata. Lahkudes professo
ri juurest pärisin muiates: «Nii 
et sina ei andnud kuidagi veermah
ti mõõtu välja?»

«Ei andnud jah,» vastas tema, 
«aga egas ma ainuke olnud, kes 
varem relva ei olnud käes hoidnud. 
Meie ühine hea tuttav Villem Er- 
nits, kes oli «pataljoni» kuulipildu
riks määratud, oli selle põrgumasi
naga püsti hädas, kuni Kavastu 
kohal vana paadiloksuga üle Ema
jõe minema pani!»

Astusin tänavale. Vaikselt sahi
ses sügisene vihm.

A. MITT

* Dotsent J. Silvet viidi haavatuna 
Saksamaale, kust ta pärast sõda repat- 
rieerus, töötas ülikoolis veel kaua ing 
lise keele dotsendina ja  on praegu tee
nitud vanaduspensionil.

* Em igrantide ajakirjanduses 1949 a. 
on nimetatud, et pärast Tallinna v a llu 
tam ist sakslaste poolt 1941. läksid nen
dega vabatahtlikult kaasa ca 2000 
meest. H iljem  täienesid nende read ju 
ba a inu lt «vabatahtlike» arvel.



A d o  V a b b e  näitus kohvikus Ü l i õ p i l a s k o n d  j a

seksuaalkasvatusÜlikooli kohvikus on võimalik 
tutvuda näitusega Ado Vabbe 
1919.—20. a. linoollõigetest.

Kui me praegu uhkust tunneme 
eesti graafika esindusliku taseme 
üle, siis peab sellele aluse loojate 
hulgas ühe tähtsamana nimetama 
A. Vabbet, kunstnikku ja pedagoo
gi, kelle surmast tänavu möödub

kümme aastat. Kuigi ta oli põhili
selt maalija ja maalieriala õppe
jõud kunstikoolis «Pallas» (asut.
1919. a.), äratas ja ergutas ta ju
ba 20-ndate aastate alguses õpilas
te seas ka graafikahuvi. Graafika- 
õpetus saab «Pallases» kindlalt ja
lad alla alles siis, kui a. 1930—35 

ateljee juhatajaks on eksperimen-
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teerimishimuline ja hea pedagoogi
vaistuga A. Vabbe. Nõukogude 
Eesti graafika oleks kaotanud pal
ju ilma eksperimentaalateljeeta 
(loodi 1947. a.), kuid märgitakse, 
et ateljee muutus tõeliselt popu
laarseks 1953.a., kui seda juhtima 
tuli A. Vabbe.

Käesolev näitus tutvustab A. 
Vabbe enda esimesi graafilisi lehti. 
Neis linoollõigetes võib jälgida 
kunstniku väga erinevaid, spon

taanseid katsetusi. Leiame nii ära
tuntava süžeega pilte kui ka pea
aegu ornamentaalseid kompositsi
oone, nii nõtkelt kulgevat lõike- 
joont kui ka futuristlikult nurgelist 
ja rahutut rütmi.

Näitus sai teoks Tartu Kunsti
muuseumi ja ülikooli kunstikabine
ti koostööna ja on avatud viima
seid päevi,

MARE RUUS

Ülikooli töötajate 
teaduslikust võimekusest

(Algus 2. lk.)
siiski tuginema tema loovale tea
duslikule ja teaduslik-metoodili- 
sele tegevusele. Ka meie kollektii
vi nooremate kolleegide hulgas on 
küllalt palju väikese produktiivsu
sega töötajaid. Oleks vaja uuri
da, mis pidurdab nende produk
tiivsust. Võimaluse ja vajaduse 
korral tuleks püüda need takista
vad tegurid kõrvaldada.

Madala produktiivsusega kol
leegide kõrval on meil aga ka üli- 
produktiivseid. Nii on meil 36— 
50-aastaste kolleegide hulgas terve 
rida seltsimehi, kes on publitseeri
nud keskmiselt 10— 14 artiklit 
aastas. Peamiselt on need profes

sorid ja dotsendid, kuid nende 
hulgas on ka vanemõpetajaid. 
Need kolleegid on viljakuselt kõi
gile eeskujuks. Jääb vaid soovida, 
et nende publitseeritud tööd olek
sid niisama kaalukad kui arvukad.

Teaduslik-pedagoogilise kol
lektiivi poolt publitseeritud artik
lite arvu jaotamise analüüs lubab 
väita, et meie ülikoolil on võime
kas ja produktiivne teadlaste-õp- 
pejõudude pere. Üksikutele nõrka
dele kohtadele selles kollektiivis on 
teaduskondade juhtkondadel ker
ge jälile jõuda ja arvatavasti po
le seal ka raske asja parandada.

K.-S. REBANE,
TRÜ parteikomitee liige

Inimene on tervik ja tema hea
olu seisukohalt on oluline kõikide 
füsioloogiliste funktsioonide opti
maalne kulgemine.

Suhteliselt tagasihoidlikult on 
meil uuritud inimese seksuaalsfääri 
puudutavaid küsimusi. Inimese sek
suaalsuse väljajätmine teadusliku 
uurimise orbiidist võib tuua kahju 
mitte ainult üksikisikule vaid ka 
kogu ühiskonnale.

ü h e  Ü T Ü
auhinnatöö
jälgedes

Seksuoloogia ei ole uus, kaas
ajast tulenev teadus. Uurijate ena
mik loeb seksuaalprobleemide tea
dusliku käsitluse alguseks 19. saj. 
80. aastaid. Nõukogude Liidus on 
seksuaalprobleemidele tõsisemat tä
helepanu hakatud pöörama alles 
viimase kümne aasta jooksul. Prae
guseni puudub meil vajalik uurin- 
guline alus nende küsimuste kä
sitlemiseks. Esineb palju erinevaid 
suhtumisi ja hoiakuid seksuaalkü- 
simuste hindamisel.

Suureks sammuks edasi oli sek
suaalkasvatuse viimine üldharidus
likesse koolidesse. 1968. a. novemb
ris nõudsid ENSV haridusminister 
ja tervishoiuminister ühises instruk- 
tiivkirjas seksuaalkasvatus! vaba
riigi koolides. «Isikliku hügieeni 
kursuse programmis» esitati põhi
lised nõuded, mida noorte seksuaal
kasvatuse juures on vaja silmas 
pidada.

Seega on olemas instruktiivsed 
alused seksuaalalase teadmatuse 
likvideerimiseks. Kõigel sellel on 
kaasaegse profülaktilise meditsiini 
seisukohalt oluline tähtsus. Tead
matusest ja väärast seksuaalkasva
tusest võib tekkida disharmoonia, 
mis pideval ja pikaajalisel püsimi
sel ohustab tõsiselt inimese heaolu.

Oleks ootuspärane, et keskhari
dusega noored on viimase 8 aasta 
jooksul saanud piisavalt seksuaal
set ettevalmistust.

KAS SEE ON AGA N11?

Seda küsimust uuris V kursuse 
Arstiteaduskonna üliõpilane LEM
BIT ENTSIK. Oma auhinnatöös 
«Mõningaid seksuaalalaseid aspek
te üliõpilastel» näitas L. E n t s i k  
noorsoo hulgas läbiviidava seksu
aalalase kasvatustöö puudulikkust, 
nende teadmiste vähesust sel alal. 
Materjal koguti anonüümse ankeet
küsitluse teel, hõlmates noori füsio
loogilise ja vaimse arengu erine
vatel etappidel. Pearõhk asetati 
TRÜ Arstiteaduskonnas, Ajaloo- 
Keeleteaduskonnas ja Kehakultuu
riteaduskonnas õppivate noorte 
teadmiste analüüsile ja hindamise

le. Nende teaduskondade 2163 üli
õpilasest hõlmati küsitlusega 330 
üliõpilast, mis moodustab 15,1% 
ja lubab seega teha küllaltki tõe
päraseid järeldusi.

Alljärgnevalt mõningaid andmeid 
uurimusest.

®  Uuringutel selgus, et ajaks, 
mil isikliku hügieeni programmi 
kohaselt peaks algama seksuaalkü- 
simuste selgitus, on 62,3% noor
meestest ja 46,6% tütarlastest 
neist küsimustest juba informeeri
tud. Sealjuures on suhteliselt vähe 
noori saanud esimest sellekohast 
informatsiooni vanematelt ja koo
list. Enamiku informatsiooniallikad 
on seega olnud kontrollimatud, sa
geli ka ebapedagoogilised.

Selgus ka, et juhuslik esmane 
informatsioon osutus 74,3%-Ie 
noormeestest ahvatlevaks ja 66,8%- 
le tütarlastest eemaletõukavaks. 
Sellest nähtub, et seksuaalküsimus- 
tesse suhtumisel ja nende käsitle
misel on sugudevaheline psühho
loogiline erinevus, mida peaks kas
vatustöös senisest enam arvesta
ma.

#  Ankeet sisaldas 10 seksuaal- 
alast küsimust, mis olid valitud ar
vestusega, et nad oleksid jõukoha
sed keskkoolilõpetanuile.

Küsitletute teadmiste keskmine 
osutus oodatust nõrgemaks. Küm
n e ^  küsimusele andsid noormehed 
4,9 oiget vastust ja tütarlapsed 4,6. 
Koige enam oli neid, kes vastasid 
õigesti 3—5 küsimusele. Nii oli kõi
gist küsitletuist neid, kelle seksu- 
aalalased teadmised vastavad va
jalikule tasemele ainult 23,8%.

ф  Mees- ja naisküsitletute sek- 
suaalalaste teadmiste keskmisi võr
reldes üllatas järgmine fakt: noor
meeste praktilised seksuaalkoge- 
mused osutusid tütarlaste omadest 
suuremaks, ka olid noormeeste sei
sukohad «vabameelsemad». Kuid 
uuringud näitasid, et ainult 23,6% 
noormeestest saavutas eluks vaja
liku teadmiste taseme, tütarlaste 
23,8% vastu. Vanuse suurenedes 
kasvab seksuaaltcadmiste maht. 
Jääb ainult kahetseda, et alles 27. 
eluaastaks jõutakse eluks vajaliku 
miinimumi lähedale.

Kõigist küsitletuist pidas oma 
seksuaalteadmisi abiellumiseks kül
laldaseks 40,1% ja mitterahulda- 
vaiks 48,2%. Kuigi esimeste tead
mised olidki veidi kõrgemad, ei 
olnud need kaugeltki küllaldased 
abiellumiseks.

@ Arstiteaduskonna I kursuse 
üliõpilaste seksuaalteadmised osu
tusid mitterahuldavaks. Alles VI 
kursuse arstide teadmised jõua
vad eluks vajalikule tasemele. 
Peab aga märkima, et Arstitea
duskonna lõpetajad ei ole võimeli
sed andma elanikkonnale seksu- 
aalküsimustes nõu.

Ajaloo-Keeleteaduskonna sek
suaalteadmised osutusid Arstitea
duskonna üliõpilaste omadega 
võrreldes madalamaks nii I kui 
ka III kursusel. Sellise kasvu
tempo juures võib suure tõenäoli
susega oletada, et ka Ajaloo-Kee
leteaduskonna lõpetajate seksu
aalteadmised ei küüni eluks vaja
liku tasemeni.

Kõige madalam teadmiste tase

f l l  я н т ш т И

oli Kehakultuuriteaduskonnas. Ül
dise kõrgema hariduse taustal ei 
saa normaalseks pidada, et üli- 
koolilõpetajad — IV kursuse üli
õpilased ei olnud võimelised ise
gi pooltele ankeediküsimustele 
vastama.

ф  Nagu uurimus näitab, on 
seksuaalkasvatus meie üldhari
duslikes koolides suhteliselt taga
sihoidlik ja ka ülikool lisab sel
lealaseid teadmisi juhuslikult ja 
puudulikult.

Et inimene on üheaegselt nii 
bioloogiline kui ka sotsiaalne 
olend, siis on tema seksuaalsuse 
hindamisel ja suunamisel vajalik 
mitme teadusharu kompleksne te
gevus ja seisukohavõtt.

Selles küsimuses on kindlasti 
oma sõna öelda meie ülikooli pe
dagoogidel, psühholoogidel, sot
sioloogidel, arstidel ja ühiskonna
teadlaste!.

SILVIA BAUM

Esperanforingi
koosolek toimub 16. novembril kell 
18 peahoones aud. 126.

Päevakorras: 1. Aastaaruanne.
2. Uue juhatuse valimine.

Samas saab tellida esperanto
keelseid ajakirju 1972. aastaks.

Repliik

S A I  K L U B IS  K Ä I D U D
Pühade ajal rohkem aega ja vä

hem rahvast — läksin siis kaema 
ja ennast liigutama.

TRÜ Klubisse jõudes oli tunne, 
nagu oleks kogemata linna kultuu
rihoonesse või rajooni kultuurimaj
ja juhtunud: enamiku publikust 
moodustasid keskkooliõpilased ja 
nendevanused töölisnoored. Olgu 
peale, arutasin, ehk arvestati ette 
vähest tudengihulka ja seega ka 
kehvemat kassat kui muidu, avati 
seepärast uks laiemalt nooremate
le. Miks aga noorist paljud nii pur- 
ius ja bravuurikalt ringi kakerda- 
sid, seda oli raske mõista ja sant 
silmata. Need noored tundsid end 
ylikooli klubis enam kodus olevat 
kui tudengid millaski — suitseta
miseks leidsid mitmed saaligi pas
liku paigg olevat.

Astusin ka «Mefistosse» sisse — 
klaasikest veini ryypama. Oli kõ
vemata vaiksem hetk, sai puhveti

pidajaga mõni sõna vahetatud. 
Temagi, ise noor ja kena naiste
rahvas, kaebas vastsete noorte ijle, 
leides, et «nende ilkumine on lausa 
vastik». Palus midagi ette võtta 
või kellelegi öelda.

Enne tulemapööramist proovisin, 
kas nüüd tantsusamm tuleb hoog
sam — eks mängi ju klubi uus 
orkester. Samm ehk saigi tsutt pi
kem, aga lust muutus kyll õige 
nudiks. Pyyne peal oli kyll üks uus 
pill, aga nii selle kui teistegi taga 
puha aastaid tuntud mehed.

Sain järgmisel päeval hõredas 
intris paari kaaslasega kokku. 
Klubist kõneldes tõusis nendeski 
vägev meelepaha. Minu jutule lisa
ti, et juba «Väntoreli» kontserdi 
ajal olevat kord väga käest ära ol
nud.

Tekkis mõte: et piletimyyja ja 
kontrolör rahvast sellel või teisel 
põhjusel selekteerida ei suuda, kas 
poleks ehk mõtet korra(pidamise) 
kindlustamiseks panna vastutus 
klubi eest nädalalõpuks järgemöö
da teaduskondadele?
Vastust oodates JAANUS PAAL

И  t i t t
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H e r a -----

Matkakooli
avaloeng toimub kolmapäeval,

17. novembril, algusega kell 18 Va

nemuise 46 geograafia auditooriu

mis. Seal kuuled ka lähemalt mat

kakooli tegevusest.

Tähelepanu!
TRÜ a.-ü. klubi vajab kunstiala 

juhatajat. Soovitav eriharidus või 
organiseerimistöö kogemused.
Palk 95 rbl. kuus Lähemat infor
matsiooni saab tööpäeviti kella 
15— 17 klubist või ■ telefonil 55-79. 

*
15. nov. kl. 19 ph. aud. 227 prof. 

F. Klementi loeng «Социальные проб
лемы науки».

Täna oleme kõik 
mardisandid

Sina oled sant ja mina olen 
sant. Sul on viiul, mul on lõõtspill.

Tanumal karglevad tumedad ko
gud. Kasukad narmendavad seljas, 
saapad on jalast kadumas. Kaebli
kult nuuksub viiul, vahel lõõtsub 
sekka lõõtspill. Natuke kurvaks 
teeb, et varbad ju tegelikult el va
luta, küüned ei külmeta.

«Ei olegi midagi pakkuda/» hä
daldab perenaine ja suskab rubla 
pihku. Piinlikkust tundes poetan 
selle tagasi lauaservale ja trallita- 
va maski taha peitu pugedes tee
me vargsi minekut.

Talust talusse, perest peresse. 
Soovime head lasteõnne. Viljaõnne
— seda ikka on.

Sinul on kott ja minul on kott. 
Sina said herneid ja mina sain 
herneid, mina kaalikaid.

Peagi istume oma kodudes soo- 
ja ahju ääres. Põsed huulepulgast 
punased, must süsi joonistab sil
made kohale küsiva kaare.

Homme on jälle koolipäev.
Jutustanud Vana  M a r t

Ülikoola k lub is
PÜHAPÄEVAL kell 19 algab 

tantsuõhtu.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет* У 
г Тарту Эстонской СС.Р Орган Тарту
ского государственного университета;
Hans Heidemanni nim triikikoia trükk. 
Tarbi, plikooli 17)0 I I I  r l  numbrf- 
h ind 2 kop. Teil. 6770. MB 08789.
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17. NOVEMBRIL TÄHISTAS KOGU MAAILMA PROG

RESSIIVNE ÜLDSUS RAHVUSVAHELIST Ü L IÕP I

LASTE PÄEVA. RAHVUSVAHELINE ÜLIÕPILAS- 

L IIKUM INE ON MUUTUNUD OSAKS KOGU MAA

ILMAS TOIMUVAST ÜLDDEMOKRAATLIKUST L II

KUMISEST RAHU, RAHVASTE SÕPRUSE JA PROG

RESSI EEST. RAHVUSVAHELISE PROGRESSIIVSE 

ÜLIÖP I LAS LII KUMISE EESOTSAS SAMMUB NÕU

KOGUDE ÜLIÕ PILAS NOORUS.

MEIE ÜLIÕPILASTE LÄHEMAD EESMÄRGID JA ÜLES

ANDED MÄÄRAS KINDLAKS HILJUTI MOSKVAS TOI

MUNUD PARIMATE ÜLIÕPILASTE KOKKUTULEK. 

SEAL TÕSTATATUD MÕTTED ON ALGAVATE ÜLI

ÕPILASPÄEVADE LEITMOTIIVIKS. LAS ANNAVAD 

TARTU VII ÜLIÕPILASPÄEVAD UUT JÕUDU  JA 

HOOGU MEIE TEGUDELE, MÕTETELE JA UNISTUS

TELE, SELLEKS ET ÜLIÕP ILASNOORSOO  VAIM 

OLEKS TERVE JA TUGEV NII ÕPPETÖÖS, TEADUS

LIKUS TÖÖS, SPORDIS, ISETEGEVUSES KUI KA 

EHITUSMALEVAS — IGAL POOL, KUS ME KÄED 

KÜLGE LÖÖME.

MEIE PEOLE ON OODATUD ÜLIÕPILASED, ÕPPE

JÕUD, TEENISTUJAD, VILISTLASED, TARTLASED. 

TERVITAME KÕIKI TARTU ÜLIÕPILASPÄEVADEST 

OSAVÕTJAID JA SOOVIME HEAD PEOTUJU!

TRÜ PARTEIKOMITEE TRÜ KOMSOMOLIKOMITEE

Uks komsomol iveteran ütles 
kord oma kogemuste põhjal, et 
mõningaid üritusi on otstarbekas 
korraldada kaks ja pool korda. 
Siis enam hästi ei õnnestu, vähe
malt samades vormides mitte. Kas 
ka üliõpilaspäevi saab arvata nen
de «teatud» ürituste hulka?

Tänavu saavad päevad teoks 
seitsmendat korda. N.-ö. kriitiline 
iga on seega ületatud. Algatatud 
mõte on teoks saanud ja jäänud. 
Võib-olla võime juba õelda, et üli
õpilaspäevad on traditsioonidega 
ja traditsioonilised? Kas teadsid 
algatajad 1965. aastal, et nende 
idee jääb elama ülikooli komsomo- 
lielus ja leiab järgimist ka väljas
pool Tartut? Vaevalt nad koike 
ette nägid. Oli soov teha midagi 
omanäolist, otsast lõpuni komso
moli poolt korraldatut, läbiviidut 
ja üliõpilaslikku. Ja kas algus oli
gi 1965. aastal? Hiljuti avaldasid 
«Edasis» oma mälestusi komsomo- 
liveteranid ja selgus, et õppeaasta 
algust ülikoolis on varemgi tähis
tatud tõrvikrongkäiguga.

1965. aastast on õppeaasta algust 
ja tudengite sügispidu märgitud 
suurema ürituste sarjaga, mis olu
lisemate ettevõtmistena sisaldasid 
tõrvikutega rongkäiku, pidusid Tar
tu klubides, ansamblite kontserte. 
Viimastel aastatel on rõhk aseta

tud rahvusvahelise üliõpilaste päe- 
va tähistamisele 17. novembril. Hi
lisem aeg võimaldab küll üritusi 
paremini ette valmistada, kimbuta
ma aga kipub ilm. Järgnevatel aas
tatel oleks oigem valida üliõpilas
päevade läbiviimiseks oktoobri 
keskpaik ja kui võimalik, ühenda
da ülikooli ja Tartu linna nii suur 
ettevõtmine ülikooli aastapäeva tä
histamisega (ka EPA on ju osa 
ülikooli ajaloost).

Kus on siis see jõud, mis neid 
päevi elavana hoiab? Kindlasti see, 
et üliõpilaspäevad on meie k õ i g i  
üritus. Sellest saavad peale EPA 
ja TRU tudengite osa ka õppejõud, 
vilistlased. Torvikrongkäik liidab 
meid ühtseks tervikuks, Tartu on 
siis tõeline üliõpilasnoorsoo linn, 
meiega koos on pidu kõigil tart
lastel. Nii oli ju ka EÜE kokkutu
lekul Viljandis.

Olen kaasa teinud viied üliõpi- 
laspäevadJa kui küsida, mis on 
kõige suurema elamuse jätnud, siis 
vastaksin, et torvikrongkäik läbi 
õhtuse linna. Ja seda mitte pealt
vaatajana, vaid aktiivse osalejana. 
Kindlasti on neid, kes eelistavad 
kõrvalt vaadata, et üldmuljet saa
da. Aga teine tunne ja elamus on 
ise kogu ürituse «sees olla» ja 
päevadesse oma osa anda. Üliõpi- 
Taste, õppejõudude ja vilistlaste

üliõpilas
päevade
mõttest

ühtsuse tunnet võiks olla enam pi
dudel klubides, mis nüüd on tea
duskondade vahel jaotatud. Tea
duskondade aktiivist oleneb, kuidas 
jääme peoõhtutega rahule. Muidu
gi — ega ainuüksi tantsust ei pii
sa, aga ka muus osas on päevade 
korraldajad üht-teist organiseeri
nud.

Tartu üliõpilaspäevadel on peale 
lõbustusliku külje ka tõsine, ideeli
ne külg. Nii on aegade jooksul 
ausse tõstetud teadust ja noori 
teadlasi, on võideldud loodusesse 
ja kogu ühiskonda peremehetunde 
kasvatamise ja kasvamise eest, on 
olnud sõjavastane demonstrat
sioon.

Sel aastal räägime pikemalt rah
vusvahelisest üliõpilasliikumisest, 
päevi läbib mõte L. I. Brežnevi kõ
nest üliõpilaste üleliidulisel kokku
tulekul. Tooksime selle mõtte siin
kohal tervikuna. « O l g u  s i i s  
t e i e j u l g e t e s  ü r i t u s t e s ,

t e g u d e s  j a  u n i s t u s t e s  
a l a t i  e l a v  t e l e  ü l i õ p i l a s 
n o o r s o o  v a l m,  ä r g u  k u s 
t u g u  t e l e  s ü d a m e t u l  I, ol 
gu  p u h t a d  j a  õ i l s a d  t e i e  
mõ t t ed» .

Üliõpilaspäevade tõsine külg on 
teoks saanud üliõpilaste, õppejõu
dude ja vilistlaste ühisel ettevõtmi
sel. Loengute, ettekannete ja vest
lustega on esinenud ülikooli tuntu
mad lõpetajad. Niisuguste kohtu
miste kaudu saavad üliõpilased 
teada, kuidas elus üks või teine 
probleem on lahendatud, millised 
perspektiivid avanevad pärast üli
kooli lõpetamist. Vilistlased püüa
vad omakorda tutvuda sellega, mi
da on ülikoolis uut, millised on 
noored tudengid. Ühised kohtumi
sed saavad teoks ka tänavu ja on 
teada, et vilistlasi saabub palju. 
Jätkugu probleeme ja aidaku aru
telu neid lahendada, sest ühendu
ses on jõud.

Tartus ei ole meil nii palju võima
lusi, et iga üliõpilane saaks vabalt 
valida kõigi ürituste vahel, näi
teks võtta osa kohvikuõhtutest, 
teatrietendustest, koondkontserti- 
dest. Sellest on kahju, sest nii jääb 
nägemata mõndagi vaatamist-kuu- 
lamist väärivat. Praegu pääsevad 
õhtutele eelkõige need, kes ülikooli 
beaks on midagi teinud, kes on

kaasa aidanud komsomolikomitet 
ettevõtmistele ja üliõpilaspäevi efr- 
te valmistanud.

Viimasel kolmel aastal on päe
vad toimunud küllalt ühesuguse 
programmiga, varieeruvad vald esi
nejad ja detailid. Võib-olla on aga 
uusi mõtteid ja ideid, kuidas üli
õpilaspäevi uutmoodi teha. Ootan* 
parast päevi koigi soovide ja idee
de väljaütlemist. Kogu ettevalmis
tustöö hiigelmaslnat on mõte ikka
gi siis käima panna, kui üliõpiljas- 
päevad on üliõpilaste üritus, kui 
nad annavad muljeid ja mälestusi, 
mida saab ülikoolist lahkudes kaa
sa võtta, siis, kui päevad innusta
vad tulema Tartusse ka paljude 
aastate pärast.

Viimase poolteise nädala jooksul 
on komsomolikomitee ruumides! 
saanud tõeline tegevusstaap. Orga
niseerijal! ei ole kerge. Tuleb «läbi 
mängida» kõik üritused, mõelda 
koigüe detailidele, tegelda korraga 
mitme asjaga. Üliõpilaspäevad val
mivad meie aktiivi täiesti ennast
salgava tööga õppetöö kõrvalt 
Ainsaks innustajaks on saavutada 
resultaat, mida üliõpilaskond oo
tab; seega näidata, et nad õigus
tasid üliõpilaste usaldust, kui neid 
valiti üliõpilasesindajaiks.

MÄRT KUBO,
ELKNÜ TRU komitee sekretlr

Kas 
juba 
VII? Ei

m

V O I
olla!

Esimeste üliõpilaspäevade or
ganiseerijatele on see sündmus 
jäänud nagu oma lapseks, kes 
on ellu toodud, oma mõtte ja leo
ga arendatud, rõõmustatud, kui 
osavõtj atel-pealtv aataj atel päeva
dest hea mulje jäi; kurvastatud ja 
püütud parandada, kui midagi 
viltu. Seetõttu lubatagu allakirju
tanul, kellel on olnud au olla üli
õpilaspäevade organiseerimisko
mitee eesotsas 1965., 1966., 1969. 
ja 1970. aastal, veidi tagasi vaa
data üliõpilaspäevade saamisloo
le ja senisele käigule.

Ajalehes «Edasi» ilmus 2. okt. 
1965 kirjutis «Loome ise tradit
sioonid» ja ajalehes «TRÜ» 1. okt.
1965 «Nad on teoks saamas». 
Need on teadupärast esimesed 
märkmed ajakirjanduses Tartu üli
õpilaspäevade kohta, Päevade 
teokssaamine aga polnud sugugi 
lihtne.

Ühel 1965. a. kevadisel ülikooli 
komsomolibürool otsustati, et meie 
linna üliõpilastel on siiski vaja oma 
traditsioone. Orgkomitee esime
heks määrati mind — tol ajal 
ülikooli komsomolikomitee mitte
koosseisuline sekretär. Sooviti 
head kordaminekut ja massilist 
osavõttu. Korraldamissummasid 
peaaegu polnud, eeskujusid vaid 
detailide osas. I üliõpilaspäevade 
kogu kulutus oli 40 rubla, see tuli 
maksta laululava radiofitseeri- 
mise eest. Koos komsomolikomitee 
sekretäri J. Kaarmaga ja orgko
mitee liikmetega uurisime läbi 
meie ülikooli varasemate massi
ürituste sisu, eesmärgid, vahen
did, samuti ka mõnede teiste üli
koolide kogemused. Selgus, et ot
seselt midagi üle võtta pole kusa

gilt. Ühes asjas jõudsime TRU— 
EPA orgkomitees kohe kokkulep
pele — üliõpilaspäevadel olgu 
torvikrongkäik. Seda vormi olid 
kasutanud ka Tartu ja ülikooli sõ
jajärgsed komsomolijuhid. Teine 
organiseerimise põhimõte oli või
malikult suurele hulgale tegevuse 
võimaldamine. Kui sai avalikuks 
mõte uue traditsiooni loomisest, 
oli küll üksikuid, kes leidsid, et 
traditsioon peab ise tekkima, seda 
ei saa luua. Enamik aga leidis, et 
iseenesest ei teki midagi, kõik tu
leb oma pea ja kätega iuua, olgu 
see siis kasvõi traditsioon! Algu
ses oli meile selge, et peame hak
kama väiksemast peale ja kui tu
leb jõudu ja oskusi juurde, siis 
saab ettevõtmiste ringi laiendada. 
Seetõttu katsusime hoiduda rusi
katega rinnale tagumisest ja sel- 

iise õhupalli punumisest, mida 
enam kinni ei jõua hoida. Oluli
seks pidasime ürituste tugevat 
vundamenti, mis peaks olema alu
seks edaspidistele üliõpilaspäeva
dele. Seni on üliõpilaspäevade käik 
seda mõtet toetanud, s. t. üliõpi
laspäevade põhiüritused on alates
1965. aastast jäänud ühesuguseks. 

Paar näidet sellest.

Tartu 1 üliõpilaspäevad toimu
sid 9. oktoobril 1965. Kella 18-ks 
koguneti Toomele kliinikute-esi- 
sele ja haiglatevahelisele alale 
rongkäiguks. Tõrvikud valmistas 
EPa. Kell 17.45 oli küll hirm seis
ta haiglate ees ja mõelda, et jää
megi orgkomiteega üksinda ja 
rahvas tuleb ainult pealt vaata
ma, kuidas me häbis koju page
me. Kuid kaasüliõpilased üllata- 
tasid meeldivalt. Meil oli kogune
miseks ette nähtud 30 minutit 
lootuses, et üle poole tunni ei hi- 
lineta isegi loengule. 5— 10 minu
ti jooksul oli 2000—3000 üliõpilast 
koos, vastavalt plaanile teadus
kondade komsomoliaktiivi poolt 
üles rivistatud ja plaanvanker 
«kõige halvema üliõpilase» ja 
«kõige halvema õppejõuga» (õlge
dest tehtud ja vastavalt riietatud 
topised) võis liikuma hakata. Ni
melt oli rongkäigu eesmärgiks 
maha matta meie «kõige halvem 
üliõpilane ja õppejõud», et selle
ga avaldada solidaarsust neile, 
kes õpivad ja õpetavad kõige pa
remini. Edaspidi tuli sellest tege

vusest loobuda, sest see «rituaal» 
tekitas mõningaid arusaamatusi 
ja isegi isiklikku solvumist.

Pärast kogunemist laulis TRÜ 
naiskoor Inglisillal ja Akadeemi
line Meeskoor Kuradisillal üliõpi
laspäevadest osavõtjate tervitu
seks (võistulaulmine toimus sa
mas 1966. aastal). TRÜ peahoone 
ees süüdati pärast rektori tervi
tust tõrvikud ja suunduti Riia 
mäest üles — EPA eest, Pälsoni 
tn. ja Toomeoru kaudu Tähtvere 
lauluväljakule, kus kogu rongkäik 
kogunes lavale. Laulsime «Gau
deamust» ja teisi ühislaule, mis 
küll, nagu ikka, kippusid sõnade 
puudusel hääbuma, kuigi hing oli 
hüüdmas.

Parimad üliõpilased matsid lau
luväljaku nõlvakusse prožektori- 
te valguses «halvima üliõpilase ja 
õppejõu». Haual peeti hulk «kõne
sid». Öhtul toimusid TRU klubis 
ja EPA aulas ballid teaduskonda
de korraldusel.

Rongkäik oli mõeldud õppeaas
ta lustaka avamisena. (EPA-s al
gab enamikul üliõpilastel õppetöö 
oktoobris). Et oli parajasti KVN- 
ide aeg, kus võistkondade innus
tamiseks oldi harjutud loosungeid 
valmistama, siis oli loosungeid 
«lugematul hulgal», nagu on lu
geda ka EPA ajalehest 13. okt.
1966 ä la «Mehhanisaator igasse 
kodusse», «Metsamees ei karda jä 
nest», «Ära himusta oma ligimese

naist ja stipendiumi». Kuid peagi 
selgus, et see suur lõbu, mida me 
tundsime linnas plagude all huila
tes, ei tundunud linna rahvale 
üldse nii lõbus ega vaimukas. 
Tekkis hulk küsimusi: kas selline 
vedurina huikav karnevalirong- 
käik ongi meie linna harituma 
noorsoo nägu? Kratsisime meiegi 
kukalt. Sest tõepoolest — ega lin- 
navahe pole ju Vorbuse kruusa- 
auk. Pealegi tõi nn. loosungitevai- 
mustus mõttetuid pahandusi kõi- 
giLe korraldajatele. Paari osavõt
ja poliitiline lühinägelikkus ja 
naiivne anarhism kahjustasid üli
õpilaspäevade autoriteeti.

Kahe viimase aasta praktika an
nab tunnistust, et oleme võimeli
sed oma aima mater”\i igati vää
rikalt esindama. Meie. üliõpilas
päevad on siiski kogu linna ette
võtmine, kus Tartu tahab oma ha
ritumaid tütreid ja poegi näha. 
Seepärast edaspidi püüeldigi enam 
akadeemilisusele. Kuid et meil 
jääks võimalus kasvõi kord aastas 
üheskoos nalja teha, realiseerisi
me 1970. aasta kevadel viis aas
tat vana mõtte hakata enne eksa
meid pidama Vorbusel kevadpi
dusid. Tõsine rongkäik on tekita
nud mõnedes üliõpilastes protesti. 
Oleme algusest peale arvanud, et 
lõbutsemiseks sobiksid enam klu
bid kui Nõukogude väljak. Ilmselt 
sobib meile linnas tõsisem hoiak, 
sest esindame ikkagi oma auväär
seid kõrgemaid koole, mitte ainult 
iseennast.

Kõnevõistlused «Kuldmandiib- 
11» (nimetus pärineb J. Uibult) 
auhindadele toimusid 1965. a. 
TRÜ klubis, kus võitis K. Kass, ja
1966. a. EPA aulas, kus võitis 
T. Mesila. Kahjuks suri kõnevõist
lus, mille 3 võitjat said õiguse 
rääkida «halvima üliõpilase» ma
tustel jne., järgnevatel aastatel 
välja. Loodame, et järgmisteks 
päevadeks on kerkimas uusi jul
geid, kes on end ette valmistanud 
äsja rajatud TRÜ kõnekoolis.

1965. aastal toimusid 17. no
vembril ka Tallinnas üliõpilaspäe
vad, kus oli torvikrongkäik Har- 
jumäelt Kadriorgu, Mustamäel 
laulis TPI meeskoor, järgnesid 
ballid klubides (TPI ajaleht 18. 
nov. 1965).

Kõigil seni toimunud üliõpilas

päevadel on Tallinnas viibinud 
Tartu delegatsioon, Tartus aga 
Tallinna üliõpilaskonna esindus* 
keda näeme alati heameelega meie 
üritustel.

1966. aastal korraldati päevad 
enam-vähem sama plaani järgi. 
Klubisid oli kahe asemel neli ja 
lauluväljakul avas plaanvankril 
kaasatoodud talaarides «õpetatud 
nõukogu» 4 m kõrguse ausamba 
õppimisest nõrkenud tudengile.

Alates 1967. aastast toimuvad 
üliõpilaspäevad rahvusvahelise 
üliõpilaspäeva tähistamisena, mil
lega Tartu üliõpilaskond avaldab 
solidaarsust progressiivsele noor
sooliikumisele (lb67, 1968), võit
lusele elukeskkonna puhtuse ja 
heaperemeheliku hoolduse eest 
(1970), üliõpilaste ja vilistlaste 
akadeemilisele ühtsusele (1969).
1969. aastal pandi Kingissepa tä
nava võimla ees nurgakivi Tartu 
teadlaste tulevasele aumüürile.

Nagu näha, on üliõpilaspäevade 
sisu muutunud lihtsalt meelelahu
tuslikust üritusest üha enam ühis- 
kondlik-poliitiliseks.

Väikesest algatusest on 7 aasta 
jooksul kujunenud suuremastaa
biline ettevõtmine, mille kontsert- 
üritustest _ mahub osa võtma 5000 
üliõpilast-oppejoudu, kus järjest 
enam lööb kaasa Tartu linna õp
piv ja töötav noorsugu, Tartu ja 
Tallinna üliõpilaskond. Esialgse
test üksikutest etteastetest on väl
ja kasvanud mitmetunnised kont
serdid linna esinduslikemais saa
lides. Üliõpilaspäevadel tutvusta
vad oma loomingut vabariigi tun
tumad noored muusikud, kunstni
kud ja kirjanikud. Üliõpilaspäe
vadel on kõik eeldused saada tra
ditsiooniks. See vastab aga üli
õpilaste erksa mõtte olemasolule, 
mille vajalikkust rõhutas oma kõ
nes üleliidulisel üliõpilaste kokku
tulekul L. I. Brežnev.

Siiski juba seitsmendad! önnes- 
tumistes ja otsimistes sündinud, 
üliõpilaste noorusest noor ja noo
renev, iioidkem neid mõistuse ja 
armastusega. Tõestagem praktili
se tegevusega oma võimet orga
niseerida tuhandeid haaravaid üri
tusi — see on osa leninlikust pro
grammist — õppida kommunismi, 
õppida seda praktiliselt!

L. KARU
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В очередной интернациональ

ный день — 17 ноября этого го
да — Международный союз сту
дентов (МСС) празднует свой 
четвертьвековой юбилей.

Почему именно 17 ноября?
Ведь первый официальный конг

ресс Союза состоялся в августе 
1946 года. Попытаемся найти ответ 
на этот вопрос в истории студен
ческого движения . . .  28 октября 
1939 года на одной из улиц окку
пированной Праги в столкновении 
демонстрантов-антифашистов с по
лицией был смертельно ранен юный 
студент медицинского факультета 
Карлова университета Ян Опле
тал. Его похороны 15 ноября вы
лились в мощную студенческую 
демонстрацию, которая была рас
стреляна фашистами. 17 ноября 
вооруженные отряды эсэсовцев, 
гестапо и немецкой полиции, окру
жив студенческие общежития, 
арестовали сотни студентов и бро
сили их в тюрьмы и концлагеря. 
На три года были закрыты все 
высшие- учебные заведения Че
хословакии.

Трагические пражские события 
дали толчок антифашистскому дви
жению во всем мире.

«Не забудем наших товарищей 
в Праге, Варшаве, Белграде!» — с 
этим лозунгом вышли на улицу 
студенты Латинского квартала 
Парижа. К этому звала огромная 
манифестация, проходившая в са
мом большом зале Лондона — 
Альберт Холле — в 1941 г. И имен
но здесь международный студенче
ский совет провозгласил 17 ноября 
интернациональным днем студен
тов.

Позже, в 1943 году, празднова
ние этой даты объявляется тра
дицией и движение «17 ноября» 
становится центром, вокруг кото
рого группируется первая между
народная студенческая организа
ция.

Полного единогласия, однако, не 
было. Уже на первом учредитель
ном конгрессе МСС 1946 года 
после выступлений делегатов, при
зывавших студентов объединиться 
в борьбе против новой войны, за 
искоренение фашизма во всех его 
проявлениях, студенческие лидеры 
некоторых западных стран задали 
примерно такой вопрос: «Имеет ли 
студенческое движение свою сущ
ность и философию, позволяющую 
студентам всех наций объединиться 
лишь на основе их университет
ского статуса и жажды зна
ний?» Иными словами «могут ли 
студенты заниматься своими дела
ми, абстрагируясь от всякой поли
тики и идеологии?»

Нет, не могут! Так утверждал 
устав новой организации. На пер
вом плане следующие задачи и 
цели:

— укреплять мир и дружбу 
между народами;

— стимулировать дружбу и со
трудничество между студентами 
всех стран;

— бороться против империа
лизма, капитализма и неоколониа
лизма;

— бороться за обеспечение всех 
молодых людей возможностью по
лучения начального, среднего и 
высшего образования, за обеспече
ние студентов государственными 
стипендиями, предоставление им 
права бесплатного пользования 
учебниками и учебными пособия
ми;

— добиваться, чтобы достиже
ния науки и культуры были по
ставлены на службу человечеству 
и делу мира.

Некоторых эта программа не 
устраивала. Напряженная обста
новка холодной войны диктовала 
свои условия, и на Западе разда
ются сначала робкие, а потом все 
более уверенные голоса о том, что, 
мол, МСС попал под «контроль 
коммунистов» и является «рукой 
Москвы». . .

Поэтому-то «свободное студен
чество» форсирует создание снача
ла национальной студенческой ас
социации в США (сентябрь 1947 
года), а затем начинает прощупы
вать почву для образования и 
более широкого «сугубо неполити
ческого и очень свободного в струк
турном отношении союза».

А так как антикоммунистические 
организации не скупились на дол
лары, то скоро — в декабре 1950 
года — в Стокгольме такой союз, 
включающий в себя на первых по
рах студенческие организации из
21 страны, был создан. Это была 
так называемая Международная 
студенческая конференция (МСК), 
оформленная окончательно в Эдин
бурге в 1952 г. Правда, многие 
участники уже этого совещания, 
не желая раскалывать студенчет 
ское движение, проголосовали за 
так называемую «структуру», (а не 
организацию), чтобы решать толь
ко «отвлеченные вопросы», но это 
осталось лишь на бумаге, ибо его 
недвусмысленная пропаганда была 
отнюдь не безобидна.

Так ультраправым силам уда
лось всё-таки расколоть единство 
студентов мира, фронт холодной 
войны рассек его надвое. Развер
нулась ожесточенная борьба.

А между тем антикоммунисти
ческие и даже антидемократиче
ские лозунги новоиспеченного 
МСК, сменившие побасенки об 
«аполитичности», постепенно на
чинают отталкивать национальные 
организации (количество которых 
в это время значительно возросло: 
ведь 50-ые годы — годы крушения 
колониализма в Африке, Латин
ской Америке).

На 12 конференции МСК (1966) 
делегаты 16 национальных союзов 
официально объявили бойкот её 
политике.

Крах МСК, назревший и пред
решенный, был ускорен неожидан
но разразившимся скандалом.

В 1967 году в американской пе
чати появились сенсационные ма
териалы, разоблачающие позорные 
связи Национальной студенческой 
ассоциации США, заправляющей 
всей политикой МСК, с ЦРУ. 
После этого уже ни для кого не 
оставалось секретом, что за рас
кольниками из МСК стоял, как 
всегда «аполитичный», дядя Сэм. 
13 марта 1969 г. МСК прекратила 
свое существование.

Так в борьбе закалялся и рос 
Международный союз студентов. 
Сейчас в него входят 87 студенче
ских союзов — это три четверти 
национальных студенческих орга
низаций всего мира.

День 17 ноября отмечает много
миллионная молодежь нашей пла
неты. Мы, студенты Тартуского 
университета, среди них.

И. Розенфельд, 
студент первого курса 
отделения русской фило

логии.

Киноклуб: успехи и заботы
Каждое явление имеет свою ис

торию. Свою историю имеет и 
наш киноклуб. Стал ли он явле
нием в жизни университета, об 
этом судить читателю. Но сущест
вование его, уже почти трёхлетнее, 
вне всякого сомнения. И, пожалуй, 
уже настало время поговорить о 
нём, о киноклубе ТГУ. О его зада
чах, поисках, трудностях. Это я 
и постараюсь, в меру сил и способ
ностей, сделать.

Не будем углубляться в исто
рию. Поговорим о деятельности 
киноклуба за первые 2 месяца 
осеннего семестра.

Всем вам, конечно, запомнился 
вечер мультфильмов, подготовлен

ный правлением киноклуба. Дол
жен сознаться, что мне пришлось 
провести его в будке киномехани
ка, за невозможностью попасть в 
зал, заполненный до отказа. Но и 
то я причисляю себя к счастлив
цам: ведь сколько человек так и 
не смогло попасть на просмотр 
этих лент. ч

Как известно, наибольший успех 
завоевали югославские мини
фильмы, подкупающие простотой 
тем, необычностью и своеобразием 
решений. Многим понравились и 
фильмы Уолта Диснея, впрочем, 
уже более или менее известные 
советскому зрителю.

(см. на обороте).

Программа
студенческих

дней
Пятница ,  19 ноября.

19.00 — Л. Андреев. «Тот, 
кто получает пощечины» — Ма
лый зал «Ванемуйне».

20.00 — Вечер поэзии — Сту
денческое кафе.

20.00 — Вечер поэзии и му
зыки — Клуб ЭСХА.

20.00 — Концерт студентов 
Таллинской консерватории в 
актовом зале ТГУ.

С у б б о т а ,  20 ноября

11.00—17.00 — Встречи с вы
пускниками.

13.00 — Торжественное от
крытие студенческих дней в ак
товом зале ТГУ.

14.00 — Теоретическая кон
ференция, посвященная 25-ле
тию МСС.

— Актовый зал ТГУ.
17.45 — Митинг у ЭСХА. Фа

кельное шествие по городу.
18.30 — Митинг на площади 

Ныукогуде.
20.00 — Концерты ансамблей 

и балы в клубах.

В о с к р е с е н ь е ,  21 ноября.

11.00—14.00 — Концерты в 
концертном зале «Ванемуйне».

12.00 — Прием гостей в рек
торатах ТГУ и ЭСХА.

20.00 — Концерты ансамблей 
и балы в клубах.

20.00 — Концерт классиче
ской музыки в актовом зале 
ТГУ.

Билеты на все мероприятия 
можно приобрести у секретарей 
комсомольских организаций
курсов.

У  С о ф о к л а
Родилась идея, которую не только 
поддержали, но сразу же присту
пили к ее осуществлению.

И 28 октября состоялась первая 
«пятница», на которой любители 
африканской экзотики и француз
ской музыки встретились с доцен
том кафедры алгебры и геометрии 
тов. Рахула. Тов. Рахула 4 года 
провел в Алжире, сегодня он де
лится с нами своими впечатле
ниями, рассказывает об архитек
туре Алжира, о его людях. Благо
даря диапозитивам, мы увидели 
бесконечные шоссе, ведущие че
рез Сахару, апельсиновые рощи, 
ущелья, руины древних городов, 
пестрые долины и четкость песча
ных дюн на закате. И минаре
ты. . . минареты. Их много в каж
дом населенном пункте Алжира <. . 
Интересно было узнать об обычаях 
этой страны, об экономике, об из
менениях, которые произошли там

Из Москвы, со Всесоюзного слета 
студентов, вернулся АНТС РЕИН- 
МАА, руководитель учебного сек
тора комитета комсомола ТГУ. Мы 
попросили его ответить на несколь
ко вопросов:

— Подобное мероприятие, как 
известно, проводилось впервые. С 
какой целью оно было организова
но?

— В. последние годы в Совет
ском Союзе значительно увеличи
лось число студентов, соответст
венно возросло и количество лю
дей с высшим образованием. Все 
это не может не сказаться на 
структуре общественной жизни, 
выдвигает новые проблемы, неко
торые из их числа были рассмот
рены в ходе работы слета. Так, 
многими выступающими была от
мечена необходимость модерниза
ции учебного процесса, уделение

предстоит .заниматься молодому 
.Специалисту. Й далее последовали 
выступления делегатов и гостей 
слета. Интересной была речь .ака
демика М. В. Келдыша.

— Какая атмосфера царила .на 
слете?

— Нужно сказать, что в течение 
всего слета чувствовался дух энту
зиазма, восторженности. Особенно 
запоминающимся был подъем ’пос
ле сообщения тов. Л. И. Брежнева 
о награждении всех участников 
слета' юбилейными Ленинскими 
медалями. Аплодисменты длились 
минут десять. Это была одна, По
ложительная сторона, которая, со
провождала всю работу слета.;

— А другая?
-— Наверное, у меня было наив

ное представление о работе такого 
большого форума, как Всесоюзный 
слет студентов. Поэтому и не все

На слете в Москве...
большего внимания усвоению своей 
непосредственной специальности, 
особенно практической ее сторо
ны. При нынешнем бурном раз
витии науки и техники учебный 
процесс должен быть динамичным, 
учитывать все сколько-нибудь круп
ные научные открытия — эта 
мысль содержалась в выступлении 
министра высшего и среднего спе
циального образования В. П. Елю
тина.

Другая группа проблем была 
связана с социальной стороной де
ла. Тов.'Л. И. Брежнев говорил о 
необходимости создания более тес
ных контактов между студентами 
и рабочим классом, о поощрении 
тяги молодых представителей ра
бочего класса и крестьянства к 
приобретению высшего образова
ния. Указывалась и закономер
ность роста роли и влияния пар
тийных и комсомольских органи
заций в модернизированной струк
туре высшей школы,

— Каков был порядок работы 
слета?

— Слет проходил в Большом 
Кремлевском дворце. Перед де
легатами — а их было около 2000 
человек — выступил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев. Он в общих чер
тах определил круг вопросов, ре
шением которых в дальнейшем 
занимался слет. Затем выступил 
министр высшего и среднего спе
циального образования В. П. Елю
тин, он говорил больше о необхо
димости приближения учебного 
процесса к конкретной практиче
ской работе, которой в будущем-

надежды оправдались.
—, Какие именно? . ; :
— Я ожидал обсуждения : неко

торых конкретных вопросов, кото
рые назрели у нас в университе
те и, думаю, в других вузах тоже. 
Особенно меня интересовали воп
росы, связанные с учебным про
цессом, О них говорилось на слете 
немало, но все в общих чертах, 
как-то неопределенно. Впрочем, 
сейчас я понимаю, что обсужде
ние деталей и не входило в ^задачу 
слета, слет имел совершенно дру
гую функцию . — демонстрацию 
единодушия советского студенче
ства и советского народа.

— Что было интересного вне 
непосредственной работы слета?

— В перерывах мы имели воз
можность познакомиться с выдаю
щимися людьми нашей страны. 
Мне лично удалось попасть в кру
жок, который образовался вокруг 
маршала Конева.: На второй день 
было возложение венков у мавзо
лея В. И. Ленина. И даже оста
лось несколько'-, времени, чтобы 
познакомиться q М&сквой.

— И, наконец,- чТо дало участие 
в слете?

— Уверенность, что тенденции, 
которые мы наблюдаем у себя, в 
Тарту, в той или иной мере име
ются и в других вузах страны. 
Значит, они обусловлены не толь
ко нашим, вйутрнушшерситетским 
развитием, но возникают как нечто 
объективное, характерное ДЛЯ' дан
ной социальной структуры общест
ва. В общем; теперь некоторое-ве
щи стали более ясными.

Беседовал АЙН ТООТС.'

за эти годы . . .
Правда, интерьер большой сто 

сороковой аудитории не очень спо
собствовал восприятию лириче
ского рассказа и песен Мирен 
Матье. Гораздо приятнее это мог
ло пройти, как и намечалось, за 
чашечкой кофе в кафе «У Софок
ла». Но обстоятельства помеша
ли...

И все-таки присутствующие со
гласились, что вечер удался. А 
удача, как известно, вдохновляет. 
Решили собираться почаще.

Может быть, это необязательно

будет пятница. День еще не опре
делили точно. Но обязательно бу
дет встреча с интересным, увлечен
ным человеком-, который расскажет 
нам о своем Необычном мире. И 
следующую «пятницу», когда лю
бители музыки соберутся за ча
шечкой кофе в кафе «У Софокла», 
уже назвали «Вечер старинной 
пластинки», пластинки начала XX 
века. Это будет вскоре после сту
денческих дней.

Приглашаем Вас на «пятницу», 
дорогие друзья!

ГАЛИНА ЗАГОСКИНА:



К и н о к л у б .,.
К сожалению, на втором кинове

чере мне не удалось побывать. А 
посему излагаю здесь мнение сту
дентов, смотревших эту програм
му.

Руководитель пресс-центра 7 Мо
сковского кинофестиваля А. Н. Мед
ведев вкратце пересказал содер
жание нескольких фильмов, отме
ченных на фестивале, затем были 
продемонстрированы фрагменты 
этих кинолент. В частности, пока
зывались отрывки из фильма Анд
жея Вайды «Березняк», «Сакко и 
Ванцетти» Джулиано Монтальдо, 
«Загнанных лошадей пристрели
вают, не правда ли?» Сиднея Пол
лака и т. д.

Кинокартина «Березняк» (про
изводство Польского телевидения 
и кинообъединения «Тор») снята 
А. Вайдой по новелле Ярослава 
Ивашкевича, написанной в 30-е го
ды нашего века. В нём участвуют 
такие известные польские актёры, 
как Даниэль Ольбрыхский, Оль- 
герд Лукашевич, Эмилия Краков
ская. Фильм этот несколько необы
чен для Вайды. После таких поле
мичных лент, как «Канал», «Пепел 
и алмаз», просто «Пепел», не го
воря уже о фильме «Всё на про
дажу», «Березняк» воспринима
ется как элегия, хотя он и не ли
шён внутреннего да и сюжетного 
драматизма. В целом, о фильме 
остаётся очень светлое впечатле
ние.

Лента США «Загнанных лоша
дей пристреливают, не правда 
ли?» — фильм уже совсем другого 
рода. В нём основное внимание 
уделено нравам современного аме
риканского общества. Это — тра
гедия нравов, если можно так вы
разиться.

Об итальянской картине «Сакко 
и Ванцетти» достаточно сказать, 
что режиссёр её, Джулиано Мон
тальдо, получил диплом журнала 
«Искусство кино» «За яркое вопло
щение политической темы».

А совсем недавно мы имели воз
можность посмотреть 2 фильма 
Альберто Латтуады: «Без поща
ды» и «Бандит». Ленты эти и сей’ 
час ещё представляют интерес, как 
одни из первых произведений 
итальянского неореализма. Как 
известно, у Латтуады учились та
кие мастера кино, как Антониони 
и Феллини.

В фильме «Бандит» показана 
история рабочего, история его жиз
ни в послевоенной Италии. Худож
ник почти не касается социальных 
причин, толкнувших героя на путь 
преступлений, но дух времени схва
чен в фильме очень ярко.

Кинофильм «Без пощады» рас
сказывает о любви американского 
солдата-негра и итальянки. Нет 
нужды пересказывать здесь содер
жание фильмов, отметим только, 
что обе ленты заслуживают инте
реса, как образцы итальянского 
неореализма.

Итак, три киновечера, подготов
ленные правлением киноклуба, — 
зримые результаты его деятель
ности. Как видите, работа ведётся 
интересная и полезная. Клуб поль
зуется успехом у студенческой мо
лодёжи. Но правление киноклу
ба — не замкнутая группировка. 
Без энтузиазма масс нам не обой
тись. Поэтому просьба ко всем 
читателям этой статьи: приходите 
к нам, работа для вас всегда най
дётся, будь это подготовка всту
пительных лекций перед демон
страцией кинофильмов или же 
участие в обсуждении показанных 
лент.

По всем вопросам, связанным с 
деятельностью киноклуба, просим 
обращаться к президенту правле
ния Лене Блюм.

Предупреждаем сразу: трудности 
у нас есть. Трудно наладить проч
ную связь с Госфильмофондом, не 
всегда идут нам навстречу и в тал
линском Бюро пропаганды кино
искусства . . .

Но главное несомненно: дело 
делается. Большое, хорошее дело.

Дело приобщения молодёжи к 
искусству миллионов.

Ф. ШМОРГУН

Интервью с продеканом и с т о р и к о -ф и л . 
Ф а к у л ь т е т а  тев. Б. Недзведзким

Поговорим 

о ~}3eat е
L

Как известно, музыка — это вид 
искусства, создаваемый специаль
ными * музыкальными инструмен
тами и воздействующий через по
средство органов слуха на наши 
эмоции. В зависимости от качества 
эмоционального воздействия му
зыку принято делить на легкую и 
серьезную, выделяя в обеих (и 
особенно в последней) так назы
ваемую «классическую музыку», 
т. е. ту же серьезную или легкую, 
но уже устоявшуюся, выдержав
шую испытание временем и слу
жащую до некоторой степени об
разцом. Основанием для деления 
музыки на легкую и серьезную 
служат обычно жанровые разли
чия, т. е. считается, что обеим 
присущи свои специфические жан
ры. Так, в число только «легких 
жанров» включают эстрадную пес
ню, романс, опереточную музыку и 
музыку танцевальную. Только 
«серьезными» считаются симфони
ческая, камерная,* балетная му
зыка и т. д. Дифференциацию мож
но провести и приняв во внимание 
состав исполнителей. Действитель
но, симфонический или камерный 
оркестр значительно отличаются 
от эстрадного, но, с другой сторо
ны, между камерным и симфони
ческим оркестрами тоже есть зна
чительные различия.

Надо учитывать, что это деле
ние весьма условно и основывает
ся на рассудке, а не на эмоциях. 
Ибо для определенного сорта лю
дей романс — самая серьезная 
музыка, и именно романс вызы
вает в них наиболее глубокие пе
реживания. В данном случае мож
но, видимо, говорить о влиянии 
разума на качество эмоций.

В категории легкой и серьезной 
музыки не попадают народная му
зыка (или folk) и музыка обрядо-

* В настоящее время в качестве 
музыкальных инструментов ис
пользуются мотоциклы, пишущие 
машинки, паровозные гудки etc, 
Говорить об уровне музыки, извле
каемой из этих «инструментов», 
не приходится.

* Насчет камерной музыки я 
.слышал и иные мнения.

вая. Первая выделяется обычно по 
сфере возникновения (практически, 
и употребления), вторая — толь
ко по сфере употребления.

Народная музыка часто является 
материалом и источником вдохно
вения для творцов и исполнителей 
как легкой, так и серьезной музы
ки (достаточно вспомнить 1-й кон
церт Чайковского для ф-но с ор
кестром, построенный на русском 
и французском фольклоре, а так
же вторжение русских народных 
мотивов на современную эстраду).

Обрядовая музыка (гос. гимны, 
марши, религиозная музыка) обыч
но приурочена к определенным ак
там человеческой деятельности. 
Как о подвиде народной музыки 
можно говорить о фольклоре 
деклассированных, который вклю
чает в себя ряд присущих только 
ему одному особенностей как в

• наборе инструментов (обычно ги
тара, реже — гармонь), так и в 
манере исполнения, (характерный 
ритм, некоторый надрыв в голосе 
и т. д.).

Говоря о сравнительно новом 
явлении — т. н. «музыке бардов» 
(Высоцкого, Галича, Кима и др.), 
хочу заметить, что считаю их му
зыку лишь воплощением ритмиче
ской структуры стиха, способст
вующей его большей доступности 
при восприятии (и, как следствие, 
при запоминании).

Можно упомянуть еще такие, 
сравнительно недавнего происхож
дения факты, как музыка кино, 
современного балета и т. д., но 
постановка подробной классифи
кации музыки выходит за рамки 
данной статьи, а то распределе
ние, которое было сделано выше, 
является рабочим макетом и не 
более.

После этих предварительных рас- 
суждений мы вплотную подошли к 
основному вопросу статьи: являет
ся ли Beat — музыка самостоя
тельным явлением музыкальной 
культуры, и если да, то каково ее 
место в ней, каков ее удельный 
вес в современном обществе.

Чтобы дать исчерпывающий от
вет на эти вопросы, необходимо 
знание истории музыки в целом и 
истории Beat’а в частности. Рамки 
газетной статьи не позволяют рас
сматривать столь большие по объе
му вопросы, как история всей му
зыки, но историю Beat’a, касаясь 
хотя бы ее наиболее существен
ных моментов, проследить совер-

— Традиционный вопрос: что 
можно сказать о нынешнем пер* 
вом курсе?

— Пока трудно сказать что- 
нибудь определенное, просто не 
успели еще присмотреться. После 
первой сессии будет виднее. Но 
если сравнить с другими факуль
тетами — мы говорили об этом с 
преподавателями других специаль
ностей, — то из средней школы к 
нам на факультет поступает бо
лее перспективная молодежь. Как 
она реализует свои возможности — 
будет видно в дальнейшем. Вооб- 
ще-то ка первые курсы мы сейчас 
обращаем особое внимание.

— Почему?
— Да потому, что именно там 

обычно бывает большой отсев. 
Это кстати, не только у нас, такое 
наблюдается во многих вузах Со
юза. Чаще всего из-за неумения 
работать так, как того требует 
программа высшей школы. Систе
ма средней школы пока еще не 
дает достаточных навыков само
стоятельной работы. Вот и прихо- 
дится восполнять как-то эти про
белы. К слову, в ноябре как раз 
запланирован цикл лекций для сту
дентов о методике самостоятель
ной работы, где выступят препода
ватели кафедр педагогики и пси
хологии.

Кроме того, организация учеб
ного процесса требует еще некото
рых уточнений. С этой целью при 
методической комиссии факульте
та создана специальная секция 
(под руководством проф. Конкса). 
которая организует расписание за
нятий, выясняет мнение студентов
о нем и на базе этого разрабаты
вает оптимальные варианты учеб
ной программы. Секция также 
рассматривает вопрос контроль
ных работ — какие, когда прово
дить, как часто. А то пока еще не
редко бывает, что в один день 
сразу несколько контрольных, а 
потом несколько недель — ничего.

шенно необходимо, ибо это даст
возможность сделать некоторые ~  Последнее, очевидно, уже 
необходимые замечания в ходе ее как-то пересекается с так назы- 
изложения. ваемым дисциплинарным вопро

сом?

Нужно сказать, что вопрос меж
сессионной работы очень злобод
невен. От этого, в конце концов, 
и зависят результаты сессии.

— Сейчас много говорится о по
вышении удельного веса самостоя
тельной работы в учебном процес
се — в частности, и на XIX кон
ференции комсомольской организа
ции ТГУ, и на Всесоюзном слете 
студентов этот вопрос затраги
вался многими, — оправдано ли 
это? Кажется, это больше касается 
старших курсов?

— Совершенно верно. Но это 
есть уже в специфике работы 
старших курсов: спецсеминары, 
спецкурсы, педагогическая прак
тика. Однако кое-что нужно, по- 
видимому, доработать. Если есть 
возможность заменить лекции са
мостоятельной работой, то это 
можно приветствовать. Но здесь 
возникает другая сторона пробле
мы. Нам не хотелось бы, чтобы 
самостоятельная работа преврати
лась в фикцию, вывеску для ниче- 
гонеделанья. А такая тенденция 
существует. В прошлом году, ког
да наш факультет занимался во 
вторую смену, это было видно. Так 
что, оказывается, палка о двух 
концах.

обязательные прививки. Разве 
трудно потратить 10—15 минут, 
сходить к врачу? А ведь каждый 
год опять встречаемся с этой проб
лемой, и здесь ничего другого не 
остается, как применять админи
стративные меры. Пустяковый, в 
сущности, вопрос, а сколько нер
вотрепки, причем, к невыгоде 
обеих сторон.

— Вот Вы заговорили об отно
шении сторон, администрации и 
студентов. Какой характер они 
имеют сейчас?

— В идеале, конечно, наиболее 
плодотворна работа при сотруд
ничестве администрации и студен
ческого актива: такая, чтобы они 
знали о нашей работе, возмож
ностях, обязанностях и чтобы мы 
тоже были осведомлены о мнении 
студентов об организации учеб
ного процесса. Пока это все еще 
стихийно, до нас доходят какие-то 
неопределенные мнения, больше 
похожие на слухи, конкретного 
же — очень мало. Даже кажется, 
что никто не смеет прямо сказать, 
что плохо. А говорить надо, толь
ко тогда мы можем что-нибудь 
сделать. Случается, жалуются на 
некачественное проведение иных 
лекций. Но ведь можно назначить

* О зарубежной музыке folk бу
дет сказано несколько позже.

и.

Формально все началось в 1963 
году пластинкой Beatles “Love 
me do”, популярность которой ут
вердила в музыке стиль, получив
ший по имени родоначальников 
название Beat.

Фактически же корни явления 
уходят несколько глубже в исто
рию, к рождению стиля рок, воз
никшего как танец и сопровож
давшегося игрой на электрогита
рах и отбиванием резкого ритма 
на барабане. Вместе с английской 
народной музыкой и негритянским 
джазовым блюзом, рок стал тем 
третьим необходимым компонен
том, родившим Beatles и их музы
ку, которая (на начальном этапе, 
безусловно) не отличалась боль
шой сложностью, но до сих пор 
поражает своим вкусом и талант
ливой разработкой тем.

Имея колоссальный успех у 
публики (об этом говорит хотя 
бы тот факт, что замена ударника 
Petera Besta на Ringo Starra 
вызвала демонстрации в Ливер
пуле), Beatles, естественно, не 
могли долго оставаться одни. Сна
чала в Англии, потом в Америке, 
а вскоре и во всем мире (в том 
числе и̂ в Советском Союзе) ста
ли возникать группы, игравшие в 
манере Beatles.

Beat — ансамбль того времени 
представлял из себя группу, обя
зательными элементами которой 
были три гитары (lead, bass, 
rhythm) и ударные. Иногда к ним 
добавлялись рояль, электроорган, 
губная гармоника и саксофон. Иг
ра на этих инструментах сопро
вождалась пением lead-vocal’a и 
backing-vocal’ов, а в середине про
изведения следовало соло на ка
ком-либо из инструментов (чаще 
всего — на lead- гитаре). Форма 
произведений была чисто песен
ная, т. е. после каждого куплета 
текста следовал припев, так что 
приходится говорить о некоторой 
эстрадности раннего Beat’a.

Интересен тот факт, что, обыч
но, весь творческий цикл не выхо
дил за рамки ансамбля, что очень 
хорошо видно на примере Beatles, 
где всю музыку, исключая несколь
ко ранних вещей, написал McCart-

— Да, конечно. Сейчас мы и 
ведем консультации с комсомоль
ской организацией, как бороться с 
пропусками лекций. Но это вопрос 
сложный, хотя можно сказать, что 
пропускают преимущественно те, 
у кого и успеваемость низкая. Ви
димо, здесь какая-то двусторонняя 
связь. Во всем этом нужно ра
зобраться. Но что выглядит совер
шенно поразительным, так это ка
кая-то небрежность в мелочах. 
Возьмем, к примеру ежегодные

пеу (в меньшей степени — Lennon 
и Harrison), а все тексты — Len
non (Harrison — только на свою 
музыку).

По мере проникновения Beat’a 
на все континенты и, вследствие 
этого, рождения национальных 
традиций Beat’a, выяснилось, что 
наибольшее развитие он получил 
в стране-родоначальнице — Ан
глии и англоязычной стране — 
США.

В остальных странах, исключая 
отдельные явления вроде поль
ских Czeslaw Niemen Enigmatic и 
Breakout, голландских Shocking 
Blue и Cuby & the Blizzards, испан
ских Los Bravos, шведской Made 
in Sweden, бельгийской Wallace 
Collestion, венгерской Omeg’u, ан
самбли не поднимались выше эпи
гонства англо-американских образ
цов. Попытки же подвести под Beat 
национальные традиции ни к чему 
пока не привели, ибо, как писа
лось выше, Beat родился на осно
ве традиций англо-американского 
происхождения, замена которых 
есть замена изначальной структу
ры Beat’a, т. е. по существу заме
на одной музыки другой.

