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1917-1977 SUUR SOTSIALISTLIK OKTOOBRIREVOLUTSIOON

®Aja voos* on uns rubriik, mis tahab 
jätkata hingusele läinud «Reedest ree
deni» traditsioone.

Faktid . . .
Q  seitse päeva aastast 1977, 
ф  Nõukogude riigi 60. aasta, 
ф  175 aastat ülikooli taasavamisest 
. . .  ja mõtted nende ümber.

Iga asi tahab harjumist. Uue aastaga on samuti. Ehkki ju päevades 
midagi olulist ei muutu, püüame olla värskemad, käime uute ideedega 
ringi, arvame, et just see aasta voiks mingis mõttes meile tähendus
rikkaks saada! Aga kui kuhugi uut aastaarvu peaksime kirjutama, vää
ratab käsi ikka veel mõnda aega fikseerides . . .  1976. Näete siis, vaim 
on küll küps, kuid keha ei taha järele tulla. 1977. aasta ülikoolilehe 
esimene number ilmub seitsmendal päeval. Küll võib ennustajail olla 
peamurdmist: kolm 7 korraga, küllap siin taga ikka midagi on! Aga 
selle asemel, et «taguseid» otsida, kulutagem oma energiat iseendaks 
jäämise peale. Inimese jaoks võiks kvaliteediviisaastak tähendada ka 
aususe viisaastakut. Ausa inimeseni on meil veel pikk tee käia. Ausa 
inimese juures pole aga mingeid «taguseid» otsida, ta jääb ausaks ka 
oma eksimustes.

Sügisel saab 60 aastat meie riiki. Siin meenub mulle 7. november

1967. Olin siis teist aastat sõdur. Väeosas, kus teenisin, seisin sel päe
val valvepostil. Mõistsin selle vajalikkust: et teised võiksid rahulikult 
oma riigi juubelit tähistada ja kellelgi ei tuleks pähe meid sel päeval 
ebameeldivalt üllatada. Jah, jõudu meil on, et oma väärtusi ja rahu
likku elu kaitsta. Kuid mõnikord võtab mind tõsiseks hoopis muu, see, 
mida Lenin on nimetanud revolutsiooniliste fraaside põhjendamatuks 
rohkuseks. Kõlavatel sõnadel on alati see omadus, et nad kipuvad valv
sust uinutama. Eks vaadakem, kas on ikka kõigil «suurepärastel, kaa- 
sakiskuvail, joovastavail loosungeil pind all» (Teosed, 27. kd. lk. 1). 
Milleks anda lubadusi, mille täitmatusele mõne aja möödudes peaksime 
hakkama põhjendusi otsima. Ja kui juba algava aasta deviisid, siis 
üks neist võiks olla äraproovitud «Pigem vähem, aga paremini».

Lähenev 175. ülikooli taasavamise tähtpäev on äratanud minus mõtte, 
et kas ei tasuks suurte ürituste sarja kavandamise kõrval mõelda näi
teks ka uute traditsioonide asutamisele või juba unustuse hõlma vaju
nud traditsioonide velmamisele. Et aastal 2002 võidaks täheldada: «Sel
lele pandi alus 1977. aastal».

REIN VEIDEMANN

Esim esed  
õnnelikud

Sess jälle käes, kellele esimest, 
kellele viimast korda. See on pinge 
ja selle moondamise aeg. Et pinge 
võrdub teatavasti potentsiaalide va
hega, siis teeme selle lahendamiseks 
maksimaalseid pingutusi, lähenda
maks oma potentsiaali õppejõu poolt 
nõutavale. Teeme seda «tuubikumis», 
kodus, ühiselamus. Paratamatult 
närib igaüht meist kadeduseussike, 
kui näeme teel ühest eespool nime
tatud punktist teise vastu tulemas 
elurõõmsa, muretu naeratusega 
noort inimest. Neljandat aastat jär

jest võib selleks olla Kehakultuuri
teaduskonna esimese kursuse tu
deng, kellel esimese sessiooni mu
red ja rõõmud juba seljataga. Neist 
õnnestus minulgi osa saada, sest kü
lastasin vana-äasta viimasel laupäe
val TRÜ anatoomiakateedrit — 50 
Kehakultuuriteaduskonna esmakur
suslase viimase eksami paika sel 
sessioonil.

Eksamiruumi ukse taga valitse
vas elavas õhkkonnas õnnestus saa
da ettekujutus üldisest olukorrast. 
Sain teada, et sessioon kestis 8.—
28. detsembrini, eksameid oli kolm. 
Meeleolu oli optimistlik, sest ana
toomia eksamile mindi heade tule
mustega. Dekanaadis nähtud spor- 
diajaloo eksamilehel torkas silma 
viite ülekaal kolmedega võrreldes.

Tudengite endi seletus selle kohta: 
aine on huvitav ja, mis peaasi, lä
hedane. NLKP ajaloos oli, tõsi küll, 
pilt vähem rõõmustav: kolmel ini
mesel tuli eksamit korrata, kes õige
aegselt ka seda tegid. Nii võidi jul
gelt rõõmustada eelseisva nääripeo, 
vaheaja ja talilaagri üle Käärikul.

Teisel pool eksamilauda oli nõus 
anatoomiast, kehakultuurlastest ja 
nende kokkupuutetasandeist rääki
ma anatoomia kateedri vanemõpe
taja K. Ulp: kehakultuurlastega te
geldud 15 aasta kogemuste põhjal 
võib öelda, et see on elurõõmus ja 
hakkaja rahvas. Aga suruda liiku
vaid «looduslapsi» staatika raami
desse ei olegi nii lihtne. Omaette 
probleemiks on ja jääb õppedistsip- 
liin. Spordi ja õppimise lahutamatu

seotuse tõttu tuleb sageli ette, et 
üks neist kipub jääma hooletusse. 
Pahatihti on selleks pooleks õppi
mine. Väga palju on võistlustega 
seotud puudumisi. Samal ajal ei ole 
õppejõul etteheiteid individuaalplaa
ni alusel töötavatele üliõpilastele. 
Näitena toob K. Ulp Anatoli Kriku- 
ni, kes tudengipõlves alati oma ar
vestuste ja eksamitega enne täht
aega maha sai. Hea eeskuju innus
tab, praegu on «viile» vähe.

Esmakursuslaste juures torkavat 
veel silma väljendusoskuse vähesus, 
vastamisel puudub täpsus. Nii osu
tub eksam võrdväärselt teadmiste 
kontrolliks kui ka vastamise koo
liks. Raskusi teeb terminoloogia, 
sest keskkoolibaas on enamuses 
unustatud, lisaks veel ladina keel.

UIdse oleks keskkoolis anatoomiale 
pisut suurema tähelepanu pöörami
sest õppejõu arvates kasu eriti nei
dudele kui tulevastele «perekonna 
meditsiiniõdedele». Praeguste tu
dengite edaspidised anatoomia-ala- 
sed teadmised on ju puhtpraktilist 
laadi ja säilivad just niipalju, kui
palju nõuab nende töö spetsiifika. -

«Üldiselt võib ka selle aasta es
makursuslaste taset lugeda heaks,» 
resümeerib vanemõpetaja K. Ulp 
ega taha kuidagi nõustuda õelate 
vihjetega kehakultuurlaste vähesele 
mõtlemisoskusele. Selles võisin ise
gi veenduda paari nähtud-kuuldud 
eksamivastuse põhjal.

NEEME BRUS, 
žurn. I k.
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TRÜ nõukogu
Aasta viimasel-koosolekul 24. detsembril k i n n i t a t i  1978. a. 

t ä h t s a m a t e  t e a d u s l i k e  t õ ö d e  p l a a n .
*  Seejärel k õ n e l e s  s p e t s i a l i s t i d e  e t t e v a l m i s t a m i s e  

k v a l i t e e d i  k o n t r o l l i m i s e s t  d e k a n a a d i  j a  k a t e e d 
r i t e  p o o l t  n i n g  k o n t r o l l i  t u l e m u s t e  a l u s e l  r a k e n 
d a t u d  a b i n õ u d e s t  M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s  d e 
k a a n  prof .  Ü. L u m i s t e .

Sisekontrolli tehakse vastavalt 1974. a. Kõrgemate Õppeasutuste Riik
liku Inspektsiooni juhendile. Peale jooksvate kontrollimiste on teadus
konnas tavaks saanud loengute ja praktikumide ühiskuulamised, mis 
sisukaiks aruteludeks on kujunenud. Nii ei ole rõhku pandud mitte üks
nes kontrollile, vaid ka kogemuste evitamisele. Ettekandja ja kaasette- 
kandja tõid puudustena ära soovida jätva õppedistsipliini. Osa kursuste 
juhendajaid ja ka komsomoliaktiiv ei ole alati kindlustanud kõigi ka
vandatud ürituste täielikku elluviimist. Enam rakendamist vajab 
kaasaegne arvutustehnika. Need vajakajäämised kajastuvad ka vastu
võetud otsuses.

Rektor prof. A. Koop tähendas lõpuks, et TRÜ on praegu ainuke 
kõrgkool Eestis, kus uute aluste järgi tehtud sisekontrolli süsteem on 
enam-vähem tööle hakanud. Tuleb aga silmas pidada, et igaühele abso
luutset mudelit pole. Vanu vorme on tarvis kohandada, mitte neist lahti 
ütelda.

#  A r s t i t e a d u s k o n n a  prodekaan prof. E. Vasar tutvustas kol
manda päevakorra põhipunktina teaduskonna 1 ab o r a t o o r i u m i d e  
k o n t r o l l i m i s e t u i e m u s i .

Koosolekul hääletati dotsendi teadusliku kutse taotlemise poolt me
ditsiinikandidaat J. Ksenofontovile ja majandusteaduste kandidaat 
P. Viiresele.

fsa korra kohta tubades kui ka keldri- kus kontrollitud II korruse köögid Põhipäevakorrapunktina arutati siivsema suhtumisega osakonna
Ш  y f l l l P n r r V tesse ehitatud spordisaali, arstide leiti lausa ropud olevat. Kehakul- komsomolitöö parteilist juhtimist komsomoliellu.

vLJ!/ Ш /  1 ^  II IL // kliibi ja korr&ktse valveteenistuse tuuritudengite tubade 211, 212, 213, Füüsika-Keemiateaduskonnas. Aru-
U \J v-x II v  U Ц !_✓ aadressil. Vastupidine olukord leiti 214 sektsioonid näitasid kõike muud andjate (M. Liigant ja M.-L. All- * * *

— — -----  - ; --- - eest Leningradi mnt. 27, kus puu- kui peremehelikku suhtumist. Kok- salu) ettekannetest selgus, et märk-
20. detsembril kaisid uhiskondli- dused algasid juba valvelauast kuvõtteks tõdeti olukorra kontrast- sa parem on juhtimine keemiaosa- 21. detsembril, järjekordsel Mosk-

lud prodekaanid oppe-kasvatustöö (täitmata žurnaalid, teise valvuri sust eri ühiselamute vahel. Reidid konnas, kus nii kaadri valikul, töö- va allergoloogide teaduslik-prakti-
e e®s°ts?* haldusprorektori äraolek). II korruse sanitaarsõlmed jätkuvad. plaanide koostamisel kui ka üksi- lisel ühingu plenaaristungil esines
Saagiga uhiselamuid kontrolli- olid räpased, sektsiooni panipaika- * * * kute sektorite töölerakendamisel on ettekandega teaduskonnasisehai-

^ as!.j^e , puudutas sedakorda Ule- dest olid saanud kolikambrid, kohu- 1976. a. viimasel parteikomitee is- sisuliselt osaletud, mida aga ei saa guste kateedri dots. Jüri Ksenofon-
joe uhiselamuid. Leningradi mnt. 89 tav segadus valitses toas 131 (Mar- tungil 27. detsembril võeti NLKP sugugi öelda füüsikaosakonna par- tov. Ettekanne käsitles küsimust pä-
lundus kontrollijaiie igati eeskuju- tinson, Paimla, Paju, Post). Parem liikmeks Toomas NEUMANN Bio- teiorganisatsiooni kohta, kus seni rilike faktorite osast bronhiaalast-
Jiku uhiskoduna. Kntust jagati nii polndd pilt ka Leningradi mnt. 25, loogia-Geograafiateaduskonnast. on piirdutud vaid üldisema ja pas- ma patogeneesis.
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Füüsikute
kvaliteedi-
viisaastak

KARL-SAMUEL REBANE, 

eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja

Teaduses on tihti nii, et esialgu on raske öelda, mis välja tuleb. Ja 
võib-olla, et seda ei saagi nõuda. Kui me ette teame, pole ju uurimist 
enam vaja. Kuid seda, kas see «mis» on tähtis, vajalik või mitte, peab 
teadlane kindlasti ette aimama. Kolm-neli viisaastakut tagasi hakati 
füüsikaosakonnas tegelema kahe tähtsa probleemiga. Need olid aero- 
ionisatsiooni ja elektroluminestsentsi küsimused. Senine töõ näitas, et 
mõlemad suunad on vägagi aktuaalsed, on saadud tulemusi, mis või
maldavad nüüd neid uurimissuund! vaadata kvalitatiivselt uuelt tase
melt.

Nimetatud kaks probleemi on füüsikaosakonnas domineerivad, kuid 
sugugi mitte ainsad. Peale nende ja teiste teaduslike suundade on terve 
rida pedagoogilisi, metoodilisi ja organisatoorseidki. Kuigi osakonnas 
täidetakse aastas ligi poole miljoni väärtuses lepingulisi tõid ja tehakse 
intensiivset uurimistööd fundamentaalsuundades, kuigi tellijate hinnan
gute järgi on osakonna iga lepingnrubla kolmekordse väärtusega — 
kaldun siiski arvama, et osakonna kõige väärtuslikum toodang on iga 
aasta kevadel ülikooli lõpetavad ligi poolsada noort füüsikut.

Käesoleval viisaastakul on noorte õpetamisel füüsikaosakonnal ees 
suured ülesanded. Põhiliseks on uute õppeplaanide kvaliteetne evita
mine. Kui esimestel kursustel ei olnud uutes ja vanades plaanides suuri 
erinevusi, siis viimastel kursustel on vaja pingutada kogu osakonna 
töötajate jõudu, et meie lõpetaja, füüsiku kvaliteet ei langeks, vaid veel
gi paraneks. Juba praegu pole harulduseks juhtumid, kus üliõpilane 
oma tööga stuudiumi jooksul korvab kõik tema koolitamiseks tehtud 
kulutused. Meie eesmärgiks on aga, et üliõpilaste teadmised ja osku
sed juba varakult võimaldaksid neil asuda loovale, riigile ja rahvale 
vajalikule ning kasulikule tööle. Eriline tähelepanu pühendatakse peda
googiliste oskuste ja teadmiste õpetamisele. Saavad ju nüüd kõik füü
sikaosakonna lõpetajad ka pedagoogi kutse. Grupile noortele antakse 
süvendatud teadmised ja oskused pedagoogiliseks tööks. Selle erigrupi 
õpetamiseks koondatakse osakonna tugevaimad pedagoogid.

Füüsikaosakond on kogu aeg olnud punase laterna kandjaks õppe
edukuses (ja lisame juurde — ka õppedistsipliinis). Suur on olnud 
samuti väljalangevus. Väljalangevust õnnestus meil vähendada ja loo
dame, et suudame kinnistada saadud tulemused. Võitlus õppeedukuse 
tõusu eest seisab aga ees. Suures osas on see võitlus õppedistsipliini 
eest. Paljudel juhtudel taandub see aga võitlusele üliõpilase ülekoor
mamise vastu ja tähendab siis võitlust tõesti vaid vajalike teadmiste 
kogumi süstemaatilise õpetamise eest Viimases töölõigus teevad suurt 
tööd osakonna metoodikakomisjon ning grupp pedagooge, kes uuri
vad kõrgkooli probleeme. Nihkeid peaks tooma ka Intensiivne elektron
arvutite juurutamine õppetöös, eriti praktikumide, kursuste ja diplomi
tööde arvutuste tegemisel.

õpetamise kvaliteedi tõusule aitab kindlasti kaasa asjaolu, et viis
aastakul lõpeb üldfüüsika kateedri (see on vabariiklik baaskateeder) 
õppebaasi rekonstrueerimine ning kogu osakonna üleminek uude õppe- 
korpusse. Need kümned tuhanded rublad praktikumide kaasajastami
seks ning uus mitmemiljoniline õppehoone eeldavad õpetamise uut kva
liteeti. Tugevneb ka spetsialiseerumine. Vastavalt ENSV Teaduste Aka
deemia ning meie Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi vaheHsele 
kokkuleppele loodi uus spetsialiseeriv kateeder — tahke keha füüsika 
kateeder. See tugineb ENSV TA Füüsika Instituudi rikkale ja kaasaeg
sele aparatuurile ning õppetööd teevad väga kõrge kvalifikatsiooniga 
teadlased-pedagoogid. Tänu sellele saavad olemasolevad osakonna ka
teedrid nüüd enam tähelepanu pühendada teiste spetsiaalsuste õpeta
miseks vajaliku metoodilise ja materiaalse baasi täiustamisele.

Jätkub ka osakonna õppejõudude töö üliõpilastele kvaliteetsete^ õppe
vahendite kirjastamisel. Tähtsaimaks nende hulgas on kolmeköitelise 
üldfüüsika õpiku tõlkimine eesti keelde.

Vaatleme nüüd lühidalt, mida osakond kavatseb kvaliteedivilsaasta- 
kul teaduse alal ära teha. Mingem kergema vastupanu teed ning rää
kigem peamiselt osakonna rakenduslikest uurimustest. See ei tähenda, 
et fundamentaaluuringuid osakonnas ei tehta. Vabariigi tähtsaimate 
uurimistööde plaanis on mitu teemat, mille kallal töötavad teoreetilise 
füüsika kateedri õppejõud. Nende hulgas näiteks gravitatsioonivälja 
relativistlik teooria, samuti interferentsoptika valdkonda kuuluvad tööd. 
Eksperimentaalfüüsika kateedris tehtud uuringud tahke keha mikro- 
struktuuri alal arvati vabariigis 1976. a. saadifd tähtsamate tulemuste 
hulka. Fundamentaaluuringud on füüsikaosakonnas alati olnud väga 
tähtsal kohal ja jäävad selleks ka edaspidi.

Populaarseimaks on aga siiski füüsikaosakonnas olnud need uurin
gud, mis ei vasta küsimusele «mis», vaid «kuidas». «Kuidas» — see 
on juba retsept teaduse saavutuste rakendamiseks rahvamajandusse. Ja 
selles valdkonnas kavatseme käesoleval viisaastakul anda tõhusa pa
nuse.

Aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide laboratoorium peab vastavalt 
NSV Liidu MN Teaduse ja Tehnika Riikliku Komitee teemale välja töö
tama elektroaerosoolide generaatori, mida saaks rakendada veterinaa
rias ka sealsete tootmisruumide desinfitseerimiseks või loomade vaktsi
neerimiseks inhalatsioonmeetodil. Senised uurimised näitavad, et see 
teema lahendatakse. Laboratooriumi elektromeetria sektoris on aastate 
jooksul töötatud väga tundlike elektromeetriliste aparaatide loomise 
kallal. Nüüd on eesmärgiks ühe niisuguse aparaadi juurutamine seeria- 
viisiliseks tootmiseks. Laboratoorium töötab veel sellise atmosfääriioo- 
nide loenduri loomise kallal, mida oleks sobilik rakendada õhu koos-  ̂
seisu määramiseks tööstusrajoonides ja kuurortides. Sama kollektiiv te
geleb ka aktuaalsete looduskaitseküsimustega. Nii on võetud ülesanne 
tuua kõrgtundlik seade fluori, kloori jt. mürgiste gaaside kiireks mää
ramiseks. Väga vajalikud on ka selles kollektiivis tehtavad tööd õli- 
jääkide likvideerimisel.

(Järgneb)

Spordipedagoog peab juubelit

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

Ja teadusliku töö, aktiivse ühiskond
liku tegevuse eest ning seoses 70. 
sünnipäevaga on võõrkeelte kateed
ri dots. kt. Pent NURMEKUNDI au
tasustatud ENSV Kõrg- ja Keskeri
hariduse Ministeeriumi aukirjaga. 
Sama aukirja pälvis tööülesannete 
kauaaegse ja kohusetundliku täit
mise eest ning seoses 80. sünnipäe

vaga õigusliku ja majandusliku In
formatsiooni probleemgrupi vanem
teadur Rudolf N1GOL.

Rektor õnnitleb
kergejõustiku kateedri dotsenti Fred 
KUDU tema 60. sünnipäeva puhul, 
50. juubelisünnipäevaga seoses aga 
ühiselamu nr. 7 kvalifitseeritud töö-; 
list Ilmar REINMÄED ja eesti kir
janduse ja rahvaluule kateedri pro-j 
fessorit Karl MURU.

4. jaanuaril 1977. a. ületas kuue
kümnenda eluaasta vahefiniši üks 
teenekamaid sporditegelasi nii 
TRO-s, Tartus, Eesti NSV-s kui 
kogu Nõukogude Liidus — TRÜ Ke
hakultuuriteaduskonna taasrajaja, 
selle kauaaegne dekaan ning üht
lasi kergejõustikukateedri juhataja 
FRED KUDU. Mees, kes kogu oma 
senised tööaastad on pühendanud 
üksnes Tartu Riiklikule Ülikoolile ja 
spordile.

Seoses juubeliga tuletagem meel
de läbikäidut.

1936. a. lõpetas Juubilar I. Westholmi 
humanitaargümnaasiumi Tallinnas. Siit 
Ilmselt ka mitme võõrkeele oskus (sak
sa, inglise, prantsuse). Samal aastai 
jätkas õppimist Tartu Ülikooli arstitea
duskonna kehalise kasvatuse osakonnas, 
mille lõpetas 1940. a. kergejõustiku ja 
suusatamise erialal. Sama aasta sügisest 
alustas ta pedagoogitööd tolleaegses 
Tartu Olikoolls kergejõustiku ja  suusa
tamise õpetajana ning jätkas ühtlasi õp
pimist Arstiteaduskonnas.

Suures Isamaasõjas võitles Eesti Las
kurkorpuse ridades, sõja lõpul tä tis 
Eesti NSV Kehakultuuri- ja Spordikomi
tee õppe-spordiosakonna ülema kohus
tusi.

1944. a. sügisel näeme aga Fred Kudu 
juba Tartus Kehakultuuriteaduskonda or
ganiseerimas ja  kergejõustiku kateedri, 
juhtimas. Esimesel ametikohal töötas 
juubilar ühtejärge 1987., teisel koguni 
1973. aastani.

Selle pika administrativ- ja peda
googilise töö bilanssi võib kanda 
õppe-kasvatustöö pideva täiustamise 
teaduskonnas, spordibaaside rajami
se nii Tartus kui Käärikul, paljude 
tublide spordipedagooglde ja meis- 
tersportlaste (H. Lipp, L. Maremäe- 
Pettai, V. Maremäe-Nummert,

L. Kepp-Ojastu, R. Aun, H. Tiik jt.) 
üleskasvatamise, paljude vastutus- 
rikaste ühiskondlike ülesannete täit
mise jne.

F. Kudu treeneritöö on leidnud 
kõrgelt hindamist nii NSV Liidus 
kui ka raja taga.

Juba rida aastaid täidab ta NSV 
Liidu mitmevõistlejate ühiskondliku 
vanemtreeneri vastutusrikast üles
annet. Kindlasti võib pidada juubi
lari teeneks, et NSV Liidu kümne
võistlejad on rahvusvaheliselt tun-

nustatud, et rakendus käiku mitme
võistlejate rahvusvaheline võistlus
sari, et on kujunenud nii Eesti NSV 
kui ka NSV Liidu mitmevõistlejate 
koolkond.

Juubilar on tuntud nii kodumaal 
kui ka rahvusvaheliselt oma ala po
pulariseerijana, kes on kirjutanud 
mitmeid õpikuid, rohkesti teadus
likke ja populaarteaduslikke artik
leid.

Lisagem, et F. Kudu on sõitnud 
läbi enamiku tuntud spordiriike ja 
osalenud järjest viitel olümpiamän
gudel treenerina.

Juubilar on väga erudeeritud, sü
gavate ning mitmekülgsete teadmis
tega spordipedagoog-kommunist.

F. Kudu suuri teeneid on hinna
tud NSV Liidu teenelise treeneri ja 
Eesti NSV teenelise sporditegelase 
austava nimetusega. Dotsendi tea
duslik kutse anti talle 1956. a. 
Meistersportlase nimetuse pälvis ta 
kaugushüppes tulemusega, millega 
võiks ka tänapäeval, vähemalt va
bariigi ulatuses, veel julgelt välja 
minna (7.25). Lisaks sellele on juu
bilari teeneid hinnatud 5 ordeni ja 
medali ning Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidiumi 5 aukirjaga.

Üheks juubilari teenete hindamise 
vormiks on kindlasti ka tema õpi
laste, kolleegide ja sõprade lugupi
damine, mida käesoleva lühlkokkn- 
võtte näol ning eelloetletute nimel 
väljendas koos siiraste õnnes oo vl- 
dega

ALFRED PISUKE, 
juubilari õpilane

Tasakaalukas mees, kaalukad teod
I. jaanuaril sai 50 eesti kirjanduse 

ja rahvaluule kateedri professor 
Karl MURU. Kes soovib sel puhul 
õnne täismehe ikka jõudmisel, kes 
jaksu järgmiseks poolsajandiks. 
Justkui elaks inimene üksnes poolsa
jandite kaupa või nagu algaks me
heiga familiaarse kokkuleppe järgi!

Muidugi, vahel on hõlpsam hin
nata inimest tema elatud aastate 
kui tema tehtud tõö põhjal. Aastad 
on fkka omad, tõö igakord mitte. 
Professor Muru töödest oleks mit
melgi laenu võtta. Olgu näiteks 
tema tõö noortega, mida K. Muru 
on teinud nii õpetajana kui õppe
jõuna, kui ka näiteks Kirjanike Lii
du Tartu osakonna kriitikasektsioo
ni praeguse esimehena. Noored ar
vustamisega katsetajad, keda vahel 
on agarasti põlvkonnaks ülendatud, 
pole praegu veel mingid kriitikud, 
vaid siiski ainult noored. Karl 
Murult on nad kõik õpetust saanud, 
kui mitte tema enese suust, siis 
tema artiklitest. Loetud noortest 
kriitikutest märksa rohkem on aga 
neid, keda K. Muru on muidu kus
kile esinema kutsunud või julgusta
nud.

Karl Muru on üks, tema õpilasi 
on palju. Professorilt on nad õppi

nud, et kirjanduse hindamises on 
iuiu.cbu tinw.uni vaaicpuuiue. Onia 
metoodika-alastes töödes on ta ikka 
osutanud (NB! — mitte rõhutanud, 
see ei oleks K. Muru pärane) pal
judele võimalustele kirjandusse

sisse vaadata. Seejuures luuleomas- 
tele, mitte luulevõõrastele võimalus
tele: luuleteksti redigeerimine, luule
teksti sõnavara uurimine, originaa
lide ja tõlgete võrdlev analüüs, luu
letaja parodeerimine, luuletaja kol
lektiivne uurimine. Võimalustele, 
mida prof. Muru ise on oma arvus
ta jategevuseski edukalt kasutanud.

Või Karl Muru uurijatöö. Kõik 
eelnev kuulub ju ka sellesse! Asjata 
ei tunnustata tema arvustusi uuri* 
muspärastena — olgu näiteks või 
äsjane Betti Alveri juubeliartikkel. 
Selle kõrval ja selle juures on K*rl 
Muru ühtlasi eesti luule akadeemi
line uurija, kelle doktoritöö käsit
les aastaid 1930— 1940 eesti luule 
arengus. Doktoritöö tulemused on 
mitmes artiklis kättesaadavad, ar
tiklid ise raamatus «Vaateid kol
mest aknast». Karl Muru on selle 
perioodi luule ning luuletajate asja- 
ja pieteeditundlik uurija.

«Sorm näitab kuud, aga loll vaa
tab sõrme,» ütleb kõnekäänd. Näi
daku sorm pealegi üht või teist juu
belit, tark või targaks tahtja vaa
tab ikka inimest ja hindab teda. Nii 
juubeli puhul kui ka pärast seda, 
sest tema töö on põline.

PEETER OLESK

Ühiskonnateaduste semi narideks
Ühiskonnateaduste seminarid ja 

eksamid pole mõeldavad ilma vas
tava teema tõsise teadusliku läbi
töötamiseta. On vajalik allikmater
jalide põhjalik tundmaõppimine. 
Marxi, Engelsi ja Lenini teoste ning 
tähtsamate parteidokumentide isesei
sev läbitöötamine ja konspekteeri
mine peab olema süstemaatiline. 
Selleks aga on vaja, et kirjandus 
oleks kättesaadav, et seda soovijai
le jätkuks.

TRÜ Teaduslikus Raamatukogus, 
õpperaamatukogus, ühiskonnatea
duste raamatukogus, Ajaloo-Keele- 
teaduskonna raamatukogus ja Le
ningradi maantee lugemissaalis on 
ühiskonnateaduste seminarideks va
jalikud materjalid käepärast ja kät
tesaadavad kõigile.

Kohapeal kasutamiseks on õppe

raamatukogu lugemissaal üliõpilas
te jaoks kõige paremini varustatud 
ning suudab täielikult rahuldada lu
gejate vajadusi. Siin on mitmes ek
semplaris ühiskondlik-poliitilist kir
jandust, õpikuid ja õppetööks vaja
likku täiendavat kirjandust.

Küllaltki soodsad tingimused kir
janduse kohapeal lugemiseks on 
Toome üldlugemissaalis, kus asu
vad avariiuleil:

— marksismi-leninismi rajajate 
kogutud, valitud ja üksikteosed 
ning temaatilised kogumikud;

— NLKP kongresside ja konve
rentside materjalid, partei Keskko
mitee pleenumite otsused;

— nõutavad õpikud poliitökonoo
mia, filosoofia, teadusliku kommu
nismi, NLKP ja EKP ajaloo alalt;

— loetavamate ühisbondllik-polii- 
tiliste ajakirjade kümme viimast

aastakäiku («Eestl Kommunist», 
«Noukogude Oigus», «Nõukogude 
Kool», «Коммунист», «Вопросы ис
тории КПСС», «Вопросы филосо
фии», «Проблемы мира и социа
лизма», «Мировая экономика в 
международные отношения», «Эко
номические науки», «Философские 
науки»).

Kirjandust saab laenata ka koju. 
Koju laenutavad õpperaamatukogu 
abonement Tiigi tänavas ja Toome 
abonement. Marksismi-leninismi ra
jajate teostele pole tarvis otsida ko
haviita ega täita soovisedeleid.

Mõningate üliõpilaste vabandused 
ühiskonnateaduste seminarideks va
jalike materjalide mittekättesaada- 
vuse kohta pole põhjendatud.

TIIU AAV

U u sa a sta õ n n itlu s i
Tartu Riiklikku Ülikooli õnnitle

sid uusaasta puhul paljude teiste 
hulgas ka Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia, Tallinna Polütehniline 
Instituut, Eesti NSV Riiklik Kunsti
instituut, Samarkandi Riiklik Üli
kool, Kiievi Riiklik Ülikool, Petros
koi O. Küüsineni nim. Riiklik Üli

kool, Pihkva S. M. Kirovi nim. Pe
dagoogiline Instituut, Uraali A. M. 
Gorki nim. Riiklik Ülikool, Daugav
pilsi Pedagoogiline Instituut, Eesti 
NSV Metsamajanduse ja Loodus
kaitse Ministeerium, Eesti NSV Vä
listurismi Valitsus, Kehakultuuri- ja 
Spordikomitee, Kõrg- ja Keskeriha

riduse Ministeerium, Teaduste Aka
deemia Presiidium, Eksperimentaal
bioloogia Instituut, Tervishoiuminis
teerium, Silikaatbetooni Instituut, 
Zooloogia ja Botaanika Instituut, 
Füüsika Instituut, Küberneetika Ins
tituut, Ajaloo Instituut, Keemia 
Instituut, Geoloogia Instituut, aja
lehed «Rahva Hääl», «Nõukogude 
öpetaja», «Edasi», Looduskaitse 
Selts, Tartu Riiklik Kunstimuuseum, 
teater «Vanemuine», EÜE Kesk- 
staap.



Lugu kolme pildiga
Kraananool kõrgumas taevasinas

se. Tööriietes poisid-tüdrukud nina
pidi ümber ajalehe. Kirgastatud nä
gudelt peegeldub sisemine energia. 
Leht käib käest kätte. Kohati tsitee
ritakse valju häälega.

Hulk malevlasi naermas. Käpu
täis püüne peal etlemas. Parodeeri- 
takse malevalehte. Ja edukalt. Heast 
asjast halba paroodiat teha polegi 
nagu sünnis.

Viiesajased tehepakid kogumas 
tolmu. Mõnigi sisseastuja küsib 
lehe järele, aga kes seda siit ukse 
tagant otsida teab.