Поэтому в статье будет рассмат
риваться опыт только двух стран: 
Великобритании и США, осталь
ные страны будут упоминаться 
лишь в случае необходимости.

Прежде, чем вернуться к исто 
рии, необходимо немного погово
рить о терминологии, чтобы в 
дальнейшем ее употребление не. 
было неясным. Видимо, некото
рые читатели обратили внимание 
на то, что в статье не упоминается 
такое слово, как Pop.

Дело в том, что Pop — это по
пулярная музыка вообще, но под

комиссию, которая проверит дан
ного преподавателя, оценит ка
чество его работы, что ли. Так что 
и тут можно найти выход. Словом, 
более тесные контакты со студен
ческим активом нас очень интере
суют.

— То есть, Вы предлагаете са
мим студентам проявлять больше 
активности в разрешении спорных 
вопросов?

— Да, да. И я со своей стороны 
обещаю: если у ребят есть дель 
ные, к онкретные  предложе
ния, — пускай приходят, всегда с 
удовольствием приму их.

А. ТООТС, Г. ЗАГОСКИНА.

тине смехотворным выглядело бы 
заявление о том, что вся музыка 
Beat популярна! С другой сторо
ны, традиционная критика объе
диняет под термином Pop такие 
совершенно несовместимые явле
ния, как Т. Jones, Е. Humperdinck, 
Christie и К° вместе с Who, Pink 
Floyd, King Crimson, Move и др. 
Но ведь даже совершенный про
фан в музыке, не делая при этом 
никаких далеко идущих выводов, 
поймет, что это просто разные ве
щи.

С моей точки зрения, первая 
группа представляет собой обыч
ных эстрадных исполнителей, об
ладающих известным мастерством, 
чтобы каким-то образом воздейст
вовать на наиболее безвкусную 
часть публики. Вторая же группа 
(опять-таки, по моему мнению) — 
серьезные музыканты, производя
щие настоящие музыкальные цен
ности и не спекулирующие на вку
сах массового слушателя.

Поэтому, исходя из всего выше
сказанного, я считаю Beat поня
тием, точнее выражающим харак
тер явления, и намерен употреб
лять его и впредь.

(Продолжение следует). 
А. МАДИСОН, 

студент 2-го курса 
отделения русской 

филологии.
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Dotsent 
Paula Palmeose 

juubeli puhul
18. novembril 1911 sündis Suu- 

re-Jaani Lahmuse möldril Pal
meosel tütar Paula (sünnimeetri- 
kas Pauline), kes on saanud Nõu
kogude Liidu fennougristide pe
res tunnustatud pedagoogiks ning 
uurijaks. Käinud Tartu ja Buda
pesti ülikoolis, kaitses P. Pal
meos 1940. a. esimesena Tartu 
Riiklikus Ülikoolis magistrikraa
di, mis hiljem reatesteeriti kandi
daadikraadiks. Juba see ametlik 
kraaditöö ungari keele ja eesu 
keele ürgsetest foneetilistest su
hetest osutas, et P. Palmeos on 
täpne ning analüüsides sügavale 
laskuv uurija. 1940—41. õppeaas
tal oli P. Palmeos TRU stipen
diaadiks, valmistumas õppejõuks. 
Fašistliku okupatsiooni ajal pidi 
P. Palmeos ülikoolist lahkuma ja 
töötama peamiselt keskkooli eesti 
keele õpetajana.

Kui 1944. a. sügisel hakkas taas 
töötama nõukogulik TRU, kutsuti 
P. Palmeos ünkooli soome-ugri 
keelte kateedri tööd organiseeri
ma. Sõda oli laastavalt mõjunud 
ülikoolile. Soome-ugri keelte alal, 
kaasa arvatud eesti keel, oii järe
le jäänud vaid paar õppejõudu. 
Vanemõpetaja P. Palmeose õlule 
pandi raske koorem. Ta pidi õpe
tama ungari ja soome keelt ning 
lugema mitmesuguseid teadus
likke kursusi. Seue suure koor
musega sai vanemõpetaja P. Pal
meos kohusetruult hakkama. Üht
lasi oli ta algusest peale produk
tiivne ka teaduslikul alal. Saanud 
hiljem dotsendiks, on P. Palmeos 
oma pedagoogilist ja teaduslikku 
tööd üna laiendanud. Tema on et

te valmistanud arvuka soome ja 
ungari keele spetsialistide kaadri, 
kes töötavad mitmel alal nii meie 
vabariigis kui ka väljaspool selle 
piire, tiriti tuleb esile tosta tema 
õpilasi — soome ja ungari kirjan
duse tõlkijaid. Dots. P. Palmeos 
on tähelepandav õpetlane selle 
poolest, et ta on aastakümnete 
jooksul olnud pidevalt igal aastal

Kõrgema kooli eelloost Tartus
Tartu on teatavasti meie suure 

kodumaa vanimaid üÜKoolilinnu. 
Asjaolu, et baltimaade harinuselu 
üheks peamiseks keskuseks sai 
tmajõe kallastel paiknev vana 
kaubaiinn, endine piiskopkonna 
keskus, oli tingitud mitmetest põh
justest, millel allpool peatuksimegi.

Kõrgema kooli eellugu Tartus 
on seotud jesuiitide tegevusega. 
1534. a. asutatud ja 1540. a. paavs
ti poolt kinnitatud jesuiitide ordu 
kujutas endast katoliikluse peamist 
eelsalka võitluses reformatsiooniga. 
Kasutades laialdasi eesõigusi, õn
nestus jesuiitidel luua hästi funkt
sioneeriv, salakavalat taktikat ka
sutav organisatsioon. Lühikese aja
ga laienuasld Societas Jesu liik
med oma haarde üle poole maail
ma, Juba 1542. a. ilmusid jesuiidid

Indiasse, 1549. a. Jaapanisse, mõni 
aeg hiljem Hiinasse ja Indonee
siasse. Faraguais eksisteeris jesuii
tide riik koguni 160 aastat. Oma 
tegevusega aitasid jesuiidid kaasa 
ka koloniaalsüsteemi tekkimisele.

Katoliikluse ideoloogia levitami
seks kasutasid jesuiidid laialdaselt 
kõrgemaid ning keskkoole, et muu
ta tolleaegse ühiskonna haritumad 
pead oma kuulekateks teenriteks. 

Tagurlike eesmärkide saavutami
seks pruukisid jesuiidid küllaltki 
ratsionaalset metoodikat. Hasti lä
bimõeldud kordamise tulemusena 
omandati jesuiitide koolides pea

aegu kogu õppematerjal tundides. 
Koolimajad olid küllaltki avarad ja 
heas korras, kehaline kasvatus au 
sees.

Erilist tähelepanu pöörasid Je
suiidid Venemaale ja sellega piir
nevatele aladele. 15ü9 asutasid nad 
Vilniusse kolleegiumi, mis 1579.a, 
muudeti akadeemiaks, s. t. ülikoo
liks. Mõni aeg hiljem avati kollee
giumid veel Jaroslavis (Galiitsias), 
Polotskis, Riias ja Nesvižis. Lühi
kest aega (1685— 16ö9 ja 1717— 
1719) tegutses kolleegium ka 
Moskvas.

TRU ajaloo-osakonna lõpetanu 
Jüri Kivimäe kirjutas diplomandi
na võistlustöö, mis käsities jesuii
tide Tartu kolleegiumi tegevust 
Tema sulest parinevad ka jargne- 
vad lühiülevaated jesuiitide kooli
dest Tartus XVI sajandi lõpul ja 
XVII sajandi alguses.

Toimetusel on kavas ka edaspidi 
populaarses vormis tutvustada Tar
tus tegutsenud kõrgemate koolide 
ajalugu.

uurimisretkedel, kust on kogune
nud ainulaadset ainestikku, mil
lele baseerub suurem osa tema 
töid. Oma retkedele on ta alati 
kaasa võtnud üliõpilasi, kes vist 
kunagi ei unusta juhendajalt saa
dud näpunäiteid, kui nad ise on 
saanud eri soome-ugri keelte uuri
jaiks. Dots. P. Palmeos on uuri
nud eesti, vepsa, karjala, ersa, 
ungari, soome murdeid. Ta on 
kujunenud parimaks Kalinini ob
lasti karjala murde tundjaks. Kar
jala alalt ongi tema suurimad 
uurimused. Dots. P. Palmeos on 
avaldanud töid ka soome-ugri 
keelte sõnavarast ja grammati
kast.

Kolleegid ja õpilased tunnevad 
dots. Palmeost parima sõbrana, 
kelle nõuandeid ja eeskuju alati 
arvestatakse.

Väljaspool ülikooligi on P. Pal
meos mitmel alal õige aktiivne. 
Emakeele Seltsis on ta pikemat 
aega olnud juhatuse liige ja aida
nud organiseerida murdeainesti
ku kogumist.

Dots. P. Palmeose teaduslikku 
tegevust on suuresti hinnatud ka 
väljaspool Nõukogude Liitu. Ta 
on valitud Helsingis tegutsevate 
Soome-ugri Seltsi ja Kalevala 
Seltsi välisliikmeks.

imetlev õnnesoov kolleegide ja 
rohkete õpilaste nimel.

PAUL ARISTE

ne traktaat «Livoniae commenta- Campanot siinsetest oludest, pida- 
rius...» . Possevino pidas silmas des vajalikuks tugevdada Tartu je- 
ka Tartu lähedust Vene aladele, suiitide majanduslikku baasi ja

saata Tartusse rohkem jesuiite. 
Ilmselt vestles Possevino ka ku
ningaga Tartu kolleegiumi küsi
mustes, mille tulemusena Stefan 
Bätory laiendas kolleegiumi maa
valdusi ja andis rea uusi privilee
ge. Kõrvuti Braunsbergi ja Vilniu
se akadeemiaga pidi Tartu kollee
giumist kujunema jesuiitide tege- 
vusahela idapoolseim keskus Euroo
pas. 1585. a. novembris saabus 
Possevino taas Tartusse (eelmine

Liivimaa ja 
Tartu linn 
jesuiitide 
plaanides
J ü r i  K i v i m ä e

TRÜ ametiühinguorganisat
siooni XXI konverentsist

A R U A N D E S T
TRÜ KLUBIST

Mitmel eelmisel aastal kritisee
riti lRU komsomolikonverentsi- 
del noorusliku ägedusega isetege
vuse oiukorda meie klubis. Ame
tiühingukomitee puuduseks loeti 
klubi töö ebapiisavat suunamist 
ja  vähest tähelepanu klubi mate
riaalse baasi tugevdamisele. Nen
des süüdistustes oli paljugi õiget.

1970. aasta kevadeni juhatas 
meie klubi sm. M. Kikas. Vabarii
gi üliõpilasklubide seas pidasid 
kõrgemalseisvad organid TRU 
kluDi tegevust üheks paremaks. 
Paraku ei oinud aga üliõpilaskon
na enamik klubi tegevusega ra
hul. Asja länemalt uurides ilm
nes, et pikemat aega polnud klu
bi ansamblid saanud uusi pille 
ning väiksemate isetegevuskol- 
lekuivide töö oli hoopis lakanud.

Tervislikel põhjustel pidi sm. 
Kikas klubi juhataja kohalt lah
kuma. Tema asemele tulnud Arvo 
Kisper asus paris agaralt tööle. 
Ametiühingu aktiivi kaasabil otsi
ti üliõpilastest isetegevuslasi. Ka 
klubi uus nõukogu eesotsas Jaak 
ViJleriga paistis olevat teovõime
line. Otsustati kord majja luua 
«Mehvistus», mis talvisel vahe
ajal oma jõududega remonditi, 
lööle hakkas näitering, korraldati 
pop-lauljate konkurss, õnnestu
nult tähistati klubi 10. aastapäeva.

Siis aga uus juhataja nähtavas
ti väsis ja ei tulnud oma tööüles
annetega enam toime. Klubi tege
vus hakkas jälle allamäge mi
nema.

Kriitilisi märkusi kutsus esile 
klubi töösuund üliõpilaste isete
gevuse hoogustamiseks, eelkõige 
teaduskondadevahelised võistlu
sed «Kodu ja ristikhein» ja «Kali- 
gula». Need eeldasid head et
tevalmistust ja tugevat impro
viseerimisoskust, mis on jõuko
hane ikkagi vaid silmapaistvalt 
andekatele esinejatele. Nii astus 
mõni teaduskond avalikkuse ette 
pooltoore kavaga. Puudus ju ta
valiselt läbimõeldud stsenaarium.

Esines juhtumeid, kus kohale il
mumata jäänud osalise asemele 
värvati samas uus ja mindi lava
le. Pole siis imeks panna, et pealt
vaatajad kurtsid maitselibastu- 
miste üle.

Sellised improviseeritud esine
mised sobivad omavahelistele 
peoõhtutele, mitte aga TRU klubi 
avalikele ja tasulistele üritustele.

Tunnustavalt tuleb märkida sel
liseid korraliku ettevalmistusega 
üliõpilasansambleid nagu «Kuup 
ja Kera» ja «Amores». Kahjuks ei 
ole klubi juba pikemat aega neile 
saanud asjatundlikku abi pakku
da, sest kunstilise juhi kohale ei 
ole ikka veel leitud erialase ette
valmistusega inimest. Kuigi Tal
linna E. Vilde nim. Pedagoogilise 
Instituudi juhtkond tuli igati üli
kooli taotlustele vastu, ei leidunud 
käesoleval kevadel sealsete klubi
töö eriala lõpetanute hulgas ini
mest, kes oleks söandanud Tallin
nast lahkuda, kuigi meie poolt pa
kutav palk oli pealinna noorte 
klubitöötajate palgast tublisti suu
rem. Jääme ootama, vahest õn
nestub meil saada kunstiline juht 
1972. a. riikliku jaotuskava alusel.

Üliõpilaste seas on olnud nuri
nat Tiit Laugu juhtimisel töötava 
orkestri mängumaneeri kohta. Or
kestrijuht ise on aga kindla joo
nega mees, kes leiab, et orkester 
on õigel teel. Tõsi küll — kont- 
sertesinemisteks on meie klubi or
kester tugev, kuid tantsida tema 
muusika järgi ei tahaks. Seni oli 
peamiseks takistuseks tantsuor
kestri loomisel populaarsete pilli
de puudumine. Selles osas on vii
masel ajal asi liikuma hakanud ja 
tahaks loota, et ka tantsumuusika 
küsimus lõpuks laheneb.

Head meelt teevad meie klubi 
teenekad kollektiivid. Neil on väl
ja kujunenud oma traditsioonid, 
neid juhivad teotahtelised juht
konnad, kes oskavad leida üliõpi
lasi paeluvaid ja neid ühtseks 
kollektiiviks liitvaid ettevõtmisi.

(Järgneb.)

Aastakümneid kestnud võitlus 
Vana-Liivimaa aadiinigi_ parast 
XVI sajandil, millest võtsid osa 
Venemaa, Pooia-Leedu (Rzecz 
Posponta), Rootsi ja Taani, kur
nas vaija nii soja tallermaa kui ka 
soaivau pooled rung sundis viima
seid rahu otsima. ioö2. a. sõlmuud 
Jam zapoije ranuga pidi Ivan IV 
loobuma Liivimaast, mille isan
daks sai nuud Fooia kuningas bte- 
fan Bätory. Rahu sõlmimisel oli 
aktiivselt Kaastegev paavst Urego- 
rius X lll роод lakitatud vahenua- 
ja jesuiit ^ntonio Possevino. Pos- 
sevinoie oli ranuieping vaid eeldu
seks paavsti .kuuriaie nii meelepä
raste eesmärkide saavutamisel, mil
leks oii Ivan iV ja kogu Venemaa 
võtmine rooma-katoliku kiriku rüp
pe ja Liivimaa rekatoliseeriinine. 
belles seisneski enne Jam Zapol- 
jet sõlmitud kokkulepe Possevino 
ja Stetan Bätory vahel, keda je
suiidid meelitasid tiitliga pater et 
patronus noster. Et Poolas oli re- 
katoiiseerimine 1580. aastate algu
seks põhiliselt lõpule viidud, siis 
kujutas Liivimaa endast jesuiitide
le paljutõotavat tööpõldu. Poola 
jesuiit Piotr Skarga (ühtlasi Ste
fan Bätory pihiisa) kirjutas juba 
1581. a. Calig-arile, paavsti nunt- 
siusele Poolas, et kuningas kavat
sevat asutada Liivimaaie ikolm je
suiitide kolleegiumi — Riiga, Tar
tu ja Narva.

Et Põhja-Eesti jäi protestantliku 
Rootsi voimu aila, langes ära 
Narva kolleegiumi rajamine. Vars
ti parast Jam Zapolje rahu sõlmi
mist läkitas Stelan Bätory kirjad 
paavst Gregorius XHI-le ja ordu- 
kindral Claudio Aquavivale palve
ga saata Liivimaaie jesuiite. Re- 
katoliseerimisega seostus ka Liivi
maa koloniseerimise kavatsus. Kuid 
Liivimaa asustamine Lääne-Euroo- 
pa katoliiklastega jäi mitmel põh
jusel teostamata (teadaolevail and
meil saabus vaid üksikuid kolonis
te Laiusele, Tartusse ja ilmselt ka 
Valka).

Kõigi nende kavatsuste taga sei
sis paavsti kuuria ja jesuiitide or
du üks kavalamaid ja võimekamaid 
diplomaate — Antonio Possevino, 
kelle erilise huvi objektiks sai Lii
vimaa, eriti aga Tartu.

Asjaolu, et just Tartu pidi saa
ma vastureformatsiooni üheks kes
kuseks, on küllaltki huvipakkuv.

Antonio Possevino lähtus eelkõi
ge maa geograafilisest ja stratee
gilisest asukohast. Liivimaa oli 
soodus baas katolitsismi levitami
seks itta — Vene aladele ja põhja 
— Rootsi, mille rekatoliseerimise 
katsed olid seni edutud olnud. Nen

de mõtete viljana valmis Possevi- ta v a ^Ä r ia ils T  " ^ " ( ^ o v in t s f ) '  olukorras 1625 aastal kolleegiumi 
nol paavstile puhendatud spetsiaal- ülem. — .....  —i-i—i*

visiit oli olnud sama aasta juuli- 
Pealegi oli Tartu endise pnsikop- kuus), tuues kaasa uusi õpilasi tõl- 
konna keskus. Sel ajal oli_ levinud kide seminari jaoks. Selle reisi tu- 
müüt Tartu ja Tartumaa jõukusest, lemusena 'kinnitati Tartu kolleegiu- 
kuid vaevalt võis pärast_laastavaid mj kuninglik asutamiskiri. Oma 
sõdu nimetada Tartut jõukaks lm- esimesel reisil Liivimaaie 1585. a. 
naks. Iseloomulik on, et Tartu saatis ta Tartust Mantua hertso- 
ümbruse majanduslikke olusid hin- gjnnäle kirja, mis hiljem ilmus 
nates ei peetud siin piiskopkonna erai(]i raamatukesena, belles kir- 
taastamist otstarbekaks ning Liivi- jeldas Possevino Liivimaa elanike 
maa ainsa katoliikliku piiskopkon- uskumusi ja kombeid ega unusta- 
na keskuseks sai hoopis Võnnu. nud kiitmast jesuiitide viljakat mis- 

Possevino lennukatest plaanidest jonitööd siinsel Issanda viinamäel, 
hoolimata ei suudetud  ̂ Tartus Kolleegiumi enda 1585. a. aru- 
1583. a. kohe asutada täieõiguslik- anne on väga optimistlik. Sel Eu

roopa ääremaal asuval katoliiklu
se kaitsepunktil olevat täita üli
tähtis osa katoliku usu kaitsmisel 
ja levitamisel. Rootsi kuningriigi 
rekatoliseerimise kõrval hellitatak- 
se mõtteid jesuiitide ülemaailmsest 
ühendusest, sest tee Tartust läbi 
Moskva Aasiasse polevat üldse pikk 
ning see avaks pealegi ühenduse 
vendade juurde Indiasse.

Mõningaks optimismiks oli ka 
põhjust, sest alates 1585. a.-st läks 
kolleegium kiiresti ülesmäge. Aja
vahemikku 1585— 1600 võib õigus
tatult pidada kolleegiumi õitse
ajaks.

Kuid Possevino kaugeleulatuvate 
plaanide elluviimine ei saanud 
siiski teoks. 1586. a. lõpul suriA. POSSEVINO

ku jesuiitide kolleegiumi nagu ootamatult Stefan Bätory, Tartu 
Riias, vaid piirduti domicilium i kolleegium kaotas mõjuvõimsa pat- 
(saksa k. der Wohnsitz) asutami- rooni ja Antonio Possevino innu- 
sega. Paari aastaga paranes Tartu ka kaasvõitleja. Leidmata enam 
jesuütide majanduslik olukord se- toetust, lahkus Possevino aastal 
davõrd, et 1585. a. jouti Baltimail 1587 lõplikult Kesk-Euroopast ja 
ainulaadse tõlkide seminari (semi- siirdus kodumaale Itaaliasse. 
narium interpretum) avamiseni. Se- Ka plaan rekatoliseerida Rootsi 
minari eesmärk oli eelkõige prak- Tartu jesuiitide abil ei leidnud 
tiline: jesuiitide abistamine koha- enam pooldajaid, kuigi Tartus te- 
pealses misjonitöös. Selle kõrval gutses hiljemgi mitmeid Rootsi pä- 
oli perspektiivsemaks ülesandeks ritoluga jesuiite. Vene alade kato- 
vaimuliiku kirjasõna tõlkimine ja Hseerimine tehti aga ülesandeks 
paljundamine nii Liivimaal kui ka teistele kolleegiumidele. Uue sa- 
mujal. jandi algul, pärast Poola-Rootsi

Possevino visiit Tartusse 1585.a. sõda ei saavutanud kolleegiumi te- 
suvel andis lõpliku tõuke Tartu gevus enam endist hoogu ja ula- 
kolleegiumi avamiseks. Tagasiteel tust; tegeldi peamiselt misjonitõõ- 
Liivimaalt informeeris Possevino ga ja vaimuliku kirjanduse tõlki- 
Poola orduprovintsiaali * G. P. misega, kuni taaspuhkenud sõja 

* Provintsiaal — vaimuliku ordu tea-

tegevus lõplikult katkes.

Informiin 1971
Seda üritust on igal aastal üli

koolilehes nii põhjalikult reklaa
mitud, et siinkohal tahaks vaid 
meelde tuletada — tänavu toimub 
see võistlusmäng juba kuuendat 
korda. Vaimujõu katsumine toi
mub ülikooli raamatukogu ruumi
des Toomel 26. novembril kell 
18. Need, kes tunnevad raamatu
kogu ja on bibiograafiaõppusi 
kuulanud, ei tohiks «Informiini» 
ees kartma lüüa. Küsimused on 
kataloogidest, teatmeteostest, ül
distest bibliograafiatest. Võitjaid 
ootavad auhinnad. «Informiini» 
ettevalmistamisel on alati abiks 
olnud ülikooli komsomolikomitee. 
Nii ka seekord. Võistkondade re
gistreerimine toimubki komsomo
likomitees ja bibliograafiaosakon
nas. Registreerida saab 26. no
vembril kella 15-ni.

Kõneoskuse kool
24. nov. toimub aulas kell 16.15 

dots. J. Kalitsa loeng «V. 1. Le
nini esinemiskunstist».

NB! Rahvakontroll
O sako n d ad e õppesektorite 

liikmed!
24. nov. kell 20 toimub komso- 

Teisipäeval, 23. novembril kell molikomitees kõigi osakondade õp- 
16 toimub aulas TRÜ rahvakont- pesekton liikmete tookoosolek. Aru-

tame, milline on meie osa oppe-
rolligrupi valimiskoosolek.

Ülikooli klubis
Seoses 9. ja 10. detsembril toi

muvate kontsertidega «Vanemui
se» väikeses majas palume kõigil 
isetegevuskollektiivide juhtidel ko
guneda TRU klubisse Tähe tn. 3 
teisipäeval, 23. nov. kell 20.

* *  *

26. novembril kell 19 algab klu
bis kadriõhtu. Pääsmeid saab 
ainult komsomolikomiteest esmas
päeval, teisipäeval, kolmapäeval 
ja neljapäeval kell 12—14.

Pühapäeval, 21. novembril tulge 
kõik TRÜ klubisse karnevalile! Sis
sepääs ainult maskides.

protsessi organiseerimisel, stipen
diumi jaotamisel, iseseisva töö pla
neerimisel jms.

Komsomolikomitee õppesektor

Leiname kallist sõpra ja 
kursusekaaslast

JAAN OLLINOT

Arstiteaduskonna II kursus

Avaldame kaastunnet Saima 
Jürgenson’ile

ISA 
surma puhul.

Kursusekaaslased
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RÜL
17. novembril oli rahvusvahelne üliõpilaspäev, siis lõppes ka RÜL-i 

poolt igal aastal korraldatav üliõpilaste rahu, rahvusliku sõltumatuse 
ja vabaduse eest võitlemise nädal. Augustis jõudis see organisatsioon 
oma veerandsaja aasta juubelini. Nii et aastate järgi — meheiga.

Organisatsiooni kuulub 35 asutajaliiget ja ligi 60 hiljem astunut, 
üha enam hakkab RÜL oma sõna sekka ütlema seal, kus on ohus 
rahu ja rahvaste sõltumatus, kus toimub võitlus demokraatia eest 
Noorus ei saa ega tohigi jääda passiivseks, kui veel kuskil on maad 
võtmas konservatism ja dogmatism, kui veel kuskil valitseb sotsiaalne 
ebavõrdsus. Läks ju 1939. a. üliõpilaste fašismivastasel väljaastumisel 
(sealt pärineb ka 17. novembri nimetamine rahvusvaheliseks üliõpilaste 
päevaks) hukkunud lan Opletal demonstratsioonile loosungi all 
«Läheme võitlusse õigluse eest maailmas».

Põhikirja järgi on RÜL-i ülesandeiks: kindlustada rahu ja rahvaste 
sõprust; stimuleerida sõprust ja koostööd kõigi maade üliõpilaste 
vahel; võidelda Imperialismi, kolonialismi ja neokolonialismi vastu; 
võidelda hariduse omandamise eest sõltumata rassist, soost, materiaal
sest olukorrast, religioossetest vaadetest, sotsiaalsest seisundist; saa
vutada, et kõik üliõpilased oleksid kindlustatud stipendiumiga, tasuta 
õppevahenditega; võidelda selle eest, et teaduse ja kultuuri saavutused 
teeniksid rahuüritust ja kogu inimkonna huve.

Iga paari aasta tagant toimuvad RÜL-i kongressid. Selle aasta 
veebruaris peeti Bratislavas 10. kongress. RÜL-i keskus asub Prahas 
ja selle president on samuti Tšehhoslovakkiast — Dušan U I с ä k. 
Kongressil oli üle 300 delegaadi, vaatleja ja külalise kokku 117 maalt. 
RÜL täienes 6 uue liikmega, sealhulgas Soome Üliõpilasliiduga. See 
näitab RÜL-i mõju tõusu-. Arutlusel oli senine tegevus ja perspektiivid 
Muuseas, RÜL- juhtkonna ja kongresside otsused on vaid siis kohus
tuslikud, kui vastav ülõpilasorganisatsioon need ratifitseerib.

Praktilist tööd teeb RÜL kongresside, konverentside, seminaride, 
massikampaaniate^ spordi ja kultuuriürituste kaudu. Levitatakse infor
matsiooni üliõpilaskonna probleemidest eri maades. Eriti laialdast tege
vust arendatakse arengumaades. Suur on RÜbi  osa võitluses kirja
oskamatuse vastu (eriti Ladina-Ameerikas). Arengumaade üliõpilas5 
toetatakse materiaalselt. Vastuvõetud otsustes avaldati solidaarsust 
võitlevatele Indo-Hiina ja Araabia rahvastele. Võeti vastu RÜL-i 
tegevusprogramm, mille põhisisuks on kampaania «Noorus paljastab 
imperialismi».

RÜL on pidanud traditsioonilisi konsultatsioone kaasaja aktuaal 
sete poliitiliste küsimuste üle Ülemaailmse Kristlike Üliõpilaste Föde
ratsiooniga ja RÜL-i mittekuuluvate üliõpilasliitudega.

Vastuvõetud otsused avasid tee RÜL-i tähtsuse kasvule. Võime täie 
julgusega öelda, et RÜL on oma meheeas ka mehe eest väljas ja et 
oma XI kongressile läheb ta vastu veelgi tugevamana.

RAUL MÄLK

Näitus kohvikus
Meie üliõpilaspäevadel on kindla 

koha omandanud noorte kunstnike 
näitused TRÜ kohvikus. Seekord 
on oma tööd välja toonud 19 noori 
(s. t. alla 35 a. vanused) uue kuns
ti viljelejat Tallinnast ja Tartust. 
Kahjuks pole mitte kõik senistest 
osavõtjatest esindatud, ka on uusi 
nimesid vähevõitu. Erilisi üllatusi 
me sel näitusel ei kohta. Näib, et 
kinnistutakse oma väljakujunenud 
laadis, et praeguseks on murran
guliste eksperimentide aeg möödas. 
Paistab ka, et noored kunstnikud 
maailmale enam nii vihaselt el 
vaala, taandunud on groteski- ja 
absurdimoment.

Maale vaadates torkab silma 
loodus motiivide rohkus. Armasta
takse kujutada ideaalmaastiku ele
mente — vett — eriliselt on töö
deldud esiplaanid. Maastiku rohku
sest on vahest tingitud ka rohelis
te ja siniste värvide vai.itsemine.

Kohe paistab silma Rein Tammi
ku, (noortest ühe omanäolisema ja 
perspektiivikama kunstniku) järje
kordne pop-showlik kolmikmaal. 
Kahjuks ei saadud seda ruumipuu
dusel demonstreerida kavatsetud 
kujul, nii tuli keskmine maal 
t Eras mus» ära jätta. Tervik ja 
mõte kannatavad selle vägivaldse 
lahutamise all. Tammiku eksposit
siooniks jäi «Pangodi», «Autoport
ree•» ja сGloria Day». «Pangodi» 
on hästi kooskõlastatud pilt maas
tikust, veest ja autorile iseloomuli
kust hästi sugestiivsest ruudulisest 
linast koos teiste elementidega. 
Tammiku head, jõulist maahmis- 
stiili ja absurdse väljatoomise os
kust saab imetleda (Autoportrees», 
«Gloria Day» juures enam sellist 
hoogu ei märka. Kuid kui fantaa
siat pingutada, võib ka praegusest 
kolme pildi kombinatsioonist rõõ
mu tunda. Näituse teine si mapaist- 
vam töö on Ludmilla Siimu, And
res Toltsi ja Ando Keikku.a suure
mõõtmeline kollektiivne teos «Siim, 
Tolts ja Keskküla ja teised paadi- 
sõit j ad». Selle pildi juures on hu
vitav, kuidas osatakse kokku sobi
tada väikesed maalitud de'ailid jä
medakoelise riide ja plastmassiga, 
ja seda, kuidas sünteetiliseks ma

terjaliks üleminev päikesetriip ko
gu suurt pilti koos hoiab.

Ilusad on Toomas Vindi maasti
kumaalid. Väikesemõõtmeused, na
tuke summutatud värvitoonides, 
natuke nukrameelsed. Võlub «Täies
ti rohelise maastiku» peenelt välja
töötatud esiplaan. Pealetükkivana 
mõjub Tõnu Virve «Natüürmort» 
oma reklaam-žurnaalilise ahvatlus- 
roaga. Värvikirevus otsekui matab 
enda alla muidu laitmatu kompo
sitsiooni. Meeleolukalt sünge pildi
ga «Piim» tuleb välja tartiane Enn 
l egova. Debütantideks maali alal 
on kaks noort autorit — Mariann 
Arosoni «Rand II» ja Aili Kristju- 
hani toltsilikult maalitud «Vaade 
kaugusesse». Ilusate värvide ja 
vormide nautijaile on Aid Vindilt 
ko.m guašši.

Vaadates maale kohviku seintel, 
oleks nagu kohati tunda maneer 
likkust, ilutsemist. Jääb ka mulje 
ideede nappusest, just kujundite 
osas. Oleks nagu oodanud rohkem 
sisulisi eksperimente.

Graafikas kohtame taas ammu
seid tuttavaid Mare ja Tõnis Vinti 
ikka omaenese laadis töödega ning 
Marju Mutsut pildisarjaga «Üle 
jõe» I, II, III, IV. Silvi Liiva ofor
did on naiselikult peened, kuidagi 
eridselt haprad, otsekui siia ilma 
mittekuuluvad. Ehkki väga erine
vad, ometi on neis loodud at то 
sfääri tõttu midagi ühist. Kauge 
irreaalne, hõrk. Leonhard Lapimli 
on tugevalt kontrastsed siiditrüki- 
portree Koidulast ja tušijoonistus 
Villust. Huvitavad küll, eriti «Vil
lu» on mõjuv, kuid sellelt mehelt 
o.eks nagu rohkem oodanud. Raul 
Meel esitab mõistusepäraselt ja 
geomeetriliselt kokkusobitatud 
must-valgeid kujundeid.

Graafikas on debütantideks Priit 
Vaher monokroomses tehnikas 
päevakajalise pildiga «Suur hüpe 
II». Väga sobib sua juurde samas 
toonis raam, luues hästi vastu
võetava terviku. Esmakordselt esi
neb laiemale publikule TRÜ kuns
tikabineti kasvandik Lembit Karu 
kummitusliku alateadvuse toel 
loodud tušijoonistega.

Seda on vaja teada!
Iga detail tuhandest pisiasjast 

vajaD nuüd tosist täneiepanu, 
nouab kohest ja operatiivset rea
geerimist. beoses senega on mõ
ningat informatsiooni, mida täna
ses ienes jagada tanaksime.

Laupaeva nõmmikul, täpselt kell 
9.29 punuvad pasunad linna vee~ 
torni ja uue intri katuselt päeva 
aigust.

toome ära kolonnide paigutuse 
kava bPA peahoone ees ning üli
õpilaspäevade tõrvikrongsäigu 
maisiuuai SKeemi.

ф  Kolonnid kogunevad järg- 
mbeit:
a) Ajaloo-Keeleteaduskond saa- 

but) Paisoni tn. 14 ühiselamu 
eest kelia 17-ks EPA peanoone 
ette sKeemil märgitud konale;

b) Arstiteaduskond saabub Aka
deemia tänavalt kella 17.0õ-ks;

c) bioioogia-Ueograaliateadus- 
kond saabub Vanemuise tn. 46 
õppehoone eest keua 17.i0-ks;

d) Kenakuituuriteaduskond tu
leb Kingissepa tanava võimla 
eest keua l/.i5-ks;

e) Füüsika-Keemiateaduskond — 
Paisoni tn. 23 ümseiamu juu
rest kella 17 .̂0-ks;

f) Majandusteaduskond — Vane
muise tn. 4ö õppehoone eest 
kella 17.25-ks;

g) Matemaatikateaduskond — Tii
gi tn. ühiselamu juurest kella 
i/.cO-ks;

h) Õigusteaduskond — Akadee
mia tänavalt kella 17.35-ks.

Iga teaduskonna kolonn saabub 
kuue kaupa rivis. Konalejõudmist 
junib koiormi ülem. 'tõrvikuid jao
takse teaduskondadele kaupluse 
«lartu» hoovist vastavalt teaous- 
Kondade suurusele.

<|f Nüüd kutsetest. Tänavu on 
orgKomitee vaija mõelnud jällegi 
aue eKsperimendi igasuguste võit- 
simiste arahoidmiseks. Nimelt on 
imbide (neid on üheksa) tähis
tustes tänavu mitte enam tähtede 
Kombinatsioonid nagu varem, vaid 
.vujukesed (janku, karupoiss jms.). 
;\iende pai emaks desiiceerinnseKs 
on peahoones ja ühiselamutes ala
des Kolmapäevast väljas vastavad 
meigitavad teated, miormatsiooni 
saaD ka komsomolikomiteest.

»4ultuurinoones on elevant teie- 
ioni helistamas.

tTKvL-i (restoran «Tarvase» 
peal) saalis — ratsanik eesli sel
jas.

Ülikooli klubis — pikkade vuntsi
dega roovei, Kinžali Kaes.

Teenindusmaja saalis — kukk re- 
Dase kaenlas, reinuvaderil on rätik 
peas ja maksikleit seijas.

Raudteeklubis — kilpkonn võt
mega namuus.

Nooitemajas «Sõprus» — kaks 
karupoissi jalgratta seijas ja kas
sipoeg käruga taga lonisemas.

«Vanemuise» kontserdisaalis — 
saabasiega Kass.

tPAauias — jänkupoiss muinas- 
jutukoogikesega (asuD kännu ot- 
oas) Kuuse taustal.

9  Orgkomiteel on palve, et ei 
tülitataks üksikuid aktiviste, sest 
Kutseid jaotati ja jaotatakse tsent
raliseeritult _ ja orgkomitee enda 
Kätte põmmõteliselt privaatvaru ei 
Kogu.

ф  Hea meelega näeksime sõpra
dena ka edaspidi neid, kes meile 
sõpradeks said tudengipäevade or
ganiseerimise käigus.

41 Kongkäigus marsruudil Riia 
mägi — Ulikooii tänav — Pirogo- 
vi tänav — Oktoobri puiestee — 
Nõukogude väljak (vaata skeemi) 
mitte loopida maha kustunud tõr
vikuid, et hiljem poleks vaja tunda 
.läbi üliõpilaste käe läbi tänavate- 
,e jäetud rämpsu pärast. Nii põle
vad kui kustunud tõrvikud paneme 
Kõik Nõukogude väljakul ühte hun
nikusse.

9  Niipalju kui see meie võimu
ses, püüame anda kõigile peoõhtu
tele võimalikult võrdselt hea kvali
teediga eeskavu. Kahjuks on mit
med tallinna ansamblid («Tooma- 
pojad», «Väntorel») objektiivsete ja 
subjektiivsete põhjuste põimumise

Omaette seisab Saksa D У-s raa
matugraafikat õppiv Illimar Paul, 
kellelt on kaks abstraktse sürrea
lismi laadis akvatintat ja neist eri
nev, ajakirja stiili meenutav 
«Chris».

Nagu vaataja võib veenduda, on 
näitusel paliu huvitavat ning kind
lasti leiavad kõik kunstisõbrad en
dale midagi.

EHA KOMISSAROV 
ja SIRJE HELME

» -  Л/. P IR Q & O  V I T Ä N A V

VANEMUtSE

□
NOUKOGUDE

o *<-----------—
VAL3AK

TÄNAV

j RIIA TXNAV

tõttu sunnitud peoõhtute eeskava 
sisustamisest kõrvale jääma. Sel 
nädalal panime kõik traadid üle 
vabariigi undama ja loodame, et 
laupäeva õhtuks on meil kõigi esi
nejate täpne koosseis selgunud.

Nii! Loodame, et kõik oluline on 
sellega öeldud.

Orgkomitee nimel kõigile osa
võtjaile aga head tervist ja lõbu
sat peotuju soovides

KALLE MÄLBERG

Üliõpilaspäevade
raames

toimub laupäeval, 20. nov. kell 14 
aud. 108 prof. K. Ramuli loeng. 
Pärast loenget valitakse psühho
loogiaosakonna vilistlasnõukogu.

TRÜ loogika ja psühho
loogia kateeder 

Psühholoogide Selts

Tähelepanu —  
võrkpall!

Eeloleval laupäeval ja pflhapievaü 
(20,— 21. XI) jätkuvad V. Kingissepa tn, 
võimlas TRÜ meistrivõistlused võrkpal
lis.

Seoses üliõpilaspäevadega on laupäe
vased võistlused toodud varemaks. 
Mängud algavad kell 14. Naiskondade 
I ettenähtud kohtumist lõpevad para- 
lasti selleks ajaks, et pealtvaatajad je 
isavõtjad jõuavad törvlkurongkäigu lii
kumahakkamise ajaks EPA peahoone 
fuurde.

Pühapäeval jätkuvad mängud kell 11. 
Kavas on 4 naiste mängu ja seejärel 41 
meeste mänjru fviimased algavad orien
teeruvalt kell 14).

Kõik. kes ei pääse laupäeval aul»ase 
teoreetilisele konverentsile või püha- 
oäeval «Vanemuisesse* koondkon^serdll©, 
on teretulnud võrkpallivõistlustell

Sportmängude kateeder

TOIMETAJA H. PALAMETS

ф  Üliõpilaspäevadega seotud «Тарту Рнйклнк Юликооль* («Тар- 
materjalid organiseeris ajalehele туский государственный университет*} 
Jaak Vlller. Esikülje fotomontaaž r -T*irry Эстонской ССР. Орган Гарту-

D M n  1 I r K e l l l t  СКОГО г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а
K e in  U rö e iilL  Hans Heidemanni nim. trflkikola trflkk.
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L a u p ä e v a l  a u l a s

21. nov. kell 12 võttis rektor 
Arnold Koop vastu Tartu üliõpilas
päevadele saabunud külalised. Koh
tumise avas ELKNÜ TRÜ komitee del ja andis põgusa ülevaate TRÜ Lõpuks vastas rektor esitatud küsi- 
sekretär Märt Kubo, andes seejärel ajaloost, praegusest struktuurist, mustele. 
sõna rektorile, kes tervitas külalisi üliõpilaste eiu-olust ja kõrgemate
meie ülikoolis V ii üliõpilaspäeva- koolide ees seisvatest ülesannetest. K. TAMMEORG

Müriseb puhkpillimuusika, peotu
jus Inimesed saalivad edasi-tagasi, 
valgustajad askeldavad prožektori- 
tega. Aplausiga tervitatakse presii
diumi. Rohelise laua taga võtavad 
istet ELKNÜ KK 1 sekretär Aare 
Purga, Eesti NSV Kõrgema ja 
Keskerihariduse ministri asetäitja
H. Peremees, EKP Tartu Linnako
mitee sekretär A. iürimäe, TRÜ rek
tor A. Koop, EPA rektor A. Rüüte! 
jt. Aktuse avab ELKNÜ Tartu Lin
nakomitee esimene sekretär Leili 
Möldre. Kõlavad hümni pidulikud 
helid. Kõnetooli astub Märt Kubo. 

Ta räägib üliõpilaspäevade mõttest 

ja o»ast ülikooli elus.

Rektoraadi, parteikomitee ja õp

pejõudude ом soovib TRÜ rektor 

A. Koop üliõj. iastele toredaid pi

dupäevi. Üliõpilaskonna! on ühis

konnas tähtis osa, temast saab tu

levikus uue rajaja. Selle ülesande 

täitmiseks on vaja mehisust, kirg

likkust ja eelkõige sügavaid tead

mist Rektor kõneleb üliõpilaste tub

list tööst EÜ E-s, ülikooli ehitamisel, 

õppimisel. Töö aga ei iõpe, pidupäe

vad annavad meile selleks uut indu.

Head pidutuju soovib EPA õp

peprorektor August Eenlaid. Ta kõ
neleb sellest, et kõrgem kool annab 
oma kasvandikele eluks perspektii
vid, teotahte ja -julguse jätkata eel
miste põlvkondade tööd.

Linna TSN Täitevkomitee esime
he asetäitja Fred Oper annab edasi 
tartlaste tervitused üliõpilastele.

ELKNÜ Keskkomitee I sekretär 
Aare Purga ütleb, et tal on hea 
meel soovida lõbusaid pidupäevi 
ülikoolile, mille kasvandik temagi
Ofl.

Donetski RÜ üliõpilane Aleksan
der Zibold tänab Tartu tudengeid 
külalislahkuse eest Vennasvabarii
kide delegatsioonide poolt «Olgu 
üliõpilaspäevad teile kõigile tore
dad!»

Tallinlaste esindaja, TPI komso- 
molfkomitee ideoloogiasektori juha
taja Hannes Anderson avaldab loo
tust, et Tartu ja Tallinna kõrgemate 
koolide tegevus käib edaspidigi õlg 
õla kõrval.

Kalle Mälberg loeb ette õnnitlus
telegrammi RÜL-ile. Kõlab «Gaude
amus». Aktus on lõppenud, üliõpi
laste suurpäevad on alanud.

SALME KALA

Kohtusid endised ja 
praegused üliõpilased

«Olgu siis teie julgetes üri
tustes, tegudes ja unistustes 
alati elav teie üliõpilasnoo
ruse vaim, ärgu kustugu teie 
südametult, olgu puhtad ja 
õilsad teie mõtted.»

L. I. Brežnev

Uues üliõpilasmajas
Ulatusliku raažoorse helitöö — 

üliõpilaspäevade — esimene akord 
võeti uues EPA klubis läinud ree
del. Kunstide õhtule oli kutsutud 
126 külalist. Varnadesse ei riputa
tud ainult rohelisi ja helesiniseid 
tekleid — osales ka Tallinna tu
dengeid.

Enne lauda istumist anti võima
lus tutvuda korrastatud ruumide
ga (tööd on tehtud ainult kaks 
kuud'ja suur maja alles ootamas). 
Siia-sirina tõttas EPA kirjandus
ringi tugi Tiit Merenäkk, vilksata
sid rahvarõivast at ud tütarlapsed, 
kes laudade kaetase eest olid sea
tud: hoolt kandma.

Külalisansambel *.L&gajus» 
(juht ' Igor Tõnurist) lõpetas loo 
ning' 77 Merenäkk andis sõna EPA 
rektorile A. Rüütlile. «Kõrgem kool 
on otsivate noorte kool Iga päev 
fa iga aasta toovad, meile uut. 
Nõuded spetsialistidele kasvavad 
pidevait, arenguks on vaja sood
said tingimusi. Uus klubihoone 
aidaku hoida akadeemia noori 
põlvkonnale väärilisel tasemel 
Vastutustunne ja teotahe on tei
nud 'võimalikuks ruumide senise 
täielikult vahenditeta (töötasuta) 

ümberehitamise. Soovin jätkuvat 
indu ja energiat põlemiseks kõr
gemas koolis.»

Ka Eesti NSV põllumajanduse
minister H. Rohtla tundis rõõmu 
uuest klubist ja soovis talle töös 
'suuri kordaminekuid. TRÜ rektor
A. Koop väljendas oma arvamust. 
«TRÜ praeguse klubi fondide väik
suse juures on meil EPA klubist 
eriti hea meel (Elevus). Kui meie 
sellise maja leiame, siis teeme ta 
ka kindlasti korda. Veendumust 
kinnitab teie eeskuju. Häid õh
tuid siin ja häid üliõpilaspidu- 
sidsoovis A. Koop.

Kirjanduslikku osa alustas Ants 
Kaasik oma kahe luuletusega. 
Riho Mesilase üks ettekantud lugu 
võõrandumisest peaks «Herilase» 
lugejaile tuttav olema. Uues seades 
jutuke Papa Carlost ja Buratinost 
tõstis tõusvat meeleolu.

Võõrustajad rääkisid luulekee

les elust ja armastusest, külaline 

TPedl-st, Enn Karu pajatas oma 
seiklustest raamatukogus. Tutvu

miseks Loreidaga pidid kuulajad 
tagasi astuma neli aastakümmet, 

moodsas muinasjutus oli tänapäe

va jõudnud Tobuke-Ivanuška. Meie 

poiss Andres Langemets võttis sõ
na rohkem Tartu NAK-i esindaja

na ja lootis noorte autorite vahe

liste kontaktide tihenemist.

Sümboolselt pandi kasvama Vaadati kunstikooli 1970. a. dip- 
mitmeharuline tamm. . lomitöid, milledel reklaamplaka

tid kunstilist lahendust taotlesid 
ja Juhan Liivi luuletused pildilis- 
teks pürgisid. Kuulati etlejannat 
ja muidugi terve õhtu tublit «Lee- 
gajust». Rahva- ja imepillide an
sambel oli täiesti asja ette (ka 
laulu- ning jutumeestena) ja suur 
osa tuju üleskütmises oligi tetnal. 
Isegi kohalesaabunud TV oma 
loomulikkuse lavastamisega ei 
häirinud hubasust.

Kaminas praksusid halud. Rah
variietes tüdrukud sagisid hoole
ga edasi-tagasi, vestlusring oli 
ühte tõmmanud vanad ja uued 
tuttavad, laulis Jaak Joala (küll 
mitte päris) ja närvilisemad ini
mesed suitsetasid. Toivo Luhats 
tutvustas asjahuvilisele muusika- 
itnede ehitamise saladusi, Tiit Me
renäkk seadis kahtluse alla kohal

viibijate tantsuoskuse ja hakkas ise 

esimesena polkat kepsutama.

Pidu oli täies hoos. Kõik läks 
akadeemik H. Habermanni poolt 

soovitatud Cambridge’ i ülikooli 

loosungi järgi: «Kui teil peaks 

olema tahtmine mitte midagi te
ha, siis palun ärge tehke seda 

siin!»

Avaakord valmistas eite ava

mängu.

ANDRUS ESKO

Hommikupoolik 
kohviga

Laupäeva1! kelia 11 ajal toimus 
«Sophokleses» Arstiteaduskonna nn. 
hommikupoolik kohviga ja välis
maal stažöörina töötanud õppejõu
dudega. Vestluse üldteemaks oli 
«Tervishoiu organisatsioon ja mee
dikute ettevalmistamine raja taga» 
pluss mitmesugused huvitavad fak
tid üliõpilaste elust. Sõnavõtjad olid 
õppejõud E. Kõo, L. Ailikmets,
A.-E. Kaasik, U. Tarve ja H. Sü- 
lastu.

Järgnevalt mõningaid huvipakku
vamaid kilde.
Sm. E. Kõo rääkis Austriast. Ülikoo

lis on tudengkond rahvusvaheline: 
]U välismaalasi kuuekümnelt maalt, 
kusjuures 60% on mehed. Arstitea
duskonnas kestab õppetöö 6 aastat 
(viimane aasta eksamite vormista
miseks). Loengute kuulamine on 
vaba, loengud on aga seal nii po
pulaarsed, et koha saamiseks tuleb 
minna tükk aega enne algust. Ära 
tuleks märkida, et ülikooli astunud 
on oma eriala valiku läbi mõelnud 
ja üliõpilane püüab õppejõult saada 
teadmisi maksimaalselt. Uks aasta 
töötatakse välismaal. Seetõttu vai- 
davad tulevased tohtrid aktiivselt 
vähemalt kahte keelt.

Muljeid Ameerika Ühendriikidest 
jagas meditsiinidoktor L. Ailikmets. 
Sealse kõrgema hariduse omanda
mise miinuseks pidas ta eelkõige 
seda, et oma erialal alustatakse tööd 
30—35-aastaselt. Elevust tekitas 
fakt, et raamatukogud on avatud 
ööpäeva ning samas saab ka süüa 
ning magada. Puhkajatel on ärata
mise kellaajaga lipikud krae vahel 
ning igal täistunnil käib üks vanem

Ajaloo-osakonna 
vilistlaste 
kohtumiselt

Üliõpilaspäevade üritusena sai 
teoks ajaloo-osakonna vilistlaste 
õhtu. Arvan, et kohalolijaid oli 
oodatust kindlasti vähem.

Õhtu avas prof. J. Konks. Ta 
avaldas lootust kuulda vilistlaste!t 
kogemusterohket vestlust. Profes
sor K. Siilivask lisas tervitussõna
de kõrvale ka tööjuttu. Vilistlane 
Rein Ruutsoo rääkis ajaloo-osa
konna ees seisvaist probleemidest 
seoses individuaalplaanide ja spet
sialiseerumisega. See küsimuste
ring on tuttav kogu Ajaloo-Keele- 
teaduskonnale, kuid antud jutuaja
mises lähtuti ajaloo-osakonna spet
siifikast.

Kõigi kõnelejate ühiseks mure
lapseks kujuneski individuaalplaan. 
Arutlusobjektiks olid veel eriala 
valimise ja erialal töötamise küsi
mused. Pole harulduseks ameti
postilt põgenenud pedagoog, kes 
töötab teaduslikus asutuses. Märt 
Kubo sõnadest võis aru saada, et 
ajalooõpetaja saatuse eest ära

naisterahvas nende järgi tudengeid 
äratamas. Veel mõned .arvud: iga
10 000 elaniku kohta on 17,5 arsti, 
meil vähemalt 30. Keskmine haig
las viibimise päev maksab 65 dol
larit.

Meditsiinikandidaat A.-E. Kaasik 
tõi andmeid Rootsi kohta. Meditsiin 
on Skandinaaviamaades riiklik, kuid 
selle eest kehtivad väga kõrged 
maksud (kuni 50%) palgast. Ravis 
moodustab suure osa haigla, inves
teeringud selle jaoks kuus korda 
suuremad kui Inglismaal. Seejuures 
Rootsi haiglad on maailmas tehni
liselt parimad, haiguskindlustus ees
kujuks teistele kapitalistlikele riiki
dele.

Taanis viibis U. Tarve. Iseloomu
lik sealsetele kõrgematele õppeasu
tustele on see, et vastu võetakse pii
ramatult ning õppemaks puudub, 
kuid seetõttu jõuab ka teisele kur
susele ainuit pool alustanuist. Sti
pendium on väike ja ei võimalda 
äraelamist, laenu õppimiseks võe
takse riigilt, kasutamata vanemate 
abi, et tagada endale iseseisvust. 
Ühiselamutes täielik omavalitsus, 
hiljuti olid laialdased demonstratsi
oonid eesmärgiga saavutada sama 
kogu ülikoolis.

Dotsent H. Sillastu Soome-mulje- 
test: kaks korda aastas toimuvad 
traditsioonilised ballid. Juhtub, et 
kutsele on märgitud: «Iilmuda fra
kis.» Ega midagi, fraki saab laenu
tusest ja bal‘1 ei jää pidamata. Sa
geli eelnevad sellele protsessioonid, 
mis viiakse läbi suure põhjalikku
sega, kuigi veidi teatraalselt.

Järgnes erialaste küsimuste aru
telu. «Hommikupoolik kohviga» 
lõppes lõuna paiku.
_____________  H. u u k k iv i

joosta ci tasuks. Temalt o)i ka 
meeldetuletus, et ülikooli ajaloo 
koostamisel oleks viimane aeg sõ
nadest kaugemale jõuda.

Nii see jutuajamine läks, kuni 
rongkäigu aeg kätte jõudis.

T. RÕÕMUS

Peahoone ees 20. novembri õhtul
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т» • я • f i  repärane loeng andis arvukale kuu- tähistada stuudiumi lõpetamise 5.
i j ' lO lO O Q b C l ( j r d O g r . lajaskonnale ammendava ülevaate aastapäeva. Laboris, kus 10 aasrtat

tv n  fill с  Iff in  н  ft о käitumisgeneetika aktuaalseist tagasi oli astutud esimest samme
t c u W W Ä a C i f t i e i l d  probleemest ja sihnatorkavamaist bioloogiks saamisel, meenutati

saavutusist kogu maailmas. Lekto- nüüd tudengipõlve, räägiti seilest,
VII üliõpilaspäevade keskseks riie esitati rohkesti küsimusi, 

sündmuseks Bioloogia-Geograafia-
Järg oli jõudnud pidustuste jäid? Ara kadusin, aga sina? Mi- teaduskonnas oli vilistlase Tõnu * 

naela, tõrvikutega rongkäigu kät- na ka! Lähme, trügime ettepoole. Soid la laupäeval toimunud avalik
te. Meeles veel hommikune päike- Prožektor haarab rõdu, millelt loeng «Psyche ja Soma — närvi- Samal päeval kogunesid zooioo- vikrongkäigus.
semäng, kareldi jalalt jalale ja Siim Kallas varsti tõrvikuid po- protsesside geneetika probleeme», gia kateedri laboratooriumi bioloo-
tehti kukepoksi, et käbedaid küI- letama ja argipäeva muresid unus- Nii sisult kui ka esituslaadilt suu- giaosakonna 1966. a. lõpetanud, et

mis tehtud ja teoksil. Mõni tund 
hiljem osailesid 1966. a. lennu kok
kutulekust osavõtnud vilistlased in 
corpore Tartu üliõpilaskonna tõr

T. PILVIK

mapoisse vähemalt EPA peahoo- tarna kutsub. Lõpuks on kõik ko
ne ümbrusest eemale ehmatada. ^ai pa[ju meid 0n? Kes seda
Jahedavõitu oli küll, aga tõrvikud teab
tõotasid rohkemat sooja, kui nei- ei ()l i nü külm öeldagu
le ettenähtud pooletunmhselt po- ^  noorus[ik pidumeeleolu ei
'emiselt oodata vms. Ппш soojemaks teha. Või

Sagijad leiavad oma koha ja lundub see ainult nii?
vägede liikumine hakkab lõppema. т * jä,ves 1()М taevasse

leeke tõrvikute põle,am,se ,uti ja
Kohale marsib EPA. Veidi oota 
mist ja prožektorite valguses seab

Siim Kallas ütleb üles oma lü
hikese kõne. Oh seda tralli, mis

end tribüüni ette kolonni pen. ^  „  Uus ümberlMe-
Klopsuvad fotoaparaadid nmg f/(.. , lnnls q ,
teab mitme haalse suminaga voist b

L
paiku

kokku seadnud. Rahvale meeldis. Külaliste kõrval esinesid pea-
Kuidas pidutseti mujal? Peotuju aegu kõikides kohtades meie oma

oli teadagi kõikjal kõige kõrgem, ja EPA üliõpilased; mängisid klu-
Aga kes siis tudengirahväle kunsti bide orkestrid ja laulsid solistid,
ja muusikaga külla olid tulnud? Nii oli see vastavatud noortemajas

Mitmel pool oli kuulda Andres «Sõprus», nii oli see ka ülikooli
Otsa esinemist. Alustanud EPA klubis ja kultuurimajas,
aulas, kus laulismõnda aega peo- Balle jätkus järgmisekski päe-

suureks rõõmuks, suundus ta üaks. f(e[ laupäevaks kutset ei õn-
ulikooli  ̂ klubisse, laulis ka seal nestunud saada, ja neid juhtub va-
mng jõudis külastada veel teenin- bariigi kõikide kõrgemate koolide

aupäeva õhtul kella kaheksa elusmajas biolooge-geograafe ja esindajate hulgas ikka mõnisada
ku, kui Nõukogude väljakul lõk- teisigi, kes seal viibisid. olema, see pidutses pühapäeval.

Laupäeva
õhtust
esmaspäeva
hakuni

ieuu mu nie nuuise suminaga uuisi- , , , - . punnis ia V 7 ’ ,, ‘ oiema, see piautses punapaeveu.
leb filmikaamera surin. Mikrofoni ^ ? !  1/1ЯК  Feint ou rn ked ülles Polesld !a tants kestls■ dixieland-ansambel «Targa Re- Muidugi tegi seda ka suurem osa
ette astub EPA komsomolikomi- J  ! >iap<n*' ,,!!?$; nplemtaksp nad avastd Tartu klubid, kultuurimajad healune» mangis TRÜ klubis vilist- laupäevasest publikust.

dule, aga Larsti peletata «Vanemuine» oma uksed kaua- lastele. Sinna olid ka näitlejad T.tee sekretär M. Asi. Tervitused
Unna komsomolikomitee esimeselt sef tkl "n/un^ithel oodatud tudengi päevade ballideks. Tepandi, J. Kiho ja V. Uibo tulnud
sekretärilt L. Mõldrelt ja ENSV [ulev.ase. a * n Z i  Infor «Vanemuise» kontserdisaal oli sõna sekka ütlema. Peolu

t • 1 . • j . tasakaalukalt platsil nngi. injor
kõrgema hariduse ministri ase '
täitjalt H. Peremehelt.

Oh seda kärsitust! Tõrvikud põ
levad plaanitsetust varem. Süüta
mine käib kähku, et ei saa arugi.
Elevust kui palju, sest pilt on ke 
na. Kulunult öeldes 
sa taganeb.

Hakataksegi liikuma
kuuekaupa minna. Eksimist pole kam. Edasi! Lendan mööda
karta — siht on teada ja tõrvi- vast, kellele saan tervitusek
kud valgustavad teed. All-linn hoo! hüüda ja olengi läinud. Maas
ootab. Orkester mürtsub, kenake on kellegi kinnas, tema omanikust
hulk pealtvaatajaid ja rahvama- ei tea esialgu keegi midagi. Hel-
levlasi palistab teed. Las ma kan- le Niinemäe kott aga ootab
nari ka natuke tulelonti. Aitäh! omanikku juba kaadriosakonnas.
Kus on siin algus, kus lõpp? Kiki- Pisike puhkus. Kursusekaaslane
varvule tõusmisest ei piisa. Tor- keelitab kursuseõdesid mehelesaa-
man «Vanemuise» ette, ent siitki mise eesmärgil üle lõkke hüppa-
ei saa selget sotti. Vara veel, ena- ma ^õmatab pauk. Raketid? Ei.
tnik pole liikumagi saanud. Edasi! nje ndha. Teine kõmakas. Näe,

Astun kõnniteele. Sõiduteel laul- seal nad ongi. Muu-si-ka! Muu-si-
dakse «Kungla rahvast». Olen rae- ka!
koja taga. Et siitki ülevaadet saa. «Targa Rehealune» ei lase end o r m  » / *
Publikumi on nagu vähem. Kuhu kaua nmnguda. «Oo, mu kallis Glo- J j b t i J t b  Я / t V  i t t
ta jäi? Jaa, muidugi, peahoonele riland» ja sädemed lendavad toe- d
ligemal on rohkem. Siin hüüab IL. vasse Kohale sõidab TV buss. Ki-
Palamets tehnika vahendusel ter- retu ja kadedaks tegeva täpsusega
vitusi professoritele, akadeemiale, talletab kaamera filmilindile kirgr
eesti filoloogidele..., «Hurraa!» ja ukuit kiilma eitava Taivo Linna
edasi! ja teised «Targa Rehealuse» poi-

Pirogovi tänavale poetatakse sid raekoja trepilt. Muusikas os;a-
kolinal esimesed kustunud tõrvi- lejate säravate nägude ja vabane-
kud. Lõikan otse ja olengi raekoja tnui nigutuste mängu mina pliiat-
platsil. Esimesed on juba kohal, . . , „nhprilp Pi папе 1-0 TV lihtsa meelelahutuse asemel ooda-
tagumised muudkui tulevad. Olek- , , . . ■■. n t pw takse sealt midagi kaalukamat, mis
sin ikka pidanud ühe koha peal kasuks. Aga nns sus settest. к a- annQf) teatud määraI ülevaate iili-
seisma ja ridade arvu kuuega si! Edasi! õpilaste kunstimaitsest ja kultuuri-
korrutama. Nüüd on juba hilja. Hei hopsti! Pole mahti saanud tasemest üldse.

Keegi küsib Arstiteaduskonda, kellagi vaadata. Kolmveerand ka- Ülikooli kammerkoor, rahvakuns-
Ke hi tari õlgu ja pakun välja esi- __ õhtu ongi käes. Kohvik
mese silmahakkava torvikukoba- .
ra, mis purskkaevu kroonib. Ei, la klubid ootavad, tdasi.

seal ei olevat. ANDRUS ESKO ‘
Tere! Tere! Hopsti! Kuhu sa

Programme pühapäeval enam ei 
.kutud, antud oli hot

uks neist kohtadest, kuhu mõnisada sellest aga täiesti aru saanud. Kiu- lus ise teisi lõbustadai i j • •• • / * tf *Vo / /V U IL L  Ц ti- C-Otj r\' I L l/v / / vV_/ i ^
matsiooni kogumise eesmargi t õnnelikku kutseomanikku pidu pi- bis mängis ka O. Ehala ansambel, karnevalil ülikooli klubis. TRÜ kla-
melt. Roniksin meelsasti Kuhugi dQma ääses BaU a[„as n(lgu baU ETKVL-i saalis esines hoopis bi kujuneski selleks tsentrumiks,
kõrgele, et muksudest paaseda /о ... innfciinn ш „ а;е ......................*■— ----kõrgele.
kõike suurepäraselt näha. Korra 
0a rabab keeni mul käest, lendan

ikka — tantsuga. Mängis kitarri- omapärane ja seni veel vähe tun- kus üliõpilaspäevad lõpetati, 
ansambel. tud (sest alles loodud!) pantornii- aeg juba üle kesköö jõudis

Tuderiglikumaks^ läks pidu ^siis, rtugj upp  ̂ Tallinnast  ̂M. Kaldoja ja orkester pillid kotti pani, polnud
nii väsi- 

iihine lõpu- 
ka. Et

_________ ___ ____  leidis
tervituseks vaid sed esinejad peorahva ette astusid, nähtust peorahvas iiks-kaks-kolm enda seast

1 Füüsikute «Kuup ja Kera» on am- Keskkooli kitarnansambleist osa- paar /auida ja mängida oskavat.
mustest aegadest vaimuka iilesas- lesid tudengiballidel Nõo «Pikk ;п;т р muusikat tut; n « / tr,bb 
tumisega tuntud ja nüüdki pälvis Viis» ja 8. Keskkooli «Anaconda». aega, nii et lõputantsjateine ning 
ta tabavate paroodiate puhul heaks- Esimene mängis teenindusmajas ja kolmaski tantsitud sai. 
kiidu. R. Kudu oma kaaslastega teine nii laupäeval kui pühapäeval

näiteks

oli üliõpilaspäevadeks uue kava EPA aulas.

Kõige 
raskem oli

saada
koondkontserdile. Lavale tulid ju 
peaaegu kõik, kes klubides peoõh
tuid sisustasid, mõned kollektiivid 
veel lisakski. Koondkohtsertide mee
leolu peaks nagu olema tõsisem ja 
soliidsem kui tantsuõhtutel nine

AIME NAPA

kaovad või hakkavad vaid tantsu
muusikat saatma.

Ühtegi tudengite biitansarnblit 
näha-kuulda polnud. Rõõmu ei val
mistanud, et Peeter Väljaku an
sambel on ikka veel esinemisloata 
ja «Vanemuise» uksed neile seega 
suletud. Programmi aitasid sisus
tada 8. keskkooli «Anaconda» ja 
noortemaja «Sõprus» kitarristid. 
«Väntorelit» kumbki asendada ei 
suutnud, ülikooli klubi kitarriste 
samuti mitte, aga pole vist siin 
kohi nende mangutaset vaagida. 
Aitäh, et hädast välja aitasid!

«Kuup ja Kera» oli esinejate hul
gas kõige menukam. Numbrid olid 
sellised, mida tudeng tudengilt 
kuulda-näha tahakski — vaimukad, 
löövad ja päevakohased. Tore, et 
poistel jätkub teravat meelt ikka 
uusi vahvaid nalju välja mõelda. 
Möödunud aastaga võrreldes oli

üansambel ja naisvõimlejad on "  programm kaalukani,
tuntud ja tunnustatud kollektiivid. Reet Valgma. Kontserdi lõpetas «Targa Rehe-
Kõik nad suutsid oma kõrgetase- katu ja arendada saaksid. Täna- alune», ainuke dixieland-flusumbe/
melise esinemisega pakkuda saalis- päeval on nõudmine seda liiki Eestis. Tartu tudengitele /nängiti
olijaile rõõmu. Ja kui mõned väi- muusika järele kogu maailmas, ka juba kolmandat korda, nii et va-
kesed viperused juhtusidki, siis ei meil. ühtegi kaalukamat nime pea- nad tuttavad. Esitleksime muusi-
olnud see suurelt jaolt esinejate le Peeter Tooma siin valtas nime- kuid lähemalt: Villu Kuulman
süii. tada aga polegi. Ülikooli klubi ja (trompet), Margus Mälk (klarnet),

Folk-foorumi parimad Reet ja komsomolikomitee peaksid noori Eino Mikiver (tromboon), Taivo
Riina Valgma, Avo Meerits, Toivo lauljaid igati toetama, andma või- Linna (bandžo), Kuno Hanso
Tasa ja Tiit Sõber jätsid hea mul- maiusi esineda väljasnool tantsu- (kontrabass) ja Tarmo Pihlap
je. Tahaks loota, et nad seda suun- õhtuid jne. Et ei tekiks olukorda, (trummid). Poolteiseaastase koos-
da (sotsiaalse sisuga laulud) jät- kus nende nimed lavalt lihtsalt mänguga on saavutatud küllalt

»■1 11 ...."  .. .. T **°' kõrge tase. Puhta musitseerimis-
alles pühapäeval. Peaie lopubanke- rõõmu kõrval, mida orkestris kaa-
U otseselt üliõpilaspäevadest osa ei salöömine annab, on eesmärgiks

tis suurepärase mulje. Hea, et oli
kutsutud nii palju külalisi. Et prale- __ .... ....... ....... ______________ &___
taarset internatsionalismi ka usbeki jõutudki saada. Selle kohta ütles noori biidi kõrval ka džässi armas-

Ara Galstjan: «Meid juhatati saali, 
kõik olid võõrad. Aga juba poole

üliõpilaste hulgas tugevdada, ka 
vatseme edaspidi ka oma linnas mi
dagi sellist korraldada Siiani on tunni pärast me ei tajunudki seda 
meie interklubis (see töötab atles enam. Polnud mingit piiri eri rah
teist aastat) käinud vaid mõned de
legatsioonid. Eriti jäid meelde kom
munistid Saksa FV-st. Korraldasi
me nendega õhtu Leninist ja rääki
sime vaprast ameeriklannast A. Da- 
vises't.

Kestutis Brimenis Kaunase Me- 
ditsiiniinstituudist: «Tartu meeldib 
väga. Siin on eriline üliõpilaslik vottis. 
õhkkond, mida mujal ei tunneta 
Meie kultuur on teie väikese lin-

tama panna. On ju dixieland džäs
si lihtsaim vorm ja tee selle muu
sikaliigi mõistmiseni peaks just 
siitkaudu kulgema.

Oleks tore, kui saaksime sedavuste esindajate vahel. Pean selli-

sej{l kohtumisi väga kasulikeks urkestrit päris iseseisval kontserdil 
Isiklikud kontaktid suurendavad hnutnfn Fsinpminp nnibc ЬлспЛгkuulata. Esinemine võiks kasvõi 

mõne teise ansambliga kahasseaustust teiste rahvaste vastu ja ai
tavad nii mõndagi probleemi pare- toi,nadu  ̂
mini mõista. • , j ,

Andke edasi meie tänu teie inter- Miks aga ei olnud EPA-st nutte
klubile, kes meid nii hästi vastu Megi esinejat? Moodunud aastal

m on teil hirmus külm . » nähtud Metsandusteaduskonna an-
Lõpuks üks suure vaeva nägija, 

keda isiklikult paljud külalised väga

sambel oli tore. TUNA SARV

tihedalt seotud, tsaarirežiimi heast kiil jest iseloomustasid, TRÜ

Interklubi külalistele 
meie pidu meeldis

ajal õppisid siin paljud meie ärk
sad kultuuritegelased, ka arstid.

interklubi president Mati Heidmets:
«Usun, et külaliste vastuvõtt õnnes

Oleks suur huvi tutvuda lähemalt tus. Tuska valmistas see, et teatri- 
arhiividega, et saada väärtuslikku õhtule ei jätkunud pileteid ja pidime 
materjali meie arstiteaduse arengu neid teatri eest enne etendust ju

huse peale ostmas käima. Olimekohta Rongkäik oli vaimustav
Kogu noortele omasest elurõõmust rõõmsad, kui mõned külalised ära 

Pidupäevade ajal olid TRÜ inter- naaegsetest majadest ja ülikoolist, ia lusiakusest hoolimata käituti sõitu edasi lükkasid, et meie linnas |  ̂
klubil külalised Läti RÜ-st, Kauna- Otlatab see, kui suur autoriteet ja kõikjal nii nagu üliõpilastele ko
se Meditsiiniinstituudist, Vilniuse kaal on teie üliõpilastel elanikkon- hane.
RÜ-st, Užgorodi RÜ-st, Leningradi na hulgas. Meil saavutatakse tun- Tbilisi RÜ tudeng ja sealse in-
RÜ-st, Petroskoi RÜ-st, Donetski nustus alles pärast spetsialistina terklubi president Soso Tsahišvili s°st osa saada
RÜ-st, Tbilisi RÜ-st, Jerevani Pl-st, tööleasumist, tudengitel nii suurt äratas tähelepanu sellega, et rong- saime paljude
Samarkandi RÜ-st, Frunze RÜ-st eneseväärikustunnet ja head mainet käigus selges eesti keeles hüüdis
ja Jakuutia RÜ-st. teiste hulgas pole. O.leme väga meel- kiitust kenadele kohalikele neidu-

Interklubi rahvas tegi kõik, et kü- divalt üllatunud nähes, kui aktiiv- dele. Oli siiras vaimustuses pidu-
lalised võimalikult kõigest, mis toi- selt kõrgemate koolide õppejõud ja päevade heast organiseerimisest,
mus, osa saaksid. Ajasime juttu rektorid isiklikult teie üritustest osa rongkäigust, soome saunast. Kiitis
mõne külalisega, et kuulda, milline võtavad. ~ ‘  
on mulje Tartust ja üliõpilaspäeva- Tamara Bababekova, Samarkandi «Vanemuises». Selline lahendus
dest. RÜ interklubi president, saksa keele tundus talle väga huvitav ja origi-

Nataša Jeroškina (Petroskoi RÜ): õppejõud: «Kui hästi on teie pidus- naaine.
Oleme vaimustuses teie linnast, va- tused organiseeritud! Rongkäik jät- Jerevani tudengid jõudsid kohale

veidi kauem viibida. Oli neidki, kes 
pidustustele sõitsid täiesti oma kulu 
ja kirjadega, et ainult meie üritu- 

Väga tahtis on, et 
Nõukogude Liidu 

kõrgemate koolidega luua otsesed 
tihedad sidemed.

Klubi liikmetest tegid külaliste 
heaks vastuvõtuks palju ära Malle

,v<,i Uoi ........  Varek, Mati Saarend, Avo Kür, Jüri
väga Andrejevi näidendi lavastust Lukas, Hain lankier ja I kursuse

psühholoogid. Teine topelttöö tuleb 
ära teha, et kõik kooliasjad korda 
saaksid.»

V.;-, . V. SAAR



Jaak Põldmäe 
väitekirjast

«Eesti värsisüsteemid ja 
silbilis-rõhulise värsisüstee
mi arengujooni XX sajandil».

Eesti värsiõpetus on ühtaegu nii 
noor kui ka vana teadus. Vana see
tõttu, et esimesed eesti värsitehni
ka käsitlused pärinevad juba XIX 
sajandi I poolest, noor seepärast, 
et käesoleva sajandi kodu- ja välis
maise värsiõpetuse tõsiste saavu
tuste taustal puudus eesti värsi pi
dev uurimine. Tegelikult alles prae
gu, otse meie silmade all hakkas 
kiiresti kasvama eesti värsiõpetus. 
J. Põldmäe dissertatsioon kujutab 
■mlast sellise kasvu iseloomulikku 
sümptoomi. Mahukas kaheköiteline 
uurimus on ühtaegu nii esimeseks 
põhjalikuks tulemuseks, mis sum
meerib ja üldistab eelkäijate saa
vutusi (kaasa arvatud nii nõuko
gude teadlasi kui ka rahvusvahelise 
teaduse esindajaid), kui ka tulevase 
iäieliku eesti värsiteooria esimeseks 
konspektiks, mis sisaldab selle te
ooria peaaegu kõiki peatükke, kus
juures mõned peatükid on juba lõ
puni viidud.

J. Põldmäe dissertatsioon tegeleb 
sünteetiliselt eesti värsiõpetuse pea
aegu kõigi aspektidega: nii üldise 
teooria, spetsiifiliste teoreetiliste 
seaduste ja klassifikatsiooniga kui 
ka kirjandusloolise analüüsiga (eri
ti põhjalikult — eesti silbilis-rõhu- 
üse süsteemiga aastail 1917—1940). 
Tuginedes nõukogude ja välismai
se teaduse parimatele saavutustele 
kasutab J. Põldmäe loovalt nii ak- 
siomaatilist meetodit, kombinatoo
rikat, statistilis-tõenäosuslikku ana- 
iüüsi võtteid (вероятностно-етатис-

ческие приемы), lingvistilise struk
turalismi meetodeid kui ka meet
rumi ja rutmi uurimise erinevaid 
viise.

Lühikeses artiklis on võimatu 
iseloomustada kõiki uuendusi — 
isegi J. Põldmäe põhjalik autorefe
raat ei haara kõiki saavutusi ja dis
sertatsioonis kajastatud fakte. Rõ
hutan ainult peamist: J. Põldmäe 
tegi esimesena kindlaks, et kasuta
des eesti keele jaoks 3 olulist fono
loogilist faktorit (silpide arv, rõhu
lised ja rõhuta silbid, pikad ja lü
hikesed häälikud) saab aksiomaati- 
liselt kirjeldada nende elementide 
erinevaid kombinatsioone (neid on 
kokku 8); selgus, et ka XX sajandi 
eesti luuletajate loomingus on kõik 
need 8 süsteemi esinenud, kuid 
mitte kõiki neist pole kirjeldatud.

Järgnevalt on J. Põldmäe ulatus
likult klassifitseerinud eesti silbilis- 
rõhulise süsteemi tüübid, luues olu
lised terminid isorneetria, korrasta
tud ja korrastamata heteromeetria 
jt., mis — tahaksin seda loota — 
lähevad käibele mitte ainult eesti, 
vaid ka vene värsiteoreetikute hul- 
gas.

Mitte vähem oluline pole rõhuli
se süsteemi (kus on eriti tähtsad 
taktoidi, aktsentoidi ja süntagmoi- 
di mõisted) ja vabavärsi klassifi
katsioon, kus lingvistikas tuntud 
distinktiivtunnuste meetod annab 
võimaluse luua vabavärsi niisarna- 
suguste tunnuste originaalse süstee
mi. Silmapaistev on novaatorlik 
võte, mida J. Põldmäe on rakenda
nud eesti värsside meetrumi ja rüt
mi objektiivseks analüüsimiseks:
B. Tomaševski ja A. Kolmogorovi 
kolmetasandilise analüüsi asenda
mine neljatasandilise analüüsiga, 
mis paremini vastab eesti keele 
fonoloogilistele erijoontele.

Fundamentaalsed on ka J. Põld
mäe kirjandusloolised avastused, 
mis on rajatud esmajoones eesti 
silbilis-rõhulise ja rõhulise luule 
hoolikale uurimisele.

Seetõttu kostsid kõik 4 ametlikku 
ja peaaegu kümmekond mitteamet
likku oponenti dissertandile filoloo- 
giadoktori kraadi omistamise eest 
ja Ajaloo-Keeleteaduskonna nõu
kogu ühines oponentide üksmeelse 
arvamusega, hääletades peaaegu 
ühehäälselt selle teadusliku kraadi 
poolt.

Tahaksin soovida J. Põldmäele 
edasist loomingulist tööd tema haa
ravas teaduse valdkonnas ja tema
uurimuse avaldamist tervikuna.

B. JEGOROV,

A. I. Herzeni nimelise Leningradi 
Riikliku Pedagoogilise Instituudi 
vene kirjanduse kateedri juhataja, 

professor, filoloogiadoktor

TRÜ ametiühinguorganisat
siooni XXI konverentsi

A R U A N D E S T
(Algus meie lehe 3*2. numbris)

Seevastu massiline isetegevus 
teaduskondades on sööti jäänud 
väli. Mõndagi ju tehakse, teatud 
osa üliõpilasi osaleb Tartu linna 
isetegevuskollektiivide töös, kuid 
puudub üliõpilaste enamikku haa
rav süsteem, llmse'lt tuleks alus
tada aktiivsete eestvedajate otsi
misega, sest kogemused näitavad
— seal. kus eestvedajaid on, lei
takse kõigile asjahuvilistele tege
vust ja rakendusvõimalusi.

Ametiühingukomitee on aruan
deperioodil arutanud klubi tööd 7 
korral. Paraku on kõige valusam 
küsimus — kaadriküsimus — siia
ni . lahendamata. Sellest oleneb 
aga suurel määral meie klubi töö 
sisuline tase.

MEIE KOLLEKTIIVI
p u h k a m is v õ im a l u s t e s t

Suvepuhkuse veetmiseks oli 
meie kollektiivi liikmetel võima
lus minna koos perekonnaga Vel- 
laverre, Käärikule, Pärnusse või 
Läänemaale Kastnasse. Kahte vii
mati mainitud baasi saame kasu
tada tänu L. Koidula nimelise 
Pärnu II Keskkooli direktori vas
tutulelikkusele. Tõsi — Kastnas 
on elamistingimused nigelad, kuid 
see-eest leidub seal ehtne kadaka
ne karjamaa ja tõelist maa- 
rahu. Kui sellised tingimused ini
mesi meelitavad, siis tuleb kõne 
alla selle baasi edasinegi kasuta
mine.

Südamevalu teeb aga Vellavere 
olukord. On see ju ülikooli maja, 
mille korrastamine oleneb täieli
kult ainult meist endist. Korrali
ku remondi asemel on seal suude
tud teha vaid hädavajalikku pisi
remonti. Raskused on majahoidja 
leidmisega, see koht ongi ' ajuti 
täitmata olnud. Selline olukord 
aga soodustab hoolimatust Vella
vere baasi kasutajate hulgas, mil
le tagajärjel lõhutakse ja kaota
takse pisiinventari, eelkõige söögi- 
nõusid. Vellaveres tuleb kindel 
kord sisse seada, kui tahame seda 
baasi edaspidigi puhkamiseks ka
sutada.

Materiaalse baasi loomine on

praegu nii ülikooli kui üleaedse — 
EPA — üheks peamiseks ülesan
deks. Seejuures torkab silma, et 
akadeemia mehed suudavad õppe- 
ja teadusliku töö baasi rajamise 
kõrval hoopis tõhusamalt hoolt 
kanda puhkamisvõimaluste eest. 
On nad ju Eesti kaunimatesse 
kohtadesse (Kauksi rannale, Onti- 
kasse, Pangodi järve äärde ja 
mujale) rajanud oma teaduskon
dadele igati sobivad puhkebaasid. 
Kas siis meie majandusmehed ei 
saa selleks midagi ära teha? Sel
lest on huvitatud kahtlemata ko
gu ülikooli pere.

organisatsiooni vahel kõik problee
mid, et iga organ omaette üht ja 
sama tööd ei teeks. Ametiühingutöö 
peab algama ühiselamutubadest, 
auditooriumidest, gruppidest. Iga 
töötaja kandku oma töö eest isik
likku vastutust.

Kas töötaja tervis on töötaja 
enese asi?

Helga Kurm rääkis peamistest 
probleemidest, millega ametiühin- 
guorganid tegelevad ametiühingule
14. ja 15. üleliidulise kongressi va
hel. Üks neist on tervishoid ja ars
tiabi. Meie maal on rajatud sana
tooriume, kuurorte, puhkebaase, te
hakse tervisesporti, kuid kõik või
malused pole kaugeltki ära kasuta
tud. Ülikooli ametiühingukomitee 
kultuuri- ja kehakultuurikomisjon 
otsib uusi vaba aja veetmise, puh
kebaaside rajamise teid. Talviti 
võiks kasutada pioneerilaagreid, 
selleks hoonete kohandamine ei ole 
eriti keeruline. Arste ettevalmista
vates õppeasutustes tuleks uuesti

S õ n a v õ t t u d e s t
Ametiühingu vahekord teiste or

ganisatsioonidega.

Aruandekõnes oli juttu sellest, et 
ametiühingu jõude killustatakst 
ülesannetega, mis otseselt tema 
kompetentsi ei kuulu. Jaan Antsov 
avaldas arvamust, et ideoloogilis- 
polii tilise kasvatuse ja õppetöö 
probleemidega tegelgu komsomoli
komitee, ametiühing aga pööraku 
peatähelepanu elu-olu, kultuuri- ja 
sporditöö küsimustele.

Kalev Koger märkis, et ülikooli 
ametiühing jääb 'komsomoli- ja 
parteiorganisatsiooni varju. Põh
jus — ametiühingu aktiivi pealtvaa- 
tajalik suhtumine ametiühingu- 
töösse. Nõutakse, et antaks, nuri
setakse puuduste üle. Samal ajal 
aga ei ole ametiühingul piisavat 
koostööd ülikooli teiste organisat
sioonidega. Pärast ühiselamute .tea- 
duskonniti jagamist ei ole ameti
ühing ilmnenud puudusi üheski tea
duskondade organis esile toonud. 
Korterikomisjoni ei informeeritud 
objektiivsetest korterivajadustest. 
Klubiga peavad tegelema komso
moli- ja parteiorganisatsioon, ame
tiühing, teaduskonnad. Kes aga 
kannab vastutust selle eest, et klubi 
halvasti töötab? Tegelikult on süü
di kultuuri- ja ideoloogiakomisjoni 

liikmed. Meil aga pole jõutud tõe

lise vastutuseni, kus iga funktsio- 

när annaks oma tegevusest isikli

kult aru.

Edaspidi tuleb kooskõlastada

F. Kudu.Ülikoolis veerand sajandit tagasi tô  t

Ö /i lõpule 
jõudmas 
/.944 , a. 

oktoober
D otsent 

Anatoli Miti 
mälestusi

Niisiis, hoolimata saksa fašistide 
ta eesti kodanlike natsionalistide 
kõigist provokatsioonidest ning hir
mutamise aktsioonidest jäi Tartu 
Ülikooli õppejõudude tuumik siiski 
ima kodumaale. Lahkusid need, kes 
okupatsiooni ajal olid osutanud fa
šismile märkimisväärseid teeneid, 
aga samuti ka need, kelle närvid 
kujunenud olukorra keerukuses ei 
pidanud lihtsalt vastu.

Iseenesest mõistetavalt olid jää
nud kodumaale need proefssorid ja 
õppejõud, kellele Edgar Kant polii
tilistel põhjustel oli andnud «hun
dipassi» (professorid H. Riikoja,
G. Rägo, A. Humal, H. Kadari, dot
sendid R. Kleis, J. Mäll ja paljud 
teised).

Oktoobri kolmanda dekaadi algu
seks oli selge, et TARTU RIIKLIK 
ÜLIKOOL saab kohailejäänud õppe
jõududega alustada õppetööd.

Olukorra lahendamiseks neil ük
sikutel erialade!, kus spetsialiste oli 
vähe või ei olnud üldse, andis rek- 
';or H. Kruus korralduse üles otsida

tuntumad praktikud (arstid, keemi
kud, kooliõpetajad), kes võiksid 
alustada õppetööd assistentidena 
ning edaspidi kujuneda teadlasteks.

Isiklikult sain temalt korralduse 
otsida vabariigi füüsikaõpetajate 
hulgast võimalikke õppejõude füüsi
ka kateedrile. Kõrge kvalifikatsioo
niga füüsikutest oli kohale jäänud 
ainult prof. A. Kipper (praegu 
ENSV Teaduste Akadeemia Füüsi
ka ja Astronoomia Instituudi direk
tor). Juba 1944. a. septembrist 
lülitusid füüsika kateedri töösse se
nised keskkooliõpetajad H. Marran1' 
ja H. Mürk. Paar aastat hiljem tu
lid juurde P. Prüller ja J. Reinet, 
kelle teaduslikud tööd on nüüd tun
nustust leidnud nii Nõukogude Lii
dus kui ka välismaal. Niisiis
H. Kruusi julge eksperiment - pa
rimate praktikute kaasatõmbamine 
ülikooli töösse — õigustas end.

Kohtadele olid kinnitatud ka tea
duskondade dekaanid. Prof. H. Riik
oja määrati juba 1. septembrist
1944. a. iWatemaatika-Loodusteadus- 
konna* etteotsa. Ühtlasi määrati ta 
«kohakaasluse korras» Vanemuise 
4r< (sel ajal Aia 46) ülikooli hoone 
...komandandiks! Selle tähtsa 
ameti usaldas ta siiski juba
3. novembri geoloogiaprofeksorile 
K. Orvikule. Möödaminnes tuleb 
tähendada, et nii kõrge kvalifikat
siooniga «komandante» ei ole ol
nud ülikoolis ei enne ega ka pärast 
neid. Kuid tol ajal pidi niisuguse 
tähtsa hoone eest hoolitsemine ja 
selle valitsemine olema autoriteet
setes ning raudselt kindlates kätes.

Arstiteaduskonna dekaaniks sai 
prof. V. Vadi, Õigusteaduskonnas
... prof. II. Kadari, Ajaloo-Keele-
teadus'kO’iinas — prof. P. Tarvel ia 
Kehakultuuriteaduskonnas rin
delt demobiliseeritud sportlane

* H. Marran suri 1968. a. detsembris.
* Selie teaduskonna baasil on k u ju 

nenud hiljem  Bioloogia-Geograafiatea- 
duskond (1. nov. 1961). FüCsJka-Keemia- 
teaduskond (I. sept. 1967) ja  Matemaa
tikateaduskond (1. sept. 1967).

ning ühtlasi õppeprorektori abiks. 
1. veebruarist 1945 viidi ta õppeosa
konna ülema kohale. Ka tema_ oli 
esimene ning viimane nii kõrge 
kvalifikatsiooniga õppeosakonna 
ülem, sest see koht eeldab küll kõr-

tu ja Tartu—Valga vahel. Tartust 
väljus rong paariskuupäevadel kell 
21.08 ning jõudis Tallinna järgmi
sel hommikul kell 5.37. Sõidu kes
tus — 8,5 tundi! Sõja ajal on siis
ki eesõigus sõjaväe-ešelonidel, mis 
ruttasid lõõmava rindejoone suu
nas. Tartust Valka sõitis reisirong 
paaritutel päevadel. Sõidupileteid
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gema hariduse olemasolu, mitte 
aga teaduslikku kraadi ega kutset.

Kohtadeile kinnitati ka kateedri
juhatajad, kes pidid hoolitsema 
oma kateedri kaadri komplekteeri
mise eest.

Oktoobri kolmandal dekaadil ker
kisid ülikooli peahoone ümber tel
lingud ning algas kibe-kiire töö 
hoone sõjahaavade ** parandami
seks. Pealegi nägi peahoone välja 
nagu sebra selg — üleni viirutatud 
maskeerimistriipudega. Ka see 
«kaunistus» tuli kõrvaldada ning 
hoone valgendamisele asuda. Õhu
rünnakuid ei olnud enam põhjust 
karta, sest lähemad Saksa sõjaväe 
lennuväljad asusid Kuramaal ja 
Tartu õhukaitse oli Punaarmee 
kindlates kätes.

Oktoobri lõpul tehti ajalehtede 
kaudu teatavaks, et algab regti- 
laarnerongi ühend us Tallinna—Tar-
** Mfirsuklldude täkked.

müüdi vaid kohalike miilitsaosa- 
kondade lubade ^lusel komandeeri- 
mistunnisituse esitamisel. Sõja aja! 
turismi ei harrastatud!

Novembri keskpaiku algas juba 
igapäevane regulaarne ühendus 
Tallinna ja Valga vahel, kusjuures 
kellaajad jäid sõiduplaanis endi
seks./

Ka endal tuli mõnikord sõita Tal
linna komandeeringusse. See öine 
8,5-tunnine «loksutamine» ei pakku
nud erilist naudingut, pealegi tuli 
arvesse võimalus, et tuleb kogu 
reisi kestel püsti seista.

27. okt. 1944 avaldati ajalehes 
«Uus Postimees» teade, et lähemal 
ajal võimaldatakse voolu ka korte
ritesse. Ühes toas ei tohtinud olla 
üle ühe 25 W pirni. Igasuguste küt
tekehade ja elektritriikraudade ka
sutamine oli keelatud. Taotlused tu
li esitada trustile «Eesti NSV Elek-

hakata lugema kurortoloogiat, esi
algu kasvõi fakultatiivselt. On vaja 
tähelepanelikumalt jälgida «siniste 
lehtede» andmist — meil toimub see 
see pahaitihti kergekäeliselt. Küllalt 
tähtis on ametiühingu osa toitlus
tamise korraldamisel. Ülikooli, 
sööklas ja einelaudades jääb kohta
de arv vajadusest tublisti maha. 
Ka sööklate puhta ja hubase välja
nägemise heaks tuleb palju ära te
ha. Et meil suur hulk inimesi vajab 
dieettoitu, peaks seni, kuni pole 
dieetsööktat, seda valmistama tava
lises sööklas.

Uno Sahva võttis sõna ülikooli 
tervisespordi teemal. Üliõpilastel 
on tervisespordi ürituste vastu kül
lalt suur huvi. Meelsasti käiakse 
ühiselamute sporditubades, kus on 
spordiinventari ja saab harjutada. 
Muret teeb ujumisoskuse madal ta
se — Уз üliõpilastest ei oska ujuda. 
Ülikoolile oleks väga vaja oma si- 
sebasseini, sest Emajõe sauna tillu
ke siseujula ei suuda kõiki teenin
dada.

Ohutustehnikast oli juttu Lilia 
Punga sõnavõtus. Ta rääkis, et ei 
jätku kaitsevahendeid — kummi
kindaid, dielektrilisi kindaid ja 
matte. Hädas ollakse ventilaatori
tega. Juba ammu tuli .rektori käsk
kiri, kus nõuti ventilaatorite ümber
ehitamise ja remondi eest vastuta
vate isikute kinnitamist. Administ
ratsioon aga pole selle eest piisa
valt hoolitsenud, õhupuhastajad on 
sageli rikkis. Eriti halb on lugu 
keemiahoones ja Vanemuise tänava 
suures majas. Täitmata on ka rek
tori käskkiri, mille kohaselt Lenin
gradi mnt. 2 õppetöökoja varise
misohus seinad tuleb 1. novembriks 
korda teha. . r

Jüri Lukas kõneles Vellavere 
puhkebaasist. Selle kasutamine on 
tehtud ülearu keeruliseks. Ameti
ühingukomitee annab loa ööbida. 
Kamina ja sauna pruukimiseks 
nõutakse üsaks haldusprorektori 
luba. Praegu pole sel sisuliselt 
mõtetki, sest saunas ja kogu majas 
pole vett. Suusahooajaks tuleb asi 
tingimata korda teha.

ter», kus vastavalt tööalale kinni
tati tarbimise ülemmäär kuu kohta. 
Ülikooli töötajatest said õiguse 
voolu kasutamiseks esmajoones õp
pejõud ja vastutavad töötajad. Nii 
sain ka endale loa 3 kWh elektri
energia kulutamiseks kuus. Imelik 
on nagu mõeldagi, et praegu ka
sutad ühes ö ö p ä e v a s üle 7 kWh, 
siis aga pidid paari kilovatt-tunni- 
ga t e r v e  k uu  välja tulema. Ja 
tulimegi, sest ülekulu puhul pida
nuks järgmine kuu «meelt paran
dama» pimedas istudes. Kord oli 
kõva!

Veel ühe uudise tõi meile oktoob
ri viimane dekaad. Tuli eelteade, 
et lähemal ajal algab NSV Liidu 
Rahanduskomissariaadi poolt kor
raldatud ning tagala töötajate poolt 
rinde abistamiseks ettenähtud raha 
ja asjade loterii piletite müük. See 
algaski pärast oktoobripühi. Raha
lised võidud olid 100—50.000. rbl. 
piirides. Sõda oli oma pitseri vaju
tanud mitte ainult piletite välisele 
kujundusele, vaid ka esemevõitude 
nomenklatuurile. Võidud olid ena
masti seoses õrnema soo tolleaeg
sete unistustega, nagu naiste kara
kul Imantlid, hõberebasest kraega 
mantlid, naiste kostüümid, vaibad 
jne.

Meestele oleksid ehk ära kulunud 
võitudeks ettenähtud ülikonnad ja 
hõbekellad, kuid enamiku meeste 
tõeline loterii kulges surmakülla- 
sel rindel, kus piletite hinnaks olid 
pommid, granaadid ja kuulid ning 
peavõiduks — Nõukogude kodumaa 
vabadus.



Lugupeetud 
Lydia Roots

44 aastat on möödunud ajast, 
mil Teie, koolmeistri tütar, astusite 
esimest korda noore õpetajana klas
si ette, et jagada teadmisi ja ku
jundada õigeid veendumusi kasva
vas põlvkonnas. Sellest pikast ajast 
olete 30 aastat olnud nõukoguliku 
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõuks. 
Te tulite siia murrangulisel 1940/41. 
õppeaastal tnarksismi-leninismi ka
teedri dotsendi kohusetäitjaks. Pe
dagoogitööd ei hüljanud Te ka 
Suure Isamaasõja karmidel aasta
tel Nõukogude Liidu tagalas. 1944.
a. olite Te jälle TRÜ esimeste õp
pejõudude hulgas, kes alustasid 
tööd laastatud alma mater'is. 12 
pikka aastat juhtisite üldajaloo ka
teedrit, aitasite innukalt kaasa 
«•Skandinaavia kogumiku» teoks
saamisele, õpetasite ja kasvatasite 
väsimatu nõudlikkusega meie üli
õpilasi.

Sügavat tunnustust pälvib Teie 
sihikindlus teaduslikus uurimistöös. 
Juba 1941. a. kevadel esitasite Le
ningradi Riiklikule Ülikoolile kaits
miseks oma kandidaadiväitekirja. 
Puhkenud sõda lükkas kaitsmise 
aastateks edasi. Muutunud olukor
rad, uute materjalide lisandumine 
nõudsid ulatuslikku täiendavat

uurimisi XIX sajandi 60, aastate 
rahvusvaheliste suhete valdkonnas. 
Te ületasite kõik need raskused 
edukalt ja 1951, aastal kaitsesite 
oma töö Moskva Riiklikus Ülikoo
lis.

Lugupidamise ja tänutundega 
meenutame Teie viljakat ühiskond
likku tegevust. Raskel ja keerukal 
1944/45. õppeaastal seisite Teie 
TRÜ parteiorganisatsiooni eesotsas. 
Hiljem valiti Teid korduvalt EKP 
Tartu Linnakomitee ja Tartu Lin
na Töörahva Saadikute Nõukogu 
liikmeks. Rahva usaldusest Teie 
väsimatu töö vastu kõneleb tõsiasi, 
et Teid valiti meie vabariigi kõr
gema riigivõiuorgani 3. ja 4. koos
seisu saadikuks, kus te tegutsesite 
ka Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi liikmena. Teie väiksemaid 
ameteid ning ülesandeid ei jõua 
siinkohal loetleda, olgu märgitud 
vaid niipalju, et viimastel aastatel 
kujunes ajaloo-osakonna filosoofi
line seminar just Teie käe all üheks 
sisukamaks kogu ülikoolis.

Teie olete meile kõigile eeskujuks 
oma printsipiaalsuse, julguse, otse
kohesuse ning nõudliku heasoov
likkuse poolest. Oleme veendunud, 
et asudes igati teenitud vanadus
puhkusele, säilitate veel pikkadeks 
aastateks tihedad sidemed meie 
ülikooli, teaduskonna ja eelkõige 
ajaloo kateedritega, olles vajalikul 
hetkel meile nii jõu kui nõuga 
abiks.

KOLLEEGID JA ÕPILASED

Sellest, kes 
saab kõrvakiile

«Teater on kohtumine»
Jerzy Grotowski

19. novembril kohtusid Evald 
Hermaküla ja tema näitlejad meie 
ülikoolirahva juuresolekul Leonid 
Andrejeviga. Nende kohtumine teks
tiga sai kohtumiseks iseendaga ja 
üksteisega, meie kohtumiseks näit
lejatega. Näitlejate ja lavastaja 
jaoks on autori tekst skalpelliks, 
mis võimaldab neil endid avada ja 
leida sügavaimad instinktid ja im
pulsid. Tutvudes näidendiga lõi 
näitleja oma isiklikust kogemusest 
ja tekstist inspireerituna võimaluse 
end jäägitult kõigi ees avada. Jaan 
Tooming ohverdas kõigi juuresole
kul valulisimad küljed oma psüü
hikast, kõik selle, mis ei ole mää
ratud maailma silmade jaoks.

«Teater on akt, mis on esile kut
sutud inimlike situatsioonide ja 
impulsside kaudu, inimestevaheliste 
suhete kaudu. See on nii bioloogi
line kui ka vaimne akt,» ütles J. 
Grotowski.

Näitleja isiklik kogemus otsus
tab kõik. See ei ole mitte ainult 
silm silma vastu seadmine iseen

daga, vaid kogu oma olemuse ase
tamine antud olukorda, «See, kes 
saab kõrvakiile» ei ole kirjanduse 
interpretatsioon, vaid teatraalne 
looming. L. Andrejevi draamast 
kasutasid näitlejad ainult !/s teksti, 
liites need õige vanade tõdedega 
ja Dostojevski valulike pihtimuste
ga. Tähtis ei ole sõna, vaid see, 
mida annab näitleja isiklik elu elu- 
tuile sõnadele. Etendusel elasid 
näitlejad edasi oma loomulikku bio
loogilist ja vaimset elu, kuigi fors- 
seerituna.

Jaan Toominga elu laval on ha
rukordne. Ta vabastab enesest tõe, 
muutub oma traagikas kaitsetuks 
ohverdajaks, kuid väärikaks ja uh
keks. Jaan Tooming on tema ise: 
tema kogemus, tema sisemine ene
sevaatlus on tehtud nähtavaks. Ta 
on ülierksa hingeeluga ja patoloo
giliselt ebastabiilse psüühikaga 
kunstnik — kloun, kes kujutleb end- 
jumalana, keda piinab maine vägi
vald ja kes on eksinud pisikeste 
inimhingede labürindis.

Näitleja maagilise posimise ja 
eneseennetamise protsess on ürg
selt puhas ja loomulik. Psüühilise 
šoki, jubedustunde momendil ini
mene pole tema ise. Tema kõrgen
datud vaimne olukord on väljenda
tud rütmilistes artikuleeritud sig
naalides, ta alustab kas tantsu või 
mängu, muutub lapseks või loo

maks. Maha on kistud igapäevalt 
elu mask, näitleja on alasti. Ta on 
heitnud väljakutse publikule, välja
kutse Tabule, sealjuures enese nii 
jäägitult ohverdanud, et vaatajail 
mitte ainult ei hakka temast kahju, 
vaid nad tahavad teda kuidagi 
aidata.

Vaataja saab aru, et selline enc- 
seavastamise protsess on talle kut
seks teha samuti. Kuid me oleme 
õppinud peitma tõde enesest mitte 
ainulf~~ maailma, vaid ka iseenda 
eest. Maha kiskuda igapäevaste va
lede mask ja jõuda ürgsete tõdede 
tunnetamiseni — see on keeruline 
protsess.

Vaatajad, kes lähevad eneseavas- 
tamisprotsessiga lõpuni kaasa, kes 
otsivad tõde iseendas ja kogu elus, 
lahkuvad teatrist suures sisemises 
harmoonias. Kes aga ei suuda oma 
elumaskist loobuda, läheb teatrisi 
veelgi rohkem vapustatuna. «Tea
ter on kohtumine ainult loomingu
liste inimeste vahel,» ütleb Jerzy 
Grotowski.

See teatriõhtu oli hümn armastu
sele, siirusele ja puhtusele. Armas
tada nii nagu Jaan Tooming jc 
Mare Puusepp — see on armastada 
läbi vihkamise ja pisarate, kõhk
luste ja mõnituste. Surra, aga jää
da puhtaks, saada jumalaks ju 
märtriks üheaegselt.

SILVIA BAUM

Vanemuine“  mängib Andrejevit
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ULKNU 
TRÜ komitee bürool
2. oktoobril 1971. a.
0  ÜLKNÜ liikmeks võeti vastu 

Ajaloo-Keeleteaduskonna psüh
holoogiaosakonna IV k. üliõpi
lane Jaak Tamm.

ф  Kinnitati Tartu VII üliõpilaspäe
vade ürituste eest vastutajad.

3. novembril 1971. a.
ф  ÜLKNÜ liikmeks võeti vastu 

Ajaloo-Keeleteaduskonna vene 
fil. osak. I k. üliõpilane Enno 
Paatsi ja TRÜ anorgaanilise 
keemia kateedri stažõör Erika 
Petjärv.

9  Komsomolipileti kaotamise pä
rast arutati Ajaloo-Keeleteadus
konna vene fil. osak. I k. üli
õpilase Galina Kvetkovskaja ja 
psühholoogiaosakonna II k. üli
õpilase Marje Toome personaal
küsimust. Mõlemale avaldati 
suuline noomitus dokumentidega 
hooletu ümberkäimise pärast.

ф  Poliitiliselt väär käitumine 
EÜE-71 kokkutulekul Viljandis 
Ajaloo-Keeleteaduskonna ajaloo- 
osakonna IV k. üliõpilase Heikki 
Talvingu poolt leidis hukka
mõistu ELKNÜ TRÜ komitee bü
rool. Heikki Talvingut karistati 
valju noomitusega koos arves
tuskaardile kandmisega.

0  Personaalküsimust arutati ka 
Arstiteaduskonna ravi vene osak. 
III kursuse üliõpilastel Vladis
lav Kuznetsovil ja Aleksander 
Basovil, kes on korduvalt rikku
nud üliõpilastele sobivaid käitu
misnorme. Vladislav Kuznetsovi 
karistati valju noomitusega ar
vestuskaardile, Aleksander Ba
sov heideti ÜLKNÜ ridadest 
välja.

ф  Kinnitati leninliku arvestuse ju
hend käesolevaks õppeaastaks.

0  ELKNÜ TRÜ komitee büroo ot
sustas toetada TRÜ õppejõudude 
ja üliõpilaste ettepanekut orga
niseerida jalgrattamatk mars
ruudil Tartu—München seoses 
lähenevate olümpiamängudega.

11. novembril 1971. a. 
ф  ÜLKNÜ liikmeks võeti vastu 

Ajaloo-Keeleteaduskonna vene 
fil. osak. I k. üliõpilane Sirje Jõ- 
gar ja Majandusteaduskonna ra
handuse vene osak. III k. üli
õpilane Aleksander Peterson, 

ф  NLKP liikmeks astumiseks anti 
soovitus Füüsika-Keemiateadus- 
konna keemiaosakonna V k. üli
õpilasele Jaak Järvele ja poliiti
lise ökonoomia kateedri töötaja
le Olev Rajule, 

ф  Soovitus NLKP liikmekandidaa
diks astumiseks anti Rein Veide
mannile, Ajaloo-Keeleteaduskon
na eesti fil. osak. III kursuse 
üliõpilasele.

Ф  Arutati Tiigi 78 ühiselamu ko
mandandi pretensioone ühisela- 
munõukogu töö kohta. Otsustati 
kohustada olmesektorit kiiresti 
ja läbimõeldult tegutsema tekki
nud olukorra likvideerimisel.

23. novembril 1971. a. 
ф  ÜLKNÜ-st heideti välja Majan

dusteaduskonna IV k. üliõpilane 
Helle Laas seoses tema poolt 
toimepandud vargusega kaupluse 
«Progress» filiaalis. 

ф  Kuulati informatsiooni Tartu VII 
üliõpilaspäevade käigust. Üksik
asjalik analüüs toimub 29. nov. 
bürool.

®  Kavandati ülesanded seoses 
ELKNÜ KK kontrollbrigaadi 
töölehakkamisega TRÜ komso
moliorganisatsioonis. Brigaad 
valmistab ette küsimust ELKNÜ 
KK büroole ideoloogilisest kas
vatustööst ülikooli komsomoli
organisatsioonis.

T. VERNIK

99

Kõik järgnev on ainult ühe ran
gelt subjektiivse elamuse kirjel
dus näidendist, mille on kirjuta
nud Leonid Andrejev ja mille siin 
Tartus on lavale seadnud E. Her
maküla. Tahaksin kohe tunnistada, 
et see Andre jevi näidend on jää
nud mul seni lugemata ja ma ei 
ole seda näinud ühelgi teisel la
val. Kavalehelt oli mul siiski või
malus lugeda, et viimasel ajal on 
teada lavastusi Tšehhoslovakkias 
ja Tallinna Vene Draamateatris. 
Tšehhoslovakkias ei ole ma veel 
käinud ja Tallinna Vene Draama
teatri kohta võin enam-vähem sa
ma öelda. Aga esietendusele olek
sin vahest läinud. Siis lavastas 
selle näidendi Moskva Draama- 
teatris J. Smidt, Consuelot mängis 
J. Polevitskaja.. Jaan Tooming ei 
olnud sellal veel sündinud, teda 
asendas Totti osas J. Pevsov. Ja 
veel oli kavalehele kirjutatud, et 
«Leonid Andrejev on vene kirjan
duse Ivan Karamazov». Ma olen 
ka seda valmis täiesti uskuma. 
Eriti meeldis mulle see pilt, kus 
ta kaks kätt kokku on pannud. Ta 
nagu rõõmustaks 1905. aasta re
volutsiooni üle. Aasta hiljem suri 
pärast sünnitust tema palavalt ar
mastatud naine Sura. Siis öeldi, 
et valu ei kadunud Andrejev ist ka 
aastate jooksul ja seda valu ning 
kurbust pidi olema ka Toomingas. 
Seda muidugi oli, veelgi rohkem 
vahest palves. See pahe, mis ula
tus sosinast karje ja verepiiskade- 
ni, oli temas kõik. Oli väga hea 
stseen, kui Tooming lavale tuli.. 
Nii tema, tango, klounid ja kõik 
muu. Aga tegelikult ma ei teagi, 
keda ta mängis — oli ta siis ära-

karanud vang, petetud abikaasa 
või hoopiski mees, kes nii mees 
on. Ta ütles: «Ma tahan saada 
klouniks.» Tooming kordas seda 
veel mitu korda, aga see kõik oli 
ilus ja ülev. Ka see, et laval nu
ge loobiti, oli kena. Või siis Con- 
suelo. Oli ju nii, et peale Sura 
surma jäi. Andrejev üha üksiku- 
tnaks. Ta ei usaldanud naisi. Ja 
keda siis niisuguses olukorras ar
mastas Mare Puusepp? Ei, ma ei 
tohi nii küsida. Ikka ja ainult 
Consuelo, Consuelo, keegi täiesti 
võõras naine. Mitte Besanot, mit
te ka Parunit ja Teda ammugi 
mitte. Kõik see tuleb hiljem, sest 
laval oli naine, kes ei suutnud va
lida. Andrejev ütles: «See näidend 
on vaidlus Hellase maagia ja ar
mastuse mürgitanud kristluse va
hel.» Muidugi on see tähtis, kuid 
tähtis on ka see, mida ütles Her
maküla. Oli, et Besano kujunes 
nõrgaks, Parun halvaks ja Temast 
sai kunstnik. Kunstnik, kes oli 
mängur elus ja nii tõsine armas
tuses. Kuid on vist tähtsam, et 
Andrejevi naine on siin kotnpro- 
mislik. See ei ole Dostojevski. See 
on naine, kes oleks valinud nad 
kõik, lasknud kõigil valida ja ka 
papa Direktor oleks olnud rahul. 
Aga kes usub näitlejat? Saal? Ja 
siit tulebki, et nii hästi ja jõuliselt, 
kui Tooming ka mängis ja nii 
hea partner, kui Mare Puusepp 
talle ka oli, läks just see stseen 
mulle pikaks. Nii, nagu Parun oli 
igav. Ja seda sugugi mitte kade
dusest. See ei olnud ka see än
gistav valu, mis piinab mind lõp
matuis järjekordades väljaspool 
teatrit. See oli hetk, mil ma mõt

lesin, et vaata ja imesta, kui häs
ti too lava on siin kujundatud. Et 
milline hea kunstnik on küll ol
nud. Ei, ma valetan. Kujundus oli 
vaevalt rahuldav. Ma mõtlesin 
hoopiski sellele, et Andrejevi. kaas
aegsed olid ka A. Benais, J. Bili
bin, L. Bakst ja teised, mehed, kes 
maalisid imesid teatrites, kus la
vastati imesid. See oli siis, kui 
peale teatri olid ka tsirkus ja. hi
podroom. Muidugi, ma kuulsin, 
paljusid ütlevat, et Eelmäe oli la
bane ja need Kiho ja Tepandi on 
vist ikka natuke naljakad. Jaa, on 
küll! Meile ei meeldi see naljakas 
ja labane, meil ei ole ju isegi tsir
kust. Juba J. Sempergi kirjutas, et 
eestlane on nii intellektuaalne rah
vas, et teda võiks lausa Põhja
maade prantslaseks pidada. Siit 
siis tulevadki kõik need pere
kondlikud koosviibimised ja kur- 
suseõhtud, täis «prantslaslikult» 
surmavat igavust. Ma ei arva, et 
näidendeid tuleks lavastada ainult 
nii, nagu teeb seda Hermaküla — 
olid ju Hermaküla eelmised lavas
tused liiga eklektilised. Ma ei ar
va ka, et laval mängida saab 
ainult nii, nagu teeb seda Too
ming. Aga ma olen veendunud, ei 
meile on praegu väga vaja selli
seid lavastusi, nagu selleks kuju
nes Hermaküla uus lavastus, ja 
ma olen veendunud ka selles, ei 
kasutada Toomingat Madächi loos 
on antud näitleja füüsiline rais
kamine. Muidugi, ka käesolev la
vastus oleks võinud olla lühem, il
ma et ta oleks sisuliselt midagi 
kaotanud. Sel päeval oli see minu 
jaoks parim.

JAAK OLEP

Jagati tunnustust
Üllõpilaspäevade-eelses saginas leidis ametiühinguaktfiv tunnikeseks 

aega kohvikusse koguneda, et tänada neid, kes on juba kauemat aega 
ning tulemusrikkalt ühiskondlikust tööst osa võtnud.

AMETIÜHINGU VABARIIKLIKU KOMITEE AUKIRJA pälvisid 
Helga Sildmäe ja Marta Lõhmus ning seoses 60. sünnipäevaga komitee 
vanemraamatupidaja Edgar Namm.

ÜLIKOOLI KOMITEE AUKIRI ANTI Margus Tõnnovile, Meeta 
Murdlle, Ilse Kõivule, Tõnu Kollole, Malle Karistiie, Märt Tänavale, 
Uldia Kaljuveele, Rein Olele, Vello Saluperele, Hilja Kurvitsale, Daisy 
Palmile, Urmas Uskale, Rein Laiverikute, Marvi Endile, Vello Lood
maale, Gerta Vessmanile, Tamara Toomile, Endel Saunale, Juhan Uf- 
tüe, Vaike Sisaskile, Valli Pisukesele, Sirje Kallasmaale, Anne Vasa
rale, Andrei Vassiltšenkole, Kiira Schmidtile, Mari Oravale, Kalev 
Lersdlale, Ants Holterile, Linda Paglantile, Linda Pärlile ja Rinette 
Kreisile.

RAHALISELT PREMEERITI:

Anne Madissoni, Arnoid Kreisi, Elfriede Kiisi, Tiiu Ojanurmet, Urve 
Sõmerat, Endla Kiisi, Maila Oravat, Malle Moldaud, Sirje Tammoja, 
Are Hamerit, Urve Tõnšteini, Asta Liivakut, Artur Suisalut, Lydia Ing- 
Hstit, Elli Rünka, Eili Rootsi, Maret Laasperet, Jaan Antsovi, Raivo 
Lijurit, Rein Veidemanni, Tiit Kändlerit, Rita Rebast, Jüri Rebast, 
Linda Peetsot.

3. LUKK

Toome 

tõlked ära
Ülikooli tõlkevõistlusel on töö

de loovutamise tähtpäev kätte 
jõudmas: botame tõlkeid hilje
malt 30. novembril 1971. a. eesti 
keele kateedrisse. Töödele esita
tavaid sisulisi nõudeid vaatlesi
me lähemalt meie ajalehes 28. 
mail 1971. a. (nr. 18) ja 15. ok
toobril 1971. a. (nr. 28). Kind
lasti on kõik asjahuvilised nen
dega tuttavad. Küll aga tahaksi
me veel kord meelde tuletada 
tõlgete esitamise vormilist külge 
(sõltub ju sellest otseselt žürii 
tegevuse operatiivsus). Tööd ol
gu masinakirjas 3 eksemplaris ja 
varustatud märgusõnaga. Kaasa 
tuleb panna originaaltekst ja li
sada suletud ümbrikus autori ni
mi, kursus ja elukoht. Ümbrisele 
kirjutada «Tõlkevõistlus».

Jääme ootama!

Tõikevõistluse žürii

iCinolclufoi
Reedel, 26. novembril kell 18 toi

mub Vanemuise ringauditooriumis 
kohtumine Gruusia lavastaja Otar 
Iossetianiga. Demonstreeritakse uut 
filmi «День деньской».

m w ___ m w

UTU
aastakoosolek

TRÜ ÜTÜ aruande-ja valimiskoos
olek toimub 2. detsembril kell 18 
keemiahoone ringauditooriumis. 
Päevakorras on ÜTÜ nõukogu aru
anne ja uue nõukogu valimine.

Iga teaduskonna esindajate ko
halolek nõutav.

TRÜ ÜTÜ nõukogu

22. nov. k. a. toimus TRÜ Õigus
teaduskonna ÜTÜ aruandlus- ja 
valimiskoosolek. Arutati eelmise 
ÜTÜ nõukogu tööd, mis tunnistati 
üksmeelselt rahuldavaks. Valiti uus 
nõukogu koosseisus: esimees Urmas 
Ehasoo (IV k.); esimehe asetäitja 
Kalev Liiv (II k.); sekretär Mare 
Nurk (III k.).

Kriminoloogia 

Laboratooriumis
Järjekordne ettekandehommik toi

mub 28. novembril k. a. kell 12 TRU 
peahoone aud. 307. Ettekandega tee
mal «Uurija märkmikust (krimi
naalasjade uurimine ja kuritegude 
avastamine)» esineb õigusteaduste 
kand. H, Kärtner.

Prof. I. REBANE,
TRÜ Kriminoloogia Labora

tooriumi juhataja

Õppejõudude 
lektooriumis

29. nov. kell 16 toimub aulas õp
pejõudude lektooriumi järjekordnt 
kokikutulek.

Kavas:
1. Prof. P. Vihalem «Eesti kodan

luse välispoliitikast 30. aastatc- 
teisel poolel.»

2. Filosoofiakandidaat M. Titma 
«Hariduse funktsiooni muutumi
ne ja sellest tingitud kasvatus
probleemid.»

3. V. Ladvalt välispoliitiline kom- 
merutaar.

Ülikooli klubis
TÄNA kl. 19 klubis KADR1ÖHTU.

Kadri-nimelistel sissepääs tasuta. 
Kõik teised saavad pääsmeid kom
somolikomiteesi kella 12—17. «Me- 
fistos» rahvuslikud joogid.

LAUPÄEVAL on tantsuõhtu. PÜ
HAPÄEVAL on programmiga puh
keõhtu. Algus mõlemal päeval kell 
19.

Klubi nõukogu on koos teisipäe
val, 30. nov. kell 20.

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР . Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans Heidemanni nim . trükikoja trfikk. 
Tartu, Ü likooli 17/19 I I I .  Üksiknumbri 
h ind 2 kop. Teil. 7057. MB 10818.
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Ülemnõukogu saadik rektor 
A. Koop saabus istungjärgult

Hiljuti lõppes NSV Liidu Ülem
nõukogu kaheksas istungjärk, 
mille tööst võttis osa ka meie 
rektor NSV Liidu Ülemnõukogu 
saadik A. Koop. Palusime mõ
neks minutiks tema jutule, et 
pärida, kuidas on istungjärgul 
arutatuga seotud kõrgema kooli 
tulevik.

A. Koop toonitas uue viisaastaku 
põhiülesannet tagada rahva elujär
je ja kultuuritaseme tunduvat tõu
su. Võetud kurss määrab kindlaks 
kogu rahva tegevuse eelseisvail 
aastail. Üheksanda viisaastaku 
silmapaistvaks iseärasuseks peab 
A. Koop seda, et plaanis sisaldub 
laialdane sotsiaalprogramm, mis 
hõlmab tunduvalt rohkem kui va
rem inimese elu kõiki külgi. Mit
mete laialdaste muudatuste ja uuen
duste seas, mis tulevad ette meie 
maa mitmetes rahvamajandusharu
des, on näha ka teaduse ja tehnika 
progressi intensiivistamist. Teaduse 
ja tehnika progressi kompleksprog
ramm on viie aasta plaani orgaani
line koostisosa. Riigi kulutused tea
duslikeks uuringuteks suurenevad 
käesoleval viisaastakul enam kui 
60%. Kõrgemad koolid on aga ti
hedalt seotud teadusega. Rahvama
janduse plaani elluviimine sõltub 
ju neist spetsialistidest, kes tulevad 
kõrgemast koolist.

Uue viisaastaku riigieelarves on 
eraldatud vastavad summad kõrge
mate ja keskeriõppeasutuste õpilas

te materiaalsete ning elamu- ja ol
metingimuste parandamiseks. Lähe
mate aastate jooksul peavad ühis- 
elamukohtadega olema varustatud 
kõik üliõpilased. Ühiselamute ehitu
sega peab kaasnema ka teenindus
sfääri laienemine (sööklad, eine
lauad, juuksurisalongid) nende, juu
res.

Meie ülikooli uue ühiselamu juu
res valmib jaanuariks teenindus- 
blokk, kus asub 50 kohaga söökla, 
einelaud, puhketuba, mees- ja nais- 
juuksuri tööruum. Veel selle aasta 
detsembris alustatakse teise uue 
ühiselamu vundamendi rajamist. 
Sinna kõrvale tuleb 150 kohaga 
söökla, lugemissaal, väike raamatu
kogu. III uue ühiselamu juurde on 
kavas rajada 50 kohaga profülak- 
toorium.

Uue viisaastaku plaanis pööra
takse tähelepanu ka elanikkonna ter
vise kaitsele, kehakultuuri ja spordi 
arendamisele. TRÜ-1 on kavas mu
retseda veel üks kilehall. Muidugi 
on vaja ujulat, laiendada spordi
väljakuid.

Teame juba, et NLKP Keskkomi
tee ja NSV Liidu Ministrite Nõu
kogu on võtnud vastu otsuse suu
rendada alates 1. sept. 1972 stipen
diume. Vahetult veel enne lehe val
mimist saime rektorilt teada uued 
stipendiumimäärad, neid tutvustame 
lähemalt meie ajalehe järgmises 
numbris.

E. PUUSEMP

Meie ülikoolis tehakse palju uuri
mistöid, kus tuleb kasutada mada
laid temperatuure, sealhulgas ka 
vedela lämmastiku keemistempera- 
tuuri (97°K), mis on 196° madalam 
kui jää sulamistemperatuur. Seni 
sai ülikool selliste uurimistööde 
korraldamiseks vedelat lämmastikku 
teistelt asutustelt — peamiselt Füü
sika ja Astronoomia Instituudist, 
aga ka mujalt. Vedela lämmastiku 
saamine oli raskendatud ja mitte- 
regulaarne. Asja parandamine oli 
eriti südamelähedane füüsikutele, 
kus vajadus madala temperatuuri 
saamiseks oli eriti suur. Nende 
initsiatiivil hangiti ülikoolile kül- 
matootmise agregaat juba enam 
kui aasta tagasi. Puudusid ainult 
nõuetekohased ruumid tema tööle- 
panemiseks. Möödunud suvel ja 
sügisel siiski jõuti tänu ehitajatele 
ja eksperimentaalfüüsika kateedri 
krüogeenijaama juhataja U. Lepiku 
järjekindlusele ja initsiatiivile val
mis teha Mitšurini tänava võimla 
juures sobivad ruumid.

Tänavu, pärast oktoobripühi vii
di kohale agregaat ja varsti saabu
sid Leningradi Frunze-nimelisest 
tehasest «Arsenal» kohale ka kaks 
meistermeest — Aleksander Bog
danov ja Nikolai Mironov, kes koos 
meie krüogeenijaama inseneri ja ju
hatajaga masina varsti käima pa
nid. Avastatud väikesed vead kõr
valdati töö käigus kiiresti. Kui 
ehitajad lõpetavad krüogeenijaama 
juures veel teha olevad pisitööd, 
võib külmamasin ülikoolile regu
laarselt vedelat lämmastikku and
ma hakata. Selle transportimiseks 
tarbijatele hankis eksperimentaal
füüsika kateeder piisava koguse 60- 
liitrilisi anumaid, milles 97 °K juu
res olev läbipaistev vedelik võib 
säilida enam kui nädal aega (kui 
teda enne ära ei tarvitata). Need 
anumad laenutab kateeder välja 
suurematele tarbijatele, tingimusel, 
et neid hoolikalt hoitakse.

Vedelat lämmastikku peaks esi
algu piisama. Krüogeenijaam töö
tab nädalas kolm päeva — laupäe
val, pühapäeval ja esmaspäeval. 
Toodangu jaotamine tarbijaile on 
esialgu planeeritud teisipäeva hom
mikule, mis peaks kindlustama häi
reteta töö nädala jooksul. Vedelat 
lämmastikku regulaarselt saada 
soovijail tuleb lähema nädala jook
sul endast teatada eksperimentaal
füüsika kateedri juhatajale, et va
rakult saaks koostada jaotusgraa- 
fiku.

Krüogeentehnika, s. o. vedela 
lämmastiku ja vedela heeliumi 
(4°K) kasutamine rahvamajanduses 
suureneb iga päevaga. See on tu
leviku rahvamajanduse lahutamatu 
osa. Mõni aasta tagasi ütles üks 
tuttav teadlane, et varsti hindame 
riigi arengutaset ja võimsust mitte 
tema poolt toodetud terasetonnide 
arvu järgi, vaid aastas toodetud 
vedela lämmastiku hulga järgi. 
Kaldun arvama, et selles väites on 
suur tõetera. Moodne krüogeen
tehnika on aluseks ülitäpsele elekt
roonikale, aga samuti elusorganis
mide kauaaegsele säilitamisele 
(sperma konserveerimine on ka 
meie veterinaaride poolt juba am
mu kasutuselevõetud meetod). '

Meie ülikooli teaduslikus uuri
mistöös kasutatakse vedela läm
mastiku abi juba mõnikümmend 
aastat. Õppeprotsessi moderniseeri
miseks, efektiivsete katsete teosta
miseks on seda kasutanud seni põ
hiliselt füüsikud. Sama edukalt 
võiks madalaid temperatuure õppe
protsessi elavdamiseks ja moderni
seerimiseks kasutada ka bioloogid, 
meedikud ning võib-olla teisedki. 
Praegu avanevad selleks seoses 
krüogeenijaama käikulaskmisega 
soodsad võimalused.

K.-S. REBANE, 
eksperimentaalfüüsika kateedri 

juhataja

Majandusgeograafid kaitsesid

väitekirju

Kes määrab stipendiume?

26. oktoober oli tähelepanuväärne 
päev TRU majandusgeograafidele — 
geograafia-geoloogiaosakonna nõu
kogu ees kaitsesid edukalt kandi
daadiväitekirja majandusgeograafia 
kateedri vanemõpetaja V i r m a 
M u r e l  ja nooremteadur O t t  
Kur s .

Virma Mureli dissertatsioon 
«M a a - a s u l a t e  s t r u k t u u r i 
l i s e  ü s t e e m n e u u r i m i n e  
(Ees 'ti N S V  n ä i t e l ) »  pälvis 
ametlike oponentide professor Pokši- 
ševski ja geograafiakandidaat Laasi 
kõrge hinnangu. Pikaajalise uuri
mistöö tulemusena valminud töös 
on esitatud vabariigi maa-asulate 
terviklik iseloomustus, maa-asulate 
klassifikatsioon, näidatakse ära 
maa-asustuse perspektiivse arengu 
põhisuunad. Töö põhiseisukohad on 
leidnud rakendust Eesti NSV terri
toriaalse planeerimise skeemis, mil
le koostamisest dissertant osa võt
tis.

Eesti NSV territooriumi administ
ratiivse jaotuse kujunemine ja sel
lega kaasnevad probleemid leidsid 
käsitlemist Ott Kursi dissertatsioo
nis « A d m i n i s t r a t i i v - t e r r i -  
t o r i a a l s e  j a o t u s e  m a j a n -  
d u s g e o g r a a f i l i s e d  a l u s e d  
( Ees t i  N S V  n ä i t e l ) » .  Kaits
tud töös vaadeldakse administra- 
tiiv-territoriaalset jaotust kui sot- 
siaal-geograafilist nähtust ning sel
lest seisukohast lähtudes ongi ana
lüüsitud Eesti territooriumi läbi ae
gade tänapäevani. Ettepanekud ad
ministratiivse jaotuse täiustamiseks, 
administratiivrajoonide ja külanou- 
kogude võrgu otstarbekaks ja igati 
põhjendatud ümberkujundamiseks 
põhinevad tugeval üldteoreetilisel 

alusel. Ametlikud oponendid profes
sor Kolotijevski ja majandustea
duste kandidaat Paalberg tõstsid 
esile dissertandi põhjalikkust antud

teema käsitlemisel ja töö suurt 
praktilist väärtust.

A. LAANSALU

TRÜ komsomolikomitee pppesek- 
tor pidas järjekordse laiendatud 
koosoleku, kuhu olid kutsutud koigi 
osakondade õppesektorite liikmed. 
Lähemalt arutati tööd esimeste kur
sustega, õppedistsipliini, stipendiu
mide määramist, kursustevahelist 
sotsialistlikku võistlust.

Sõnavõtjad märkisid, et nn. esi
meste kursuste probleem on täiesti 
seaduspärane nähtus. Täienevad ju 
meie alma mater'i read igal aastal 
ligikaudu tuhande uustulnukaga. 
Ülikooli tuuakse kaasa soov õppi
da, kogemused aga tuleb ise oman
dada. Osakondade õppesektorite 
ülesandeks on selgitada noortuden- 
geile üfikooli õppetöö iseärasusi, 
lahti mõtestada sisulisi erinevusi 
aastaid kestnud koolitöö ja kõrge
ma kooli õppeprotsessi vahel. Siin
kohal peaksid oma töö senisest pa
remini koordineerima dekanaat, ka
teedrid ja ühiskondlikud organisat
sioonid. Ühisel jõul peaks jõutama 
niikaugele, et suhteliselt lühikese 
ajaga anda noortele optimaalne in 
formatsioon ülikoolist kui elavalt 
funktsioneerivast süsteemist. Mida 
varem noortudeng tunnetab oma 
kohta selles süsteemis, seda kerge
mini peaksid talle selgeks saama 
uue rolliga kaasnevad õigused ja 
kohustused. Kui esimesi arvatakse 
teadvat, siis viimaseid kiputakse 
lihtsalt unustama.

Mõttevahetusest selgus, et tege
mist on just kasvatamisega, mille 
õnnestumine määrab sageli tulevase 
spetsialisti tee diplomini.

Erilist tähelepanu osutasid sõna
võtjad õppedistsipliinile: õppetööst 
osavõtule tunniplaani alusel. Esi
meste kursuste tudengid ei tohiks 
põhjuseta puududa. Leningradi 
RÜ-s tehtud uuringud õppetööst 
osavõtu ja õppeedukuse vahelise 
seose selgitamiseks näitasid, et esi
mesel kahel kursusel on see seos 
vaieldamatult tihe.

Kohalolijad mainisid, et üliõpilas
konnal ei ole ettekujutust ülikooii 
võimalustest õppeprotsessi kaas
ajastamisel, samuti ei mõisteta ise
seisva ja auditoorse töö vahekorra 
muutumisega seotud probleeme. 
Süüdistatakse kõikvõimalikke ins
tantse mõistmatuses ja kurdetakse 
loengute suure mahu üle, kuid so
bivaid ettepanekuid pole õppesekto
rile seni tehtud.

Õppesektor toetas möödunud se
mestril esitatud mõtet — vanemate 
kursuste üliõpilaste õppetöölt puu
dumist analüüsida diferentseeritult. 
Väga hea ja hea edasijõudmisega 
tudengid võiksid nende soovi kor
ral ja õppejõu nõusolekul mõned 
ainekursused (või nende osad) ise
seisvalt omandada loenguid külas-

(Järg lk. 2)

¥il|av6 f© Eesti NSV kõrgema 
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V BALTI Lii DU VABARIIKIDE ÜLIÕPILASLAULUPEOST 

OSAVÕTNUD PARIMATE ÜLIÖPILASKOLLEKTIIVIDE 

JUHTIDE NING VABARIIKLIKU ORGANISEERIMIS

KOMITEE LIIKMETE AUTASUSTAMISE KOHTA

Seoses Eesti NSV kõrgemate õppeasutuste üliõpilaskollektiivide edu

ka esinemisega 8.—11. juulini 1971. a. Riias toimunud V Balti liidu

vabariikide üliõpilasiaulupeol autasustan ministeeriumi aukirjaga, pre

meerin rahalise preemiaga ning avaldan kiitust parimatele üliõpilas

kollektiivide juhtidele ja organiseerimiskomitee liikmetele.

I. Autasustan ministeeriumi aukirjaga: 

üliõpilaskooride peadirigenti R. R i t s i n g u t  

TRÜ Akadeemilise Naiskoori peadirigenti L. T a a I i

II. Premeerin rahalise preemiaga 

rahvatantsukollektiivide üldjuhti E. T i i v e 1 i t

III. Avaldan käskkirjaga kiitust:

laulupeo organiseerimiskomitee majutamiskomisjoni esimehele 
H. Kaburiie.

Minister E. SCHMIDT

ACTA
DIURNA

EKP TRÜ komitee viimasel koos
olekul olid põhiküsimustena arutu
sel Kääriku õppe-spordibaasi kasu
tamine ja majandamine, tegelemine 
ühiskondliku korra ja töödistsiplii- 
nirikkujatega TRÜ-s ning noorte 
kommunistide õppus. Viimase eest 
vastutavaks kinnitati sm. Linda 
Pärl.

Möödunud reedel toimus Ajaloo- 
Keeleteaduskonna parteiorganisatsi
ooni koosolek, kus ettekandega 
kaadri olukorrast ja perspektiivi
dest esines teaduskonna dekaan 
Karl Siilivask. Pärast elavat aru
telu, kus sõna võtsid J. Konks,
H. Peep, J. Lotman, M. Kubo, 
K. Indre jt. võttis parteikoosolek 
vastu asjakohase otsuse.

*

26. novembril toimus TRÜ Tea
duslikus Raamatukogus VI infor- 
miin, sedapuhku individuaalvõistlu- 
sena. Esikohale tuli majandusküber
neetika II kursuse üliõpilane Raul 
Mälk, kellele järgnesid V kursuse 
saksa filoloog Imbi Pelkonen ja III 
kursuse jurist Paul Varul. Lisaks 
kataloogides ja bibliograafiates 
orienteerumisele kontrolliti osavõt
jate mälu ka silmapaistvate isikute 
äratundmises portreede järgi, kus 
samuti saavutas parima tulemuse 
R. Mälk.

*

10,—12. novembrini toimus Le
ningradis järjekordne üleliiduline 
elektrokeemikute konverents. Sel 
korral oli konverents pühendatud 
rakendusliku elektrokeemia arengu
suundadele ja uuematele saavutus
tele. Meie ülikooli esindasid anor
gaanilise keemia kateedri õppejõud 
V. Past, V. Loodmaa, J. Tamm ja 
J. Kukk, kellest esimene kuulus ka 
konverentsi orgkomitee koosseisu. 
TRÜ poolt esitati konverentsil kaks 
teaduslikku ettekannet.

*

I. nov. toimus TRÜ aulas etteval- 
mistusosakonna avaaktus. Kõnele
sid rektor A. Koop ja ettevalmis- 
tusosakonna juhataja A. Mitt. Tut
vustati kursuslastele nende üles
andeid, aga ka kohustusi. Õppida 
soovijaid on registreenunud 62.