See kolmas pilt on muidugi kõige 
drastilisem. 2000-lises tiraažis il
muv ««Noorte Hääl» Eesti Üliõpi
laste Ehitusmalevas» on nagu tei
sedki lehed mõeldud lugejale. Tä
navu peaks tähistama malevalehe 
juubelit. Kümme aastat on leht il
munud. Kuidas ta oma funktsiooni 
täidab? Kas lehte üldse vaja on, 
jätame küsimata, sest rumalale kü
simusele antakse ka rumal vastus. 
Mis funktsioon on malevalehel va
bariiklike ja rajoonilehtede, ajakir
jade, raadio ja televisiooni kõrval?

Kogu inimelu on teadete vaheta
mine, alates sellest, kui me vastsün
dinuma laseme kuuldavale oma esi
mese karje, kuni sinnamaale, kus 
ajalehe surmakuulutuste rubriigis 
on sõnum meie lahkumisest. Siia 
süsteemi kuulub ka malevaleht. 
Uurimused on näidanud, et haridus
taseme tõustes eelistatakse trükitud 
sõna raadiole ja televisioonile. Kuid

see suhe peab paika enamasti 
keeruka informatsioonimaterjaH pu
hul. Uudiseid ja ajaviidet otsitakse 
raadiost. Malevaminutid on eetris 
kord nädalas. Malevlasel on teabe 
hankimiseks operatiivseimaks tele
fon. Sellegi poolest on malevalehel 
oma osa uudiste vahendamisel. Seda 
täidavad rubriigid «Nädala nägu», 
«Ehituskommentaar» ja «Sõnumid». 
Nende värskusest saame kõnelda 
vaid juhul, kui leht juba «hapuks 
läinuna» rühma ei jõua. Ka kõige 
lihtsamal teabel on oma mõju. In
formeerides loome kooskõlastatud 
maailmapilti, ka sõltub informeeri
tusest inimeste aktiivsus. Adekvaat
ne teave on parim vahend võitlu
ses kuulujuttudega. Me peame sel
lega arvestama, sest lehe levik ei 
piirdu ainult malevlastega.

Ajalehel on ka oma utilitaarne 
funktsioon. Sel puhul jõuavad luge
jateni praktilised teated ja nõuan
ded. Et ettevalmistaval perioodil on
1—2 seminarkogunemist, suurkooli
de lehed ei levi aga kõigi kõrgkoo
lide üliõpilasteni, vabariiklikus aja
kirjanduses jääb materjal avalda
miseks kitsaks, siis on malevaleht 
kõige sobivam koht malevaalasteks 
nõuanneteks. Areneva süsteemi pu
hul jätkub ka vastuolusid, mille la
hendamisest sõltub edasine. Praegu 
on lehes rubriik «Mina arvan», mille 
kasutegur sõltub otseselt autorite 
prestiižist ja kogemustest. Mida 
rohkem arvamusi selles rubriigis 
välja öeldakse, seda tõenäosem, et

nende hulgas peitub maleva arengu 
seisukohalt mõni õigegi.

Inimeste hinnangute suunamisel 
on tänapäeval ajalehel suur osa. 
Seda, et me suhtume eitavalt liig- 
joomisse, malevlaste keeli «mälu- 
kaisse», näitab Keskstaabi määra
tud karistuste avaldamine. Ometi 
tundub kõige selle kõrval, et «lak
kimist» meie lehes kipub rohkem 
olema kui asjalikult kriitilisi ja 
probleemartikleid.

Meelelahutus? Huumor on parim 
pinge maandaja. Meie lehes ilmub 
karikatuure ja naljanuppe. Meelela
hutuslikku osa võiks aga veelgi suu
rendada.

Peamine on meie töös siiski in
tegreeriva funktsiooni jälgimine. 
Ajaleht seob, tugevdab meie-tunnet. 
Ainuüksi kokkutulekust ja maleva- 
vormist jääb väheks. Sealjuures 
peame saavutama, et kõik tegutsek
sid ühes suunas ja et kõik tunnek
sid pideva arengu vajadust. Selleks 
on vaja tugevat organisatsiooni ja 
siin on ka malevalehel võrreldama
tu eelis.
Teesid:

#  Leht peaks ilmuma mitte ai
nult aktiivsel, vaid ka ettevalmista
val perioodil. Praegu teevad seda 
kaks üliõpilast, kes vormistatakse 
tööle kolmeks suvekuuks. Maleva
leht on aga üks ametkondlikest leh
tedest. Kas poleks siis mõeldav 
koosseisulise toimetaja koht? Aas
ta ringi ilmuv malevaleht oleks aas
ta ringi töötava ELKNÜ KK juures 
asuva EÜE Keskstaabi häälekandja.

#  Lehe sisu sõltub suuresti kaas
töödest. Seni on nad tulnud stiihili
selt, vahel hoopistükkis tulemata

jäänud. Siit järeldus: on vaja luua 
kindel pressiteenistuse süsteem. 
Analoogiliselt arstiteenistusega. Sel 
aastal on meil võimalus kasutada I 
kursuse ajakirjanikke, kellest ena
mus on nõus töötama malevalehele. 
Nii tuleks nähtavasti nende prakti
kat rajoonilehtede juures ühendada 
kaastööga malevalehele. Muide, mi
dagi selletaolist on praegu Lenin
gradi üliõpilaste ehitusmalevlaste 
pressiteenistuses.

ф  Ühtlasi maksaks alates veeb
ruarist korraldada regulaarseid õp
pusi ka potentsiaalsetele kirjasaat
jatele väljaspool žurnalistikaosakon- 
da. Piirkonnakomandöridelt tuleb 
aga nõutada oma piirkonnas koht 
kahele või kolmele ajakirjandusüli- 
õpilasele,

#  Et ajalehte ei saa teha laua 
taga istudes, tähendab see toimetu
sele maksimaalsete liikumisvõima
luste loomist. Kui Tallinna lähemas 
ümbruses saabki ehk asja ära ajada 
taksoga, siis kaugematesse paika
desse sõitmisel ei saa loota liinibus
sidele. Siit tuleneb ka vajadus toi
metuse om a auto järele.

Malevalehel on olnud oma koht 
tudengite seas. Küsimus, kas teda 
vaja on, on mõttetu. Küll aga on 
pidevalt aktuaalne küsimus «kui
das».

AUNE KULIKOVA

«InkululeKe!»
Seda hüüatust teadsid peale xhosa- 

neegrite ka keemiaosakonna tuden
gid, kuigi neilt rahvusvaheliste su
hete viktoriinil seda ei küsitud.

Viktoriini organiseeris RSR ning 
aset leidis see 16. novembri õhtus 
uues kohvikus. Viktoriinikute tead
misi hindas karmilt, kuid õigla
selt autoriteetne žürii eesotsas õi
gusteaduse doktori prof. Abner 
Uustaliga. Välja tuli 8 võistkonda, 
kellele esitati 2X10 küsimust Kuu
bas likvideeritud presidendiametist 
Püha Toolini. I voorus selgitati 3 
tugevamat, kes lasti II vooru pari
mat selgitama. Punkt-punktilt rebi
mises saavutas hinnatava esikoh* 
vähendatud koosseisus esinenud kee
mikute koondis (Mart Tarmak, Tiit 
Laasik ja Andres Raukas). Järgne
sid ajalugu ja majandus. Ka II voo
rus väljaspool arvestust esinenud 
bioloogid-geograafid ning matemaa
tikud olid tublid.

Küsimus keemikute kaptenile Mart 
Tarmakule: Milles siis peitub tele 
edu saladus?

«Talisman-dopinguks oli meil küll 
piimasegu «Maljutka», ent põhja
like teadmisteta ei aita seegi.»

Ajaloolaste südameisse aga jäi 
kahtluseokas, kas küsimused olid 
süstemaatilised ja võitjad tõesti pa
rimad. Keemikute eestvõttel lepitigi 
kokku tuleval semestril omavaheline 
duell maha pidada. Vastav lepe 
jääb vaid dekanaatides ratifitseeri
da ning siis ellu viia,

VIKTOR SIILATS, keemia IV k.

Tõnu Karr©

Kui kuu veab lumele võikollast 
vagu, algavad Päntris (tõlge: ühis
elamus) öised kõnelused. Tuba on 
hämar, üksi kardina taga aknama- 
demel põleb tuli. öökapil voodipeat
sis sumiseb raadio. Rahu ja hardus, 
mis ööhõlmas peidus, õhutavad laua 
ümber istuvaid noori siirusele. Taas 
täitub me hing hiliste tundide mõt- 
terändudest, justkui leidnuks ta neist 
teejuhi päevapäikesesse käia. Lävi
des siiraste inimestega, kontrollid 
omagi vaateid ja tunned ükskord 
heameelt, et võid esitada oma posi
tiivse programmi, mille järgi raske
tel aegadel õdus käia.

Esimene kõnelus. Ihkan, et ini
mestel oleksid iluhellad hinged, sest 
kuidas muidu suudetaks maitsta 
inimlikku õnne ja teada midagi ise
enda kohta. «Ja hetked on rasked 
kanda — / iga hetkega vähem on 
öelda, / iga hetkega vähem on an
da, / aga päevad lähevad mööda,» 
on lausunud poeet. Ma kardan kohu
tavalt kaduda halli massi, leidma
ta oma nägu. Aga hallust sigineb 
ülikooligi. Kui palju vaeseid inime
si, kes käituvad ikka veel vaid ins

tinkti ja juhuse ajel?. . .
Teine kõnelus. Minu verinoor kur

sus on kaotanud eksmatrikuleerimi
se läbi kaaslase, kes oli hea poiss, 
kuid elus abitu, liig tuline otsustus
tes ja sageli mõtlematu tegudes. 
Kas juhtum, et ta arestikambrisse

O I
sattus, oli pretsedenditu või kandis 
enesel märki millestki üldisest, ei 
oska praegu vist keegi meist öelda. 
Ent seletamatut kibedust tunneme 
sellegipoolest. See oli kahetsusväär
ne kaotus ja me ei protestinud selle 
vastu. Me ei võidelnud oma kaas
lase eest, sest me ei mõistnud siis,

et igas sündivas ülekohtus, igas 
hukkaläinud elus on meiegi süüd. Et 
kõik vigased ja viltukasvanud on 
osake meist endist. Nüüd tunduvad 
minulegi olulistena viina müüvad 
öised taksojuhid, üliõpilaste ühisko
dude koridorides seinu toetavad 
uduse silmavaatega tüübid, muga
vad äraelajad ametihierarhia erine
vail tasemeil, karjeristid, kes ei töö
ta südame sunnil. Meie viga on sel
les, et mõeldes end kruvikesteks 
maailma kordaarmastavas mehha
nismis, jätame palju olulist aja sea
da, kuid deus ex machina tegutseb 
tänini siiski vaid kirjanduses, aja 
kärisenud niite aga kotinõela ja rist
pistega kokku ei traagelda. Meie 
«mina» — mikrokosmos — on see, 
mis muutuma peab ja selleks pole 
ükski elu liiga lühike . . .

Kolmas kõnelus. Tartu on nüüd 
meie kodu ja armastus. Tartus on 
«Vanemuine», on Jaan Tooming, õn
nelik süntees e l a v a s t  inimesest 
ja kunstnikust. Nagu ei saa seista 
kahte korda ühes ja samas voolus, 
ei tehta erinevail aegadel ühesugust 
teatrit. Ja kui kunagi peaks leita-

magi, et Toominga kujundeis oli 
omajagu naiivsust (kordan: kui 
peaks), siis ometi momendil aitab 
ta meid elule lähemale, avardab 
meie tunnetust, ja see on peamine. 
Nii mõistame ta kunsti. . .

Neljas kõnelus. Üle Tartu küüni
tab mõtlik koloss, mida kutsume 
Toomemäeks. Sajud on kahutanud 
ta rohtu ja nõvad on täitunud veest 
Ja sügisesel linnamäel kohkume sä
ravate värvide ilust ja talvel valen
dab lumine Toomkiriku hari ja rääs- 
tais tilguvad purikad. Mägi magab, 
hingab ja elab ühes linnaga. J* 
tema hingusest saame reipust meie" 
gi, mäe veerule pillatud alma mater 
Tartuensis't, meid t o i t v a  em® 
lapsed. . .

Nii jõuame oma öiste kõnelustega 
koitu, mis summutab me jutud, mil 
visamadki oponendid uinuvad, et 
mõne tunni pärast taas maailma 
avastama minna mõne tõe võrra 
rikkamana, kindlamana endas ja 
kaaslastes.

Armastan öiseid kõnelusi.

^ o ln u s t
De nonnullis nostrae universitatis  
bibliothecae factis anno MDCCCXXXIII

Kui 1802. a. avati Tartu ülikool, 
siis selle raamatukogu jaoks kogu
tud teosed asusid üürimajas_ (prae
gu Ülikooli tänaval asuvas ühiskon
nateaduste hoones). Toomemäe ki- 

. riku varemeid alles kohandati raa
matukogu tarvis. Sinna koliti 1808. 
aastal, nagu selgitab meie raama
tukogu kauaaegne töötaja Eduard 
Vigel (1890—1957) oma 1962. a. 
postuumselt ilmunud põhjalikus 
töös TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
asutamisest ja arengust.

Raamatukogu tuli nüüd hoogsa- 
. mait korraldada ja raamatud kata
loogida. 25 aastat pärast raamatu
kogu avamist praeguses hoones saa
me ülevaate olukorrast, millest aru
anne on trükitud saksakeelses pe
rioodilises väljaandes <rDorpater 
Jahrbücher . . .  UI 1.» Tuletame 
ühtlasi meelde, et raamatukogu di
rektorina püsis kaua aega (ava
misest kuni 1839. aastani) profes
sor Johann Karl Simon Morgen
stern (1770— 1852).

1833. aastal oli Toome raamatu
kogus üle 33000 teose ehk 57000— 
58 000 köidet, kui hulka arvata ka

perioodika, brošüürid, käsikirjad, 
kaardid. Sisu poolest oli terve kogu 
tollal jaotatud 16 alasse. Keelelt oli 
Tartu ülikooli raamatukogu ikka 
veel tüüpiline saksakeelne raamatu
kogu, sest saksakeelsed teosed moo
dustasid ümmarguselt poole raama
tutest. Teisel kohal figureerisid la
dinakeelsed teosed (üle 7000), mil
lele järgnesid prantsus- ja neile 
ingliskeelsed raamatud. Venekeel
sed raamatud olid viiendal kohal 
(1616). Üle tuhande teose oli itaalia 
keeles. Ülejäänud keeled olid iga
üks esindatud alla 1000 teosega, 
nagu vana-kreeka (820) ja hispaa
nia (~  100). Idamaade keeltes il
munud tööd ei olnud diferentsee
ritud üksikute keelte ja kirjade 
järgi. Neid oli üsna vähe ja nad 
moodustasid kataloogis ühise gru
pi — kokku 112 teost. Ülejäänud 
keelte osa oli märksa väiksem: poo
la — 72, rootsi — 35, hollandi — 

32, taani — 28. Peale vene- ja poo
lakeelsete olid teised slaavi keeltes 
ilmunud raamatud kõik ühte patta 
pandud. Neid oli kokku 65 teost. 
Leidus ka eestikeelseid teoseid.

kuid nad olid ühte pandud sak
sakeelse pealkirja alla, mis tõl
gituna kõlaks: c ... eesti, läti ja teis
tes keeltes» — kokku 33 teost. Tol
lal ei peetud vist vajalikuks väike
rahvaste keeltes ilmunud raamatuid 
diferentseerida.

Sisult ja ainelt seisid esikohal aja
lugu ja teoloogia, aga ka kirjandus 
(koos kirjandusteadusega), muidugi 
lõviosa saksa ja ladina-kreeka oma. 
Filoloogia, eeskätt vanade klassiku
te teoste arv oli samuti silmatorka
valt suur. Esinduslik oli ka suure 
formaadiga köidete arv õigusteaduse 
alal — muidugi peamiselt Rooma 
õiguse valdkonnas (ladina ja saksa 
keeles trükitud).

Tagasihoidlikult oli seevastu 
esindatud näiteks matemaatika.

Lõpuks lühidalt mõni sõna 
1832/1833. õppeaasta lugejatest ja 
raamatukogu kasutajatest, õppe
jõudude ja ametnike poolt oli lae
nutatud 1840 raamatut, üliõpilaste 
poolt — 3480, väljaspool ülikooli 
teenistust seisvate isikute poolt — 
1330. Paistab silma küllaltki suur 
lugejate arv väi j as poolt ülikooli.

See on põgus pilt sellest, mis toi

mus 1833. aastal Tartu ülikooli raa
matukogus. Lisagem veel, et pärast 
1825. aasta 14. detsembri ajaloolisi 
sündmusi läks ka raamatute tsen
suur märgatavalt rangemaks ning

tolle aja progressiivne kirjandus 
seati keelu alla. Koostati eri nimes
tik vastavalt 1826. aastal 10. juunil 
ilmunud valjule tsensuuristatuudile.

LEO LEESMENT

A. M. Hagen. Ülikooli raamatukoguhoone.

Alpinisti 
rinnam ärk

Alpinismi alguseks Nõukogude Llldu 
praegusel territooriumil loetakse aas
tat mil tolleaegse Tartu ülikooli 
füüsikaprofessor J. F. Parrot tõusis 
toos kaaslastega Suure-Araratl tippu. 
Alpinism meie ülikool's võrreldes tolle 
ajaga on palju edasi läinud. Igal aastal

käib mägedes ligi poolsada alpinisti. 
On vallutatud Nõukogudemaa kõige 
kõrgemad mlet pud n ng soor tatud r da 
tõuse ka Alpides/Seoses alpinismi 150. 
aastapäevaga ning vajadusega ära mär
kida silmapaistvate alp nistide Ja a !p - 
n smitegelaste teened, otsustas ÜSK-i 
alpinismisektsiooni juhatus luua vasta
va rmnamärgi. Märgt oman:kuks või
vad saada need, kes on andnud tubH 
panuse alpinismi kui spordiala arenda
misse.

Märgi kavandi saamiseks kuulu

tab sektsiooni juhatus välja konkur
si, millest on kutsutud osa võtma 
kõik, kellel on häid mõtteid ning 
oskust neid paberile panna.

Nõuded märgi suhtes: suurus 2—5 
sm; peab kajastama alpinismile või 
mägedele iseloomulikku; soovitav 
oleks kiri «Firn» ja «Teenete märk» 
vms.; materjaliks ei tohi olla vää
rismetall.

Nõuded kavandi suhtes: märgi joo
nis loomulikus suuruses ja 3 korda 
suurendatult; mitmevärvilise märgi 
korral ka värviline joonis; andmed 
märgi materjali, kinnitusviisi ja 
valmistamise tehnoloogia kohta.

Konkursi kord: kavand esitada kir
jalikult kahes eraldi ümbrikus (ühes 
kavand märgusõnaga, teises and
med autori kohta); kavand saata

aadressil: 202400 Tartu, Vambola 
4—2. I. Parmas hiljemalt 1. märt
siks 1977. a.

Auhinnad: võitjat premeeritakse ta
suta tuusikuga alpilaagrisse; kolme 
esimest kohta premeeritakse võitnud 
märgiga.

ÜSK-i alpinismisektsiooni 
juhatus



Oleme esm aku rsu slased  ra h v a k u n s tia n sa m b lis t
F i l o l o o g :  Rahvatants on rahvakunst. Tema kaudu jõuab lähemale 

rahva põhiolemusele.
M a j a n d u s m e e s :  Tantsides veedetud tunnid on igati kasulikud: 

trennis jääb raha tasku ja saad ilma ühegi kopikata mõnikord suutäie 
naerda. Pealegi veendud selles, et klubi põrandal pargitud (pargitakse 
muide halastamatult) tallanahk muutub vastupidavamaks loomanahast 
ja et lihtne südamlike soovidega sünnipäevaõis sõbra peost teeb meele 
imeliselt rõõmsaks.

A r s t :  Kui inimene tantsib, on ta terve ja tugev, tunneb oma keha, 
oskab seda käskida.

M a t e m a a t i k - f ü ü s i k : Nädalas on kaks trenni ä 2 tundi. Iga 
trenniga õpime selgeks neli uut sammu, pool tundmatust tantsust ja 
võtame kaalust maha umbes kilo. Kuu aja pärast on näita jad...

J u r i s t :  Hea asi, kui oskad sundimatult kaabut tõsta, professori ees 
korrektselt seista, istuda-astuda jne.

G e o l o o g :  Ei osanud ette kujutada, et sellist mahvi võidakse üldse 
teha, et see meeldima hakkab ja et ülikoolis veel kõndimistki õppida 
tuleb.

P s ü h h o l o o g :  õ lg õla kõrval, jalg jala kõrval, käed kätes, suus 
sõpruslaulud. . .  Vahel käegalöömist (tõsi, jääb üha harvemaks), endast 
jagusaamist (läheb üha kergemini), sest 1980. a. olümpiaregatile minna 
asjamehena, mitte pealtvaatajana (paljuke neid sinna saabki), on vahva 
eesmärk, vae kuidas tahes.

Z u r n a l i s t :  Huvitavad võrdlused — hämmastav, kui. palju neid 
trennis kuuleb — on mulle teresõbraks edasises töös. Trenni ega tree
nerit ma ei karda, sest olen juba koolitüdrukuna tantsupidudel Hennu 
tundma õppinud — € Spunk»!

Meid, esmakursuslast on RKA-s meeldivalt palju. Me sunnime nurise
mata oma jäsemeid ja keret sihipäraseie täpsete liigutuste täitmisele. 
Me teeme silmad lahti, naeratame ja karjume, higistame, kirume suuri 
ville, enese saamatust ja treenerit. Me loodame oma tahtejõule, 90%- 
lisele tööle ja 5-aastasele tudengipõlvele. Meist peab tulema vääriline 
vahetus TRÜ RKA-le, sest me ise soovime seda.

KRISTA MULDMAA

Igapäisest 
keha karastamisest

Kallis noor inimene! Et Sinu selg usina õppimisega kiiva ei kisuks 
ning küür kaunist rühti ei rikuks, et Sinule istumisest vesiville ei 
sigineks ning et Sinu ihuliikmetest veetlev nõtkus ei kaoks, ära jäta 
ka eksamite ajal kehakarastamist ning viisipärast välimise õhu 
käes liikumist. Et lum i liiga sügav on ja jalakäimise raskeks teeb, 
pane lumelauad alla või mine tritsutama. Kui Sina sügavat vett ei 
karda, võid ilmast välja tegemata kala kombel vees vingerdada. Või 
kui Sinule palli viskamine heameelt teeb või turnimine rõõmu val
mistab, ära häbene mitte, vaid tule ja tee seda. Nagu Sina, kõrgesti 
haritud inimene, ammu tead, (teeb igapäine ihu eest hoolt kandmine 
inimese ilusaks ja tema vaimu nõnda teravaks, et see kui vahe nu
ga suurest teadmistepuust laastukesi lõikab. Iseäranis peaksid seda 
naisinimesed meeles pidama, et suitsuvingu sees koltunud palg ka 
professoril üle eksamilaua mitte ilus vaadata ei ole. Aga ka profes
sor ärgu unustagu, et noorte inimeste säravate mõtete pikem kuula
mine üks raske töö on ning tõsist kehalist ettevalmistust tarvitab. 

AMETLIK OSA
1. TRÜ s u u s a b a a s  (Emajõe ääres) on avatud ning laenutab 

üliõpilaspileti vastu suuski ja uiske esmasp. reedeni kl. 9—16, 
laupäeval kl. 10—14.
Baasis ka pesemis- ja rüetumisvõimalused.

2. T ä h t v e r e  b a s s e i n  on üliõpilastele avatud esmasp. reedeni 
kl, 18—19.
Piiratud võimaluste tõttu soovitame ainult VTK treeninguks.

3. V õ i m l a  G a g a r i n i t .  1. on avatud esmaspäevast reedeni 
kl. 17— 19. (võimlemine ja sportmängud).

4. S u u s a m a t k a d :  9. I Elva—Kääriku
16. I Tähtvere (orienteerumissuusatamine)
23. I Tõravere—Tamsa—Illi—Elva 
30. I Rebase—Kambja—Tartu 
6. II  Tartu—Elva

5. Pühapäeviti kell 9 väljuvad Kingissepa t. 19 võimla eest s u u -  
s a b u s s i d  K ä ä r i k u l e .  Eelregistreerimine TRÜ spordiklu
bis (Kingissepa 19, I korrus),

6. õ p p e j õ u d u d e  u j u m i s t u n d i d e  ajad avaldatakse TRÜ 
rahvaspordikalendris (küsida TRÜ spordiklubist ja dekanaati
dest).

Sportvõimlemise 
finaalvõistlused

19. detsembril toimusid Gagarini t. 1 võimlas üldkehalise ettevalmis
tuse osakonna sportvõimlemise finaalvõistlused. Osa võttis 85 õppegrup- 
pide eelvõistluste paremat üliõpilast.

Esimeste kursuste parimaks tunnistati Silja Jürgenson (vene fil. I k.), 
teisele kohale tuli Vapu Sahk (farmakol. I k.), kolmandale Eda Heide- 
m.ä (õigust. I k.). Võistkondlik võit kuulus Filoloogiateaduskonnale 
(N. Mihhailovskaja, S. Jürgenson, M. Visberg), teine koht õigustea
duskonnale, kolmas Matemaatikateaduskonnale, üksikute alade pari
mad olid Maia Kannula (vabaharjutus), Marina Palm (toenghüpe), 
Silja Jürgenson (akrobaatika); poomil jagasid esikohta Aili Tamme- 
raid, Olga Fjodorova ja Eda Heidema.

Teise kursuse üliõpilastest tuli esimeseks Larissa Ivanova (Majan
dust.), teine koht läks Ülle Kuusksalule (Ajaloot.), kolmas Tiina Ade- 
rile (Füüsika-Keemiat.). Võistkondlikult oli parim Füüsika-Keemiatea- 
duskond (K. Kurvits, T. Ader, L. Luhamaa), järgnesid Majandustea
duskond ja õigusteaduskonna kombineeritud rühm. Üksikalade Pare* 
mad olid Sirje Mutso (vabaharjutus), ülle Kuusksalu (toenghüpe), 
Larissa Ivanova (poom ja akrobaatika).

Kolmandatel kursustel võitis Matemaatikateaduskonna üliõpilane 
Ljudmilla Lavrentjeva, teiseks tuli Tatjana Zarkova ja kolmandaks Tat
jana Surovtseva (Majandust.). Võistkondlikult oligi parim Matemaati
kateaduskond (S. Beljajeva, T. Zarkova, L. Lavrentjeva).

MILVI KIVISTIK

kes vabandab publiku ees oma viga, 
Vastuseks kriitikale «et ei hankinud piisavalt informat

siooni selle kohta, mida ootavad 
Ajalehes «TRU» nr. 48, 1976 aval* konkreetselt õhtult üliõpilased ja 

datud repliigile «Kas reklaami* mismoodi on ettevõtmine peensus- 
trikk?» saime vastuse T. Erilaiult, feni korraldatud.»

ВИНИТИ, вниими, вниики, 
ИНИОН, ГПНТБ — kõikide nende lähe- 
kombinatsioonide taga seisavad NSVL 
stiured infokeskused, mille ülesandeks 
on korraldada ja suunata vastavate eri
alade teadustehnilist informatsiooni. 
ВИНИТИ ehk Всесоюзный институт 
научной и технической информации, 
rajatud 1955. а. detsembris, on nende 
seas suurim, koondades enda alla hul
galiselt teadustöötajaid, sealhulgas 8900 
kandidaati, 1390 doktorit, 65 Teaduste 
Akadeemia korrespondentliige!, 35 aka
deemikut. Organisatsiooni poolt produt- 
seeritavatest väljaannetest on tuntuimad 
referaatajakirjad (РЖ), mis sisaldavad 
kodu- ja välismaist informatsiooni kok
ku 172 teadusalalt. Lisaks sellele antak
se välja veel nn. signaalinformatsiooni 
(СИ), kus tuuakse ära РЖ-sse viimase 
kahe nädala jooksul saabunud publikat
sioonide bibliograafilised kirjad artik
lite kaupa, millest osa (60%) hiljem 
koos referaadiga РЖ-s avaldatakse. 
Võõrkeelse artikli kirje antakse ka vene 
keeles. СИ-d jõuavad tarbijani kiiremini 
kui eespool nimetatud РЖ-d, sest nende 
perioodsus on 24 numbrit aastas. Mõiste 
«signalisatsioon» alla kuuluvad ka vä
lismaiste ajakirjade sisukorrad, mida 
kohapealne paljundusbüroo tellija soovil 
valmistab.

Veidi
ВИНИТИ-st

Seoses Genfi konventsiooniga, mille 
kohaselt kehtestati autoriõigus NSV Lii
dus, ongi signaalinformatsiooni välja
anded ja referaatajakirjad nendeks alli
kateks, mis kompenseeriks teatud m ää
ral ümbertrükiste arvu järsku langust, 
annavad püüdlikule teadlasele võimalu
se- oma erialaga kursis olla. Kuigi suh
teliselt ebaökonoomne (näiteks СИ pu
hul ci selgu artikli pealkirjast enamikul 
juhtudel materjali sisuline külg), või
maldab see süsteem igal teadlasel kasu
tada ВИНИТИ võimsate paljundusapa
raatide teenuseid. Tellimused tuleb vor- 
nistada spetsiaalsele blanketile, märkides 
selleks ettenähtud kohta algallikana 
kasutatud РЖ või СИ andmed. Nende 
puudumisel (kui teave soovitud artikli 
olemasolu kohta on saadud mõnel teisel 
viisil) ei jäeta tellimus täitmata, ainult 
koopia (võimalik on lasta teha nii kse- 
ro- kui fotokoopiaid, peale selle veel 
mikrofilme) kättesaamise isegi venima

kippuv tähtaeg (keskmiselt kaks kuud> 
pikeneb mõnevõrra.

Kserokoopia suurusega 21X30 cm mak
sab 6 kopikat. Lunakiri ВИНИТИ-ssr 
saadetakse TRÜ Teaduslikust Raamatu
kogust välja iga aasta algul. RVL osa
konda ongi koondatud vastavasisuline 
ametkondlik tegevus, mille eesmärgiks 
on ära hoida nende materjalide üleliig
set kuhjumist, mis meie raamatukogu) 
fondides lahket lugejat ootavad. Sellega 
seoses on soovitav enne korrektselt vor
mistatud tellimuse esitamist tutvuda 
hoolikalt venekeelse perioodika kataloo
giga ja tõmmata välja analoogilisesf 
võõrkeelse perioodika kataloogist — 
pruun plekkpidemega sahtel N — Nature 
või siis S — Science. Samuti tuleks, 
meeles hoida tõika, et ühestki väljaat^ 
dest, ei perioodilisest ega monograa
fiast, t e r v i k u n a  (kaanest kaane
ni) koopiaid el valmistata. Lülitades lü 
hikesse ülevaatesse ВИНИТИ kui info- 
organi tegevusest veel ekspresslnfor- 
matsiooni (tähtsamatest tehnikaküsimus- 
test ülevaate andmine) ja kogumikud 
«Итоги науки» (kord aastas) ja' 
«Научно-техническая информация* 
(kord kuus), oleme viidanud ka ВИНИТИ 
põhifunktsioonile — informatsiooni edas
tamine süstematiseeritud kujal.

TOOMAS RAUDAM

ikiel*
Realismist

Teema vali ohutu 

Eksperiment mahutu

Kohalik käibetarkus

Seltsimehed
Kui kainelt mõelda ja vaadata ümbritsevat elu 
siis selgub
hoopiski pole tarvis seda tohutut hulka 
igasugust koia

— raamatuid
— reaktiive
— mööblit
— pudeleid klaaskolbe mensuure.
— elektroonikat mehaanikat
— muud tehnilist rämpsu 

mida tõsi küll
suurte rahade eest kokku on veetud
kuid mis
nagu meile näib
juba ammu on vananenud või moest läinud

— olgu ta neetud
Et tagasi võita ülalpool kaotatud paipaistet 
teeme endile põhjaliku striptiisi 
kanname maha
loobime ära kõik mis meid ümbritseb

— raamatud
— reaktiivid
— mööbli
— muu kasutu 

igaühele anname grammi või milliliitri 
seda ja teist kui vaja 
polüesterlakiga kaetud saepurusünteetikal 
veedame teaduslikult kükitades oma aega 
paber ees
pastakas peos ning rehkendame

— А + В - С
Ehee 
just see
See elu säästab 
ruumikitsikusest päästab

MORAAL: Mats, enne mõtle, siis ütlel

Elva— Kääriku
suusamatka stardipaika pühap., 9. jaa
nuaril saab Tartust sõita 9.05 väljuva 
Elva rongiga ja tund aega hiljem «Tšai- 
kaga». Riideid võib Elvas bussi peale 
anda kl. 9.45—10 |a 10.30—11. Kes tahab 
Käärikult bussiga tagasi sõita, peab hil
jemalt reedel kella !8-ks end spordiklu

bis kirja panema. Finlšis müüakse emb
leeme, Kääriku sööklast saab tulist teed. 
Rajal joogipunkte pole. Võileivad võib 
siiski ise kaasa võtta. Rada on hästi 
sisse aetud, välja on pandud spetsiaal
sed rajalipud.