Botaanika-
ringi
aastapäeva
koosolek

24. nov. tähistas ÜTÜ botaanika- 
ring oma tegevuse 24. aastapäeva. 
Pidulikust koosolekust olid palu
tud osa võtma ka ringi asutajad 
E. Lellep, prof. V. Masing ja 
prof. H. Trass. Kohvilauas mee
nutas prof. H. Trass noorte bo- 
taanikaentusiastide esimesi koos* 
olekuid 1947, aastal, ta rääkis ringi 
tööst ja ettevõtmistest järgnevail 
aastail. Ettekanne kasvas üle ela
vaks diskussiooniks botaanikarin- 
gi rollist ja funktsioonidest mine
vikus, olevikus ning tulevikus. 
E. Lellep märkis, et ringi tegevu
se algaastail oli osavõtjate eriala
ne vaimustus suurem.

Mõttevahetusest selgus mitmeid 
väärtuslikke ettepanekuid botaani- 
karingi edasise tegevuse kohta. 
Otsustati jätkata regulaarsete et
tekandekoosolekute pidamist, kus 
tutvustatakse botaanikaüliõpilas- 
te töid. Peeti vajalikuks luua ja 
säilitada sidemeid vennasvaba
riikide ülikoolide botaanikaringi- 
dega. Ringi juubeliaastapäevaks 
järgmisel aastai kavatsetakse väl
ja anda almanahh.

A. LÄÄNELAID

Kõneoskuse kool
Kõneoskuse kooli järjekordne õp

pus toimub 8. dets. keemia ring
auditooriumis. Esineb dots. H. Kurm 
teemal «Avaliku esinemise etteval

mistamisest». Õppuse algus kell 
16.15.



Omavalitsusest 
meie ühiselamutes

Meie ühiselamutes on omavalH- nav 23 ühiselamus pole juba kuu
suse aluseks ühiselamute sisekorra aega olnud duši kasutamise võima-
eeskirjad ja omavalitsuse doku- lust. 'Ka radiaatorid on parimal ju-
mendid, mida ühiselamu nõukogu hui ainult leiged ega soojenda suu-
peab ellu viima. Tegelikkuses on ri tubasid, üldsanitaarne olukord
olukord tunduvalt komplitseeritum, on samuti normaalsest kaugel.
Tuleb ette komistusi ja arusaama- Kuid see on puhtmateriaalne bar-
tusi eeskirjade mõningate punktide jäär, mille vastu põrkab ka ühis-
tolgendamises. Miks leiavad meil elamu nõukogu töö. 
ühiselamutes aset korrarikkumised:
joomingud, lärmamised ning sage- „  . , ....
dased vargusjuhtumid nii köökides . Teme raske probleem on uhis-
kui ka tubades? Kas omavalitsus elamu valve Leiavad aset juhtu-
voimsate tabalukkudega ongi see, Р?1Ск us valvegraafikust ei peeta
mida me kujutlesime? kinni- unustatakse magatakse sis

se jne. Tavaline nahtus on seegi, et

Ühiselamutes, nagu öeldud, viib ,valf  f.»,400*3 ka kohal olles, Ei
omavalitsust ellu ühiselamu nõu- kontrollita sisenejaid e g a  registree-
kogu, kelle liikmete arv erineva- [lta .k4lallsl- Valve puuduliku too

te ühiselamutes pole ühesugune. S S V s “ guse‘d, 3 !

Mida 

ta 

mõtleb?

Joe Walkeri intervjuu 
Angela Davisega

Kuidas saavad tavalised inimesed osana süsteemist, mis kavakindlalt

Nõukogu tööd suunab selle esi-
,„res, dekanaat, partei- ja komso- ]5hkumine jne. See on ammu tun-
moli- ning ametiühinguorganisatsi- *ud la 'j01̂ 1. . te^dao e\ pro e ,
oonid. Eriti peavad komsomolibü- aga sel e lahendamiseks e. pusa
rood tõsiselt käsile võtma ühisela- amult selgitamistest ega meeldetule-
mutega seotud probleemid. On ju tamistest. Kas ei oleks otstarbekas
komsomoliorganisatsiooni kaudu ühiselamutes sisse viia alaline

lihtsam viia üliõpilasteni omavalit- ?sull.ne .val.ve?1, S.?Pl ?n sf daQÄ  
suse põhiprintsiibid, kasvatada noo- tiseentud ainult öövalvena. Sellisel

ri esteetiliselt. Ka dekanaadiga peab olf ks. I,hlsam ko" ‘™ih^
nõukogul olema tihe ja kahlpoolne lubasid, pole ta ju .oma. mees ,a
side, Võib-olla tuleks eeskuju võtta te! f ks °.lekf, nhop,lastel t u n d u v a l t

EPA parteikomitee otsusest teadus- yahem nivelleerimist oma loengute
kondade juurde konsultantõppejõu la praktikumide ajakavas. Tahtsa
kinnitamise kohta? Selline koostöö- ülesande täitmist e sega sus ka

vorm aitab üh^elamu nõukogul el- ^  p = Ä Ä

Põhlmõte Ise teame, Ise teenie 1» *«> nii tera'v olemast nagu praegu’ 

viibki paljude ühiselureeglite igno
reerimisele. Kuidas teisiti seletada Nii mõneski ühiselamus puudu- 
öörahurikkumisi, väga hooletut Vad ruumid vaba aja veetmiseks, 
suhtumist üldkasutatavatesse ruu- On küll olemas ruum või ruumid, 
midesse. Ka kord tubades on toeli- mida me nimetame õppetoaks, kuid 
seks valulapseks. Puudub arusaa- televiisorit pole kuhugi üles seada, 
mine korra vajalikkusest tubades Tegemist on ülemajutamisega. Sügi- 
ja siit tulenevalt selle vajalikkusest sel, kui teaduskondade majutamis- 
üldse. Olukorra juured tunduvad komisjonid teevad oma lõplikud 
olevat veelgi sügavamal. Ae- otsused, ei huvita paljusid prob- 
takse tavaliselt segi põhjused ja leem, kui šuur peab olema üliopi- 
tagajärjed. Sellest, et puudub kord laste arv antud ühiselamus ja tule- 
ühisruumides (köögid, pesuruumid, museks on 30—50 üliõpilase üle- 
puhketoad jne.), järeldatakse, et majutamine. Siis tekivad lahkhelid 
see põhjustabki korralageduse tu- sanitaarepidemioloogiajaama tööta - 
bades. Siin tuleb nõukogul tegelda jatega. Nõutakse ülemajutuse lik- 
probleemidega, mis peaksid olema videerimist, kahe- ja kolmekorruse- 
lahendatud lasteaias. Eelmainitu Hste naride lammutamist jne. Üle- 
puudutab just üliõpilaste esteetilis- majutuse likvideerimine ühe se- 
moraalse kasvatuse probleeme, mestri vältel pole lihts_alt realisee- 
Need tegurid määravad iga üksiku ritav. Tuleb tugevdada kontrolli, 
üliõpilase koha meie praeguses «lahutada» ja ümber majutada need 
omavalitsussüsteemis. On kõigile toad, kus üliõpilased ei täida sise- 
selge, et nii, nagu ei saa ükski op- korra eeskirju. Kuhu? Vähemalt 
pejõud panna üliõpilasele pähe Füüsika-Keemiateaduskonnal puu- 
teadmisi, ei saa ka ühiselamu nou- dub koht, kuhu ümber majutada, 
kogu panna kedagi austama ja Isegi ühe üliõpilase väljaheitmine 
armastama ühiselureegleid, kui üli- ühiselamust võib võtta paar kuud! 
õpilane ise sellesse ükskõikselt suh- Aga aeg vähendab operatiivsust! 
tub. Lahendus tundub vähemalt 
esialgu lihtne olevat. Rohkem tä-
helepanu, rohkem nõudlikkust ja Tuleb nõustuda paljude teoreeti-
printsipiaalsust eelkõige nõukogult Hselt heade nõuannetega, sealhul-
ja probleemid on lahendatud. Aga gas TRÜ ametiühingu XXI konve-
seda otseselt teostada ongi keeru- otsusega: «Ellu tuleb viia
kas ülesanne. Ainult kontrollimise й . . .  ....
ja tulemuste fikseerimisega ei saa pohimote, kui sa ei allu uhiskodu
siin sammugi edasi. On määratud sisekorrale, siis ei saa sa seal ka
palju funktsionääride gruppe, kes eiadai» Kas ühiselamutesse kuulu-

k S ^ d a 'w fp o X s M e ^ a d k fs e l lh  vad üliõpilased-ametiühingutegela-

sed kontrollkäigud annavad alati sed teavad, milles nende too konk-
rikkalikult fakte, mis iseloomusta- reetselt seisneb? Kas nende tööd
vad nõukogude tööd negatiivsest kontrollitakse ja arvustatakse? On
küljest.^ Ei saa õigustada seMist ^ olukordi, kus alles aruande-
hindamist. On vaja tunnetada ena- ’ _
mat kui ametlikke kontrollide tule- ja valimiskoosolekul saab uliopila-
musi, mis teatavad vaid kuivi fak- ne teada, et tema oli kohustatud 
te. Tuleb arvestada vastava ühis- jälgima ühiselamuga seotud prob-
elamu üldsanitäarset ^^kor а о j Selleks et ametiühinguorga- 
mandandi tood, noukogu poolt va- 7 
rem tehtud töö tulemusi. Selle vas- nisatsioomde abi praktiliselt kasu
tu ei tunta eriti tõsist huvi, aga on tada, peavad ka siin sidemed ühis- 
selge, et puudujäägid komandandi e]amute nõukogudega olema tihe-

S e S e T t o m l e 01'K oL nda /d t dad. Tuleb käed külge lüüa ja mit- 

ja nõukogu koostöö ongi põhiliseks te ainult siis, kui uhiselamu nou- 
tagatiseks, et omavalitsus teostuks kogu hakkab huvi tundma ameti- 
ncrmaalsel kujul. Kui siin tekivad konkreetsete abinõude vas-
lahkarvamused, siis väljendub see . „
otsekohe praktikas ja nii koman- ‘u Initsiatiiv peab olema ka amet,- 
dant kui nõukogu kaotavad palju, ühingupoolne. Positiivse naitena 
Pole harvad juhtumid, kus meie võib märkida Füüsika-Keemiatea- 
ühiselamute komandandid lähevad dusk0nna ametiiihingubüroo tege- 
otsuste tegemisel oma teed, nou- — _ .
kogust mööda. Tuleb märkida, et vust, kes otseselt votab osa uhis-
ülikooli administratsiooni on kor- elamu noukogu toöst ja aitab labi 
duvalt informeeritud väljaspool vjja sotsialistlikku võistlust, 
nõukogusid ja teaduskondade de- 
kanaate. Selline olukorra_ lahenda
mine mõjub negatiivselt ühiselamu

nõukogu tööle.

Miks te olete kommunist? oaavau laviuiseu
Ma pühendasin oma elu musta- teie võitluses aidata? meie inimesi rõhub. Me oleme õig-

vangistatud6rahva 'vabastam^s^eest , Üle k°S“ maa või õigemini üle ^  ohvrid, mitte temast osasaajad.
võitlemisele. ,^u maailma on organiseeritud ко- Un. ilmne, et Ameerika demo-

Ma olen kommunist sellepärast miteed, et sundida valitsust mind kraatia on lootusetult alla käinud,
el olen veendunud et põhjus miks vabastama. On korraldatud de- ku.' kohtud, mis väidetakse olevat
me oleme sunnitud virelema Amee- m°nstratsioone, petitsioone, kam- inimõiguste kaitsjad, on värvatud
rika ühiskonna madalaimal tase- Paaniaid ja massilisi ajakirjandus- mängima aktiivset osa musta rah-
mel, on tingitud kapitalismi olemu- kampaaniaid. On olemas hulk tege- ya vastases genotsiidses sõjas,
sest. vusalasid, kuhu inimesed võivad lü- Kuidas suudate moraalselt vastu

Me peame hävitama süsteemi, l^H^3; . ^ 3 arvan, et on tähtis ühen- pidada?
milles mõnedele jõukatele kapitalis- _. a liikumine minu vabastamiseks Mind ümbritsevad saatusekaas-
tidele on garanteeritud saada üha V01tlusega kõikide mustade poliit- lased ning mu vennad ja õed võit-
rikkamaks, samal ajal kui inime- vang1(ie vabastamiseks. levad tänavatel. Ma tunnen end
sed, kes on sunnitud rikaste jaoks Isegi kui mind imekombel vang- niisama võitlusvalmina kui oma
töötama, ja eriti mustad inimesed, last vabastataks, ei peaks ma end vangistamismomendil. Iga päev
ei astu kunagi tähelepanuväärset vabaks. Mu vabadus saab reaalseks saan ma sadu kirju toetajatelt üle
sammu edasi. siis, kui me hävitame oma vaenla- kogu maailma.

Minu otsus astuda Che-Lumumba ku* meie, mustad inimesed, Ajakirjandus jättis märkimata,
klubisse, mis kujutab endast Кот- Я .eme. purustanud meid rõhuva et kui ma alustasin näljastreiki
munistliku Partei ainult värvilistele lk . la voime vabalt üles ehitada oma üksikvangistuse vastu, ühine-
mõeldud võitlevat kollektiivi, tule- ühiskonna, mis vastab meie vaja- sid paljud mu õed minuga puhtast
neb otseselt minu usust, et ainus dustele ja unistustele. Ma ei saa solidaarsusest.
mustade inimeste vabastamise tee olla vaba, kuni pole vabad kõik Millised olid teie tunded, kui te
on see, mis viib täielikule ja kõike- mustad inimesed. saite teada, et olite FJB 10 enam
haaravale kapitalistliku klassi ja Olete te kunagi kahelnud oma või- tagaotsitava inimese hulgas?
tema mitmesuguste rõhumisvahen- maiustes musti aidata, sellest ajast, Ma ootasin, et Nixoni-Reagani
dite kao amisele Che-Lumumba kui teist sai kommunist? klikk kasutab ükskõik milliseid va-

seste v a fadu s t e^nfh u 1 da mi sepa \uid Kommunistlik partei tunnistab, et hendeid, et maha suruda endavas-

samal l  al ka vabadus^õ Uelate ar mustad iniraesed mitte ai" ult ei tane ^rHtika  ̂ Nad ka*“tavad kõiki 
mee loomiseua mis kukutaks mpip moodusta Ameerika Ühendriikide °ma kasutuses olevaid vahendeid

vaenlased. Me' mõistame, et Teile Г“ “ ‘Г , а‘ к ühisk°nnakihti' „Tseks T e i ma l'
кяпсгртя ppsmärcri gsAuiitSm i«Pb  vaid et me oleme ka so|akaim vas- miseks sellel maal.

peame me töötama koos valge ^РДпи1»ки:™ se sf le maa РИ" FJBROn muutmas taoliseks jõuks
Ameerika progressiivsete jõududega, OAfcn-'-i " eeParas ^uulume jueie, nagu Brasiilia surmasalk, mida ka-
kes on aru slanud selle ühiskonna S  ' Г " 6 r.e™ ll;ts!00nl J“t tlde sutatl Brasiilia vabadusvõitlejate 
elajalikust olemusest , , ka' mAls peab kukutama rohuva represseerimiseks. Minu panemise- 
Kas teie tunded neegrite ürituse ^assi Ameerikas ja vabastama ga 10 otsitavaima isiku hulka, mi- 
suhtes on jäänud samaks, hoolima- 3 ra vanTassid. Mustad mi- nu iseloomustamisega ohtliku, paa
ta sellest, mis teiega on juhtunud? ~ peavad end ise vabastama. dunud kurjategijana andsid nad 

Pole olemas midagi, mis suudaks Vaevalt möödus läinud aasta inind üles kas kohapeal tapmiseks 
mind takistada võitlemast kogu jooksul päeva, kus ma ei saanud või Re_agani_ verekoertele legaal- 
energiaga oma rahva vabaduse eest. surmaähvardust ühes voi teises seks mõrvamiseks.
Mul pole vaja kurvastada oma vor?1*S- _ . . Valitsus kavatseb terroriseerida
vangistuse pärast. Seda enam on põgenesin, sest olin veendu- meie inimesi, saates meid elektri -
põhjust olla tugev ning jätkata nL)u> et on vähe tcenäoline lejda toolile, gaasikambrisse ja pikaaja-
võitlust. Kalifornias õiglast kohtlemist. Voik- lisse vangistusse. On ainult üks tee

Ajal, mil ma võtsin osa Soledade’i s‘n lisada, et «Los Angeles Times» poliitiliste vangide vabastamiseks:
vendade vabastamise katsetest, korraldas vaatluse Los Angelese miljonid inimesed peavad näitama
hoiatasin pidevalt, et igaüks meist untmes linnaosas ja leidis, et 80% valitsusele, et nad kavatsevad ka-
peab arvestama võimalust, et ta küsitletutest^ arvasid, et tegin õi- sutada ükskõik millist nende käsu-
võib muutuda mustade revolutsio- 8'esti;_ kui põgenesin, _sest minu sin- tuses olevat relva oma vangistatud
nääride tagakiusamise poliitika najäämine oleks võrdunud enda võitlejatele vabaduse saavutamiseks
järgmiseks märklauaks.

Üle terve maa on paljud meist 
suletud kongidesse. 95% naisvangi
dest on siin neegrid ja puertoriiko- 
lased.

Ma olen oma rahvaga — ja me

andmisega rassistidest timukate ja lõpuks mustade inimeste täieli-
kätte.  ̂ kuks vabastamiseks.
Juhul kui teil tuleb kohtusse ilmu
da Californias, kas arvate, et teie Lühendatult ajakirjast 
üle mõistetakse kohut õiglaselt? «World Student News» 

Ameerika kohtusüsteem on pank-
jätkame võitlust ka vanglamüüride rotistunud. Niivõrd kui asi puutub Tõlkinud K. KAER ja K. TIGANE
vahel.

Kui aga komandandil puudub 

autoriteet üliõpilaste hulgas? Kui 

tema märkustele ei reageerita? Kui 

terve rida puhtmajanduslikke prob

leeme on lahendamata? Pälsoni tä-

Kõik need toodud probleemid ja 

veel paljud teisedki ootavad lahen

damist.

MATI SALUNDI,

ELKNÜ TRÜ komitee liige, 

iihiselamuvanem

Raamatu
pidaja töö • • • • vaarib 
mõistmist 
ja austust

mustadesse, on ta näidanud end

muudki ebameeldivat. Tänu raama- ala üliõpilase autoriteet kõige ma-
tupidajate töökusele, distsiplineeri- dalamale viidud TPI-s, sest seal
tusele ja üksmeelele analüüsisime maksti nendele isegi ’seaduslikus
läbi ehitus- ja montaažitööde oma- korras alandatud stipendiumi (!?),
hinna, põhjendasime kõrgemalseis- võrreldes teiste erialade üliõpilas-
vas organisatsioonis meist mittesõl- tega.
tuyad kahjumid jâ  palgafondi üle- Raamatupidaja kutse niisuguse,
kulud, otsisime võimalusi vahendi- mõnikord ametliku, teinekord mitte:
tega manööverdamiseks makseras- , тоццЛ1 __uidnuuverudmibeKb такьегаь- ametiiku autoriteedi tagajärjed an-
kustest pääsemiseks. Ei teinud meist navad end meie rahvamajanduses
keegi seda koike kivist südamega juba {unda Ei saa k Jkiide]da
ega karjumise saatel, kull aga la- noorte andekate inimeste juurdevoo
sus tihti murekoorem südamel. luga raamatupidamisteadiisse. Alla-

Tänapäeva arvutustehnika (elekt- kirjutanu teada on ainult paaril
Et ma sule haarasin, selles on ronarvutite) võimsuses ei kahtle inimesel meie vabariigis kandidaadi

omajagu süüdi ajalehes «Sirp ja meist keegi, kuid samas võib iga- kraad raamatupidamisteaduse alal,
Vasar» nr. 42, 15. okt. 1971, ik._ 8 üks tõdeda, et ettevõtete raamatu- samas näiteks meie lõunanaabritel
ilmunud jutuke. Muu hulgas võib pidamisosakondades valitseb poo- ° n oma professor ja teaduste dok-
sellest lugeda: «Kontoris aga kisen- ieldi käsitsitöö. Vastuolu on arvu- tor. Nii et tööpõld on avar ja iga
dab raamatupidaja, kellele jumal on tustööde mehhaniseerimise võima- noor leiaks siin teda huvitava tea-
otsekui nimme südame asemele and- luste ning raamatupidamise tehni- dusliku rakendatuse. Selleks julget
nud k iv i. ..» Sulemehed on osavad. 1 ise korraldatuse mahajäämuse va- Ja teotahtelist pealehakkamist!
Mingi isiku, sündmuse jne. rõhuta- hei, mis takistab raamatupidamise Lõpetaksin küsimusega:-väga lu
miseks leitakse temale vääriline täielikku mehhaniseerimist. Vastu- gupeetud sulemehed, miks ei-taha 
vastaspoolus (näiteks_ «kalk juh- oludest jagusaamiseks on vaja pai- te näha raamatupidamise ja raama- 
mard», «südametu jõhkard» jt.), ju mõtlevaid päid: teadlasi, jnsene- tupidaja päevaprotleeme, vaid teete 
Lausa paradoksaalne, kuid nii sa- re, raamatupidajaid, aga voib-oll_a temast pooleldi koletise? Elujaatav 
geli on selleks vastaspooluseks raa- isegi insenere-raamatupidajaid voi kriitika viib meid edasi, üldsõnaline 
matupidaja. raamatupidajaid-insenere (?!). Kas kutsemustamine häbistab nii raa- 

JVleenuvad aastad, mil ise töötasin viimati nimetatud nii vajalikud elu- matupidajat kui ka sulemeest, 
ehitusettevõttes pearaamatupidaja- kutsed muutuvad meil populaarseks? 
na. Raske oli. Tol ajal ehitusorga- Võtab vist aega. 
nisatsioonides kehtinud vana eel- Praegu valmistatakse kõrgema 
arvelis-normatiivne baas ei kindlus- haridusega raamatupidajaid ette 
tanud ehitusettevõttele rentaablit kolmes meie vabariigi kõrgemas 
tööd. Sageli oli kahjumit, makse- koolis: TRÜ-s, TPI-s ja EPA-s. 
raskusi, palgafondi ülekulu ja Kunstlikult on raamatupidamise ей-

v. RAUDSEPP, 
TRÜ vanemõpetaja.
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Kes määrab stipendiume?
(algus l. lk.) 

tarnata ja lisaaega saaks üliõpilane 
kasutada teaduslikuks tööks. Koos
olijad arvasid, et kolmemeestel ei 
tohiks olla mingit õigust sellisele 
«privileegile». Puudujate registree
rimise eest rühmapäevikus vastuta
vad kursusevanemad.

Palju arusaamatusi on tekkinud 
stipendiumide määramisega oma
valitsuslikus korras. Vastavalt rek
tori käskkirjale nr. 146 17. veebrua
rist 1971. a. lasub selle ülesande 
raskuspunkt teaduskonna ja osa
konna komsomoliaktiivil.

Teaduskonnale määratud stipen
diumifondi suurus teatatakse tea
duskonna komsomolibürool (kuhu 
kuulub ka teaduskonna a/ü organi
satsiooni esimehe asetäitja — üli
õpilane), kes jaotab stipendiumi
fondi osakondade (raviosakonna 
kursuste) vahel, arvesse võttes selle 
(raviosakonna kursuse) eelmise ek
samisessiooni tulemusi. Jaotus toi
mub enne eksamisessiooni selgumist 
ia kinnitatakse teaduskonna dekaa
ni poolt. Öigus- ja Kehakulturitea- 
duskonnas taolist jaotust ei tehta.

Osakondadele on olnud raske sti
pendiumisaajate protsendi kindlaks
määramine vastavalt eelmise sessi
ooni tulemustele. Matemaatikatea
duskonna dekaan sm. Jürimäe soo
vitas oma osakonnas kasutusel ole
vat valemit. Selle järgi leiaksime 
stipendiumisaajate protsendi osa
konnas järgmiselt:

Pi =

Kj (Oi + (Гг ~Ь O3)

Ki (Ti + K2O2 + K3O3
74,

K, — edasijõudmise % osakonnas 

eelmisel sessioonil;
0j — üliõpilaste arv osakonnas.

Eksamisessiooni lõppedes koosta
takse kursuse kolmiku poolt kursuse 
(rühma) pingerida stipendiumide 
saamiseks. Pingerea koostamisel tu
leb arvestada tudengi õppetöö tule
musi, üHõpilase majanduslikku olu
korda, õppedistsipliini ning osavot- 
tu ühiskondlikust ja teaduslikust 
tööst. Pingerida esitataksejosakonna 
(raviosakonna kursuse, Oigus- ja 
Kehakultuuriteaduskonnas teadus
konna) komsomolibüroole 1 päev 
pärast viimast eksamit.

Milline on ühe või teise arvesse 
tuleva komponendi kaal pingerea 
koostamisel, jäägu iga osakonna 
komsomoliaktiivi otsustada. Siiski 
tuleks esmalt järjestada üliõpilased, 
kes on kõik eksamid ja diferentsee
ritud arvestused sooritanud ainult 
«viitele» ja «neljadele» või ainult 
«viitele». Edasi reastatakse rahulda
vaid hindeid saanud, kelle juures 
eeskätt arvestatakse osavõttu tea
duslikust ja ühiskondlikust tööst, 
õppedistsipliini ja majanduslikku 
olukorda.

Osakonna (raviosakonnas kursu
se, Õigus- ja Kehakultuuriteadus
konnas teaduskonna) komsomolibü- 
roo jagab temale eraldatud stipen
diumifondi nimeliselt üliõpilaste va

hel vastavalt kursuste (raviosakon
nas rühmade) pingeridadele ja esi
tab ettepanekud teaduskonna sti- 
pendiumikomisjonile viie päeva 
jooksul pärast sessiooni lõppemist.

Teaduskonna stipendiumikomis- 
jon, kuhu kuuluvad dekanaadi, tea
duskonna parteibüroo, a/ü büroo ja 
iga osakonna komsomolibüroo esin
daja, kinnitab osakonna (raviosa
konna kursuse) komsomolibüroo 
poolt esitatud nimekirja. Eriarva
muste korral on stipendiumikomis- 
jonil õigus nimekirja mitte kinni
tada ja suunata see tagasi osakon
na (raviosakonna kursuse, Õigus- ja 
Kehakultuuriteaduskonna) komso
molibüroole veelkordseks läbivaata
miseks koos konkreetsete ettepane
kutega nimeliseks ümberjaotami
seks. Stipendiumi saamise taotlused 
peavad olema kooskõlas stipendiu
mi määramise ja väljamaksmise 
korra juhendiga (kinnitatud NSVL 
kõrgema ja keskerihariduse ministri 
käskkirjaga nr. 301 1. oktoobrist 
1963).

Stipendiumifondi jagamisel esine
vate võimalike vigade korrigeerimi
seks on õppeprorektoril ja teadus
kondade komsomolibüroodel õigus 
jätta endale teatud reservfond.

Esimeste kursuste tudengid mää
ratakse stipendiumile vastavalt keh
tivatele normidele vahetult teadus
konna stipendiumikomisjoni poolt.

Ülaltoodust nähtub, et osakonna 
komsomolibüroo ja teaduskonna sti
pendiumikomisjoni liikmetel algab 
teenitud puhkus mitte pärast ses
siooni lõppu, vaid pärast stipendiu
mide nimelist jaotamist.

Teaduskondades, mille osakonda
des sessioonide ajad on erinevad, 
valmistab see aktivistidele küll eba
meeldivusi, kuid siin tuleb olukord 
lahendada, nii et oleksid arvestatud 
kõigi osakondade huvid. Osakonnad 
(kursused), kelle esindajad ettenäh
tud korras stipendiumide taotlejate 
dokumente ei vormista, jäävad sti
pendiumile määramata.

Lõpuks tuleb teada, et teaduskon
na stipendiumifondi kasutamise eest 
vastutab dekaan.

Koosolekul selgus, et mõnedes 
osakondades (pediaatria, bioloogia 
jt.) ja teaduskondades (Õigustea
duskond jt.) tegelevad büroodes sti
pendiumi määramise küsimustega 
olmesektori liikmed. Ilmselt tuleb 
selline eksitav viga büroo töö orga
niseerimisel kas sekretäri informee
rimatusest või õppesektori osa tead
likust alahindamisest.

TRU komsomolibüroo peab võtma 
seisukoha ka nende teaduskondade 
(Kehakultuuri-, Majandus-, Mate- 
maatika-) ja osakondade (stomato
loogia, farmaatsia, ajalugu, võõrfi- 
loloogia, psühholoogia, füüsika, 
geograafia) õppesektorite suhtes, 
kes pole veel siiani komitee õppe- 
sektoriga kontakti astunud. Järgmi
ne töökoosolek toimub 8. dets. kell 
20 komitee ruumides.

ANTS REINMAA

Pisut Helsingi Ülikooli 
üliõpilaskonnast ja 
raamatukogust

Moodsate valgete kast maja- aidanud. Hiljem on neil õigus
de reas ongi Helsingi üli- omakandist õppima tulnud noor-
kooli üliõpilaskonna raamatukogu tele ühiselamukohti võimaldada.
Leppäsuo tänaval, kus needsamad Kõik maakonnad ei ole muidugi
majad moodustavad omamoodi nii jõukad, ühiselamu vajajaid on
üliõpilaslinnakese. Raamatukogu rohkesti, aga kui seal elamise eest
juhtkonna ruumidesse viib eraldi tuleb oma rahaga maksta, pole see
sissekäik, sekretär kutsub vestlus- alati tasku järgi,
kaaslaseks juhataja asetäitja ma- Lisaks on üliõpilaskonna käsutu-
gister Sirkka Musikka. ses oma vaimulik, psühholoog ja

150 000 teosega raamatukogul on psühJiiaater, viimasel polevat töö-
neli lugemissaali 550 kohaga. Raa- f  karta. Kord nadalas_ ilmub
mat-ukogu on Helsingi Ülikooli u}opilaste oma ajaleht Lliopilaste
üliõpilaskonna (ulioppilaskunta) Põhiliseks ühiseks huviks on kaasa
omandus. Igast ülikooli tulnud ela? “ .L!ßalf, ™orsoo liikumisele,
noorest (Helsingi ülikoolis on Pahatihti alleshiljem endale aru
neid praegu 22 000) saab kohe üli- andes, mida üks või teine liiku-
õpilaskonna liige. Üliõpilaskond mul e..-u ^ se, Zolles,
kui oma õigustega organisatsioon , Üliõpilaskonna raamatukogu
on kohustuseks võtnud üliõpilaste komplekteerimiseks ja too korral-
abistamise. Juhtkond valitakse siin damiseks on üliõpilaskonnal taie-
Eduskunna — Soome parlamendi 1 u volitused. Sellega põhjendab
— eeskujul ja nagu mag. Musikka raamatukogu personal monikord
väidab, kordavat see püüdlikult ka komplekteerimises ettetulnud moo-
Eduskunna vigu. dalaskmisi. Arvestades raamatute

. . .. , .... , , korget hinda, on neil eksitustel 
Ü ho pilas juhtkond püüab h o o h t0inud kurbigi tagajärgi — kord

seda и iopilas te meditsiinilise tee- kergemeelselt loovutatud õpikud
nindamise eest võimalikud nn hHjern mitmekordse hinna eest
rohkesti profülaktikat, võimalikud tagasi ostetud. Ülikooti raamatu-
odavat ravi, vastutada sotsiaalhoo- kogu on seni omaette asutus, mida
lekande eest, kaasa rääkida ühis- saavad kasutada vaid ülikooli
elamu kusimustes. Viimastes on õppejõud ja diplomandid. Umbes
oma sona oelda ka maakondadel, aastaks 1973 loodab üliõpilaskonna
nes Helsingi Uhkooli ühiselamute raamatukogu vabaneda oma valda-
ehitamisele rahaliselt kaasa on jafe veidi tormilise hoole alt ja
—-----------------—--------saada üheks ülikooli raamatukogu

«Tartu Riiklik ülikool» allasutuseks. Riikliku asutusena
__ _ _ võib ta arvestada ka rahalise olu-
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Kõrgema kooli eelloost Tartus

1583. a. märtsis jõudis Tartusse 
esimene grupp jesuiite ordu Poola 
provintsiaali Giovanni Paolo Cam- 
pano juhtimisel. Peaaegu koik nad 
olid saanud oma aja kohta hea 
(esmajoones teoloogilise) hariduse 
Lääne-Euroopa ülikoolides ja val
dasid mitmeid keeli. Kitsa majan
dusliku baasi tõttu asutati Tartus 
algul vaid domicilium. Vähesed 
sissetulekud ei takistanud aga je
suiite alustamast kohe õppetegevu
sega. 18. aprillil 1583. a. avati 
gümnaasium, kus juba samal aas
tal õppis 30 kasvandikku, neist
3 sakslast, ülejäänud enamuses 
poolakad; teistel andmetel ka 
eestlasi ja valgevenelasi. Oma asu
paigaks valisid jesuiidid endise 
naistsistertslaste kloostri koos 
Püha Katariina kirikuga (asus 
Jakobi ja Laia tänava, praeguste 
Kingissepa ja Mitšurini tänava 
nurgal).

Vastavalt jesuiitide õppekavale 
«Ratio studiorum» esines nende 
õppesüsteemis 3 astet: gümnaa
sium, filosoofia ja teoloogia. Güm
naasium jagunes omakorda: gram
matika, nn. humaniora ja retoori
ka. Grammatika holmas 5 õppeaas
tat ja 3 klassi. Sellele järgnes 
kaheaastane humaniora-kursus ja 
viimasele omakorda gümnaasiumi 
kõrgem aste — kaheaastane retoo- 
rikakursus. On andmeid, et enne 
Rootsi—Poola sõda 1600. a. oli 
Tartus täielik gümnaasium kõigi 
viie klassiga. 1558. a. aruande 
järgi oli Tartu kolleegiumis 9 
preestrit. 1600. a. aruandes maini
takse kolme professorit, kes õpe
tavat humaniora studia. Kindlasti 
õppis gümnaasiumis ka eestlasi, 
kelledest andekamaid olevat saa
detud edasi õppima Olmülzi (prae
gu Olomouc) ja Braunsbergi se
minaridesse.

Paraku ei tea me jesuiitide õp
petöö korralduse üksikasju peale 
nende fragmentaarsete andmete, 
mis sisalduvad aastaaruannetes 
ning märgivad õpilaste osavõttu 
pidulikest rongkäikudest suurte 
kirikupühade ajal ja muudest ava
likest üritustest. 1586. a. aruandes 
kiidetakse kohalike retoorikaopilas- 
te harrastust värsikunsti alal. Sa
mas teatatakse ka «dialoogide» et
tekandeist.

Nagu mujal, tegeldi ka Tartu 
gümnaasiumis vaimuliku koolidra- 
maatikaga. Kahjuks pole säilinud 
ühtki teksti ei Tartu ega :ka Riia 
kolleegiumis esitatud näidenditest. 
Draamakunsti õppimist .alustasid 
jesuiitide kasvandikud lihtsatest 
deklamatsioonidest (näit. oli kol- 
leegiumidevahelises ringluses
«Dialogus angelorum»). Kasvan
dike avalike esinemistega loodeti 
ketserlikke hingi kirikule tagasi 
võita.

Gümnaasiumiõpilasi kasutati ka 
otsesteks rünnakuteks luterlaste 
vastu. Tartu raeprotokollides lei
dub teateid jesuiitide protsessidest 
linna raega. Nimelt süüdistati je
suiitide kasvandikke Jaani kiriku 
(oli eesti koguduse kirik) luterli-

Praegu jaguneb raamatukogu 
kaheks põhiliseks osakonnaks — 
nn. kurssikirjade (meie rotaprindi 
väljaannete taolisi loengumater
jale sisaldavad õpikud) osakon
naks ja üldosakonnaks, kus paku
takse materjale loengute juurde 
ning heliplaate võõrkeelte õppimi
seks, samuti ilukirjandust ja muu- 
sikaheliplaate vaba aja veetmiseks.

Õpikute osakonnas on raamatud 
alfabeetilises järjekorras avariiu
litel — seega kõigile kergesti kätte
saadavad. Teisele osakonnale kuu
luvad omaette kabinetid võõrkeelte 
õppimiseks ning avar, helikindel, 
meeldivalt sisustatud ja kujunda
tud ruum muusika nautimiseks. 
Lisaks kaks eraldi perioodikasaali
— teaduslikele ajakirjadele ning
meelelahutusajakirjadele ja ajaleh
tedele, viimane on ka suitsetamise 
ja puhkeruumiks. Kolm lugemis
saali on avatud 9—23 ja nii kaua 
toimub ka laenutamine, üks luge
missaal töötab ilma laenutamiseta 
ainult õppimiskohana kella 8-st 
kuni kella üheni öösel. Kell üheksa 
õhtul avab kõrvalruumis oma uk
sed tantsuorkestriga restoran, mis 
pakub tuupimisele meeldivat vahel
dust. Läbi seina õppijateni kost
vad muusikahelid panevat tuden
gid veelgi vihasemalt õppimaon  
üldine arvamus. Ig&l üliõpilas
konna raamatukogus tuupijal ole
vat unelmais üks särav tipp, kuhu 
pürgida edasi tuupima ülikooli 
raamatukogu, mille uksed avane
vad meelsasti vaid tõsisele teadla-

M. VAHING

ku pastori kimbutamises: kord ei 
lastud pastorit kirikusse jutlusele, 
teine kord lõppes see isegi kaklu
sega. Seejärel olevat aga õpila
sed öösel rikkunud ära Jaani kiri
ku portaali.

Tartu kolleegiumi tegevusele 
saabus aga ootamatult dies irae.
1600. a. detsembris piiras Söder- 
manlandi hertsog Karl (hilisem 
Rootsi kuningas Karl IX) Tartu 
ümber. Kolleegiumi töö oli juba 
varem soikunud, sest gümnaasiu
mi õppejõud ja kõik õpilased olid 
Tartust läheneva sõja kartusel 
lahkunud. Tartu hõivamisel 1601 
laskis hertsog Karl linna jäänud 
jesuiidid vangistada ning Rootsi 
saata. Kuigi poolakad 1603. a. 
Tartu tagasi vallutasid, jätkas je
suiitide kool tööd alles 1611. a. 
20 õpilasega, kellest enamuse moo
dustasid poola sõdurite lapsed. 
Kolleegiumi tegevuses polnud 
enam endist hoogu ning Rootsi—

Jesuiitide 
kooli- 

tegevusest
JÜRI KIVIMÄE

Poola sõja taaspuhkemisel lõpetas 
kool ametlikult oma tegevuse 
1625. a.

Jesuiitide teiseks kooliks Tartus 
oli arvatavasti 1585. a. jaanuaris 
rajatud tõlkide seminar, kus juba 
asutamisaastal leidus inimesi, kes 
oskasid kõnelda läti, eesti, vene, 
ladina, saksa, leedu, rootsi ja poo
la keelt. 1585. a. augustis oli se
minaris 10 õpilast. Kaks noor
meest oli Antonio Possevino too
nud kaasa Vilniuse seminarist. 
Kaheksa õpilast pärinesid Liivi- 
maalt, neist 2 või 3 olid saksla
sed, ülejäänud ilmselt eestlased.

Seminarium interpretumi põhi
liseks eesmärgiks oli tõlkide ette
valmistamine, kes abistaksid je
suiitide misjonitööd. Õpitavate 
keelte rohkust silmas pidades võib 
oletada, et seminaris oli kasutada 
ka vastavates keeltes trükitud 
raamatuid või käsikirju. Ka Jo
hannes Ambrosius Völckeri poolt 
eesti keelde tõlgitud vaimulikud 
tööd olid ilmselt tõlkide semina
ris kasutusel maakeele õppimiseks. 
1962. a. leidis dr. Wermter Main- 
zi linna raamatukogust 1582. a. 
Vilniuses trükitud «Regulae So- 
cietatis Jesu» vahelt hiljem juur- 
deköidetud eestikeelse käsikirja. 
See sisaldas katoliiklike palvete 
tõlkeid, mida ilmselt pruugiti ka 
Tartu seminaris tolkeharjutustena.

Kui Antonio Possevino 1585. a. 
augustis Tartut külastas, siis tõi 
ta kaasa 150 eksemplari samal 
aastal Vilniuses trükitud eestikeel
set katekismust (tiraaž oli ca 
1000 eksemplari). Kahjuks^ pole 
seni leitud sellest raamatust ühtki 
eksemplari, tõenäoliselt hävines 
tiraaž hilisemas sõjakeerises. An
tonio Possevino algatusel õpetati 
seminari kasvandikele ka trüki-

aagemC$

tuttcwatzs
Ülikooli klubi külastajad on 

kindlasti kuulnud seal tegutsevat 
uut biitansamblit. Paar kontserti 
on liialt vähe selleks, et esine
jate kohta lõplikku hinnangut an
da. Mõnekuulise koosmänguga ei 
saavuta ükski ansambel veel tõe
liselt kõrget taset. Juba praegu 
võib aga rõõmustada selle üle, et 
püütakse erineda tavalistest tant
suansamblitest. On tuntav noore 
kollektiivi oma stiil ja esinejate 
andekus, silmapaistvalt võimekad 
on laulusolist ja basskitarri män
gija.

Mõne kontserdi lähema vaatlu
se võtame ette tulevikus (teretul
nud oleksid kõigi arvamused). 
Nüüd veidi põhjalikumalt juttu 
ansambli liikmetest ja nende mõ
tetest seoses muusikaga, mida nad 
ise teevad.

Ansambli juht, laulusolist ja 
rütmikitarri mängija Pee t e r  
V ä l j a k  (töötab ülikooli klubis) 
on end tartlastele mõned korrad 
«Fixi» solistina tutvustanud. Muu
sikuteed alustas Pärnu «Vikingis» 
(sealt on ka tema sõber Andres 
Valkonen, endale viimasel ajal kõ
vasti nime teinud «Väntoreli» juht.) 
Ansamblit tutvustades ütles ta, et

kunsti, kuigi andmed raamatute 
trükkimisest Tartu seminaris puu
duvad. Raamatute tõlkimine muu
tuski hiljem seminari üheks pea
miseks tegevuseks. Peale ilmselt 
läti päritoluga Jakob Caulenel’i 
on kindlasti teada, et seminarium 
inter pr et um' is õppis eestlane Mic
hael Sommer, kes 1594. a. saadeti 
edasi õppima Braunsbergi, kust ta 
kolm aastat hiljem pöördus Tar
tusse tagasi. Braunsbergis olevat 
ta osutanud suurt abi raamatute 
eesti keelde tõlkimisel.

Pärast lühiajalist Rootsi võimu 
perioodi 1601— 1603 ei suudetud 
kasvandike vähesuse tõttu tõlkide 
seminari avada enne 1615. aastat. 
Kui enne sõda oli seminaris töö
tanud 4—5 õpetajat, siis nüüd tu
li leppida vaid 1—2-ga. Kuid just 
sel perioodil asuti Tartus eriti 
hoogsalt vaimuliku sisuga kirjan
dust eesti keelde tõlkima. Neil 
aastail etendas Tartu jesuiitide 
hulgas ja eriti tõlkimisel tähtsat 
osa Liivimaalt pärinev Wilhelm 
Buccius, 1615. a. elas ta juba Tar
tus, olles tõlkide seminari prefek
tiks. Bucciust peetakse lõunaeesti
keelse katoliikliku käsiraamatu 
«Eestikeelsed õpetused» («Insti- 
tutiones Esthonicae») autoriks.

Tartu seminariga on kindlasti 
seotud ka vaimulikele määratud 
käsiraamatu «Agenda  ̂Parva» väl- 
väljaanne Braunsbergis 1622. a. 
Et teose eestikeelne tekst on 
kirjutatud suhteliselt heas lõuna
eesti keeles, võib arvata, et selle 
koostajaiks olid Tartu seminaris 
töötanud tõlgid. Tartu kolleegiumi 
raamatukogu, sealhulgas ka tõl
kide seminari raamatud ja käsi
kirjad, hävinesid aga kahjuks 
Rootsi—Poola sõdades. Kuid ka 
väheste säilinud käsikirjade või 
raamatukatkete tähtsus eesti keele 
ja kultuuriloo uurimisel on küllalt 
oluline. Vaatamata rea teadlaste 
aastakümnetepikkustele tagajärje
tutele otsingutele võidakse veel 
avastada ka 1585. a. trükitud ees
tikeelne katekismus või teisigi se
nitundmatuid väljaandeid.

*

Jesuiitide kooli tegevuse peami
seks eesmärgiks Liivimaal (kõrvu
ti Tartu gümnaasiumi ja tõlkide 
seminariga tegutses ka Viljandis 
jesuiitide kool) oli vaimulike 
kaadri ettevalmistamine Liivimaa 
täielikuks rekatoliseerimiseks. Na
gu märkisime, olid sellega tihe
dalt seotud ka Skandinaavia ja 
Venemaa rekatoliseerimise kavat
sused. On tõenäoline, et Tartu je
suiitide gümnaasiumi olemasolu 
mõjutas ka Rootsi võimude hari
duspoliitikat. On teada, et juba 
1601— 1603 andis hertsog Karl 
korralduse rajada Tartusse endise 
jesuiitide kolleegiumi hoonetesse 
ülikool. See korraldus jäi aga 
täitmata. Alles pärast Tartu teist
kordset vallutamist 1625. a. asu
sid rootslased kõrgema kooli asu
tamise plaani ellu viima. 1630. a. 
asutati Tartusse ja Tallinna güm
naasiumid ja 1632. a. Academia 
Gustaviana.

Kes tunneb lähemat huvi käsitletud 
küsimuste vastu, neile soovitame 
tutvuda Enn Tarveli artikliga «Gym
nasium Dorpatense 1583—1625», mis 
ilmus a jak irja  «Keel ja  K irjandus» 
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kavas on esitada vaid omaloo
mingulist laule (autoriteks ta ise 
ja Jüri Elken). Osa lugusid on 
ingliskeelsed. Kui hääldus on kor
ralik ja publik võõrkeeli oskab 
(üliõpilastelt seda eeldaks), ei to
hiks see vastuseisu tekitada. Võr
relda võib ooperilauljatega, kes ju
ba aastasadu kõigis maades itaa
lia keeles laulavad, midagi hullu 
sellest aga juhtunud pole. Muidu
gi liialdada ka ei maksa ja seda 
(kõnealuse ansambli puhul) ei 
tehtagi.

Meie noorte muusikaline tase on 
Peetri arvates madal. Tuntakse 
vaid parajasti kõige enam moes 
olevaid laule. Neid lauldakse kõik
jal ja igamoodi, nii et ka head 
lood lihtsalt ebameeldivaks muu
tuvad. Biit muusika (sõna on ilm
selt vananenud väljendamaks kõi
ki neid väga erinevaid ja keeru
kaid muusikavoole, mis traditsioo
nilisest biidist on arenenud, kuid 
parema puudumisel — «pop» so
bib veel vähem — on siin (tingli
kult) seda kasutatud) on aga to
hutult arenenud ja huvitavamaks 
muutunud. Seda on tunda Eestiski. 
Mõningaid nihkeid on märgata ka 
raadios ja televisioonis, kus an
dekamad biitansamblid endale igi
haljast e lauljate ja laulude kõr
val on koha võtnud.

Pretensioone on ajakirjandu
sele. Selle asemel, et biitmuusika 
propageerimiseks midagi ära te
ha, avaldatakse juba aastaid kõ
mulisi teateid ansambli «The Beat- ,

(Järg 4. lk.)



Üliõpilaskond ja seksuaalkasvatus
H. KADASTIK, VABARIIK
LIKU TARTU KLIINILISE 
PSÜHHONEUROLOOGI

LISE HAIGLA PEAARST:
20% neuroosidest on põhjusta

nud seksuaaldisharmoonia. 70%-l 
haigetest esineb rahuldamatus 
oma seksuaalelu korraldusega. 
Meie rahva madal iive: abortide 
arv ületab kahekordselt sünni
tuste arvu. 100 abiellunud paari 
kohia lahutab 36.

Need on faktid, mis näitavad, et 
seksuaalkasvatust ei teostata 
õigesti ja täiel määral.

Üle kolmekümne aasta, 1929— 
1963 ei tegeldud NSV Liidus sek
suaalkasvatusega. Põlvkond, kes 
praegu on emad-isad, on sageli 
saanud väärad arusaamad. 1963. a. 
anti Moskvas välja määrus sek
suaalkasvatuse vajalikkuse koh
ta. 1966. a. loodi samas Vene 
NFSV Psühhiaatria Teadusliku 
Uurimise Instituudi juurde prob- 
leemlaboratoorium, mida juhatab 
prof. P. B. Posvjanski. Gorkis 
toimus aastatel 1963—66 kolm 
loengutsüklit ja praegu korralda
takse igal aastal täienduskursu
sed psühhoterapeutidele, sellest 
võtavad osa ka seksuoloogid. 
Kaadrit sellised kursused ei anna. 
Meie vabariigis on ainult kaks sek
suoloogi kohta Tavaliselt tegel
dakse sellega põhitöö kõrvalt, en
tusiasmist. Ülikool võiks mõne 
sellealase spetsialisti välja kooli
tada, s. t. eraldada paar aspiran- 
tuurikohta. Kuid teatavasti ei lei
du meil kompetentset juhendajat 
ja noorel tuleb minna õppima Gor- 
kisse või kuskile mujale.

Kuidas suhtuda seksuaalkas
vatuse? Ma arvan, et seksuaal
kasvatus kuulub inimese moraalse 
kasvatuse kompleksi. Kahjuks on 
meie keskkoolides kõik kasvatus- 
liigid eraldi üksustena: patriooti
line, ideoloogiline, ateistlik, mo
raalne ja seksuaalne kasvatus. 
Iga liigi kohta antakse eraldi aru, 
üks komponent ei toeta teist. Nii

AIVO LÕHMUS

Sügissoneft Elele
Sügis on tume ja sügis on sügav, 
temas ei olegi kohatuid rõõme.
Suvised rajad on vajunud lõdvaks, 
sügise kollasest valgus käib läbi.

Sügise valgus käib kollasest läbi, 
sõnatult taganeb lillede soojus.
Õhtud on väsinud vihmade vaenust, 
palved kõik kustutab palangu raskus.

Vaikus end levitab jõgede sisse, 
maastikus sündinud jahedaist joontest 
tärkavad udude hõbesed lõkked.

Lahtised ajad on määratult möödas 
mõte veel külastab kestvamaid paiku 
rohu ja lainete valduse äärel.

v _ л
Ümberpandult tähendab see Üli

õpilaste Vastastikuse Abistamise 
Kassat

Nagu juba nimigi ütleb, on siin 
tegemist raha laenamise võimaluse
ga mitmesuguste hädavajaduste 
korral.
Krediteerimistingimused

ф  Vajalik liikmestaaž — 2 kuud. 
(Praegu ongi kõigil kasulik liikmeks 
astuda, et uuel aastal laenu saada.)

ф  Sisseastumismaks 20 кор., liik
memaks 20 kop. kuus.

ф  Ülikoolist lahkumisel maks
takse liikmemaksud tagasi.

ф  Laenata saab kuni 50 rbl. ta- 
sumistähtajaga 5 kuüd, mida soovi 
korral võib pikendada.

Lähemat informatsiooni saate 
Üliõpilaste Vastastikuse Abistamise 
Kassast sööklamaja III korrusel, 
igal neljapäeval kell 18—20.

Lõpuks meeldetuletuseks meie 
võlglastele: kiirustage maksmisega 
või pikendage tasumise tähtaega!

Kursuste praegustele volinikele! 
Rutake nimekirjade ja liikmemaksu
de toomisega.

ÜVAK juhatus
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juhtubki, et seksuaalkasvatus sea
takse eraldi fookusesse, eralda
takse moraalsest kasvatusest. Te
kivadki valed arusaamad. Peda
googid ei oska alati õigest küljest 
lahendada neid küsimusi. Tähtis 
on, et pedagoogidele oleks sel
ge — sellealaseid teadmisi ei tohi 
omandada vigade-eksimuste mee
todil. Väär on arvata, et seksuaal
sus on ala, millest rääkimine on 
kahjulik ja viib moraalse laostu
miseni. Kahtlemata on see sfäär 
kõige intiimsem ja hellem, kuid 
rääkima sellest peab, sest inimese 
seksuaalelu pole üksnes tema isik
lik asi. Seda juba sellepärast, et 
on tegemist kahe inimesega. Sek
suaalsus on inimorganismi nor
maalne talitlus. Tähelepanu tuleb 

pöörata  m oraalsetele ja  eetilistele 

probleem idele n in g  seksuaalpsüh- 

holoogia le .

Uurida tuleb mehe ja naise 
psühholoogilisi iseärasusi. Mehed 
ei tunne naise hingeelu, ei oska 
neid helisema panna. Ega naised- 
ki mehi rohkem tunne. Ei saa ju 
rääkida normaalsest seksuaalelust 
hingelise läheduseta. Vajalik on 
niisiis tunnete ja vastutustunde 
kasvatamine.

Tallinnas dubleeritakse praegu 
kaheksat dokumentaalfilmi, mis 
saavad teooriale heaks fooniks. 
Filmid on mõeldud keskkooliõpi- 
lastele, kuid ülikooli esimestele 
kursustele ei ole nad samuti liig
sed.

Kirjastus «Valgus» tõlkis ühe 
soomlaste raamatu abiellujatele, 
1972. aastal peaks ta ilmuma. 
Raamatus lähenetakse seksuaal- 
probleemidele esmakordselt psüh
holoogi pilguga.

Ülikoolis võiks toimuda rida kü- 
simuste-vastuste õhtuid seksuaal
probleemidest. Nad peaksid toimu
ma kas teaduskonniti või osakon- 
niti, sest suurele hulgale ei saa 
neist küsimustest kõnelda. Küsi- 
muste-vastuste vorm võimaldab 
kindlaks teha, mis noori huvitab, 
saab teada ka tõelise teadmiste 
taseme.

З а а д е т

tuttcwalzs
(Algus 2. lk.)

les» laialimineku kohta. «The 
Beatles» on aga igavesti muusika 
ajaloos, sest nad pole vähem ära 
teinud kui mõni kõrgelt tunnusta
tud klassik.

Ülikooli klubil on raskusi tehni
kaga, loodame, et olukord õige 
pea paraneb.

Veel üks asi, mis muret tekitab. 
Klubis tuleb suuremalt jaolt tant
suks mängida, soov oleks aga esi
neda ennekõike kon t  s er t a n 
sa mb l i n a. Paljud lood pole 
tantsulise rütmiga, koosnevad õige 
mitmest osast jne. Mingi lahen
dus tuleb muidugi leida, kuid tant- 
suhimulistele lausa lõivu maksta 
ka ei tahaks.

J ü r i  E l ken  (basskitarrist) 
mängis enne Pärnu ansamblis 
«Nemo». Nüüd on Tartus ja õpib 
II kursusel teoreetilist füüsikat. 
Ise ütles enese kohta nii: «Ei ku
juta oma elu ette ilma füüsika ja 
muusikata. Kui ühest tüdinen, võ
tan käsile teise». Ei salli läägeid 
laulukesi, lemmikansamblidVm 
«Jethro Tüll» ja «Rolling Stones». 
Eesti gruppidest peab parimateks 
«Kristalle» ja «Virmalisi». Kahju, 
et selliseid ansambleid praegu 
enam pole.

Tarifitseerimise juures on suu
reks puuduseks, et tagaplaanile 
jääb ansambli kunstiline tase, hin
natakse vaid tantsurütmi. («Siis 
võiks panna metronoomi muusikat 
tegema.»)

Ansamblite stimuleerimiseks tu
leks korraldada biitmuusika festi
vale, nagu need toimuvad näiteks 
Leedus. Muusikutele on vaja, et 
neid kuulataks. Tantsuõhtul män
gimist võtavad nad tüütava ko-

Tudeng

pelqab

klubi
Rõõmustasin väga, kui möödu

nud reede pärastlõunal olin saanud 
endale hankida pääsme kavatseta
vale kadriõhtule ülikooli klubis. 
Lootsin salajas toredat tralli — 
ei teadnud ju täpselt, mida sellisel 
õhtul klubis tehakse. (Tavalistest 
tantsuõhtutest oskan juba hoidu
da.)

Päris peo alguseks aga ei jõud
nudki kohale. Esimese suure ülla
tuse sain juba garderoobis: tiagi- 
des mõni üksik mantel, tagapaol 
pisut tihedamini.

Poolhämar saal tundus üsna hu
basena. Seintel õhtukohased pildid, 
lavaäärel põlevad küünlad ja saali 
keskel rahvariietes poisid-tiidru- 
kud. Tõmmates kaasa seinte ääres 
istuvad «erariides» tudengid tegid 
ülikooli rahvakunstiansambli liik
med kõik selleks, et tõsta piduliste 
tuju ja pidada tõelist kadriõhtut. 
Isegi kommikott lasti ringi käia. 
Uks laulumäng järgnes teisele. 
Tõsi küll, tuttavad juba algkooli- 
põlvest, kuid eks suurkooliski peab 
vahel piskuga läbi ajama. Lusta
kat kesklemist ei jätkunud aga 
kauaks, lavalt öeldi, «orkester 
tahab ka mängida».

Vahepeal tekkinud pinge hakkas 
tasapisi langema. Et oodates aeg 
igavaks ei läheks, mõtlesin «Me- 
fistosse» astuda. Kuulutuse järgi

ülikooli lehes pidi seal sellise 
päeva puhul rahvuslikke jooke pa
kutama. Kuid mida pidada siis 
rahvuslikuks joogiks? Kas morssi 
või ehk koguni šampanjat?

Tusasena pöördusin tagasi saali. 
Ei möödunud tundigi, kui laval 
hakkas askeldama T. Laugu orkes
ter. Ja juba pool tundi pärast seda 
kõlas esimene lugu. Mis sellest, et 
publik poolteist tundi saalinurka- 
des konutas! Mis sellest, et agara
mad püüdsid end ise lõbustada, 
muutudes kahjuks seejuures üsna 
labasteks! Ei mingeid käitumis
norme, mingit tantsukultuuri.. 
Enamik publikust on nn. korrali
kud üliõpilased, kes eelistavad 
klubi linna teistele tantsukohtadele 
(mis peaks ka normaalne olema) 
ja taluvad kannatlikult kõiki eba
mugavusi, mida üks õhtu ülikooli 
klubis endaga kaasa toob.

Nimetatud õhtule müüdi komso- 
molikomiteest 100 (!) pääset, koha
peal realiseeriti vaid mõned piletid 
lisaks. On olnud aga aegu, kus 
klubi mahutas vaata et kümme 
korda suurema arvu inimesi.

Kas äsjaavatud noortemaja 
«Sõprus» suudab asendada üliõpi
lastele nende oma klubi? Klubi 
praeguse olukorra juures võib-olla 
küll. Tühi klubisaal ei tähenda veel 
sedü, et tudengid kodus istuvad.

Kas tõesti peame «jääma oota
ma, et vahest õnnestub meil saada 
kunstiline juht 1971. a. riikliku 
jaotuskava alusel» (TRÜ nr. 33)? 
Senikaua aga lahkume mitte enam 
vastu pidades poolelt peolt, jättes 
kõrvu lavalt kostva tüütu «Ostan 
jõhvikaveini, ise joon ja sulle ei 
anna...».

Üliõpilane, kes tihti klubis käis

Do you speak English?
Sageli kuuleme seda lauset mõne 

välismaalase suust ja tarvitame ka 
ise nendega kontakti astudes. Siin 
võibki juhtuda kurioosne lugu, et 
vastame või kuuleme vastuseks: 
«Yes, I do». Edasi aga jääme päris 
vakka, kuigi omateada mäletame 
palju võõrkeelseid sõnu, kuid ei 
oska neid üksteise järele ritta sea
da, nii et vestluskaaslane meie mõt
test selgelt aru saaks. Sama lugu 
võib ka juhtuda noore inglise keele 
õpetajaga, kui ta esimest korda 
klassi ette astub. Siin annab tunda 
just aktiivse kõnepraktika vähesus. 
Et seda lünka osaliseltki täita, tek
kis ülikooli inglise filoloogide seas 
idee luua klubi, mille töös võiks 
osaleda igaüks, kes on huvitatud 
oma inglise kõnekeele arendamisest. 
Loodi organiseerimiskomitee, mille 
ettevalmistavat tööd vaeti 25. no
vembril Inglise Klubi (English 
Club =  EC) asutaval koosolekul. 
Koosviibijatele esitati läbiarutami
seks EC tulevase töö printsiibid. 
Põhieesmärk leiti olevat anda kõi
gile asjast huvitatud TRÜ üliõpi
lastele rohkem võimalusi kõnelda 
inglise keeles, tutvustades nende 
maade kultuuri, kus kõneldakse seda 
keelt.

Liikmeks võib olla iga TRÜ üli

õpilane, kes on õppinud inglise keelt.. 
Klubi töö toimub erinevais sektsi
oonides. Neid on esialgu neli: muu
sika, kirjandus, üldkultuuriline ja 
inglise keel. EC eesotsas seisab ju
hatus, mis valitakse liikmete üld
koosolekul üheks aastaks. Ja kõige 
tähtsam — sektsioonide töökeeleks 
on inglise keel — see ei tohiks ke
dagi asjast eemale peletada, sest 
selle praktiseerimiseks klubi loo
digi.

Asutaval koosolekul kiideti heaks 
töö printsiibid ja valiti 9-liikmeline 
juhatus. See omakorda valis oma 
esimeheks Reet Altpere (ingl. fiL
II k.) ja jaotas muud ametid: kir- 
jandussektsiooni juhtimise võttis 
enda kanda Kadri Sepp (ing. fil.
III k.), muusika — Made Kirsti 
(I k.), üldkultuurilise sektsiooni ees
otsas on Mati Vihman (ingl. fil. 11 
k.). Juhatus arvab, et asjast huvi
tatuid on ka teistes osakondades 
peale võõrfiloloogia ja seepärast pa
lub neil pöörduda eespool nimeta
tud isikute poole — eks neilt saa 
kõige paremat ja täpsemat infor
matsiooni. Mis klubi lähematesse 
üritustesse puutub, siis need tule
vad peatselt — jälgige reklaami!

M. REITEL

hustusena ja ei püüagi seal eriti 
kõrgel tasemel esineda.

Poistega juttu ajades tulid 
meelde T о о mas T a u l i (soo- 
lokitarr) sõnad, kes kord möödu
nud kevadel rääkis, et tugeva an
sambli loomiseks on vähe, kui 
kokku tulevad inimesed, kes liht
salt hästi laulda ja kitarri män
gida oskavad. Et midagi rohke
mat saavutada, peab üksteist 
tundma, mõistma teiste püüdlusi 
ja jagama nende vaateid. Jüriga 
mängis Toomas koos juba kesk
koolipäevil («Nemos»), ka Peetrit 
tunneb ta sellest ajast. Teed läk
sid lahku pärast kooli lõpetamist 
(Toomas õpib nüüd III kursusel 
ajalugu). Praegune ansambel po
le juhuslikult kokku sattunud ini
mesed, vaid heade sõprade koos
töö.

Neljanda ja noorima liikme 
An t s  M at i i  s e ni  g a rääkida 
ei õnnestunud. Öelda võiks nii
palju, et ta on alles 17-aastane, 
käib veel keskkoolis, ansamblis 
mängib trumme.

T. SARV
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Ülikooli klubis
3. dets. on klubi reserveeritud 

vene osakondade üliõpilastele.
4. dets, on geograafiaosakonna 

üliõpilaste õhtu.
5. dets. tähistame konstitutsiooni- 

päeva. Õhtu algus kell 20.
9. ja 10. detsembril toimub RAT 

«Vanemuise» väikeses majas TRÜ 
klubi kollektiivide ühine detsembri- 
kontsert, algus 19.30.

Esinevad meeskoor, rahvakunsti- 
ansambel, naiskoor ja kammer
koor jt.

Pääsmed eelmüügil alates 1. dets. 
k. a. TRÜ klubis kella 15—17 ja 
1 tund enne kontserdi algust.

Avaldame sügavat kaastunnet 
TRÜ kunstiajaloo kabineti juha
tajale Märt Elierile tema 

isa
skulptor Aleksander Elleri 
surma puhul.
23.’veebr. 1891—26. nov. 1971 

Kunstiajaloo üliõpilased ja 
TRÜ kunstikabineti liikmed

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет»)* 
г .Тарту Эстонской ССР . Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trökk. 
Tartu, Ülikooli 17/19 I I I .  Üksiknumbri) 
hind 2 kop. Tel!. 7216. MB 10854.



KOtGl M AADE PROLETAARLASED, ÜHINEGE! Uued stipendiumi-
m ä ä r a d
(alates 1. sept. 1972. a.)

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOM ITEE 
R E K T O R A A D I ,  K O M S O M O L IK O M IT E E  DA  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A

Nr. 36 Reedel, 10. dets. 1971. a. XXIII aastakäik

Elu
harjunud
roobas
tesse

Ülikool ehitab. Oleme harjunud 
juba mõttega, et kerkivad ühisela
mud, valmivad uued hooned tea
duskondadele, seda küll aastate 
pärast. Valmib neid sellelgi aas
tal. Aga ikkagi, kui räägime ehi
tamisest, remontimisest, tekib aina 
igasuguseid «agasid», kohe on 
jaol mured. Tore on, et saime jä l
legi uue ühiselamu, mis on kena 
ja valmis tähtaegselt, aga kohe 
küsitakse: «Kuidas on lood luba
tud kohvikuga? Kaugel järg on?». 
Jutuajamisel töödejuhatajaga sel
gus, et uut aastat veel ehitatavas 
kohviksööklas vastu võtta ei saa. 
Ehitajad jõuavad küll lõviosa ära 
teha selle aasta lõpuks, aga köögi 
moodne sisseseade tuleb kohale 
monteerida alles järgmisel aastal. 
Kui arvestada tööde tempot ja 
eriti objekti varustamist materja
lidega, siis kusagil veebruaris 
peaks uus üliõpilassöökla oma 
ukse avama.

Järgmine ühiselamu, mida 
praeguse uue ühiselamu kõrvale 
ehitama hakatakse, peaks valmima 
ülejärgmisel aastal. Vaiu ja poste 
veetakse juba ehitusplatsile.

Senini tegi uues hoones muret 
lift. Nüüd on asi üsna hästi 
lahendatud: üles viib, alla tulete
ise.

Ülikooli praeguse söökla plaani
pärane avamine peaks toimuma 
järgmisel kolmapäeval, 15. det
sembril. Rõhutan sõna «peaks», 
sest pärast remonti on tarvis ruu
mid komisjonile üle anda, komis
joni otsus aga võib tulla ka eitav. 
Igal juhul ülikooli remondi- ja ehi
tusosakonnast öeldi, et need 
puudused, mis Tartu sanitaar- ja 
epidemioloogiajaama poolt akti 
kirjutati, on kõrvaldatud. Miks 
remont venis? Konkreetset vastust 
ei osanud keegi anda. Algul ei 
suudetud lihtsalt seisukohta võtta, 
kuid töö käigus selgus, et kohen
damist vajavat on rohkem, kui 
esialgu silma paistis. Söökla töö
tajad ise palusid, et ärgu neid 
nüüd enam hurjutatagu. Mis seal 
hurjutada: köök vajas lihtsalt re
monti- Eks 15. detsembril selgu, 
kas uuenduskuurist oli kasu või ei. 
Jääme lootma, et kiirel eksamite 
ajal saab üliõpilane oma sööklast 
jälle kiire ja odava lõuna.