Head libisemist!

N B ! N B !
Järgmine «TRÜ» ilmub 21. jaanuaril.

Malevlane, 
vaktsineerima!

Nagu kõigil eelnevail aastail nii 
pääsevad ka sellel aastal malevasse 
ainult terved tudengid. Arsti loa või
vad anda ainult kõrgkoolide arsti
punktid, seega TRÜ üliõpilastele 
TRÜ arstipunkt. Teistest allikatest 
loa saanud TRÜ üliõpilased arva
takse malevast välja.

Kõik Eesti NSV territooriumil töö
tavad malevlased peavad olema 
vaktsineeritud teetanuse vastu. Osal 
malevlastest seisab ees ka vaktsi
neerimine puukentsefaliidi vastu. 
Selleks et komplekteerimist kiiren
dada, on soovitav juba nüüd end 
vaktsineerida teetanuse vastu. Kel 
end puukentsefaliidi vastu vaktsi
neerida tuleb, saab seda teada pä
rast lepingute sõlmimist.

Vaktsineerimine peab olema lõpe
tatud 1. maiks k. a.

Vene NFSV-sse ja sotsialismi
maadesse sõitvate üliõpilaste vakt
sineerimise vajadus selgub k. a. 
märtsis.

EÜE rühmaarstidena töötavad 
1977. aastal Arstiteaduskonna üli
õpilased. Eelisjärjekorras saavad 
rühmaarstideks VI, V ja III kursuse 
üliõpilased, samuti need üliõpilased
II ja 1 kursuselt, kes on eelmisel 
aastal olnud rühmaarstiks või on lõ
petanud meditsiinikooli. Rühmaars- 
tide komplekteerimine on juba ala
nud, vabu kohti veel ön.

Tohter! Anna endast teada ja vee
da suvi meeldivalt EÜE-77 ridades.

Kõikidele teistele üliõpilastele aga 
põrumist sessil ja ärge unustage 
juba järgmisel nädalal TRÜ arsti
punkti vaktsineerimisele minna!

EÜE
meditsiiniteenistus

TOIMETAJA R. VEIDEMANN

«Тарту Рийклик Юликоол» <«Tap 
тускнй государственный университет»} 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ н профкома Тартуского госу
дарственного университета, г* Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja "trflkfc. 
Tartu, Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teli. nr. 26. MB-00305



l&P Tfžü komitee, TRü rektoraadi, E LK Nii TRü komitee ja TRU ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 2 Reedel, 21. jaanuaril 1977 XXIX aastakäik

Fakt.
Möödunud aastal kehtestas ENSV Advokaatide Kolleegiumi Presiidium 
iga-aastase üliõpilaspreemia Õigusteaduskonna üliõpilasele parima ori
ginaalse teadustöö eest, mis on seotud advokatuuri tegevuse või advo- 
kaaditööga. Nüüd on esimene laureaat selgunud: 209 rubla suurune 
preemia määrati õigusteaduskonna IV kursuse üliõpilasele Hallar 
LINNULE, kelle töö «Kaitsja osavõtt eeluurimisest prokuröri määruse 
alusel» on valminud dots. H. Saarsoo juhendamisel. Ergutuspreemia 
(5P rbl.) pälvis Riho Kõverjalg, kes praegu on juba stažöör õigusnöu- 
andlas.
Kommentaar.
Mida ütleb «süüdlane» Hallar Lind ise selle kohta? On hea meel, et mu 
kursusetööst väljakasvanud uurimus seesuguse tunnustuse osaliseks sai. 
Tähelepanu alla võtsin 1971. a. vastuvõetud normi, mille järgi kaitsjal 
lubatakse osa võtta eeluurimisest prokuröri määruse alusel. Seda võiks 
käsitada üleminekuetapina kaitsja lubamisele eranditeta igast eeluuri
misest osa võtta. Üldiselt on kaitsja osavõtt kriminaalprotsessi eri staa

diumides vajalik mitte ainult süüdistatava, vaid tervikuna nõukogude 
õiguse mõistmise huvides. Praegu ilmutatakse siiski äärmiselt harva 
initsiatiivi kaitse lülitamiseks eeluurimisprotsessi. Ilmselt on see seo
tud asjaoluga, et vaadeldav norm vajab veel märksa konkreetsemat 
formuleeringut kriminaalprotsessi normatiivaktides. Sellel teemal on 
minu teada kirjutatud juba vähemalt 10 kandidaaditööd. Ometi jätkus 
veel fondides tuhnimist küllaga, kus üllatuseks 90% mulle vajaminevat 
kirjandust polnud varem kasutamist leidnud. See kõik oli omamoodi 
põnev ja samal teemal loodan kaitsta ka diplomitööd.
Juuraüliõpilane ja teadustöö? Need on lahutamatud mõisted. Vähemalt 
peaksid olema. Esiteks annab see tuhnimiskogemusi, kui nii võiks väl
jendada, ja teiseks arendab sonastamisoskust. Praegusi kursusetöid 
vaadates oleme aga eest leidnud rohkesti ametniku keelt kõige halve
mas mõttes. Ise olen arvamusel, et juristigi kirjatöid saaks kirja panna 
Hašeki sädelusega.

REIN VEIDEMANN

«60/Tagasivaade» on meie lehe uus rubriik, milles Suure Oktoobri 60. aasta 
puhul tahame publitsistlikult vaadelda lähtsamaid sõlmpunkte ja  liikumisi meie 
riigi ajaloos.

aja mõistes k ü l l a g a  süüa: ports-

II ü levenem aaline Tö ö lis te  Ja Solda
tite  Saadikute  Nõukogude k o n g re s s

Petrograd, Smolnõi, 25.—27. okt.
' (7.-9. nov.) 1917.

Ameerika revolutsionäär John 
Reed annab edasi M. M. Volodarski 
sõnadega oma tuntud teoses «Küm
me päeva, mis vapustasid maailma» 
V. I. Lenini põhilised ideed bolše- 
vike juhtide kinnisel nõupidamisel
21. oktoobril:

«24. oktoober on liiga vara tegut
semiseks: ülestõusuks on vaja üle
venemaalist alust, aga 24. ei ole 
veel kõik delegaadid kohale jõud
nud. Teiselt poolt on 26. oktoober 
juba liiga hilja tegutsemiseks: sel
leks ajaks on kongress organiseeru
nud, kuid suurel organiseeritud 
koosolekul on raske tarvitusele võt
ta kiireid ja otsustavaid abinõusid. 
Me peame tegutsema 25. oktoobril, 
kongressi avapäeval, nii et võiksime 
talle öelda: «Siin on võim. Mis te 
sellega peale hakkate?»»

Kongressi delegaadid — inimesed 
hallides püssirohu ja mahorka järe
le lõhnavais sõdurisineleis, madru
sed, töölised, punakaartlased, talu
pojad, revolutsioonilised intelligen
did paljudest Venemaa linnadest, 
rindelt — kulgesid teona venivate, 
ülekoormusest värisevate Piiteri va
nade trammidega linna äärel asuva 
määratu suure Smolnõini. Siin tuli 
end registreerida, siin sai korraga 
rohkem kui tuhat inimest mahuta
vas sööklas kahe rubla eest tolle
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jon rasvast kapsasuppi, puder ja 
must leib olid kõigile garanteeritud. 
Kõigile. Jah, kõigile.

Kesktäitevkomitee poolt valitud 
mandaatkomisjon tegi aga kõik sel
leks, et vähendada selle «kõigi» 
arvu, viidates valimiste ebaseadus
likkusele. Kuid bolševike keskkomi
tee esindaja Karahhin, naerdes selle 
üle, teatas: «Pole midagi, kui kong
ress algab, istute te kõik oma koh
tadele...»  Ja see sai ka tõeks.

Kell 10 ja 40 minutit õhtul. Mää
ratu suurde istungitesaali, kus va
rem tantsisid ballidel «selle maail
ma vägevad», kogunesid inimesed, 
kes olid vahetanud koha endiste 
saali peremeestega.

Ruum oli inimestest viimse või
maluseni tulvil. Rahvas seisis vahe
käikudes, istus aknalaudadel ja pre
siidiumi jaoks ehitatud poodiumi 
äärtel. Saal oli küll kütmata, kuid 
peagi hakkas paljudest inimkeha
dest õhkuvast soojusest palav. Aeg
ajalt palus keegi juhtidest lõpetada 
õhu mürgitamine odavast mahor
kast plotskite suitsuga. Kõik nõus
tusid (nende hulgas loomulikult ka 
suitsetajad), andsid palve edasi ta
gapool istujaile ja . . .  jätkasid suit
setamist.

Delegaadid ei teadnud veel, et sel 
ajal oli lõplikult otsustatud revolut
siooni saatus. Sellest teatati alles 
kell 3.10 hommikul.
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Kellahelin tõmbas delegaatide pil
gud poodiumile. Nüüd võis näha, et 
presiidiumis istuvad vana Kesktäi
tevkomitee liidrid, istuvad oma vii
masel istungil. Nõukogud on aga 
nende vastu. Võib-olla mitte igaüks 
ei märganud kolme «suuruse», Ke- 
renski, Tšheidze ja Tsereteli puudu
mist. Tribüünile tõusis menševike 
üks liidritest Dan ja kuulutas kur
valt: «Võim on meie kätes. (Jah, 
see oli tema lüüasaamine.) Kuulu
tan II Tööliste ja Soldatite Saadi
kute Nõukogude kongressi esimese 
istungi avatuks.»

üldises häältesuuünas valiti uus 
presiidium: kokku 14 bolševikku, 7 
esseeri, 3 menševikku ja 1 internat
sionalist. Kuid menševikud, parem
poolsed esseerid ja esseerid-tsent- 
ristid loobusid kohe osalemisest pre
siidiumis. Seejärel hääletati päeva
kord: (1) küsimus võimu organisee
rimisest, (2) küsimus sõjast ja ra
hust, (3) küsimus asutavast ko
gust. Siis alustas kongress oma loo
vat tööd. Aktiivselt esinesid solda
tite saadikud. Et kongressil osalesid 
eri voolude esindajad, katkestati kõ
nelejaid tihti repliikidega, vilega ja 
teiste oraatorite psüühikat mõjusta
vate vahenditega. Aga ühte neist 
kuulati tähelepanuga. Pärast seda, 
kui olid kostunud kõneleja lõpusõ
nad: «Ei ühtegi resolutsiooni enam! 
Aitab sõnadest! On vaja tegusid. Me 
peame võtma võimu enda kätte!», 
vallandus aplaus. Nii avaldas audi
tooriumile oma kõnega mõju Läti 
punane kütt K. A. Peterson, aga ka 
sellepärast, et see oli soldatite hääl.

Kongressi teine päev avati 26. ok
toobril kell 20.40 (algus viibis ter

velt 7 tundi, sest revolutsiooni juh
tidel oli enne seda vaja väga pal
jusid küsimusi otsustada). Jällegi 
algasid tulised vaidlused. Tribüüni
le astus delegaatide vaimustus- 
avalduste saatel Lenin, kes luges 
ette pöördumise «Kõigile sõdivate 
maade rahvastele ja valitsustele». 
Selle peamine mõte — viivitamatu, 
annektsioonideta ja kontrihutsiooni- 
deta rahu sõlmimine.

Algasid läbirääkimised, kuuldusid 
hääled «poolt» ja «vastu». Kell 22.35 
tõstsid kõik (v. a. üks, kes kuuldes 
enda kõrval rahulolematut osata- 
mist, langetas vastuhääletamiseks 
tõstetud käe) oma mandaadid aeg
laselt üles, kiites resolutsiooni ühe
häälselt heaks. Ühine vaimustus 
haaras kõiki ja vallandus . revolut
sioonilise «Internatsionaali» laulmi
ses. Keegi nuttis nagu laps, keegi 
unustas rõõmust end täiesti, kostsid 
hüüded: «Sõjal on lõpp!». Pärast 
laulu valitses vaikus. Tagumistest 
ridadest kuuldus kellegi hääl: «Selt
simehed, mälestame neid, kes lan
gesid vabaduse eest.» Ja kongress 
alustas laulu «Вы жертвою пали в 
борьбе роковой». Oli teostunud 
lõpuks see, millest olid unistanud 
tuhanded revolutsiooni eest lange
nud.

V. I. Lenin kuulutas välja dekree
di maast. Uuesti vaidlused. Kahe ja 
poole tunni pärast hakati ette lu
gema mitmetelt polkudelt saabunud 
telegramme toetuse avaldustega Sõ- 
jarevolutsioonikomiteele. Kell 2 öö
sel võeti kohalviibivate talupoegade 
rõõmuhõisete saatel vastu maadek
reet. Kell 2.30 loeti ette dekreet uue

valitsuse — Rahvakomissaride Nõu
kogu moodustamisest. Nõukogu esi
meheks sai revolutsiooni juht — 
Vladimir Uljanov (Lenin).

Rahvakomissaride Nõukogu oli 
valitud enamuse häältega. Ajalugu 
ei tundnud veel kunagi varem nii 
haritud valitsust: peaaegu igaüks 
selle liikmeist valdas^ mitut võõr
keelt ja oli trükis avaldanud oma 
töid. Ning kui sellele lisada veel elu 
ja võitluse kogemused!

Uude, nõukogulikku parlamenti 
valiti 100 liiget, neist 70 olid bolše- 
vikud, kes seejuures teatasid järg
mist: «Hea meelega võtame valit
suse koosseisu kõikide parteide ja 
gruppide esindajad, kes tunnista
vad meie programmi.»

Kongress lõppes. Delegaadid või
sid laiali sõita,üle kogu Venemaa 
ja jutustada toimunud suurtest 
sündmustest. Trammitööliste Liit oli 
nende eest hoolitsenud. Kell 7 hom
mikul olid Smolnõisse saadetud 
trammid. Loomulikult polnud at
mosfäär enam see, mis kongressi 
eel ja kongressil, elurõõmus ja mu
retu. Nüüd oldi peremehed ja see 
kohustas tõsiselt mõtlema: kuidas 
oma maad majandada.

VIKTOR BLUM, 
ajal. I k.

P. S. Mõned arvud, mis kahjuks pole 
päris <äpsed, sest stenografistide sabo- 
taaži tõuu ei stenografeer tud istunge d. 
Nõukogude ajaloolase Averjevi arvuius- 
te põhjal olid kongressil 402 nõukogu 
esindused. 070 deiegaad st se s d või
mu ülemineku eest nõukogudele 505 in i
mest, ülejäänud 165 kaitsesid nn. demo- 
kraatiavõ mu või koalitsloonivõimu. 
670 delegaadist olid 300 bolševikud, 
193 esseerid, 68 menševikud, 36 parteitut.

See Neeme Brusi foto on tehtud Kehakultuuriteaduskonna I kursuse 
anatoomiaeksamilt. Nende sessioon oli üks esimesi, juba detsembris. 
Esimesele eksamisessioonile ülikoolis järgnes traditsiooniline öppe- 
laager Käärikul.

444 eksamit
Palju? Aga just nii palju mahub 

ühte talvesessiooni. Eksamipäevi tu
leb veelgi enam, koguni 960, sest 
igal kursusel on vastamisvõimalus 
kahel või mõnel suuremal koguni 
kolmel päeval. Teaduskondade kau
pa on eksamipäevi rohkem arstidel 
(217), teistele jääb poole vähem, ju
ristidele ja kehakultuurlaste^ vaid 
kolmekümne ringis.

Need ja järgnevad andmed saime 
õppeosakonna juhatajalt Mati Sa- 
lundilt. Eksamid kulgevad normaal
selt, äraseletatult siis ilma suurema
te läbikukkumisteta, eksamile ilmu
mata jäämisteta. Siiani. Sest ses
sioon lõpeb alles tuleval nädalal, 
igale diplomandile aga pole veel 
alanudki.

Kõige pingelisem aeg on kolman
datel kursustel, neljale või viiele ek
samile lisandus ka eriõpetuse tead
miste kontroll. II ja III kursuse 
juristid «pääsesid» vaid kahe eksa
miga.

Veidi lähemalt kevadsessiooni tu
lemustega luubi alla sattunud Füü-

sika-Keemia- ja Filoloogiateadus
konna eksamitest.

Keemiaõppejõud, kasvatustöö pro
dekaan dots. Jüri Tamm:

«Füüsikute-keemikute madalast 
õppeedukusest on palju kõneldud. 
Vaatame korraks lähemalt. Üleüli- 
koolilise 89,2 protsendini me ei 
küündinud. Kahe viimase õppeaas
taga ei ole meie üliõpilased aga ka 
halvemini õppima hakanud: üle-eel- 
misel õppeaastal 77,9%, eelmisel 
78,6%. Ja sessioonide kaupa võrrel
duna: talvised — 72,5 ja 83,3 ning 
kevadised — 74,4 ja 75,9. Selles ar
vude hulgas võiks veel nii kasuks 
kui kahjuks üht-teist välja tuua, aga 
praegu piisab nendestki. Õppeedu
kus eriliselt langenud ei ole, nii et 
ka meie noore spetsialisti kvaliteedi 
langusest ei saaks kõnelda.

Miks me aga viimaste seas oleme? 
Võiks paari sõnaga vastata, et meie 
teaduskonnas on raske õppida. Sis
seastujate kasuks näitavad kutse- 
orientatsiooni kabineti andmed, et 
füüsikuks soovijad on ühed andeka
mad ja võimekamad. Kas me üli
õpilaselt enam nõuame kui teised 
õppejõud, ei tea, aga et õpetatavad 
ained on täpsed, reaalsed, nõuame

ka täpset ja selget vastust. Ja kui 
me seda ei saa, ei või toda üliõpi
last järgmisele kursusele edasi viia. 
Väljalangevus on üsna suur. Tõsi 
küll, üle-eelmise aastaga võrreldes 
vähenes see 14%-lt 5,6-ni. Seepä
rast oleme hädas olnud ka lõpeta
jate plaani täitmisega.»

Suurem jagu selle sessiooni eksa
meid on seljataga. Keemikute hinne
tel ei ole viga. Kõige raskem oli va
hest IV kursusel — koos eriõpetu
sega kuus eksamit. Neile saadi kolm 
päeva pikendust.

Füüsikute seisust andis ülevaate 
õppeprodekaan dots. kt. Valeri Vas- 
siltšenko:

«Tavapäraselt on nigelamad tule
mused II kursusel. Miks? Neil on 
praegu paliu raskeid matemaatilisi 
aineid. Seekord on vene õppekeele
ga kursusel veidi kehvemini läinud 
kui eestlastel. Omaette probleem on
IV kursusega — kõik ei tulnud toi
me kehalise kasvatuse arvestusega. 
Omajagu põhjust peitub vis* selles
ki, et sügissemester meie õppetöö 
õhtupoolsesse vahetusse viis: hom
mikul kehaline kasvatus, siis labo
ratoorium, kella kahest alades loen
gud — küllaltki koormav päev.»

(Järg 2. lk.)
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Füüsikute
kvaliteedi-
viisaastak

* KARL-SAMUEL REBANE, 

eksperimentaalfüüsika 

kateedri juhataja

(algus eelmises lehes)

Eelmisel viisaastakul tehtud lepin
gulised ja riigieelarvelised uurimu
sed on nüüd üle kasvanud uueks 
kvaliteediks: käesoleva viisaastaku 
uurimiste tulemuseks peavad olema 
seeriaviisiliselt toodetavad seadmed 
või uurimistulemuste massiline ka
sutamine. Selline on kollektiivi töö 
(oogiline lõppresultaat. Ühtlasi on 
see aga ka uute probleemide püstita
mise algus. Analoogiline on lugu 
samuti teiste füüsikaosakonna prak
tiliste uurimistöödega. Elektrolumi
nestsentsi ja pooljuhtide laboratoo
riumi kollektiiv on ühendanud oma 
jõupingutused mitme üleliidulise Tä
iendusinstituudi kollektiiviga elekt
riväljas helendavate kondensaatorite 
eluea tõstmiseks. Viisaastaku jook
sul on vaja esitada rida meetodeid 
mitmesuguste massiliselt toodetava
te seadmete omaduste parandami
seks. Kavatsetakse välja töötada sa
muti mitmeid kilestruktuure sead
metes. Ka vaakumseadmete evita
misel, eri'ii just puhta, õlivaba vaa
kumi saamisel arendab laboratoo
rium tihedat koostööd tsentraalsete 
uurimisinstituutidega. Elektrolumi
nestsentsi ja pooljuhtide laboratoo
rium kasutab juba ammu kõige efek 
tiivsemat ja kindlamat teaduslike 
tulemuste juurutamise meetodit, mis 
toimub järgmise skeemi kohaselt. 
Fundamentaaluuringud teaduslikes 
asutustes, sealhulgas ka ülikoolis — 
rakenduslikud uurimused ja pool
tööstuslikud katsepartiid ametkond
likes instituutides ja tehaste eri- 
konstrueerimisbüroodes ning labo
ratooriumides — massiline tootmine 
vastavas ettevõttes. Aastatepikkune 
koostöö mitme rakendusinstituudiga 
on võimaldanud meie saavutuste 
peaaegu automaatse juurutainiskäi- 
gu. Sellist teed teaduslike saavu
tuste praktikasse suunamiseks on 
kasutatud ka eksperimentaalfüüsika 
kateedri teiste tööde puhul. Muidu
gi on kateedris palju selliseidki 
uurimis-konstrueerimistöid, mida ei 
ole vaja massiliselt juurutada. Need 
on üksikaparaadid või ka materja
lide omaduste uuringud teaduslikele 
asutustele ja on väga vajalikud meie 
kolleegide teadusliku uurimistöö 
kõrge kvaliteedi kindlustamiseks. 
Seda laadi uurimistöö tulemusi anti 
käesoleva viisaastaku esimesel aas
tal ligi kümnele asutusele.

Füüsikaosakonna uurimistöö tule
musrikkuse garantiiks on ühelt 
poolt materiaalne baas, teiselt poolt 
kateeder. Materiaalse baasi aluseks 
on uus fliüsikakorpus, läinud aasta 
lõpul valminud heatasemeline labo- 
ratooriumihoone elektroluminest
sentsi ja pooljuhtide laboratooriu
mile ning suurel hulgal hangitud 
kaasaegne, unikaalne ja kompleksne 
aparatuur, mis viisaastaku jooksul 
veelgi täieneb. Oluliselt on tugevne
nud kaader. Kateedris töötavad 
nüüd kõik kandidaadikraadidega õp
pejõud. Praegu on aktuaalne kõr
geima kvalifikatsiooniga spetsialis
tide ettevalmistamine. Problemaati
ka ja materiaalne baas võimaldavad 
ka seda küsimust edukalt lahendada 
ning viisaastak peaks osakonnale 
juurde andma mitu uut füüsika-ma- 
temaatikadoktorit ning tosina võrra 
kandidaate. Neid peaks siis jätku
ma teistelegi asutustele.

Viisaastaku ülesanded on ulatus
likud. Meie deviis on pigem vähem, 
aga paremini. Uks hästi ja lõpuni 
lahendatud tõsine probleem kaalub 
üles kümmekond pooleliolevat pseu- 
dotähtsat. Meie jõud ei ole lõpmata 
suured ja ammugi pole seda ka ma
teriaalsed võimalused. Kvaliteetse 
töö tegemiseks tahab füüsikaosa
kond parandada eelolevatel aastatel 
ka töö organiseerimise kvaliteeti.

LUGUPEETUD AJALOO

DOKTOR PROFESSOR 

KARL SIILIVASK!

Ligemale kolmandik sajandit on 
Teie töö ja elu olnud tihedasti seo

tud Tartu Riikliku Ülikooliga. Üli
õpilane — aspirant — vanemõpeta
ja — dotsent — professor, aga ka 
kateedrijuhataja ja suure teadus
konna dekaan — need on põhilised 
tähised Teie akadeemisel teel. Alati 
olete aktiivselt osa võtnud ülikooli 
ühiskondlikust elust, aidanud kaa
sa komsomoli- ja parteiorganisatsi
ooni tööle, juhtinud ülikooli spordi
klubi. Teie panus nõukoguliku Tartu 
ülikooli kujundamisse viimasel vee
randsajandil on olnud märkimis
väärne.

Ka ENSV Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituudi direktorina ei ole 
katkenud Teie sidemed alma mater 
Tartuensis’ega.. Te juhite tulemus
rikkalt TRÜ ajalookomisjoni tege
vust, aitate koolitada tulevasi aja
loolasi, tugevdate sidemeid Teadus
te Akadeemia ja Tartu Riikliku Üli
kooli vahel.

Teie 50. sünnipäeva puhul tänab 

Tartu Riiklik Ülikool Teid tehtud 

suure töö eest ning soovib tervist, 

jõudu ja edasisi kordaminekuid kõi

gil elualadel.

Erich Kübarsepp 50

Kehakultuuriteaduskonnas tähis
tatakse täna dotsendi kt. Erich Kü- 
barsepa 50. sünnipäeva. Sügavad 
teadmised, kiindumus erialasse, hea 
suhtlemisoskus, tagasihoidlik käitu
mine, täpsus asjaajamises, abivalmi
dus ja optimism on juubilarist tei
nud hinnatud õppejõu. Sportmängu
de kateedris on E. Kübarsepp vii
mased 15 aastat juhendanud värav

palli eriala üliõpilasi. Selle aja jook
sul on juubilar valmistanud viis õp- 
pefilmi, neli õppevahendit ja terve 
hulga muid abivahendeid. Omaval
mistatud õppevahendite poolest on 
meie väravpallurid Nõukogude Lii
dus liidrite hulgas. Õppefilme on 
korduvalt demonstreeritud üleliidu
listel treenerite seminaridel ja kon
verentsidel, kasutatud NSV Liidu 
koondvõistkondade õppekogunemis
tel, vaadatud ka Rumeenias ja Poo
las.

Eelnimetatud omaduste tõttu on 
juubilar pidanud ülikoolis mitmeid 
erinevaid ameteid: teaduskonna 
ametiühingubüroo esimees, üleüli- 
kooliiise VTK komisjoni esimees, 
praegu teaduskonna metoodikako
misjoni esimees jne.

Edukalt kulgeb ka juubilari tree- 
neritegevus — aastaid kuulsa TRÜ 

korvpallinaiskonna teine treener, 

viimased 15 aastat ülikooli värav- 

pallinaiskonna juhendaja. Selle kõr

val on mõlemal alal tulnud juhen

dada ka vabariigi koondnaiskonda. 

Lisaks veel ühiskondlikud kohustu

sed: nii korv- kui ka väravpallis va

bariikliku föderatsiooni juhatuse lii

ge, treenerite nõukogu esimees jne.

Juubeli puhul tublile töömehele 

tugev käepigistus kolleegidelt.

Samm teadusesse ___
Akadeemik G. Petrov

«Kaasaja tingimustes, kui inimesele 
vajalike teadmiste maht järsult ja kii
resti kasvab, on juba võimatu teha pea
mist panust faktide teatud summa 
omandamisele. Tähtis on sisendada os
kust iseseisvalt täiendada oma tead
misi, orienteeruda teadusliku ja poliiti
lise informatsiooni hoogsas voolus.*

L. I. Brežnev

On selge, et kõrgkoolidesse astuda soovijate arv kasvab aastast aas
tasse. Ilmselt peavad nad keskkooli lõpetanud inimeste hulgast mille
gagi välja paistma, vähemalt huviga oma tulevase eriala vastu. Nad 
peavad seda huvi millegagi kinnitama, tõestama oma võimekust liituda 
tulevikus inseneri-, teadus- ja loominguliste erialade inimeste rühmaga.

Sõltumata valitud erialast sooritavad praegu kõik sisseastujad ema
keele eksami. Akad. Petrov peab absoluutselt vajalikuks nõuda neilt ka 
võõrkeele tundmist, oskust võõrkeelset teksti sõnastikuta lugeda ja tõl
kida. Keskkool peab viimaks selle ülesande endale seadma ja lahen
dama. Nõuda seda praegustelt sisseastujatelt oleks ennatlik, õppida 
võõrkeelset teksti lugema ja sellest aru saama, vaatamata iga sona 
sõnastikust, võib aga iga inimene poole aastaga. Ainult oma emakeelt 
osates on võimatu tänapäeva teadusega sammu pidada. Väljapaistvad 
täppisteadlased on võõrkeelte oskusse alati suhtunud kui oma erialase 
ettevalmistuse hädavajalikku osasse. Vene ja võõrkeele tundmine olgu 
esimene barjäär, mis sisseastujal tuleb ületada.

Vältimaks programmide ülekoormamist peab akad. Petrov tehnika- 
kõrgkoolides otstarbekaks tõhustada eelkõige fundamentaalteaduste 
õpetamist. Ainult see aitab kiiresti omandada seda uut, mis iga päev 
teaduses ilmub, samuti võimaldab ületada liialt kitsa spetsialiseerumise 
puudusi1.

Tõeline teadlane peab olema laialdaselt haritud inimene ja hästi tund
ma humanitaarkultuuri. Omal ajal ristasid «füüsikud» ja «lüürikud» 
küll mõõku, kuid tegelikus elus tunnevad tõsised teadlased, kes teadu
ses midagi ära teinud on, enamasti hästi kirjandust, huvituvad kuns
tist, armastavad muusikat. See pole andam moele, vaid produktiivse

loomingulise mõtlemise ilmselt hädavajalik komponent. Kõrgkool peab 
üliõpilase kultuurihuvi mitte ainult virgutama, vaid ka andma talle 
teatava hulga vaba aega, et üliõpilane ise palju loeks ja mõtleks.

Siit aga tuleneb vabakuulamise vajalikkus. Selle vaatekoha vastased 
esitavad tavaliselt kaks argumenti: üliõpilased ei hakka käima loengu
tel ja lisaks sellele suureneb järsult väljalangevus. Kuivõrd tõsised on 
need argumendid? Ei maksa kahelda, et kui lektor õpikut loiult ümber 
jutustab, siis üliõpilased tema loenguil käima ei hakka. Kuid loengu 
ülesanne seisneb ju hoopis muus. Lektor peab andma kursuse üldise 
piirjoonestuse, pöörama tähelepanu peamisele, andma nõu, mille kohta 
ja kust lugeda, jutustama sellest, mis pole veel jõudnud ühessegi õpi
kusse. Nii töötada on loomulikult raskem: suurenevad ju ka õppejõule 
esitatavad nõudmised. Valmistuda niisugusteks loenguteks on väga 
keeruline.

Kas vabakuulamise korral suureneb üliõpilaste väljalangevus? Ise
enesestki mõista! Seda ei pea aga kartma, sest püüd «vedada» kõik 
vastuvõetud diplomini on oma olemuselt «praagi» etteplaneeritud väl
jastamine. Liiga palju on uurirnisinstituutides ja ka kõige kuulsamates 
ja eesrindlikumates konstruktoribüroodes diplomitega inimesi, kes tege
levad keskkoolilõpetanule jõukohase tööga — mitte seetõttu, et neil on 
«halb» ülemus, kes nende edu takistab, vaid seetõttu, et nad *pole har
junud iseseisvalt mõtlema. Noor inimene tunneb end kõrgkoolis sageli 
kooliõpilasena, keda sunnitakse õppima, nõutakse, et ta tingimata käiks 
loengutel, seminarides jne. Tal pole teadlikkust, et ta ise peab õppima, 
pole arusaamist, et kõrgharidus on seni privileeg, mis pole kõigile kät
tesaadav. Kui me hindame teadlase töös üle kõige iseseisvust, siis tu
leb üliõpilase juures arendada nimelt seda omadust, alates tema kõrg
koolis viibimise esimestest päevadest. I\a iseseisva teadusliku tööga 
tegelemist tuleb alustada võimalikult varem.

Suurimate kõrgkoolide juurde tuleks luua kaasaegse inventariga va
rustatud uurimisinstituudid. Väljapaistvail teadlastel , peaks olema või
malus ühendada töö teadusliku uurimise instituutides õpetamisega kõrg
koolis, See tooks kõrgkooli nende inimeste loomingulise mõtte, kes täna 
teadust teevad.

Kui kõrgkool kasvatab noores inimeses juurdlevust ja söakust, võib 
tema tulevase saatuse pärast teaduses rahulik olla.
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HEIKKI AASARU.

Rektor õnnitleb
75. sünnipäeva puhul valvur Ailide 
SOÕRDI, 60. sünnipäevaga seoses 
autojuht Robert VÕNGERFELDTI, 
50. sünnipäeval botaanikaaia kvali
fitseeritud töölist Ellen TELLI ja 
võimlemise kateedri juhatajat dots. 
Helmut VALGMAAD ning tänab 
juubilare kauaaegse ja kohusetruu 
töö eest ülikoolis.

Rektori käskkirjaga avaldatakse 
tänu füüsilise geograafia kateedri 
professori kt. Endel VAREPILE 
suure teaduslik-organisatsioonillse 
töö eest XXIII rahvusvahelise geo
graafia kongressi ettevalmistamises 
ja läbiviimises Eesti NSV-s.