Abiks
kirjanduse
leidmisel

Kõigi teadusalade kiire areng, 
teaduste spetsialiseerumine, fakti
liste materjalide kuhjumine, trüki
toodangu enneolematu kasv käes
oleval ajal nõuab hästi korraldatud 
informatsioonisüsteemi loomist.

1952. a. organiseeriti meie maal 
Üleliiduline Teadusliku ja Tehni
lise Informatsiooni Instituut 
(ВИНИТИ). Insituut teatud määr* 
rai rahuldab loodusteaduste ja täp
pisteaduste alal töötavate teadlaste 
jooksva informatsiooni vajadusi. 
Halvem on olukord humanitaar- 
ja ühiskondliku kirjanduse vald
konnas. Siiani puudub täielik ja

diumi (juurdemaks 25%), neile, kel 
õpinguraamatus «h e a d» ja «v ä g а 
h ead»  ning kes paistavad silma 
aktiivse osavõtuga ü h i s k o n d 
l i k u s t  t ö ö s t ,  on võimalik rek- 

Stipendiumid on diferentseeritud tori fondist stipendiumile juurde 
erialade, kursuste ja õppeedukuse maksta 15%.
järgi. @ N i m e l i s t e s t  s t i p e n -

Щ N e l j a - a a s t a s e  õppeaja d i u m i d e s t. Lenini- ja Marxi- 
puhul makstakse I k. kuni III k. — nimelise stipendiumi suurus on 
40 rbl. ja IV k. — 45 rbl. 1972. a. 1. septembrist alates 100

Õppeaja p i k e m a  k e s t u s e  rubla, teised üleliidulised nimelised 
puhul saavad üliõpilased stipendiu- stipendiumid — 75 rbl. Vabariiklike 
mi järgmiselt: stipendiumide suurus on 65 rbl.

I k. kuni IV k. — 40 rbl. ning A s p i r a n t i d e  miinimumtasu
V ja VI k. 45 rbl. on 85 rbl. Lenini-nimeline stipen-

Defektoloogide stipendium on dium aspirantuuris olijale — 125 
teistel erialadel õppijate omast rbl.
15 rbl. võrra suurem. , Riik maksab igakuust rahalist

ф  Ainult « v ä g a  h e a d e l e »  toetust 74%-le kõrgema kooli üli- 
õppijad saavad kõrgendatud stipen- õpilastest.

Lähen eb eksamisessioon
süstemaatiline informatsioon. Kõige ökonoomika alalt, 
aktiivsemalt on jooksva inforrnat- Teine seeria «Новая иностранная 
siooniga tegelnud NSVL TA Voi- экономическая литература» käsit- 
gini-nim. Ühiskonnateduste Kesk- leb välismaal ilmunud töid mark- 
raamatukogu Moskvas (Фундамен- sistlik-leninliku poliitökonoomia, ko- 
тальиая библиотека им. В. П. Вол- danliku poliitökonoomia, poliitöko- 
гина АН СССР общественных noomia ajaloo alalt. Peale selle 
наук). See raamatukogu annab kuuluvad selle väljaande vald- 
välja tervet rida informatsiooni- konda veel arenevate maade majan- 
bülletääne mitmete ühiskonnatea- dusprobleemid, kapitalistliku süs- 
duste kohta. Raamatukogu saab teemi riikide majandus. Eraldi vaa- 
sundeksemplare kogu Nõukogude deldakse üksikute kapitalistlike
l iidus ilmuvast, suurema osa sot- maade majandusellu puutuvaid 
sialismimaades ja umbes 35% ka- probleeme, kusjuures suuremate ja 
pitalistlikes maades ilmuvast ühis- arenenumate maade majandust pee- 
konnateaduslikust kirjandusest, geldatakse küllaltki mitmetahuli- 
Peale selle kasutab ta oma bülle- selt. Näiteks on Inglismaa majan- 
täänide koostamisel teiste suure- dus võetud vaatluse alla järgneva
mate Moskva raamatukogude välis- test aspektidest: inglise imperialis- 
kirjanduse fonde. Kogu selle kir- mi põhilised probleemid, loodusli- 
janduse põhjal ilmuvad informat- kud ressursid, rahvastik, rahvama- 
sioonibülletäänid järgmistel tea- jandus, koloniaalmaade majandus, 
dusaladel: majandus, filosoofia, mis omakorda jagunevad veel ala- 
ajalugu, kirjandusteadus ja keele- rubriikideks. Niisama põhjalikult on 
teadus. Iga teadusala piires koos- väljaandes käsitletud USA, Saksa 
neb bülletään kahest seeriast «Ho- FV ja Prantsusmaa majandust, 
вая советская литература по ...»  Filosoofiaalased bülletäänid tut- 
ja «Новая иностранная литература vustavad kirjandust dialektilise ja 
no...». ajaloolise materialismi, filosoofia 

Nimetatud bülletääni kaks see- ajaloo, sotsioloogiliste probleemide 
riat annavad ülevaate uusimatest, kohta ja annavad ülevaate keeletea- 
majanduselu probleeme käsitleva- duse, psühholoogia, esteetika, kuns- 
test teostest. «Новая советская ti jm. filosoofilistest probleemidest, 
экономическая литература» refe- Väliskirjanduse bülletään annab 
reerib NSV Liidus ilmunud kirjan- ülevaate välismaal ilmunud töödest 
dust poliitökonoomia, majandusliku kaasaegse filosoofia ja ühiskondlik- 
mõtte ajaloo, NSVL rahvamajan- poliitilise mõtte arengu kohta- 
duse ja eri rahvamajandusharude (Järg 4. lk.)

ACTA

Tiit Koldits

UUS LUULE- JA MUUSIKAÕHTU

«Pendel - labürint»

See tundmatu maailm, see ammuigatsetud elu on 
siinsamas, nii ligi, et võiksime teda puudutada, 
aga me ei julge; argielu monotoonsus sulatab me 
unistused ikka enam ja enam vormituks abstrakt
siooniks, kisub meid eemale meie igatsetud kuju
telmadest, suleb meid labürinti, jättes ainsaks 
väljapääsuks tee, millele söödaks asetatud sobiva
mad käibetõed; see tundmatu maailm on siinsamas, 
mille rannal me eksleme kui pendel igaveses tüh
juses, ent see ei tähenda veel loobumist, läbi valu 
ja kannatuse sünnib tõde, meie jaoks . .. abso
luutne ja metafüüsiline, kõike eitav ja kõike jaatav 
ja siiski. .. meie poolt kogetud tõde. Lapsed. Oleme

jah lapsed. Veidi suured, naiivsed, rumalad, pära- 
nisilmsed lapsed.
Lapsed maailmade rannalt.

Kasutatud autorid: R. TAGORE
A. Siig, R. Rimmel, M. Traat, 
A. Koeney 

Muusika: L. van Beethoven

J. Bizet, R. Stšedrin, Czeslaw Niemen, 
Zbigniew Rudzinski 

Ülikooli klubis 15. detsembril kell 22 
17. detsembril kell 21 

Pileteid saab komsomolikomiteesi alates esmaspäe
vast, 13. detsembrist kella 16.00—18.00.

«AMOR ES»

DIURNA
EKP TRU komitee koosolekul

6. detsembril tehti kokkuvõtteid 
äsjastest üliõpilaspäevadest. Aru
telu käigus märgiti positiivselt 
mitmeid õnnestunud üritusi. Juhiti 
tähelepanu ka mõningatele puu
dustele üliõpilaspäevade etteval
mistamisel ja läbiviimisel.

Komitee liikmetele anti üksikas
jalisemaks tutvumiseks TRU ajaloo 
prospekt, mida hakatakse arutama 
komitee järgmisel koosolekul.

Veel arutas komitee NLKP 
XXIV kongressi otsuste realiseeri
mise plaani ülikoolis, ühiselamute 
valve organiseerimist ning õppe
jõudude suunamist doktorantuuri.

Ülikooli parteikomitee kinnitas 
Ajaloo-Keeleteaduskonna partei
organisatsiooni otsuse võtta NLKP 
liikmeks tööstuspsühholoogia labo
ratooriumi noorem teaduslik tööta
ja Tiina Aunin ja psühholoogia 
kateedri laborant Valentina Izju- 
mova; keemiaosaltonna parteiorga
nisatsiooni otsuse võtta partel 
liikmeks V kursuse üliõpilane kom- 
somoliaktivist Jaak Järve; Arsti
teaduskonna parteiorganisatsiooni 
otsuse võtta NLKP ridadesse tea
duskonnakirurgia kateedri dotsen
di kt. Raul Talvik.

NLKP liikmekandidaatideks võe
ti eesti filoloogia III kursuse 
üliõpilane, komsomoliaktivist, F. 
Tuglase nim. sptipendiumi saaja 
Rein Veidemann ja teaduskonna* 
sisehaiguste kateedri professor me
ditsiinidoktor Vello Salupere.

Tartu Riikliku Ülikooli 
ALMAVÜ algorganisatsiooni töö 
tunnistati Tartu linnas parimaks. 
ALMAVÜ Tartu Linnaorganisat- 
siooni IX konverentsil anti üle 
EKP Tartu Linnakomitee ja Tartu 
TSN Täitevkomitee rändpuna
lipp. Sm. A. Pilti premeeriti raha
liselt.

TRÜ ALMAVÜ a/o on kuuendat 
aastat järjest parim algorganisat
sioon Tartus. Ülikooli rektori 
käskkirjaga avaldati sm. Pildile 
kiitust.

Ülikooli nõukogu arutas oma vii
masel istungil defektoloogi aosa- 
konna olukorda ja perspektiive. 
Otsustati taotleda eripedagoogika 
kateedri loomist, praktikabaaside 
väljakujundamist erikoolide näol 
Tartu linnas ja selle lähimas ümb
ruses. Teaduskond esitab rektoraa
dile konkreetsed ettepanekud osa
konna väljaarendamise, eeskätt 
koosseisude täiendamise kohta 
vastava laboratooriumi ning õppe
kabineti loomiseks.

Arstiteaduskonna dekaan prof.
E. Raudam esitas nõukogule üle
vaate kasvatustööst teaduskonna 
esimesel kursusel. Väärib märki
mist, et on loodud esimese kursuse 
õppenõukogu (esimees kursuse- 
hooldaja, liikmed õppejõud, kes 
kursusel õpetavad ja kellele on 
kinnistatud õpperühmad). Nõukogu 
edukas töö on aidanud Vältida ka 
suuremat väljalangemist kursusel. 
Raskusi teeb asjaolu, et osa kur
susest elab Kukulinnas, millega 
ühendus on ikka veel halb. Lünka
dest õppekirjanduses ja tunni
plaani koostamises rääkis kaas- 
aruandja prorektor V. Haamer.

Alates k. a. 1. detsembrist suu
nati doktorantuuri vene kirjanduse 
kateedri dotsent Sergei Issakov.

30. novembrist kuni 2. detsemb
rini toimus Tallinnas üleliiduline 
seminarnõupidamine, mis oli 
pühendatud pedagoogilise uurimis
töö metoodikale. Nõupidamisest 
võttis arvukalt osa ka meie - üli
kooli pedagoogikateadlasi ja me
toodikuid. Ettekannetega esinesid 
J. Mikk, I. Unt ja H. Liimets.



Professor 
August Vaga 

—  meie 
botaanikute 

õpetaja
Eesti botaanika korüfee profes

sor August Vaga (15. III 1893—
11. X II 1960), tunnustatud taime- 

fsüstemaatik, -fülogeneetik ja geo- 
botaanik, on rohkesti tähelepanu 
pööranud ka pedagoogikaküsimus- 
tele.

- Pedagoogitalent ilmneb A. Vagal 
varakult, keskkoolipäevil. See süve
neb, kui noorel bioloogiatudengil tu
leb õpingute jätkamiseks pidada 
mitmed aastad õpetajaametit, esi
algu Tallinna reaalkoolis, hiljem 

.Tartus Hugo Treffneri juures. Juba 
sel ajal tõlgib A. Vaga (koos
4. Männikuga) J. Wagneri «Zoo
loogia õpperaamatu» 2 osa (esime
ne trükk ilmub Tartus 1921). Esi
mene enda koostatud õpik «Botaa
nika õpperaamat keskkoolidele» il
mub kümme aastat hiljem, 1931. 
Selleks ajaks on autoril seljataga 

. tjuba 10 aastat õpetajatööd Tartu 
Poeglaste Gümnaasiumis. Tol pe
rioodil võtab August Vaga osa ka 
keskkooli õppekavade koostamisest, 
on õpetajate Ühingu ja Tartu 
Keskkooliõpetajate Ühingu juhatu
se liige.

A. Vaga «Botaanika» I—III ja 
«Taimeriigist» I, II (ilmuvad 1938) 
kujunevad populaarseteks õpiku
teks, mida aastate jooksul üha 
uuesti välja antakse. Nende raama
tukeste keel on lihtne ja korrektne,

aine esitus arusaadav ning süstee
mikindel. Kodumaa taimi tutvusta
vate õppetükkide vahele on suju
valt põimitud peatükke umbrohu
tõrjest ja heintaimedest, lühidalt 
tutvustatakse taimeriigi süsteemi. 
Tähelepanu pööratakse ladinakeel
setele taimenimedele. Samas antak
se näpunäiteid herbaariumi koosta
miseks, räägitakse taimede toitumis- 
viisidest jne. Looduskaitse vajadust 
selgitades ütleb A. Vaga muuseas: 
«Pargis jalutades võiks ehk mõnel 
inimesel tekkida soov mõnda lille 
noppida või puuoksa murda koju
viimiseks. Haritud inimene ei tee 
seda aga kunagi. Ta teab, et park 
püsib ilus ainult siis, kui teda ei 
rikuta ...»
«Suuremates parkides peetakse par- 
givahte, kes valvavad, et taimi ei 
rikutaks. Kuid meie peame kord 
kõik saama nii harituks, et pargi- 
vahte pole tarviski.» Õiged sõnad 
ka tänapäeval-

Suuresti tõstavad raamatute üle
vaatlikkust ilmekad joonised, seeni 
tutvustavad heakvaliteedilised vär- 
vitahvlid.

Korduvalt võtab A. Vaga peda
googika- ja keeleküsimustes sõna 
ajakirjas «Eesti Kool», sõjajärgse
tel aastatel aga ajakirjas «Keel ja 
Kirjandus» ning ajalehtedes «Posti
mees», «Rahva Hääl», «Õhtuleht» 
jt. Sageli ilmub A. Vaga kirjutisi 
ka «Tartu Riikliku Ülikooli» veer
gudel. Nendes valutab ta südant 
küll eksamitulemuste (1948, 1949), 
küll diplmitööde õigeaegse valmi
mise pärast (1950) või tutvustab 
ülikooli bioloogide töid-toimetusi 
(1949, 1950, 1952, 1953). Hea võõr
keelte tundmine (valdas 8 võõrkeelt, 
nende hulgas ka kreeka ja ladina 
keelt) ja keelevaist tegid A. Vagast 
tunnustatud keelemehe. Tema su
lest on ilmunud kirjutisi eestikeel
sete taimenimede kohta, brošüüre 
eesti pärisnimede kirjutamisest ve
ne keeles jne.

Tõusuperiood August Vaga peda
googitöös saabub pärast Suurt Isa
maasõda, mil ta on Matemaatika- 
Loodusteaduskonna dekaan (1946—

1950), taimesüstemaatika ja geo- 
botaanika kateedri juhataja (1948— 
1960) ja TA Bioloogia Instituudi 
(praegu ZBI) botaanikasektori ju
hataja (1947— 1952). Ülikoolis loeb 
ta üldbotaanika, mükoloogia, kõrge
mate ja ravimtaimede ning taime- 
geograafia kursusi. Tema käe all 
valmib ülikoolis mitukümmend dip
lomitööd, hulk teaduslikke uurimu
si TRÜ-s ja TA-s.

1945. a. ilmub Vagalt ülevaatlik 
«Taimesüstemaatika alused», sellele 
järgneb «Üldine botaanika» (1947). 
Ülikooli rotaprindist ilmuvad «Tai- 
mekoed» (1959) ja «Juure anatoo
mia» (1960), mis kujutavad endast 
osa kolmeköitelisena kavandatud 
botaanikaõpikut. Kahjuks jääb see 
töö olude sunnil Vaga eluajal il
mumata, seda asuvad lõpetama te
ma õpilased.

Teadusliku töö ja loengute kõr
val jätkub August Vagal aega ja 
tahtmist koostada metoodiline ju
hend bioloogiaosakonna üliõpilaste
le (1945, 1946), osaleda laiale loo
dusesõprade ringile mõeldud taime- 
määrajate koostamises (ilmuvad 
aastail 1943, 1947 ja 1966) ning 
algatada «Eesti NSV floora» välja
andmist. Koos K- Eichwaldiga 
koostab ta selle esimese köite 
(1953), samuti töötab läbi mitmed 
sugukonnad «Floora» teise (1956) 
ja kolmanda köite (1959) tarvis.

Professor Vaga kui meie sõja
järgse botaanikute põlvkonna kas
vataja ja suunaja osa on kahtlema
ta hindamatu. Allakirjutanul on ol
nud võimaluus kuulata August Va
ga kunagiste õpilaste, praeguste 
tunnustatud teadlaste mälestusi 
oma õpetajast. Kindlasti vääriksid 

need kirjapanemist ning avalda

mist. Professor August Vaga on 

kirjutanud tähelepanuväärse lehe

külje eesti botaanika ja teaduse 

arengusse. Ei tohi lubada, et see 

tuhmukš.

R. SANDER

Uut teatmekirjandust
Toome

raamatukogus
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! TAKIUENSIS

Библиография литературы о 
И. С. Тургеневе. JT., 1970. 188 Ik. 
Bio—787.

Raamat peegeldab kirjandust 
I. S. Turgenevi ja tema loomingu 
kohta ajavahemikus 1918— 1967. 
Kogu materjal on antud kronoloo
gilises järjestuses. Väljaande lõ
pus on nimede register, I. S. Tur
genevi teoste register, kjrjade re
gister ja aineregister.

Atom. Struktur der Materie. 
Leipzig, 1970. 850 Ik. 18 E—4.

Väike entsüklopeedia annab üle
vaate aatomi sisestruktuurist: 
aatomituumast, selle ülesehitusest, 
omadustest, tuumareaktsiooni- 
dest, -reaktoritest, radioaktiivsu
sest jne. Raamatus on rohkesti 
skeeme ja illustratsioone. Entsük
lopeedia on mõeldud esmajoones 
õpilastele, üliõpilastele, õpetajatele 
ja inseneridele.

Словарь синонимов русского язы
ка. Т. 1 — Л., 1970— 680 lk. S 
ven—81.

Tänapäeva vene kirjakeele süno
nüümide sõnastik koosneb 2 osast. 
Käesolev köide mahutab sõnad, 
mis algavad tähtedega А—H, teine 
köide sisaldab О—Я. Raamat on 
esimeseks katseks kirjeldada täie

likult kaasaja vene kirjakeele sü
nonüüme ja näidata nende õiget, 
kasutamist. Sõnaraamat on mõel
dud filoloogidele, kirjanikele, tõl
kijatele ja õpetajatele.

Sõnastikest on saabunud raama
tukokku veel:

1) Чеботарев, А. И. Гидрологи
ческий словарь. JL, 1970. 306 lk* 
20Т—49.

2) Kulturpolitisches Wörterbuch. 
Berlin, 1970. 599 Ik. 5T—186.

Biographisches* Lexikon zur 
deutschen Geschichte. Berlin, 1970 
770 lk. Bio— 13.

Hõlmab 850 lühibiograafiat aja
looliste tegelaste kohta meie aja
arvamisest alates kuni 1945. aas
tani. Põhilise osa moodustavad 
töölisklassi esindajad ja silma
paistvamad isikud teaduse ning 
kultuuri alalt.

Fremdsprachige Schriftsteller. 
Hrg. von G. Steiner. Leipzig, 1971. 
712 lk. 12 Bio—85

Leksikonis on enam kui 1600 
alfabeetiliselt esitatud artiklit vä- 
liskirjanike kohta (umbes 100 
maalt), kes on tuntud kirjanduse 
ajaloost või tõlgete kaudu saksa 
keelde

6. Москва. М., 1971. 678 lk.
26 (Mos) — 34.

Teatmik-aadressraamat sisal
dab kokkuvõtlikult andmeid tu
handete pealinna ettevõtete, orga
nisatsioonide, õppeasutuste jne. 
kohta. Andmed on seisuga 1. juu
ni 1970.

Noorte 
kommunistide

õ p p u ste le !
EKP TRÜ komitee korraldusel 

toimuvad õppused noortele kommu
nistidele (parteiliikmekandidaati- 
dele ja kuni 3-aastase staažiga pär- 
teiliikmetele) üks kord kuus.

Esimene õppus on 14. dets. k. a., 
kell 17 õpetatud Nõukogu saalis.

Kõikide eelnimetatute osavõtt on 
kohustuslik.

47 päeva Prantsusmaal
19. novembril jõudis tagasi Tar

tusse ligi poolteist kuud kestnud 
õppereisilt Prantsusmaale TRÜ 
prantsuse keele õppejõud ja kunsti
kabineti vilistlane Tiiu Laos.

Tiiu Laos oli lahke kõnelema ja 
teisipäeva õhtul võis toatäis üliõpi
lasi äsjasaabunut tervitada, kaasa
toodud pilte lapata ja heliplaatidelt 
prantsuse muusikat kuulata.

Meeleoluka ja sundimatu õhtu 
esinemispauside ajal vastas Tiiu 
Laos mõnedele küsimustele:

Kuidas ja millise eesmärgiga reis 
teoks sai?

Prantsusmaale sõitsin 27 prant
suse keele õppejõust koosneva grupi 
liikmena, välisvahetuse korras 
täienduskursustele Montpellier’ ü l i 
kooli juurde: l »■■■■•■ ■

Põgusalt ehk Montpellier’st ja 
Teie «koolipäevast»?

Montpellier on linnake Lõunä- 
Prantsusmaal üsna Vahemere ääres. 
Linn ise on kaunis väike (200 000 
elanikku),, kuid ülikool ootamatult 
suur — 30000 üliõpilast. Mingil 
määral saab Montpellier’d võrrel
da Tartuga. Õppetöö toimus üli
kooli P. Valery nime kandva kir
janduse fakulteedi juures. Meile 
loeti korrektiivset foneetikat, prant
suse keelt ja prantsuse kirjandust 
ning laboratooriumis toimusid iga 
päev korrektiivse foneetika tunnid. 
Pärastlõunal näidati tavaliselt fil
me, järgnes lühike diskussioon või 
toimusid tutvustavad loengud paik
konna ajaloost.

Kui palju nägite Prantsusmaa 
teisi paiku?

Sõitsime läbi peaaegu kogu Lõu- 
na-Prantsusmaa, Burgundia, Sa- 
vaia, Franche-Comte, olime Arles’is, 
Nimes’is, Nizzas, Marseille’s, Lyo
nis ja muidugi Pariisis.

Lõuna-Prantsusmaa linnad on 
kõik ühtmoodi rahulikud, puhtad. 
Erinev teistest oli Marseille, töös- 
tuskeskus. Veendusin, et Nizza on 
tõesti nii eksootiline kui postkaarti
del, kuid liiga ilus, et temast vai
mustuda. Käisime ka miniatuurses 
Monako vürstiriigis.

Meile taheti näidata ka Mont- 
Blanc’i, kuid udus jäi see nägema
ta. Kahju oli viiest päevast, mis Pa
riisi arvelt selleks sõiduks näpati.

Teie muljeid Pariisist?
Olin palju ' unistanud Pariisist, 

kuid selgus, et kujutlustes pole või
malik teda üle hinnata. Tegelikkus 
ületas kujutluse mitmekordselt. Pa
riis on erakordne linn. Kahju ai
nult, et veetsime seal 4 päeva, seda

on siiski väga vähe. Prantsusmaa 
ei ole Pariis ja Pariis ei ole Prant
susmaa. Esimene mulje (jõudsime 
kohale hilisõhtul) — väsinud, tülpi
nud ja varakult vananenud näod 
metroos, hoopis erinev sellest, mida 
olime harjunud nägema Lõuna- 
Prantsusmaa väikestes linnakestes. 
Suurlinn väsitab.

Pariisi nägime väga põgusalt ja 
kahjuks juhtusime seal olema lau
päevast teisipäevani, esmaspäeval 
aga ei ole teatrietendusi, teisipäe
val on suletud muuseumid. Suurima 
muusikaelamuse sain pühapäeva
õhtuselt orelikontserdilt Notre-Da- 
me’i katedraalis. Notre-Dame’i ta
suta kontserdid toimuvad pühapäe
viti enne õhtust missat, esinevad 
parimad prantsuse orelikunstnikud, 
kirik mahutab ; 9000 külastajat ja 
olevat alati täis.

Teine suur elamus Pariisist jäi 
Sainte-Chapellb’i endise prantsuse 
kuningate lossikabeli neljateistküm
nest suurest vitraažaknast. Väga 
meeldis mulle Rodini muuseumis 
tema väiksemamõõtmelised skulp
tuurid. Louvre’ile jäi kahjuks ainult 
kaks tundi. Otsisin üles «Mona 
Lisa», Milo Vemise ja Samotraake 
Nike, jalutasin kiiresti läbi Davidi, 
Delacroix’, Gericault’ ja Ingres’i 
saalid. Hilisõhtul jõudsin ära käia 
Montmartre’il, kunstnikud olid oma 
töö juba lõpetanud, tänaval pakuti 
äsjavalmistatud kuumi suuri pann
kooke ja küpsetatud kastaneid, sa
mas kaubeldi joonistuste ja maali
dega. Pilte oli häid ja halbu, alates 
tõeliselt oskama+utest joonistustest 
kuni lausa meisterlike õlimaalide 
või joonistusteni välja, enamasti 
olid need Pariisi vaated, mõeldud 
spetsiaalselt turistidele. Hinnalt 
polnud nad mitte eriti kallid.

Kas oli veel kokkupuuteid prant
suse kunstiga ja kunstiga Prant
susmaal?

Kahjuks oli suletud Montpellier’ 
kohalik muuseum. Käisime aga 
Nizza lähedal asuvas Maeghti Ga
leriis (La Fondation Maeght), mis 
looduslikult väga kaunis paigas 
asudes moodustab näitusehoonetel 
ja aiast huvitava ansambli. Galerii 
pole kuigi suur — maali on vaid 3 
saali (esindatud Braque, Chagall, 
Mirõ, Hartung jt.), arvukamalt on 
esindatud skulptuur (Giacometti, 
Calder, Mirõ jt.), osa skulptuure 
seisab väljas — näiteks nn. Giaco
metti, Calderi õuel. Meie nägime 
galerii põhiekspositsiooni, tegeli
kult aga korraldab galerii kaks 
korda aastas rahvusvahelisi kas

ülevaate- või personaalnäitusi. 
Maeghti Galerii pole ainult kuju
tava kunsti päralt, üks saalidest on 
näiteks eraldatud muusikuile. Suviti 
aga toimuvad nn. Maeghti ööde pi
dustused, kus kantakse ette eksperi-

laurisi linnakesse, kus Picasso 1947. 
aastal ostis endale pottsepatöökoja 
ja kus aasta jooksul valmis umbes 
2000 keraamilist eset. Nüüd valit
ses linnas, mille elanikud on am
mused keraamikaharrastajad, tõe-

mentaalteatrite ja kaasaegse balleti 
lavastusi. Iga 3 kuu tagant ilmub 
galerii toimetamisel almanahh, kus 
esinemisvõimaluse saavad eeskätt 
noored autorid. Noorte loomingu 
toetamiseks maksab galerii välja 
stipendiume (ka muusikuile) ja ai
tab kunstnikel leida töötamiseks 
ateljeesid. Väikese liikmemaksu eest 
võib igaüks astuda Maeghti Gale
rii Sõprade Ühingusse, saadavad 
summad lähevadki noorte kunstni
ke abistamiseks.

Te viibisite Prantsusmaal Pablo 
Picasso juubelipäevil, kas õnnestus 
osa võtta pidustustest?

On kahju, et me ei saanud kü
lastada Picasso näitust Pariisis, 
kuid 25. oktoobril viidi meid Val-

line pidupäevameeleolu. Tänavatele 
oli välja toodud arvukalt keraami- 
lisi kanne, vaase, kohviserviise — 
üks ilusam kui teine, sinise või pu
nakaspruuni glasuuriga, fantaasia
rikkalt vaba ja plastilise vormiga. 

Vallauris’is näidati meile väikest 
kabelit, mida seest kaunistas Pi
casso maal «Sõda ja rahu».

Tõite kaasa mitu plaati prantsuse 
lauludega, kes on praegu prants
laste lemmik?

Üldiselt on Prantsusmaal nii, et 
uus laulja on kuu või mitu kõikide 
sümpaatia, siis aga asendab teda 
keegi teine ning tema populaarsus 
jääb püsima vaid mõnes kitsamas 
ringkonnas. Nii ei ole enam endist

populaarsust Mireille Mathieul ega 
Salvadore Adamol. Kummalegi hei
detakse ette vähest intellektuaal
sust, populaarsed on nad veel vaid 
lihtrahva hulgas, eriti Mathieu. 
Kogu Prantsusmaa lemmik on prae
gu aga Georges Moustaki, pärit
olult kreeklane, muusikaga tegeles 
juba varem, aga tuntuks sai üle
möödunud aastal pärast esinemist 
«Humanite» peol.

Teine populaarne laulja on Jean 
Ferrat, keda meile ülikooli õppejõud 
kuulata soovitasid tema perfektse 
prantsuse keele pärast. Isiklikult 
küll tundus Ferrat’ hääl mulle pi
sut nagu külmana ja esitus kire
tuna.

Pooleteise kuuga jõudis Teil ar
vatavasti tekkida mulje tänasest, 
prantslasest? ■

Kõigepealt ma avastasin, et 
Prantsusmaal on väga palju lapsi, 
perekonnas sageli 5—6. Iibeprob- 
leemi, mis vahepeal Prantsusmaalgf 
üles kerkis, lahendas ilmselt edu
kalt laste abiraha sisseseadmine. 
Kuni 20-aastaseks saamiseni maks
takse kuus 300 franki, lisaks veel 
need 2000 franki, mis antakse toe
tusena lapse sündides. Tavaliselt 
abielluvad prantsuse üliõpilased 
iuba esimesel või teisel kursusel ja 
ülikooli lõpetamisel on sageli pere
konnas 2—3 last. Silma hakkas 
laste ja vanemate eriline vahekord. 
Perekond on väga monoliitne, lap
sed vanematega tihedas kontaktis. 
Ei näinud kogu Prantsusmaal vii
bimise ajal kordagi lapsi ilma va
nemateta tänaval. Kuhu ka ema või 
isa läks, kõikjale võeti kaasa lap
sedki. Vanemate autoriteet perekon
nas on väga suur. Kasvatuse põhi
line komponent on isiklik eeskuju.

Palju räägitakse prantsuse vii
sakusest — seda märkab tõesti igal 
sammul. See ei ole väline lihv käi
tumisele, vaid seesmine veendumus: 
see ön loomulik, nii on tarvis. 
Prantslane armastab teha kompli
mente, kuid tegelikult on ta just 
nii mõelnudki, tema kompliment on 
täiesti siiras.

Tahaksin ümber lükata väite, 
nagu oleks prantslane pisut kerge
meelne — pole varem veel kokku 
juhtunud nii asjalike ja tõsiste ini
mestega. Prantslane on väga töö
kas ja praktiline, töötab armastu
sega ja hästi. Lisaks kõigele on ta 
alati poeetiline, šarmantne ja väga 
huvitav kaaslane.

Minu esimene mulje prantslas
test •*- inimesed, kes oskavad nae
ratada ja naeraa.

Küsitles ANNE MÄGI
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5. deisembril möödus 80 aastat 
Tartu Ülikooli kunagise orgaani
lise keemia professori, Tallinna 
Polütehnilise Instituudi esimese 
rektori ja orgaanilise keemia pro
fessori, ENSV TA akadeemiku, 
esimese rahvusvaheliselt tuntud 
eestlasest keemik-orgaaniku P a u l  
N i k o l a i  K o g e r m a n i  sün
nist.

Professor Paul Kogerman kuu
lus eesti intelligentsi sellesse 
ossa, kelle andekuse, entusiasmi 
ja tohutu töövõimega pandi alus 
meie rahvuslikule kõrgemale koo
lile.

80 aastat 
professor Paul 

Kogermani
sünnist

Paul Nikolai Kogerman sündis
5. detsembril 1891. a. Tallinnas 
meremehe perekonnas. 1904— 1908 
õppis Tallinna neljaklassilises 
linnakoolis. Oli lühemat aega 
Raasikul õpetajaks, seejärel viibis 
1910/1911 edasiõppimise eesmärgil 
Peterburis. Sealt naasnuna tegut
ses Harju-Jaani kirikumõisas ko
dukooliõpetajana. 1913. a. kevadel 
lõpetas eksternina Tallinna Alek
sandri gümnaasiumi ning sama 
aasta sügisel astus Tartu Ülikooli 
keemiat õppima. Selle lõpetas
1918. a. kevadel. Paralleelselt üli- 
köoliõpingutega oli ta õpetajaks 
Tallinnas Westholmi eragümnaa
siumis, andes keemia ja füüsika 
tunde, ning lektoriks esimestel 
kõrgematel tehnilistel kursustel. 
1917. a. võtab ta osa Tallinna 
rahvaülikooli loomisest ja 1918. a. 
on lektoriks Tartu rahvaülikoolis. 
Sama aasta sügisest asus ta lekto
rina tööle Tallinna Tehnikumi ja 
veidi hiljem Tallinna linna keemia- 
bakterioloogia laboratooriumi juha
taja asetäitjana.

1919 a. aprillis komandeeriti 
Paul Kogerman Tartu Ülikooli 
poolt Londoni ülikooli end profes
sori kutsele ette valmistama. Töö
kohaks sai tal The Imperial 
College of Science and Technolo
gy ja juhendajaks prof. William 
A. Böne. Põhialaks oli kütusekee- 
mia, uurimisobjektiks õlikivi (põ
levkivi). Praktiliste tööde kõrval 
mitmetes laboratooriumides kuulas 
ta laenguid eriainetes, töötas in
tensiivselt raamatukogus. 1920. a. 
veebruaris alustas tööd väitekirja 
materjalide kogumiseks. Töö tee
maks oli «Thermocomposition of 
Ešthonian Oil-Shale». Vastavalt

kolledžis kehtivale tav-ale tuli tal 
iga nädal-aru anda oma tööst kol- 
ledži juhatusele.

Uurimistöö kulges edukalt ning 
1921. a. hinnati seda Imperial 
College’i kõrgema diplomiga 
(D. I. C.). 1922. a. omistas Lon
doni ülikool talle Master of 
Science'i teadusliku kraadi. Inglis
maal tutvus ta mitmete sealsete 
kõrgemate õppeasutuste tööga ja 
töökorraldusega. Nii külastas ta 
koos tol ajal Inglismaal viibivate 
kaasmaalastega, Tartu Ülikooli 
tulevaste õppejõudude J. Sarve 
ning H. Bekkeriga kuulsat Eatoni 
kolledžit. 1919. a. suvel külastas ta 
koos J. Kopvillemiga (ka keemik 
Tartu Ülikoolis) Edinburghi ja 
Glasgow ülikoole ning tegi tutvu
misreisi Šotimaa õlikivitööstusesse 
ja kae„vandustesse.

Tartu Ülikooli ajutine nõukogu 
määras Paul Kogermani 11. okt. 
1921. a. orgaanilise keemia Õppe
tooli dotsendi kohusetäitjaks ning
3. novembril 1922. a. orgaanilise 
keemia dotsendiks. Erakorraliseks 
professoriks valiti ta 23. mail
1924. a. ning korraliseks professo
riks 9. detsembril 1925. a.

Oma otsestest õppeülesannetest 
lähtudes organiseeris P. Kogerman
1925. a. Tartu Ülikooli Keemia 
Instituudi juurde spetsiaalse õli
kivide uurimise laboratooriumi, 
mille juhiks ja teaduslikuks 
juhendajaks ta oli kogu Tartu pe
rioodi vältel. Sellest laboratooriu
mist kasvas mitmesugustest telli
mustöödest laekunud summade 
arvel välja Eesti põlevkivi uuri
miskeskus, kus suudeti arendada 
küllaltki intensiivset teaduslikku 
tegevust. See laboratoorium oli 
meie põlevkivikeemia hälliks, siin 
pandi alus mitmetele praktilistele 
ja teoreetilisematele uurimissuun
dadele, siin kasvasid esimesed 
selle ala spetsialistid. Tartu pe
riood on meie põlevkivikeemia 
n.-ö. klassikaline periood.

Peale teadusliku uurimistöö 
pühendas prof. P. Kogerman suurt 
tähelepanu õppetöö organiseerimi
sele ning selle metoodilisele kül
jele. Ta on olnud_ kaasautoriks 
mitmetele keskkooliõpikutele ning 
on esimese eestikeelse orgaanilise 
keemia õpiku autoriks. 1927. a. 
alustas ta loenguid keemia metoo
dika alal ning pidas didaktilis- 
metoodilist seminari. Tema loen
gud nii orgaanilise keemias kui ka 
muudes ainetes olid loengute 
musternäidised nii ülesehituse, esi
tuse kui sisukuse ja huvitavuse 
poolest.

1. sept. 1927— 1. sept. 1928 
täiendab prof. P Kogerman end 
USA-s Harvardi ülikoolis ja
1933. a. alates Zürichi Tehnikaüli
koolis kuulsa keemiku Leopold 
Ruzicka laboratooriumis. Seal 
uurib ta küllastamata süsivesinike 
polümerisatsiooni ning tutvub kõr
gema tehnilise hariduse korraldu
sega. Selle probleemiga tehnilise

kõrgema hariduse organiseerimise
ga — tegeleb ta pidevalt ning 
ammutab kogemusi paljude välis
riikide tehniliste õppeasutuste juu
res nii USA-s kui Euroopas. Osa
tes korralikult mitmeid võõrkeeli, 
on keelebarjäär talle tundmatu.

1934. a. omistas Zürichi Teh
nikaülikool talle tehniliste teaduste 
doktori kraadi.

Tartus töötas prof. P. Kogerman 
kuni 1. aug. 1936. a., mil ta mää
rati äsjaloodud Tallinna Tehnika
ülikooli rektoriks ja orgaanilise 
keemia korraliseks professoriks. 
Samal aastal lõpetati ka keemikute

« И

1946. a. loodud EÄSV Teaduste 
Akadeemia valis prof. Paul Ko
germani akadeemia tegevliikmeks 
ning nimetas Keemia Instituudi 
direktoriks. Jälle läks vaja neid 
suuri kogemusi ja organiseerimis- 
talenti, jälle tuli alustada midagi 
suurt otsast peale, aga enam mitte 
nii algusest ega nii kitsalt nagu 
varem.

Neil aastail rajati alus praegu 
edukalt töötavale Keemia Instituu
dile.

Sõja-aastate raskused, pedagoo
giline ja organisatoorne töö õppe
asutustes. Keemia Instituudi orga
niseerimine põlevkivitööstust puu
dutavate küsimuste lahendamine — 
kõik see avaldas mõju arenevale 
südamehaigusele. 27. juulil 1950. a. 
lõppes prof. Paul Kogermani in
tensiivselt elatud saavutusterohkc 
elutee.

TULLIO ILOMETS

Tartu üliõpilas- 
teadurid esimest 
korda Bulgaarias
9. detsembril algas päikesepais

telise Bulgaaria pealinnas Sofias 
Klement Ohridski nimelises üli
koolis rahvusvaheline üliõpilaste 
sümpoosiutn teemal: «Reaal- ja 
ühiskonnateaduste osa ja tähtsus 
üliõpilaste marksistlik-leninliku 
maailmavaate formeerumisel». Nä
dala algul asus teele kolmeliikme
line delegatsioon, kuhu kuuluvad 
aspirant Toomas Sutt, ELKNÜ 
TRÜ Komitee sekretäri asetäitja 
Lenina Blum ja üliõpilane Ülo 
Kaevats. T. Sutt esineb ettekan
dega bioloogiasektsioonis ja 
Ü. Kaevats füüsikasektsioonis.

Usume, et meie delegatsiooni 
esinemine sümpoosiumil saab 
tähiseks meie üliõpilasteadurite 
rahvusvaheliste sidemete sõlmi
mise teel, mille tähtsust on raske 
üle hinnata- Tõnu Laak

Kui ükski raskus pole 
küllalt raske

ettevalmistamine Tartu Ülikoolis. 
Seda hakkas tegema Tallinna 
Tehnikaülikool.

Prof. Paul Kogermani teaduslik 
töö haaras peamiselt põlevkivi
keemiaga seotud probleeme, erilist 
huvi pakkusid talle looduslikud 
ühendid ja küllastamata ühendite 
polümerisatsiooniprobleemid. Enda 
ja oma kaastööliste uurimistule
musi esitas ta paljudel rahvus
vahelistel konverentsidel, näit. Pa
riisis 1922, Cambridges 1923, Ko
penhagenis 1924, Berliinis 1930, 
Milaanos 1932, Londonis 1933, 
Cambridges 1935, Pariisis 1937, 
Glasgows 1938 ja mitmetel teistel.

Suured teened on tal teaduse 
populariseerimise alal. Tal jätkus 
energiat võtta osa paljude seltside 
ja ühingute tööst: 1923. a. Akadee
milise Keemia Seltsi asutamisest, 
1924— 1929. a-ni Loodusuurijate 
Seltsi aseesimees, 1929— 1932 selle 
esimees.

1944. a. asub prof. P. Kogerman 
organiseerima sõjas kannatada 
saanud, nüüd juba Tallinna Polü
tehnilise Instituudi nime kandvas 
õppeasutuses orgaanilise keemia 
ja pürogeensete protsesside ka
teedri tööd ning oma suuri koge
musi rakendama õppeasutuse elu 
korraldamisel.

Kes on jala kõndinud läbi maa 
Dunkerque’ist Roueni? Kerge ja 
raske on teha juubelijuttu Pent 
Nurmekunnast. Kerge ja meeldiv 
on rääkida heast õpetajast ja 
meeldivast inimesest, raske — nii 
te_gevusrohke elu saavutusi kokku
võtlikult kirja panna. Lapsepõlvest 
peale on meile õpetatud: «raske 
nagu hiina keel», «läbipääsmatu 
kui hiina müür» ja hiljem ka 
«peen nagu hiina käsitöö». Ja 
miski nii kättesaamatu sai ometi 
lähedaseks. 1955. a. sügisel hak
kas Pent Nurmekund esmakordselt 
meie ülikooli ajaloos õpetarna süste
maatiliselt hiina keelt. Niisiis juba 
16 aastat on kõigil võimalus meie 
ülikoolis õppida hiina, kuid ka jaa
pani, hindi, türgi, araabia jt. ida- 
keeli-

Ka kümme küsimust rahvaste 
muusika kohta saame siinsamas 
ära lahendada. Kes teile laulaks 
kohe mõne armeenia rahvalaulu 
või õpetaks ära hiina lastelaulu? 
Kui aga Nurmekunnalt küsida, 
missugused on ilusaimad laulud, 
valib ta siiski mulgi murdes eesti 
laulud.

Tõsised teadusemehed on alati 
tagasihoidlikud ja ma olen kindel, 
et kui see Nurmekunna teha oleks, 
siis ei saaks keegi temast kirjuta
da. Ometi ei või ju niisugust täht
päeva nagu 65. sünnipäev maha 
vaikida?

Niisiis Pärnumaa talupere laps, 
kes kõiki karjapoisi ametisaladusi 
tundma õppis. Koolis käinud 
Pärnus ja Viljandis (seal lõpeta
nud ka keskkooli). Mulgi murre,

eesti kirjakeel ja saksa keel — nii 
algas keeleõppimine. 1939. aastal 
astus juubilar Tartu Ülikooli filo
soofiateaduskonda ja hakkas õppi
ma laudatur’is germaani, romaani 
ja inglise filoloogiat ning valis 
juurde veel aprobatur’is indo- 
euroopa keeleteaduse. Selleks et 
talvel õppida, teenis ta suvel raha 
ka laevapoisina Põhjamerel ja 
Balti merel sõites.

Õppides ja töötades on ta viibi
nud Taanis, Prantsusmaal (kahel 
korral), Rootsis, Saksamaal, Aust
rias ja Šveitsis.

Praegu peab Pent Nurmekund 
muinasjutumaaks, mis juba natuke 
avastatudki on, Armeeniat. Armee
nia keel on küll raske, kuid väga 
huvitav. Tema kultuur, ajalugu, 
kunst, kirjandus, muusika — kõik 
paelub uurijat niivõrd, et juba
2 aastat on ta pühendanud selle 
õppimisele. Ja tingimata jätkab, 
kuni asi käes.

Küsimusele, kui palju keeli juu
bilar oskab, muidugi vastust ei 
saa. Meie jaoks on neid liiga pal
ju, tema jaoks liiga vähe.

Meie keeleõpetaja on armunud 
keeltesse — see on tema hobi, see 
on tema töö. Töötada selleks, et 
õppida, ja õppida selleks, et oleks 
võimalik veel tööd teha. Meie ja 
tema tuhat sõpra soovime talle 
palju tahet ikka meiega oma avas
tusi ja teadmisi jagada.

Õnnitleme kõigest südamest ja 
soovime veel 10 uue keele õppi
mist.

T. Põllumaa

Ülikoolis veerand sajandit tagasi
Nii mõneski paigas ollakse har

junud, et koristajate vahetus toi
mub kuidagi salapäraselt, täiesti 
märkamatult. Nagu õrnad inglid tu
levad nad vaikselt ning vaikselt 
lahkuvad jällegi oma tööpostilt, 
jätmata endist märgatavaid jälgi. 
Kuidas ja kunas see toimub, seda 
üldsus ei tea. Mis ajal ja millega 
nad oma 7-tunnise tööpäeva täida
vad, seda teaks ehk taevane isa, 
kui ta vaid olemas oleks. Siiski, 
kui teil maja komandandiga on 
eriti head suhted loocfod, siis võib
olla ta kunagi osutaks kellelegi 
palgajärjekorras seisjale ning sosis
taks tasakesi: «Seesama.» Mõne kuu 
pärast võiks ta näidata juba üht, 
teist «sedasama», siis kolmandat, 
neljandat jne., kuid kui ruumide 
puhtus kogu aeg oleks kah — «see
sama»!

Olgu see N asutuses asetleidnud 
õpetlik lugu koristajatest nii nagu 
ta nüüd on, kuid et kõrgemas koo
lis niisama märkamatult võiks toi
muda rektorite vahetus, vaevalt et 
keegi seda ette kujutada saab. 
Ometi juhtus niisugune rektorite 
vaikne vahetus 1944. a. sügisel 
meie ülikoolis. Ei lilli ega lahkumis
kõnesid, ei mingisuguseid muid 
tseremooniaid. Selle asemel hakka
sid levima kuuldused, et prof. Hans 
Kruus on rektori kohalt kutsutud 
Tallinna veelgi kõrgemale tööposti
le. Missugusele nimelt, seda meie 
lihtsurelikud siis veel ei teadnud. 
Kui mõni aeg hiljem tulid järje
kordsed rektori käskkirjad, siis 
kandsid need juba prof. Alfred 
Koorti allkirja*.

Jah, eks elus on see ikka nii, et 

ülemused võivad m i n n a ,  ülemu

sed võivad t u 1 1 a. aga asutuse töö 

peab k ä i ma .

Suure. Sotsialistliku Oktoobrirevo
lutsiooni 27. aastapäeva (see oli 
nüüd 27 aastat tagasi!).

Pidevalt tuli organiseerida trans
porti ülikooli varade reevakueeri- 
miseks meie vabariigi mitmesugus
test paikadest, kuhu nad 1944. a.

Majandus
juhataja
novembri-
e e l s e d  

mured I

* Alates 14. novembrist 1944.

Lehitsen oma aastatest koltunud 
märkmikku majandusjuhataja iga
päevaste tööülesannete loeteluga. 
1944. a. oktoobri viimasel dekaadil 
näitab nende arv pidevat tõusu. 
Eelseisev ülikooli avamine andis 
üha rohkem tunda. Pidin laskma 
korda seada ruumid, kus üliõpilas
kandidaadid hakkasid sisseastumis
eksameid sooritama. Need algasid 
vahetult pärast oktoobripühi. Püha

deks pidi ka aula igati korras ole

ma, et saaks väärikalt tähistada

D otsent 
Anatoli Miti 
mälestusi

suvel olid ülikooli töötajate poolt 
toimetatud **, hoolimata saksa fa
šistlike võimude nõudmisest evaku
eerida kõik väärtuslikum Ida-Prei- 
simaale. (Tartu Ülikooli füüsika 
professori J. Vilipi konstrueeritud 
haruldaselt tundlik seismograaf vii
digi Saksamaale. Mis temast seal 
edasi sai, pole teada.)

Et vältida välismaale jalgalask
nud õppejõudude mahajäetud kor-

** Ülikooli varade hajutamine üle va
bariigi ülikooli patriootide poolt, kellest 
nii mõnigi lahkus meie kodumaalt, va
iaks üksikasjalikku ajaloolist uurimist.

teritest nende isiklike teaduslike 
raamatukogude laialitassimist, ak- 
teerisime raamatukogud võimali
kult operatiivselt ja andsime need 
üle ülikooli Pearaamatukogule. 
Inimkonna vaimuvara tuli järgmis
tele põlvkondadele säilitada!

Oli lähenemas talv lumesadude, 
tuiskude ja tormidega, kuid luuda- 
sid tänavate pühkimiseks polnud 
kusagilt saada, lumelabidatest rää
kimata. Samas aga nõudis sõjaväe 
komandantuur kategooriliselt sõidu
teede täielikku korrasolekut — _sö- 
jatransport pidi takistamatult kõik
jalt läbi pääsema. Egas midagi, tuli 
välja kuulutada koristajate ja ko
jameeste ühepäevane «mobilisat
sioon» ja saata nad veoautodega 
«luuafrondile». Õhtuks oligi 1000 
luuda eksekuutorikontori laos.

Lumelabidate asjus tuli aga pöör
duda ülikooli puidutöökotta, mis 
sel ajal asus keemiahoone veel 
väljaehitamata osa esimesel korru
sel (praeguse orgaanilise keemia 
kateedri piirkonnas). See töökoda 
pandi 1944. a. kevadel käima üli
kooli varade kurikuulsaks evakuee
rimiseks ettenähtud kastide valmis
tamiseks. Seal höövelpinkide, peit
lite, höövlite ja puuride riigis as
keldas monarhi väärikusega ülikooli 
puidutööline F. Onni. Ei ole võima
lik täpselt kindlaks teha, kui palju 
ta 1944. a. sügisel parandas sõjas 
kannatada saanud aknaraame ja 
uksi ning vigastatud mööbliese
meid. Ja seda mitte ainult ülikooli 
hoonetes, vaid ka õppejõudude kor
terites (ülikool abistas sel ajal tea

tud määral oma töötajaid nii trans

pordi kui ka tööjõuga, sest eraisi

kutel ei olnud mujalt seda üldse

võimalik saada). Igal juhul — te
ma tehtud töö oli väga ulatuslik, 
pealegi eriti korralik. Isegi surma
juhtumi puhul * tuli F. Onnilt abi 
otsida . . .  puusärgi valmistamiseks.

Nüüd siis sammusin tema jutule. 
Kuigi puidutöökoda allus minule 
kui majandusjuhatajale, pidasin 
siiski otstarbekohasemaks oma kor
raldustele lisada teatud koguse 
aqua vitae (gratis). Olid ju töökoja 
ruumid nii külmad!

«Puidukuningas» ilmselt hindas 
seda diplomaatilist sammu ning 
kahe nädala pärast võis ülikool 
talve «täisvarustuses» vastu võtta.

Suurimaks mureks oli kütuse 
täielik puudumine. Talv polnud aga 
enam mägede taga. Õnneks läksid 
ülikooli kliinikud üle tervishoiu 
süsteemi, kuid küttepuude vajadus 
jäi talveks ikkagi ca 15 000 m3 pii
ridesse (peaaegu kõikjal oli ahikü
te). Kohal oli ainult mõnikümmend 
ruumimeetrit, sest arusaadavail 
põhjusil okupandid viimase aasta 
jooksul küttevarusid enam ei lask
nud täiendada.

Metsades leidus veel mõningal 
määral ülestöötatud küttepuude va
rusid, kuid mil viisil need kohale 
toimetada? Ülikoolil puudus_ vaja
lik transport, puudus ka tööjõud, et 
kasvõi tuhat ruumimeetrit puid ära 
tuua. See pani juba tõsiselt mõt
lema.

* Novembris 1944 suri vähki laekur 
Rudolf Kõva.

• A. MITT
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Üliõpilaskond ja

MATEMAATILISE STATIS
TIKA JA PROGRAM M EERI
M ISE KATEEDRI DOTSENT 
ENE TIIT:

Meie vabariigis on uurimisgrupp, 
kes tegeleb perekonna küsimustega. 
Siia kuuluvad inimesed väga eri
nevatelt elualadelt (arstid, psüh
holoogid, matemaatikud jt.).

Perekonna kui ühiskonna väik
seima rakukese uurimine on 
vajalik, sest paljud meie eluhädad 
viivad temani välja (tööjõu voola
vus, neuroosid jne.). Perekond kui 
niisugune on veel täiesti uurimata. 
Ei ^aa ju nõu anda, kui objekti ei 
tunta. Ka seksuaalkasvatust ei 
saa tõhusalt läbi viia perekonda 
tegelikult tundmata.

Uurimisrühma eesmärgiks on 
seada sisse abielunõuandlus. Seni 
on välja töötatud mitmeid ankeete 
töölistele. On valminud ka ankeet 
abiellujatele. Hiljuti jõuti lõpuni 
ankeetküsitluse «Sinu ideaal» tule
muste analüüsimisega. Evi Koppel 
kasutas neid materjale oma diplo
mitööks.

Küsitlus korraldati ka üliõpilaste 
hulgas. Selgus, et üliõpilased suh
tuvad abielusse väga tõsiselt. Kuid 
ei ole hea, et nad ei pea majandus
likku külge oluliseks. Pärast üli
kooli võib vastuolu tõelisuse ja 
ideaali vahel end tunda anda. 
Enamik tahab abielluda selleks, et 
elada koos armastatud inimesega, 
et omada head sõpra. Üliõpilasabi- 
elu pooldatakse.

Ülikooli dekaanidele anti samad 
ankeedid üliõpilaste võimalike vas
tuste prognoosimiseks. Selgus, et 
vanem generatsioon peab noori 
tegelikust natuke halvemaks. Noor
te ideaalid on väga lähedased 
üldinimlikele.

Kuidas suhtuda seksuaalkasva- 
tusse? Me kõik peame loomulikuks, 
et tunneme oma vereringet, teame, 
mida süüa ja kuidas toimub mõt
lemine. Samuti peame tundma ka 
seksuaalsust kui üht organismi 
talitluse avaldust. Seksuaalalased 
teadmised peavad kuuluma kõige 
loomulikumate teadmiste hulka. 
Jätta inim ese seksuaalsus välja 
teadusliku uurimise orbiidist on 
ebaõige ja ka kahjulik.

Vastusena ühele 
kurjale 

pöördumisele
(T. SARVE,

• M. SARVE JA H. RIPSI 
KIRJUTIS AJALEHES «PÕLLU

MAJANDUSE a k a d e e m ia »
2. DETSEMBRIST K. A.)

Kõigepealt vabandan kolme eel
nimetatu ja kõigi teiste ees rumala 
vea pärast (metsandusosakonda 
oli nimetatud Metsandusteadus
konnaks).

Mis puutub isiklikult mulle ad
resseeritud kurtmisse EPA isetege- 
vuslastele tehtud ülekohtu pärast, 
siis võin öelda, et üliõpilaspäevade 
orgkomiteesse ma ei kuulu ja ei 
saa selliste asjade eest vastutada 
ega olnud neist teadlikki. Samuti 
ei loe ma end vastutavaks tuden
gite joomiskultuuri eest.

Nagu teatas koondkontsertide 
juht R. Veidemann, pidas Tartu 
Linna TSN TK kultuuriosakond 
EPA isetegevuslaste esinemist eba
soovitavaks. Mis põhjusel see toi
mus, peaksid asjaosalised paremini 
teadma.

Et esinesid «Anaconda» ja 
«Sõpruse» ansambel, on kahtle
mata puuduseks kontsertide orga
niseerijate töös. Teie süüdistusena 
kõlavat küsimust võib mõista 
kaksiti: kas pidasin neid üliõpi
laste esindajateks või olin vaimus
tuses nende kunstilisest tasemest? 
Vastuseks soovitan selle koha 
kriitikaalusest kirjutisest veel kord 
läbi lugeda. Peaks selguma, et 
neid esinejaid pole tudengiteks 
peetud. Miks pole nende madalat 
taset kritiseeritud? Tegemist oli 
külalistega sel kontserdil. «Halle
luujat» neile lauldud pole, tähele
panelikumal lugemisel peaks selgu
ma artikli autori arvamus ka esi
nejate taseme kohta.

Ülejäänud «mitmedki küsitavu
sed» on liiga ebamäärane rahulole
matus, et sellele vastata.

(algus 1. lk.)
Samuti nimetatakse seal välismaal 
ilmunud NSV Liidu autorite tööd. 
Kõige sagedamini juhatavad nime
tatud bülletäänide mitmesugused te
maatilised rubriigid lugeja ajakir
jade «Вопросы философии», «Проб
лемы мира и социализма», «Фило- 
совска мисъл» jne. veergudel lei
duvate materjalide juurde. Peale 
selle toob bülletään ära ka rohke
arvuliselt kogumikke ja ulatusliku
maid töid mitmelt kitsalt alalt.

Ajalooalane nõukogude kirjandu
se bülletään ilmub järgmiste põhi
liste alajaotustega: K. Marx,
F. Engels, V. I. Lenin ja ajalootea
dus, ajaloo metodoloogia, ajaloo
teaduse ajalugu ja kaasaegne olu
kord. Selle põhijaotuse üksikutest 
rubriikidest leiab materjale ajaloo- 
alaste asutuste tegevuse, nõukogu
de ajalooalaste rahvusvaheliste su
hete, konverentside, nõupidamiste 
kohta, aga samuti raamatuid ja ar
tikleid historiograafia ning sotsio
loogia alalt. Bülletääni kõige ula
tuslikum alajaotus peegeldab NSV 
Liidu ajalooalast kirjandust vane
mast ajast tänapäevani. Kirjandus 
on grupeeritud kronoloogiliselt. 
Igas kronoloogilises perioodis on te
maatilised rubriigid (näit. majan
dus, sisepoliitika, kultuur, teadus 
jne.), mille piirides materjal on jär
jestatud alfabeetiliselt. Järgnevad 
alajaotused: üldajalugu, arheoloo
gia, ajaloo abidistsipliinid ja lõpuks 
ülevaade vene keelde tõlgitud võõr
keelsetest ajalooalastest raamatu
test. Vastava ala väliskirjanduse 
bülletääni põhilised alajaotused: 
sotsialismi ja kommunismi problee
mid, ajaloo filosoofia, ajaloo meto
doloogia, ajaloo ja ajalooteaduse 
olukord välismaal, üldajalugu, ar
heoloogia, etnograafia, antropoloo
gia. Eraldi rubriikidesse on koonda
tud välismaal ilmunud väljaanded 
NLKP ja NSV Liidu ajaloo kohta 
ning välismaa ajakirjanduses ilmu
nud retsensioonid nõukogude auto
rite teostele. Bülletään on annotee
ritud.

Kirjandusteaduslikud bülletäänid 
informeerivad meid pidevalt nii kir-

Abiks
kirjanduse
leidmisel

jandusteoreetilisiesf kui ka eri rah
vaste kirjandust käsitlevatest raa
matutest, kogumikest ja artiklitest. 
Iga number on varustatud ka nime
de registriga.

Näiteks lugejale, kes on huvita
tud võõrandamisprobleemist kaas
aegses kirjanduses, juhatab nõuko
gude kirjanduse bülletääni käesole
va aasta 7. number rubriigis «Anti
marksistlike teooriate kriitika kir
janduses ja esteetikas» S. M. Ko- 
valjovi artikli «Ideoloogiline võit
lus võõrandamisprobleemi ümber» 
ajakirja «Знамя» k. a. 6. numbris. 
Peale selle tutvustab eelnimetatud 
bülletään meid NSVL eri rahvuste 
kirjandust ja rahvaluulet käsitleva
te töödega ning kodumaiste teos
tega, mis valgustavad välismaa 
rahvaste kirjandust. Lugejat, kes 
soovib leida väliskirjandust drama
turgia kohta, juhatab bülletääni 
k. a. 7. numbris peatükk «Kirjandus
teose liigid ja žanrid», alajaotus 
«Draama» W. Mittenzwei teose 
juurde «Gestaltung und Gestalten 
in modernen Drama» Berlin—Wei
mar 1969, mille võib kataloogi abil 
leida ka TRÜ Teadusliku Raamatu
kogu fondist.

Kahe seeria kaudu tutvustatakse 
ka kodu- ja välismaa keeleteadus
likke töid. Mõlemad bülletäänid si
saldavad peatükke, nagu keeletea
duse ajalugu ja kaasaegne olukord; 
üldkeeleteadus, kuhu kuuluvad teo
reetilised probleemid, eriprobleemid, 
nagu sotsiolingvistika ja psühho
lingvistika; fonoloogia; leksikoloo
gia ja fraseoloogia ning paljud tei
sed keeleteaduse harud. Eraldi on 
võetud vaatluse alla maailma kee
led keelkondade kaupa.

Peale eespool nimetatud väljaan
nete ilmuvad veel temaatilised bül
letäänid «Новая советская и 
иностранная литература по вопро

сам атеизма и религий», «Новая 
советская и иностранная литера
тура по международному рабоче
му движению».

NSV Liidus ja välismaal teosta
tav uurimistöö ja teaduse saavutu
sed kajastuvad kahes väljaandes. 
«Новая советская литература о 
науке и научно-исследовательской 
работе в СССР» refereerib kirjan
dust järgmistes rubriikides: teaduse 
üldprobleemid, teaduse osa kommu
nistliku ühiskonna ülesehitamisel, 
teadusliku uurimistöö organiseeri
mine NSV Liidus, teaduslik kaader, 
nõukogude teaduse rahvusvahelised 
sidemed, NSVL TA ja liiduvabarii
kide teaduste akadeemiad, eri tea
dusharude teaduslikud asutused ja 
ühingud, teaduslik uurimistöö kõr
gemates õppeasutustes, eri teadus
harude olukord ja ülesanded, tea
duslikud kongressid, bibliograafia, 
üldteatmikud ja lisana välismaiste 
teadlaste poolt NSV Liidus avalda
tud teadusalased tööd.

Bülletääni «Новая литература о 
науке и научно-исследовательской 
работе за рубежом» põhilised rub
riigid on: marksi'smi-leninismi klas
sikud ning teaduse ja kultuuriküsi- 
mused, nõukogude teaduse panus 
maailma teadusse, maailma teadla
sed võitluses rahu eest, kaasaegsete 
kodanlike teooriate kriitika, teaduse 
militariseerimine, rahvusvahelised 
teaduslikud sidemed, organisatsioo
nid, kongressid, teadusliku uurimis
töö organiseerimine, teadus ja ma
jandus, teaduslik-tehniline informat
sioon, teadusalaste teadmiste levi
tamine, teadlaste kaader ja selle 
ettevalmistamine, teaduslikud pree
miad, teaduslikud raamatukogud, 
muuseumid, arhiivid, eri maade tea
dus ja teaduslik uurimistöö, kõrge
mad õppeasutused.

Ülevaadet Euroopa sotsialismi
maade rahvusvahelisest olukorrast 
ja välispoliitikast, riiklikust struk
tuurist, rahvusvahelistest majandus
likest ja teaduslik-tehnilistest side
metest pakub bülletään «Новая 
литература по общим проблемам

Oleks küll parem olnud, kui 
süüdistuse autorid oleksid koond- 
kontserdi ja EPA isetegevuslaste 
saatuse võtnud pikema asjaliku 
vaatluse alla. Praegu jäi mõnigi 
asi segaseks, kostis läbi isiklik 
kibestumine arvatava suure üle
kohtu pärast ja torkas silma ette
heidete subjektiivsus.

Austusega
Tiina Sarv

Kust see laps 
need laulud

v õ ta b ?
Lehemeestega ei tasu tüli nori

da — neil sulg relvaks ja tuhat 
eneseõigustust varuks. Ega ne
mad eksigi: toimetaja on see, kes 
rikub lisades või kärpides. Peale
gi on ajaleht operatiivne infor
matsiooniallikas, mitte mingi ilu
kirjanduslik päevaväljaanne. Pea
legi — kirjutame nii, nagu kom
beks. Pealegi. . .

Tõesti, maailmas on koledaid 
kombeid! Hirmsad on õõnsad sõ
nad, veel hirmsamad kuivaksvää- 
natud väljendid.

Allakirjutanu poleks seda tee
mat jutuvääriliseks pidanudki, kui 
tal poleks tulnud läbi lugeda hulk 
keskkoolikirjandeid. Tema arvas, 
et las need, kelles mineviku pahed 
juuri ajanud, ütlevad enda mee

ltest ilusasti. Meil ka tore ennast 
targemaks pidada ja filoloogiliselt 
muiata, kui «Päevakajas» teata
takse, et selles-tolles tehases oli 
täna palju sigimist-sagimist. Aga 
nüüd on uus põlvkond tulekul, 
kes näib väga õplik olevat. Ainult, 
et vormi õpivad nad varem kätte 
kui sisu. See pole ka ime, sest 
aj a lehekeel pakub neile kergel 
käel sadu kinnisväljendeid. Võib
olla paistab see neile peengi? Aga 
teile?

Siinkohal mõned katked kirjan
ditest, mida on inspireerinud Tols
toi ja Solohhov. Autorid X ja XI 
klassist.

Nataša nõudmised on vahetult 
seotud loomulike tarvetega, mida 
ta tunnetab ennem südame kui 
mõistusega.

Tal (Natašal) on piiratult aus 
hing ning võib-olla seepärast tu
lebki tal nii palju kannatada.

Nataša on abivalmis tütarlaps, 
hiljem kahtlemata naine.

Kuid Nataša ja Andrei abielu 
jääb lahtiseks.

Tähelepanelikult romaani sil
mas pidades ilmub käesolevaga

Tolstoi sadistlik suhtumine nais
tesse.

Tolstoi suhtub üldiselt heataht
likult oma naistesse. Kuid on ka 
õiglane kui vaja.

Marja ja Nataša hakkasid pä
rast Andrei surma teineteist ar
mastama sellise kirega, milleks on 
suutelised ainult meie naised.

Marja on teravalt usklik. Ta ei 
võidelnud oma saatusega, (kui se
da üldse võitlemiseks saab nime
tada).

Eleeni puhul näeme veel kord, 
et tühjad tünnid kõmisevad kõige 
rohkem. Temas peegeldub raha
ahnuse tundemärke.

Ei tea, mis oleks Eleeniga veel 
juhtunud, kui Tolstoi poleks teda 
hukka mõistnud ja teda surma
nud suure annuse angiinavasta- 
se rohu sisseandmisega.

европейских сон и ал йетнчеелн* 
стран». ’’

Eraldi ilmuvad bülletäänid ОД- 
roepa sotsialistlike riikide kohtä, 
nagu 1948. a. Bulgaaria ja РооЫ, 
1950. a. Rumeenia ja Tšehhoslovak
kia, 1956. a. Ungari ja Jugoslaavia,
1962. a. SDV kohta, millistes käsit
letakse nende maade riiklikku struk
tuuri, ideoloogilisi küsimusi, juhti
vaid parteisid, majanduse, kommu
nistliku kasvatuse, teaduse, kirjari- 
duse ja kunsti, riigi ajaloo jt. kusi
musi.

Sotsialistliku süsteemi maade 
Balkani ja slaavi rahvaid seob nen
de ühine ajalooline saatus, etniline 
ja keeleline ühtsus. Sellealane ma
terjal peegeldub bülletäänis «Но
вая литература по общим пробле
мам славяноведения и балканисти-

Väljaande kolm seeriat on pühen
datud Aasia ja Aafrika riikidele: 
«Новая литература по странам 
Азии и Африки. Общие работы», 
«Африка. Ближний и Средний 
Восток», «Южная и Юго-Восточ
ная Азия. Дальний Восток».

Bülletäänid registreerivad nii raa
matuid, kogumikke kui ka perioodi- 
listes väljaannetes avaldatud artik
leid. Kuigi kaugeltki kõiki referee
ritavaid teoseid ei leidu TRÜ Tea
dusliku Raamatukogu fondides 
(eriti käib see väliskirjanduse koh
ta), jääb lugejaile alati võimalus 
tellida teda huvitav raamat või pe
rioodiline väljaanne raamatukogu
devahelise abonemendi kaudu.

Väljaannete väärtust kahandab 
asjaolu, et nad ei paku ülevaadet 
kogu trükitoodangust (eriti lünklik 
on ülevaade välismaa puhul) ja ei 
ole küllalt operatiivsed (hilinemine 
2—3 kuud). Ka puuduvad neil re
gistrid, mis hõlbustaksid kasuta
mist. Sellele vaatamata on nende 
abil siiski võimalik saada vähemalt 
esialgset informatsiooni meil ja mu
jal ilmunud raamatute kohta.

K. KAHU ja T. AAV

Episood K. E. v. Baeri vanaduspäevilt
Maailmakuulus loodusteadlane 

ja embrüoloog Karl Ernst von 
Baer elas oma vanaduspäevil pide
valt Tartus Burdenko (end. Veski) 
tänaval nr. 4. Ainult jõulupühi 
suvatses ta mööda saata oma 
kodukohas Piibel. Selle kohta oli 
aastaid kolmkümmend tagasi 
«Frankfurten Zeitungis» nr. 109,
28. II 1942 ilmunud artikkel
F. Baerilt, teadlase pojapojalt.

Viimane meenutab seal oma va
naisa pidevat teaduse jälgimist, 
aga ka hajameelsust vanaduse 
tõttu, mis teinekord tegi teistele 
nalja.

Akadeemik Baer ja tuntud tnine- 
roloog A. Schrenck (1816—1876),

mõlemad ühtlasi Loodusuurijate 
Seltsi asu ajal, pidasid omavahel 
sõprust. Nad armastasid järje kind' 
lalt teineteist Tartus külastada ja  
vestelda teaduslikel teemadel. Koh
tuti järgemööda kord ühe, kord 
teise juures kodus.

Laskunud sügavasse vestlusse, 
väsis kord Baer sedavõrd ära, et 
lõpuks ütles oma kaaslaselt: 
«Ära ole pahane minu peale, on 
juba väga hilja. Kas sa ei tahaks 
heita puhkama minu voodisse ja 
mina sohvale, või ümberpöördult?>

Väsinud Baer oli unustanud, et 
ta pole oma kodus, vaid Schrenckl 
juures külas.

Leo Leesment

Taplus lehkab laipade järele, 
sest mõlemad poolused on kõva 
selgrooga.

Koidik saabus. See on ajaloo 
käigus korduvalt tõestatud fakt.

Ta (Solohhov) teab, et vähe on 
neid, kes tahavad elada öös, kuid 
ka need tuleb hävitada armetult, 
et nad ei saaks anda väärituid 
järglasi.

«Inimese saatuse» lugesin läbi 
kogu aeg hinge kinni pidades.

Rahvale ajas soga silma kasa
kate husaar Polovtsev.

Kogu oma varanduse oli Mai- 
dannikov saanud higi hinnaga.

Et selles loos hakkab peegel
duma lõpu tundemärke, siis oleks 
kena, kui tänulik lugeja loeks sel
le pala veel 70 korda läbi, see
juures käesolevaga hinge kinni
hoidmist silmas pidades. See 
peaks olema jõukohane igale tu
dengile — luges ju abiturient 
selles seisundis terve raamatu lä
bi! Madude neelamine algab vih
maussist!

Üleskirjutaja

ELKNÜ 
TRÜ komitees
Esmaspäeval, 13. detsembril kell 

18 on TRÜ komsomolikomitees 
olmesektori ja ühiselamute nõuko
gude esimeeste koosolek. Kohal
olek kohustuslik.

Sektori juhataja

Tulen ühel hommikul peahoo
nesse ja näen: käib loeng, kõik 
tudengid konspekteerivad hoolega, 
ainult üks istub ja vahib hajameel
selt aknast välja. Küsin, et miks 
ta ei kirjuta, kas ta on niigi tark 
küllalt.

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema. 
«Ma mõtlen kogu aeg sellele, kui 
targaks ma siis saaksin, kui loen
gutel kõik üles kirjutaksin.»

* * *

Tulen ühel hommikul peahoo
nesse ja näen: kõnnib noormees, 
aga kaenlas näib tal olevat saja 
kahekümne värviga pastakas. Kü
sin, kas sellise pastakaga kirjuta
mine tervisele äkki halvasti ei 
mõju.

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema. 
«See pole üldsegi pastakas. See 
on auruhaamer. Mul on homme 
eksam ja tänaše päevaga pean 
jõudma kogu materjali pähe tagu
da.»

V õrkpall
Teaduskondadevahelised võrk- 

pallivõistlused jätkuvad V. Kingis
sepa tänava võimlas laupäeval kell
16 ja pühapäeval kell 11.

Mängud alagruppides on peetud, 
nüüd selgitatakse järjestus 5.—8. 
kohani.

Osavõtjad ja pealtvaatajad saa
vad ankeetide täitmisega kaasa 
lüüa eriauhindade omanike selgita
misel (Miss ja Mister Võrkpall jt.).

Mängud auhinnalistele kohtadele 
(1.—4.) on nädala pärast (18. ja
19. detsembril).

Sportmängude kateeder

EKSITUS!

Pühapäeval, 21. nov- k. a. toimu 
nud üliõpilaspäevade hommikuse 
koondkontserdi järel läksid eksli
kult vahetusse RAT «Vanemuise» 
riidehoius kahe naisüliõpilase saa
pad (nr. 36 ja nr. 39, väliselt sar
nased, pruunist šamsnahast).

Saabaste nr. 39 omanik võib need 
kätte saada kontserdisaali administ
raatori kaudu. Tel. 38-85.

Südamlik kaastunne Lem
bit Allikmetsale isa

HANS ALLIKMETSA 
surma puhul.

TRU ajalehe toimetus

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР . Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim . trükikoja trßkk. 
Tartu. Olikooli 17/19 I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. 7400. M B '10887.



Üliõpilastööde konkursi 
kokkuvõtteks

Meie ajalehes on juba teatatud nende üliõpilaste nimed, kelle IV 
üleliidulise ühiskonnateaduslike üliõpilastööde konkursi ülikooli vooru 
esitatud võistlustöödele määrati auhinnad koos rahalise preemiaga. 
Peale nende otsustas üleülikooliline komisjon anda auhinnadiplomid 
veel järgmistele üliõpilastele nende võistlustööde eest:

NLKP ajaloo äial
II a u h i n d ;  Kaja Moses, Mare Henno, Tiiu Ilus (Bioloogiä-GeO‘a!- 

graafiateaduskond) ja Kersti Tigane (Ajaloo-Keeleteaduskond)'; Tainii 
Tinn (Majandusteaduskond); Sirje Sari (Õigusteaduskond); ’Jü r i'' 
Loss (Ajaloo-Keeleteaduskond); Mare Hein (Arstiteaduskond); Peeter 
Rilslaid (Füüsika-Keemiateaduskond); Raivo Raba (Füüsika:Keemiä>- - 
teaduskond). -/’r. r-'\

III a u h i n d :  Lembitu' Kuuše (Matemaatikateaduskond); Milvf''- 
Kõvatoomas (Majandusteaduskond); Margarita Kataškova (Ajaloo- 
Keeleteaduskond); Sirje Murumets (Ajaloo-Keeleteaduskond); Henri 
Soova (Füüsika-Keemiateaduskond); Sirje Maiste (Õigusteaduskond); 
Toivo Hein (Kehakultuuriteaduskond).

Poliitökonoomia alal

II a u h i n d :  A. Vasar (Majandusteaduskond).
III a u h i n d :  S. Maripuu ja T. Tiik (Majandusteaduskond).

Filosoofia alal (koos konkreet-sotsiaalsete uurimustega)

I a u h i n d  Valdek Tomson (Ajaloo-Keeleteaduskond).
II a u h i n d :  Riina Rammula (Ajaloo-Keeleteaduskond); Arvo 

Kreegipuu ja Reet Piiskop (Ajaloo-Keeleteaduskond); Jüri Allik (Aja
loo-Keeleteaduskond); Anne Reinstein (Ajaloo-Keeleteaduskond); Alo 
Peetsalu (Õigusteaduskond).

III a u h i n d :  Salme Saksen (Ajaloo-Keeleteaduskond); Jaak 
Tamm (Ajaloo-Keeleteaduskond); Mati Heidmets (Ajaloo-Keeletea
duskond); Hele-Mai Liloven (Majandusteaduskond).

Teadusliku kommunismi alal

II a u h i n d :  Pjotr Nikolski (Arstiteaduskond).
Meieni on jõudnud Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse ministri 

käskkiri parimate ühiskonnateaduslike üliõpilastööde auhindade koh
ta vabariiklikus voorus. Auhinnad on määratud ka paljudele TRÜ üli
õpilastele. Vabariikliku vooru tulemused teeme teatavaks järgmises 
numbris.

susmaal). Käesolevaks ajaks on teh
tud eksperimendi esialgsed kokku
võtted, mis näitasid, et nõukogude 
vaatluste kvaliteet vastab täielikult 
vajalikele nõuetele.

NSVL TA Astronoomianõukogu 
tänab suure töö eest, mida on tei
nud Teie ülikooli juures asuv jaam 
vastavalt programmile ISAGEX ja 
palub avaldada tänu sellest tööst 
osavõtjaile.

A. G. MASEV1TŠ,

NSVL TA Astronoomianõukogu 
esimehe asetäitja, 

tüüsika-matemaatikadoktor

TUNNUSTUS
Ajavahemikul 1970. a. detsemb

rist 1971. a. juunini võttis Maa te
hiskaaslaste visuaalsest vaatlemisest 
osa 8 nõukogude jaama, sealhulgas 
ka Teie ülikooli juures asuv jaam. 
Vaatlused toimusid rahvusvahelise 
sputniku geodeesia-alase eksperi
mendi ISAGEX efemeriiditeenistuse 
jaoks kooskõlas Kosmoseuurimise 
Rahvusvahelise Komitee (COSPAR) 
XII sessiooni resolutsiooniga. Eks
perimentidest võttis osa üle 20 riigi.

Nõukogude jaamade vaatlusand
med saadeti eksperimendi pea-koor- 
dmeerimiskeskusele CNES (Prant-

л Novembrikuu lõpus toimunud 
ENSV Kõrgema ja .Keskeriharidus 
se‘'.^Ministeeriumi kolleegiumi is
tungil., arutati TRÜ Biofüüsika ja  
Elektrofüsioloogia Laboratooriu
mi tegevust, möödunud viisaasta* 
kui. Kuulanud ära laboratooriumi 
kontrollinud komisjoni liikme 
ENSV TA korrespondentliikme 
prof. I. Sibula ja laboratooriumi 
teadusliku juhendaja dots. M. Ep- 
leri ettekanded ning neile järgne
nud sõnavõtud, andis kolleegium 
laboratooriumi tööle kõrge hin
nangu ja otsustas heaks kiita, se
niste uurimissuundade jätkamise.

Venia legendi
Dotsendikutse taotleja, vene 

keele kateedri dotsendi kt. Pavel 
Siga lovi loeng venia legendi saa
miseks teemal «Vene keele verbi
de prefiksaal.se moodustamise 
uurimise mõningaid küsimusi.» 
toimub neljapäeval, 23. detsemb
ril kell 12.15 peahoone auditooriu
mis 207»

K. Siilivask, 

Ajaloo-Keeleteaduskonna 
dekaan

Dotsendikutse taotleja, sport
mängude kateedri dots. kt. Ilmar 
Kullami loeng venia legendi saa
miseks teemal «Kõrge kvalifikat
siooniga noorte korvpallurite ette
valmistamise süsteem» toimub 
kolmapäeval, 22. detsembrii 
1971. a. kell 10.15 TRÜ Kehakul
tuuriteaduskonna hoone audit. 307, 

Samas toimub algusega kell 
11.15 kergejõustiku kateedri dot
sendi kt. Juhan Ungeri loeng 
venia legendi saamiseks teemal 
«Noorte probleemid Tartu linnas».

A. VAIKSAAR,
dekaan

O N
U K S E
E E S

Raamatute merre on ära uppu
mas poisslaps. Tema kohal hõl
jub eksamisessiooni vari, mis 
keerab aeglaselt õpinguraamatu 
lehti. (Nõrganärviliste õnneks ei 
?le seda siin pildil silmaga näha.) 
Enne, kui heade hinnete raamat 
õigest kohast lahti lüüakse, tu
leb tarkust taga nõuda ja mitte 
niisama Näärivana oodates ak
nast välja vahtida. Näärivana ju 
ei olegi olemas.

Siiski, keegi tuleb. Võib-olla 
hoopis tüütu Arvestusepoiss. Ei, 
raamatuid tuuakse juurde. Kas 
tõesti ei aita juba? (Oleks kons- 
oekt veidi kopsakam, siis vahest 
aitaks küll.) Olgu pealegi, kui nii 
lahkelt pakutakse. Aitäh, aga 
järgmisel semestril hakkab poiss
laps kasvõi veebruaris õppimise
ga pihta.

1967. Eesti NSV Spordimuuseumi 
sünniaasta. Aluseks olid EPA keha
lise kasvatuse kateedri juurde Ak
sel Tiigi pealehakkamisel kogutud 
spordimälestised.

Selle aasta 26. novembril avanes 
muuseum ka spordihuvilistele. Põ- 
hifondis mitu tuhat üksust, ekspo
neeriti neist 482. Viimastest on 354 
originaalid. Rohkemaks pole prae
gu pinda.

Huvi pakub suusk, auguga nina- 
osas, pärit Eesti spordiajaloo alg
aegadest. Nöörid pandi läbi ava ja 
hoiti käes kui ohje. Keppe sel puhul

mnms
tubas , terve 

paim 
♦

Riia tn. 27a
kasutada ei tulnud. Tutvuda saab 
eelmise sajandi uiskudega jm.

Võib näha, missugune on Hacken- 
schmidti hantel ja Lurichi tõste- 
pomm; kuidas näeb välja eestlaste 
esimene olümpiamedal — M. Kleini 
«hõbe». Ka A. Neulandi poolt 
1920. a. Antverpenis võidetud Eesti 
esimene olümpiakuld on nüüd Riia 
tänavas.

Kuulsustelt on saadud võidu- 
trofeesid ja olümpiaauhindu. Näi
teks Kereselt, Antsonilt, Jungitt, 
Kullamilt.

Palju vaatamist on korvpallisõp- 
radel, Taaralinna tulisemal rahval. 
EM-võistlustelt on terve komplekt 
medaleid. Omalaadne ja sümpaatne 
on tänavuse Riia rahvusvahelise 
turniiri peaauhind. Mäletatavasti 
võitis selle Tartu «Kalev».

Stendid tutvustavad muuhulgas 
spordiseltse, -organisatsioone ja 
-teadust.

Spordimuuseumi asukoht: meie 
linna Riia tänav. Bussipeatus on 
otse maja number 27a kõrval, mil
les muuseum paiknebki. Seni on 
EPA tudengeid külastajate hulgas 
rohkem olnud kui TRÜ omi. Vist 
sellepärast, et neil muuseum pea

hoonest kiviviske kaugusel.
URMAS ESLON

Lohakus tingib 
karistuse

Tähtis dokument üliõpilase 
jaoks on üliõpilaspilet, mis an
takse välja üks kord terve stuu
diumi vältel. Hoida tuleb seda 
niisama hästi kui passi, sõjaväe- 
piletit vms.

Et sõiduhinnad õppetöö ajal on 
üliõpilaspileti ettenäitajaile poole 
odavamad, siis on see kõigele 
lisaks veel ka n.-ö. rahaline doku
ment. Seda enam on üliõpilane 
kohustatud piletit hoidma, sest 
voorad võivad seda kuritarvitada.

õppeosakonnas selgus, et 
lohakust ja hooletust selle doku
mendiga ümberkäimisel on palju, 
selle tagajärjeks on tihtipeale 
käskkirjaline karistus, duplikaadi 
väljaandmine ja sõiduhüvedest 
ilmajätmine terveks õppeaastaks.

1971. a. on üliõpilaspileti kaota
misel silma paistnud Arsti-, Füü- 
sika-Keemia- ja Matemaatikatea
duskonna üliõpilased.

Jälgides aga sama nähtust 
kursuste lõikes, selgub, et rohkem 
kaotajaid on olnud IV ja III kur
susel, sellele järgneb II ja V kur
sus. Esineb veel muudki lohakust: 
lehed on lahti, kägardunud, pileti 
välimus äärmiselt ebaesteetiline. 
Arvata võib, et ükskord viimase 
kursuse lõpul on väga piinlik 
vahetada diplomi vastu üks näru
seks muutunud üliõpilaspilet.

•  •  ___ •  •UTU
Ajalooringi koosolek toimub 20. 

dets. üt. aud. 212 kell 19.20. Kõne 

all on India minevik ja kaasaeg, 
tema panus inimkultuuri vara
salve.

Ettekanded:
1. H. Helme. India ja naaber

riigid ajaarvamise vahetusel.

2. P. Sookruus. Ansamblist 
«The Beatles» ja India mõjudest 
tema muusikas.

Muusikalisi näiteid.
Ootame kõiki huvilisi.

RINGI JUHATUS

Nr. 37 Reedel, 17. dets. 1971. a. XX III  aastakäik

EKSAMID
Detsembrikuu alguses ilmus 

TRÜ rektori käskkiri talvise eksa
misessiooni ettevalmistamisest ja 
läbiviimisest. Käskkiri fikseerib 
kuupäevaliselt igas teaduskonnas 
ja igal kursusel eksamisessiooni 
alguse ning lõpu. Eksamite pea
raskus langeb ajavahemikule 3.— 
23. jaanuarini 1972. Teaduskondade 
dekaanidel tuleb esitada materjalid 
üliõpilaste stipendiumile määrami
se kohta hiljemalt ühe nädala jook
sul arvates eksamisessiooni lõppe
misest kursusel, osakonnas või

teaduskonnas. Õppejõududel tuleb 
tagastada eksamiprotokollid deka
naati hiljemalt eksamipäevale 
järgneva päeva hommikul kella 
10-ks. Eksamisessiooni tulemused 
tuleb iäbi arutada teaduskondade 
nõukogudes 20. veebruariks, aru
telu materjalid esitada hiljemalt 
24. veebruariks õppeosakonnale.

Rektor keelas eksamisessiooni 
ajal ilma tema loata igasuguste 
laiemaid üliõpilashulki hõlmavate 
koosolekute, puhkeõhtute jm. üri
tuste korraldamise.

Kontroll nimetatud käskkirja 
täitmise üle pandi õppeosakonna 
juhatajale sm. R. Tanile.

О
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Pühapäev Mulgimaal
Tänavutalvine ajalooringi eks

kursioon viis Halliste maile. Ees
märgiks oli tutvuda sealsete kul
tuurilooliste paikadega. Rahvus
likule ärkamisajale andis tuntu
maid nimesid just see maanurk. 
Esimese peatuse tegime Nuias. 
Nuia koolis on hoolitsetud Kitz- 
bergi mälestuse eest. Tänu ole
me võlgu Nuia Keskkooli eesti 
keele õpetajale, kes meeleldi sõi
tis giidina kaasa Kitzbergi poolt 
ülistatud Karksis. Meie teele jäid 
Maimu, Kniks-Mariiheni ja Mogri 
Märdiga seotud paigad. Praegugi 
võib Lopa talu säilinud hoonetes 
tähele panna Märdi põllumehe- 
tarkust oma talu kujundamisel. 
Hiljuti asetati endise köstrimaja 
paigale * mälestuskivi vendadele 
Saebelmannidele. Praegu asub 
vanas koolihoones internaat, kus 
poiste suus kõlas Saebelmanni 
«Kaunimad laulud»,

Teekond jätkus Abja suunas. 
Kahjuks pidime ähvardava bensii
nipuuduse tõttu tegema reisiplaa
nis mõned muutused. Vaatamata 
sellele jõudsime pilgu heita kodu

loomuuseumi Viljandis, öisu par
ki ja mõisahoonele.

Vana-Karistes otsisime üles 
kaks endist suur majapidamist. 
Kuivsaapa — see oli esimene va- 
batalu Eestis. Kahjuks lagune
vad need õige peremeheta hooned 
silmanähtavalt. Kilomeetri kau
gusel sellest asub Liplapi, mis 
kujunes haritud ju ettevõtliku pe
renaise töö tulemusena naishari
duse kantsiks Eestis aastail 1910 
—1926. Hoonetest, katseaedadest 
ja piirdehekkidest on nüüd alles 
vaid vundamendid ja kännud.

Kokkuvõttes möödus ekskur
sioon edukalt. IV kursuse ajaloo
lase Tiit Rosenbergi organiseeri
tud sõit tasus end igati. Meeldi
vad ettekanded olid Mati Mande- 
liit, Aldo Kalsilt, Ain Havilt.

Eesti filoloogina soovitaksin 
vastvalitud kirjanduse- ja rahva- 
luuleringi juhatusele, et pandaks 
alus ekskursioonide või Õpperei
side traditsioonile, millega aja
loolased on toredasti hakkama 
saanud.

Oks ühessõitnud 
eesti filoloog

Glasgow’ ülikooli 
rektoriks kommunist

Novembri lõpul toimunud Glas
gow ’ ülikooli rektori valimistelt 
väljus võitjana Inglise KP liige, 
linnanõukogu liige ja shop ste- 
ward'ite liider Jimmiy Reid, kes 
edestas nii toorist parlamendilii
get kui ka leiboristist liidrit — 
endist ministrit. Selle Šotimaa 
ülikooli rektori valivad üliõpilased 
kolmeks aastaks. Eks peegelda 
tehtud valik seetõttu omamoodi 
üliõpilase meelsuse muutumise 
kõrval ka nendepoolset uut hin
nangut töölistele.

Tudengid tunnetavad tööliste 
probleeme hästi — 10% ülikooli 
mullustest lõpetajatest on siiani 
tööta, paljud aga töötavad lihttöö
del. Manchesteri ülikooli rektor 
lord Bowden aga kinnitab, asi ole
vat veelgi hullem. 800 inseneripabe- 
rid kättesaanut pretendeerisid nel
jale vakantsele kohale ühes suur
firmas.

Rektor esindab teda valinud üli
õpilasi ülikooli Nõukogus. Rektoril 
on kohus valida endale ekspert 
(assessor), kes koos temaga võtab 
osa ülikooli Senati istungitest. Reid 
juba teatas, et võtab endale abili
seks üliõpilase — ka see on esma
kordne ülikooli ajaloos. Üldse on 
Inglismaal üliõpilaste osavõtt üli
koolide juhtimisest tühine.

National Union of Students’i sel
le aasta presidendi Digby Jacksi 
(on esimene kommunist sel ameti
kohal, valiti häältevahemikuga 
389 : 184) toodud andmeil olid üli
õpilased 1968/69. õppeaastal esin

datud 17-s Inglismaa ja Wales'i 

ülikoolide nõukogudes (Council) ja 

14-s senatis (kõrgeim akadeemiline 

organ).

Т. A.

Hakkaja mees 
ees, hakkajad 
teised tagant 

järele
Õppeprotsessi tehnifitseerimise 

grupi vanus on viis aastat. On 
olemas skeem, mis tema (tulevi
kus õppetehnika osakonnaks nime
tatava) töö k o l m e  sektori vahel 
ära jagab. Esimene tegeleb 
õ p p e t ö ö k s  v a j a l i k e  teh
niliste vahendite valmistamise 
ning hooldamisega, teine õ p p e 
r u u m i d e  sisustamise, kujunda
mise, kasutamise ja remondivaja- 
duste määramisega (koostatakse 
kartoteeki, kus iga auditooriumi 
kohta on perfokaart). Kolmas sek
tor seisab hea t e 1 e f о n i a s - 
j a n d u s e  ja p a l j u n d u s 
t e h n i k a  eest. Nende üleüli
kooliliste ettevõtmiste jaoks on 
neljast-viiest mehest vähe, juurde 
oleks vaja veel kolm-neli käte
paari.

Praegu on lõpetamisel suur-töö. 
Kõik 262 ülikooli telefoniaparaati 
võivad rahumeelega edasi töötada, 
sest vana kaabel saab uuega asen
datud. Nüüd jätkub liine ka uue 
jaama neljakümnele abonendile. 
Isekirjutajaga tabloo peahoone 
dispetšeri juures hakkab andma 
ülevaadet auditooriumide tegeli
kust kasutamisest. Ära jääb enne 
loengut siia-sinna jooksmine vaba 
auditooriumi leidmiseks. Kas pole 
tore? Järgmise aasta alguses 
lülituvad süsteemi peahoone ja 
talle lähemalasuvad auditooriu
mid.

Et kujutus tulevast on selge
maks saanud, siis on lihtsam tööd 
seada ja plaane pidada. Pooleldi 
ise tehti remont, tõsteti ringi 
helistuudio ja ongi ootamas ruum 
pisikese paljundusbüroo tarvis.

Tulevikus asuvad auditooriumis 
televisiooniseadmed, diaprojek
tor, kitsasfilmi demonstreerimi
se aparatuur, valgustahvel (neid

on viimased kolm aastat paari
kaupa teHitud, aga olemasolevale 
kahele pole miskipärast lisa tul
nud) ja vastavalt distsipliinile 
eriaparatuur.

Kindlamad kavad ongi seotud 
aparaatide ehitamisega. Öppe- 
televisiooniseadmetega on ehitus
likke kogemusi, üks komplekt on 
ette nähtud keemiahoone ringaudi
tooriumi. Valmiv 15-kohaline tead
miste kontrolli süsteem laseb üli
õpilasel valida viie vastuse vahel. 
Võõrkeelte kabineti jaoks ei ole 
kohta. On kabinetitäis magneto
fone, aga kuhu üles panna? Kas 
ei oleks üheks vastuseks sellele 
küsimusele kodunduskabineti üm
berkolimine keeltemajast kuhugi 
mujale (näiteks kohviku peale)? 
Tänane ruum, kus paiknevad mag
netofonid TRÜ-65, ei luba ajaga 
sammu pidada. Muide, 1967. a. 
võtsid inglased patendi TRÜ-65 
taolisele magnetofonile, mida sel
leks ajaks siin kaks aastat juba 
kasutatud oli. Ajakohastamine 
tuleb üle elada ka Vanemuise 
tänava ringauditooriumil ja teis
telgi.

On perspektiivis aula ettekanne
te tõlkimine kolme keelde, kui uus 
aparatuur tööle hakkab ja talle ka 
ülespanekuks koht leitakse. 
Praegused isetehtud 60 karbikest 
lubavad tõlkida vaid ühte keelde: 
suru seebitükisuurune asjandus 
(kahjuks ei tea allakirjutanu dioo- 
didest, trioodidest, transistoritest 
jne. suurt midagi) vastu kõrva ja 
kuula nagu pisikest raadiot. Ei 
ole vaja kuhugi juhtmeid ühenda
da gi,

ülikoolis tuleb enam-vähem kõi
gil Voldemar Kiisi ja tema mees
tega tegemist teha. Skeemil, mida 
nagin, jooksis palju joonekesi 
kokku seda asutust kujutavasse 
ruudukesse. Lähim klient on heli
stuudio, lihtsam kursuseõhtu kor
raldaja, kes siit võimendust laenab. 
Ei osanud ega jõudnud V. Kiis 
üles lugeda kõiki oma ülesandeid, 
aga ega nad seepärast täitmata 
ole. On lihtne toksida masinal kaks 
sõna; õppeinventari remont. Tar
vitseb vaid vaadata tulevase keel- 
tekabineti magnetofonide virna ja 
tükibki pähe mõte, et kui nad üks
kord üles pannakse, siis tuleks 
neid küll senisest paremini hoidma 
hakata, Siis jääb meestel aega 
tarvilikumate toimetuste jaoks.

V. Kiis. V. Gailiti fotö

Lahkelt näitas V. Kiis mulle 
niisuguseid asju, millest ma näi
teks ainult niipalju aru sain, et 
kohapeal tehtud telekaamera on 
tavalisest mitu korda väiksem. 
Nägin tuhandeid mutikaid, ometf 
pidavat väikedetailidega varusta- 
mine mitte päris korras olema. 
Nägin meest, kes oma kahe käeg* 
kõike teha mõistvat. Tema ninri 
on K.-J. Michelson.

Seda kõike, mis on planeeritud 
kahekümne aasta peale, tahetakse 
siin oma silmaga juba varem 
näha. Jõudu tööle!

URMAS ARRAS

REIN VEIDEMANN

Nokturn
taas peatun kodurannal 
näoga merre
ja rännust väsind jalad niiskel liival 
on öö mu üle tähetolmu 
ja selles puhkav Eestimaa 
ja silmi puistab täiskuuvaske 
ja laulud suul ah kaske-kaske

*
S. REIN

kuidas kajakas kõrbesse eksib 
seda ema ei tea 
kas kajakaid kõrbesse eksib 
seda tema ei tea
kuidas õunapuul kypsevad õunad 
sellest ta rääkida teab 
kuidas tormiga murduvad oksad 
ja kes seda kandma peab . . .  
SEDA MU EMA TEAB

kallim su randmeis on liiva —
kui võtan su pihud
voolab kaks kuldset koske
yle mu näo
väsinud liivakell
pöörab end ymber
ja kägu ei kuku yldse

*
kyllap praegugi unesid näed 
ehkki kirjutad: ei 
keegi ei aima, kuid kypseb sus 
magus ja joovastav vein

korra vaid maitsed ja saadavad 
uned sind keskpäeva lõõsas 
ning mulle ilmutud inglina 
keset põlevat põõsast

nõnda siis põleme mõlemad 
kuni kord põleme kokku 
kypsetab meie leekidel 
preestritar ohvrisokku

ANDRES LANGEMETS

Täbar lugu ühtepidi 
ehk tee tööd

kes mind kutsus mänguringi 
ütles laula hopsassaa 
kätest kinni nii ja naa 
vaja laulda korraga 
kes mind kutsus mänguringi 
kanad peenardele jäid 
põrsas kriiskab sulus ringi 
lammas ümber vaia käib 
lükka sisse ära maga 
praht on kuhjas ukse taga 
kes mind kutsus mänguringi 
aitab juba pea käib ringi 
olen aias aia taga 
kätest kinni nii ja naa 
vaja laulda hopsassaa 
lammas pääseb köiest lahti 
kanad lennul taeva all 
põrsas tantsib keset prahti 
trillillill ja trallallall 
kes veel tuleb mänguringi 
kes veel oskab hopsassaa 
kätest kinni nii ja naa 
et saaks laulda korraga

*

*

KATRE LIGI

Ohtul
Mul on oma väike lõke 
ja väike kartul
kuumas tuhas küpsetamiseks. 
iXuusutan suitsu 
ju sorin kepiga luhas 
annan kollasele tulele süüa 
la lakub tänulikult kuivanud oksi. 
Silmad ja nina
saavad osa päikese tule rõõmust. 
Vaikus ja vaherahu.
Hämardub taevas.
Söön ära oma väikese tuhase 
mullase suitsumaiguse võrratu 
kartuli
ja iähen tuppa.

TRU ametiühingu
komitee uus koosseis

1971.— 1973. a.
Presiidiumi koosseis:

Helve Kabur, Enn Lasn, Rein Kärner, Lembit Raid, Inge Orgo, 
Riina Blauhut, Vootele Meipalu.

Helve Kabur, TRÜ ametiühingukomitee esi
mees.
Enn Lasn, Arvutuskeskuse vanem teaduslik 
töötaja

Rein Kärner, Ajaloo-Keeleteaduskonna IV k. 
üliõpilane

Linda Pikkat, vanemraamatupidaja 
Lembit Raid, NLKP ajaloo kateedri dotsent

Endel Jürimäe, 
dekaan

Matemaatikateaduskonna

Peeter Nurga, Matemaatikateaduskonna III 
k. üliõpilane

Riina Blauhut, Õigusteaduskonna IV k. üli
õpilane

Vilve Kalits, NLKP ajaloo kateedri vanem
õpetaja

Olev Saks, eksperimentaalüüsika kateedri 
vanemõpetaja
Leeni Renemaa, Ajaloo-Keeleteaduskonna 
IV k. üliõpilane
Vootele Meipalu, sünnitusabi ja günekoloo
gia kateedri juhataja, professor 
Heli Ruussaar, rahanduse ja krediidi ka
teedri vanemõpetaja, prodekaan

1969

aseesimees.
Töötajate
orgtöö komisjoni
esimees.
aseesimees
üliõpilaselu
puudutavate
töölõikude
juhtija.
laekur.
ideoloogiakomis- 
joni esimees, 
oppe- ja teadusliku 
töö komisjoni 
esimees.
õppe- ja teadusliku 
töö komisjoni 
liige.
üliõpilaste
orgtöö komisjoni
esimees.
kultuuritöö
komisjoni
esimees.
kultuuritöö
komisjoni liige.
kultuuritöö
komisjoni liige.
olmekomisjoni
esimees.
ühiskondliku
kontrolli
komisjoni
esimees.



Katre Ligi Kõrgema kooli eelloost Tartus
õnnetuks elame kõik 
teistesse see ei puutu 
kui ühe oodatud võit 
tagasi kaotuseks muutub

1971

*

kohvilõhnaline pühapäevahomtnik 
punane kardin valgete täppidega 
akna laga on päike ja raadios muusika 
Pühapaev tükike sihitut mittemidagitegemist 
magus Laiskus veel kõlab kõrvades 
laupäevaõhtune rütm
pühapäev otsaga juba uue nädala muredes. 
Esmaspäev hakka aga jälle pihta 
nagunii pääsu pole.
Kooi. Aool. Kool.
Kopitusmaiguga igihaljas tarkus.

Teisipäev. Kolmapäev. Neljapäev.
Edasi. Edasi. EdasL 
Küll lõpeb seegi nädal 
Reede. Lokid. Lakid, Kreemid.
Homme.
Laupäev kuidagi saadad mööda 
päeva ametliku osa. 
õhtu paar tundi toob unustust, 
Laupäevaõhtu. Make-up.
Kitarrid. Hämarus. Muusika.
Nägude hulk. Sa otsid.
Muidugi asjata aga see on ilus otsi mi tie. 
Tantsid mõnega suurema aja seisad. 
Kuningapojad el kola koolipidudel.
Pühapäev.

1969

SILMAD SULANUD RAAMATUSSE ..

Kui 15. oktoobril 1632. a. Tartu 
ülikool Academia Gustaviana 
nime all piduliselt avati, oli selja 
taha jäänud mitu aastat eeltöid. 
Oli juba ületatud palju takistusi 
ning murtud ka paljude vastuseis. 
Ü'ikooli ei rajanud ainult allkiri, 
mille Rootsi kuningas Gustav II

S^tcademia 

gustaviana

asutamise

ajaloolisest 

tagapõhjast
HL PIIRIMÄE

Adolf andis Nürnbergi sõjalaag- 
ris. Oli terve rida asjaolusid, mis 
tingisid sõdadest laastatud ja 
Lääne-Euroopa vaatekohalt «bar
baarsel Liivimaab ülikooli raja
mise. Et see sündmus ei tunduks 
monarhi juhusliku tujuna ega 
toreda mõttevälgatusena, heitkem 
järgnevalt pilk XVII saj. oludele, 
mis olid taustaks Academia Gus
taviana sünnile.

Ülikooli rajamisest Tartusse kõ
neldi esmakordselt ajal, mis oli 
üks raskemaid Baltimaade aja
loos. 1600. a. hilissuvel olid Root
si väed Södermanlandi hertsogi 
Karli (hilisem kuningas Karl IX) 
juhtimisel alustanud rünnakut 
Poola käes oleva Liivimaa vallu
tamiseks. Eduka sõjakäiguga hõi
vati suurem osa Liivimaast kuni 
Väina jõe kindluste jooneni ning
6. jaanuaril 1601. a. alistus piira
vatele Rootsi vägedele ka Tartu. 
Rootslased võisid hellitada juba 
mõtteid, kuidas Liivimaad tugeva
mini oma riigi külge siduda. 
Tartus oli likvideeritud Poola riigi 
kaitse all töötanud jesuiitide kol
leegium. Poolakaid võis hariduse 
alal üle trumbata vaid kõrgema 
kooli rajamisega. Seda mõtet on 
hertsog Karl väljendanud juba
1601. a., kuid 13. juunil 1602. a. 
teatas hertsog endise Tartu piis
kopkonna maapäeval avalikult, et 
tal on kavatsus luua Tartusse üli
kool.

Seekord ei jõutud siiski kauge-

Kirjanik ja 
ühiskonna-

male sõnadest. Juba 1601. a. sügi
sel oli alanud Poola vägede 
vasturünnak. 1602. a. suvel jõudis 
Poola eelvägi Tallinna alla ning 
purustas Ülemiste juures Rootsi 
ratsaväesalga. Sama aasta lõpul 
asusid Poola väed piirama Tartut 
ning 13. aprillil 1603. a. oli nälgiv 
garnison sunnitud kapituleeruma.

(70 AASTAT A. FADE]EVI 
SÜNNIST)

Väljapaistev kirjanik, kirglik 
põlemist, aktiivne ühiskonna- ja 
kultuuritegelane — need joõned 
iseloomustavad Aleksandr Fade- 
jevit, kelle tegevus on lahutama
tult seotud nõukogude kirjanduse 
arenguga.

A. Fadejevi lapsepõlv möödus 
Kaug-Idas. Nende kohtadega ongi 
seotud Fadejevi esimesed ühis- 
kondlik-poliitiiised väljaastumi
sed. Seitsmeteistkümneaastase 
noormehena astub ta bolševike 
partei ridadesse. Partei andis Fa
dejevi nooruslikule energiale vaja
liku rakenduse. Polgukomissarina 
võitleb ta kontrrevolutsiooni vas
tu Kaug-Idas. Tema võitlustee on 
tihedasti seotud S. Lazoga, Fade
jevi vend põ.etati koos b>. Lazoga. 
Ka haavatasaamine ei hirmuta 
noort inimest. Kogu jõu ja energia 
annab ta võitluses uue Venemaa 
eest.

1919. a. võtab A. Fadejev osa

Johan Skytte

Lisaks sõja laastamistele tabas 
Rootsit ja Baltimaid 1601. a. ränk 
ikaldus. 1601/1602. a. talv oli sõja 
ja ikalduse tõttu üks kohutava
maid Liivimaa ajaloos. Rüüstavate 
väesalkade käest metsa pääsenud 
talupojad surid nälga või taudi
desse. Maa oli nii laastatud, et ka 
omavahel vaenutsevail Rootsi ja 
Poola vägedel polnud enam või
malik endid riisumisega ülal pi
dada ning sõjategevus vaibus 
ajutiselt lihtsalt maa üldise laos
tumise tõttu. 1605. a. algas aga 
sõda uuesti ning kestis vaheaega
dega (1611— 1617, 1618— 1620, 
1622— 1625) kuni Altmarki vahe- 
rahuni 1629. a. Liivimaa läks sel
lega Rootsi võimu alla, kuid aas
takümneid kestnud sõjad olid maa 
põhjalikult laastanud. 1624.— 
1627. a. korraldatud revisjoni 
andmeil oli 3U taludest tühjad.

Peale Poola-Rootsi sõdade tuleb 
Academia Gustaviana asutamise 
ajaloolise tagapõhjana arvestada 
ka peaaegu kogu Euroopat haara
nud suurt heitlust. Kolmekümne
aastase eõja näol (1618— 1648), 
Selles sõjas oli Euroopa reaktsioo
niliste jõudude tugipunktiks Kato
liiklik Liiga, kelle vastu võitleva
te protestantlike riikide seas kuju-

partei kümnendast kongressist, 
mis avaldas, võib öelda, otsusta
vat mõju Fadejevile. Otse kong- 
ressisaalist, koos teiste kongres
sist osavõtjatega suundub ta 
maha suruma Kroonlinna mässu. 
Seal saab ta raskesti haavata. 
Enam kui pool aastat lamab ta 
hospidalis. Hospidalist väljudes 
oli talle selge, et tema saatus on 
seotud rahva võitlusega uue elu 
eest.

Olles aktiivne ühiskonna- ja
poliitikategelane otsustas ta pü
henduda muusade teenimisele, ta 
hakkas kirjanikuks.

Fadejevi esimesed teosed: 
«Suurvesi» ja «Vastuvoolu» näita
vad, et tal pole veel küllaldast 
kirjanikukarastust, mõnikord vahe
tab ta ära i'ukirjanduse ja poliiti
lise teksti, kuid juba nende esma- 
esinemiste järele võis ära tunda 
suurt kirjanikku.

Fadejevil oli kergem paljudest 
teistest kirjanikkude st f kellel tuli 
otsida materjali oma teoste jaoks, 
г асе jevit seda prob ee'mi polnud. 
Kegu tema ere, tegevusrohke elu 
pakkus talle ainestikku külluses.

A. Fade^vi kirjandusliku loo
mingu kcrval jätkus ta ulatuslik 
ühiskondlik-poliitiline tegevus.
20. aastate algul sõitis ta lõu
nasse, seal tutvus - ta Zemljatški- 
ga, kes mängis olulist rolli Fade
jevi loominguliste vaadete ' for
meerimises. Hiliem viiakse Fade-

nes juhtivaks 1630. a. sõtta astu
nud Rootsi. Nii tõusid teravalt päe
vakorda usulised loosungid, mille 
varjus käis võitlus ülevõimu pä
rast Euroopas ja ka valitsemise 
üle Läänemerel. Suures üleeuroo- 
palikus heitluses ei piisanud 
paljutuhandelistest armeedest, ei 
vanadest suurtest ja uutest väi
kestest suurtükkidest ega ka kõiki 
lahinguvälju mustaks tegevast 
püssirohust (see polnud ju veel 
suitsuta). Ideoloogilisel alal ei 
piisanud kirikumeeste dispuutidest, 
vaid võitlus kandus ka hariduse 
valdkonda. Et välja juurida kato
liikliku leeri eesliinil võitlevate 
osavate jesuiitide mõju, oli ka 
Rootsi uues provintsis Liivimaal 
vaja vaimulikke ja ametnikke, 
kes oleksid saanud ulatuslikuma 
hariduse protestantlikus vaimus.

Võitlus ideoloogilisel alal seos
tub ka humanismi ideede võidu
käiguga Euroopas XV—XVI saj. 
Astudes välja kirikumeeste kitsa
rinnalisuse ja vaimupimeduse 
vastu, rõhutasid humanistid teadu
se ja hariduse tähtsust. Et ka 
tegelik elu püstitas suurema nõud
mise haritud meeste järele, paran
dati XVII saj. 20-ndail aastat! 
Upsala ülikooli olukorda. Üut 
tüüpi koolidena asutati Rootsi rii
gis rida gümnaasiume: Västeräsis 
1623, Strängnäsis 1626, Linköpin
gis 1627, Turus 1630 ning nende
ga samas reas: Tartus 1630 ja 
Tallinnas 1631.

Suurenev tähelepanu haridusele 
ja humanismi ideede levik seos
tub samuti eri riigikordade võit
lusega Rootsis, kust see ulatub 
ka Baltikumi. Mitu sajandit olt 
Rootsi ajaloos sisepoliitilise võit
luse peateljeks olnud kuningavõi
mu võitlus feodaalaristokraatia
ga. XVI saj. oli see aristokraatia 
kukutanud kuningas Erik XIV 
(1560— 1568), kes taotles kunin
gavõimu tugevdamist. Avalikult 
aristokraatiavastast kurssi ajas 
Karl IX (1604— 1611), kes toetus 
alamaadlile, linlastele ja ka talu
poegade seisusele. Gustav II 
Adolf (1611— 1632) tegi aadlikele 
suuri järeleandmisi ning eriti 
kasvas kõrgaadli osatähtsus. 
Selle esindajaina muutusid väga 
mõjukaiks Oxenstiernad, De la 
Gardie’d ja teised aristokraatli
kud perekonnad. Nende vastasteks 
aga saavad sotsiaalsed jõud, kes 
olid esile nihkunud eelmise kunin-, 
ga valitsusajal. Vastasrinna 
üheks kõige markantsemaks ku
juks oli mees, kellel on kõige 
suuremad teened Academia Gusta
viana rajamisel. See on Johan 
Skytte [loe: ju:hhan šüte] 
QSJT-IMS).^ VI., fotot ^

jev üle Rostovisse parteitööle.
1925. a. astub ta seal Rostovi 
proletaarsete kirjanike assotsiat
siooni. 1927. a. ilmus temalt ro
maan «Kaotus», mis kujuneb, 
epohhiks nõukogude kirjandusest 
Sellest perioodist alates tõuseb Fa
dejev üheks meie maa juhtivaks- 
kirjanikuks. Üle kolmekümne aas-• 
ta jätkub tema kirjanduslik tege
vus. «Kaotuse» ilmumisega kind- 
lustub Fadejevi kui kirjaniku po-■ 
sitsioon.

Fadejev-kirjanik alustab rea
mehena (1922—1924. a. kirjandus
liku rühmituse «Noor Kaardivägi* 
liige), selle järel (1924. a. sügi
sest — 1926. a. sügiseni) peri
feerse Rostovi kirjanike assotsiat
siooni juht, edasi (1926—1932. a.}’ 
üks RAPP-i kõige autoriteetsemaid 
tegelasi, lõpuks, (1932—1956) —  
Kirjanike Liidu liige ja (1946— 
1956) selle esimees.

Romaanile «Viimane udehe» ja 
«Noõr Kaardivägi» pöördub juha 
jäävalt suurte • eepiliste lõuendite• 
juurde. Teda paeluvad kriitilised- 
kriisiperioodid, traagilised situat- 
sioonid, milles avalduvad inimka
rakteri kirkus ja rikkus. Selles\ 
mõttes oli ta Maksim Gorki teadA 
lik õpilane, Gorki traditsioone 
püüdles ta arenaama. Ta ei unus
tanud, et kirjanik oma loominguga - 
eelkõige teenib oma rahvast.

Vene filoloogia III kursuse 
üliõpilane J. GURFINKEL_

TRÜ ametiühingu
komitee uus 
koosseis
1971.—1973. о.

Virve Ratnik, hügieenikateedri assistent

Kandle Rekand, raamatukogu vanemtoime
taja

Lilie Pung, analüütilise keemia kateedri va
nemlaborant

Aavo Hilpus, aeroisonisatsiooni ja Elektro- 
aerosoolide laboratooriumi vaneminsener

Heino Hanson, spordimeditsiini kateedri 
dotsendi kohusetäitja, prodekaan

ühiskondliku , 
kontrolli 
komisjoni liige, 
set < - nü.ustuse 
kom:sjoni 
aseesimees, 
ohutustehnika 
ja töökultuuri 
komisjoni 
esimees, 
ohulustehnika 
ja töökultuuri 
kom.sjoni liige, 
tervise ja puh
kuste komisjoni 
esimees.

Valve Kingisepp, eesti keele kateedri vanem
õpetaja

Katrin Tömson, Lihasetalitluse Laboratoo
riumi noorem teaduslik töötaja

Andres Raa, Bioloogia-Geögraafiateadus- 
konna II kursuse üliõpilane 
Helga Sildmäe, suusaspordi kateedri vanem
õpetaja

Inge Orgo, riigi- ja haldusõiguse kateedri 
vanemõpetaja

laste ja nooru
kite komisjoni 
esimees, 
ühiselamute 
komisjoni 
esimees, 
ühiselamute 
komisjoni liige, 
sporditöö 
komisjoni 
esimees, 
komitee jurist.



Giljotiin, seadeldis surmaot
suste täideviimiseks pea maha
raiumise teel, vpeti kasutusele 
Prantsusmaal Suure Revolutsioo
ni ajal. See kujutab endast, nagu 
kõik teavad, kaht vertikaalset 
omavahel ülevalt põikpuuga ühen
datud ja kanalisopntega varusja- 
tud posti. Kanalisooni mööda lii
gub lai lõiketera. See on varus
tatud spetsiaalse raskusega, mis 
annab langevale lõiketerale suu
re kiiruse ja jõu, kui vabastatak
se * köts, mis lõiketera üleval 
hoiab.

Giljotiin ei olevatki doktor 
Quillotini leiutis. Mõned omista
vad selle leiutamise hoopis pürs- 
lastele. Igatahes enne, kui ta sai 
tuntuks oma praeguse nime all, 
kasutati seda juba keskajast pea
le Sotimaal, Inglismaal ja palju
des teistes Euroopa kontinendi 
maades. Seniajani hoitakse Edin
burghi muinsusmuuseumis alge
list giljotiini nimega «the mai
den» («neitsi»), mis toodi Soti
maale krahv Mortoni poolt, kes 
oli regendiks James VI alaealisu
se ajal; krahv laskis selle ehitada 
seadeldise eeskujul, mida kasuta
ti Halifaxis Yorki krahvkonnas 
(Inglismaal). «Neitsiga» raiuti 
1581. a. maha ka Mortoni enda 
pea. Viimased, kes leidsid oma 
otsa selle instrumendi läbi, olid 
markii Argyll 1661. ja tema poeg 
krahv Argyll 1865. a. Kõigest 
hoolimata näib, et see tapariist ei 
olnud Inglismaal üldkasutatav.

Kuigi 1650. aastani kehtis Hali- 
faxi kihelkonnaga piirnevas Had- 
wicki metsaalal kohtu- ja hukka- 
missüsteem, mida nimetati tapa- 
lavaseaduseks ja mille järgi kur
jategijat, kes mõisteti süüdi röö
vi eest sellel territooriumil, karis
tati pea maharaiumisega seadel
dise abil, mida nimetati Halifaxi 
tapalavaks. Raamatukeses «Hali
fax ja tema tapalavaseadeldis» 
(1708) ja samuti Camdeni poolt 
Gibsoni väljaandes ilmunud teo
ses «Inglismaa» (1722) leidub 
gravüür tollest instrumendist.

Saksamaal oli masin üldisel ka
sutusel kogu keskaja jooksul ni
me all «Diele» («Laud»), «Hobel» 
(VHöövel») või «Dolabra». Seda 
võib näha kahel vanal saksa gra
vüüril, iiks Penes’ilt, kes suri 
1550 ja teine A. Bocchilt (1555).

13. sajandist peale kasutatakse 
giljotiini Itaalias Mannaia («Kir
ves») nime all kõrgest soost kur
jategijate hukkamiseks. lean 
d’Antoni kroonika, mis 1835. a-ni 
ei näinud trükivalgust, toob ära 
ühe 1507. a. Gemeas aset leidnud 
hukkamise detailse kirjelduse, kus 
kasutati sama seadeldist; paater 
Jean Baptist Labat räägib sellest 
riistast oma «Reisis Hispaaniasse 
ja Itaaliasse» 1730. a. ülima põh
jalikkusega. Puyseguri viskont 
Jacques mainib oma mälestustes, 
et seda instrumenti kasutati Lõu
na-Prantsusmaal, ja jutustab 
marssal Montmorency hukkami
sest Toulouse’is 1632. a. Sellele 
vaatamata vajus masin unustuse 
hõlma ega leidnud enam kasuta
mist. Räägitakse, et doktor Quil- 
lotin, esimene, kes soovitas selle 
seadeldise kasutuselevõtmist uue
mal ajal, hankis oma teadmised 
tolle mehhanismi kohta ühe huk
kamise kirjeldusest, mis toimus 
Milaanos 1702. a. ja oli ära too
dud kellegi anonüümse autori 
prantsuskeelses teoses «Ajaloo
line ja poliitiline teekond mööda 
Rootsit, Itaaliat ja Saksamaad».

Joseph Ignace Quillotin sündis 
28. mail 1738. a. Saint es’is. 
Omandanud 1768. a. arstikutse, 
praktiseeris ta Reimsis, seejärel 
sai ta oma töökuse ja asjatund
likkuse tõttu Pariisi arstiteadus
konna dekaaniks. Revolutsiooni
liste ideede pooldajana valiti Quil
lotin 1789. a. Rahvuskogu liik
meks, mis üsna pea nimetati üm
ber Konstitutsiooniliseks As
sambleeks. Ta võttis osa inim
õiguste Deklaratsiooni väljatöö

tamisest, kuulus komisjoni, mille 
ülesandeks oli organiseerida me
ditsiini, kirurgia ja farmaatsia 
koole. «Temas ei olnud midagi vä
givaldset, vastupidi, ta suunas 
oma jõupingutused istungite tin

gimuste ja õhkkonna normalisee
rimiseks». 1. dets. 1789. a. esitas

ta Assambleele kaks surmanuht
luse kohta käivat ideed, milledest 
teises öeldi, et hukkamine peab 
kõikidel juhtudel olema ühetaoli
ne; ' s. t. pea maharaiumine ning 
peab toimuma, masina abil ja pa
ni ette kasutada Seadeldist, mida 
tema sõnade järgi kasutati ka 
Itaalias. Ettepanekut põhjenda
des tõstis ta esile põhimõtte, et 
hukkamine pea maharaiumise teel 
ei tohi enam olla aadli eesõigu
seks ja soovitas muuta hukkatnU- 
ne süüalusele võimalikult kiireks 
ja valutuks. Arutelu lõpetas oota
matult kiiresti ohjeldamatu naer, 
mille kutsus esile doktor Quillo
tini ebadiskreetsus, kes oma ette
paneku kaitseks ja masina headu
se näitamiseks lausus, et elu kat
kestamisel viimase abil «tuntakse 
ainult kerget värskendust». Märk
sa tõenäolisem on, et tema idee lõi 
läbi vähehaaval ja viimaks võeti 
pea maharaiumine kui hukkamis- 
moodus vastu kriminaalkoodeksi
ga, mis astus jõusse 6. okt. 
1791. a.

Algul arvati, et pea maharaiu
mine toimub mõõgaga, aga pärast 
aruannet timukas Sansonilt, kes 
oli ameti pärinud juba isalt, ja 
selle meetodi suurt maksumust 
ning muid ebameeldivusi andis 
Assamblee selle küsimuse üle ühe
le komisjonile, kelle palvel doktor 
Antoine Louis, Kirurgide Akadee
mia sekretär, valmistas ette asja
kohase informatsiooni. Ilma Quil- 
loiini nime mainimata soovitas ta 
heaks kiita sellesama seadeldise, 
millele esimenegi Assamblee an
dis oma nõusoleku. Jõuti kokku
leppele Tobias Schmidti nimelise 
sakslasest viiulimeistriga, kes dok
tor Louisi juhtimise all valmistas 
ja andis üle iga departemangu 
jaoks ühe hukkamisseadeldise. 
Esimese eest sai ta 824 liivrit 
(raha, mis hiljem asendati fran
giga).

Pärast rahuldavaid katsetusi, 
mis tehti laipadega Bicetre’1, püs
titati seadeldis Greve’i väljakule; 
avajaks oli teeröövel Jacques 
Pelletier, kelle pea raiuti maha 
25. aprillil 1792. a. Katsetuste ajal 
sai seadeldis nimeks Louisette või 
Väike Louison _ («Luisekene»). 
Rahva teadmises taastus alles vä
hehaaval doktor Quillotini nimi, 
kes oli selle esimene soovitaja: 
Ajalehes «Journal des revolutions 
de Paris» 28. aprillil 1792. a. ni
metatakse seda seadeldist juba 
giljotiiniks; nimi, mis muutus 
edaspidi ka ametlikult üldkasuta
tavaks. Isegi veel 1795. a. disku
teeritakse palju, kas surm giljo
tiinil on ikka silmapilkne. Vastu
väiteks selle eitajate poolt oli 
Charlotte Сor day (Mar at" tapja) 
juhtum, kes, nagu räägiti, oli vi- 
hast punaseks läinud, kui timukas 
tema maharaiutud pea kõrgele 
tõstis ja sellele rusikahoobi andis.

Masina seostamine terroriaja pii
namiste ja õudustega takistas te
ma tungimist teistesse maadesse. 
Alles 1852. a. võeti ta kasutusele 
Saksi kuningriigis nime all «Fall
schwert» või «Fallbeil» («langev 
mõõk» või «langev kirves»); ja 
kasutati surmaotsuste täidevii
miseks Prantsusmaal, Belgias ja 
mõnedes Saksamaa osades.

Mis Quillotini puutub, siis sa
geli on ekslikult arvatud, et ta

suri giljotiinil. Ajal, mil tema ma

sin tuntuks sai, avas ta kliiniku 
St. Нопогё tänaval ja seal oli ar

vukalt patsiente, keda ta väga 

tähelepanelikult teenindas, kaeva

tes kurvalt, et teda rõhub «la 

tache involontaire de sa vie» (elu 

teenimatu häbiplekk). Alaline 

kurbus ja hõbedased juuksed and

sid tunnistust tema moraalsetest 

kannatustest. Terrori ajal ta arre

teeriti ja tõenäoliselt lükkas tema 

leiutise kuulsus edasi kohust ja 

võimalikku süüdimõistmist. Fakt 

on see, et 9. termidooril jäi ta 

taas vabadusse ja elas siitpeale 

ainult oma haigetele ning asutas 

heategeva iseloomuga varju

paiku. Ta suri Pariisis peaaegu 

vaesuses 26, märtsil 1814. a. mä

dapaisesse seljal.

Ajakirjast «Bohemia»

Hispaania keelest tõlkinud Sirje 
Mat eo

antaks? üle pühapäeval
Eeloleval nädalavahetusel sel

guvad teaduskõndädevahelistel 
võrkpallivõistlustel tänavused üli- 
köoll meistrid ja auhinVrasääjad.

Naiste finaalturniiril ori .2 punk
ti kirjas Arstiteaduskonnal ja Ke
hakultuuriteaduskonnal, 1 punkt 
õppejõududel ja Ajaloo-Keeletea- 
duskonnal. Igal naiskonnal \aga 
tuleb. kgk.s mängu, veel pidada.;

Meeskondadest on samuti igal 
veel kaks kohtumist ees. Karika- 
pretendentidest on Füüsika-Kee- 
miateaduskonnal ja kehakultuur
laste I meeskonnal 2, õppejõudu
del ja kehakultuurlaste duubel- 
meeskonnal 1 punkt.

Esikohale tulnud võistkondi 
autasustatakse originaalse ränd- 
auhinna ja TRU 1971. a. meistri

nimetusega, võistkondade liik
meid ülikooli meistri märgiga. 
Välja on pandud ka rida eriau
hindu.

Toome ära finaalmängude kava.
L a u p ä e v a l ,  18. detsembril
16.00 N KKT — Ajaloo-Kee- 

let.
16.45 N Arstit.—õpp&jõmb-W-
17.30 M KKT II —̂ Füüsika- 

Keemiat. -;x-. .->■ .....
18.15 M õppejõud — KKT I
P ü h a p ä e v a l ,  19. detsembril
11.00 N õppejõud — Ajaloo- 

Keelet
11.45 N KKT — Arstit.
12.30 M õppejõud — KKT II
13.15 M Füüsika-Keemiat. — 

KKT I
Kell 14 toimub autasustamine.

Spordimängude kateeder

Pallimänguhu vilised!
Spordiklubi teatab, et praegu on kõikidel teaduskondadel võima* 

lus harrastada sportmänge linna võimlates vähemalt üks kord näda
las. ;

Veelkordselt tuletame meelde teaduskondade käsutusse antud ajad 
ja võimlad:

Ajaloo-Keeleteaduskond' pühapäeval kl. 8— 12
H. Kullmanni nim. kutsekool 

Arstiteaduskond pühapäeval kl. 12— 14
H. Kullmani n. kutsekool 

Bioloogia-Geograaiiateaduskond teisipäeval kl. 21.30—23.30
1. Keskkool

Füüsika-Keerniateaduskond 

Majandusteaduskond 

Matemaatikateaduskond 

Õigusteaduskond

pühapäeval kl. 9— 11 
10. Keskkool 

reedel kl. 20.30—22.30 
10. Keskkool 

pühapäeval kl. 12— 14 
1. Keskkool 

neljapäeval kl. 21.30—23.30 
1. Keskkool 

pühapäeval 10— 12 
1. Keskkool

Saalitunde saab kasutada ka eksamisessiooni ajal. Annus kehakul
tuuri on heaks vahelduseks õpikute kõrval.

Asjah.uvilistel astuda ühendusse oma spordiorganisatsioonidega.
TRÜ SPORDIKLUBI

Paar fakti 
U S A  rahvaarvust
J970vra. andmetel ulatus USA 

rahvaarv (, 204,8 miljoni inimeseni. 
1960, aastatel moodustas elanike 
juurdekasv 13.. 6% 1950. aastate 
18,5% vastu. Sündivus on vähe
nenud, immigratsioon moodustab 
15% kogu elanikkonna juurdekas
vust.

Viimase kümne aastaga vähe
nes.. f armeri te j a nende perekon- 

ДаШктё&е arv 5 miljoni võrra, 
küündides vaid 10' miljonini. 1950. 
aastal ioetleti farmereid 23 miljo
nit. Seejuures ei tegele kaugeltki 
kõik farmerid põllumajandusliku 
tootmisega.

3Д USA elanikkonnast elab lin
nades või eeslinnades. 1960. aasta
tele oli iseloomulik elanikkonna 
jätkuv «eeslinnastumine». Kui lin
naelanike arv suurenes 4,7%, siis 

eeslinnades oli kasv 25,7%. 
1970. a. elas eeslinnades kokku 
75 miljonit inimest ja arvatakse, 
et 1985. aastaks on eeslinnade 
elanikkond neli korda suurem lin
nade omast.

«Eeslinnastumine» tõmbab ikka 
enam endale ärimeeste ja poliiti
kute tähelepanu. Viimastel aasta
tel otsustavad valimiste tulemuse 
ikka sagedamini eeslinlaste hääled. 
Siin ori noorsoo erikaal, eelkõige 
üliõpilasnoorsoo osas, eriti kõrge. 
Seevastu neegreid elab eeslinna
des vaid 4,7%.

Tõsiseid raskusi tegi demograa
fidele hipide perekonnaseisu mää
ramine. 1970. a. Ioetleti USA-s ligi 
2000 «hipi stiilis kommuuni», kus 
vormiliselt vallalised inimesed ela
sid faktiliselt abielus ja omasid 
lapsi.

1969. a. oli USA-s 22,7 miljonit 
neegrit, kellest 53% elas lõuna
osariikides, 40% põhjaosariikides. 
55,2% neegritest olid linnaelani
kud.

Ajakirjast «США»

LÄHEME
VÕIMLEJAID
VAATAMA

19. detsembril kell 17 tulevad naisvõimlemisrühmad ülikooli võim
lasse järjekordsele arvestuslikule esinemisele. Kaasa teevad nii päris 
algajad kui ka edasijõudnud. Jälle võib näha üliõpilaspäevadel esi
nenud Reet Mäge, Kristi Kartust, Mai Maidot, Marta Viirest, Sirje 

Ziugovit, Ljudmilla Hollot, Ursula Kaldet ja Kai Kairot.

Arsti
teaduskonna

21. konverents
Tulen ühel hommikul peahoo

nesse ja näen: tuleb tudeng, ise 
■ "■ V 1! " 1!  tassib redelit seljas. Küsin, mis ta

J  ^  redeliga teeb, kas ta kavatseb ha
kata haljale oksale ronima,

«Ei, Rapuntsel,» ütleb tema. 
«Mina olen kunstnik. Minu puulõi
gete ja pliiatsijoonistuste jaoks ei 
ole enam ühegi auditooriumilaua

Arstiteaduskonna ОТО 27. коп- r f  nMd amn freskode 
verents toimub 30.—31. märtsini _ —------------------ ---*

1972. a. Teesid kahes eksemplaris TOIMETAJA H. PALAMETS
i  -*i*i j . , ... «Тарту Р и й к л и к  Ю л и к о о л ь » («Тар*

pikkusega 2. trükikirja lenekulge туский государственный университет*®
. . .  л , г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту*

palume esitada Arstiteaduskonna СКого государственного университет*.
. . . .  l i  u Hans Heidemanni nim. trükikoja trflkk.

dekanaati hiljemalt 15. veebrua- Taftu . Olikooli 1719 I I I  üksiknum bri

riks 1972. a. hind 2 kop. Teil. 7530. MB 10901
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Komsomolikomitee pleenum
15. detsembril toimus (ELKNÜ 

TRÜ komitee III pleenum. EÜE 
uue põhikirja asjas oli üht-teist öel
da T. Kuldsepal. Asi on selles, et 
maleva põhikiri on vaja viia vasta
vusse praktikaga. T. Kuldsepp ana
lüüsis uut põhikirja ja vajalikke pa
randusi selles. K. Merusk käsitles 
uut põhikirja õiguslikust aspektist. 
Täiendavaid märkusi oli T. Tambil, 
A. Meeritsal, J. Allikul. Maleva tu
levikust ja kaadrist rääkis EÜE ko
mandör P. Väli. Komitee sekretäriÜliõpilastööde vabariikliku konkursitulemustest

Üle hulga aja oli 13. detsembril 
koos Eesti Üliõpilasnõukogu. Tu
dengite spordiprobieemidest tegi 
juttu Jaan Kundla. Sel teemal on 
viimasel ajal mitmel pool mõtteid 
vahetatud. Küllap on siis põhjusi. 
Üks neist on üliõpilaste suurem vas
tuvõtlikkus haigustele. Möödunud 
aastal kaotasid meie ülikooli üliõpi
lased 12 600 töötundi. Ja veel, meie 
tippsportlased pole just kaugele 
jõudnud, neid on vähe. Lõpuks, kõik 
pole korras baasidega.

Leedus olevat mõnel koolil võim
la iga teaduskonna tarvis. Ehitatud 
odavalt, ilu eriti ei ole, aga see- 
eest kättesaadav. Meie oleme käi
nud kilehallide täispuhumise teed. 
Aga vajadused ületavad olemasole
vad võimalused. Peale kohustusliku 
osavõtu kehalise kasvatuse tundi
dest jäävad üliõpilased enamasti ak
tiivsest sportimisest kõrvale. Vaid 
üksikutel kursustel õnnestub suurte 
pingutustega saada mõne Tartu 
kooli võimlat varajastel pühapäeva- 
tundidel.

Ei ole lõplikult seigeks saanud, 
kes peaks üliõpilassporti juhtima. 
«Burevestnik» on seda tööd kesiselt 
teinud. Komsomoli keskkomitee 
Moskvas küll püüab küsimust la
hendada, kuid esialgu tulemusteta.