Tänusõnad on pälvinud ka Keha
kultuuriteaduskonna aspirant Tiit 
SI IGUR teaduskonna rahvamalev- 
laste töö eeskujuliku organiseerimi
se eest.

Rektori käskkirjaga 29. det
sembrist 1976. a. tänatakse va- 
nemtöödejuhataja jaoskonda teh
tud hea töö eest elektroluminestsent
si ja pooljuhtide laboratooriumi 
hoone ehitamisel ning laboratooriu
mi kollektiivi ehitustöödele igakülg
se kaasaaitamise eest. Seoses selle
ga avaldab rektor kiitust järgmis
tele ülikooli töötajaile:

AHTO LIIGILE, KURA TALJA- 
LE, KERSTI LEPIKULE, ENDEL 
RUMVOLTILE, RICHARD TAM
MELE, JUHA KURMETILE, LEM
BIT LAIUSELE, ENN PARVELE,

MOVŠA MICHELSONILE, JÜRI PÕLTSAMAALE, ÜLO RÕiVASE-

SAARELE, HARRI TIPILE, TOO- LE, KARL-SAMUEL REBASELE,

MAS KÜLMOJALE, IVAR KUR- ARVED-ALEKSANDER TAMMI-

VITSALE, REET ZEIKILE, HILDA KULE.

444 eksamit

S is s e ju h a tu s
keeleteadusse

(sessiooni puhul)

MATI SOO

Konspekti kätte saan, siis käised üles käärin 
ja tuubin farüngaale, fonemaatikat.
V ahkvaimustuše pärmist vahutama käärin 
kui kohtan švarabhaktit, morfemaaiikat.

Praest und näen, närin kuivand leivakääre, 
deniaalspirantseid semi sufikseid.
Ei vaatle vaikseid jõe- ja järvekääre, 
vaid paradigmasid, bretooni prefikseid.

Kõik käivad matkal mööda Hiiu, Saare sääri. 
Kas õ-d on glotokronoloogiliselt Ö-d?
Ei aega võtta viina, silitada sääri, . 
sest naudin eufemisme, tabusid kõik ööd.

Ei sööda lihaseid, ei laulmas kuule nääre. 
Sölkupi keeles nganassaani superstraat? 
Kalendrist näen vaid sünnipäevi, vast laid, nädre 
ja «Vikerkajast» kostab sumeri substraat.

Ükskõik, kas Künnap, Veski, Ariste või Vääri 
kord küsib klassikalist glossemaatikat, 
on selge — üle kolme hinnet ma ei vääri, 
sest vähe tean veel metamatemaatikat.

(Algus 1. lk.)
Loodetavasti edukas õppimine sel

le põhjuse ületab. Uuest semestrist 
algavad loengud jälle hommikutun
didel.

«Kogu meie lootus on aga uuel 
õppekorpusel, kus 1. septembril tööd 
alustama peaksime. Loodame ka üli
õpilaste abile.»

Filoloogide dekaan prof. Ago 
Künnap arvas, et neilgi eksamid pä
ris hästi laabuvad. Protokollid kin
nitasid seda. Esimene sessioon üli
koolis läheb nii eesti filoloogidel kui 
žurnalistidel kenasti. 50-st vene fi
loloogia esimese kursuse üliõpilasest 
said 28 «viied», palju oli «häidki». 
Antiikkirjandus ja kaasaegne vene 
keel tõid aga mitterahuldavad^. 
Mõtlemapanevad ön diplomandide 
läbikukkumised, näiteks NSV Liidu 
rahvaste kirjanduses. Eesti filoloo
gide II, III ja IV kursus on hästi 
toime tulnud. Sama võib öelda ka 
võõrfiloloogide ning vene filoloogide 
II ja UI ja IV kursuse kohta.

23. või 25. saab seekordne ses
sioon otsa. Nagu eespool öeldud, 
diplomandidel läheb veidi kauem. 
Osa neist, kellel sessioon läbi, asus 
eile õhtul Moskva rongiga teele Ida- 
Sajaanide poole. Talituriaad on ala
nud. Kõik 13 gruppi tahavad õppe
töö alguseks tagasi jõuda. Peale 
bioloogide-geograafide on osavõt
jaid Arsti-, Filoloogia- ja teistest 
teaduskondadest.

VARJE SOOTAK
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Juba Aristoteles kurtis: «Oo mu 

sõbrad, pole enam ühtegi sõpra!» 
Renessansiajastul tõusis aga ideaa
liks just antiiksõprus. Kui keskajal 
kehastasid parimakspeetavat Taavet 
ning Joonatan, siis nüüd said tõe
lise sõpradepaari sünonüümideks 
Kastori ja Polydeukesi, Orestese ja 
Pyladese, Achilleuse ning Patrok- 
lose, Harmodiose ja Aristogeitoni 
nimed. Antiikfilosoofide ja kirja
meeste ülistatud sõprusideaali pole 
hiljem ületatud. Ka romantikud ei 
suutnud tuld lõkkele puhuda . . .  Kas 
need ideaalid ongi veel ellurakenda- 
Aavad nüüdismaailmaskus tõeline 
sõprus «mängib võrdlemisi pisikest 
rolli» (F. Tenbruck)?

Sõna filos tähendas esialgu «mi
nu», näidates kuuluvust. Filos võis 
peale inimese olla ka loom, varan
dus või enese keha. Odysseuse jaoks 
on filos igaüks, kes elab tema ma
jas, keda võib omainimeseks pidada. 
Naine pole mehe filos mitte mehe 
■armastusest tema vastu, vaid see
pärast, et elab mehe juures, kuulub 
talle. Võõras sai sama nimetuse, kui 
ta võeti perekonna- või suguvõsa- 
liikmeks.

Filos tähendab ka lähedust, sellest 
tulenevalt nimetati nõnda eelkõige 
sugulasi. Juba Homer os kasutas 
seda nimisõnana, tähistades veresi
det ja sellega kaasnevat emotsio
naalset lähedust. Soovides oma kiin
dumust väljendada kõrgeimal mää
ral, võrdlesid Homerose-aegsed kan
gelased sõpra ikka mõne lähisugu
lasega — isa või vennaga (nii tegi 
Patroklost leinav Achilleus «liia
ses»).

Ühe vanima ja ulatuslikumalt le
vinud antiikmüüdi kangelasi Kasto- 
rit ja Polydeukest (Dioskuure) pee
takse sõpruseideaali kehastusteks ja 
säärase ühenduse kaitsjateks. Nad 
pole üksnes igavesti truud sõbrad, 
vaid ka vennad — Zeusi kaksikpo- 
jad. Kreeka mütoloogias esinevad 
nad valguse sümbolitena (Kaksikute 
tähtkuju), sõdurivapruse ja -ülluse 
võrdkujudena. Kastor ja Polydeukes 
kaitsevad ka kehakultuuri, avitavad 
merehädas ja võõrsil.

Seost sõpruse ja suguluse mõiste 
vahel kohtab ka muinashelleeriide 
tragöödiais, luules ja proosas. Sõna 
filos tähistab seal üldse lähedust, nii 
vendade-õdede kui ka vanemate-las- 
te vahel. Nii ei erinenud kreeklased 
■teistest rahvastest, kes samuti sõp
ruse algvorme sugulusega ühenda
sid.

Homerose ajal eksisteeris aga 
veel teinegi arusaam lähedusest, mis 
polnud vere- ega sõlmitud sugulus. 
Jutt on sõdurisõprusest. Achilleust 
ja Patroklost ja teisi selletaolisi 
paare sidusid eelkõige ühised sõja- 
mehekohustused. Nad võitlesid õlg 
õla kõrval, elasid samas telgis, ja
gasid leiba ja aset. Siiski on sel lä
hedusel sügav . tundeväljetiduslik 
sisu.

Kõige eredamalt on tolleaegset 
■sõdurisõprust kirjeldanud Lukianos

dialoogis «Toxarides ehk Sõprus». 
Sküüt Toxarides kõneleb, et sõbrune- 
mine ei toimu «mitte joomingult. . .  
mitte ka koos kasvamise ega naab
riteks olemise tõttu». Vaprate sõdu
rite sõprus sõlmitakse ja kinnita
takse eri rituaaliga. «Sõprust võib 
ju sõlmida kõige rohkem kolme va
hel; kui mõnel aga leidub sõpru roh
kesti, näib ta meie jaoks nagu kõl
vatu naisena, kes kõigile kättesaa
dav.»

Sõpru ühendavat sidet peetakse 
õilsaimaks kõigist muudest suhetest. 
Nii päästis Abacchus põlevast ma
jast haavatud sõbra, naise-lapsed 
jättis aga tuleroaks. Ta põhjendas: 
«Lapsi on mul kerge jälle sigitada, 
ning pole veel teada, kas nad ka 
headeks kasvavad. Ent säärast sõp
ra nagu Hindapus ei leia ma ka pä
rast kestvaid otsinguid — ta on 
mulle paljukordselt oma tundeid 
tõestanud.»

Siiski sõduri filos polnud veel 
ideaalne alter ego (teine mina). Sõ
duritest sõbrad moodustasid justkui 
omaette terviku, nad koguni sulasid 
üheks isikuks. Lukianose sküüt kee
litab oma sõpra: «Jäta minu pida
mine kellekski sinust lahutatuks — 
minu tänamine mu tegude eest. See 
oleks sama, kui vasak käsi avaldaks 
paremale tänu, et too tema eest 
hoolitses, kui ta haavatud oli ning 
vennalikult muretses haiguse ajal.»

Arvatavasti tekkis säärane lähe
dus kestvast kooselust. Aga miks 
pikad ühiseluaastad praegu enam 
niivõrd ei ühenda?

Ajapikku Vana-Kreekas arusaa
mad täiustusid. Sõprust hakati vas
tandama sugulussidemetele.

Demokritos: «Mitte kõik sugula
sed pole sõbrad...»

Euripides: «Uskuge, kui hing on 
meile võõras, siis ei asenda seda ka 
terve müriaad sugulusverd.» («Ores
tes»),

Suhete loomisel oli suurem kaal 
isiklikul valikul, ühises sihis, sise
mises läheduses. Otsida sõpra tä
hendas nüüd püüet leida sugulas
hinge.

Välja arenes poliitiline sõprus, 
mis ühendas sarnaste ühiskondlike 
huvide ja mõttelasandiga inimesi. 
Hakkas kujunema seltsimehelikkus 
— uus sõpruse tahk. Hiljem, kui 
Rooma ajaloolased kirjutasid «Au
gustuse sõpradest», ei pidanud nad 
silmas mitte isiklikku lähedust, vaid 
just poliitilist liitu.

Sofistide arvates rajaneb suhtle
mine üksnes praktilisel kasusaami
sel ja huvide kokkulangevusel, aren
dades niimoodi ratsionaliseeritud 
filose mõistet. Ja tõepoolest, üha sa
gedamini kurdeti: on kadumas 
v a i m n e  armastus ja truudus. 
Lausa äärmuseni jõudis Aischylos, 
kirjutades: «Ustavus ja sõprus on 
sama petlikud nagu kujutis kõver
peeglis.».

Inimvahekorrad muutusid pide
valt komplitseeritumaks, suhted 
mandusid üha enam «puhtasjaU-

keks». Sama protsess ilmnes ka in- 
tiimtasandil. Uus sõprusideaal nõu
dis peale teineteise abistamise ka 
tunneie vahendamist. Kerkisid esi
le vastuolud, mida varem ei märga
tud. Tõeline sõber vajas lisaks ar
mastavale südamele ka selget ja te
ravat mõistust. Platon kirjutas, et 
«arukus ja sõprus on üks ja sama». 
Poeedid kaebasid, et tunded jahe- 
nevad. . .  Tugevaid, kes suutsid 
ideaalile vastata, jäi üha vähemaks.

Filos tõuseb aukohale Sokratese ja 
Platoni õpetustes. «Sõpruseta pole 
ühelgi inimsuhtel väärtust,», kõne
les Sokrates. Vastukaaluks sofistide 
utilitaarsusele rõhutavad nemad, et 
sõprus on ühendus, mida kaunistab 
parimate inimtunnete värvidemäng. 
Ka Sokratese õpilane asetab sõpru
se teistest vahekordadest kõrgemale, 
toonitades eriti selle emotsionaalset 
ja vaimset iseloomu. Sõbrad «on 
teineteisele palju lähedasemad kui 
isa ja ema, ning nende ühendus on 
tunduvalt vastupidavam . . .»

Vana-Kreeka autorid peavad sõprust 
spetsiifiliselt meeste-vaheliseks suhteks. 
Platon el tee vahet sõpruse ja kahe su
gupoole tõelise armastuse vahel, need 
olevat ühe sügava püüdluse vaimne või 
meeleline aspekt. Sõprus ilma armutun- 
deta on tema arvates kuiv ja arvestav, 
milles puudub jumalik hingestatus. Ar
mastus kingib inimesele ekstaasi, jum a
late varanduse, sillakese surematu ja su
reliku maailma vahele. Armastuse sala
dused juhivad inimese elu kõrgemate 
saladuste juurde, võimaldades hingel 
meenutada suure jumaliku tõe vastu- 
helke, mille keskel hing kunagi elas. 
Selle meenutamine annab hingele tiivad, 
lastes aimata elu olemust. Armastus on 
nagu trepp, mis viib inimese elu mõtte, 
surematuse juurde . . .

Ühiskondlikud olud omaaegses 
Kreekas võimaldasidkl mehel oma 
vaimset intiimsustarvet rahuldada 
üksnes meessõbra kaudu. Naised 
olid «sündinud» kodusteks töödeks. 
Aga aimdt «võrdsus sünnitab sõp
ruse», väitis Platon. Ka vanemate 
ülemvõim patriarhaalses perekonnas 
ei aidanud soojade suhete tekkimi
sele ja püsimisele kaasa. Jäi veel 
kool, Xenophon kirjutas, et «keegi 
ei suuda midagi õppida inimeselt, 
kes talle ei meeldi». Kreekas mõis
teti kasvatust ü k s n e s  s ü g a v a  
i s i k l i k u  s u h t e n a ,  milles va
nem mees pidi noorujtile olema õpe
taja, sõber, eeskuju, ka õilsate tund
muste ärataja. <rSuurim õnn sellele,

«Sõprus ühendab moraalseid, kel
lele vaimne ühinemine on ülim nau
dingutest,» rääkis Sokrates. Ja Xe
nophon kinnitab, et Achilleus ei 
maksnud Patroklese eest kätte mitte 
kui armastuse objekti, vaid kui sõb
ra eest. Orestes, Pylades, Theseus ja 
paljud teised vaprad pool jumalad ei 
sooritanud nii suuri ning kuulsaid 
kangelastegusid mitte seepärast, et 
nad kõrvuti oma sõbraga magasid, 
vaid et nad teineteist kõrgelt hinda
sid.

Aristoteles: «Sõprus on elus kõige 
tarvilikum. Keegi ei soovi enesele 
sõpradeta elu, isegi siis, kui tal 
oleksid kasutada kõik muud hüved.» 
Ent meie armastuse sügavus võib 
olla erinev, samuti motiivid, sest ar
mastame kas head, meeldivat või ka
sulikku inimest. Vastavalt sellele 
jaotab Aristoteles sõpruse ka kolme 
tasandisse.

1. Sõbrad soovivad ja teevad tei
neteisele Head sõbra enese pärast. 
Selles sisaldub neid ühendava voo
ruse jõud.

2. Sõpra armastatakse rahulduse 
ja meeldivuse pärast.

3. Suhted rajanevad vastastikusel 
kasusaamisel.

Aristotelese järgi on tõeline üks
nes esimene. Sõprus, mille aluseks 
on kasu- või rahulduseleidmine, ei 
saa olla püsiv, sest see toetub aja
likkusele ja juhuslikkusele. «Säära
sed sõprussidemed katkevad kerges
ti, niipea kui inimesed muutuvad. 
Neid lakatakse armastamast, kui 
nad pole enam meeldivad või kasu
likud.» Tõelist sõprust ei piira eks
pressiivsed ega esemelised väärtu
sed. «Armastades sõpra, me armas
tame isiklikku hüve, sest kui inime
ne saab meie sõbraks, muutub ta ise 
hüveks, kuivõrd me teda armasta
me.» «Sõprussuhted saavad alguse 
suhtumisest iseenesesse. Hiljem see 
laieneb teistele . . .»

Et sõber on meie teine Mina, ei 
saa kellelgi olla palju sõpru. «Pole 
võimalik olla hulga inimeste tõeline 
sõber, ei saa ka paljusid üheaegselt 
armastada... Tugevasti armastada 
võib ainult väheseid. Aga sõprus, 
millest lauldakse hümnides, seob ik
ka üksnes kahte.» Aristoteles eristab

Uuskreeka distihhonid
Kui armastad mind südamest, siis anna märku sest. 
Ringtantsu keerus hõljudes mul suru käekest.

Kastaneile meeldib vein ja pähklitele mesi,
Noor neiu peale suudluse muud midagi ei küsi.

Armastus meilt nõuab mõistust, ta nõuab alandlikkust,
Ta nõuab jänese jooksu, kotka ründavat kiirust.

Su uksest möödun, läve peal ma sinu jälje leian.
Ma suudlen teda otseldi ja silmaveega võian.

Mustad silmad on minu hukk, sinised silmad mu surm, 
Hadese riiki mind saadab tumesiniste hurm.

Kui oma musti silmi sa kord suled ja kord avad.
Kui häbelikult langetad, siis noolega mind tabad.

See leek veel vähe aja eest üks sädemeke oli.
Nüüd aegamööda saanud tast on lootusetu tuli.

lahenevad sõprussuhted, armuloodki unuvad,
Kohtumisel vesteldakse nagu võõrad, rändajad.

Ei teadnud ma, et armastus on nagu kasvav rohi,
Nüüd kasvab ta mul südames ja kitkuda ei tohi.

Et vaevast, murest, valudest kord vabaneks mu süda,
Ei suuda kauem taluda ma leeki, mis teeb häda.

Aeg siirdub õhtule, palun tõusvat päeva, et näitaks
Ta mu vead, mis keelavad, et minu mõistus selgeks saaks.

Head. ööd nüüd sulle soovin ma, jää rahus magama,
Ning unenäos võid näka mind sa oma teenrina.

Uuskreeka keelesi PENT NURMEKUND

kes soovib armastatud noorukist sõprust lihtsast heasoovlikkusest ja
kasvatada endale head sõpra, on sümpaatiast, mille võivad äratada
see, et ta ise vooruste poole püüab.» kä võõrad, aga samuti välisest ar-
(Xenophon). mastusest, mis tema arvates on liialt

Ilmar Anveldi joonistus

afektiivne ja peamiselt meeleline 
«Armastus on kirg, sõprus aga saa
vutatud hingeomadus.»

Seega pole Aristotelese sõpruse- 
mõiste traditsiooniline. Ta ei kirjel
da arvestatavat seltsimehelikkust, 
see pole seotud ka erootilise kiindu
muse ega abstraktse vooruslikku
sega, vaid on iseseisev, kõrgelt isi
kupärane suhe.

Vaidlused ja arutlused aga jätku
sid. Sõprust ülistasid Epikuros, 
Theophrastos, Diogenes Laertios 
ning Cicero, Seneca, Plutarchos . . .

Epikuros mõtles nõnda: sõprus 
sünnib üksnes tarkuses, kuid lisaks 
on sel veel teatavad vaimse aristo
kraatsuse jooned. See isegi ületab 
tarkuse, kuna tarkus on kaduv, sõp
rus aga surematu hüve.

Kui epikuurlastele oli sõprus eel
kõige rõõmuallikaks, siis stoikute 
jaoks tähendas see voorust, millele 
peavad alluma kõik inimtunded 
(Epiktetos).

Sõprusideaali austasid ka roomlased. 
Cicero arvas, et sõprus on kalleim kink, 
mis inimene jumalailt saanud. See eten
dab inimelus niisamasugust osa nagu 
Päike kosmoses. (Kreeklased aga ütlesid 
lausa välja, et sõprussidemetesse on kät
ketud kosmiline jõud). Cicero ei leidnud 
mõtet vaidlusel, kas sõprus on vooru« 
või tundmus. Temale on see voorus, mi* 
võib areneda üksnes heade inimeste va 
hel. Kuid ka mõistusele toetuv tundmus. 
«Sõprus pole midagi muud kui armastu
se ja headuse üksmeel kõ.gis inimlikes 
ja jumalikes asjades.»

Riigi- ja sõprushuvide vahekorrast 
arvas too roomlane: «Isamaad tu
leb sõprusele eelistada.» Täiesti vas 
tupldine on aga Diogenes Laertiose 
seisukoht — tark on alati valmis su
rema sõbra eest, kuid ei liiguta sõr
megi riigi pärast. Ent juba varem 
oli Xenophon kirjutanud: «Pole tu
gevamat faalanksit sellest, mis 
koosneb üksteist armastavatest sõ 
duritest.»

Lõpuks veel mõned sõpruse mää
ratlused tuntud nõukogude sotsio
loogilt /. Konilt:

— Sõprus on isikuline suhe. Eri
nedes instrumentaalsetest ja ärloa 
hekordadest (milles osalejad teevad 
koostööd mingi sihi saavutamiseks) 
ei taotle sõprus utilitaarseid ees
märke. See loetakse hüveks iseene
ses.

— Sõprus on vabatahtlik ja indi
viduaalselt valitav. Nõnda erineb 
see sugulusest, mille määrab ühine 
päritolu, ja seltsimehelikkusest, mille 
aluseks on solidaarsussidemetega 
ühendatud kollektiiv.

— Sõprus on sügav ja intiimne. 
Erinedes pealiskaudsest sõbrunemi- 
sest, milles rahuldutakse ühise aja
veetmisega ja samalaadi huvidega, 
eeldab sõprus sisemist lähedusi, 
avameelsust, usaldust, sümpaatial, 
armastust. . .

— Sõbra ideaalkuju avaldub kõi
ge selgemini Aristotelese väljendis 
alter ego.

— Sõprus aitab kaasa kõrgete 
ühiskondlike eesmärkide saavutami
sele või lähtub konkreetse grupi hu
videst . . . .

JAAK LÕHMUS

Ülevaate koostamisel on kasutatud 
!. Koni kirjutisi «Sõpruse mõiste Vana- 
Kreekas» («Vestnik Drevnei Istorli» nr. 
3, 1974) ja «Sõprus. Ajaloolis-psühholoo- 
giline etüüd» («Novõi Mir» nr. 7, 1978).
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Õigusteaduskonnas õpetatavatest ainetest m öödunud sajandi algul

LEO LEESMENT

Pangem tähele,_et XIX saj. algul 
olid oppetoolid õigusteaduskonnas 
seatud hoopis teisele alusele kui 
meie ajal, baseerudes, kui nii võiks 
öelda, territoriaalsel põhimõttel. See

pärast pole tänapäeval algajal j u 
ristil kerge siseneda, õigemini mõis
ta, möödunud sajandi algul Tartu 
ülikooli õigusteaduskonnas õpetatud 
õppeaineid ega ka õpetamise süstee
mi. Tartus figureerisid alates 1802. 
aastast järgmised neli professuuri:

rooma ja germaani (saksa) õigus, 
eeskätt tsiviilõigusalal; Liivimaa 
(kubermangu) õigus seoses prakti
lise (tegeliku) õigusteadusega; peat
selt tulid juurde Kuramaa (kuber
mangu) õigus ja Eestimaa ning 
Soome õiguse (kõigepealt tsiviilõi
guse) õpetamine ühisel õppetoolil.

Muide, Soome (eeskätt tsiviilõi
guse) õiguse õpetamine ühel ja sa

mal õppetoolil oli põhjendatud asja
oluga, et näiteks Narva linna õigus 
oli ju suuremalt jaolt puht Rootsi 
õigus, aga ka mitmed teised kohali
kud iseärasused Eestimaal põhine
sid Rootsi allikatel.

Mõne aja pärast tuli juurde tei
sigi õppeaineid, eesotsas positiivse 
(s. t. kehtiva) riigiõigusega. Alates 
1820. aastast juhinduti õigusteadus

konna uutest programmidest. Pea
aineks jäi traditsiooniliselt rooma 
õigus kui terve jurisprudents! alus. 
Tsiviilõiguse (ka eraõiguse, j us pri
vatum) alustes nähti kaht elemen
ti — ühelt poolt rooma ja teiselt 
poolt germaani (saksa) algupäraga 

Iseseisva ainena tuli õpetada muu 
hulgas ka tegelikku (praktilist, õi- 

(Järg lk. 4)



Noorte maalijate 

näitusest

Tartu Kunstimuuseumis

T. Pääsuke. Grupiportree raekojaga. Õli. 1972.

Detsembri keskpaigast alates on avatud kolme noore maalija L. Sii
mu, T. Pääsukese ja P. Mudisti tööde ühisnäitus. Kõigi kolme loomin
gust pole varem nii suurt ekspositsiooni ühelgi näitusel väljas olnud. 
Selline kvantiteet võib muidugi luua ühe kunstniku loomingust täiesti 
teiselaadilise ettekujutuse kui ainult üksikud tööd. (Rohkest eksponee
ritavast tulenev üldmulje oli üllatuseks kunstnikele endilegi.) 1968— 
1969. a. näitustel julgelt ja irriteerivaltki ennast esmakordselt kuuluta
nud noorte hulka kuuluvatena on need kolm kunstnikku nüüd juba 
rahulikult üldisesse kunstipilti sulanud. Grupinäitus annab vaata
jale võimaluse uuemas eesti maalis välja selgitada nii sarnasused kui 
ka kontrastid. Tundub, et L. Siim ja T. Pääsuke on sarnased oma ko
gemusi asjades maalivatena. P. Mudist seevastu peale inimese ilmselt 
muud ei vajagi. Võib juhtuda, et P. Mudisti teiselaadiline ja kõikide 
rühmituste põhimõtteid eitav looming paneb ülejäänud kahe esineja 
väljapandu veidi vägivaldselt sarnastama.

T. Pääsuke on oma töis rangelt objektiivne, kuid objektiivsus tema 
maalidel ei ole konstrueeritud. Terviklikkus ja maalitehnilise külje täius
likkus piiritleb aga võib-olla liigagi kindlalt kunstniku meelte siseolu
korda, millest pilt loodud. Siin ei vaja vaataja tervikmaali tajumisel 
omapoolset mõttepingutust: kõik tundub äratehtuna hetkeks, mil on ta
batud pakutu intensiivsusaste. Loodud reaalsus mõjub seetõttu lõpp
tulemuses kitidlaeesmärgilisena. Traditsioonilisele maitsele ärritavalt 
vastukäivad värvikombinatsioonid (näit. sini-kollased kooskõlad) saa
vad. T. Pääsukese puhul suunanäitajaks. Näiliselt primitiivsed kombi
natsioonid peaksid vaatajat juhtima kujutatu sügavama olemuse poole.

L. Siim esineb tugeva maalikooli saanuna. Ta kasutab oma töödes 
palju ruumi, samuti asjalik-objektiivseid motiive, mis selgitavad tema 
loomingu põhimõtteid, ei tähenda aga siseelamuste vahetut lõuendile 
jõudmist. Reaktsiooni tugevust, mida taotlevad abstraktsed komposit
sioonid («Masina süda», «Kaks maja»), mahendab ja pisut segabki 
puhtmaaliliste võtete rohkus. Tema portreed balansseerivad tunde ja 
objektiivse kujutamispüüu vahel.

Ka praegusel näitusel võib näha iseloomuliku sugestiivse zestiga 
M. Unii ja ruumikompositsiooni asetatud portreed A. Ehinist.

Kahe eelneva maalija tugevaks kontrastiks näitusel on P. Mudisti 
looming. Arvatavasti on kunstnikul oma loojaminaga niipalju, tegemist, 
et ainult see kontrollibki kogumina lõuendile jõudvaid nägemusi. Ha
juvus, imepärane kontsentreerimispüüd, kinnihaaratatahtmine jääb 
aga kuskil piiril takerduma, mis loobki tema tööde isesuguse mõrane- 
misefekti. P. Mudist tundub ainult oma seisundit usaldavat. Nii et ära
tundmine on kõikeõigustav, kõikelubav. Ja kui iga lõpetatus sisaldab 
endas ikka piiratust, siis need P. Mudisti pildimaailmad jäävad vibree
rima enne lõppu. Mida piiritlematum ajamoment, seda vähem kindlam 
kompositsioon ka pildi pinnal («Alaast lahti», «Ei saa pidama»). Läbi- 
nähtumad hetked on ka maalidel traditsioonilisema lahenduse leidnud. 
P. Mudisti maalimaailm on oma tundlikkuses ääretult aus.

Märtsi lõpus jätkavad noorte maalijate näitust J. Arrak, T. Pallo- 
Vaik, K. Kaasik ja H. Vahersalu.

EPP ILLAK

P ilk  p õ h ja n a a b r ite  
k ir ja n d u se llu

AN NO 1976*

öödunud aasta kirjanduslikest 
ja kultuurilistest tähtpäeva
dest Soomemaal: 100-aasta- 

seks sai soomlaste emakeele selts 
(Kotikielen Seura), mis oma pika 
tegevusaja jooksul on andnud suu
re panuse ka eesti keele ja kultuuri 
uurimisel. Seltsi häälekandja «Virit- 
täjä» on oma veergudel avaldanud 
üle veerand tuhande (!) eesti keele 
ja kultuuriga liituva kirjutise. Seltsi 
ellukutsuja August Ahlqvisti sünnist 
möödus 150 aastat. Mitmekülgne ja 
vastuoluline Ahlqvist oli muuhulgas 
suur Eesti sõber, aktiivne «Soome 
silla» ehitaja, kes on Eesti kultuuri
lukku jätnud jälje asjatundliku es
seega «Viron nykyisemmästä kirjal-, 
lisuudesta» (Eesti uuemast kirjan
dusest, Helsingi 1856) ja mitme 
Eestile pühendatud luuletusega.

Progressiivne kirjandusrühmitus 
«Kiila» astus oma tegevuse viien
dasse kümnendisse, selle üks vaim
seid juhte luuletaja Jarno Pennanen 
oleks saanud seitsmekümneviieseks 
(surn. 1969). Niisama vanaks olek
sid saanud omaaegne «tulenkantaja» 
Katri Vala (surn. 1944) ja teine 
noorena surnud andekas luuletaja 
Uuno Kailas (surn. 1933). Soome- 
eesti kirjaniku Hella Wuolijoe sün
nist möödus üheksakümmend aastat 
(surn. 1954), jaanuaris sai poolsa
jand Eino Leino maise matka lõpp
akordist. Sündmust peeti muuhulgas 
meeles mahuka valikkoguga «Elä- 
män koreus» (Elu toredus). Tuleval 
aastal aga täitub sada aastat Leino 
sünnist. Loodetavasti leiab sündmus 
ka meil väärilist tähistamist. Det
sembris tähistas oma juubelit Hel
singi ülikooli kauaaegne eesti keele 
ja kirjanduse lektor, väsimatu eesti 
kirjanduse tutvustaja ja propagee
rija Soomes Eeva Niinivaara (sünd. 
1901).

1976. aastal Soomes ilmunud al
gupärast proosat vaadeldes torkab 
silma debütantide vähesus. Küll aga 
on mitmed seitsmekümnendate aas
tate algul debüteerinud astunud 
oma teostega pika sammu kirjan
dusliku küpsuse suunas. Noorema 
põlve prosaistidest tahaks eelkõige 
esile tõsta Keijo Siekkist, kelle ro
maan terasesulatajatest «Raskaat 
miehet» (Rasked mehed) sai kriitir 
kalt üksmeelselt kiitva hinnangu ja 
kelles nähakse Lauri Viita (1916— 
1965) mantlipärijat. Siekkinen on 
mahlaka ja otsese ütlemisega jutus
taja, kes tunneb hästi oma kange
lasi, nende tööd, probleeme, mure
sid ja rõõme (viimaste hulka kuu-

* T o i m e t u s e l t :  Samalaadsed üle
vaated aastatest 1974 ja 1975 leiduvad 
mee lehe 15. 09. 1975 ja 23. 01. 1976 
numbrites.

lub antud romaanis ka nädalalõpu- 
reis Tallinna).

Meie kirjanduses õigusega valu
lapseks peetav töölisteema näib pae
luvat teisigi Soome prosaiste: antud 
ainevalda viib meid Pentti Holappa 
Soome töölisliikumist analüüsiv ro
maan «Pitkän tien kulkijat» (Pika 
tee käijad) ja Antti Kovase romaan 
«Työläisen kakara» (Töölise jõmp
sikas).

Sõda käsitlevates teostes näib 
analüütiline lähenemine teemale üha 
edukamalt välja tõrjuvat heroilis- 
seikluslikke algeid. Tunnistuseks 
selle kohta on Laila Hietamiehe 
«Kukkivat kummut» (õitsvad kün
kad), Paavo Rintala kauaoodatud 
ning juba enne ilmumist eeposeks 
nimetatud «Nahkapeitturien linjalla» 
(Nahaparkijate liinil).