Tõsiste tulemusteni sportimises on 
õppetöö kõrvalt raske jõuda. Meil

Reedel, 24. dets. 1971. a XX II !  aastakäik

asetäitja T. Laak analüüsis välis
rühmade komplekteerimist. Ei õn
nestunud vastuvõtvate rühmade 
kokkuseadmine. Kuidas asja uuel 
aastal paremini teha, see fikseeriti 
vastuvõetud otsustes. Üliõpilaspäe
vade kokkuvõtte esitas komitee sek
retär M. Kubo. Pleenum hindas 
Tartu VII üliõpilaspäevad kordaläi
nuks. Üliõpilaspäevade paremaid 
organiseerijaid autasustati rahaliste 
preemiatega.

käskkirjast
Aktiivse töö eest üliõpilaste teaduslike tööde juhendamisel ja tea

dusliku töö organiseerimisel vabariigi kõrgemates õppeasutustes ning 
heade tulemuste eest vabariiklikel üliõpilaste teaduslike tõöde kon
kurssidel

k ä s i n :
I

Autasustada Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
aukirjaga järgmisi üliõpilaste teaduslike tööde juhendajaidL:

Karl Siilivaske NSV

Silvia Oja

— professorit, Tartu Riikliku Ülikooli 
Liidu ajaloo kateedri juhatajat;

Ernst Raudamit — professorit, Tartu Riikliku Ülikooli neuro
loogia ja neurokirurgia kateedri juhatajat; 

Abner Uustalit — professorit, Tartu Riikliku Ülikooli riigi- ja 
haldusõiguse kateedri õppejõudu;

— dotsenti, Tartu Riikliku Ülikooli kehalise kas
vatuse ja spordi kateedri õppejõudu.

II
Avaldada kiitust järgmistele ÜTÜ juhendajatele:
Jenny Ananjevale — dotsendile, Tartu Riikliku Ülikooli tsiviilõi

guse ja -protsessi kateedri õppejõule;
Lembit Tähepõllule — dotsendile, Tartu Riikliku Ülikooli bioloogilise 

keemia kateedri juhatajale;
— dotsendi kt.-le, Tartu Riikliku Ülikooli bio

loogilise keemia kateedri õppejõule;
— vanemõpetajale, Tartu Riikliku Ülikooli spor

dimeditsiini kateedri õppejõule;
Gunnar Kangrole — professorile. Tartu Riikliku Ülikooli matemaa

tilise analüüsi kateedri juhatajale.
E. SCHMIDT

Udo Tarvele 

Aili Pajule

enamikel juhtudel tippsportlastele 
hinnaalandust ei tehta. Soodustusi 
võib-olla saaks teha individuaal
programmide laialdasema prakti
seerimisega. Kuid mõnedel sport
lastel on tendents spordist ja spor
timisest ainult materiaalseid hüvi
tusi saada. Moraalne aspekt ja sti
muleerimine vajavad paremat suu
namist.

TPI-s on katseid massispordi hoo
gustamiseks tehtud, on tulemas 
üleskutse võistluseks kõigile meie 
kõrgemaile koolidele.

Ega ülikoolis olegi asjad halvad 
igal pool. Tuleb nüüd mõelda, mida 
komsomol teaduskonnas ära teha 
saab ja siis ka tegema hakata, eel
kõige massilisi spordiüritusi. Talv 
ukse ees ja loodame, et ilmataat 
ka lund lubab.

On tekkinud mõte ja on olemas 
vajadus, et Tartus võiks olla üks 
koolilaste ühing, kus tegeldaks nii 
teoreetiliste kui praktiliste, kooli
lapsi huvitavate, asjadega. Mida 
siin kõrgemad koolid ja Tartu, Tal
linn teha saavad? Esialgu lepiti 
kokku, et enne ühingu loomisele 
asumist on asi põhjalikult läbi kaa
luda tarvis. Kevadel räägime sellest 
probleemist konkreetsemalt.

Tehti kokkuvõtted sektorite töö
tulemustest. Nõukogu esimees 
R. Kasikov paneb kevadel ameti 
maha, nüüd vaja uut juhti. Miks 
mitte seekord ülikoolist?

M. KUBO

üht-teist TPI
komsomolikonverentsilt

Eesti NSV kõrgema ia keskerihariduse ministri käskkirjaga võeti 
kokku ühiskonnateaduslike üliõpilastööde konkursi vabariikliku vooru 
tulemused. Kokku laekus vabariigi kõrgemates koolides 2288 tööd, 
millest 286 olid uurimuslikud. Märkimisväärse osa neist andis TRÜ. Ka 
minister tõstis esile meie ülikooli ühiskonnateaduste kateedreid arvuka 
osavõtu ja tööde kõrge taseme eest.

Paremate tööde eest anti välja arvukalt preemiaid, miliest pool lan
ges TRÜ üliõpilastele.

i auhind koos rahalise preemiaga 50 rubla määrati järgmistele meilt 
esitatud tööde autoreile: A. Aarelaid, R. Dontsov, S. Kiin, K. Nõu,
K. Velleste.

II auhind ja 35 rbl. määrati järgmistele autoritele: U. Ehasoo ja
I. Koolmeister, G. Krupski ja J. Kõrge, K. Lõhmus, S. Maripuu ja 
T. Tiik, K. Moses, M. Henno, T. Ilus ja K. Tigane, A Seilenthal.

III auhinna ja 25 rbl. suuruse preemia saavad: M. Hein, H. Niine
mägi, T. Tinn, T. Tomson, A. Vasar.

Diplemiga autasustati järgmisi autoreid: T. Hein,1 M. Katašov-з,
R. Kuuse, M. Kõvatoomas, S. Maiste, K- Mauring, S. Murumets,
K. Pärna, R. Raba, P. Ritslaid, S. Sari, H. Soova ja Ü. Langel.

Paremate referatiivsete tööde premeerimiseks eraldati TRÜ-Ie 150 
rubla, millega on ette nähtud ära märkida kümme tööd (igaühele seega
15 rubla).______________________________________________________________

Väljavõte Eesti NSV kõrgema ja 
keskerihariduse ministri

10. detsembril toimus Tallinna 
Polütehnilises Instituudis komso- 
molikonverents. Komitee aruande 
esitas sekretär R. Erme.

Organisatsiooni põhitegevus oli 
suunatud üliõpilaste kommunistli
kule kasvatusele, õppetööle, inter
natsionaalsete sidemete tugevdami
sele jm. Mõned konverentsil välja
öeldud mõtted.
®  Informatsiooni on TPI komso

molikomitees palju, nii et tekib 
raskusi selle edasiandmisega 
õpperühmadesse, 

ф  Õigustanud on üliõpilaste tea
duskondade kaupa majutamine, 
omavalitsus tervikuna nõuab ak
tiivilt veel palju tööd. Puudus 
on ühiselamu nõukogu põhikir
jast.

®  õppeedukus tõusis 77,8% (1969/ 
70. a.) 85,4%-ni möödunud aas
tal. Tunduv tõus. Kui suur siin 
komsomoli osa on, see pole sel
ge. Igal juhul avaldas (möödu
nud päeval) komitee sekretäri 
asetäitja M. Klement teleinterv
juus, et saavutatu pole piir. Loo
mulik oleks isegi 95% ja enam. 
Suurt rõhku lubati panna iga
sugustele võistlustele, 

ф  Paranes koostöö EÜE Keskstaa- 
biga. Kuid informatsioon otsus
test tuli komiteesse alles tagant
järele, see el võimaldanud komi
teel osa võtta maleva juhtimi
sest. TPI-1 on reservid malev
laste arvu suurendamiseks.

Ф  Läbimõtlemist vajab üliõpilas

päevade eesmärk ja teostus, 
ф  Koostöö vabariigi kõrgemate 

koolidega polnud aruandja arva
tes küllaldane. EÜN-i mõju oli 
väike koostegevuse organiseeri
misel.

ф  Ühiskonnateaduste seminarides 
on mõnikord igav, sest õpetami
se metoodika on lähedasem kesk
koolile kui kõrgemale koolile.

О  Malevapraktika annab olulise 
osa TPI lõpetajate oskustepaga- 
sisse. Kuid ka suhtlemine vilist- 
lastega tuleks komiteele kasuks. 
Seni on see töölõik analüüsima
ta jäänud, 

ф  Populaarsem ajaleht TPI üliõpi
laste hulgas on «Edasi».

Konverentsil esines ELKNÜ KK 
esimene sekretär A. Purga. Ta mär
kis ülesannete keerulisust, mis nüü
disajal komsomoli ees seisab. Ei saa 
rahulduda tippude tasemega, ees
märgiks tuleb seada keskmise ta
seme tõstmine igal alal ja igas suh
tes. Keskmine hinne 4 pole mingi 
saavutus. Ka stiimulite senine süs
teem pole A. Purga arvates veel 
täielik, eriti moraalsete stiimulite 
osas.

43-Iiikmeline komitee valis TPI 
kommunistlike noorte juhiks Elekt
rotehnika teaduskonna lõpetanu 
R. Erme, tema asetäitjateks M. Aad- 
na ja M. Klement.

TPI ajalehe juures asus tööle 
TRÜ eesti filoloogia žurnalistika 
eriharu diplomand R. Valing.

M. KURT

14. ja 15. detsembril toimus NSV 
Liidu Pedagoogikateaduste Aka
deemia üldkogu koosolek, kus va
liti akadeemia juhtivad organid. 
Akadeemia presidendiks sai aka
deemik V. N. Stoletov. Akadeemia 
presiidiumi liikmeks valiti teiste 
hulgas ka meie ülikooli õppejõud, 
pedagoogika ja metoodika kateedri 
juhataja akadeemik Heino Liimets.

* * *

7.—9. detsembrini toimus Tal
linnas TPI aulas II vabariiklik 
teriduslik-metoodiline konverents 
teemal «Õppetöö teaduslik organi
seerimine kõrgemas koolis». Kon
verentsil esitatud 33 ettekande au
toritest kuulusid TRU-sse 16, 
TPI-sse 14 ja EPA-sse 2. Tunnus
tavalt märgiti TPI õppeprotsessi 
teadusliku organiseerimise labora
tooriumi kõrval ka TRÜ kommu
nistliku kasvatuse laboratooriumi 
ja TRÜ Üliõpilaste Kompleksse 
Teadusliku Uurimistöö Büroo töö
tulemusi kõrgema kooli õppe- ja 
kasvatustöö probleemide lahenda
misel.

Konverentsi ettekanded avalda
takse kogumikus «ОТО».

Järgmine samateemaline konve
rents toimub 1973. a.

Venia legendi
Dotsendi kutse taotleja riigi- ja 

haldusõiguse kateedri dotsendi kt.
H. Schneideri avalik loeng venia 
legendi saamiseks toimub 6. jaa
nuaril 1972. a. kell 10 TRÜ pea
hoone auditooriumis 307 teemal 
«Eesti NSV riigiaparaat ja selle 
täiustamise võimalusi».

Prof. A. UUSTAL,
TRÜ Õigusteaduskonna 

dekaan

Õppejõudude 
lektoorium

Esmaspäeval, 27. dets. algusega 
kell 16.15 toimub õppejõudude lek
tooriumi järjekordne kokkutulek.

Kavas:
I. EKP Keskkomitee osakonnajuha

taja O. Utilt «Nõukogude Eesti 
kirjanduse- ja kunstipoliitika 
päevaküsimusi.»

2. Välispoliitiline kommentaar.

Meeldiv ja kasulik
Tänu õppejõududele sai teoks 

väga tänuväärne üritus — füüsika 
ia matemaatika pedagoogilise osa
konna ' IV kursuse tudengite õppe
reis Pärnu ja Saaremaa koolidesse. 
Et nad oma tulevase ametiga siiani 
veel üpris vähe kokku olid puutu
nud, siis tuli neile ainult kasuks, et 
nad võisid oma silmaga näha ja 
kõrvaga kuulda koolielu argipäeva.

Et Pärnu Tartule lähemal on, siis 
mindi esmalt selle linna esimesse 
kooli. Maja peakoolmeister vestis 
meile kooli elu-olust toredasti juttu 
ja kostis meie järelepärimistele. 
Suur aitäh talle selle eest!

Ja siis hakkasid peale tunnid, 
mida meil oli võimalik külastada.

Niisiis — matemaatika tund seits
mendas klassis ja õpetaja L. Põld
sepp. Kord ja «valitsuse» meetodid 
olid  suurepärased, lapsed i'lesanne- 
tega agarait ametis. Kasutati lehe
kesi peastarvutamise ülesannetega, 
liikuvaid tahvleid ja masinale vas
tamist. Kiiresti läks aeg lastel, kii
resti meilgi — ja nii see peabki ole
ma. Selles tunnis näpime, kui palju 
eeltööd tuleb õpetajal teha, et t”nd 
nii ladusasti mööduks. Etterutta
valt olgu öeldud, et see oli ka üks 
meeldeiäävarpaid tunde, mida meil 
kogu reisi kestel õnnestus kuulata.

Pärast 3 tunni külastamist, millest 
mõni rohkem ja mõni vähem meelde 
jäi, tuli üks hästi meeldejääv aru
telu. Sissejuhatuseks demonstreeri
sid kooli pedagoogid, et neil tuden- 
gipõlv veel pole ummenud. Õpeta- 
iate toas ootasid meid kohv ja isu
äratavad võileivad.

Kui siis see asjalik arutelu otsa

sai, jätkus sõit Saaremaa suunas.
Ka Kingissepa keskkoolis oli 

meil võimalus kuulata nii füüsika 
kui ka matemaatika tunde, millele 
loomulikult järgnes jällegi põhjalik 
vaagimine. Siin pakuti meile ka või
malust osa saada kümnendate klas
side puhkeõhtust, mis meile see
tõttu huvitav vaadata ja kaasa 
elada oli, et me ju ise ka mitte nii 
väga ammu samasugused olime.

Vahepeal jäi meil vaba aega, 
mida pruukisime ’-jalutuskäiguks 
Kuressaare lossis.

Kui lossi kaemine lõpule jõudis, 
istusime meie oma bensiinitõlda ja 
käskisime ennast edasi kanda, kuni 
Tehumardi väli paistma hakkas.

Kui ka see käik tehtud sai ja 
meie sõiduriist jällegi keset Kingis
sepa linna seisis, ei jäänud enam 
muuks mahti, kui oma väsinud keha 
turgutada ja puhkeõhtule puhkama 
minna. Nagu kõik peod, sai ka see 
ükskord otsa ja juba mõlgutati 
mõtteid pehmest voodist. Kui nüüd 
arvatakse, et seks korraks meie 
«kannatused» lõppesid, siis on see 
küll lihtsameelsus. Meie õppejõudu
del, kes näisid rauast olevat, ei ol
nud seiklemise himu veel otsa saa
nud. Seepärast siis juhtuski nii, et 
kui meie oma sõiduriistast uniste 
nägudega välja ronisime, leidsime 
ennast hoopis Kaali järve kaldalt, 
mis ööbimiseks üpris kõhe tundus. 
Aga kui une silmist saime ja seda 
äravaatamata looduse ilu olime 
nautinud, muutus meie meel jälle 
rõõmsaks, et ka selles paigas oma 
jala maha võisime panna.

Seekord oli jõuvanker meid Oris-

V a ria
ф  Rahvusvaheline Üliõpilasliit 

autasustas Tartu Riiklikku Ülikooli 
juubelimedali ja aukirjaga.

ф  Tuli kokku osa ajakirja «Noo
rus» kolleegiumist, et aru pidada 
tuleva aasta plaanide suhtes. Toi
metuse koosseisus on muutusi: pub
litsistika osakonda juhib nüüd 
A. Ustal, kirjanduse ja kunsti osa
konda A. Alas. Viimased selle aas
ta numbrid ei ole ilmumata jäänud 
toimetuse süü tõttu. Kõik on trüki
kojas valmis, kuid trükitud ei saa. 
Tõsist kriitikat oli ajakirja senise 
planeerimissüsteemi pihta, millest 
on tulnud ajakirja sisuline juhuslik
kus, hallus. Leiti, et toimetusel ia 
kolleegiumil on vaja olukorda muii- 
ta. Ammu lubatud uus formaat 
saab ehk tuleval aastal teoks.

4) 21. detsembril valiti ELKNÜ 
Tallinna Linnakomitee I sekretäriks 
seni ELKNÜ KK üliõpilasosakonna 
juhataja kohal olnud A. Vellamaa.

M. KURT

saare keskkooli ukse ette sõiduta
nud. Siin oli lugu nii, et kõik mate
maatika koolmeistrid olid kuskil 
suurel nõupidamisel ja seepärast ei 
jäänud meil muud üle, kui võtta õp
pust kahest füüsika tunnist, ühest 
ajaloo ja ühest vene keele tunnist.

Omavahel arutades jõudsime ot
susele, et kõige paremad ja meile 
kõige õpetlikumad tunnid olid just 
selles koolis, vaatamata sellele, et 
vene keel ja ajalugu pole meie eri
ala. Füüsika tudengid leidsid, et 
õpetaja Oopkaubi antud tund tee
mal «Mehhaanika ülesande rakenda
mine üldjuhul» peaks meil kooli 
minnes kõigil silme ees seisma.

Pärnu linna noortekohvikus «Vi
kerkaar» pandi kohvitassi juures 
tehtule ja nähtule punkt.

OLAV EENSALU, 
füüsika-pedagoogilise haru

IV kursuse tudeng
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MÕNED MURELIKUD 
KÜSIMUSED SEOSES 

D IPLOM ITÖÖDE 
KAITSMISEGA

Bioloogiaosakonna üliõpilas
te diplomitööde kaitsmine möö
dunud kevadel äratas asjaosa- 
listes vastakaid mõtteid. Dip
lomand T. Kurisoo saatis selle 

t kohta ülikooli ajalehele kriiti
lise artikli, mille toimetus suu
nas tutvumiseks ja seisukoha 
võtmiseks ^Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonnale. Et diplomi
tööde koostamine ja kaitsmine 
muutub praegu 1972. a. len
nule järjest aktuaalsemaks, 
siis avaldame T. Kurisoo artik
li ja dotsent Vello Tohveri vas
tuse põhiosa, mis peaks pakku
ma huvi kõigile diplomandidele, 
juhendajatele, retsensentidele ja 
riikliku eksamikomisjoni liik
metele.

Bioloogide uurimistööd nõua
vad sageli aastatepikkusi vaatlu
si. Nendeta pole võimalik saada 
võrdlevaid andmeid, ilma on aga 
võimatu teha järeldusi looduslike 
protsesside kohta. Objektiivsetel 
põhjustel aga peavad mõned üli
õpilased piirduma lühema vaatlus- 
perioodiga, mida ei tohiks hinda
misel lugeda nende töö puudu
seks. Mõnevõrra lihtsam on füsio
loogide ja biokeemikute löö, mille 
iseloom ei pruugi sõltuda__ aasta
ajast ja klimaatilistest faktori
test, kuid nõutavad on teoreetili
sed teadmised ja eksperimentaal
se töö metoodika põhjalik tundmi
ne. Seda võimaldab ülikooli pro
gramm aga alles 4. kursuse lõ
puks. Seepärast jääks diplomitöö 
iseseisvaks sooritamiseks üsna 
vähe aega või tuleb usaldada ju
hendajat, kelle suunav ja abistav 
osa muutub diplomitöö teostami
sel vahel isegi määravaks. Ka 
«Kursuse- ja diplomitööde juhen
dis» (TRÜ, Trt., J967, lk. 4), mis 
on kohustuslik TRÜ taimefüsio
loogia ja -biokeemia kateedri juu
res spetsialiseeruvatele üliõpilas
tele, on öeldud, et «juhendav õp
pejõud annab konsultatsioone ja 
jälgib üliõpilase tööd alates kir
janduse läbitöötamisest kuni töö 
vormistamiseni». Kuid diplomi
tööde kaitsmine näitas, et kõik 
juhendajad pole alati seda nõuet 
sisuliselt täitnud. Millega muidu 
seletada fakti, et üks diplomitöö 
«kukkus läbi» kaitsmisel, üks sai 
«rahuldava» ja üks «hea», kus
juures ka siin märgiti töös esine
vaid metoodilisi vigu.

Diplomitööde vormistamise ja 
kaitsmisega seoses kerkis üles ka 
tööde mahu probleem. Vaatlus
andmete ja katsematerjalide ko
gumiseks ja töötlemiseks kulunud

aeg ületab tunduvalt diplomitöö 
vormistamiseks vajaliku aja, mis
pärast jääb sageli nii mõnigi koht 
diplomitöös nii stiili kui sõnastu
se osas viimistlemata. Selles suh
tes on pretensioonid muidugi õi
gustatud, ehkki kahjuks on sageli 
nii, et diplomitööde varasem val
mimine osutub füüsiliselt võima
tuks. Ka pretensioonid ortograafia 
ja lauseehituse kohta on õigusta
tud, kuigi tahaks siinjuures kan
gesti meelde tuletada, et ajalehes 
«Edasi» ilmunud intervjuus mär
kisid L. Promet ja R. Parve, et 
isegi nemad kasutavad korrektori 
abi ja selles pole midagi häbi
väärset. Diplomandil aga ei jätku 
selleks aega ega tea ka, kustko
hast korrektorit leida.

Raskusi tekitasid ka termino
loogia küsimused. Sageli ju puu
duvad eestikeelsetes teatmeteos
tes andmed hoopiski. Seepärast 
oleks oluline edaspidiste preten
sioonide vältimiseks organiseeri
da diplomandidele konsultatsioo
ne terminoloogia küsimustes. 
Omajagu pahandust toob ka töö
de vormistamine masinakirjas, 
mille puhul masinakirjutaja poolt 
tehtud vead langevad diplomandi 
kaela. On selge, et masinakirjuta
ja ei pruugi olla kursis erialase 
terminoloogiaga ja tavaliselt ei 
olegi ja seepärast ei saa neid 
süüdistada. Kuid ka masinakir
jutaja leidmine valmistab suuri 
raskusi, sest 100 lk. diplomitöö 
ümber trükki mine käsikirjast on 
küllaltki vaevanõudev. Olenevalt 
masinakirjutajast on ka teksti 
trükkimise eest võetav tasu kül
laltki varieeruv. Trükkimiseks ja 
köitmiseks kuluva summa leidmi
ne sõltub aga täiesti asjaosalise 
leidlikkusest. Konkreetse näitena 
võiks tuua asjaolu, et ühe diplo
mitööga seotud rahalised kulud 
ületasid 70 rbl. Oleks hea, kui 
diplomitööde trükkimise kindlus
taksid' kateedrid.

Siit kerkib ka küsimus, kas vn 
vajalik, et diplomitööd oma ma
hult peavad olema nii ulatuslikud 
või piisaks üksnes artikli vormis
tamisest mahus, mis sobiks aval
damiseks trükis kateedri kogumi
kus või erialases ajakirjas. Vii
mane tõstaks üliõpilase vastutust 
oma töötulemuste analüüsil ja in
terpreteerimisel ning ei oleks 
koormav masinakirjutajale, ret
sensendile ja ülijõpilasele endale. 
Selles osas võiks eeskuju võtta 
A. N. Bachi nimelises Biokeemia 
Instituudis J. A. Trotsenko juure.i 
spetsialiseeruvate üliõpilaste dip
lomitöödest. Seoses sellega võiks 
aga tõsta kursusetöös ja menet
luspraktika aruandes kasutatud 
kirjanduse ja katsemetoodika ana
lüüsi osatähtsust. Ka tasuks kaa
luda üliõpilastele masinakirja 
õpetamise vajalikkust.

Ka kaitsmine ise tekitas mõnin
gaid probleeme. Kaitstavad dip
lomitööd hõlmasid väga erinevaid 
ainevaldkondi, mistõttu kuulaja
tel võis tekkida raskusi esitatava 
jälgimisega ning võib-olla see
tõttu esitati tööde kohta suhteli
selt vähe küsimusi. Seepärast ei 
tulnud enamikul üliõpilastest oma 
diplomitöödes toodud seisukohti 
kaitsta, mis valmistab neile tea
tud pettumuse. Kaitsmisele olid 
tulnud vaid üksikud retsensendid,

mis võis jätta mulje, et retsensent 
alahindab nii kaitsmist kui ka ret
senseeritavat tööd. Ka paljude 
üliõpilaste juhendajad puudusid 
kaitsmiselt. Väliskülaliste vähe
sus ning nende varajane lahku
mine näitas, et meie teaduslikud 
asutused ei tunne huvi elluastuva 
bioloogide kontingendi vastu. See 
kõik vähendas muidugi sündmuse 
pidulikkust ja tähtsust diploman
dide silmis ning jäi mulje ,nagu 
kujutaks diplomitööde kaitsmine 
endast vaid formaalsust. Tundub 
küll, et on nagu ära unustatud, et 
diplomandist saab ikkagi täien
dus vabariigi teadlasteperele.

Diplomandide nimel 
T. KURISOO

4* 4*
VASTUSEKS EELNEVALE

Diplotmtööde kaitsmine on täh
tis sündmus nii iga üliõpilase kui 
ka teda juhendava õppejõu peda
googilises tegevuses.

On raske mõistatada, milliseid 
«objektiivseid põhjusi» ja millis
tel üliõpilastel peab T. Kurisoo 
silmas, kui ta kirjutab, et «objek
tiivsetel põhjustel aga peavad 
mõned üliõpilased piirduma lühe
ma vaatlusperioodiga, mida ei to
hiks hindamisel lugeda nende töö 
puuduseks». Kõigil bioloogiaosa
konna teoreetilise haru üliõpilas
tel on kursuse- ja diplomitöö 
koostamiseks vajalike andmete 
kogumiseks ette nähtud ühesugu
se kestusega menetluspraktikad.

Mis siis võib olla objektiivseks 
põhjuseks, et mõnel üliõpilasel 
jääb tegelik tööaeg lühemaks kui 
kursusekaaslastel? Mõnikord on 
tegemist ebaratsionaalse, isegi 
hoolimatu raiskamisega, mõnel ju
hul huvide laialivalguvuse ja 
distsiplineerimatusega, mõni
kord isikliku elu raskustega, mõ
nel juhul looduslikest oludest tin
gitud halbade vaatlus- või katse- 
tingimustega. Üheskoos on need 
juhud üsna harvad, kuid võtkem 
need siiski vaatluse alla. Kahe 
esimese kohta on vähe öelda. On 
ilmne, et aja ratsionaalse kasuta
mise eest vastutab eelkõige üli
õpilane ise. Mis puutub ülejäänud 
motiividesse, siis võib neil juhtu
del üliõpilasele küll kaasa tunda, 
ei ole aga võimalik diplomitöö 
hinnet kõrgendada. Töö on töö ja 
riiklik eksamikomisjon on kohus
tatud hindama selle t u l e m u 
si. Isegi siis,, kui halvad ilmad 
takistasid välitöid või kui rahe 
lõi segi põldkatse, ei saa seetõttu 
kesiseks jäänud tööle panna kõr
get hinnet. Maailma teadvusse lä
heb see, mis on o l emas ,  mitte 
see, mida millegipärast ei ole ole
mas. Kui looduslikud tingimused 
takistavad väärtuslike andmete 
saamist, tuleb juhendaja abiga 
kiiresti ümber orienteeruda ja lei
da lahendatavale probleemile tei
si lähenemisvõimalust, mitte aga 
jääda riigieksamikomisjoni halet- 
suspisaraid ootama. M и t a ti s 
m u t a n d i s  kehtib öeldu ka isik
liku elu raskustest tulenevate ta
kistuste kohta.

Pikaajalised kogemused on ka
teedreid õpetanud üliõpilastele 
andma ülesandeid, millega need 
plaanikindla tööga on võimelised

tähtaegadeks toime tulema. Ena
mik üliõpilasi jõuabki oma diplo
mitöö valmis teatava ajavaruga, 
mis lubab vajalikku tahelepanu 
pöörata ka vormistusküsimustele. 
Plaanide tähtaegadest kinnipida
misel ei ole hiljem vaja pidevalt 
ajapuuduse üle kurta, (õppejõul, 
kelle märkmikus on tööajana tun
dide kaupa kirjas aeg kella 8-st 
20-ni ja kes alles pärast seda 
hakkab tegelema suurimat süve
nemist nõudvate probleemidega, 
on üliõpilase suust sellist hädal
damist kummaline kuulda.)

Autor nagu paneks pahaks, et 
diplomitöö hindamisel arvesta
takse ka väljendusoskust, õige
kirja ja masinakirja korrektsust. 
On loomulik, et diplomand vastu
tab ka oma masinakirjutaja vi
gade eest: enne köitmist tuleks 
töö siiski veel kord läbi lugeda ja 
vead parandada. Töö tuleb valmis 
kirjutada sellise arvestusega, et 
jääks mahti ka redigeerimiseks.

Võib-olia, et tulevikus võtab 
riik enda peale ka töö vormistus- 
kulud, tasudes masinakirjabüroo
le ja köitekojale. Praegu on see 
aga peaaegu ainus õppekulu, mi
da üliõpilane peab ise kandma. 
Kateedrid muidugi ei saa kuidagi 
kindlustada diplomitööde trükki
mist.

Nõue konsultatsioonide kohta 
terminoloogiaküsimustes murrab 
küll lahtisest uksest sisse. Esi
teks — kõigis loengukursustes, 
kõige põhjalikumalt aga erikur
sustes, käsitlevad õppejõud ka ter
minoloogiat. Tuleb ainult olla 
tähelepanelik.

Teiseks on kateedrites peetud 
konsultatsioone kõigile diploman
didele kogu 10. semestri vältel.

Kolmandaks on viimasel ajal 
ilmunud rida erialasõnastikke. 
Nende kasutamine lahendab suu
re osa . terminoloogiaprobleeme 
juba praegu. Tulevikus on ette 
näha nii täiendavate sõnastike il
mumist kui ka uute ülikooliõpi
kute sisuregistrite kasutusvõima- 
malust. Täiendava huvi korral ter- 
rninoloogiaküsimuste vastu on 
täiesti mõeldav, et neid küsimusi 
käsitletakse näiteks ÜTÜ ringi
des.

Kõige enam rahutust tekitavad 
kirjutises . tendentsid, mis ilmne
vad kriitikas juhendajate aadressil 
ja taotluses diplomitöö nõudeid 
maha tingida.

Siin tõuseb küsimus, mil mää
ral õppejõud vastutab juhenda
tava üliõpilase hinde eest? Kadu
nud professor A. Vaga toonitas 
alati, et juhendamine ei ole talu- 
t a mine. Seda tahaks ütelda ka 
autorile, kes tsiteeritud diplothi- 
tööde vormistamise juhendist on 
välja lugemata jätnud selle, et 
diplomitöö on lõppude lõpuks ik
kagi ü l i õ p i l a s e  töö ja et se
da hinnatakse nagu eksamivas- 
tuseidki sellest aspektist lähtudes, 
lühendaja annab juhendeid, nen
de täitmisš kvaliteet sõltub aga 
üliõpilasest. On väär oodata, et 
juhendaja peaks tegema üliõpi
lase tööst «väga head» vääriva 
teose. On siiski loomulik, et nagu 
erinevad onia tasemelt eksami- 
vastused, nii erinevad ka diplomi
tööd. Selles avalduvadki üliõpi
laste võimete ja töökuse erinevu
sed. Neid kustutada juhendaja

R. Nigol

Kolmveerand sajandit tagasi 26. 
detsembril algas TRÜ riigi- ja hab 
dusõiguse kateedri vanemlaborandi 
Rudolf Nigoli elutee. See on olnud 
iöõrohke, sihikindel, sisukas ja 
rikas. Juubilari rikkus seisab mit
mekülgsetes teadmistes, paljude 
võõrkeelte tundmises, tööarmastu
ses ja -oskuses, uue tajumises, op
timismis, abivalmiduses ja vastutu
lelikkuses. Seetõttu on tulnud ka 
rohkem andja ning abistaja kui 
saaja olla.

Tugeva ja terve aluse edasiseks 
arenguks andis juba kodu oma se
pikoja ning heleda ääsitulega Tartu 
rajooni Luunja külanõukogus. Siin 
karastusid nii teras kui ka inime
sed, siin kujunesid tõetunnetus, ko
husetunne, tugev elujaatus, tunde- 
hell suhtumine kaasinimestesse. 
Töökus ja õppimishimu viisid juu
bilari Lohkva külakoolist Tartu 
Aleksandri Gümnaasiumi ja sealt 
Tartu Ülikooli Õigusteaduskonda. 
Juristidiplom kiitusega pärineb 
1927. aastast.

- Teadmiste avarus, täpsus ja ko
husetundlikkus tegid temast nõutud 
töömehe mitmesugustes keskasu
tustes. PaJjudele noorematele juris
tidele on kindlasti uudiseks, et kol
meköitelise «Eesti NSV õigusnor
mide kogu 1940—1941» koostaja on 
R. Nigol. Tema kui «Eesti NSV 
Teataja» vastutava toimetaja valv
sa silma alt on läbi käinud ka ko
gu sõjajärgne õiguslooming aastail 
1946—1950.

Alates 1950. aastast elab ja töö^ 
tiab R. Nigol Tartus, millest viima
sed 17 aastat on TRÜ-ga seotud.

Temalt on palju õppida, kõige
pealt muidugi oskust töötada, töö
tada ilma kõlavate fraaside ja vä
liste efektideta, keskenduda isegi 
siis, kui on kära ja müra. Ükskõik 
mida tal ka teha on tulnud, kas 
arhiivimaterjale uurida, tõlkida, re
digeerida, plaane ja aruandeid 
koostada, kirjandust refereerida, 
teaduslikust töost osa võtta vm. — 
kõike on ta hingega teinud. Head 
tööd iseloomustab see, kui tegija 
paneb sinna juurde tükikese südant. 
Oma südametunnistust pole aga 
juubilar kunagi kohakaasluse alu

sel pidanud ega oma tööd abitööna 

võtnud. See kohustab ühtlasi tema 

töövilja kasutajaid.

Imekspandav on samuti R. Nigo- 

Si oskus oma töid-tegemisi ja har-

õigupoolest ei tohigi. Läbivaata
miseks esitatud tekstis näitab ju
hendaja küll ümbertöötamist va
javaid kohti ja teeb muidki ette
panekuid, nende realiseerimine 
sõltub aga üliõpilasest. Siin peab 
õppejõud tunnetama õiget piiri, et 
töö jääks ikkagi üliõpilase tööks. 
Seega ei ole midagi imelikku või 
halvakspandavat selles, kui kesk
pärane üiiõpilane saab ka diplo
mitöö eest keskpärase hinde.

Kirjutises häirib üksikute üli
õpilaste mentaliteet, mis positiiv
sed saavutused kirjutab ainult üli
õpilaste enda kontosse, ebaõnnes
tumistes süüdistab aga peamiselt 
õppejõudu. Viimasel juhul ilmneb 
lasteaiahoiak: tehke, andke mei
le, korraldage meile, vastutage 
meie eesti

Kokkuvõtlikult võib teha järel
duse: ka teoreetilises harus tuleb 
kaaluda, kas mitte diplomitöö 
koostamisele lubada ainult tuge
vaid üliõpilasi, keskpärastelt aga 
nõuda riigieksamit, nagu see toi
mub pedagoogilises harus. On oa
ga halb, kui üliõpilastes võtab 
maad arvamus, et ju diplomitöö
ga ikka valmis saab, küll juhen
daja vastutab ja teeb! Sellisel ju 
hul võib diplomitöö nähtavasti ol
la isegi lõpetajate, s. o. ülikooli 
produktsiooni kvaliteeti madal- 
dav tegur. Riigieksam aga sunnib 
üliõpilast e n n a s t  töötama.

Diplomitöö mahtude kohta pole 
teaduskonnas kunagi esitatud 
liialdatud nõuded. Keskmiselt on 
neis 50... 100 lk. teksti, millest 
piisab küsimuse terviklikuks käsit
luseks. Muidugi sõltub maht ka 
töö iseloomust, kuid see peab siis
ki võimaldama teemakohase küsi
mustiku vormikohast ja sisult ter
viklikku esitust. Just terviklikku- 
senõude tõttu (see on aga obliga
toorne selleks, et üldse hinnata 
üliõpilase teaduslikku taset) ei 
saa diplomitööd asendada artik- 
liga.

On kahju, et kaitsmisele ei saa 
tulla kõik retsensendid, eriti need. 
kelle töö- ja elukoht ei ole Tartus. 
Selles suhtes ei saa teaduskond 
ega kateedrid küll palju ära te
ha — puudub võimalus retsensen
tide komandeerimiseks. Võib-olla 
tuleks uuesti kaaluda ülikooli
sisest retsenseerimist, seda enam, 
et õppejõud tavaliselt oskavad 
üliõpilaste töid õigemini hinnata 
kui pedagoogilisest tööst eemal 
seisvad teaduslike asutuste tööta
jad. Riigieksamikomisjoni kompe
tentsuses siiski ei maksa kahel
da — selles on osakonna kõigi 
kateedrite esindajad, tingimata kü 
kateedrijuhatajad. Nii et, kui oma
vahel öelda, diplomandide ette
kannete jälgimisel meil seni just 
raskusi pole tekkinud, sest oleme 
kõik bioloogid ja kutsetöö nõue
test tingitult orienteerume < siiski 
ka naaberaladel, mitte ainult oma 
kitsamas huuivaldkontias.

Kas kaitsmine oli formaalsus? 
Kui nii, siis millega seletada «ka
hest» «viieni» diferentseeritud hin
deid, mõnigi kord ka hinde erine
vusi retsensendi ettepanekust? Ei, 
formaalsus see ei olnud ning ühel 
ja teisel diplomandil tuli vastata 
üsnagi olulistele küsimustele, en
nast sõna otseses mõttes kaitsta. 
Küsimusi ei olnud seal, kus üli
õpilase tase selgus juba ettekande

kaigus. Dotsent V. TOHVER

rastusi ajastada. Hea töö nõuab 
mitte ainult kohusetunnet ja sü
dant, vaid ka " aega. Kuid samal 
ajal on juubilaril arenenud muusi
kameel ja kunstitunne. Lugemis- 
janu rahuldab ta otse originaal
kirjandusest, vallates üheksat võõr
keelt. Matkaradadel on ta võrdne 
partner noortele. Seejuures pole 
juhtunud kuulma, et ta kurdaks 
ajapuuduse üle.

Samuti ei meenu, et juubilar 
oleks kõrgendanud vahel hääletoo
ni, vahetanud käitumismaneeri vas
tavalt vestluskaaslase positsioonile 
või jaganud teistega oma tusatuju. 
Alati reipana, heasoovlikuna, osa
võtlikuna, tähelepanelikuna ja abi
valmina on ta võitnud kõikide lu
gupidamise ja austuse.

Sinu juubelipäevaks kõige sü
damlikumad õnnitlused ja pari
mad soovid. Töid ja tegemisi, kus 
on vajalikud Sinu abi ja nõuanded, 
on palju. Selleks jõudu ja tugevat 
tervist!

õigusteaduskonna kollektiiv

«Tartu Riiklik Ülikool»
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Dotsent 
E. Salumaa 50

Juubelite arv meie suures_ peres 
aina sageneb. Keskikka jõuavad 
'sõjajärgsetel aastatel oma peda
googi- ja teadlaseteed alustanud 
õppejõud. 26. detsembril tähistab 
oma juubelit Õigusteaduskonna tsi
viilõiguse ja -protsessi kateedri 
dotsent Edgar Salumaa. Ta kuulub 
nende hulka, kelle õpingud keskkoo
lis katkestas sõda. Sõjatee legi ta 
kaasa Eesti Laskurkorpuse 27. las- 
kurpolgu sideroodu sidemehena. 
Pärast demobiliseerumist lõpetas ta 
1947. a. Tartu V Keskkooli ja as
tus samal aastal Õigusteaduskonda. 
Lõpetas selle viie aasta asemel 
nelja aastaga ja asus 1951. a. sü
gisel õppejõu kohale. Polnud sellel 
ajal aega ega võimalusi noort 
>:aadrit aspirantuuri kaudu ette val
mistada. Kandidaadikraadi kaitses 
ta töö kõrvalt 1962. a.

E. Salumaad tunnevad meie pe
res paljud. Oma eriliste isiklike 
omaduste tõttu on ta olnud palju
del vastutavatel ühiskondlikel koh
tadel. Juha üliõpilaspõlves oli ta 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee inst
ruktor, TRÜ komsomolikomitee sek
retär, TRÜ ametiühingukomitee ase
esimees, hiljem TRÜ parteikomitee 
sekretär, õigusteaduskonna partei
büroo sekretär, õigusteaduskonna 
dekaan jne. Puhkust ühiskondliku 
•töõ liinis pole ta veel aastatki saa
nud.

Ainsa spetsialistina vabariigis on 
tema õlul lasunud kogu perekonna- 
õiguse ja tsiviilprotsessi teaduslik 
probleemistik, seadusandluse täius-

Kõrgema kooli eelloost Tartus

tamine, loenguline propaganda jne.
Teaduslike probleemide üle juurd

leb ta kaua ja põhjalikult. Kõik 
peab seal olema omal kohal.

Kogu tema tööd, suhtumist kaas
inimestesse ja ühiskondliku elu 
keerukatesse probleemidesse iseloo
mustab suur kohusetunne, erakord
ne järelemõtlikkus, tasakaalukus, 
inimlikkus, erakordselt arenenud 
õiglusetunne. Tüdimuse või väsi
muse korral aitab teda huumor ise
enda ainetel.

Soovime Edgar Salumaale rauge
matut energiat edaspidiseks.

Kolleegid

G G G
ehk eesti keele kateedri generatiivse 
grammati-ka grupp pidas hiljuti 
aastakoosoleku — traditsioonilise 
kokkuvõtmise lõppeva aasta tööst. 
Juttu oli peamiselt tänapäeva eesti 
keele probleemidest.

Kõige rohkem tegeldakse grupis 
semantikaga, siit ka enamik ette
kandeid. H. Rätsep, kes näitas ver
bipaaride tooma-viima ning tulema- 
ninema opositsioonide ainulaadsust, 
|'a U. Viks, kes analüüsis lausesisese 
pronominalisatsiooni põhjusi ja tin
gimusi, lähtusid situatsioonianalüü
sist. H. Õim rääkis predikaatidest, 
nimisõnadest ja tähistavaist struk
tuuridest. Verbi ja noomeni vahe
lise derivatsiooni semantilist külge 
käsitlesid R. Kasik ja A. Mölder — 
esimene verbist, teine noomenist

lähtuvas suunas. J. Kaplinski rääkis 
nominatiivsuse ja predikatiivsuse 
vahekordadest eesti keele morfee
mides. Uudse folkloorikäsitluse tõi 
kuulajate ette A. Krikmann, kes kõ
neles vanasõnade semantilisest in
definiitsusest. Süntaksisse kuulus 
teine rahvaluuleaineline ettekanne, 
kus H. Niinemägi tõi välja regilau
lude parallelismis peituvaid süntak
tilisi seaduspärasusi: des-konstrukt- 
siooniga seostuvaist reeglipärasus
test rääkis E. Uuspõld. Kaks ette
kannet oli fonoloogidelt. T.-R. Viitso 
selgitas i ja e vahelduse kaua äh
maseks jäänud seaduspärasusi. 
M. Hint rääkis piirisignaalidest üld
se ja ka konkreetselt eesti keeles. 
Grupi keelestatistik J. Valge võrd
les kvantitatiivselt-kvalitatiivselt 
TASS-i sõnumite ja spordiartiklite 
sõnavara ajalehes «Edasi».

H. NIINEMÄGI

LudH U vS I

Ametiühingukomiteele saabusid 1972. a. I kvartali sanatooriumi- ja 
puhkekodutuusikud.

Tuusikute eraldamisel püüti arvestada üliõpilaste talvist õppevahe- 
aega ja nii on 16 puhkekodutuusikust 14 võimalik kasutada üliõpilastel. 
Jääme Ootama sooviavaldusi, hiljemalt 12. jaanuariks 1972. a. 

Pansionaat «Adler» 24.01.— 10.02. — hind 24.— rbl. 2 tuusikut
Cirulisi

Pühajärve

Laulasmaa

17.01,—31.01. — 
1.02,— 15.02. —

23.01,— 3.02.—  
10.03,—21.03. —
25.01,— 5.02. —

7.20
7.20
7.20
7.20
7.20

Saabusid ka sanatooriumituusikud. Neid, kes tellisid, palume astuda 
läbi ametiühingukomiteest.

Edaspidi hakkab vabariiklik komitee meile eraldama tuusikuid terve 
aasta peale korraga, et oleks sanatoorse ravi vajajatel parem oma puh: 
kust planeerida. Seepärast on palve kõigile neile, kellele arstid on 
soovitanud sanatoorset ravi — esitage oma taotlused koos arsti õiendiga 
kogu 1972. a. peale 5. jaanuariks. Siis saadakse teie soovi võimaluse 
piires veel arvestada. AMETIÜHINGUKOMITEE

JOHAN SKYTTE

isa Bengt Nilsson (s.o. Nilsi poeg) 
Skräddare (tõlkes: Rätsep) kuulus 
linnakodanike seisusesse ja oli ol
nud Nyköpingi bürgermeister. Poeg 
Johan Bengtsson kandis nooruses 
nime Schroderus [skroderus]. Li
gaks õpingutele Rootsis õppis ta 9 
aastat Saksamaa ülikoolides (Wit
tenberg, Frankfurt, Marburg), kus 
talle avaldasid mõju ka humanismi 
ideed. Andekus ja töökus tegid te
mast nendes tingimustes oma aja 
ühe kõige harituma rootslase. 
1602. a. kutsuti ta Rootsi kroon
printsi Gustav Adolfi kasvatajaks 
ning nüüd avanes andekal, töökal 
ia õpetatud noormehel võimalus kar- 
iääri teha. 1603. a. sai ta riigikant
selei sekretäriks, 1604. a. tõsteti ta 
aadliseisusesse ning tavakohaselt 
võttis endale uue nime — Skytte, 
lärgnevail aastail täitis ta kordu
valt tähtsaid diplomaatilisi ülesan
deid ja nihkus ametiredelil järk
järgult ülespoole. 1610. a. sõitis ta 
saadikuna Inglismaale, et sõlmida 
abielu Gustav Adolfi ja Inglise 
pritsessi vahel. Abielu ei saanud 
küll teoks, kuid selles polnud süüdi 
mitte saadik. 1611. a. määrati Johan 
Skytte Västmanlandi asehalduriks, 
1612. a. sai ta kammernõunikuks ja 
1617. a. riiginõunikuks. Seoses Gus
tav II Adolfi plaaniga ühendada 
Euroopa protestantlikud riigid ühi
seks võitluseks katoliikluse vastu, 
juhtis Skytte 1617. a. suurt saat
konda Taani, Lüübekisse, Hollan
disse ja Inglismaale. 1621. a. oli 
ta juba nende 9 riiginõuniku seas, 
kes juhtisid riiki kuninga äraolekul. 
Oma joon sise- ja välispoliitikas 
viis ta konflikti mõjuvõimsa 
Oxenstiernade perekonnaga, kellest 
Axel Oxenstierna oli riigikantsler, 
selle vend Gabriel Johan aga Skyt
te peamine vastane.

1622. a. määrati Skytte Upsala 
ülikooli kantsleriks. Ta tegi ära vä
ga suure töö ülikooli väljaarenda
misel ja taseme tõstmisel. Ühtlasi 
on tal suured teened laplaste kooli- 
olude korraldamisel.

Tasuks oma teenete etst sai Jo
han Skytte suuri läänistusi, millele 
lisandus naise kaasavara. Tunnus
tusele diplomaadina, riigimehena ja 
Upsala ülikooli juhtijana lisandus 
rikkus ja 1624. a. ka Duderhofi 
vabahärra tiitel. Nagu võib näha ta 
mitmetest kõnedest, ei unustanud 
see juba peaaegu aristokraadiks 
tõusnud mees, et ta oma seisusest 
väljatõusmise eest võlgneb tänu 
eeskätt haridusele.

1629. a. määrati Johan Skytte 
Liivimaa, Ingerimaa ja Käkisalmi 
(Karjala) kindi alkuberneriks. Ta 
sai kuningalt suured volitused uue 
kindralkubermangu administrat
siooni ja kohtuasjanduse ümber
korraldamiseks ning eriinstrukt- 
siooni ka selle kohta, et sealset 
noorsugu tuleb kasvatada usundi 
ja raamatu najal ning et selleks 
tuileb asutada Liivimaal gümnaa
sium.

5. veebruaril 1630. a. saabus Jo
han Skytte Liivimaa, Ingerimaa ja 
Käkisalmi kindralkubernerina Stok- 
holmist Tallinna ning ohtlikust tal
visest merereisist puhkamata asus 
kohe uuesti teele, et jõuda talle 
usaldatud kindralkubermangu kes
kusesse

TARTU.

Keskuse valikul kõneles Tartu 
kasuks eelkõige ta keskne asend 
uute vallutatud alade suhtes. Pea

legi oli Tartu olnud kunagi ka 
piiskopkonna keskus ja Lääne-Eu- 
roopas tuntud hansalinn. Tõsi küll, 
Tartu kaubandus oli alla käinud, 
linn sõdadest suuremalt osalt va
remeis ja rahvaarv väike, kuid Lii
vimaa suurim linn Riia oli liialt 
kubermangu servas.

H. PIIRIMÄE

slvadeniia 
ustav iana 

asutamise 
ajaloolisest 
tagapõhjast

шШМШШа

GUSTAV I I  ADOLF,

Liivimaa, Ingerimaa ja Karjala 
administratiivse keskusena pidi 
Tartu saama ka õuekohtu ja plaa
nitsetud uue kooli — gümnaasiumi 
asupaigaks. Vaekausi meie kodulin
na kasuks pidi gümnaasiumi suh
tes kallutama veel asjaolu, et just 
Tartus oli tegutsenud jesuiitide kol
leegium.

Uus kindralkuberner asus tööle 
suure energia ja visadusega, 
kusjuures ta tegevus kutsus esile 
nördimuse nii kohaliku balti-saksa 
aadli kui ka rootsi päritolu uute 
maavaldajate seas. Johan Skytte 
nõudis juba siis reduktsiooni, s. o. 
aadlimaade tagasivõtmist riigile. 
Tartu õuekohtu ja maakohta loomi
sega tekkis riikflike kohtute süs
teem, mis tunduvalt piiras aadli 
õigusi kohtumõistmise alal. Pärast 
seda kui Gustav II Adolf oli 
1632. a. Lützeni lahingus lange
nud, alustas Liivimaa aadel vastu
rünnakut ning saavutas 1634. a. 
Johan Skytte ärakutsumise Liivi
maa kindralkuberneri kohalt. Enne 
seda jõudis ta aga paljugi korda 
saata.

Uks esimesi asju, miillega uus 
kindralkuberner alustas siinsete ala
de valitsemist, oli Tartu

GÜMNAASIUMI
RAJAMINE.

Juba 8. veebruaril, s.o. 3 päeva 
pärast Tallinna jõudmist, saadab 
ta Tartust teele ladinakeelse kirja 
Upsala ülikooli arstiteaduse pro
fessorile Johan Raicusele palvega 
kiiresti Tartu tulla ja võimaluse 
korral kaasa tuua uue kooli jaoks 
sobivaid õppejõude. Pommerist pä
rit Johan Raieusega oli Johan

Skytte tuttav sellest 'ajast, kui vii
mane oli Upsala ülikooli kantsle
riks. Nagu selgub nimetatud kir
jast, on Skytte ja Raicus juba Up
salas arutanud Tartu gümnaasiumi 
asutamist ning nüüd kutsutigi 
J. Raicus uut kooli organiseerima

24. mail 1630. a. on Johan Raicus 
juba Tallinnas. Kevad ja suvi ku
lusid organiseerimistöödeks, kuid 
18. augustil 1630. a. võis Johan 
Skytte teatada 100 eksemplaris trü
kitud saksakeelse plakatiga Tartu 
nn. partikulaarkooli ja gümnaasiu
mi ehk kolleegiumi asutamisest 
(esimese all mõeldi ilmselt uue koo
li osa, kus anti gümnaasiumi jaoks 
vajalikku eelharidust).

Plakatis räägitakse humanistide 
le omases laadis hariduse kasulik
kusest ja öeldakse, et armsad vane 
mad ei saa pakkuda oma lastele 
sellest midagi kõrgemat ega pare
mat. Kohalikke olusid lausa trotsi 
des teatatakse, et gümnaasium on 
võrdselt aadli, linnakodanike ja ta- 
lupojaseisuse jaoks. Võib-olla ka 
enda eluteed meenutades kirjutab 
J. Skytte, et lai maailma pakub sa
geli näiteid sellest, kui kõrgele 
võib tõusta ka alamast seisusest 
ainuüksi õpingute varal. Tartu 
gümnaasiumis pakutava kohta lu
batakse, et seal õpetatakse mitte 
ainult 4 peakeelt (ladina, kreeka, 
heebrea ja kaldea), vaid ka prant
suse, läti, eesti ja ingeri * keeles 
kõnelemist, kirjutamist ja lugemist. 
Lubatakse õpetada ka arvutamist 
ja fortifikatsiooni, kuid eriti kõiki 
«vabu kunste» ** ja lisaks sellele 
pakkuda veel kolmes fakulteedis 
(teoloogia, juura ja meditsiin) vai
mulikuks või ilmalikuks teenistu
seks vajalikke teadmisi, õpilaste 
ülalpidamiseks lubati korraldada 
ühistoitlustamine (Communitet, 
Convict), kus iga poiss ja üliõpi
lane «iga päev ja iga nädal» võib 
vähese raha eest süüa saada.

1. septembril 1630. a. nimetati 
J. Raicus Tartu Gümnaasiumi rek
toriks (oli ühtlasi meditsiiniprofes- 
tor). 12. septembri kandis Johan 
Skytte Gustav II Adolfile ette, et 
gümnaasium, mille kuningas oli 
käskinud asutada, võib pärast 
mihklipäeva (s. o. 29. sept.) nii 
pea, kui professorid on kohale jõud
nud, käiku minna. Tegelikult toi
mus Tartu gümnaasiumi pidulik 
avamine küll alles 13. oktoobril 
1630. a. Sel puhul esines Johan 
Skytte pika ladinakeelse programm- 
kõnega. Selles ülistas ta haridust 
ja mitmesuguseid teadusi ning rõ
hutas, et gümnaasium peab Liivi- 
maalt välja juurima barbaarsuse.

Seega oli suurriikide suurte sõ
dade ja ideoloogiliste võitluste ajal 
laastatud Liivimaa varemeis väike
linnas astutud üks samm vaimu
valguse levitamiseks.

* Mõeldud ilmselt Isuri ja vadja dia
lekte.

1944. aasta oktoobris töötasime 
kütmata ruumides, aga vedeliku- 
>ammas kraadiklaasides tõmbus

Majandusjuhataja
päev-päevalt järjekindlalt lühemaks. 'Ы  TT
Kes ütleks, mida näitab ta kuu aja U U  V w j SM t l ß  8  U L U B  JL1
parast, mil oppetoo peab juba taie j r(j abikaasaga teatrist «Vanemui-
nooga toimuma.  ̂ ne>> parteigrupi sekretäriks valiti

Mis sellest, et õppejõud on ole- Lydia Roots,
mas, mis sellest, et üliõpilased on tibatillukesena alustas ü 1 i-

4-sa[nas, , . аи^ оогш.гтп kooli parteiorganisatsioon oma te-
ia ii da de tindipottides on tint jaaks g-evust pärast Eesti mandriosa va-
kulmumas (täitesulepea oli sel aja, bastamist fašistlikest anastajatest,
suhteliselt haruldane ja «pastakaid» on j-.a kasvanud enam kui sa-

01 т-n 1, jakordseks (vanemuislaste kaas-
Jalle holjus Damoklese mook uh- abita), kujutades endast võimsat

>ч00Ь oppetoo alustamise kohal. jõudu kogu -ülikooli töö organisee-
Tõsi. Maakonna Parteikomitee lu- rimise käigus. Aga siis — 27 aas-

bas ülikooli abistada puude veoga, tat tagasi lasus parteitöö pearas-
kuid loomulikult vaid lumetee ku- kus ülikoolis sm. Rootsil, sest
iunemisel, seega paremal juhul det- H. Kruus ja K. Taev olid administ-
sembri teisel poolel, jaanuaris, ratiivtööga täiesti koormatud, Irdid
Seni tuli aga soojendada nii_ennast aga seotud teatri organiseerimi-
kui teisi mõttega, et rindesõduritel sega.

on veelgi külmem. Oktoobri lõpul tuli sm. L. Roots
Ülikooli administratiivaparaadi minu juurde pärima, missugused

tegevuse alustamisel septembri lõ- väljavaated on üliõpilaste ühisela-
pul -- oktoobri alguses kujundati mute sisustamiseks. Et L. Roots on 
ülikoolis parteigrupp. Algul kuulus ajaloolane, siis alustasingi ajaloo-
selle koosseisu kõigest 5 kommu- lise õiendiga ülikooli ühiselamu 
nisti -— Hans Kruus, Karl Taev, kohta. Enne Esimest maailmasõda 
Lydia Roots ülikoolist ja Kaarel oli ülikoolil tolle aja kohta vägagi

Dotsent Anatoli Miti mälestused

LYDIA ROOTS.

võimas ühiselamu Hetzeli tänaval 
(praegune J. Liivi tn. 4). Kodanli
ku Eesti võimukandjad ei pidanud 
vajalikuks hoolitseda üliõpilaste 
odava majutamise eest. Kehtis-põ
himõte, et kes ei jõua maksta era- 
korteri või toa eest, sel polegi 
Vaja ülikoolis õppida. Hoone J. Lii
vi tn. 4 anti üle Riiklikule Arhiivi
le, jättes vaid ühe osa neljandast 
korrusest ülikoolile meteoroloogia 
observatooriumi ruumideks.

Nii me siis olimegi 1944. a. ok
toobris olukorras, kus mitte ainult 
sisustus ühiselamute jaoks puudus, 
vaid ühiselamuid polnud olemaski! 
Majandusaparaat oli muidugi sil
mas pidanud sissesõitvate üliõpi
laste majutamise vajadust ning osa 
ruume üliõpilassöökla kolmandal 
korrusel eraldanud üliõpilastele 
«katusealuseks». Kuid seda oli ilm
selt vähe ja sm. Roots lubas omalt 
poolt teha kõik võimaliku, et ruume 
juurde saada. Selle tulemusena an
dis Tartu Linna Täitevkomitee ühis
elamuna kasutamiseks Näituse tn. 
7 maja kaks ülemist korrust (prae
gu O. Lutsu tn.).

Igasse tuppa saime paigutada 
ühe laua, paar tooli ja see oli kõik,

** Vabade kunstide (artes liberales) 
hulka kuulusid antiik- ja keskajal gram
matika, dialektika, retoorika (trioium) 
ning aritmeetika, geomeetria, muusika 
ja astronoomia (quadrivium). Trivlum 
moodustas algõpetuse, quadrivium 'I 
hulka arvatud ained loeti kõrgema õp 
peasutuse programmi kuuluvaiks.

mis me teha saime. Voodeid pol
nud kusagilt võtta ning «küljealu
se» pehmendamiseks tõime tuba
desse põhku. See oligi meieVgsi- 
meste «ühiselamute» kogu slsp? 
tus! Tekke, patju ja linu pi4jd 
õppima tulijad ise kaasa tooma. 
Jäi veel hoolitseda akende pimen- 
duspaberi muretsemise eest. 
F. Onni lubas uuueks aastaks val
mistada 30 puuvoodit. Need tegi 
ta ka valmis, kuid 30 voodit tege
liku vajadusega võrreldes oli ikka
gi vähem kui vähe.'

Kui praegusel ajal majutada 
neljale üliõpilasele ettenähtud ruu
mi viis, siis kerkib kohe üle- 
majutamise probleem. 1944. a. sü
gisel pidime arvestama, et igasse 
ruumi tuleb majutada üliõpilasi 
niipalju, kui vähegi mahub. Ei 
saanud ju kõne alla tulla iilema- 
jutamise küsimus linnas, millest 
üle poole oli varemeis.

Kõigile nuhtlustele lisaks kum
mitas kütuse puudumine ka ühis
elamutes. Veel ei töötanud korra
päraselt veevärk, seega ka sansõl- 
mede kasutamine oli häiritud.

Niisiis majandusaparaadil oli 
muresid rohkem kui vaja ning 
ainsaks lohutuseks oli lootus, et 
sõda hakkab lõpule jõudma. 10. ok
toobril olid Valgevene 3. rinde 
väed kindral I. D. Tšernjahhovski 
juhtimisel tunginud Ida-Preisi- 
maale ning sõda kõigi oma «mõ
nudega» oli nüüd jõudnud nende
ni, kes ta olid algatanud ja kogu 
maailmas tekitanud nii palju vilet
sust ning põhjustanud nii palju 
kannatusi.

«Tartu Riiklik Ülikool»
nr. 38. 24. 12. 1971. a. 3. lk



Labürindil 
leidub ka 
väljapääs

15. detsembril jõudis ansambel 
«Amores» oma neljanda luulekava 
«Pendel-labürint» esietendamiseni 
TRÜ klubis. Kolme aastaga on
* Amor es» muutunud grupist luu
let lugevast filoloogist luuleteat
riks, kelle esinemiste külastamine 
kuulub ülikooli avalikus arvamu
ses hea tooni hulka, kelle eten
dustele koguneb ka linna intellek
tuaalne «Roorekiht», Selle tee 
läbikäimine on ansamblile olnud

* vaeva nõudev, kuid ühtlasi ka 
õnnelik, seda just seetõttu, et kõik 
kavad on vaatamata vastakatele 
arvamustele siiski rambivalgust 
näinud ja ka ajakirjanduses leebet 
vastuvõttu leidnud. Kui seniste 
kavade heasoovlikul hindamisel 
tuli teha siiski enam või vähem 
tõsiseid mööndusi, siis viimase 
kava iseloomustamiseks võime ka
sutada juba kunstilise taseme 
nõudlikumaid mõõdupuid. Rõõmus
tab eelkõige see, et sündimas on 
tõeline luuleteater. Tegijad on aru 
saanud, et avalikul luule lugemisel 
on mõte vaid siis, kui selle ees
märgiks on uue kunstilise kujundi, 
uue mõtte tekitamine, kui kogu 
õhtut kannab lavastuslik kontsept
sioon, mis jõuab vajaliku selguse
ga ka vaataja-kuulaja teadvusse. 
l/aid ' luuletuse enda tekstis leidu
va mõtte nii- või teistsugune 
interpreteerimine, luuletuste nii- 
või teistsugune rittaseadmine ei 
õigusta nende ettekandmist, sest 
endale vastuvõetava tõlgenduse 
leiab iga kirjaoskaja alati meelsa
mini ise luuletust lugedes, vastu
võtmatu möödub aga ta teadvusest 
püsivat jälge jätmata. Luuleteatri 
sünniks pole tingimata primaarne 
etlejate meisterlikkus, nagu tema 
sündimata jäämist ilulugemine ei 
päästa (meenutagem kasvõi Noor
sooteatri J. Liivi õhtut). Esmane 
on eelkõige kogu õhtu mõte, mis 
teostub luuletuste valiku, nende 
sobitamise ning nende tekstile 
adekvaatsete füüsiliste väljendus
vahendite leidmise kaudu; viimaste 
puhul muutub tõepoolest meister
likkus primaarseks. Luule ise an
nab etendusele poeetilise vormi 
ning ka saadavale elamusele poee
tilise alatooni, kujutades endast 
teatavas mõttes kunstlikku ase
ainet puuduvaile poeetilistele näi
denditele. Nii on luuleteater alati 
eelkõige teater, mitte aga kirjan
dusõhtu, mis võib huvi pakkuda 
vaid ehk juhul, kui oma teoseid 
loevad autorid ise. Taolisi eten
dusi on meie vabariigis viimasel 
ajal olnud päris mitu, meenuta
gem eelkõige' Ela ja Mati Undi 
«Suits pööriööluhtadel» (J. Liivi 
ja P.-E. Rummo luule ainetel), 
E. Hermküla — J. Toominga G. 
Suitsu luule õhtut, /. Normeti — 
A. Üksküla J, Liivi etendust Tele
visioonis. *

Taoliste etenduste hulka võib 
lugeda ka «Amor ese» viimase 
kava.' Etenduse mõte on esile too
dud kontrasti printsiipi rakenda
des. R. Tagore idamaisele ja antro
potsentristlikule maailmapildile 
vastandatakse kaasaja «tarbe- 
lüürika» ja ühes sellega ka kõik 
antihumanistlik ja piiratult ru
tiinne meie ümber.

Osi eraldi vaadates peab mär
kima seda hämmastavat tunde- 
siirust, teeskluse ja edvistamise 
puudumist, millega üliõpilased lu
gesid armastusvärsse. See puhas 
ja aus inimsuhete maailm, mis ro
helisel vaibal meie ette manati, 
kutsub vaatajas esile püüde tao
liste suhete järele ja valu nende 
puudumise pärast, mis osalt on tin
gitud üha kiirenevast elurütmist 
ja stereotüpiseeruvast maailma
pildist — teravana lõikub see al
gul loodud lummusesse. Teises 
osas ütlesid esinejad välja palju
gi sellest valusast, mis neile hin
ge oli kogunenud, seda tehti otse 
ja ausalt ning nii see mõjus ka 
publikule. Tundub, et tõeliste inim- 
suheteni, sügavalt elamusliku elu
ni jõudmiseks on praegusel ajal, 
kus tehnika ja informatsiooni 
progress lausa sunnib tundeid ja 
mõtteid poolfabrikaatidena haa
rama, vaja ehk suuremat hinge
jõudu ja selgemat sihinägemist 
kui kunagi varem. Tõdesid aga 
vaid omandades ja mälulattu kon- 
serveerides, ise nendeni jõudmise 
teed läbi käimata, jääbki meie kell 
taha ning muutub oma tahajää- 
mist tunnetanuna kõike uut igas

suunas lahmivaks pendliks — 
mõte, mis eriti selgelt kogu eten
dusest kõlama jäi.

Oma sotsiaalselt selguselt pais
tab kogu kava olevat koguni 
kunstile omast piiri ületavalt ske
maatiline. Rida tõdesid lausa hüü
takse publikule näkku. Hermaküla 
süvapsühholoogilise käsitluse kõr
val tundub taoline lahtiselt sotsi
aalne esitus kindlasti eluõigust 
omavat, vähemalt välistab ta luu
leteatri puhul laiema publikuga 
kontakti leidmise valusa problee
mi. See ei tähenda muidugi, et 
järgmiste kavade puhul nii otse 
ütlemist tingimata kordama peaks.

õnnestunud on liikumine teises 
osas, esimeses võiks ehk soovitada 
vabamat kehamängu ja armastuse 
füüsilisuse mitteunustamist, mis 
võib romantilisuse kergelt senti
mentaalseks muuta. Rõõmustas ka 
esinejate suhteliselt ühtlane tase 
ja muusika valiku maitsekus ning 
üldisele kontseptsioonile alluta
tus, sest just need kaks punkti 
olid eelmise kava «Kivid ja kated
raalid» nõrkadeks kohtadeks. 
Kolmanda kursuse üliõpilastest 
koosnev ansambel on endaga see
kord liitnud ka I  kursuse noor
mehe Rein Aedma, kelles tunneme 
ära «Kevade» kinopildi Imeliku. 
Tema näol on ülikooli seinte va
hele jõudnud märkimisväärse loo
muliku sarmiga näitlejaanne. Ta
haks loota, et ta ülikooli õhkkon
nas kaduma ei läheks nagu pal
jud enne teda, kas siis seue õhk
konnaga konformeerudes ja nõud
likkust kaotades või liialt ägedalt 
tema vastu protesteerides ja nii 
end vaimsest kasvulavast lahu
tades. Aitab teda ehk selles ka 
«Amores», kes seni on nende ka
he ohu vahel oskuslikult manöö
ver d anud.