Soome kaasajast on leidnud aines
tikku Harinu Salama romaanis 
«Kosti Herhiläisen perunkirjoitus» 
(Kosti Herhiläise arvelevõtt), Arto 
Paasilinna «Ontiellinen mies» (Õn
nelik mees), Markku. Lahtela «Yksi- 
näinen mies» ( Üksildane mees) ning 
end mõned aastad tagasi üleöö klas
sikuks kirjutanud Heikki Turunen 
«Kivenpyörittäjän kylä» (Kiviveere- 
taja küla). Soome lähiminevikku 
viivad meid oma teostes Eeva Joen- 
pelto, Jorma Ojanharju, Tito Col- 
liander.

Luule poolelt leiame kaks kogu 
tankasid Tuomas Anhava sulest 
«Kuuntelen vier as» (Kuulan võõras) 
ja «Oikukas tuuli» (Kapriisne tuul), 
Paavo Haavikko kümnenda kogu 
«Viiniä, kirjoitusta» (Veini, kirjapa
nekuid), Eeva Liisa Manneri kogu 
«Kamala kissa» (Kole kass), Pentti 
Saaritsa «Tritonus» (Tritoon). Nen
de kõrval räägivad üha arvestata
vamalt kaasa möödunud aastate de
bütandid Risto Rasa, Hannu Salak- 
ka, Tommy Tabermann jt. Möödu
nud aastal debüteerinuist sai kriiti
kalt parima vastuvõtu Asko Laurila 
kogu «Aurinko ja omenapuu» (Päi
ke ja õunapuu), kes jagas ka Eeva 
Heilaga Erkko-nimelise kirjandus
preemia aasta edukaimale debütan
dile. Lootustandvatena nähti ka Aki 
Luostarise ja Ulla-Maija Sievise 
esikkogud.

Kogutud või valitud teostest on 
märkimisväärsed Pentti Haanpää 
kogutud teosed kaheksas osas ja va
lik Aila Meriluoto luuletusi. Ühtede 
kaante vahele on mahtunud Veijo 
Mere napp aga ilmekas luuleloo
ming. Valmis sai Lauri Viljase toi
metamisel ilmunud 12-osaline «Kan- 
sojen kirjallisuus» (Rahvaste kirjan
dus), lõppjärgus on 31-osaline No
beli sari.

Kirjandusteaduse valdkonnast on
huvipakkuvamad Maria-Lilsa Kun- 
tiase põhjalik ülevaade Kodusõja-te- 
maatikast soome kirjanduses «Кап-

T uusikud

L. Siim. Muusika. Õli. 1974.
Albert Anni fotod

1977. а. I I  kvartaliks on saabunud s a n a t o o r i u m i -  ja p u h k e k o d u  
t u u s i k u i d  alljärgnevalt:

Jalta «Kiiev»
Gagra «Kabkasionl» 
Tsaltubo «Tbilisi»
Tsermuk (Jerevan)
Staraja Russa 
Haapsalu «Laine»

Essentuki kurs.
Pärnu kurs.

P u h k e k o d u d e s s e :  
Pans. «JužtTõi bereg»
Pans. «Pribaltika»

Pühajärve (perek.)
Šilelis — Leedu 
Laulasmaa

Pühajärve

Võsu
Võsu (telk)

28. 04.—21. 05. (südame ja vereringeh.) 
14. 05.—06. 06.
21. 06,—10. 07. (liigesteh.)
25. 06.—18. 07. (seedeelundJteh.)
06. 04,—29. 04.
06. 04.—29. 04.
29. 04.—22. 05.
25. 06.—18. 07.
02. 05.—25. 05.

(liigeste,- ja  närvih.)

(seedeelunditeh.) 
(liigeste,- ja närvih.)

34.50 rbl.
60.— rb!.
42.— rbl.
48.— rbl.
48.— rbl. (2 tk.)
31.50 rbl.
31.50 rbl.
31.50 rbl.
35.70 rbl.

1. 04.-18. 04. — 18.— rbl.
21. 08.г- 2. 07. — 12.— rbl.
24. 08..— 5, 07. — 12.— rbl.
29. 08.—10. 07. — 24.— rbl.
9. 06.—20. 08. — 7.20 rbl.

23. 05.—03. 06. — 7.20 rbl. (2 tk.)
28. 06. 9. 07. — 7.20 rbl. (2 tk.)
28. 04..— 9. 05. — 7.20 rbl. (2 tk.)
03. 06.— 14. 06. — 7.20 rbl. (2 tk.)
27, 06.— 8. 07. — 7.20 rbl.
28. 08.— 9. 07. — 7.20 rbl.
09. 04 —17. 04. — 7.20 rbl. (2 tk.)
23. 05=— 3. 06. — 7.20 rbl. (2 tk.)
18. 06.—29. 06. — 7.20 rbl.
19. 06.—30. 06. — 7.20 rbl. (2 tk.)

Avaldused esitada TRÜ ametiühingukomiteele.
TRÜ ametiühingukomitee

Rahvakirja
niku teosed 
Teaduslikus
üaamatu-
kogus

7. jaanuaril, rahvakirjanik Oskar 
Lutsu sünnipäeval, avati TRÜ Tea
duslikus Raamatukogus Toomel te
ma teoste näitus. Eksponeeritud on

O. Lutsu jutustused, näidendid ja 
memuaarid. Kaks teost, draama 
«Laul õnnest» (1913) ja novell «Kir
jutatud on. . . »  (1914), kannavad 
autori pühendust Tartu Ülikooli raa
matukogule.

Kesksel kohal O'. Lutsu loomingus 
on ikka olnud «Kevade» ja teised 
Tootsi lood. Ka näitusel võib näha 
nende teoste erinevaid eestikeelseid 
väljaandeid ning tõlkeid vene keel
de. Ekspositsiooni täiendab 1968. a. 
Varssavis ilmunud poolakeelne «Ke
vade» («Wiosna»). Näitus jääb ava
tuks kuu lõpuni.

KI IRA KAHU

sallissodan kirjalliset rintamat» (Ko
dusõja kirjanduslikud rinded) ja  
Irja Lappalaise uurimus «Suomalai- 
nen lasten- ja nuortenkirjallisuus» 
(Soome laste- ja noorsookirjandus). 
Üllatav on korraga tervelt kolme 
meie «Teose sündi» meenutava ko
gumiku ilmumine. Kogumikus' «Kir- 
jailijat puhuvat» (Kirjanikud räägi
vad) valgustavad oma kirjanduslik
ku kreedot ja kirjandusse tulekut 
«T ulenkantajat»-rühmituse liikmed 
A. Kivimaa, M. Waltari, M. Haavio, 
M. Kurjensaari jt., samalaadse teo
se on kirjastus Gummerus kogunud 
oma autorite sulest. Pealkirja «Kir- 
joittajan eväät» (Kirjutaja moon) 
all esinevad Väinö Kirstinä, Kirsi 
Kunnas, Marja-Leena Mikkola, Erno 
Paasilinna, Eila Pennanen, Matti 
Rossi, Pentti Saaritsa. Koguteoses 
«Rivien takaa» (Ridade tagant) on 
kõne all soome kaasaegse kirjandu
se päev apr obleemid sellistena nagu 
kirjanikud ise neid näevad. Ilmumist 
alustas ka uus sari «Ihmisen ääni» 
(Inimese hääl), milles tuntud kir
janikud ja kultuuritegelased võta
vad vaatluse alla mingi probleemi 
neis või nende ümber. Sarja esime
sed kirjutaiad on Eeva Kilpi ja 
Pentti Saarikoski.

Ja lõpuks üks kiuslik mõte. Ole
me aastatega võtnud (kohati enam 
kui põhjendatud) hoiaku, et soomla
sed on laisad eesti kirjandust tõl
kima ja avaldama. Tuginedes statis
tikale on antud väitel tõepõhi all: 
läbi aastakümnete oleme eestinda
nud cd neli korda rohkem soome kir
jandust kui soomlased tõlkinud meie 
oma. Ent jälgides viimaste aastate 
tendentsi on põhjust . ärevuseks-: 
möödunud aastal ilmusid Soomes 
Mats Traadi «Tants aurukatla üm
ber» ja Ülo Tuuliku «Sõja ialus», 
ilmumisiärge on ootamas Lilli Pro- 
met i «Primavera» ja Lennart Mere 
«Virmaliste väraval», tõlgituna on 
käsikirias Enn Vetpmaa «Kalevipo
ja mälestused» ja Mats Traadi «1ti
ger». Seega teosed, mis esindavad 
meie u u s i m a t  proosat, selle pa
remikku. Samal aial aga, kui kõr
vale jätta «Loomingu Raamatuko
gu» paari vihikukesega, oleme meie 
siirdunud soome kirianduse avalda
misel klassikasse või kordustrükki
desse. See on loomulikult samuti va
jalik, kuid ei vabanda hoopiski tõsi
asja, et meie kirjandushuvilistele on 
(peaaegu) tundmatu selliste soome 
u u s i m a  proosa silmapaistvate 
esindajate nagu Pentti Holappa, 
Paavo Rintala, Hannu Salama, 
Heikki Turuse jpt. looming. Veelgi 
pa^em on asi luulega, kus ammu 
oleks aeg mõtelda uue soome luule 
antoloogia väljaandmisele (eesti 
sõiaiärgset luulet tutvustav antoloo
gia ilmus Soomes juba kaheksa aas
tat tagasi!)

TOIVO KULDSEPP

Õigusteadus
konnas...

(Algus 3. Ik.) 
gusteadust, õiguse ajalugu ja jurii
dilist kirjandust.

Vene õigusteadust ja kehtivat õi
gust (sellenimeline kateeder eksis
teeris 1820— 1869) õpetati lahus 
teistest ainetest, õpetajaks oli Jo
hann (Иоан, Иван) Georg Neu
mann, andekas, kuid sageli haiguste 
poolt kurnatud professor.

Provintsiaalõiguse, s. t. Eesti-, 
Liivi- ja Kuramaal kehtiva õiguse 
jaoks loodi 1820. aastal üks ühine 
õppetool.

Õppejõududest, eriti tsiviilõiguse 
põhjalikest uurijatest ja tundjatest 
mainitagu käesolevas lühikeses üle
vaates vahest selliseid nimesid, na
gu F. G. von Bunge (1802— 1897), J. 
Engelmann (1832— 1912), К- Ed. 
Erdmann (1841— 1898).

Karl Eduard Erdmann on ennast 
jäädvustanud Balti eraõiguse uuri
jana ja sellekohaste teoste publit- 
seerijana.

NB!
NB! Eelmise «TRÜ» numbriga kaasnes 

ka venekee'ne «ТГУ» nr. 1 ja edaspidi 
ilmub venekeelne lisaleht oma numerat
siooni a!l. Täna ilmub venekeelne «ТРУ» 
nr. 2. Ajalehe «TRÜ» järgmist numbrit 
võite lugeda 4. veebruaril.

TOIMETAJA R VFIDF.MANN

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Не clemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
*iind 2 kop. Teil. nr. 306. MB-00325.
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Kolme paiku, mil tavapäraselt 

igareedene iilikoolileht peahoo

nesse müügilauale jõuab, astub 

aulasse viimast korda üliõpila

sena 24 farmaatsiatudengit. 

Nende ülikooliõpin gute lõppu 

märgib täna antav kõrgkoolidip- 

lom.

Reedel, 4. veebruaril 1976 XXIX aastakäik 
я в н ш в в м ш и

Esimesed lõpetajad majas
ANIOTT, RAILI 
KANTER, MERIKE 
KAPSTA, KARIN 
KILG, M IRJE  
KONI, URVE

KOPPEL, LIILIA 
KÖIV, ANU 
KÕUR, GEORG 
NÕMM, TIINA 
PALLAV, LEMME

PALUOJA, KAJA 
POLOVINTŠIKOVA, ANNE 
PRITS, ELBE 
RATASSEPP, REET 
ROOTS, LEA

SEEMA, MAIRE 
SEILER, ANITA 
SIMSON, ANNE 
VAASA, ANNE 
VAASA, TARVO 
VAHUR, MAI 
VALT, RIINA 
VEINBERG, TATJANA 
VÄRK. LAINE

Uut semestrit alustades
Kolmapäeval ta algab. Uus semester, mis seekord veidi 

erilisem, pidulikum kui muidu, viies meid lähemale Suure 
Oktoobri 60. aastapäevale.

«Sotsialism on vabastatud töö, tõelise demokraatia, tege
liku isikuvabaduse, kõige eesrindlikuma teaduse ja kul
tuuri ühiskond. Ta likvideerib kõik rõhumise liigid, garan
teerib õiguse tööle, haridusele ja puhkusele ning töötajate 
täieliku hõive ning loob reaalsed võimalused kõigi ühis
konnaliikmete igakülgseks loominguliseks kasvuks,» öel
dakse NLKP Keskkomitee hiljuti avaldatud otsuses «Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevast».

Lähenemas on samuti ülikooli taasavamise 175. aasta
päev.

Nende suurürituste ettevalmistamine nõuab meie kõigi 
sekkumist peale organiseerimise ka tegelikku töösse kas 
siis oma ühiselamus või koguni õpperuumides. Kus midagi 
silma riivamas, seal käed aga külge! Üksnes ühiste jõu
pingutustega suudame alma mater’i taas nooreks ja kau
niks muuta ning tema soliidset aastatekoormat vähendada.

Kommunistlike noorte tippürituseks kujunevad nagu 
kevadsemestril ikka rahvaste sõpruse päevad. Tänavu on 
need pühendatud revolutsiooni juubelile.

Küllap läks talvevaheaeg kõigil täie eest — põskedesse 
tuli puna, kehasse tervist ning rammu. Ja ongi viimane 
aeg taas vaimu teritama ning kohe esimesest päevast, esi
mesest loengust õppima hakata.

Ülikooli komsomolikomitee soovib kõigile õppureile edu 
ja kordaminekuid algaval tegevusrohkel kevadsemestril!

KALLE LIIV,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär

Sotsialistlik võistlus

Võitjaks tuli Õigusteaduskond
Juba 1967. aastast peale korral

datakse kõrgkoolide vahel üleliidu
list sotsialistlikku võistlust üliõpi
laste töö-, olme- ja puhketingimuste 
parandamise alal. Üsna edukalt on 
võistluses osalenud ka meie ülikool. 
Nii saime me 1967. а. II koha ja 
1000 rubla preemiat, 1968. а. III 
koha ja 500 rubla preemiat, 1973. a.
III koha ja 750 rubia preemiat ning
1975. a. eest II koha ja 1500 rubla 
preemiat.

Et võistlus sisulisem oleks, hak
kasime 1975. aastast seda läbi vii
ma ka teaduskondade vahel. Hiljuti 
tegi konkursikomisjon kokkuvõtteid
1976. aasta tulemustest. Võisteldi 
21 näitaja põhjal, mida võib oma
korda jaotada 4 rühma: õ p p e t ö ö  
valdkond (osavõtt teaduslikust 
tööst, ainekonkurssidest, ühingust 
«Teadus» ja RSR-ist, loengute pida
mine, õppevahendite väljaandmine, 
«5-Ie» õppijad, väljalangevus eba- 
väärika käitumise ja edasijõudma
tuse tõttu), s o t s i a a l h o o l d u s  
(profülaktilise kontrolli ja kaitse- 
pookimiste õigeaegne tegemine, doo
norluse plaani täitmine, dispanseeri- 
tute suunamine profülaktooriumisse, 
dieettoidu-, puhkekodu-, sanatooriu
mi- ja turismituusikute kasutamine), 
k u l t u u r i t ö ö  (taidluskollektiivi- 
dest osavõtt, taidlusfestivalil edasi
pääs linna ja vabariiklikku vooru, 
ülikoolisisestel taidluskonkurssidel 
saavutatud kohad, üldse organisee
ritult kultuuriüritustest osavõtt ja 
nende korraldamine) ning k e h a 
k u l t u u r  (massispordikonkursil ja

HELVE KABUR

ülikooli spartakiaadil saavutatud 
kohad ning VTK-märklaste prot
sent). Tulemuste kogusumma järgi 
järjestati teaduskonnad. Iga näitaja 
puhul oli võimalik saada 1 — 10 
punkti, kokku 210. Esimeseks tuli 
taas õigusteaduskond 140 punkti
ga, jättes teiseks Majandusteadus
konna 122 punktiga ja kolmandaks 
Ajalooteaduskonna 113 punktiga. 
Edasi oli järjestus: IV — Bioloo- 
gia-Geograafiateaduskond (97 p.),
V — Arstiteaduskond (92 p.), VI — 
Matemaatikateaduskond (87 p.), 
VII — Filoloogiateaduskond (84,5 
p.), VIII — keemiaosakond (82 p.) 
ja IX — Kehakultuuriteaduskond 
(70,5 p.). Füüsikaosakonna aruanne 
laekus pärast kokkuvõtete tegemist, 
kuid ka andmete põhjal pärivad nad 
viimase — X koha.

Igal teaduskonnal on oma nõrgad 
kohad, millest ülesaamine võimaldab 
edaspidi paremaid tulemusi saavu
tada. Nii näiteks jagasid õppetöös 
Majandusteaduskond ja Ajalootea- 
duskond II—III kohta, kuid mõle
mal on veel suured reservid, kui 
väheneks väljalangevus ebaväärika 
käitumise tõttu ja Majandusteadus
konnas ka edasijõudmatuse tõttu. 
Viimane on suureks reserviks ka Fi
loloogiateaduskonnal, samuti nagu 
üliõpilaste suunamine osa võtma 
ühingu «Teadus» ja RSR-i tegevu
sest. See puudutab oluliselt ka Ke
hakultuuriteaduskonna üliõpilasi. 
Esikohale tulnud Õigusteaduskon-

nalgi on selles osas kasvuruumi, 
nimelt peaksid nad oma üliõpilasi 
enam suunama osa võtma ainekon
kurssidest. Majandusteaduskonna 
suurimad reservid peituvad aga sot
siaalhoolduse valdkonnas: kuigi 
nad ainsa teaduskonnana olid 1. jaa
nuariks sajaprotsendiliselt lõpeta
nud profülaktilise kontrolli ja teeni
sid selle eest l(f punkti ning ka doo
norluse plaani olid täitnud 110,8% 
(9 punkti), siis oma aispanseeritud 
üliõpilaste profülaktooriumisse suu
namisel (8. koht — 3 punkti) ja 
üldse tuusikute kasutamisel (7. 
koht — 4 punkti) on nad väga ta
gasihoidlikud olnud. Selles valdkon
nas võiks positiivselt Õigusteadus
konna kõrval esile tõsta Matemaa
tika-, Arsti- ja Ajalooteaduskonda. 
Kuidagi ei taha aga leppida selle
ga, et Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna üliõpilased oma doonorluse 
plaanist vaid 32,4% täitsid, ometi 
on inatkaklubi «Patrioot» matka
dest osavõtjaid lõviosa just sellest 
teaduskonnast. Nii et tervisest ja 
teadlikkusest ei tohiks puudu tulla. 
Kiita tuleks doonorluse plaani täit
mise eest — nii imelik kui see ka 
pole, arvestades nende suhtumist 
tervisesporti — filoloogiaüliõpilase 
plaani täitmine 137%. Filoloogid 
said edukalt hakkama ka profülakti
lise kontrolliga — 99%. Imelikuna 
tundub seegi, et viimase näitaja 
osas just Arstiteaduskond koos ke
hakultuurlaste ja bioloogide-geo- 
graafidega viimasel kohal on.

(Järg 4. lk.)

saa

RAIMUND
7. veebruaril saab 50-aastaseks rahanduse ja krediidi kateedri juha

taja majandusdoktor professor Raimund Hagelberg.
Juubilar sündis Tallinnas, kus möödusid ka tema õpinguaastad. 

TPI Majandusteaduskonna lõpetamise järel rahanduse erialal aastal 
1950 järgnes samas aspirantuur ning kandidaadiväitekirja kaitsmine 
1954. a. kevadel.

Kuigi pedagoogileiba asus R. Hagelberg maitsma TPI Majandustea
duskonnas mittekoosseisulise õppejõuna juba 1951. a., on praktiliselt 
kogu tema pedagoogi- ja teadlasetöõ möödunud TRÜ-s. Seoses Majan
dusteaduskonna ületoomisega Tartusse ja rahandusspetsialistide ette
valmistamise taasalustamisega määrati juubilar 1954. a. septembris 
ENSV TA Majanduse Instituudist, kus ta tõõtas pärast aspirantuuri 
lõpetamist, tööle TRÜ Majandusteaduskonda. Siin töötatud aja jooksul 
on ta läbi käinud tee vanemõpetajast professorini (1969. a.) ning ala
tes rahanduse ja krediidi kateedri loomisest 1958. a. olnud selle juha
tajaks. Tema juhatamisel on kateeder kujunenud üleliiduliseks koordi
neerivaks keskuseks rahanduse automatiseeritud juhtimissüsteemi uuri
mise alal.

Avara silmaringi ja sügavate teadmistega pedagoogi-teadlasena on 
professor R. Hagelberg peale oma põhiaine — ettevõtete ja rahvama
jandusharude rahanduse — õpetanud ka selliseid kursusi nagu majan
dusliku tegevuse analüüs, põllumajandusökonoomika, NSVL rahandus, 
rahvamajanduse planeerimise alused jt. Väga palju tähelepanu on ta 
pühendanud õpetamise metoodika küsimustele, eriti õpetamise forma
liseerimisele ja näitlikustamisele ning majandusteaduse osa selgitami
sele töötajate kommunistlikul kasvatamisel.

Viljaka teadusliku tõö tulemusena on avaldatud üle 80 teadusliku 
publikatsiooni (neist paljud monograafiatena, monograafilise iseloomu
ga õppevahenditena või artiklitena) järgmistel teemadel: krediidi osa 
kolhoositootmise suurendamisel, põllumajandusettevõtete majandusliku 
analüüsi metodoloogia, kõrgema hariduse ökonoomika ning käesoleval 
ajal rahanduse automatiseeritud juhtimissüsteemi probleemistik. Esime
sena mainitud põhisuuna alalt pärineb kandidaadi-, teisena mainitult 
doktoriväitekiri (1967. a.)

Väga aktiivne on olnud juubilar teaduse populariseerimisel ja tea
duse saavutuste juurutamisel praktikasse, mida iseloomustavad enam

kui 60 teaduslik-publitsistlikku artiklit mitmesugustes ajalehtedes ja 
ajakirjades, arvukad esinemised põllumajandus- ja rahandustöötajate 
nõupidamistel ja kvalifikatsiooni tõstmise kursustel, EKP Keskkomitee 
ja ühingu «Teadus» lektorina, esinejana propagandistidele jne.

NLKP liikmena on professor R. Hagelberg alati kandnud suurt ühis
kondliku töö koormust. Kolmel korral on ta valitud Tartu Linna TSN 
saadikuks ning kahes koosseisus juhtinud linnanõukogu alalist rahan
dus- ja eelarvekomisjoni. Ta on olnud EKP TRU komitee liikmeks. 
TRÜ Majandusteaduskonnas on vähe neid ühiskondlikke ülesandeid, 
mida ta poleks täitnud või ei täidaks praegu, alates ekspertiisikomisjo
ni esimehe ametist ja lõpetades mitmesuguste parteiliste ülesannetega.

Tunnustust tema kutse- ja ühiskonnatööle märgivad kaks medalit, 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri, foto asetamine vabariiklikule 
autahvlile, ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi käskkirjad, 
TRU medal, 16 TRÜ rektori käskkirja kiituse avaldamiseks või foto 
asetamiseks autahvlile. Teaduslik-publitsistliku tegevuse eest on antud 
talle ajalehe «Edasi» rinnamärk.

Juubilari kui töömeest iseloomustavad sügavad teadmised majan
dusteaduse mitmesugustes valdkondades, põhjalikkus, huvi kõige uue 
vastu ja kartmatus näha vaeva ka raskeimate küsimuste selgitamisel. 
Aine sügav tundmine, põhjalik küsimuste läbimõtlemine, oma seisu
kohtade argumenteerimine ja loogiline esitamine on teinud ta tunnus
tatud lektoriks nii üliõpilastele kui ka kõigile teistele. Kui kolleegi ja 
inimest iseloomustab professor R. Hagelbergi tagasihoidlikkus, abi
valmidus, tähelepanelikkus talle esitatud seisukohtade ärakuulamisel 
ja objektiivsus nende hindamisel, nõudlikkus nii enda kui ka kollee
gide ja üliõpilaste vastu. Ta pole spetsialist, kes näeb vaid oma eriala 
küsimusi, vaid ta võtab aktiivselt osa kõigist elunähtustest, ei ütle ära 
suusamatkast, paadimatkast, seenel või marjul käimisest ega seltskond
likust koosviibimisest. Küllap on need omadused aidanud professoril 
kanda sellist ulatuslikku töökoormust.

Soovime juubilarile järgnevateks aastateks raugematut teotahet nii 
õppe-, teadus- kui ka ühiskonnatöös, tugevat tervist, edu.

KOLLEEGID
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Ühes oma mõttelootes on Valmar 
Adams tõdenud: «Autor olla tähen
dab julgeda» ja teisal «Kellel on 
midagi öelda, sellel olgu ka julgust 
öelda seda omamoodi, takerdumata 
ja algupäraselt.» (V. Adams, Noo
ruse tolmunud kuld. Tallinn 1972, 
lk. 271, 272.) Tänase ülikoolilehe- 
veergude! astubki oma autorijulgu- 
ses lugeja ette Tartu Noorte Auto
rite. Koondise valdavalt uus põlv.
Ü!e kuue aasta saab jällegi teoks 
end koondise liikmeina tundjate 
ühine triikkikäik.

* Enamik kaheksast autorist on meile 
juba «eraviisiliselt» kas «Nooruse», 
«Loomingu», «Edasi» või sellesama 
lehe kaudu teada — ühe katuse all 
olevaina tutvustatakse siiski end es
makordselt. Aga või seda ühisesine- 
rnist nii väga ületähtsustada mak
sabki? Rohkem on siin silmas pee
tud kogupildi huvisid: tervikmulje 
mosaiigist sünnib ikka ju üksiku 
killu ja terve pildi pinna kooselust. 
Nõnda saab ehk lugejagi oma ela
must mõistuse kääridega üle käies 
kaaluda, mis siin väljendatus auto
reid ühendab ja mis eristab. Allakir
jutanu leidis igatahes viimast roh
kem.

LINNAR PRIIMÄE anderikkaist 
kujundi- ja riimileidudest tulvil vär
sid on üsnagi erandlikud meie täna
ses luules. Ta meeleliselt ülevoola- 
vais sonettides aimub omaaegne 
Underi revolutsioonilisus ja neile, 
kellele luule ikka pühaks kunstiks 
on (mitte ainult reklaamplakati li
saks või käibetõe riimimiseks!), to
hiks olla värskendav osa saada see
sugusest teravdatud esteetilisest 
suhtumisest maailma ja literatuur
sest kogemusest.

Kas pole siis, et Priimäe loome
laadile vastandub oma põhjamaises 
lihtsuses KATRE LIGI luule. Ma ei 
taha loomulikult ühte teisele eelis
tada, ekspressiivsust rohkem tun
nustada kui mõtisklevat analüüsi.
Nii selle kui ka teise arendus võib 
viia täiuse äratundmisele. Katre Ligi 
viis luuletust ei anna päris kind 
lust üldistamaks talle iseloomulikke 
jooni (nagu tuleks poolikuna — li 
sandustena — võtta kõike siin öel
dut), ta tunde haprust võiksid need 
reeta küll.

Ligist ratsionaalsem (või tunnet 
veelgi peitvam?) näikse olevat 
RUTT HINT: küllap võiksime seda 
aduda neist asjalikest olemise («mu 
mõtted käivad sageli su juuris») ja 
tunde kirjeldusist («ei see tunne 
pole uus») ehk jälle ühest seigast 
sündinud aforistlikust etüüdist («on 
öö ja liblikate lennu tund»).

Tänasele noorele luuleolemisele 
tavapärast irooniat on RAIMU 
HANSONI etteastes (eriti «Poeta
tud tiibade aasta» ja «Mängimi
ne»), aga ka distantseerunud poee
tilist kirjeldust, milles just eriti ei 
hoolita riimi- ja rütmipuhtusest. 
Aga eks jälle «aus värss ei hooli 
vormisärast» (A. Sang). Ütlemise 
vajadus jääb vahel allagi sellele, 
kuidas öelda, mistõttu ähvar
dab omapära kaotus ja sisu ning 
vormi ühtsus, mida enese jaoks loen 
nauditava luule eelduseks, võib pu
huti häiritud saada nagu MARE 
PAHKA siin toodud valulikus ene
seväljenduses. Sedasama vahest 
enamgi veel on põhjust väita ka 

ANN MUSTA lugedes.

JÜRI ROOSAARE «Mäng» — mu 
meelest sümboolne laast, mille pä
ris tähendus alles pärast Sirje kü
simist avaneb ja uuesti üle lugema 
sunnib, on hästi läbi kirjutatud, 
mida kinnitamas kirjelduse täpsus, 
laastule nii vajalik teostuse puhtus.

KALEV TÜRGI mulle tutvumi
seks antud mahukas mapp kirjatöid 
esitleb meil nii harva kohatavat hu
moristi. Tõsi, paljuski anekdootli
kud lood ja lookesed jäävad lihtsa
meelseks elust mahakirjutamiseks, 
aga nende seas on ka lausa luge 
mismõnu pakkuvat nagu äratrükitud 
tähelepanuväärsed monoloogi sula
tatud dialoogid «rebasega».

Kas siin jäädvustunud kaheksa 
noore inimese looming lubab väita, 
et nad juba peatselt hakkavad kaa
sa rääkima «suures kirjanduses», jä
tan teie otsustada ja mitte kõrvale
hiilimiseks oma vastusest, vaid sii
rast austusest nii nõudliku lugeja 
ees, nagu seda on ülikoolilehe lu
geja.

Koostanud ja saatesõna 
kirjutanud 

REIN VEIDEMANN

3»

ha
&

Sa
fS
m
с

Dies irae
Dies irae, dies ilia 
Kuuma tuhka eal ei pilla 
Meie kahe juustesse 
Ning ei küsi kire suurus, 
Quantus tremor est futurus. — 
Milleks, milleks meile see? 
Tuba inirum spargens sonum 
Per sepulchra regionum 
Juhib meid kui ingleid siis 
Sinna, kus meid aeg ei luura, 
Mors stupebit et natura,
Kus meid ootab paradiis.
Liber seriptus proferetur:
«Kes on armastuse reetur, 
Selle jaoks vaid piin on pikk. 
Muile hermeliinikeebid.»
Nil in ultum remanebit — 
Meie riik on igavik.

Kas visandanud julgemalt üht keha 
Suur loodus eal — kui napp ning nõtke skits! 
See pingsalt painduv piht kui pajuvits 
Kui looduks kaudu paari hoogsa veha.

Või juuste öö, kus sureb kulme eha —
Need kerged lokid nagu tume sits.
Mis juugendlikult sitke joontepits!
Mis meistritöö on sellist olnud teha!

— Nii mõrkjaks õnneks,'lahusolupiinaks 
Taas kangastavad sind mu kujutellu 
Mu armuigatsuste tõrksad väed.

Ah! Tormata su embusesse viimaks,
Et unelmatest tõstaksid mind ellu 

Su kaunid, jonnakad ja julged käed!

Miks, taevas hoidku, keeldumises kroonid 
Sa minu niigi võimast üksindust?
Kui meeleldi — nii tulvil igatsust — 
Felipena ma hüljanuksin troonid,

Mil päevi hingestavad leinatoonid 
Ning öö just nagu mungarüü on must! 
Nüüd, janunedes piskut heledust,
Ma oma aeda külvan kalbed moonid.

Kuid nõndaviisi, hüljatuna sust,
Vaid iseendas loojanguna kütlen.
Ei saabu iial nii mu mooni-aen,

Mil kanarbikes õhetab august 
Ja sumbub särav õhtu, milles ütlen 
Auf einen Abend ist die Welt noch mein.

Katre Lisi

Viisteist
Meil algas imelik aasta, 
meid meelitas elukool.
Pool oli meis kindlust ja kangust, 
kuid kõhklust ja kahtlusi pool.

Meil polnud eesmärke, plaane 
ja elukohuseid eel 
ning kuhugi kõrgele jõuda 
vist ükski ei mõelnud veel.

Me tahtsime liikuda lihtsalt 
nii soontes surises sund 
ja minna ja puutuda ise 
jäist päikest ja kuuma lund.

Põhjamaine.
Lihtsameelne

Nüüd enam miski ei paina, 
sest uueks on saanud ilm.
Võid taliteid astuda aina, 
pea püsti ja lahti silm.

Ka külmetav leheke paistab 
nii rõõmsana võrade vahel.
Su nina maailma hajstab.
Su rinnus üks laul kõlab vahel.

Mu huuled tundsid vaid su vaate mõrkjat maiku, 
Jõi minu pilk su suult malvaasiat. —
Ei enam sillaks põimuda saa patt
Just nagu Maaria ja Marta päeva paiku. . .

Neid mõtteid küll kui Dies irae kaiku!
Veel ülemlaulu hõiskan uhkemat! —
Mis õnne usub see end väärivat,
Kel suu täis vaikimise neetult kuldset vaiku?

Las särab siis mu vallatluste kett!
Ja näe — su laubalt laovad mure marmorkarred, 
Malvaasiasse hõõgust hiilib juba

Ja pelgast silmavaatest piisab, et
Käed kaela ümber löön sul nagu tulbivarred,
Mil õisi kanda viimaks jälle luba.

Stantsid Sirjele
Saan vanaks, ja mu sulnist omapärast 
Su silmi jääb vaid nukker pentsikus.
Kui kõlab kalkus, siis mu naerukärast 
Ning tuhastub mu praegu leeklev juus 
Ja mustad silmakoopad kirkast särast 
On tühjad nagu välguaugud puus,
Sa palun luba olla mul siis see, kel 
On oma lapses täiuslikum peegel.

Siis tema sõrmilt peegeldub mu kalbus,
Kui kuju võtab mõni tuttav žest,
Ta mõnes juhuslikus juuksesalgus 
Mu ärmad taas kui olnud aegadest 
Ja näed, kuis meie noorusööde valgus 
Tal värvib puhtaid silmi, milledest 
Veel hinge hallades, kesk tunde-talve 
Sa välja loed mu armuandmis-palve.

Ei sinu kõrval uinuda ma tihka:
Kesk linu valget õõd su juuste

must —

Mu sõrmed sellest võrsumas on just 
Kui kalbed gladioolid, pilgel kihka,

Mis surra vaid, ei õilmitseda ihka, 
Kui suudlus paotab huulte arga ust 
Ja verre valab viinajoobumnst,
Ei mida enam karda ega vihka. —

Ning ümbersündimises valukurdis 
Siis äkki hetkel päevakirkaks kõrgus 
Leek, armastuse lõõskav minarett,

Mis unustuse öö meis läbi murdis, — 
Ja korraga sai tulimärgiks põrgus 
Me ühtimise värelev vinjeU.

krü hõ mõ mo 

san be ra sa 

tee pee ne ii 

raid glis vad giks

Igaveseks siiski jääb 
valutama miski 
kuigi sind n e is t_ armudest 
ammu lahti kisti

oma vanu kaotusi 
tahaks ära muuta 
mõtteid ükskord paeluda 
sellel tahaks suuta

kes ei pannud tähele 
sind su noores easki 
kel su nimi vististi 
enam pole peaski.

Tuultes levib tuska, 
õhus on metalli. 
Taevas ennast rüütab 
ikka rohkem halli.

Palju päevi veelgi 
lilli õitseb, närbub. 
Siiski suvesüda 
juba täna kärbub.

Kerge kuldne sära 
tuppa äkki valgus. 
See on sügispäikse 
jahe hommikvalgus.

Nii veidi vastumeelselt saabub
hommik

ja tö'ksalt tõmbub heledamaks
taevas,

sest magamine tundus magusam. 
Kuid unne enam tagasi ei pääse. 
Näe, perenaine süütab koldes tule, 
ta lõikab leiba, puhtaks pühib laua, 
seab korda kõik ja kohvivee teeb

kuumaks.
Siis peatselt kogu pere istub sõõma. 
Neil algav päev ei keela õnnistust

\ l r

Rutt Hint

ei see tunne pole uus 
käsikäes ja kombu suus 
palusime ilma suurde 
meidki võtta ringi juurde

ei see aeg ei möödu meist 
kui ka tahaksime teist 
aga sisse nõudel pihu 
saime motodega vihu

oli tunne tuli uus 
tuliuus ka kombu suus 
teame milleks vaja närvi 
ja veel enam varjevärvi

ei me pole ammu need 
need ei ole ka me teed 
ja me liplap mänguhobu 
otsib jälle päriskodu

mu mõtted käivad sageli su juuris 
need arad veel kuid juba teavad teed 
muist hoidmas maad kui õrt mu lind toas puuris 
kuid teised vett ja tähtsamad on need

ja kui mu lind on jälle laulnud päeva looja 
ka sinu õied sulgeb mõte ööst 
ning veidi kramplikuna hoiad nendes sooja 
öö pole kiire nagu pääsukese sööst

sa hoiad sooja teadmata kuid milleks 
kui aimus ongi sul siis ühes kummalises väes 
nüüd kus mu lind ei pea sind enam lilleks 
sul on ehk äraõitsemise mõte käes

ma avan puuri nüüd mil muld on saanud krobeliseks maaks 
ja seda selleks teen et nokkida mu lind su seemned saaks

on öö ja liblikate lennutund 
neist hetke jooksul saanud terve sadu 
nad valget lumma nagu halba und 
veel ohtlikuna endi jaoks ei adu

ööst tulnu tahab tule juurde jõuda 
kuid niidul paneb lehed kokku lill 
ma mõistan lemmikvärvi mitut moodi nõuda 
õis ainult liblikast on elevil

kuid liblikas võib tunda veel üht võlu 
vaid taim ei tea mis lõpmatusse lend 
ehk selleks ongi liblikatel elu 
et viimses sööstus tuhastada end



Raimu Hanson

MU PO’EG TULI ALATI TAGASI 
kuid mina ei osanud olla 
kas olin ma ärkvel või magasin 
undsin mu käed pole need

mis vaja et natuke tabada 
iit üüritud elust õnne 
ist linde ja loomasid kadaga 
qpsena laskis mu poeg

mu poeg tuli alati tagasi 
a minu käest küsis süüa 
;õik toidud siis teistele jagasin 
jtlesin tühi on köök

et tühjana näiksid ta silmades 
aldrikud kausid ja klaasid 

et oleks ta ainsates ulmades 
;sale keelatud pilt

ste meri see üleval pilvitu 
tee mida mööda saab minna 
andsin ma pojale põlvikud 
saapad
jd siis andsin suud

KolimineMängimine пяцян ̂  ̂ ;па
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime
mängime

keerukuju 
naerutuju 
rõõmsalt lolli 
si-bemolli 
parmupilli 
õitsvaid lilli 
naist ja meest 
väljast seest 
raskeid änge 
raskeid mänge: 
keerukuju 
naerutuju 
rõõmsalt lolli 
si-bemolli

paljalt neli seina 
roostetanud nael 
praguline põrand 
mänguasi pael

põrandasse valgub 
elatunud hetk 
minemise julgus 
olemise jätk

Mine

teadmatusest

tuleb

TSURR

Mare Pafika

ikka nii iluhell 
ikka nii valukartlik 
habras kui lumelill 
vähe veel vihmad on parkind

tundmata põuatuul 
sügise külmad ja hallad 
ikka kui õnneluul 
allikal hõbekellad

ikka veel kutsub ja huikab 
päevatõusule pill 
kaua sa kaua sa luikad 
lapsuke imehell

*  *

ütlen õigust 
ma ei talu 
seda leigust 
leilitust

Kalev TUrk

küünaldel hangunud tuli 
juba on tubades pime 
lõket ei olnud kuid oli 
meie jaoks liigagi sume

merede sinine vine 
j äigi meil nägemata 
võta end kokku ja mine 
salga ja varja ja mata

mine sõida oma sõjad 
niida oma eed 
mõõda oma mõõgad 
tee mis sa teed 
tule tagasi 
otsi teed
otsi rohelist kummeliteed
see igale haavale hää
ja mis kõrvetab südame sees
ära põdema jää
võta rohtu
kuldset ja lõhnalist
huulile tõsta
joo lohtu
taas tõtta
ja mine oma teed

elu näitelaval 
läigust 
lambasilmset 
süütust 
üsna ilmselt 
tunnen tüütust

Kõnelused «rebasega» 
Tervitus «rebasele»

Terekest kah, rebane! Või sind määrati siis meie tuppa. Ja-jah, võta 
aga plats sisse, mis sa seisad? Jah, vaba voodit meil küll ei ole, pead 
ise muretsema. Kust seda võib saada? Ei tea, vaata siin ühiselamus 
veidi ringi, kuskilt ikka leiad. Ei, ei, tavaline voodi küll ei kõlba, seda 
pole võimalik siia enam ära mahutada, pead otsima sellise, mille siia 
kahekorruselisele veel peale saaks monteerida. Ega neid raudpulki, 
mida tarvis läheb, nii kergesti saa. Meie näiteks käisime teisi linna 
prügimäel otsimas. Mis, oled juba väsinud? Higi jookseb ka? Pole 
viga, meil on kena duširuum. Tõsi küll, sooja vett pole seal keegi 
enam ammuilma näinud, aga külma on jälle ülearugi, keera, millisest 
kraanist tahad. Juba puhkasid? Ja higi ka enam ei jookse? Tubli, meil 
jahtud sa kiiresti maha, ega siin toas üle kümne kraadi sooja sisse ei 
saa. Radiaatoreid võib kasutada külmutuskapina. Küttesüsteemis oti 
viga, soojus meie radiaatoriteni ei jõua. Ah et mis siis saab, kui väljas 
on kakskümmend kraadi külma? Eks siis toas ole ainult viiekraadine 
pakane ja see juba kedagi ei tapa. Lähed koridori? Seal on soojem 
küll. Ah sööma hoopis. Mine aga mine. Einelauas müüakse suure eduga 
jahedat kohvi ja eilset vadakusaia. Nii et kui soovid, ole aga lahke 
ja lase hea maitsta. Ei tahagi enam süüa? Ikka tahad, aga lähed hoo
pis linna? Nojah, kui sul jätkub kannatust bussi oodata. Mis sa nüüd? 
Buss sõidab iga kümne minuti tagant, aga ootama pead pool tundi, 
sest kui paar bussi vahelt ära jääb, ei tasu veel närveerima hakata. 
Mis sa neid kompse kaasa tirid? Lähed hoopis ära? Koju? Mis seal’s 
ikka, külasta meid jälle!

Tere jälle, «rebane» I
Tule aga tule sisse, mis sa seal ukse taga nii kaua kohmitsed! Ah see 

oled sina, rebane. Nii et ei läinudki ära koju, tahtsid ikka EPA-s 
õppida. See oli sul küll üks äraütlemata väärt mõte, egas esimeste 
raskuste juurest kohe jalga tasu lasta. Kus sa selle külma talve siis 
mööda saatsid? Erakorteris? Nööriti sind ka tugevasti? Ah et ainult 
kolmkümmend rubla kuus? Odavalt said. Aga miks sa nüüd sealt ära 
kolisid? Või sind pandi kohe peenraid, kaevama ja lasi hoidma? Nii-

(Järg 4. lk.)

LAHEB SUVI SAABUB LUULETAJA SÖBER 
viskab kolletanud kaselehti näkku 
läbi sahiseva vihmasaju kuuldub 
kuidas vaikus valgub hämarasse häkku

hämarasse häkka- hämarasse häkku 
läheb Sügis saabub luuletaja sõber 
astub lumivaikselt hubasesse tuppa 
lummus kuuletumalt põues paisub suureks 
nõder väga tahab märkamatult nutta

märkamatult nutta märkamatult nutta 
läheb Tali saabub luuletaja sõber 
kallab klaasitäie kihisevat jooki 
joobub salajana silmadesse päike 
nagu mullu suuri saladusi toobki

saladusi toobki saladusi toobki 
läheb Kevad saabub luuletaja sõber 
vana eluveli ristikleht revääril 
peatub ajamasin jaanipäeva õösel 
lilled linnud loomad igavene loodus

igavene loodus igavene lootus

Poetatud tiibade aasta
uusaasta tuleb siis jällegi kestud 
naeratad head uut aastat 
hingeõhk puhas sest hambad on pestud 
müügil on välismaa pastat

eluleek jahe ja haludki loetud 
hinges on tulised viinad 
möödunud aastal sai palju vist poetud 
poetatud tunnete piinad

Auhu küll jäid meie soovide tiivad 
saatus ehk halvasti soosis 
jaanuar rannal on jahedad liivad 
tühjus on tõmmatud loosis

*

ära öelda ükskord äratuntud seinast 
hammastega lahti lasta laest 
mõelda mustusest või mõelda maarjaheinast 
põhiküsimuse põhust või ehk paest

mitte tõukuda või siiski tõukuda 
kookonitelt kooritakse siidi 
parem mõtteperfod ära aukuda 
aga augurauad hauakambri viidi

ristisõtta ristilöödu nimel 
me ei usu enam ketsereid ja vaimu 
tuleriidale taas kunstitööd ja imed 
mõnel meie seast on olnud paha haigus

sellest viisakalt me valjusti ei röögi 
ütle julgelt mis sul muidu öelda on 
senituntusse sa sõber ära öögi 
astud varbale kuid lausu ka pardon

kolbast ajuvabast 
sabast 
liputavast 
karvu kisuks 
õsuks
teral vahedal

kõiketeadja kõrkus
närtsikute
nõrkust
panen pilaks
igast ilast
ei saa õiget
elulugu

Aga päeva venivas valus 

unustad oma jumala ära.

Musta vaimuöö leegi sees nead sa 

olnu ja oodatava ära.

Jäävad veel kiiskavad

talvehoinmikud
у  Jääb veel su öid sissejuhatav õhtu.

Roosad ja lollid kui lapsed on 

С  hommikud.

С  OMu on õhtu, on õhtu, on õhtu.

Lahkumine
Just olin tõstnud põse aiaväravalt 
ja silitanud iga kõdund latti, 
kui korraga sealsamas, keset lämbet 
ja kaevuigatsevat musta suveööd 
läks vabadusse peotäis sügistähti.
Nad andsid lootust meile kõigile, 
nii mulle, kui ma läksin läbi põllu, 
kui kõrtele, mis helkisid mu ümber, 
ja janus kahistasid oma kuldset rüüd, 
ning surev putuk tõstis veel kord pead.

Siis kuskil märkamatult aknad tehti lahti: 
sümfooniat kuulsin esmakordselt elus; 
ja äkki tuli jahe tuuleiil.
Ma tõstsin käed, teid kõiki õnnistasin.
Sünk kõrge kuusik hardalt kummardas, 
ja haavad halisesid, oja ohkas tasa.
Kui läksin minema, ma kõike nägin selgelt, 
ehk küll ma kordagi ei vaadand tagasi.

Jüri ü©@saare

Mäng
«Oli rõõmuhomrnik, kui ta haava- 

halu leidis. Teiste hulgas silma
paistmatust killukesest puuriidas 
sai päikese käes, tema imetlevate 
käte vahel laevapuu. Sirgesüüline, 
parajalt kuiv, see õige.

Laevakere tuli sihvakas ja kiiru- 
sealdis; vahe tera vabastas ta puu- 
ümbrisest ja päästis juhuslikust ha- 
lukujust välja parraste sujusa joo
ne, mida isegi ajakirjast mahako- 
peeritud pappšabloonid vaid liibu
valt kinnitada võisid.

Tal oli palju häid tööriistu, kõik 
tema kätega sinasõbrad; noad, vool- 
med, peitlid ja oherdid mõistsid te
da lausa lennult, valmis varmalt 
iga mõtte välja voolima.

Nii möödusid ilusad õhtud — see 
oli töö ja armastus. Puutoim täpis- 
tas käed karedaks, laeva küljed 
muutusid siledaiks. Ta kinnitas kii
lu, lakkus marraskil sõrmenukki ja 
imetles pikal pilgul prikikeret, mis 
karkassalusel ootas.

Mastid ja taglas, need ööd, mis 
kadusid, kannatamatus, mis helises 
raades, purjedeks saavad punased 
riidetükid, kaugusteihalus minia
tuurses roolirattas, tuuli ootav lipp 
ahtris. Kõik!

Laev ujus, pidas kurssi, «Kauni
tar» oli ta nimi. Vired, millega tuul 
tiigi pinda lokkis, ei häirinud, otse 
vastupidi, nad peibutasid priki veel 
kiiremale jooksule; lennates, üle 
lainete — naer väetite püüete peale.

Niisugust laeva tal ei olnud veel 
olnud! Ega sellist rõõmu, nagu 
«Kaunitari» purjedeheiskamishom- 
mikul. Ka järgmiselt töölt, mis tal 
juba käsil oli, püüdis punaste pur
jedega iludus endale pikki pilke, 
soojendas silmi, nii et käedki kind
lameelsemalt liikuma hakkasid. Töö 
erutas ja haaras; see oli om a  
konstruktsioon, nõudis täpsust ning 
nuputamise ajal oleks nagu keegi 
tasakesi ninajuure kohalt kõdita
nud. Siis tuligi automaat päästiku 
idee, rabavalt lihtne ja ilus. Tinu- 
tamine läks juba ruttu, ka parasväi- 
kesed kruvid leidis ta sahtlist ning 
järelejäänud öötunnid ei mallanud 
õieti magadagi.

Ta monteeris seadme purjekale — 
õnarik ahtrimasti juures oli selleks 
nagu loodud ning «Kaunitar» liikus 
niisama väledalt. Punased purjed 
kummusid pringilt, laev ootas kat- 
sevalmilt.

See oli tema masin! See oli põr
gumasin. Päästik töötas . . .

See oli siiras rõõm, mis päikese
pruunis näos tiigi pinnalt talle 
vastu vaatas, kui veteväli plahva- 
tusarmidest jälle tasaseks sai.»

«Kas sa sageli seda mängu män
gid?» kiisib Sirje väga vaikselt.

Rutt Hint

kuldsete kuulikeste keskel 

lendab üks tilluke ingel 

inimlaste mängu sekka 

kes küll oskaks 

heita pilku 

tõsta loori

võtta tal kinni käest

see üksainus kord

hingelised hingelised

ah ainult mitte üksinda vaadata

viimase allika

südant



Kalev ТУгк

Tere jälle, «rebane»
(Algus 3. lk.)
moõdi läks sul see eluke tõesti üsnagi kibedaks. Ma vaatasin kohe, 
et kes see nii odavalt üürile võtab. Kenake küll, talv on möödas, luba 
jälle soe ja võid kohe sisse kolida. Meie, nagu näed, elasime külma aja 
siinsamas üle ja häda ei midagi. Vahel kippus külm varbaidki ära võt
ma, aga eks neid sai siis koridoris üles soojendamas käidud. Ainuke 
häda seisis selles, et vesi külmus alatihti karahvinis ära, päris tegu oli 
kohe. Oli mis oli, mis tast enam pikalt arutada. Võta ometi istet, sa 
oled ju oma seaduslikus toas. Oi, oi, oi, ära sinna küll istu, näed ju 
küll, et pea kohal on pragu. Või mis sest praost ikka karta, ega lagi 
ometi sisse lange? Lagi jah ei lange, aga laest langevad väikesed pu
nased loomakesed, mida meil prussakateks kutsutakse. Hammustavad 
teised üsnagi valusasti, nii et targem. on neist eemale hoiduda. Välja 
tõrjuda, neid? Huvitav, kuidas sa neid tõrjud, kui nad. elutsevad lae- 
paneelides? Pealegi, on nad selle tõrjumisega juba nii immuunseks 
muutunud, et siin ei aita püssi- ega ussirohi. Ära nüüd kohe kartma 
löö, hullemaidki asju üle elatud. Lähme parem välja, mis siin toas ikka 
hallitada. Ehk muutub sul siis tujugi paremaks.

Ära karda, «rebane»!
Noh, rebane, aeg on juba hiline, lähme aga magama. Kõrge sul sin

na kolmandale korrusele ju ronida on, aga küll sa varsti harjud. Näed 
isegi, et muidu ei mahu me siia tuppa kuidagi ära. Nii, tuli surnuks ja 
ilusasti tuttu. Mis sul nüüd viga on? Ma ju tunnen, kuidas sa värised, 
voodi alumine korruski vappub nii, et hoia lausa seinast kinni. Ei ole 
väljas ühtegi kolli, ainult seltskond tuleb kõrtsist koju, sellest ka need 
hirmsad hääled. Rahunesid juba? See on hea, hirmust tuleb võitu saada. 
Mis? Mingi mardikas langes näole? Kas sa aru ei saa, see on prussa
kas. Litsu ta sõrme vahel laiaks ja tõmba tekk üle pea, siis ei saa nad 
sind enam nii kergesti kätte. Kuuled mingit salapärast tiksumist? Pole 
siin mingit tiksumist, puhkeruumis taotakse ainult lauatennist. See on 
igapäevane asi, vahel ei jäta nad enne hommikut järele. Nüüd häirib 
sind krabin nurgas? Hiir krabistab, teeb oma igaöist ringkäiku prügi
kastis. Küll ta varsti jalga laseb, täna pole tal sealt midagi võtta. Kat
su nüüd ometi uinuda, homme peab vara tõusma. Ja-j ah, koridoris un
dab ainult veekraan. Need on meil kõik mingile häälele välja timmi
tud. Nagu kraani lahti keerad, nii kostab kas ulgumine, vile või kohu
tav häälitsus, millele õieti nimegi anda ei oska. Seda viimast häälit- 
sust teeb kõige aknapoolsem kraan, nii et ole sellega ettevaatlik. Ette 
hoiatamata võid saada seda kuuldes südamerabanduse. Tekk muutub 
pealt märjaks? Nüüd on nad küll üleval radiaatori sangpommiga lõhki 
löönud. Tõuse kähku üles, päästame, mis veel päästa annab! Aega on 
vähe, varsti ujume põlvini vees. Voodid kiiresti keset tuba ja väikse
mad esemed neile peale! Las käia! Teeme aga siva! Uks, kaks ja läks!

Võitjaks tuli 
Õigusteaduskond

(Algus 1. lk.)
Teaduskonnasiseste kultuuriüri

tuste korraldamisel ja nendes osale
misel on teaduskonnad vägagi eri
nevad: kui Ajalooteaduskonnas tu
leb neid kordi iga üliõpilase kohta
18, siis Arstiteaduskonnas vaid 3,4, 
keskmiselt 10 korda aastas iga meie 
üliõpilase kohta. Kui sellele lisada 
veel osalemine klubi poolt korral
datud üritustes, siis võib öelda, et 
iga meie üliõpilane võtab aastas 18 
korral osa organiseeritud kultuuri
üritustest. Taidluskollektiividesse 
kuulumise poolest on esirinnas Aja- 
looteaduskond, järgnevad Õigus- ja 
Majandusteaduskond. Taidluskon- 
kurssidel on õnn üsna vahelduv ol
nud, kuid edukamaiks võib siiski pi
dada filolooge, juriste ja majandus- 
üliõpilasi. Mis kehakultuuri puutub, 
siis võiks siin tublimateks pidada

Majandusteaduskonna, Füüsika-Kee- 
miateaduskonna ja Õigusteaduskon
na üliõpilasi. Hästi palju kasvuruu
mi on selles lõigus Filoloogia- ja 
Ajaloo-, aga ka Matemaatikateadus
konna üliõpilastel. Nõustuda ei ta
haks aga sellega, et Kehakultuuri
teaduskonna üliõpilaste VTK nor
matiivide täitmise protsent on vaid 
76,2, millega nad teiste teaduskon
dade üliõpilaste hulgas alles kol
mandal kohal on.

Nagu eeltoodust näha, on reser 
vid kõikidel teaduskondadel parema 
saavutamiseks suured ja seepärast 
tahaks loota, et juubeliaastal need 
ka realiseeritakse ning muudetakse 
oma iiliõpiiasaastad tunduvalt rik
kamaks.

HELVE KABUR, 
konkursikomisjoni esimees

T TT T l iilil ii ■ i h  ни щМЦ

Venia legendi
Dotsendikutse taotlemiseks peavad venia legendi dots. kt. K. Bach- 

m a n n teemal «Kombinatoorsed häälikumuutused» kolmapäeval, 16. 02. 
1977 k. 8.15 keemiahoone aud. 430 ja dots. kt. H. H e i t e r  teemal 
«Vene murrete vokalism. Vokaalide realiseerumine rõhulises asendis ja 
esimeses rõhueelses silbis» neljapäeval, 17. 02. 1977 k. 14.15 Vane
muise tn. 46 aud. 136. Prof AG0 KÜNNAP,

Filoloogiateaduskonna
dekaan

Taliharja poole.

Bus gentium —  
iu s  internationale

LF.0 LEESMENT

Tartu ülikoolis loodi iseseisev 
rahvusvahelise õiguse dotsentuur 
alles 1881. aastal. Enne seda (1865. 
aasta ülikoolide seaduse järgi) oli 
Tartu ülikoolis ette nähtud riigi ja 
rahvaste õiguse ühine kateeder.

Nimetusena figureerib kaua aega 
rahvaste õigus (Völkerrecht, народ
ное право). Selle nimetuse aluseks 
oli muidugi Antiik-Rooma ius gen
tium.. Nimetus «rahvusvaheline õi
gus» juurdub alles möödunud sa
jandi 70. aastate lõpus, pärast seda 
kui 1873. a. asutati Genfis (Geneve) 
Rahvusvahelise õiguse Instituut — 
Institut de droit international. Mui
de, saksa keeles on rahvusvaheline 
õigus nüüdisajani «rahvaste õigus» 
Völkerrecht ja rootsi keeles folk- 
rätt.

Üks silmapaistvamaid rahvusvahe
lise õiguse viljelejaid Tartu ülikoo
lis oli Karl Magnus Bergbohm 
(sünd. Riias 1849, surnud Bonnis 
1927). Saanud 1876. aastal Tartu 
ülikooli mag. ius kraadi riigi ja rah
vusvahelise õiguse alal, juhtis ta 
Tartus ÕDDetööd ümmarguselt 15

aastat. See produktiivne teadlane 
siirdus 1893. aastal, kui õigustea
duskond Tartus, muutus lõplikult 
venekeelseks, Saksamaale Marburgi 
ülikooli ja viimasest peatselt Bonni 
ülikooli, kus töötas õppejõuna kuni 
pensionile minekuni 1918. aastal.

Enne teda oli riigi ja rahvaste õi
gust Tartus lugenud August Michael 
von Bulmerincq (sünd. Riias 
1822. a.). Viimane oli 1854.— 
1875. a. Tartu ülikooli õppejõud 
(alates 1858. a. professor), selle jä 
rel surmani 1890. a. töötas Heidel
bergi ülikoolis. Pärast Bergbohmi 
lahkumist Tartust oli pikemat aega 
(1893— 1918) Tartus rahvusvahelise 
õiguse professoriks tuntud Vladimir 
Grabar (sünd. 1865. a. Viinis, surn. 
1956 Moskvas), kelle eluloo ja te
gevuse kohta on trükis avaldanud 
meie dekaan prof. A. Uustal sisuka 
ülevaate «TRU toimetistes» (vihik 
148, 1964. a.)

Esitatud teadlased on tähtsamad 
rahvusvahelise õiguse viljelejad 
Tartu ülikooli ajaloos.

Palju ei puudunud, et üks esimes
test eesti haritlastest, Peterburi üli
kooli Õigusteaduskonna lõpetanud

Friedrich (Feodor) Martens (sünd. 
Pärnus 1845, surn. Valgas 1909) 
oleks tulnud Peterburist Tartusse 
rahvusvahelise õiguse õppejõuks 
möödunud sajandi 70. aastatel. Pea
miseks takistuseks oli vist asjaolu, 
et Tartu ülikooli koosseisus oli ette 
nähtud vaid dotsentuur, Peterburis 
aga figureeris kõrgemapalgaline 
professuur, ning teiste lisaametite 
saamise võimalus tsaaririigi pealin
nas. F. Martensist sai Peterburi üli
kooli rahvusvahelise õiguse profes
sor, hiljem ka diplomaat ja 1899. 
aastast Haagi konverentsist osavõt
ja ning Haagi rahvusvahelise vahe
kohtu alaline liige (vt. ka ajakiri 
«Nõukogude õigus» nr. 5, 1975. a., 
lk. 354 jj.).

FRIEDRICH MARTENS, 
Peterburi ülikooli rahvusvahelise

õiguse professor.

Ü L I Ö P I L A S T E A T M 1 K

Rotaprindis valmis TRÜ kornso- 
moükoinitee koostatud «Üliõpilas- 
teatrnik» (vastutav toimetaja Jüri 
Asari, Üigust. V k.).

Teatmiku juhatab sisse ELKNÜ 
TRU organisatsiooni XXII I  konve
rentsi otsus. On ära toodud 
ELKNÜ TRU komitee liikmete ni
med, nende tööülesanded ja komso
molikomitees viibimise ajad. Kirjas 
on ka kõigi teaduskondade komso- 
molibüroode liikmete nimed, kursu
sed, tööjaotus ja aadressid. Lisaks 
neile on ära toodud TRU üliõpila
sed — Tartu Linna TSN saadikud, 
nimeliste stipendiumite saajad 1976/
1977. õ.-a. ja TRU Noorte Teadlaste

Nõukogu liikmed.
Iga kornsomoliaktivist peab 

tundma organisatsioonisisese töö 
põhitõdesid, milleks ongi mõel
dud 5-leheküijeline «Komsomolior
ganisatsiooni tööplaanide koordinee
rimise juhend ELKNÜ TRU orga
nisatsioonis».

Uliõpilasteatmikus on toodud ka 
TRÜ rektori käskkiri nr. 146 17. 
veebruarist 1971. aastast «Omavalit
susest TRU komsomoliorganisat
sioonis».

Igale kommunistlikule noorele on 
tarvilik «Üliõpilaste ühiselamunõu- 
kogu põhimääruse» tundmine (ja 
täitmine).

Kogumikust leiate veel TRÜ üli
õpilasmütsi statuudi ning «Gaudea
mus igituri» sõnad. Lõpuks on kir
jas kõigi TRÜ raamatukogude ja 
lugemissaalide tööajad ning TRU 
kohvikute ja sööklate lahtioleku 
ajad.

Uliõpilasteatmik on mõeldud enne
kõike komsomoliaktivistidele, aga 
pakub kindlasti huvi ka teistele üli
õpilastele. Uliõpilasteatmikku on 
võimalik saada teaduskondade kom- 
somolibüroode sekretäridelt.

Komsomolikomitee ootab ettepa
nekuid tulevaks õppeaastaks välja
antava teatmiku sisu laiendami
seks.

Uusi trükiseid
TRÜ kirjastus- ja trükiosakonna vä'ja- 

andel ilmus 1976. a. detsembris:
E. Karu ja J. Saarma. Materjale psüh

hiaatria praktikumiks. Tartu, 1976, 70 lk., 
1500 eks., 13 kop.

J. Konks. Aasia ja Aafrika maade kesk
aeg I. Tartu, 1976, 76 lk., 300 eks., 16 kop.

O. Mankin. Elektrostaatika üldfüüsika 
kursuses. Tartu, 1976, 54 lk., 1000 eks.,
9 kop.

Füüsika ja keemia ülesanded TRÜ-sse 
astujaile. Tartu, 1976, 40 lk., 1500 eks., 
5 kop.

Programme kõigile XI. Tartu, 1976, 86 
lk., 500 eks., 13 kop.

Ravimite annustamine lastele. Tartu, 
1976, 148 lk., 1500 eks., 30 kop.

J. Saarma. Haige psühhopatoloogilise 
uurimise metoodika. Tartu, 1976, 72 lk.,

1500 eks., 14 kop.
Abiks õppejõule I. Tartu, 1976, 86 lk., 

400 eks., 16 kop.
Abiks õppejõule II. Tartu, 1976, 52 lk., 

400 eks., 9 kop.
Eesti keele tekste ja harjutusi vene 

üliõpilastele II I . 1. vihik. Tartu, 1976, 
88 lk., 1000 eks., 15 kop.

Farmakoloogia praktikum II I. Retsep- 
tuuriülesanded. Tartu, 1976, 90 lk., 1500 
eks., 14 kop.

ÜÜõpilasteatmik. Tartu, 1976, 44 lk., 
1000 eks., 8 kop.

E. Tiit, A. Parring. Matemaatiline sta
tistika IV. Tartu, 1976, 82 lk., 1000 eks.,
14 kop.

TRU Matemaatikateaduskond. Tartu, 
1976, 32 lk., 1000 eks., 6 kop.

Vaakumtehnika praktiliste tööde juhen
did. Tartu, 1976, 52 lk., 300 eks., 10 kop.

Organic Reactivity. English Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol. X III . ISSUE 3(47). 
November 1976, 400 eks. 44 kop.

Тканевая биология. Материалы вто

рого республиканского совещания 
1—2 июля 1976 г. Тарту, 1976, 126 стр., 
400 экз., 45 коп.

Сборник трудов С НО биолого-геогра- 
фического факультета. Тарту, 1976, 112 
стр., 300 экз., 37 коп.

Труды Вычислительного центра 38. 
Тарту, 1976, 104 стр., 400 экз., 25 коп.

Сборник трудов С НО медицинского 
факультета I. Тарту, 1976, 100 стр., 
400 экз., 32 коп.

Реакционная способность органиче
ских соединений. Том X III, вып. 3 
(47). Ноябрь 1976. 400 экз., 44 коп.

Ю.-Х. А. Кальюсто. Методика трени
ровки лыжника-гонщика. Тарту 1976, 
64 стр., 500 экз., 12 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 395. 
Труды по психологии IV. Тарту, 1976, 
202 стр., 750 экз., 1 руб. 18 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 405. 
Русский язык в эстонской школе IV. 
Тарту, 1976, 110 стр., 500 экз., 59 коп.

Rahvaspordi kalender
veebr.

6.
я

11

и*
7.