Ja just see, et «Amorese» näol 
on meil tegemist praktiliselt ühe 
kursuse ansambliga, sunnibki sel
le kursuse vaimu ees mütsi maha 
võtma. Viimase 7 aasta jooksul 
on selliseid kursusi (mõtlen siin 
ansamblite põhituumikuid) üli
koolis olnud vaid kolm ja sündi
nud on «Rajacas», «Kuup ja Ke
ra» ning «Amores». Nad kõik on 
jätnud oma esinemistega alatise 
jälje nende inimeste tundemällu, 
kes neid on vaadanud, aga mui
dugi kaugelt suurema, lausa isik
sust kujundava jälje tegijaile en
dile. On selge, et «Amoresele» on 
nende ansamblielu tegelikult tõe
liseks ülikooliks. Nähes, kui kuns- 
kunstivõõraid inimesi on see
sama eesti filoloogia osakond 
mõnikord välja lasknud, jul
gen tõepoolest kinnitada, et 
tuhanded leheküljed kirjandust 
ja tunnustatud õppejõud ei vormi 
veel isiksust. Tõeliselt rikka ini
mese kujunemiseks on vajalik 
ilmselt inimese enese aktiivne, 
loov tegevus, tõeline loominguline 
eneseteostus. See seisukoht, mis 
on ju marksistliku isikuksuse- 
kontseptslooni aluseks, tõestub 
ülikoolis iga lennuga üha uuesti. 
Muidugi pole vajalik, et see tege
vus oleks tingimata seotud nn. 
kunstilise isetegevusega, ta võib 
avalduda ka poliitlise organisat
siooni tegevuses, spordikollektii- 
vis või mujal. Ilmselt on aga va
jalik, et see tegevus avalduks ini
mestevahelises suhtlemises, oleks 
tõeliselt ühiskondlik tegevus. 
Puhtteaduslik või kirjanduslik loo
ming annab siiski vaid spetsialis- 
ti-osainimese. Nähes, kuivõrd vä
he on niisugust tegevust praegu 
meie ülikoolis, muutub «Amorese» 
tähendus sotsiaalselt eriti oluli
seks, tahaks loota, et ka eeskuju 
andvaks. Seda kasvõi oma I kur
susele, kus potentsiaal selleks, na
gu näitas kursuse poolt üliõpilas
päevadele esitatud kava läbivaa
tus, tundub olevat piisav. Muidu
gi, üleskutsete või eeskujudega 
üksi mitut «Amorest» ei loo, täh
tis on maailmasse üldse ja kasvõi 
luulessegi suhtumisel passiivse 
või aktiivse laadi vahekord. Mil
lal ja mille abil see kujuneb või 
kängub, on aga iseseisev ja selle 
artikli raamest väljuv teema.

J. ALLIK

Kammer-
akadeemia

GRIPP
Gripp on kõige laialdasemalt le

vinud nakkushaigus maailmas, mis 
mõnedel aastatel levib laialdaselt 
epideemiatena. Näiteks 1957.— 1958. 
a. haigestus ülemaailmse epideemia 
(pandeemia) ajal umbes 2/3 maa
kera elanikest. Gripiepideemia püsib 
teatud piirkonnas 1— 1‘/2 kuud, ta
valiselt puhkeb külmade tulekuga.

Gripp on tõsine nakkushaigus 
mitte ainult oma laialdase leviku, 
vaid ka sageli kaasnevate raskete 
tüsistuste tõttu (kopsupõletik, aju- 
kelmepõletik, nina_ kõrvalkoobaste 
põletik, keskkõrvapõletik). Gripp le
vib peamiselt otsesel kontaktil gripi- 
hgigega, kelle sülg ja limapiisad si
saldavad gripiviirust, mis kõnelemi
sel, köhimisel, aevastamisel võib 
sattuda isegi kuni 2—3 m kauguse! 
asuva terve inimese hingamistee
desse. Nakatumine võib toimuda ka 
viirustega saastunud esemete kau
du (haigestunu sööginõud, käterätt, 
haige teretamine kättpidi jne.).

Hingamisteede limaskestal hakka
vad viirused tohutu kiirusega palju
nema. Esmased haigusnähud ilmne
vad juba 24—48 tunni jooksul pä
rast nakatumist. Selleks ajaks tekib 
verre tunginud viiruse mürkidest 
organismis esmane mürgistus, mille 
all kannatab esmajoones närvisüs
teemi, hiljem ka kõikide teiste elun
dite tegevus.

Haiguse algus on enamasti järsk: 
vappekülm, kõrge temperatuur, tu
gev peavalu, valu silmades, nõrkus, 
uimasus, higistamine, valud lihas- 
tes-luudes. Tihti lisanduvad kurgu- 
kaebused, nohu, köha.

Esineb ka haigusvorme vähem 
väljendunud haigusnähtudega, ise
gi ilma palavikuta. Haigus pöetakse 
püstijalu, seega eriti ohustades 
kaaskodanikke. Pärast gripi põde
mist jääb isik selle gripivormi te
kitaja (vastava viiruse tüübi) suh
tes immuunseks 1—2 aastaks.

Kui tunnete end haiglasena, ärge 
minge polikliinikusse ega arstipunk
ti, vaid heitke voodisse ja laske kut
suda arst koju. Sellega säästate 
oma tervist ja väldite kaaskodanike 
haigestumist.

Gripi raviks on range voodire- 
žiim, vitamiinid, eriti С ja Bj nii 
haiguse vältel kui ka mitu nädalat 
pärast põdemist (organismi nor
maalsete funktsioonide taastumine 
võib raskematel juhtudel toimuda 
alles mõne kuu jooksul pärast välist 
paranemist!). Kaloririkas, kergesti 
seeditav toit, rohkesti vedelikku 
(mahlad), kuum vaarikatee, köha 
puhui kuum piim soodaga, kuumad 
jalavannid, suuõõne ja neeluruumi 
loputamine nõrkade desinfitseerivate 
lahustega (kaaliumpermanganaat, 
furatsilliin jt.).

Komplikatsioonide võimalust ar
vestades kasutatakse sulfoonamiide, 
vajaduse korral ka antibiootikume 
(viimaseid ainult arsti soovitusel).

Üliõpilased!
Vältige mittevajalikke rahvakogu

nemise (külaskäigud, kino, teater, 
klubi, üldkasutatavad transpordiva
hendid 'jt.).

Karastage organismi!
Viibige palju värskes õhus (ke

hakultuur, sport)!
õhutage sageli ruume (viirus hä

vib küllalt kiiresti värskes õhus)!
Hoiduge organismi nõrgestami

sest (ebaõige töö- ja puhkerežiim, 
ebaratsionaalne toitumine, külmeta
mine jne.)!

Täitke sanitaarhügieeni eeskirju 
(ka hoolikas vee ja seebiga käte 
ning näo pesemine uhub viiruse na
halt)!

A. SOILTS,
TRÜ arstipunkti juhataja

Aastalõpp 

kohvikus
Kõigil, kes -.oovivad vana aastat 

ära saata TRÜ kohvikus, palutakse 
esitada ettetellimine 24.—28. dets. 
kaminasaalis alates kella 10, sisse
maks 2 rubla, 

õhtu algus kell 20.

Kriminoloogia 

Laboratooriumis
TRÜ Kriminoloogia Laboratoo- 

31. detsembril kell 22—23 TRÜ riumi järjekordne ettekandehommik 
aulas. _ frtmub 26. detsembril k. a. kell 12

Lähemalt ajalehe selle aasta vii- t r o  peahoone aud. 307. Ettekan- 
mases numbris. dega «Õigusteadus ja matemaatika»

esinevad füüs.-mat. kand. I. Kull 
ja füüs.-mat. kand. E, Tiit,

16. detsembril 1971 suri professor 
Albert Valdes. A. Valdese surm pa
neb punkti ühele sisukamale peatü
kile Eesti arstiteaduse ajaloos. 
Tema elu- ja töökäik kinnitavad, et 
ka omal ajal alahinnatud väikerah
va liikmed võivad sihikindluse ja 
visa tööga areneda teadlasteks, kes 
toovad suurt kasu oma rahvale ja 
saavutavad kaugeleulatuva tunnus
tuse.

A. Valdes sündis 1. dets. 1884. a. 
käsitöölise-meistrimehe perekonnas. 
Kodu meenutas A. Valdes alati ar
mastuse ja lugupidamisega. Siin 
kasvatati talle sisse tööarmastus ja 
kohusetunne, mis jäid talle oma
seks surmani.

Gümnaasiumi lõpetas ta alles 
täismehena 1908. a. See oli K. Treff- 
neri gümnaasium, mille nimi juba 
üksi ütleb palju A. Valdese haridus
käigu ja majanduslikkude võimalus
te kohta. Samal aastal astus ta 
arstiteaduskonda. Üliõpilasena töö
tas ta selleaegses patoloogia insti
tuudis ning juba 1912. a. sai kuld
auraha eksperimentaalse teadusliku 
töö eest. Ülikooli lõpetas ta 1914. a.

Järgnes töö sõjaväearstina ja 
evakueerumine Voroneži. 1920. a. 
pöördus A. Valdes tagasi Tartusse, 
kus 1922. a. kaitses ka oma doktori
väitekirja. 1930. a. ta valiti korrali
seks professoriks ning patoloogilise 
anatoomia kateedri juhatajaks. Sel
lel kohal töötas ta 32 aastat — pen
sionile minekuni 1962. a.

A. Valdese õppetegevusel oli isi
kupärane stiil, mida iseloomustasid 
konkreetsus, süsteemikindlus, hea 
näitlikkus ja nõudlikkus nii tead
miste kui ka korra suhtes. Ning 
kuigi üliõpilastel ei olnud kerge, 
meenutavad teda praegu juba elata
nud arstid lugupidamisega kui pü
sivate teadmiste andjat.

Teaduslikus töös pööras A. VaL 
des peamise tähelepanu ainevahe- 
tuslikkudele, hilisemal perioodil

Ш О  £ õ f i  m u s

Sonett Elele
Põllud on laasitult talvesse

jõudnud,
maadligi roostetab päikese pähik 
Silmapiir rahuta seisab veel valvel 
pöördunud lahkuva lageda poole, 
öösiti tundmatu teadmine tõukab 
viimaseid lindegi lendama linna. 
Hüljatud hiitele halastav hommik 
silmade varjuks loob lauglema

lume.

Tundide kokkujooks põgusalt
peatub,

teekäija peotäie heledust kahmab 
suruda ajunud eluea vastu.
Kuhugi kadusid, võib-olla lumme 
minugi südame ahenend löögid 
miilama kevadel saabuja veres.

taastuslikkudele protsessidele. Tema. 
teaduslikkude tööde loetelus on üle 
60 töö, neist osa välismaistes või 
üleliidulistes ajakirjades. Oluline on 
A. Valdese osa noorte teadlaste kas
vatamisel. Tema juhendamisel on 
tehtud 6 doktori- ja 12 kandidaadi
väitekirja, kõnelemata üliõpilaste 
auhinnatöödest.

Samal ajal tegeles A. Valdes 
praktilise patoloog-anatoomina.

Suur ja osalt pöörettekitava tä
hendusega oli A. Valdese ühiskond
lik tegevus. Teda võib lugeda eesti 
meditsiinilise perioodika rajajaks.
1920.— 1930. aastatel toimetas ta 
«Eesti Arsti», mis on «Nõukogude 
Eesti Tervishoiu» eelkäija. Toimeta
mistöös tuli vaja ka meditsiiniter- 
minite otstarbekaid eestikeelseid 
vasteid. Seetõttu (koostöös keele- 
teadlastega) kujunes ta eesti medit- 
siiniterminoloogia rajajaks. Termi
noloogia küsimused muutusid talle 
lähedaseks ja ta tegeles nendega 
viimase ajani.

A. Valdes on juhtivalt töötanud 
vähivastase võitluse alal ja Eesti 
Entsüklopeedia (vanem väljaanne) 
koostamisel. Mitu aastat oli ta 
Arstiteaduskonna dekaan ja vaba
riigi peapatoloog-anatoom. Talle 
anti ENSV teenelise teadlase nime
tus.

Prof. A. Valdese elutee lõppes. 
Aga elutöö on märksa kestvam. Pal
judes arstiteaduse küsimustes, es
majoones meie vabariigis, tuleb 
teda ja tema elutööd ka edaspidi 
puudutada tihti, hinnata ja võib-olla 
ka ümber hinnata. Küllap see ongi 
suurim panus, mille võib anda üks 
inimene.

Kolleegide mälestuses jääb prof 
A. Valdes oma töökuse ja kohuse
tundega raskesti järgitavaks ees
kujuks.

TRU Arstiteaduskonna 
patoloogilise anatoomia 

kateeder

<̂JCatre Я igt

midagi öelda oli veel 
oota tuletan meelde 
kuid sa lähed ükskõikne pilk 
ja ma hammustan keelde

olgu siis pealegi arvan ma 
ennast ei topi mina 
omagi mõtteid sul vedada 
kaasas on justkui tina

vahel ei õnnestu näidata 
juhus võib hirmsasti eksida 
publik ei pane tähele 
kõik sinu vaev jookseb liivale

Teenistujad!
Lugupeetud õppejõud ja tuden

gid, leiame pisut aega, et aasta
vahetusel vähemalt üks õhtu lõbu
salt koos veeta TRÜ kohvikus.

Kolmapäeval, 29. detsembril tu
leme kokku ilma laudu ette telli
mata. 5. jaanuaril toimuvaks nääri
õhtuks on ette nähtud osavõtjate 
eelregistreerimine kollektiivselt või 
individuaalselt TRÜ ametiühingu
komitees (28. detsembrist 3. jaa
nuarini igal tööpäeval).

Klubiõhtutel näeme-kuuleme esi- 
neiaid meie endi seast. Algus on 
kell 19.30.

Ärge tulge üksinda!

Head tuju näärideks soovib 
TRÜ ametiühingu kultuuri

komisjon,

Avaldame siirast kaastun
net Helga Kurmile ema

HELENE ANTONI 

(9. X 1893—20. XII 1971)

surma puhul.
Tartu Riiklik Ülikool 
TRÜ pedagoogika 
kateeder

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рийклик Юликооль» («Тар
туский государственный университет») 
г .Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja trflkk. 
Tar*u. Olikooli 17̂ 19 111 Üksiknumbri 
bind 2 kop. Tell. 7697. MB 07673.
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12 kuud

JAANUAR

Kuidagi pahuralt tujukas on 
¥071. aasta talv. Ilmataat peab 
eksamite ajal ja pärast sedagi 
pikka ja tüütut sula, mis teeb 
meelehärmi eriti kehakultuurlastee 
alng sunnib mitmel korral paran
dusi tegema massiliste suusaüri- 
fuste kalendris. Talviste eksamite
ga tuleb toime 80,2% kõigist üli
õpilastest. Puhtaid viiemehi on 
11% ehk kokku 423 tudengit. õp
peedukuse poolest tõstetakse esile 
Õigusteaduskonda, Kehakultuuri
teaduskonda ja Ajaloo-Keeletea- 
daskonda. Kursuste paremusjärjes
tus kogu ülikooli lõikes: IV, I 
}a V.

Saavad teatavaks 1970. a. tea
dusliku töö resultaadid. Aasta 
jooksul on ilmunud meie teadlas- 
fe-õppejõudude sulest 204 raama
tut ja brošüüri ning 1333 artiklit. 
On täidetud 212 lepingulist tööd 
®27,5 tuhande rubla eest.

VEEBRUAR
Kuu alguses arutab ülikooli 

nõukogu 1970. a. teadusliku töö 
aruannet ning esmakordselt üli
kooli finantsmajanduslikku tege
vust. Sellist arutelu peetakse pers
pektiivseks ja lubatakse ka järg
mistel aastatel analoogilisi küsi
musi kõne alla võtta.

Kevadsemester algab kenade 
talveilmadega. Tulevased kool
meistrid lähevad koolidesse õpi- 
poisteks — algab praktika eslme- 
ле voor.

11. veebruaril külastab TRÜ-d 
kosmonaut Vitali Sevastjanov, 
kohtudes üliõpilaste ja õppejõudu
dega. Paar päeva hiljem toimub 
aulas esimene õppejõududele mää
ratud sise- ja väliskommentaar.

Uue ühiselamu ehitusel laotak
se eelviimast, kümnendat korrust, 
pannakse ette rõduuksi ja akna
raame ning tehakse ettevalmistusi 
põrandate valamiseks.

MÄRTS
Kuu 1. päeval toimub aulas lah

tine parteikoosolek, kus arutatakse 
NLKP KK direktiivide projekti

uue viie aasta plaani kohta. Põhi- 
ettekandega esineb meie minister
E. Schmidt, kes annab kõrge hin- 
nagu TRU-s tehtavale teaduslikule 
tööle, kuid juhib tähelepanu puu
dujääkidele õppetöös, eriti kõrge
ma kooli pedagoogika uurimise 
alal.

12. märtsil antakse pidulikult 
kätte K. J. Petersoni auhinnad 
August Annistile (1970. a. laure
aat) ja Johannes Tammeorule 
(1971. a. laureaat).

Ülikoolist astub läbi tuntud ar
meenia helilooja Aram Hatsatur- 
jan, et heita pilk oma kuulsa 
kaasmaalase nime kandvale audi: 
tooriumile ja avaldada lugupida
mist tema mälestusele.

NLKP XXIV kongressi eelses 
sotsialistlikus võistluses jõuavad 
uue ühiselamu ehitajad 27. Ш  
müüritöödega lõpule. 33 m kõrgu
sele püstitatakse suur pärg, mis 
paistab üle kogu linna.

Samal päeval ja tunnil, mli 
Moskvas avatakse NLKP XXIV 
kongress, kogunevad meie kollek
tiivi esindajad aulasse, et saata 
kongressile tervitustelegramm ja 
märkida lühimiitinguga selle suur
sündmuse algust.

APRILL

Tutvutakse suure huviga partei
kongressi materjalidega, eelkõige 
nendega, kus on juttu kõrgema 
hariduse ja teaduse arengust ja 
meie vabariigi perspektiividest.

Õppetöö läheb tavalist rada. 
Rektoraadi ukse taga tunglevad 
pidulikult riietatud diplomandid, 
et jätta suunamiskomisjonile või
malikult soliidset muljet. Ka suu
namine läheb tavalist rada.

ELKNÜ TRÜ komitee teeb plee
numil kokkuvõtteid leninlikust ar
vestusest ja vaidleb ühiselamute 
jaotamise printsiipide ümber. EÜE 
komplekteerib rühmi, koostatakse 
suvetöödest osavõtjate nimekirju.

Nagu kogu meie rahvas, leinab 
ka' ülikooli pere manalasse varise
nud suuri kirjamehi — Juhan 
Smuuli ja Frledebert Tuglast. 
Nende mälestuse jäädvustamiseks 
otsustavad EKP KK ja ENSV MN 
muude sammude seas asutada 
TRU-s J. Smuuli ja F. Tuglase 
nimelised stipendiumid.

MAI

Algab valimiskampaania. TRÜ 
kollektiiv esitab oma saadikukan
didaadiks vabariigi kõrgemasse 
riigivõimu organisse Helga Kur- 
mi. Tartu Unna TSN saadiku- 
kandidaatideks esitatakse 14 meie 
pere liiget.

Jaotatakse ühiselamud. Uude 

saavad kehakultuurlased, bioloo- 
gld-geograafid ja majandustea
duskonna tudengid.

13.— 15. maini toimub Käärikul 
üliõpilaskonna kommunistlikule

kasvatusele pühendatud konve
rents, millest võtab osa üle 100 
teadlase ja õppejõu nii meilt kui 
mujalt.

Mai on kevadekuu ja spordikuu. 
Vaatamata kehvale ilmale peetak
se Vorbusel ära traditsiooniliseks 
kujunev üliõpilaste metsapidu, 
millele järgneb õhtul ülikooli klu
bis suur ball. Spartakiaadiaasta 
deviisi all toimub 16. mail ülikooli 
spordipäev. Nädal hiljem algavad 
suure võimlemispeoga Tähtvere 
lauluväljakul Tartu III spordi- 
mängud.

Kuu lõpp läheb arvestuste tähe 
all. Algab diplomitööde kaitsmine.

Tsiviilkaitse staabiõppuse edu
ka läbiviimise eest saab ülikooli 
juhtkond hindeks «väga hea» ning 
lisaks tänuavalduse kõrgema ja 
keskerihariduse ministrilt.

JUUNI

Päike kõrvetab, linn õhkub soo
ja, suur suvi on ammu enne jaa
nipäeva käes. Ülikool elab eksa
mite tähe all, mis õnnestuvad 
mõnevõrra paremini kui aasta ta
gasi. Kõigi eksamite õiendajaid
oli 81,1%, puhtaid viiemehi — 
9,7%, võlglasi aga siiski 17,6#/e. 
Tulemused pole just laita, kuid 
kasvuruumi on veel küllaldaselt.

Pühapäev, 13. juuni on valimiste 
päev. Ettevalmistused on olnud 
läbimõeldud ja asjalikud . ning va
limised lähevad igati edukalt. 
Kõik ülikooli kandidaadid osutu
vad valituks.

«Eesti Tööstusprojektil» valmib 
meie uue raamatukoguhoone teh
niline projekt. Hoone mõõtmed 
87 x 90 m, mahutab 3,85 miljonit 
köidet (maa-aluse korruse välja
ehitamise puhul 5,65 miljonit), 
1097 lugejakohta, 487 kohta raa
matukogu töötajatele, üldmaksu
mus üle 5,5 miljoni rubla.

JUULI

EÜE 8. töösuvi on täies hoos. 
Tööd tehakse tublisti ja tulemu
sedki rõõmustavad. Plaanilise 2,4 
miljoni rubla asemel jõutakse ehi
tada 3,2 miljoni eest. Debreceni ja 
Krakovi välisrühmad esindavad 
meie üliõpilaskonda igati vääri
kalt.

Ülikooli lauljad, tantsijad ja pil
limehed viibivad kuu algusest pea
le Riias ja Ogres, kus 9.— 11. juu
lini toimub Baltimaade üliõpilaste
V laulu- ja tantsupidu. Pidu läheb 
korda, meeleolu on ülev, leitakse 
palju uusi sõpru.

22. juulil saavad tunnistuseJ 
esimesed nullkursuse lõpetajad — 
kokku 70 tööllsnoort. Nädalapäe
vad hiljem arvatakse nad esimes
tena TRÜ esimeste kursuste ni
mekirja, sest koos oma osakonna 
lõpueksamitega sooritasid nad ka 
sisseastumiseksamid ülikooli.

(Järg 2. lk.)

u u  saastatervitus 
iTartu l^iifilifiu 1C liftooli
kollektiiv ile

Selja taha jääb 1971. aasta —  pingelise loova töö ja 
märkimisväärsete saavutuste aasta kogu meie maa rahva, 
aga samuti meie ülikooli elus. Nõukogude Liidu Kommu
nistliku Partei XXIV kongress seadis kõigile selged sihid 
ja konkreetsed ülesanded eelolevaks viisaastakuks. Kõrge
mate koolide ja üliõpilaskonna ülesandeid täpsustati esi
mesel üleliidulisel üliõpilaste nõupidamisel Moskvas.

Paljugi rõõmustavat tõi 1971. aasta meie töökale kollek
tiivile. Paranes õppeedukus, muutus tõhusamaks teaduslik 
töö, jätkuvalt tugevnes ülikooli materiaaltehniline baas.

Tänu saavutatule on kujunenud tugev alus uuteks edu
sammudeks Tartu Riikliku Ülikooli kõigil tegevusaladel 
algaval aastal. Kujunegu uus aasta eelmisest veelgi tule
musrikkamaks ja rõõmutoovamaks.

Soovime selleks a l m a  m a t  e r i  kollektiivile julget 
pealehakkamist, palju jõudu ning tublisid kordaminekuid.

Head uut, 1972. aastat!
Rektoraat 

Ühiskondlikud organisatsioonid

KOI Sl M AAPE LETAARUASED, CtHlNJEOE!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOM ITEE . 
R E K T O R A A D I .  K O M S O M O L IK O M IT E E  З А  
A M E T IÜ H IN G U K O M IT E E  H Ä Ä L E K A N D J A

Nr. 39 Kolmapäeval, 29. dets. 1971. а. XX III aastakäik.



Enne kui selle aasta ring täis 
saab, tahab ülikooli ajaleht õien
dada oma auvõla, tähistades ligi 
pooleaastase hilinemisega meie kol
lektiivi ühe vanima liikme Villem 
Ernitsa 80. sünnipäeva. Ütleb ju 
vanasõnagi, et parem hilja kui mitte 
kunagi ja sellest julgustatuna pöör
dusime järgmiste küsimustega noo
ruslikult erksa juubilari poole.

Lugupeetud Villem Ernits. Milli
sed on Teie kõige esimesed kokku
puuted Emajõe Ateenaga?

Möödunud aastasaja lõpul sattu
sin koos isaga nii 6—7-aastase poi
sikesena esmakordselt Tartu linna. 
Tulime Kodavere kihelkonnast Pala- 
Jõelt Kruusamäe talust hobusega 
läbi Vara metsade. Kuigi sellest tee
konnast on ligi 75 aastat möödas, 
on ta mul palju selgemini meeles 
kui paljud hilisemad reisid, kaks 
pikka Ameerika-sõitu kaasa arva-

* tud.
Mäletan, et pärisin isalt iga met

satuka järel: «Kas linn hakkab juba 
paistma?», aga tee näis olevat lõ
putu. Andis oodata, enne kui jõud
sime Raadi kaudu linna serva. Oli 
kuiv aeg ja vankri rattad kriiksu- 
sid koledal kombel. Isa ajas hobuse 
tol ikorral küllalt veerikkasse Meltsi 
tiiki, et rattad turduksid ja oleks 
linna vahel kombekam sõita. Mäle
tan, et peatusime Väägvere Wirk- 
hauside sugulase C. A. Wirkhausi 
talurahvapoe hoovis, kus meie su
gulane Gustav Ingel oli kojame
heks. Tema väikeses õuemajas nä
gin esmakordselt linnainimese ela
mist.

Käisime ära ka tiiru kesklinnas, 
kus nägin kuulsat Kivisilda ja uh
ket raekoda, mille küljes rippus ka 
«Postimehe» silt.

Millal algasid Teie kontaktid 
Tartu ülikooliga?

1906. a. sügisest olin Tartus güm
nasist. Tol ajal pidasid tuntud Pe
terburi, Moskva ja Tartu professo
rid ülikoolis avalikke loenguid. Kui
gi loengud olid maksulised, oli kuu
lajaid alati palju, sest suurtel kuu
lutustel oli märgitud mitte üksnes 
loengu teema, vaid esitati ka ette
kande kava põhipunktid. See aga 
küttis mu uudishimu üles. Ja selle 
huvi olen tänase päevani säilita
nud.

Millal Teist sai meie ülikooli pere 
liige?

1911. a sügisel astusin Ajaloo- 
Keeleteaduskonda. Esialgu kuula

sin ajaloo loenguid, kuid õige pea 
läksin üle slaavi filoloogiale. Et lõ
petasin gümnaasiumi kuldmedaliga 
ja ka ülikoolis edenesid õpingud 
hästi, siis anti mulle Šamajevi sti
pendium, mille too kaupmees oli 
määranud hästi õppivatele Tartu 
kodanikele. Stipendium oli tol ajal 
300 kuldrubla aastas — vaesele 
noormehele väga suur asi.

Olete nüüd üle 65 aasta Tartus 
elanud. Mis seob Teid selle linnaga?

Koolid, eelkõige aga ülikool ise. 
Vahepeal elasin ka Tallinnas, kui
gi käisin sageli Tartus loenguid pi
damas. 1930. aastatel elasin, õppi
sin ja õpetasin Varssavis, kuid sa
maaegselt ka Tartu Ülikoolis. Lühe
maid aegu olen viibinud Ungaris, 
Soomes ja Ameerika Ühendriikides, 
kuid kogu aeg olen olnud ka tart
lane, kuna mul siin oli korter.

Köidab ülikooli raamatukogu, ka 
enda raamatukogu. Iga päev toimub 
Tartus midagi, millest tahaksin ise 
osa võtta.. Mõnikord pean plaani 
sõita päevaks-paariks ära, aga ei 
saa — linn lausa hoiab kinni oma 
erksa vaimueluga. Teinekord on üri
tusi korraga nii palju, et annab va
lida, kuhu minna, kuhu minemata 
jätta.

Milline on teie lemmiktegevus 
ehk moodsamalt küsituna — hobi?

Lugemine... ja ka kirjutamine, 
kui vastavas meeleolus olen. Aga 
peamiselt ikka lugemine. Hobiks on 
ajapikku kujunenud väitekirjade lu
gemine. Alustasin sellega pärast 
viimast suurt sõda ja nüüd tuleb 
mitusada dissertatsiooni, mida olen 
lugenud ja püüdnud jõudu ning 
oskust mööda ka oponeerida, seda 
peamiselt keelelisest küljest. Mõned 
disserdandid annavad mulle töö, 
eriti selle võõrkeelse kirjanduse loe
telu juba enne kaitsmist keeleliselt 
läbi vaadata, siis pole mul kaitsmi
sel keele kohta loomulikult enam 
midagi kriitilist öelda.

Millest küll selline kiindumus 
väitekirjadesse?

Pean seda väga huvitavaks ja ka
sulikuks tegevuseks. Kirjutab ju 
dissertant oma tööd aastaid, töötab 
läbi kümneid tuhandeid lehekülgi, 
mina aga loen väitekirja läbi paari 
päevaga ja saan sel moel kätte 
teadmiste kvintessentsi. Dissertat
sioonide lugemist tahan jätkata nii 
kaua, kui mul vähegi jõudu jätkub. 
Niikuinii on mul alalise mitteamet
liku oponendi kuulsus kõvasti kül-

VILLEM
ERNITS
80 Ja %

«ERNITS, Villem (16. V » 1891 
Pala v.) eesti nõuk. keeletead
lane. Lõpetas 1918 Tartu filik-i 
cand. phil. kraadiga, oli a-st 
1919 seals, slaavi filoloogia õp
pejõud, 1931—33 ja 5934—39 
Varssavi ülik. eesti ja soome k-e 
lektor. Oli tegev karskus- ja hõi
muliikumises, eesti üliõpilaste 
organiseerimisel ja ajakirjanduse 
alal. TRÜ õppejõud a-ni

jes, nii et ka selles osas pole enam 
midagi kaotada.

Paljud inimesed on üllatunud 
Teie keelteoskusest. Milliseid keeli 
Te valdate?

Järsku ei tule nagu kõik meel
de. . .  Kui nüüd pingeritta panna, 
siis eesti, vene, soome, poola, saksa 
ja ungari keelt arvan oskavat mõ
nevõrra hästi. Inglise, prantsuse, 
läti, rootsi, leedu, kreeka, sanskriti, 
lodina, tšehhi, bulgaaria, ukraina, 
serbia, kroaadi, sloveeni, slovaki 
ja valgevene keelt valdan keskmi
selt või alla selle. Siis on veel 
10—15 või enamgi keelt, mida saan
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sõnaraamatu abil lugeda. Tuttava
tesse keelkondadesse kuuluvaid 
keeli on ju võimalik mõnel määral 
analüüsida ja mõista isegi siis, kui 
neid eraldi õppinud ei olegi.

Teie huvialad on väga avarad. 
Kas on üldse teaduseata, mSs Teid 
ei huvita?

Ei huvita see, millest ei saa aru. 
Niisiis — kõrgem matemaatika,. 
Loen, iga sõna on tuttav, aga si
sust ei saa aru, sest matemaatikud 
kasutavad neid sõnu oma erilises 
tähenduses ja erilistes seostes. Ka 
keerulised füüsika- ja keemiaalased

tööd paljude valemitega jäävad 
kõrvale.

Aga mis on Teie lemmikteadused?
Kahtlemata keeleteadus, siis filo

soofia, rahvaluule, etnograafia, aja
lugu. Ka loodusteadused on põne
vad. Filosoofiat pean oma teadus
likuks esiarmastuseks, keeleteadus 
ja muu on igapäevane argielu.

Kuidas olete suutnud säilitada 
oma tervise ja töövõime?

Arvan, et tänu kindlale karsku
sele, mittesuitsetamisele, kehalisele 
tööle ja minu juures isikupäraselt 
väljakujunenud kehakultuurile, 
mille alguselementide kättesaamise 
eest olen tänulik kadunud prof. 
L. Puusepale. Võiksin öelda, et osa
liselt noorusaegsest rumalast kül
maga superkarastamisest saadud 
reuma sunnib mind selle vastu võit
lusesse kehaliste harjutustega ning 
see karastab organismi.

Varem käisin jalgsi päevas kuni 
70 kilomeetrit ja ei märganudki. 
Nüüd aga saab seitsmestki küll — 
aastad hakkavad end tunda andma. 
Siiski püüan liikuda nii palju, kui 
jõud kannab. Kahju, et eelmised 
suusad ära kulusid. Nähtavasti tu
leb enne surma veel üks paar osta, 
sest tervist peab hoidma.

Mis teile muret teeb?
Aega jääb väheks, et kõige huvi

pakkuvaga tegelda. Loeks senisest 
tunduvalt rohkem, aga kust võtta 
selleks aega? Seepärast peangi pal
just huvitavast loobuma. Palju aega 
kulub vanas põlves paratamatult 
puhkusele, millest päästab ainult 
surm, mis saabub matemaatilise 
täpsusega 5±x aasta pärast. X-i 
suurus oleneb osalt enda mõistlikku
sest ja hoolikusest, ka kaaslaste ja 
ümbruse ergutavast mõjust, kuid 
lõppeks siiski «saatuse» armulikku
sest.

Ja lõpuks — milline on Teie 
lemmikpõhimõte?

See on Sophoklesest, kreeka kee
les ja tõlkes kõlaks ■ järgmiselt: 
«MA OLEN SÜNDINUD MITTE 
VIHKAMISEKS, VAID ARMAS
TAMISEKS.» Selle põhimõtte järgi 
olen püüdnud ikka käia.

Juubilari intervjueeris 
HILLAR PALAMETS. 

Intervjuu .vaatas keeleli
selt üle ja täiendas roh
kete märkustega VILLEM 
ERNITS.

ACT A
DIURNA

1971. aasta 
12 kuud

(Algus lk. 1)

Majutajate ja majandusmeeste 
pilgud käivad üha sagedamini uue 
ühiselamu suunas. Kas ehitajad 
jõuavad või...?  Sest Tartu senis
te ehitustempode juures on enne
olematu teha selline maja ühe aas
taga valmis.

AUGUST

Sisseastumiseksamite kuu. Lae
kub kokku 2464 avaldust, neist 
2014 statsionaarsesse ja 440 kaug
õppe osakonda. Nädalat kolm hil
jem on esimestel kursustel 1008 
+ 360 uut üliõpilast. Vastuvõtuko
misjon töötab igati tublilt, mille 
eest 13 komisjoni töötajat saavad 
rektori käskkirjas kiita.

Lõpetatakse õpperuumide re
monti, mis sel aastal läheb tükk 
maad hoogsamalt kui varem. Õp
peosakonnas tehakse viimaseid 
ümberpaigutusi ruumide graafikul, 
tunniplaanid olid põhiosas valmis 
juba kevadel. Ajaloo-Keeleteadus- 
kond tuleb jälle hommikusse va
hetusse, õhtune aeg jääb Bioloo- 
gia-Geograafia-, Majandus- ja 
Õigusteaduskonnale.

SEPTEMBER

Uus õppeaasta algab aulas üri
tuste sarjaga «Vivat Academia!» 1. 
septembril antakse pidulikult ava
aktusel parimatele uutele tudengi
tele kätte üliõpilaspiletid. Hiljem 
tutvustatakse uut vahetust ülikoo
lide ja üliõpilaste traditsioonidega 
ja TRÜ ühiskondlike organisatsioo
nide tegevusega.

Alates 2. septembrist algab õppe
töö. 400 II ja III kursuse noort 
sõidavad paariks nädalaks Lõuna- 
Eesti majanditesse appi sügistöö
dele.

16. september on suurpäevaks 
TRÜ-Ie. Täpselt aasta pärast nur
gakivi panekut annab vabariigi 
ehitusministri asetäitja H. Lillepea 
meie rektorile A. Koobile üle uue 
540-kohalise akadeemilise ühiskodu 
sümboolse võtme. ENSV Ministri
te Nõukogu esimehe asetäitja 
A. Green lõikab tušihelide saatel 
läbi hoone peasissekäigu ette tõm
matud lindi. TRÜ ühiselamu nr. 6 
on avatud. Enam kui poolel tuhan
del üliõpilasel on jõudnud kätte 
suur ja rõõmus jüripäev.

22. septembril külastab läbisõidul 
Tartut EKP Keskkomitee I sekretär 
J. Käbin, kes tutvub uue ühiselamu
ga ja Maarjamõisas äsja käiku 
läinud haavakliiniku palatikorpuse-
ga.

OKTOOBER

7. oktoobril kogunevad aulasse 
meie 3765 kommunistliku noore 
esindajad, et viia läbi ELKNÜ 
TRÜ organisatsiooni XIX konve
rents. Komitee töö aruandeperioodil 
tunnistatakse heaks ja valitakse 
uus 58-liikmeline komitee. Sekretä
riks saab Märt Kubo, tema ase
täitjateks Tõnu Laak, Tiit Koldits 
ja Lenina Blum.

Moskvas toimub 19.—21. oktoob
rini I üleliiduline üliõpilaste kokku
tulek, millest võtavad osa meie 
maa kõigi kõrgemate koolide esin
dajad. TRÜ-d esindavad sel auto
riteetsel foorumil Ants Reinmaa ja 
Marika Mandre. Programmilist 
tähtsust omava pikema kõnega esi
neb üliõpilastele NLKP Keskkomi
tee peasekretär L. I. Brežnev.

Saavad teatavaks uued, 25% kõr
gemad stipendiumimäärad, mille 
alusel hakatakse stipendiumi 
maksma 1972. a. 1. septembrist.

Rektoraadi ja ühiskondlike orga
nisatsioonide algatusel alustab 
tööd TRÜ kõneoskuse kool, mis 
püüab osaliseltki korvata retoorika- 
kursuse puudumist kehtivates õppe
plaanides. Asjahuvilisi registreerub 
ligi 300.

25. oktoobril toimub üleülikooli- 
line parteikoosolek, kus arutatakse 
õppetöövälist kasvatustööd, antak
se ülevaade EKP TRÜ komitee te
gevusest 11 kuu jooksul ja vali

takse kuus uut liiget parteikomi
teesse.

NOVEMBER

Kuu esimesel päeval külastab üli
kooli ÜLKNÜ Keskkomitee I sekre
tär J. Tjaželnikov. Vastuvõtule rek
toraadis järgneb pidulik koosolek 
aulas, kus kõrge külaline esineb 
kõnega. Mälestuseks sellest kohtu
misest antakse J. Tjaželnikovile üle 
TRÜ üliõpilasmüts.

Üksmeelselt võtab ülikooli kol
lektiiv osa Suure Sotsialistliku Ok
toobrirevolutsiooni 54. aastapäeva 
tähistamisest piduliku aktusega au
las ja demonstratsiooniga Oktoobri 
puiesteel.

Deviisi all «Olgu meie julgetes 
tegudes, mõtetes ja unistustes alati 
elav üliõpilasnoorsoo vaim!» toi
muvad 19.—21. novembrini Tartu
VII üliõpilaspäevad. Paljudest üri
tustest kujunevad meeldejäävama
teks pidulik koosolek aulas, tõrvik- 
rongkäik ja hoogsad isetegevusõh- 
tud Tartu klubides. Rahvusvaheline 
Üliõpilasliit autasustab Tartu Riik
likku Ülikooli juubelimedali ja au
kirjaga.

Valmib ülikooli «külmajaam», 
mis hakkab ülikoolile regulaarselt 
andma vedelat lämmastikku. Seo
ses sellega avanevad uued võimalu
sed õppeprotsessi elavdamiseks ja 
moderniseerimiseks.

Teise kõrgühiselamu platsile vee
takse vundamendivaiu ja muud 
ehitusmaterjali. Jätkuvad ehitus
tööd uue ühiselamu kohviksöökJa 
ja teeninduspaviljoni lõpetamiseks, 
millega loodetakse valmis jõuda
1972. a. veebruaris.

DETSEMBER

1. detsembril alustab tööd null- 
kursuse teine lend statsionaarseid 
kursuslasi — sedapuhku 85 töölis- 
noort. 25 kaugõppijat nõuab tarkust 
juba 1. oktoobrist peale.

Saavad teatavaks üliõpilastööde 
vabariikliku konkursi tulemused. 
Kokku laekus vabariigi kõrgemates 
koolides 2288 tööd, millest 286 olid 
uurimuslikud. Märkimisväärse osa 
töödest (ligemale 1000) andis TRÜ.

1971. a. täieneb TRÜ teadlaste 
pere 10 uue doktori ja 33 kandidaa
di võrra. Olgu siinkohal kirja pan
dud uute doktorite nimed: B. Gas- 
parov, K. Kross, K. Põder, J. Põld
mäe, K. Põldvere, J. Rebane,

J. Riiv, V. Saarma., L. Sarapuu,, ja 
J. Sarv.

1971. a. sügistalv on sünge ja 
porine. Üks madalrõhkkond teise 
järele sõuab üle Tarta tuues kaasa 
vihma ja tuult. Kuld ülikoolile on 
aasta äõpp perspektiivikas Ja loo
tusrikas — üheksanda viisaastaku 
teine aasta tõotab tulla veeigi vil
jakam kui ofi esimene..
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(Reportaaž aastalõpubatlilt üli
kooli klubis)

31. dets. õhtu. Kell on kamme. 
Ülikooli klubis ja klubiesisel on 
kunst seisukoktagi leida. Rahva
möllus tammub kliistrist lehkav 
näärisokk, kes on natuke vara ko
hale saanud.

Kohe algabki ametlik osa. Kõ
netooli astub juhtkonna esindaja 
ja teeb ülevaate õppe- ja teadus
likust tööst, määrab teaduskonda
de järjestuse pesapalliturniiril ja 
peatub ülikooli ajalool. Võtab siis 
taskust ajalehe «Tartu. Riiklik Üli
kool» ja loeb ette rektori piihade- 
käskkirja. Kõik. saavad väga kii
ta. Mitmeid tõstetakse esile (pal
jud kuulajad neiud võtavad ridi
külidest alustatud pullovere või 
pontšosid ja lasevad vardaid väl- 
kuda. Tublim.ad saavad valmis). 
Lõpuks esitab esindaja autahvlile 
esitatute nimekirja (peaaegu kõik 
saavad valmisj. Sektsioonides 
alustatakse kiita saanud tuttavate 
õiglast ümberhindamist,

Bengaali tuled. Muusika. Kali. 
Nali.

Klubi juhtkond toob lavale al- 
meainelise dramatiseeringu «Must 
komöödia», mis aga oma raske
meelse alatooni ja lavalise pimes- 
tatuse tõttu publikule rusuvalt 
mõjub, nõnda et. toolid lükatakse

seina äärde ja algab seltskondlik
osa.

Rahvamurrust surub läbi kuns
tiline juht ja sätib saali keskele 
kuke. Piigasid nagu murdu, läheb 
üles pool tsentnerit teri. Kukk 
teeb sammu, näeb kõrval veel ke
namat noosi, siis veel ja veel, 
hakkab tiirutama ringiratast, ku
ni oimetuna kokku kukub.

Pileteid ei kontrollita ammu 
enam. Rahvakunstiansambel esi
tab mitmeid adõgee ja karakal- 
paki-ainelisi tantse (valikkava üli
õpilaspäevade valikkontserdilt). 
Selle järel esitab iluvõimlejate 
eliitrühm harjutusi leentoolidega.

Defileerivad ehitus malev lased, 
kummaski ülestõstetud käes tel
liskivi, varrukail Krakovi, Šiauliai 
ja Põltsamaa vapid, soome suusa- 
soki etiketid ja kompvekipaberid 
«Vühjakaelad».

Kasvavas elevuses tõuseb püsti 
peokorrapidaja ja palub lahkuda 
kaugõppe dekanaatide töötajaid, 
meenutades viisakalt, et uusaasta 
hommikul kell 8 algavad kaugõp- 
pesessiooni loengud.

Rohelisel vaibal hõljub saali 
«A mores». Noored alustavad ko- 
tisjooksu orhideega hambus. Mag
netofonilt kõlab Wladyclaw Ržu- 
schowsczky sajandialguse värs
se. Seekord näitab trupp eeskuju
likku ihumängu.

Aeg astub mürtsuva sammuga 
igavikku. Selle aasta viimased 
minutid. Vannist õngitsetakse su- 
sisev õnnetina. Uus aasta on oma 
tõusvate stipimääradega õppijale 
paljutõotav. Õnnetina ongi raha
pungadest muksuline nagu noore 
pässi otsaesine, sekka jälle kop
sakam pauti mõne nimelise stipen
diumiga.

Aga küll ja küll on neid, kes ti- 
nakägara salalikus varjus järje
kordse ühiselamu korstnat, laste
aia tellinguid või siis hoopis nöö
re naisterahva kuklakrunni usu
vad nägevat, õnn ju alles puha 
normeerimata!

Kell lööb 12. ALMAVÜ jagab 
raketipüstoleid. Punane Rist ko
gub liikmemakse. Süttib rohelisi, 
kollaseid ja lillasid rakette. Klubi 
aknaid lastakse sisse. Laes süttib 
neoonkiri:

HEAD UUT AASTAT, SELTSI
MEHED!

Näreerinud NÄÄRINA Kl TS



k v  a t  p p
Leelo Tungal

Vana valgest kuuhõbedast silda tean — 
habrast silda eimillegi üle.
Kes oleks küll kõndinud tema peal — 
läinud vaikselt eimillestki üle?
Kes oleks kord valinud selle tee — 
oh, ei minagi tea, mille pärast — 
mitte hirmust ees jääkillukõleda tee, 
mitte kantuna kutsetekärast...

Kuid küllap tean minagi kõndijaid neid 
haprast hõbedast valatud sillal, 
kes end ärgates leidsid kesk varemeid, 
mõeldes, kus see küll oli, ja millal....
Aga ellu nad jäid. Paljud ellu neist jäid, 
nende silmist said sinised kivid.

Viivad hellusest külmunud südameid 
läbi tühjade päevade rivi.
Näevad hetki, ei mõista vaid — halbu või häid, 
ainult teid nemad teavad, ja pilvi.
Aga ellu nad jäid. Aga ellu nad jäid.
Tardub tuul vastu kuukivist silmi.

Aivo Lõhmus 
~ 5 o n a a t  l a - m i n o o r

.Kord, kui huulilt kaob mul surma maik, 
siis Sa, kallis, paljajalu tuled.
Nagu kuušekoorel haavad katab vaik, 
nõnda Sinu pihk mu silmad suleb.

Ja Sa riisud sõnul urvapehrneil 
kõik mu masendavad mured meelest. 
Juustes suve hõbevalgeid ehmeid, 
pöördud siis, et jälle minna teele.

Rada Sinu ees on mererohust.
Kord ta kutsuvana kaugusesse kaob 
ning Sa lähed, hääles naerulohud.
Sinu kerge kaja hämarusse vaob.

Hoiaksin Sind kinni enda juures, 
kaela sõlmiks Sulle mitmest loitsust keti, 
ent Su pilgust hommiktaevasuurest 
igatsust mu sõrmedele setib

Miskit tingimata lahkuda Sul lasen . 
ja Sa ahnelt sööstad läbi aja ukse.
Sinu südamest jääb mulle ainult ase, 
-millel väreleb mu jaoks ta viimne tukse.

EHK

tudengite eneseväljendus. Hakkab nüüd* 
sest ilmuma kui ka Sina oma väljendu
sed nii pildis kui sõnas II  kursuse eesti 
filoloogi G. Lintsi vahendusel «krapile» 
usaldad.

Quhtu m

Katre Ligi
kasvab suureks sinipunaseks su kuju 
päike loojub räbal pilvi taevas ujub 

seisad tohutuna õhetavas lõõsas 

silmapiiri ei paista puu ei põõsas

hakkad kaugenema siis ja lähed ära 

pikkamisi kustub taevarannal sära 

süda mul kui lind su järgi karjub 
aga küll ta pikkamisi harjub

1971

S. Rein
läbi sombuse talveõhtu 
näed sa lyhtriies säravat saali 
ja selles, kesk paljast õhku 
yht soojusest õhkuvat maali

ÜKS LAPS MADONNAGA,

teda hellasti hoiab madonna 
aga juba ta tõusebki yles 
leiab endale kaaskonna

syles

ja nõnda nad lähevad läbi 
selle saati kivisest seinast 
see laps ei tea, mis on häbi 
räägib teistele lillest ja heinast

ja lindudest, linnukeelesi 
ning selle mõistmise kunstist 
ja kui räägib ta tasasest meelest 
talle kasvavad habe ja vuntsid

ja ta vanaks saab, vahel veel
mõtleb

oina surmast ja soojavast sylest 
aga aeg, see aeg aina tõtleb 
temast kasvades üle

ja lõpuks ta yhel päeval 
enda kohal näeb kerkimas risti 
ja ta tagasi igatseb syle 
kust ta tookord nii lahti kisti

ainult madonna ei mõista 
tema on lihtsalt madonna 
lõpuks lapse poovad nad ristile 
nagu kärnase konna

nõnda näevad kõik kõikumas
tuules

rinnal tal ketseri silti
juba ta nime kordavad huuled
ja see meenutab

hoopis 

TEIST PILT]

Istusin parajasti kohvikus, kui 
järsku imelikku kolinat kuulsin. 
Pistsin pea aknast välja ja nägin, 
et see oti parv ingleid, kes lõuna
maale lendas, peaingel ees. Kõik 
mängisid ilusasti triangleid, sel
lest siis ka see kolin. Jätsin 16 ko
pikat kohvi ja saia eest lauanur
gale, tegin vihmavarju lahti ju 
lendasin neile järele. Poole tee 
peal tundsin, et suus <on peale 
saiatyki veel midagi kõva, mida 
ei õnnestu lõpuni mäluda nagu 
teatud liiki tundeidki. Katsusin 
järele ning leidsin, et yhe hamba 
seest oli plomm välja tulnud ja 
nätske saia sisse kinni jäänud. Et 
mul parajasti hambaarsti kaasas 
polnud ja ka taskud täis olid, siis 
pidin plommi alla neelama, sest 
kust sa pärast jälle korralikku 
plommi saad, pealegi veel nii 
head ja vana kui minu oma. 
Selle tegevusega olin kaunis kõr
gele jõudnud, majad paistsid väi
kesed nagu tikutopsid ja inimesed 
nagu sipelgad. See võttis sydame 
natuke puperdama, aga samas 
nägin enese all tehasekorstnaid, 
mille avad mustasid niisama sõb
ralikult kui kahurisuudmed, ja 
niisama lõhnavat suitsu tuprus 
neist yles. Sain meelekindluse 
jälle tagasi ning pöörasin pilgu 
yles. Inglid olid juba päris lähe
dal, neidki näis see viirukilõhn 
köitnud olevat, sest nad liikusid 
nyyd aeglasemalt. Lendasin päris 
parve keskele ja võtsin yhel inglil 
trianglist kinni, mida see lehma- 
keti otsas kaelas kandis. Tõmba
sin veidi hinge ja pärisin siis, 
miks lugupeetud inglid niiviisi 
karjakaupa lendavad ja triangleid 
mängivad. Too vaatas mind nagu 
ilmutust ning kysis siis, et kas 
ma kalendrit ei loe ega tea, et 
sygis tulemas on. Häbenesin oma 
harimatust ja ruttasin kinnitama, 
et kyll ma seda loen, kannan isegi 
kaasas, aga praegu jätsin koh
vikusse, et käed vabad oleksid. 
Seepeale palus ingel viisakalt, et 
ma tema trianglist lahti laseksin, 
sest nõnda rikkuvat ma lennu 
ohutustehnika eeskirju ja pealegi 
ei nägevat ta minu vihmavarju 
tagant peaingli taktikeppi. Et mul 
muud kavas kysida ei olnud kui 
ainult inglite lennu põhjust, siis 
täitsin meeleldi ta palve. Enne lah
kumist tahtsin sõbralikule inglile 
midagi mälestuseks kinkida, koba
sin taskud läbi, aga ei leidnud 
midagi peale paari ajalehe. Ula
tasin vanema numbri inglile, too 
naeratas ja andis mulle vastuta

suks yhe oma tiivasulgedest. See 
sulg hakkas mulle nii meeldima, 
et kannan teda praegu iga päev 
oma kübaral. Selle järgi on mind 
hõlbus linnas ära tunda.
Tagasiteel tundsin järsku, et mis- 
ki hakkab mind kursist kõroale 
viima. Mõtlesin võimalike põhjuste 
yle ja tulin järeldusele„ et see 
saab olla ainult plomm, mis alla- 
neelatuna muutis mu raskuskeset

Vabastasin siis ettevaatlikult yhe 
käe jä pyydsin plommi kätte saa
da, mis viimaks ka õnnestus, kuigi, 
osa saiast seejuures kaotsi läks. 
Loomulikult oli mul saiast kahju 
ja ma vaatasin alla lootuses, et 
saan ehk maanduda ja saia taga
si. Aga all juhtus parajasti olem.a 
kolhoosi sigala ning maa porine. 
Lendasin siis edasi ja kui linna 
jõudsin, käisin kõigepealt hamba
arsti juures ära. Nüüd olen uue 
plommiga juba harjunud ja mu 
hambad närivad jälle kõike. Mui
de, hiljuti istusin jälle samas 
kohvikus ja lugesin ajalehte. Sealt 
sain ka teada, et too kolhoos, 
mille kohal oma plommi ära kao
tasin, oli ennetähtaegselt täitnud 
ja ületanud sealiha kokkuostu 
plaani.

Jbtaai 

mu üm

Rein Veidemann
Kõik lõpuks jääb kord ainsaks viinasõõmuki, 
taas lahtub uim ja hinge närib tühjus.
Mis päeval oli pimestavaks rõõmuks, 
see vaibub siis, kui öösse sulgub õhtu.
Saab tuulerattaks iga öeldud sõna

ja valu varjutab su raugeid silmi. 
Mis endas oled hellitanud täna, 
võib homme korjata ju murepilvi.

Nii ühel hetkel vaagimas end tabad: 
sookailudest kui äsja oleks joobund. 
Veel sihitult siis enda ümber rabad, 
kuid sellestki pea kainenedes loobud.

Peeter Lukatsi illustratsioonid

küimade õuede lapsed 
poristes dressipükstes 
toidulõhnast kuumade köökide 
askeldavad emad 
soojade kohvitubade 
patravad tädid 
Poisinagad palliväljakuit 
Isad põngerjatega mängimas 
või ajalehe taga 
head jutukad
ja kana kombel hoolitsevad 'jana.em.ad 
elujanust ja mingist 
kahvatute põskedega tüdrukud. 
sügavate silmade ja lameda jutuga 
pikajuukselised poisid 
maailm mida ma tunnen

armastada miks ka mitte 
võti ripub naela otsas 

keera mind üles 
kella järgi ja tarvidust mööda 

nagu ta sul käib

1969
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vaiksemas kõlatugevuses.
Meie igapäevane tegelikkus pee

geldub meie teadvuses. Kõigist 
meie tegudest jääb meile teadvusse 
jälg — kaja läbielatust, tehtust. 
Huvi muusika vastu on sügava või 
värske muusikalise «jälje» kajas
taja. Muusiku elutkutse üheks osaks 
tulebki lugeda püüdu jätta võimali
kult sügav jälg oma kuulajaisse — 
seda kitsalt, laiemalt aga võitlust 
kuulaja tähelepanu eest, v õ i t l u s t  
h u v i  ees t  ( t õs i se)  m u u 
s i k a  vas t u .

I. Filmi muusikast. Ettekandele 
tulevad J. S. Bachi (siin lauldavad 
ja mängitavad) lühiteosed, Händeli 
triosonaadid (2) ja XVI, XVII sh- 

jandi kooripärlid. Nende teoste 
struktuuri ja intonatsioone kujun
dab kajaprintsiibi rakendus. Muusi
kaline mõte peegeldub erinevates 
dünaamilistes tasapindades, erine
vates tämbrilistes «olukordades». 
Muusikalise intonatsiooni üks tugi- 
osi on siin ka olustikumuusika 
(XVIII s.) rütmikonstruktsioonid 
(eriti menuett). Rütmipildis aga 
k a j a s t u b  konkreetne olustik.

II. Esinejaist. 26 muusikategijat 
(kõik on kontsertidega süvendanud 
lootusi, mida nende kuulajaskond 
hellitab).

III. Filmi süžeeline joonis peaks 
peegeldama igapäevase ja muusika 
kuulamiseks mõeldud olustiku kont
rasti.

Teame, et kaja on jälgitav vaikuse 
puhul eriti õnnelikult. Tuleb nõus

tuda Neuhausi määratlusega, et he
lid peavad olema mähitud vaikus
se, nagu kalliskivid sametisse. A\eie 
olustiku kõlalise külje lärmakus 
(tööl, tänaval jne.) nõuab ka kont- 
serdikohalt erilist ümberlülitamis- 
võimet (kui nii võib öelda), erili
seks vaikuseks.

Kaamera ja mikrofon jälgiksid 
meie kuulajat, potentsiaalset kuula
jat, igapäevastes askeldustes — tä
naval, vabrikus (läjmaka fooniga). 
Kaja mõistesse kätketud kontrast 
leiaks sellisel juhul kajastust nii he
lis kui pildis. Filmi viimasele muu
sikateosele (Bach-Gounod «Ave 
Maria») järgneks aga tõelise kont- 
serdiolukorra reproduktsioon — ap
laus, esmane ja kõige vahetum 
vastukaja muusikute tööle, muusi 
kale.

Kui ei õnnestu pildiliste vahendi
tega avada muusika kuulamiseks 
vajaliku eelsoodumuse tekitamis-: 
nõuet, oleks soovitav kasutada 
olustiku näitamise foonina dialoogi 
(asjast huvitatute vahel). Teemade 
ring võiks hõlmata ülal kirjeldatut.

H. TÜÜR

Mei-e ajalehe järgmine number 
ilmub 14. jaanuaril 1972.__________

TOIMETAJA H. PALAMETS

«Тарту Рнйклик Юликооль» (sTap- 
тускнй государственный университет*) 
г. Тзрту Эстонской ССР . Орган Тарту
ского государственного университета 
Hans Heidemanni nim . trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooäi 17/1-9 I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kcp Tel! 77S9 MB 1ПЧ26.

Pool aastat üliõpilane natuke kommi iga päev ja mõni 
põnev üllatus.

RAIVO TAMKIVI (füüsika I).

1. Raskem kui arvasin. Eks 
ainult sessiooni ajal õppimine 
teeb meele' päris kurvaks, aga kui 
semestri tjooksul tööd teha, siis 
pole häda midagi. Kes tahab, saab 
erialalt taseme kätte.

2. Ei kahetse ja ei usu, et ka
hetsema hakkan.

3. Elu on hea, kui tuba on hea. 
Meile on päris hea tuba sattunud. 
Ma mõtlen kollektiivi.

4. Kindlat tunnet ei ole.
5. Kooliga hüvasti ei taha jät 

ta.

1. Kas ülikoolis õppimine on selline, nagu ootasid?
2. Kas Sa kahetsed oma yalikut?
3. Sinu uus kodu ühiselamus?
4. Eksamid?
5. Mida ootad näärivanalt uueks aastaks?

TÕNU MARIPUU (KKT I).

1. Vahe keskkooliga on kahtle
mata suur, aga ootasin nagu ena
mat. Individuaalset tööd tuleb 
palju teha: varemalt oligi raskusi 
harjumatult rohke kirjandusega 
seminarideks. Tahan saada uju- 
mistreeneriks ja seetõttu kuluksid 
17-meetrisest. vannist paremad 
treeningutingimused ära.

2. Pole kahetsenud.
3. Olen eluga täiesti rahul.
4. ,Tasapisi valmistun.
5. Et ■ esimene sessioon hästi

läheks. (Soovimata jäi sõbra poolt 
pakutud uute ujumispükste soov.) 
HURMA TOMBERG (Õigust. I).

1. Tulen otse keskkoolist. Na
tuke harjumatu oli, kuigi pilt, mil
le endale lõin, vastas peaaegu 
tõele. Iseseisvat tööd oh küllalda
selt, kursus ja terve teaduskond 
on toredad. Kahju, et poliitilist 
ökonoomiat nii vähe loetakse, aine 
on väga, huvitav.

2. Vahepeal tundus liiga ras
kena. Praegu jälle meeldib ja ei 
kahetse. Spetsialiseerumine on 
kolmandal kursusel, tulevikus ta
haksin töötada juriskonsuldina.

3. Tuba on suurevõitu ja õppi
mistingimused võiksid ka pare
mad olla. Järgmiseks aastaks on 
antud lootusi.

4. Arvestused käivad, kuus 
seitsmest on käes. Esimene eksam 
on kolmandal jaanuaril. Vanemad 
kursused hoiatavad loogika eest, 
seda kardangi kõige rohkem.

5. Ootan kõigepealt, et sess 
hästi läheks.

Raamatute uurimist, sulepea 
närimist, muusika kuulamist, koo
gi söömist ja und segasid 21. det
sembril VALDEKO GAILIT ja 
ANDRUS ESKO. Kõigele lisaks 
klõpsutas esimene fotoaparaati 
(välklambiga).

TIIU RANDVIIR (ingl. i).

1. Teiste ainetega võrreldes 
loetakse põhiainet vähem kui loot
sin ja ka õpikutega on häda. Ing
lise keelt õpime neljakesi ühest 
raamatust.

Koolis oli peale õppimise tuhat 
tegemist, siin ei leia oma energia
le rakendust. End pakkuma os
kaksin minna ainult rahvakunsti- 
ansamblisse või naiskoori, tahak
sin midagi põnevamat.

2. Ei kahetse,
3. Nüüd olen juba kindla koha 

peal, alguses pidin rändama ühest 
toast teise. Korra ranguse üle ei 
nurise, aga köögi prae- ja kõrbe* 
lõhnadega, mis koridori ja tuppa 
tungivad, pole veel harjunud. 
Värskenduseks hingan Может 
быть'1 (kontrollimisel osutus 
«Быть может ’iks»).

4. Ei saa »öelda, et ma ei val
mistu. Kogemusi pole, aga loo
dan, et läheb hästi.

5. Mina olen niisugune tagasi
hoidlik ja endale ei taha mitte mi
dagi. õppejõududele võiks ta küll 
midagi hästi head tuua, siis oleks 
neil hea tuju ja eksamid läheksid 
libedalt.
JAAK MÄNNIK (maj. 1).

1. Üldiselt jaa. Keskkooli dik- 
teerimistele on siin vastu panna 
suur iseseisvus. Esialgu_ oli raske 
kohaneda eriala loengute tempo
ga. Üleskirjutamisega polnud hä
da, kuid kaasamõtlemiseks - ei jää
nud mahti.

2. ümber ei valiks, kuigi täpset 
ülevaadet erialast siiani pole. Tu
levikult loodan palju.

3. lElan Kvissentalis. Kütame 
mitte kõige kuivemate haabadega 
ega saa tuba kuidagi soojaks. Iga
päevase sõitmisega pole lugu, aga 
kaks kilomeetrit tuleb jalgsi vi
sata.

4. Valmistun, valmistun. Kaks 
arvestust on jäänud ja siis kaks 
rasket eksamit.

5. Kohta linnas ühiselamus. 
MAIRE LÄTTIK (mat. I).

1. \Ei arvanud, et niipalju ise
seisvat tööd on vaja teha. Esmali 
oli kohe harjumatu. Keskkoolis 
oleks võinud ülikooli rohkem tut

vustada. Ma ei osanud kõike ettа 
kujutadagi.

2. Ei kahetse.
3. Kui kaks nädalat elektrit ei 

olnud, siis pime ning suur tuba 
hirmutas. Nüüd olen harjunud.

4. Типпёп parasjagu hirmu ja 
aukartust, sest räägitakse, et me 
pole õigeid eksameid teinudki.

5. Põhiliselt seda, et sessioon 
korda läheks.

RIINA MILK (biol. I).

1. Enam-vähem sama, prakti
kume vahest on arvatust rohkem, 
ent \see tuleb kasuks. Kontidel on 
nii palju ladinakeelseid nimetusi, 
muudkui õpi. Kõiki raamatuid po
le aga saada.

2. Ei.
- .3. Toas on toredad tüdrukud 
ja kui nii palju läbi ei kostaks, 
oleks elamine päris mõnus.

4. Pole viga, ei karda. Hiljem 
on näha, mis saab.

5. Ei oska . midagi tahta, võib
olla rohkem vaba aega ja et pea 
võtaks nagu vaja.
REIN KERMES (arsti I).

1. Pettunud ma ei ole, sest um
bes taolisena kõrgemat kooli ette 
kujutasingi. Vahe keskkooliga 
võiks suurem tolla ja suhtumine 
üliõpilasse kui täiskasvanud ini
messe märgatavam.

2. Valikut ei ole kahetsenud, 
ehkki õpime keemiat vahest liiga
gi kõvasti, uue programmi järgi.

3. Täiesti rahul.
4. Eksamitele pääsemine tun

dub keerulisem olevat kui eksamid 
ise. Valmistun jõukohaselt.

5. Järgmisel aastal tahaksin 
stipendiumi saama hakata. Aitab 
sellestki.

MERIKE KASK, LINDA RAID
METS, HELLE SAAR, TIA NILP 
(geogr. I).

1. Me oleme O-kursusel aasta 
aega harjutanud ja kõik oli tut-t 
tav.

2. Ei kahetse.
3. Kui kõik hästi on, siis ole

me rahul.
4. »Ettevalmistused lähevad 

keskmiselt.
5. Saime tuppa uue harja, nüüd 

oleks vaja pürgikühvlit. Siis veel

Kammer-
akadeemia

Kui 31. detsembril kella 22—23-ni 
toimuvast IV К AMMER AKADEE
MIAST (ülikooli saalis) tena film, 
siis annaksime talle pealkirjaks 

KAJ A .
STSENAARNE PLAAN 

Muusikud räägivad kajast kui 
igihaljast heliefektist. Ei ole raske 
leida selle efekti «sünnikohta», kui 
teame, et kaja on üks dünaamilise 
väljendusvahendi (kõlatugevuse) 
esitamis- ja esinemisvorme — k a j a  
on a l a t i  v a i k s e m  .s e 11est  
he l i s t ,  m i l l e  p e e g e l d u s  ta 
on. Dünaamika (kõlatugevus) on 
ainus muusikaline väljendusvahend, 
mis on muusikasse tulnud «väljast
poolt», (mis on eksisteerinud ja ek
sisteerib ka väljaspool mis tahes 
muusikat). Loodusnähtuste kõlalise 
külje hinnangud võiksid kajastu
da puhtmuusikalistes määratlustes 
fffff-ist kuni pppp-ni. Kolmest mõel
davast seosest nende kahe kõlalise 
äärmuse (tasa ja kõvasti) vahel 
toetub üks kontrastile (f-p). See 
k o n t r a s t o n  k a j a  v ä l i n e  
t u n n u s .  K a j a  s i s u k s  on 
k o r d u s .  Korduda võib muusika
line motih, lause, isegi terve teose 
osa (nagu meenutusena). Kaja õigustesse asub selline kordus vaid kvalitatiivselt uuena — astme võrra


	Nr. 1
	Nr. 2
	Nr. 3
	Nr. 4
	Nr. 5
	Nr. 6
	Nr. 7
	Nr. 8
	Nr. 9
	Nr. 10
	Nr. 11
	Nr. 12
	Nr. 13
	Nr. 14
	Nr. 15
	Nr. 16
	Nr. 17
	Nr. 18
	Nr. 19
	Nr. 20
	Nr. 21
	Nr. 22
	Nr. 23
	Nr. 24
	Nr. 25
	Nr. 26
	Nr. 27
	Nr. 28
	Nr. 29
	Nr. 30
	Nr. 31
	Nr. 32
	Nr. 33
	Nr. 34
	Nr. 35
	Nr. 36
	Nr. 37
	Nr. 38
	Nr. 39