11

и

8. 11

8.—12.
12.—13.
13. 11

13. 11

19. 11

20. и

20. 11

22. 11

23.—24. 11

26.-27. 11

27.
27. 11

28.— 5. märts

Ujumine Bioloogia-Geograafia- ja Ajalooteaduskonna 
õppejõududele ja teenistujatele (kl. 18—19).
Tartu—Elva suusamatk (soovijatele ka Käärikule). 
Suusabuss Käärikule (teenist.-õppej.).
Ujumine kõigile TRÜ õppejõududele ja teenistujatele 
(kl. 18—19).
Ujumine kõigile TRU õppejõududele ja teenistujatele 
(kl. 18—19).
Tartu—Vorbuse suusamatkad (teaduskondade kaupa). 
TRÜ töötajate talispartakiaad Käärikul.
Puka—Kuutsemäe—Kääriku I suusamatk.
Suusabuss Käärikule (teenist.-õppej.).
Tartu—Otepää—Kääriku suusamatk.
Kääriku—Kuutsemäe suusamatk.
Suusabuss Käärikule (teenist.-õppej.). 
Füüsika-Keemiateaduskonna suusapäev Vellaveres. 
Talvised kergejõustikuvõistiused kilehallis. 
Õigusteaduskonna suusapäev Vellaveres.
Perekonna suusamatk Tähtveres.
Suusabuss Käärikule (teenist.-õppej.).
VTK suusanädal.

Venia legendi

Uut teatme
kirjandust

1. Awards, honours and prizes. Detroit,

1975. T -  10.

Vol. 1. United States and Canada. 

564 lk.

Vol. 2. International and foreign. 443 Ik.

2. Bürger, E. Datenfassung. Program

mierung. Berlin, 1976. 386 lk. 24 S — 193.

Inglise—saksa—prantsuse—vene eriala - 

sõnaraamat esitab 11 ООО sõna ja mõistet.

3. Harris, C. D. Bibliography of geo

graphy. Chicago, 1976. 276 lk. 20 Bi — ПЗ.

4. Made, T. Rahvusvahelised majandus

organisatsioonid. Teatmik. 128 lk. 5 T — 
229.

5. Svensk handordbok. Konstruktloner 

och fraseologi. Stockholm, 1970 . 891 lk.

S roo — 6.

6. Wessen, E. Vara ord. Kortfattad ety- 

mologisk ordbok. Stockholm, 1975. 530 lk.

S roo — 7.

Teisipäeval, 15. veebruaril 1977. a. kell 10.15 toimub Liivi tn. 2, 
aud. 104, algebra ja geomeetria kateedri dotsendi kt. Leida T u u l 
me t s  а avalik loeng teemal «Diferentsiaalgeomeetriast m-paaride ho
mogeenses ruumis» dotsendi kutse taotlemiseks.

Prof. ÜLO LUMISTE,
Matemaatikateaduskonna

dekaan

TOIMETAJA kt. V. SOOTA К

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
JIKCM и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. II I . üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 517. MB-00345.
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Nr. 4 Reedel, 11. veebruaril 1977 XXIX aastakäik

Õppeprorektori kt. prof. kt. Uno Palm annab aukirja Teadusliku Raa
matukogu tsiviilkaitsestaabi ülemale Erna Russakule.

EDUARD SAKI foto

Tsiviilkaitse ülikoolis
Tsivjilkaitsealane töö hoogustus möödunud aastal ülikoolis mitmes 

lõigus: isikulise koosseisu kaitsmine massihävitusrelvade eest, pääste
tööd^ juhtimine, mittesõjaväelastele tsiviilkaitseteadmiste õpetamine jne. 
Hästi läks Tartu linna võistlustel Majandusteaduskonna sanitaarsalgal 
nr. 7 (komandör K. Rämmal), Füüsika-Keemiateaduskonna luuregrupp 
(komandör T. Lepiku) tuli aga vabariiklikel võistlustel esikohale. Tar
tu linnas tunnistati sotsialistliku võistluse lõpptulemuste põhjal TRÜ 
tsivHlkaitsetöö «heaks». Paranemist märgiti ära ka võrreldes teiste 
vabariigi kõrgkoolidega.

Ülikoolis saavutasid tsiviilkaitses paremaid tulemusi Majandustea
duskond, Ajalooteaduskond ja Kehakultuuriteaduskond. TRÜ aukirjaga 
autasustati möödunud aastal 28, tänu pälvis rektori käskkirjaga 33 
inimest.

: TRÜ tsiviilkaitsestaabi ülem

i ' ANATOLI DOV1DENKO

Ohingu «Teadus» TRU 
organisatsiooni Viil konverents

Ministri käskkiri
KKEH minister avaldab kiitust 

elektroluminestsentsi ja pooljuhtide 

laboratooriumi hoone valmimiseks 

osutatud abi eest haldusprorektor 

ÜLO SAAGILE, tema asetäitjale 

ehituse alal MIHKEL RATASELE, 

vanetptöödejuhataja jaoskonna juha

tajale AHTO LIIGILE ning elektro

luminestsentsi ja pooljuhtide labo

ratooriumi juhatajale ARVED-

a l e k s An d e r  t a m m ik u l e .

Ennastsalgava tegutsemise eest 

õiguskorra rikkujate kinnipidamisel 

premeeriti Tartu Riikliku Ülikooli 

vanemtöödejuhataja jaoskonna töö

list Saveli SVINKOVI.

Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

ja teadusliku töö, aktiivse ühiskond

liku tegevuse eest ning seoses 50. 

sünnipäevaga autasustati Tartu 

Riikliku Ülikooli võimlemise kateed
ri juhatajat pedagoogikakandidaat 

Helmut VALGMAAD ministeeriumi 

aukirjaga.

peeti 25. jaanuaril. Toome ära lü
hendatud kujul juhatuse esimehe 
dotsent Peeter Kase ettekande or
ganisatsiooni kahe viimase aasta 
tööst.

*

Meie organisatsiooni töö peamise 
sisu moodustab NLKP XXV kong
ressi materjalide selgitamine, kong
ressi ideede viimine iga nõukogu
de inimeseni ja töötajate mobilisee
rimine X viisaastaku ülesannete 
edukale täitmisele. Oluliseks ülesan
deks on kujunenud Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni 60. aas
tapäeva väärikas tähistamine.

Nende ülesannete täitmiseks on 
meie organisatsioon kasutanud mit
mesuguseid propagandatöö vorme 
ja vahendeid. Olulisimad on kahtle
mata populaarteaduslikud esinemi
sed töötajate kollektiivides ja õppi
va noorsoo hulgas.

Kõigi populaarteaduslike e s i n e 
m i s t e  a r v  esimesel aruandeaas
tal, s. o. 1975. a., on 2972 ja teisel, 
s. o. 1976. a. — 2944. Kokku seega 
5916. Need arvud näitavad, et teisel 
aruandeaastal on jäänud pisut puu
du esimese aasta tasemest. On aga 
alust arvata, et tegelikult peetud 
loengute arv teisel aastal siiski tõu
sis, tagasiminek esitatud arvu
des on tingitud aruandluse ja ar
vestuse puudulikkusest. Uue loengu
te arvestuse korra — perfokaartide 
süsteemi juurutamine aga oleks 
nõudnud just selle töölõiguga tege
lemist.

Maksimaalne loengutase saavuta
ti meie organisatsioonis eelmisel 
aruandeperioodil, nimelt 1974. aas
tal — 3514 esinemist. Küll aga üle
tavad käesoleva aruandeperioodi 
mõlema aasta loengud eelmise aru
andeperioodi kahel esimesel aastal, 
s. o. 1972. ja 1973. aastal peetud 
loengute arvu.

Esinemiste arvukuse poolest sei
sab sektsioonidest kindlalt esikohal 
arstiteaduse sektsioon 656 loengu
ga, talle järgneb majandusteaduse 
sektsioon 575 loenguga ning keele 
ja kirjanduse sektsioon 500 loengu
ga. Kui aga pidada silmas ühingu 
liikmete arvu nendes sektsioonides 
(vastavalt 83, 46 ja 26), siis muu
tub nende sektsioonide järjestus 
vastupidiseks, sest ühe lektori koh
ta tuleb keele ja kirjanduse sektsi
oonis 19, majandusteaduse sektsioo
nis 12 ja arstiteaduse sektsioonis 7 
esinemist. Sellest aspektist, s. t. 
ühe lektori kohta langeva esinemis-

koormuse poolest edestab kõiki pe
dagoogika sektsioon, kus on 12 
ühingu liiget ja peeti 487 loengut. 
See teeb ühe lektori kohta keskmi
selt 40 esinemist.

Kõige suurem tagasiminek loen
gute hulga poolest on rahvusvahe
liste suhete ringis, kus eelmisel 
aruandeperioodil tuli iga aasta koh
ta keskmiselt 344 esinemist, käes
oleva aruandeperioodi esimesel aas
tal esineti 261 korda, teisel, s. o. 
1976. aastal ainult 46 korda. Põhju
seks on aktiivsete üliõpilaslektorite 
ja -organisaatorite (R. Mälk, R. 
Toomla, T. Kõrda) ülikoolist lahku
mine.

Üksikutest lektoritest on kandnud 
kõige suuremat loengukoormust 
Kanni Indre (179), Aarne Tõldsepp 
(131), Helga Kurm (114), Anatoli 
Mitt (97), Helgi Sillaste (85) ja 
terve hulk teisi. Üliõpilaslektoritest 
väärivad erilist esiletõstmist Jüri 
Asari (54) ja Tõnu Kõrda (42). 
Teistest rohkem loenguid on pida
nud ka Vladimir IIjasevitš (13) ja 
Viktor Kaasik (8). Üldse tuleb üli
õpilaslektorite arvele aruandeperioo
dil 522 esinemist.

Eduka loengulise töö üheks es
maseks aluseks on mitmekesine 
l o e n g u t e m a a t i k a ,  milles on 
arvestatud lektorite kollektiivi eri- 
alateadmisi ja võimalusi ning tei
selt poolt kaasaja aktuaalseid prob
leeme ning avalikkuse huve. TRÜ 
organisatsiooni juhatus on TRÜ 
lektorite populaarteaduslike esine
miste temaatika koostamisele ja le
vitamisele osutanud pidevat tähele
panu. Aruandeperioodil uuendati ka 
meie kollektiivi lektorite üldtemaa- 
tika. Vananenud teemad asendati 
uutega ning kogu temaatika tervi
kuna on viidud vastavusse nende 
ülesannetega, mis partei XXV 
kongressil on meie ühiskonna ette 
kavandatud. Uuendatud üldtemaa- 
tika sisaldab 746 teemat ja selle 
avaldamine on kavandatud ülelinna
lise temaatika raames.

Üldtemaatika pidev uuendamine 
ja eritemaatikate operatiivne välja
andmine on avaldanud positiivset 
mõju loengulise töö suunamisel ak
tuaalsetele probleemistikele. Nii näi
teks on meie kollektiivi liikmed 
aruandeperioodil pidanud 747 loen
gut NLKP XXV kongressi materja
lide tutvustamiseks. Ilma vastava 
eritemaatikata oleks see olnud vae
valt teostatav.

Positiivsena tuleb ära märkida 
ka meie ülikooli lektorite esine- 
m i s v о r m i d e mitmekesisust. See 
holmab peale tavaliste loengute ja 
vestluste töölis- ja õpilaskollektii- 
vides veel mitmesuguseid sariloen- 
guid, lektooriume, loeng-ekskursioo- 
ne, rahvaülikoole, erialapäevi ja tei
si vorme.

Suur osa populaarteaduslikest esi
nemistest toimub raadio ja tele
visiooni vahendusel, mille puhul on 
auditooriumiks enamik meie vaba
riigi elanikkonnast. Nii on filosoo- 
fiasektsiooni liikmed aruandeperioo
dil 126 korral esinenud raadios. 
Tuntud on nende raadiovestluste 
sarjad «Teooria ja tänapäev», 
«Meie elu ja mina». Raadios ja te
levisioonis on esinenud ka teiste 
sektsioonide lektorid. Populaarsed 
on arstiteaduse sektsiooni liikmete 
organiseerimisel ja osavõtul toimu
vad telesarjad «Teadus ja tervis», 
«Tervislik toitumine». Raadios on 
esinenud ka NLKP ajaloo, keemia 
jt. sektsioonide liikmed. Suur õppe
metoodiline mõju noortele lektorite
le oli Hillar Palametsa telesaate
sarjal «Propagandistidele», mis 
koosnes 8 osast ja andis ülevaate 
näitlikustamisest loengulises ja pro
pagandatöös.

Ühingu «Teadus» vabariiklik ju
hatus otsustas 1976. a. sisse seada 
uue loengukvaliteedi kontrollimise 
süsteemi — nimelt lektorite a t e s 
t e e r i m i s e .  Vastavalt uuele kor
rale atesteeritakse ühingu lektoreid 
üks kord 5 aasta jooksul. Atestee
rimine toimub lektori poolt peetava 
loengu kuulamise alusel vähemalt 
kahe retsensendi poolt. Kuulata ja 
hinnata tuleb vähemalt kahte loen
gut. On ette nähtud võimalus ates
teerida kõrgkoolides ka ilma retsen
seerimiseta lektoreid, kes pidevalt 
esinevad ja keda retsenseeritakse 
töö korras.

Meie organisatsiooni juhatus on 
vastavalt uuele korrale atesteerituid 
ilma retsenseerimiseta seni kõik 
sektsioonide poolt esitatud professo
rid ja dotsendid. Koostatud on käes
oleval aastal atesteerimisele kuulu
vate lektorite nimekiri.

Üheks meie organisatsiooni üles
andeks on n o o r t e  l e k t o r i t e  
e t t e v a l m i s t a m i n e  ülikoolis. 
Selle ülesande täitmine toimub põ-

(Järg lk. 2)

ф  Tänastele lõpetajatele, homsetele 

kolleegidele edurikast tööpõldu 

soovimas farmaatsia kateedri 

dotsent Boris Luik. 4. veebruaril lõpetas ülikooli 24 farmatseuti. JÜRI LAANE fotod ф  Proviisoridiplomi saab Anu Kõiv.



Ülikooli 
teadus 
1976. aastal

ühingu  „ T e a d u s “  k o n ve re n ts

Avaldame osaliselt teadusprorektor dots. H e r b e r t  M e t s a  4. veebruaril 
TRÜ nõukogus esitatud aruande ülikooli teadusest möödunud aastal.

1976. aasta oli 10. viisaastaku esimene. Meie teadlased tegid sel 
aastal tööd NLKP XXV kongressi otsuste valguses ja nende täitmi
seks. Novembrikuu nõukogu koosolekul rääkisime nendest probleemi
dest ja leidsime, et TRÜ teadlased on õigesti orienteerunud ja aktiiv
selt lüiitunud NLKP XXV kongressi põhisuundade täitmisse.

TRÜ õppejõudude kõrge teaduslik tase võimaldab õ p p e p r o t s e s 
si pidevalt teadusega rikastada. 1976. a. ilmus õppejõudude sulest 14 
õpikut ja õppevahendit.

Rotaprindi väljaandel on ilmunud õppevahendeid järgmiselt: 1974. a. 
102, 1975. a. 131, 1976. a. 120. Kõige rohkem õppevahendeid on and
nud 1976. a. Arstiteaduskonna õppejõud (23), järgnevad Filoloogia 
(22) ja Füüsika-Keemiateaduskond (21). Oppe-metoodilisi juhendeid ja 
programme ilmus aruandeaastal 92 autoripoogna ulatuses. Suurema 
tõsiduse ja tähelepanuga peaks õppevahendite kirjutamisse suhtuma 
Bioloogia-Geograafiateaduskond (1976. a. ainult üks).

Õppeprotsessi teaduslik rikastamine eeldab õppejõudude aktiivset 
osavõttu laboratooriumide tööst ja lepingute täitmisest. Lepinguliste 
tööde täitmisest võttis 1976. aastal osa 142 õppejõudu, probleemlabo- 
ratooriumide tööst 175 õppejõudu, kokku 317. Kuid õppejõude oli aas
tavahetusel ülikoolis 665. See tähendab, et üle poolte õppejõududest 
pole tegev teadusega laboratooriumis, tootmises. Arv on tegelikult veel 
suurem, sest mõned õppejõud võtavad osa laboratooriumi tööst ja täi
davad samal ajal ka lepingut.

Õppejõudude osavõtt lepingulistest töödest oli parem Füüsika-Kee- 
miateaduskonnas — 89%, Bioloogia-Geograafiateaduskonna õppejõu
dudest võttis lepingute täitmisest osa 14, st. 34,1% õppejõudude üld
arvust.

Väga erinev on õppejõudude osavõtt laboratooriumide tööst. Kui kau
banduse laboratooriumis osaleb 13 õppejõudu, siis tööstuspsühholoogia 
harulaboratooriumis ainult 4 õppejõudu. Kui aeroionisatsiooni ja elekt
roaerosoolide laboratooriumi tööst võtab osa 6 õppejõudu, siis bio
füüsika ja elektrofüsioloogia laboratooriumi tööst võtab osa 27 õppe
jõudu. Lihastalitluse väikeses laboratooriumis (koosseisulisi töötajaid 8) 
osales 15 õppejõudu, meditsiini kesklaboratooriumis (koosseisus 87 ini
mest) ainult 70 õppejõudu.

Õppeprotsessi rikastamine meie ülikoolis tehtava teadusega on ilm
selt mitteküllaldane. Seetõttu pidasime õppeprorektori kt. U. Palmiga 
nõu, et seda küsimust arutataks ka nõukogus.

Heal järjel on ü l i õ p i l a s t e a d u s .  ÜTÜ töös vois 1976. aastal 
täheldada edasiminekut. Selle erinevatest vormidest võttis osa 90% 
TRÜ üliõpilastest (1975. a. 89%). Suurenes juhendajate arv, mis moo
dustas 85% kogu õppejõudude ja teaduslike töötajate koguarvust 
(1975. a. 82%). Erialaringide tööst võttis osa 53% üliõpilastest (1975. 
a. 49%). Eriti aktiivselt töötasid üliõpilased erialaringides Õigustea
duskonnas ja Kehakultuuriteaduskonnas. Nõrgaks aga on jäänud eri
alaringide töö Matemaatikateaduskonnas, Arstiteaduskonnas ja Füüsi- 
ka-Keemiateaduskonnas.

Edukalt viidi läbi I Balti liiduvabariikide ja Valgevene NSV ülikoo
lide üliõpilaste teaduslik konverents.

Tunduvalt suurenes võistlustööde arv. Ülikoolisisesele konkursile esi
tati 509 tööd (1975. a. — 430), vabariiklikule konkursile 325 tööd 
(1975. a. — 272) ja üleliidulisele konkursile 40 tööd (1975. a. — 49). 
Edukalt esineti ka käesoleval aastal üleliidulisel konkursil, kus meie 
üliõpilaste tõid hinnati 3 medali ja 7 diplomiga. (1975. a. — 4 diplo- 

m'0-
1976. a. üleliidulise humanitaar-, loodus- ja täppisteaduste-alase üli

õpilaste teadustööde konkursil said 3 üliõpilast medali ja 10 diplomi.
Üleliiduliselt ühiskonnateadustealaselt konkursilt toodi kolm aukir

ja ja kolm esimest kohta.
Kahjuks on vähenenud tööde arv ühiskonnateadustealasel konkursil, 

eriti uurimuslike tööde osas. Väheseks jäi 1976. aastal üliõpilaste osa
võtt ÜKTUB tööst. Tunduvaid puudujääke esines ka organisatsiooni
lises töös nii TRÜ ÜTÜ nõukogul kui teaduskondade nõukogudel. Tea
duskondade nõukogud ei suutnud alati õigeaegselt organiseerida konve
rentsi materjalide laekumist. Selle tottu ei saadud ära kasutada koiki 
võimalusi teiste ülikoolide konverentsidest.

Üliõpilastöid trükiti järgmiselt: 1974 — 312, 1975 — 156, 1976 
312.

Probleemlaboratooriumide tööst võttis 1976. aastal osa 320 üliõpi
last, 1975. aastal — 300 ja 1974. aastal 273 üliõpilast.

Üliõpilaste arvuline osavõtt kasvas 5 laboratooriumis, jäi endisele ta
semele kolmes ja langes viies laboratooriumis.

Lepinguliste tööde täitmisest võttis 1976. aastal osa 461 ehk 9,6%,
1975. a. 485 e. 10,5% üliõpilastest, seega 24 üliõpilast vähem kui 1975. 
яя$(я!

Vähenenud on eriti üliõpilaste osavõtt tasulises vormis. Väga taga
sihoidlik on ÜKTUB töö üliõpilastele teaduslike kogemuste andmises.

Normaalseks ei saa lugeda seda, et ligi 6800-liikmelisest üliõpilaskon
nast võtab probleemlaboratooriumide tööst osa ainult 320 üliõpilast 
ja lepingutest 461 üliõpilast.

Need arvud kinnitavad veel kord vajadust tulla küsimuse juurde — 
ülikooli teadus, õppeprotsess ja üliõpilane.

Suurendada tuleb nähtavasti ka sellekohaste hinnangute kaalu tea
duslike allüksuste töö hindamises.

TRÜ t e a d u s e  vallas on saavutused tublid. 1976. a. oli täitmisel 
210 teemat, lõpetamiseks oli planeeritud 42 ja lõpetati 42 teemat. 664 
õppejõust võtsid teadusliku töö plaani täitmisest osa 619. 45 õppejõul 
polnud plaanilist teaduslikku tööd, nendest 15 eriõpetuse kateedri liiget,
11 poole kohaga töötajat, 12 tuli TRÜ-sse tööle sügissemestril, üks 
tervislikel põhjustel, kolm viibisid pikemat aega välismaal.

Monograafiaid ilmus 1976. a. 10 (1975. a. — 11, 1974. a. — 15). 
Kolm monograafiat ilmus välismaal: kaks USA-s (prof. J. Lotmanii ja 
prof. V. Pastil) ning üks Itaalias (prof. J. Lotmanii); üleliidulistes 
kirjastustes ilmus kolm monograafiat (prof. H. Trassil ja kaks raa
matut prof. V. Palmi toimetamisel). Kuid monograafiaid on ikkagi vä
he. Trükkida oleks meil palju rohkem, ainult kus. TRÜ-1 pole monograa
fiate väljaandmise õigust. Dekaanide nõupidamisel avaldas prorektor 
Valter Haamer lootust, et monograafiate publitseerimise võimalus kir
jastuse «Valgus» vahendusel mõnevõrra avardub.

Võrreldes eelmiste aastatega on märgatavalt paranenud teadusliku 
uurimistöö temaatika koordineerimine.

Probleemlaboratooriumide teaduslikud uurimistööd peavad olema 
koordineeritud üleliidulisel tasemel. Tänaseni ei ole see tingimus veel 
100%-liselt täidetud.

1976. a. jätkus teadusliku töö temaatika kontsentreerumine. Üldine 
teemade arv vähenes võrreldes 1975. aastaga 17,1%. Ühe teema kallal 
töötab meil praegu keskmiselt 4,7 uurijat, mida küllaldaseks lugeda 
ei saa.

(Järgneb)

(Algus 1. lk.)
1976. a. aprillis viis ühingu «Tea- Need olid õiged kriitilised märku- 

hiliselt TRÜ koneoskuse kooli kau- dus» vabariikliku organisatsiooni sed ja nende kõrvaldamisele on ka 
du. Selle tööd juhib kooli juhatus, juhatuse presiidium läbi ühingu or- meie organisatsiooni juhatus asu- 
esimeheks Kanni Indre. Aruandepe- ganisatsioonide ja algorganisatsioo- nud, võttes aluseks komitee konk- 
rioodil, 1975/76. õppeaasta alguses njde konkurssülevaatuse. TRÜ orga- reetsed juhised, 
töötas meie organisatsiooni juhatus nisatsioon tunnistati sellel konkursil Lõpuks lühidalt veel o r g a n i -  
koos kooli juhatusega välja te- oma alagrupis esimese koha ja ra- s a t s i o o n i l i s e s t  t öö s t .  Aru- 
gutsemise programmi, millest sea- ahse preemia vääriliseks, kusjuu- andeperioodi alguses oli meie or- 
ti eesmärgiks kõneoskuse kooli tööd res me|e sektsioonidest tõsteti esi- ganisatsioonis 397 liiget, nüüd 463. 
võimalikult ühendada nende kohus- keemia- (esimees T Tenno) ja Juurdekasv oli seega 66, mis ületab 
tuslike õppetöö vormidega, mille bioloogiasektsiooni (esimees A. eelmise, 3-aastase aruandeperioodi 
puhul on võimalik anda üliõpilaste- Heinaru) head tood. juurdekasvu 17 võrra. Eelmisel aru
le teoreetilisi teadmisi ja praktilisi andeperioodil moodustasid pedagoo-
oskusi avalikuks esinemiseks. 1976. a. juunis arutati meie or- gid ja psühholoogid ühe sektsiooni,

Selle programmi ellurakendami- ganisatsiooni tööd EKP TRÜ komi- käesoleval aruandeperioodil on aga 
sel esines mitmeid organisatsioonili- tees, vaatluse all oli ajavahemik 1. selle sektsiooni asemel kaks: peda- 
si raskusi, mille puhul ilmnes ühin- jaan. 1975 kuni 1. juuni 1976, see- googika- ja psühholoogiasektsioon 
gu sektsioonide juhatuste ja kooli ga 3/4 meie käesoleva konverentsi eraldi. Teiseks muudatuseks on tea- 
juhatuse mitteküllaldane side tea- aruandeperioodist. Kõrvuti saavuta- dusliku kommunismi sektsiooni Iiit- 
duskondade dekanaatide ja partei- tuga märgiti komitee otsuses meie mine NLKP ajaloo sektsiooniga. Nii 
büroodega. organisatsiooni puudustena suhteli- jäi sektsioonide arv 18 endiseks.

1976. a. maikuus arutati ühingu selt vähest tööd kaasaegse kahe sot- 
«Teadus» vabariikliku organisatsi- siaalse süsteemi vahelise ideoloogi- 
ooni presiidiumi istungil noorte lek- lise võitluse kajastamisel ning sot- 
torite ettevalmistamist meie ülikoo- sialistliku elulaadi propageerimisel; , 
lis. Töö organiseerimise korraga lektorite esinemise kvaliteedi vähest 11 kasuks uieie organisatsiooni 
jäädi presiidiumis rahule, otsuses kontrollimist loengute retsenseerimi- ees seisvaie ülesannete täitmisele, 
soovitati meie kogemusi rakendada se teel, ei ole täielikult suudetud .Eelmine konverents oli kaks aas- 
ka teistes meie vabariigi kõrgema* ellu viia kõneoskuse koolile kavan- tat tagasi, järgmine konverents toi
tes õppeasutustes. datud programmi. mub 1980. aasta alguses.

Kontakt rektori, parteikomitee 
sekretäri ja komsomolikomitee sek
retäriga on olnud hea, mis on tul-

Sõnavõttudest ja tervis» ning «Tervislikust toitu- registreerimise kohta. Seepärast 
misest». «Telekooli» ajaloo-, füüsika- oleks otstarbekas moodustada veel

--------------------------- ja keemiatunnid on suures osas allüksused kas erialade või kateed-
Ühingu «Teadus» TRÜ organisat- me*e ülikooli õppejõudude koostatud, rite asukohtade põhimõttel (E. Tam-

sioonil on loengulise töö hoogusta- Sisuliselt ja metoodiliselt jäädakse mepõld).
miseks veel suuri reserve, seda nii nende saadetega rahule. Häirib aga * 
uute liikmete värbamisel kui pee- adressaadi puudumine, sest «Tele-
tud ettekannete arvelevõtmisel. Pa- kooli» hommikuste saadete ajal vii- Ateismialane töö tahab hoogusta-
raku on seni jäänud paljud ülikoo- bivad vanemate klasside õpilased mist: vähe on noori lektoreid. Üli-
lis peetud loengud ja vestlused koolis ega saa neid saateid jälgida, koolis on vilunud ateismilektoreid,
ühingu liinis registreerimata. Selle Seepärast tuleks taotleda nende saa- kuid nemad üksinda ei jõua kogu
puudujäägi kõrvaldamiseks tuleb dete viimist õhtupoolikule (H. Pala- tööd kanda. Neid loenguid peetak-
parandada kontakti ühingu sektsioo- mets). Sama mõtet toetas K. Veis- se ju paljudes sektsioonides, para-

ker, kes pidas vajalikuks taastada ku puudub aga nende kohta vaja-
«Telekooli» matemaatikatunnid. lik arvestus (H. Sillaste).

nide ja kateedrite vahel (A. Kiris).

Meie lektorite peamine ülesanne 
käesoleval aastal on kaasa aidata 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo-

Kõnekooli tööst ja noorte lektori- «Teaduse» TRÜ organisatsiooni 
te kasvatamisest kõnelesid delegaa- liikmete arv kasvab, kuid siiski lii- 

lutsiooni 60. aastapäeva väärikale did K. Indre ja J. Asari. Positiiv- ga aeglaselt. Iga meie lektori pee- 
tähistamisele ning NLKP XXV se^s peeti, et koneoskuse kooli töös tud loengute arvu keskmine (6 loen- 
kongressi materjalide tutvustamise- välja töötatud kindel süsteem, gut aastas) vastab Tartu linna kesk- 
le nii ülikoolis kui väljaspool seda. negatiivseks aga, et see süsteem ei misele, ent voiks olla suurem. Uuel 
Ei maksa vääriti mõista lektorite funktsioneeri veel nii nagu vaja. juhatusel tuleks tunda rohkem huvi 
atesteerimist. See ei ole umbusaldu- Rahvusvaheliste suhete ring elab selle vastu, kuidas on loenguline 
se avaldus lektori senisele tööle, üle moonaaegu, sest vana kaardivä- töö korraldatud vabariigi teistes 
vaid hoopis loengulise töö ja lekto- £' .on ülikooü lõpetanud, uued lek- kõrgkoolides, eriti TPI-s, kus võe- 
ri isiku esiletõstmine, selle tähtsus- torid üliõpilaste hulgast pole seni takse hoolikalt arvele koik oma kol- 
tamine. Atesteerimise' abil peame suutnud neid täiel määral asenda- lektiivile peetud esinemised. Siin 
........  - --- da. —"—  , r r —üldistama parimate lektorite häid 
kogemusi ja samal ajal aktiviseeri
ma loengulisest tööst eemale jäänud 
seltsimehi (J. Kalits).

peame tallinlastele järele jõudma 
(J. Tammeorg).

Ühingu «Teadus» TRÜ organi
satsiooni uude juhatusse valiti M.

Arstiteaduse sektsioon on teinud 
tõhusat tööd. Loengulise töö orga
niseerimist, eelkõige loengute arves- S a a r m a  (esimees), H. P a i a- 

Aruandeperioodil on tunduvalt tamist raskendab aga teaduskonna m e t s (esimehe asetäitja), S. L u i к 
tugevnenud ülikooli lektorite koos- pihustatus: 89 sektsiooni liiget jagu- (vastutav sekretär), K. I n d r e ,  L. 
töö Eesti Televisiooni Tartu stuu- neb 27 kateedri ja laboratooriumi Pun g ,  E. T a m m e p õ I d, T. 
dioga. Vabariigis on populaarseks vahel. Sellises olukorras on väga Ten no ja V. T ü r k. 
saanud arstide saatesarjad «Teadus raske täita nõuet loengute igakuuse

Otsus

S
 Ühingu «Teadus» TRÜ organisatsiooni töö tunnistati rahuldavaks. 
Sektsioonide juhatusi kohustati pidama oma tähtsamaks ülesandeks 
NLKP XXV kongressi materjalide edasist propageerimist, kusjuures 
erilist rõhku pandaks kaasaegse kahe sotsiaalse süsteemi vahelise 
ideoloogilise võitluse kajastamisele ning sotsialistliku elulaadi pro
pageerimisele.
Organisatsiooni juhatusel ja sektsioonide juhatustel tuleb kaasa 
aidata Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva ja 
TRÜ 175. taasavamise aastapäeva tähistamisele.
Lõpule viia loengulise töö perfokaartidel rajaneva pideva arvestuse 
sisseseadmine.

ф  Järjekindlalt juurutada lektorite atesteerimise korda vastavalt ühin
gu «Teadus» vabariikliku juhatuse juhendile, 

ф  Osutada pidevat kaasabi TRÜ kõneoskuse kooli tööle ning üliõpi
lasi senisest enam loengulisele tööle kaasa tõmmata.
Pöörata rohkem tähelepanu loengulisele tööle TRÜ kollektiivis, eriti 
üliõpilaste hulgas.

kiitust kaubatundmise ja kaubandu
se organiseerimise kateedri v.-õpet. 
Ants AAMERILE; pedagoogika ja 
metoodika kateedri v.-õpet. Kanni 
INDRELE; geneetika ja darvinismi 
kateedri dots. Ain HEINARULE; 
NLKP ajaloo kateedri juhatajale 
prof. Johannes KALITSALE; tsi
viilõiguse ja -protsessi kateedri 
dots. Peeter KASELE, anorgaanili
se keemia kateedri assistendile Ak
sel KOORITSALE; psühhiaatria ka
teedri dots. Lembit MEHILASELE; 
vaneminsenerile Anatoli MITILE; 
riigi- ja haldusõiguse kateedri dots. 
Inge ORGOLE; NSVL ajaloo ka
teedri juhatajale dots. Hillar PALA
METSALE; filosoofia kateedri 
v.-õpet. Andrus PORGILE; poliiti
lise ökonoomia kateedri v.-õpet. 
Olav RAJULE; hügieeni kateedri 
v.-õpet. Maidu SIKULE; filosoofiaA u t a S U S t a t i  tuse Pres'id ium i tänuk irja  üliõpilane

_________________________________  Jüri ASARI, dots. pedag.-kand. kateedri v.-õpet. Helgi-Mallis SIL-
Helga KURM, dots. kt., ajalookand. LASTELE; pedagoogika ja metoodi-

Aktiivse töö eest ühingu «Teadus» Siina LEPIK, dots. kt., med.-kand. ka kateedri v.-laborandile Ilme
TRÜ organisatsiooni liikmena tea- Märt SAARMA, v.-ins. Toomas SOOBILE; anorgaanilise keemia ka-
duse populariseerimisel elanikkonna TENNO, v.-õpet., majandustead. teedri dots. Aarne TÕLDSEPALE;
hulgas aastatel 1975—1976 said kand. Madis VÄLJA. Kehakultuuriteaduskonna dekaanile
Eesti NSV ühingu «Teadus» juha- TRÜ rektori käskkirjaga avaldati prof. Atko VIRULE.

Diskorite heitlus on ehk ühise keele leidmine
üheaegselt nii publiku kui zurnga. 

Mis vanal aastal jäi tegemata, Viimasesse on lubanud tulla yaba-

kogu ülejäänud tehnikagi, on klubi 
poolt).

Avalöögi teevad laupäeval Virko
peab uuel aastal tehtud saama: aeg staažikaimad diskoentusiastid Varendi ja Ivo Lani, pühapäeval

^  0«cr,fcac d ;v̂  Rü.imünni ia гИслг astuvad üles Valev Lillipuu — Olav

Ulp. Mõlemad paarid on TRO—EPA 
tee ja klubi esindajad. Muusikalise ühiskollektiivid. Meeleolu peaks tost- 
kava valib õhtu juht ise. soovi kor- rna (nais)tantsurühm.

Diskoõhtute algus kell 20.

P. S. Oleks väga rõõmustav, kui

on diskoteekide konkurss taas väi- eesotsas Riho Baumanni ja Olav 
ja kuulutada. Teatavasti sai Riias Osoliniga^ samuti komsomoHkorni- 
juba mullu oktoobris teoks I ülelii
duline diskoteekide konkurss, kust . _ 
laureaadina saabus koju öigustea- rai voib esimese poole sisustada
duskonna II kursuse tudeng Rein süvenenumat kuulamist vaar,va r00mu5lav, ku

Lang. Teda ja paljusid teisi tunnus- muusikaga Mõistagi pole erihst edu f - ^  » » g r S t ä  biluge 
tatud. aga ka tunnustamata disko- loota sei, kes paneb kauamang.va, ^ ' " “̂ s o o v  kaasaVõistelda 
reid võime nüüd näha-kuulata TRO ehkk, suureparase heliplaadi gram- m.st tekiks soov

mofonile keerlema, ise aga keerleb 
lavatagusesse hämarusse... Ja veel 
üks piiramine: kohustuslikuna tuleb 
ette mängida üks pala heliplaadilt

klubi diskoõhtutel. Konkursi ees
märgiks on diskoõhtute kvaliteedi ja 
diskorite enesenõudlikkuse tõstmine.

Võistlustingimused ei tohiks en
tusiaste eriti kohutada. Kõige ras-

TRÜ klubi nõukogu tuleb kokku 
tRomanss armunutest» (plaat, nagu 14. veebruaril kell 20.30.



IBEROAMEERIKLASTE LOOMINGUT
Uus Ladina-Ameerika kirjandus leiab tunnustust maailmas ja  vähehaaval 

ka meil Eestis, kus tõlked võimaldavad sisulise tutvuse juba õige mitme suur

mehega Nerudast, Vallejost ja  Borgesest Fuentese, Garci'a Märqueze ja Vargas 

Llosani. Järgnev valik lubab siseneda J o r g e  L u i s  B o r g e s e  (s. 1899) 

novellistikast tema bibliotekaarikosmose uude, mitte vähem põnevasse piirkonda, 

avardada seda Borgesele vaimulaadilt lähedase uruguailase E m i l i o  O r i b e  

(s. 1893) ultraistliku vaatlusega, jälg ida Lenini rahupreemia saaja kolumbia- 

lase J o r g e  Z a l a m e a  (1905—1969) lüürilisi leide ning tänapäeva Kuuba 

nimekaima novellisti O n e l i o  J o r g e  C a r d o s o  (s. 1914) otsinguid keset 

Hea ja Kurja alguse varjatud valdusi.

Jorge Luis Borges

Raamatute valvur
Siin on aiad, templid ja templite põhjendus, 
õige muusika ja õiged sõnad, 
kuuskümmend neli heksagrammi, 
kombetalitused, see ainukene tarkus, 
mida Taevas inimestele lubab, 
tolle valitseja autähised,
kelle kirkust kord vastu kiirgas maailm, tema peegel,
tehes viljakaks põlde
ja pannes piire tulvavetele,
haavatud ükssarvik, kes taganeb lõpu eel,
igavesed salaseadused,
kogu maailmakord;
need asjad või mälestus neist on raamatuis, 
mida ma valvan tornis.

Tatarlased tulid Põhjast
pisikeste pikalakaliste ratsude sadulas,
purustasid sõjaväed,
kellel Taevapoeg oli käskinud nurjatuid nuhelda, 
püstitasid tulepüramiide ja lõikasid läbi kõrisid, 
tapsid halbu ja häid,
tapsid selle ahelais orja, kes väravat valvas, 
narrisid ja jätsid sinnapaika naisi 
ja jätkasid teed Lõunasse, 
ise süütud kui metsloomad, 
ise julmad kui pussid.
Kahtlases koiduvalguses 
päästis mu isaisa raamatud.
Need on siinsamas tornis, kus elan mina 
ja meenutan päevi, mis olid nende teiste, 
võõraste, muistsete inimeste omad.

Minu silmad päevi ei tunne. Riiulid
on väga kõrged ja minu aastad ei küüni kuhugi.
Penikoormate viisi on tolmu ja und ümber torni.
Keda mul petta?
Tõsi on see, et iial pole ma osanud lugeda,
ent mind lohutab mõte,
et kujutlus ja mõte on saanud juba üheks
selle inimese jaoks, kes olemas oli
ja kes praegu võib näha seda, mis olid kord linn
ja mis saamas on kõrbeks.
Kes keelab mul unistada, kuidas ma kord
tarkuse saladuse avan
ja sümboleid joonistan oskaval käel?
Minu nimi on Xiang. Olen see, kes valvab raamatuid, 
mis võib-olla on viimased, 
sest mitte midagi ei tea me Riigist 
ega Taevapojast.
Raamatud on neil kõrgeil riiuleil, 
lähedal ja kaugel korraga,
salapärased ja siiski nähtavad nagu tähed taevas.
Siin on aiad, templid.

Hispaania keelest 
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Lembit Karu joonistused.

Jorge Zalamea

Eosed
Sajandite aeglusega tõuseb Lin

nutee mööda öö rada, ta liugleb 
mustal plüüsil nagu jäme uss, kelle 
ovaalsete tähnide fosfor süütab koos 
iga lainetusega ta limase selja ja 
paneb tules sädelema loendamatud

kollased ja sinised soomused. Väl
ja sirutub tema suur käsivars keset 
galaktikate sõnajalapuhmaid ja udu- 
kogude tõmblevaid plasmasid, kõ- 
verdub üle mere, vabade mäslevate 
voogude massi, ning silmapiiri taha 
hoobab ta oma veikleva keha esi
otsa, et kes teab kui kaugele küün
divas üksinduses jõuda hammusta
ma oma saba.

Meri peegeldab seda lima, norsa
tes nagu sasipäine hiidnaine, kes

avab oma unetu kõhu külma armas
tuse sihitule tööle.

Kogu ruum võngub kurdilt, aegla
selt, jääva keerlemise ja pöörlemise 
tungi raskuse all.

Loiult jäljendab teokarbi spiraal 
rannaliival taevakehade uhterännet.

Ning minu peopesa all vastab su 
häbeme soe tuige — oh naine — 
kohutavate küütlevate ruumide ja 
rahutu mere rütmile.

Hispaania keelest 
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Onelio
Jorge
Cardoso

Hilaririo a|as
Kõrvus oli kõige nimi alguses 

heli. See võis olla tuul, mis kolistas 
lahtise aknaga, aga ka hõikamine 
Hilariost palju kaugemal, seal, kus 
algas tänav, ja hõige, mis häälte 
rümas lagunes vastu Hilariot. Kõr
vus olid kõik alguses helid.

Hiljem aga, kui ta juba seista os
kas, tasakaalu hoides hälli serva 
külge klammerdus ja nuttu asjade 
poole suunas, mida ta armastas või 
ei armastanud, eristusid helid, nagu 
peade helid häälteks ja asjade he
lid müraks; ning see oli selle esi
mene eraldamine, mis jõuab kõr- 
vusse kui müra või kui hääl.

Teisena tuli enne kolmandat aas
tat keset mõistatusi ja arusaamatu
si aeglaselt avastus, et sõnad esin
davad oma loomuselt ja püsivuse 
vormilt tegusid, mis võivad kas juh
tunud olla või alles olla või tulla.

Ainult sugu vaikis. Vaid pealt
näha tegutses liige, niisutades 
mähkmeid, vaid iga päev ärgates 
oli ta iseteadvalt püsti; kuid ta tegi 
vahet värvide, tooruse ja helluse va
hel, eristas ühe omasuguse lõhna 
teisest lehast, ühe maitse teisest, 
sosina selle vaenlasest mürast.

Seejärel, sedamööda kuidas aeg 
edasi läks — viis või kuus aastat — 
või palju varem või tunduvalt hil
jem, algas kauge sõna kaudu selle 
hukkamõistmine, mis pidi ilmuma 
teadvuseta iseenesest ja tunnetuseta 
oma salajasest teost. Ning sõna 
kinnitas, et seda vett ei jooda ja 
toda küll. Ja sõna oli vormija kole
tis, mis jagas elu kahte ossa, heaks 
ja kurjaks, mis hakkas välja pigis
tama tema verd.

Seda ei katsuta, see teeb käe lö- 
diseks ja kui sa paned lödise käe 
suu juurde, teeb see lödiseks suu, 
teeb lödiseks luud, teeb sul lödiseks 
hinge.

Hing on miski, mis on naha all, 
veel sügavamal kui liha, peaaegu 
luude taga, ja ta on nagu sosin või 
õõs või nagu eimiski, mille kadu
des kaob kõik.

See kõne ülevalt, kõige sageda
mast ja kõige armsamast peast, aga 
öeldud vaid kahe kiire sõnaga: 
«Päh, laps.»

Siin on see Hilario; lödistas kõik 
kohad täis. Sul pole muud, kui vaa
data seda koletut kogu, mis jalge 
vahel takistab ta käiku, liikumist. 
Mis manab rahva naeru, näpuga 
näitamist, süü, hukkaläinud hing, 
mis pidi olema Hilario sees ja mida 
seal vist enam isegi pole ja mis on 
lahkunud, ehmunud nii suure hulga 
kõntsa pärast, ning sellepärast 
näed sa, et ta silmad ja kogu keha 
on eksinud. Pisikesed, ähmased, 
nagu sea silmad vaatamiseks. Käbi- 
jas pea, ilalõng suus, räpased kat
kised nartsud, suured paljad hare- 
vil jalad. Sa näed teda siin, kuuled, 
kuidas teda hõigatakse, kuidas rah
vas koguneb, punastab ja end lõ
bustab selle tulepäikese all, mis mei
le äkki elu andis.

Roojane, oma liikmest peale ka

dunud Hilario, kui tal poleks tul
nud seda teha. Siin ta sul on; kee
gi pole teda sünnitanud. Ta tuli nii 
nagu ta on, ühekorraga ja ilma et 
keegi oleks teda ilmale toonud. Aga 
ta on kasvanud ja nüüd äkki eksi
nud, olles oma liikmega teinud, ju
mal üksi teab mis ta tegi!

Ja kõik see öeldud väheste sõna
dega:

«Vaat mis Hilariost nüüd sellega 
mängimise pärast, sellega käimise 
pärast, sellega asjade tegemise pä
rast saanud on.» Hilario, roojane ja 
roojaja. Tema hurtsik, kus ta elas, 
must muldjas varaentierra, oli 
eemal, seal, kus see ei häirinud 
enam kodu ega kellegi silmi; vaba
müürlaste loggia üksildasest hoo
nest edasi, väljaku taga, kus käidi 
palli mängimas või tuulelohesid 
lennutamas.

Varaentierra'st väljus katk, tema 
katk, ja see levis mööda maailma ja 
tõi kõikjale lehka ja põhjustas 
moondust ja haigusi ja levitas kur
ja ja kogu halbust külas, mida Hi
lario roojas alates oma kehast ja 
oma süüst, tollest koletust ülipaisu- 
nud suguliikmest.

Küllap oli see Bruno, kes tõi emi
se. Kes ka mitte, sea[ see röhkis öö- 
jasmiini põõsa all, sõi, nuuskis lär
makalt sagides vana küna mustas 
vees. Pea maas, kõrvad silmadel ja 
saba keerdus.

All seasulu kogunev hais ja ülal 
ja õhtust peale jasmiini lohn, mis 
tõrjus maailmast Hilario lehka. 
Seal oli emis.

Keskpäeval paistab päike taeva 
keskelt. Asjad ähmastuvad lämbu
ses. öhk jääb seisma, täitub soo
juse elektriga ja nii on kohe teada, 
kust mingi müra tuleb. Isa teeb lõu
nauinakut ja ema võitleb sees ikka 
veel oma kurbusega.

Susana läheb; päikese käes särav 
valge tärgeldatud rätik katab mus
ta pead, ta läheb, et kell neli tagasi 
tulla ja hakata siis süüa tegema, öu 
jääb tühjaks, känguma elektriga täi
detud vaiksesse õhku.

Kui isa hobune on tallis, siis on 
see ainuke müra, mis on kuulda, ta

kas norsatab või tambib kabjaga 
vastu tsementpõrandal peletades 
kollaseid parme, keda ta ise on kõr
vades kaasa toonud põllult. Muud 
müra ei ole, teha pole midagi. I\ui 
oige ronida mööda guajaava siidjat 
tüve viimase elutoa katusele ja vi
sata seal pikali kõige kõrgema oksa 
varju, mis kulgeb üle kivikatuse, 
heita selili ja vaadata pimestavalt 
sinist taevast või suikuda.

Kuid on kümme aastat ja pole 
und. Sellepärast ronib ta maha ja 
läheb kaevu juurde kilpkonnadega 
toorest mängu mängima. Seal all, 
umbes kuue-seitsme meetri sügavu
sel, ronivad ujuvatel rontidel kilp
konnadest vangid, nad võtavad päi
kest, mis praegu keskpäeva ajal 
jõuab nendeni vaid viivuks.

Siis võib mängida julma mängu. 
Võib, ja mängitaksegi: võetakse 
pihku suur kivi ja lastakse sel kuk
kuda. Kilpkonn ei tea midagi ooda
ta: ta on nagu uinuv kivi. Mõju on 
metsik; kivi lööb kas vastu kilpi 
või ujuva rondi keskpaika või ser
va. Igal juhul kilpkonn hüppab, hüp
pab voib-olla oma elu pärast, õõn
sast sügavikust kostab vali sulpsa- 
tus ja ninna tõuseb liikvele pandud 
põhjavee lehka. Lahti lastakse tei
negi kivi, mis veel hetke eest palja 
tahte varal käte vahel püsis, ja 
nüüd on nad vabad. Korraks mat
tub all kõik, siis aga ilmub viker
kaar, mis kestab silmapilgu — tu
leb olla tähelep_anelik, et seda mär
gata — ning lopuks sukeldub kilp
konn end päästma või on nagu 
mõni katkine asi, mis aegamisi põh
ja vajub. Ja kurk jääb kuivaks lõ
buta mängulobust ja  saamata veest.

Ka seda kõike võib teha. Kõik see 
aitab liikuma panna verd, mis otsib 
kehas uusi sooni, et käia ja ringi 
joosta. Püütakse leida rahuldust 
millelegi kaugele, mis on juba esi
mestest päevadest peale välja vali
tud ja mis kümneaastaselt võitleb 
tähelepanu eest.

Ja võib teha muudki: üle tara 
piiluda — aitab, kui välja paistavad 

(Järg 4. lk.)

Emilio Oribe

Asjade võim
Iga asi
on kivistunud aja 
killuke.

Et seda omastada,
ei tasu teha mesilase moodi:
hoida seda salakärgedes
koos kategooriate või kontseptsioonide
meega.

Asjad hakkavad alati 
mässama
oma omanike vastu.

Sellepärast maailma alguses 
hakkas pimedus ein gelgi mässama 
ja tiris inimesed välja paradiisist: 
nad kolmekesi olid 

ju kehad,
niisiis asjad.

Ülejäänud olid inglid või ideed 
ja jäidki ustavaks,

puhtaks,
õndsaks!
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Onelio Jorge Cardoso

Hilario ajas
(Algus 3. lk.) 

laup ja silmad —, kas Jimenezed 
lõunauinakut teevad, ja vaadata ka- 
lebassipõõsa vilus lõõtsutavat sira
kil koera ja visata teda kõvasti ki
viga ja las ta kiunub, las ta märat
seb, tulgu pealegi hääled ja jälle 
uued õiendamised ja ta võib van
duda, et ei, ja ta vannub neile iga 
teinegi kord täpselt sedasama.

Võib, aga täna on emis. Emis 
õitsva jasmiini all.

Praegu ta magab, lösakil maas, 
röhib läbi une palavuse käes, kuna 
üle kogu ta keha langeb vähehaa
val jasmiini vari.

Niipea kui ta läheneb, hakkab 
emis ärksamalt ruigama ja kergitab 

#pead. Tema naeratab, astub aegla
selt lähemale, ta tunneb mängu; 
ema õpetas seda talle üks õhtu mee
leldi: iga siga, kui teda kõhu alt 
kratsida, heidab lõpuks maha.

Ootamatult annab ta talle plaksu 
turjale ja loom ajab end vingata- 
des jalule. Siis hakkab ta usaldust 
võitma; sirutab käe, sügab tal soo
ja ümarat kõhualust. Loom röhib 
heameelest, hakkab end maha kallu
tama ja heidab lõpuks uuesti maga
ma. Tema naeratab, ta võib süütut 
mängu sada korda otsast peale ha
kata ja sada korda oma tahtmist 
saada. Ja ta hakkabki taas pihta; 
ta on välja sirutanud käe ja otsib 
säravat kõhtu, kui emis poole lan
gemise pealt tõuseb, jalad harki 
ajab, küürutab ja kusema hakkab.

Tema silmad vaatavad ja kõrvad 
kuulavad ja kohutav jõud, mis on 
temast üle ja mis lömastab kõik ta 
sõnad ja kõigi sajandite kõigi keelte 
sõnad, paneb ta vere liikuma ühes
ainsas suunas, ja kõigepealt kaob 
käsi, nii nagu pärast kadus käe jä 
rel elu.

Ja ta tegi seda, kui tuul vaikis, 
kui võis õigel ajal ära aimata, kust 
tuli müra ja kes tuli koos sellega.

Niisugune on siis see õhtu. See 
esimese korra esimene õhtu kümne
aastaselt. Jäädakse üksi iseenda 
hüljatusega, nagu siis, kui oldi 
kahe- või kolmeaastane ja kui 
eemaldus hääl.

Kuid on kümme aastat, ja kui 
nüüd iseendaga üksi jäädakse, ei 
ole enam nii tähtis hääl kui mäles
tused, mis seda asendavad ja mis 
sügavuses, seda olemata, on hääl 
ise ja süü.

Aga kui need oleksid äkki head 
mälestused, need, mis seovad teda 
jõega suvel, värske veega, mango
dega, säravate agvakaatedega, mil
lelt hiilgab niisket valgust, või too
kord merega, kui isa pärast pikka 
püüki koju tuli ja pani ta ette esi
mese suure elusa kala, mis pildus 
vee kuldseid piisku ja lõi nagu hull 
sabaga laksu? Kuid neid ei ole; ei 
ole üldse muid mälestusi kui ainult 
üks, kummitav, paljukordistuv ais- 
tinguis, mis on ihus juba kuuendat 
tundi pärast keskpäeva: looma hais, 
röhkimine, särava naha puudutus, 
silmad, mis vahivad üles, otsivad 
jasmiini.

Aga miks olid need mälestused

halvad, kui looma ja agvakaate 
nahk on üks ja sama? Kas polnud 
kuldses sädeluses peksleva, esma
kordselt nähtud kala ehmatus see
sama, mis pani kloppima südame, 
nii nagu see kloppis keskpäeva ajal, 
kohutaval hetkel emise juures?

Kes oli siis kehtestanud erinevu
se? Hilario.

Hing, eimiski, õõs, mille kadudes 
kaob kõik, oli vaevalt sündinud ja 
nüüd äkki, lennu pealt oli teda ül
latanud Hilario, oli teda ehmatanud. 
Siis aga kõige halvem: füüsiline 
muutus Hilarios, moondumine pea
laest jalatallani.

Teiste sõnadega: omada särgi all 
äkitselt tumedat värvitut haisvat 
rõhuvat koletut liiget, mis segab 
käimist ja teeb teistele nalja. Ooda
ta teda ja isegi mitte suuta teda kä
tega tagasi lükata, sest ta tuleb ise
enesest, ilma et teda keegi oleks 
sünnitanud, ilmub ihust välja ja 
Hilario käed ei suuda end enam ta
gasi hoida, vaid otsivad teda, täi
sid, mäda, selleks et kratsida, nagu 
see alati kõnniteel ja tänaval oli. 
Halastamatult sel esimese korra esi
mesel õhtul kümneaastaselt tuleb 
Hilario ja ta tuleb alati ja iga kord, 
kui algab uuesti armastus ajas.

Hispaania keelest 
JÜRI TALVET

Tähelepanu, 
tõlkijad!

Töid tõlkevõistlusele on juba laeku
nud. kuid ootame neile kindlasti lisa 
kuni 28. veebruarini 1977. Meeldetuletu
seks neile, kes pole jõudnud oma tõlkeid 
veel vormistada: tõlkekonkursi «1977» 
tingimused avaldasime ajalehes «TRÜ» 
nr. 22 (28. V 1976), neid kordasime 
«TRÜ»-s nr. 36 (15. X 1976).

Dotsent Marta Lõh m us

mmm

ilLosaiilt iiftest kursusest
Selle kursuse inimestest.

Sellel kursusel on palju mitme
suguseid inimesi, keda on nimeta
tud ka õpihimulisteks noorteks. Ise 
nad ennast nii ei nimeta. Nad ni
metavad end üliõpilasteks. Mõni 
neist ütleb: «Meil on väga tore ja 
üksmeelne kursus.» See on väga ilu
sasti öeldud. Mõni aga ütleb: «Meie 
kursusest ei tule kunagi midagi 
head välja, sest igaüks meist elab 
omaette elu.» See on natukene hal
vasti öeldud, kuid mõlemal ütlejal 
on siiski teatud määral õigus. Nad 
lähenevad asjale isiklikust küljest 
ja peavad silmas omi suhteid kur
susega. Need, kes tulid ülikooli eri
liste soovidega ja kellele siin tõesti 
ei meeldinud, läksid ära. Peamiselt 
mehele. Ka neil oli teatud määral 
õigus.

Selle kursuse kursusevanem.

Kursusevanem räägib nõnda: 
«Mina püüan omalt poolt teha kõik, 
et kursusel valitseks üksmeel, et 
kõik rõõmud ja mured jaotataks 
võrdselt, et me kõik koos saaksime 
lõpetada ülikooli ja et meil kunagi 
hiljem poleks piinavalt valus tulu
tult veedetud aastate pärast.» Ta on 
ilus tüdruk, õpib ja laulab hästi.

Selle kursuse hingestatud teod.

Üldiselt tehakse palju. Suure hin- 
gestatusega moodustatakse mitme
suguseid komisjone ja väga aktiiv
selt võetakse osa nende tööst. Üks 
selle kursuse üliagar tütarlaps las
kis end valida korraga kuue komis
joni koosseisu. Siis ühel päeval 
unustas ta minemast ühe komisjoni 
koosolekule, sest oli viibinud samal 
päeval juba kolmel koosolekul. Ja 
õigesti tehti, kui ta tagandati üli
õpilaste isikliku hügieeni korras
oleku eest võitlemise komisjoni ase
esimehe abi ametikohalt. See oli tal
le paras vastutustundetu suhtumise 
eest hügieeni korrasoleku küsimus
tesse.

Selle kursuse üliõpilased käivad 
ühiskondlikus korras teatris, kinos 
ja maal vanaisade juures. Viimati 
koos vaadatud rahvateatri etenduse

le «Tolmu ja kulla poola tants» 
järgnenud arutelul, mis kestis poole 
ööni, jõuti järeldusele, et ka nii võib. 
Kuigi oleks võinud teisiti. Ürituse 
organiseeris kultuurilise töö ko
misjon eesotsas Leidy Võsamaaga. 
«Aitäh sulle, Leidy!» ütles kursus 
kooris.

Üldse armastab see kursus kul
tuuri väga. Algaval semestril ot
sustati läbi viia kultuurse käitumi
se hoognädal. Miinuspunktidena lä
hevad arvesse nii nina nuuskamine 
vales kohas, kottis riiete kandmine, 
korrastamata nägu kui ka elektri 
kasutamine valgustamise eesmärgil 
liiga heledas auditooriumis. Kellel 
kõige vähem miinuspunkte, see 
sõidab Nuustakule. Kõik on hästi 
läbi nähtud.

See kursus 
taidlusfestivalil.

See kursus võtab väga aktiivselt 
osa üleülikoolilistest üritustest. 
Ammu’s oli see aeg, kus terve kur
sus kihas nuputamispalavikus. Ni
melt mõeldi, millega esineda taid
lusfestivalil. Koostati luuleprog- 
ramm Majakovskist, Underist ja 
omaloomingulisest luulest. Oksik- 
luuletuste vahel esineti kitarri, kla
veri ja rahvatantsudega. Selle luu- 
leprogrammiga väljendati noorsoo- 

•le omaseid vaateid. Kursus teenis 
ära sooja aplausi ning kolmanda 
ergutusauhinna. Rõõm oli väga suur 
ja kõik olid rahuldatud. Kursuse ju
hendaja samuti.

Kahest selle kursuse 
noormehest.

Öpib sellel kursusel noormees ni
mega N. Oma helesiniste silmade 
ja korralikult soetud tuhkblondide 
juustega äratab ta vastutulijates 
ainult sümpaatseid tundeid. Ta on 
tore ja tark poiss ning sellepärast 
võib tema poole pöörduda mis ta
hes nõu saamiseks. Oma nõukast 
abist ei keeldu ta kunagi. Aga kas 
tarvitseb mul lisada, et tal on 
õpingutes küllaltki silmapaistvad 
tulemused? Ei, muidugi mitte.

Sellel kursusel õpib ka noormees 
M. Suurema osa ajast, ka loengute 
ajast istub ta kohvikutes või õlle

saalis. Ja sealgi ei käitu ta viisa 
kalt. Visalt levivad kuuldused, nagu 
oleks see karvakasvanud noormees 
ükskord täiesti avalikult, kätt suu 
ette panemata haigutanud loengul 
häälekalt ja šokeerinud niiviisi ra
hulikke konspekteerivaid õpingu
kaaslase Üliõpilane M. on väga pa
ha ning sõbradki on tal säärased.

Ükskord, kui N. sammus alla 
Toome varemete juurest, kus ta vii 
bis õppimise eesmärkidel, tuli talle 
vastu kursusekaaslane M. Samal 
ajal kui M. läägeid Lääne šlaagreid 
vilistas, mõtiskles N. inimeste üks
kõiksusest ja vaatas pargiteed, kus 
vedelesid hooletult visatud paberi
tükid, suitsuotsad ning kasutatud 
spikrid. N. mõtles juba prügi kok
ku korjama hakata, et prügikasti 
viia, kui järsku märkas käkras viie- 
rublalist. M. seda ei näinud. Kui
das ta võiski märgata, kui ta sil
mad olid alkohoolsest joogist äh
mastunud?! N. aga, kuigi stipipäe- 
vani jäi veel nii mõnigi päev ning 
tal oli _teatud majanduslikke ras
kusi, võttis viielise ja viis deka
naati. Dekanaat otsis üles selle õi
ge omaniku. N.-ile avaldati palju 
tänu.

M., kes poleks niisuguseks sam
muks võimelinegi olnud, kukkus aga 
juba esimesel eksamil oma mitte- 
teadlikkuse tõttu läbi.

Kahe selle kursuse noormehega 
sündinud lugu näitab ilmekalt, kui
das peab toimima eeskujulik üli
õpilane ja kuidas toimib paha üli
õpilane.

Selle kursuse kursuseõhtu.

Kursusevanem ütles ühel päeval 
säärased sõnad: «Teate mis? Teeme 
õige ühe toreda kursuseõhtu.» Kur
sus oli asjaga päri. Mõne päeva pä
rast toimuski õhtu teemal «Kuidas 
saada targaks?» ja möödus väga lõ
busalt, sest kohal olid nii mitmedki. 
Sedasi õpitakse üksteist hästi tund 
ma.

Meie hulgast on jäädavalt lahkunud hea seltsimees, NSV Liidu aja
loo kateedri dotsent Marta Lõhmus.

Marta Lõhmus sündis 15. detsembril 1921. aastal Valgamaal kehvik- 
talupoja paljulapselises perekonnas. 1941. a. lõpetas ta Valga Kesk
kooli. Aastatel 1945—1950 õppis Marta Lõhmus Tartu Riikliku Üli
kooli ajaloo-osakonnas, mille lõpetas kiitusega. Järgnes sihtaspirantuur 
Moskva Riikliku Ülikooli juures ja väitekirja kaitsmine. 1954. aasta 
kevadest töötas lahkunu TRÜ õppejõuna, algul vanemõpetajana, hiljem 
dotsendina. Ta spetsialiseerus NSV Liidu ajaloo uuemate perioodide 
uurimisele ja õpetamisele: luges NSV Liidu ajaloo sotsialismi perioodi 
põhikursust, mitmeid erikursusi, juhendas eriseminare ja diplomitöid. 
Erilist tähelepanu pööras M. Lõhmus ajaloo seostamisele ümbritseva 
eluga, kaasaegse kohaliku materjali laialdasele kasutamisele, lüües 
agaralt kaasa kodu-uurimuslikule tööle. Ta oli üks esimesi ülikoolis, 
kes tegeles tööliskollektiivide sotsioloogilise uurimisega Tartu ettevõ
tetes. Tema teaduslike tööde nimekiri küünib veerandsajani.

Marta Lõhmuse teaduslik-pedagoogilise tegevuse teine põhisuund on 
seotud ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamise metoodikaga. Kui 1950. 
aastate lõpul sai teoks esimene nõukogulik ajalooõpik Eesti NSV aja
loost keskkoolidele, kuulus Marta Lõhmus selle autorite hulka. Meie 
vabariigi koolides praegugi kasutusel oleva Eesti NSV ajaloo õpiku 
õige mitmed peatükid pärinevad lahkunu sulest. Lugedes aastate vältel 
metoodikakursust, juhendades pedagoogilist praktikat ja esinedes su
vekursustel ning seminaridel ajalooõpetajatele, andis ta hinnatava pa
nuse ajaloolaste kaadri ettevalmistamisele enam kui kahe aastakümne 
jooksul. ' , ...

Marta Lõhmus oli veendunud võitleja töörahva ürituse eest. jyba 
esimesel nõukogude aastal astus ta Kommunistlikku Noorsooühingus
se. Sõjajärgsetel aastatel võttis ta aktiivselt osa TRÜ komsomolielust, 
täites mitmeid vastutusrikkaid komsomoliülesandeid. 1949. aastal sai 
temast Kommunistliku Partei liige. Korduvalt valiti teda Ajaloo-Kee- 
leteaduskonna parteibüroosse ja ajaloo-osakonna parteigrupi sekretä
riks. 1970. aastatel koondus tema hool ja tähelepanu peamiselt 
ametiühingutööle. Marta Lõhmus juhtis TRÜ ametiühingukomitee liik
mena kohusetundlikult lastesektori tegevust ja oli viimastel aastatel 
Ajalooteaduskonna ametiühinguorganisatsiooni juht. Kolleegid ja õpi
lased hindasid teda hea organisaatori, mõnusa kaaslase ja tähelepane
liku seltsimehena.

Vaatamata raskele haigusele jäi Marta Lõhmus oma tööpostile, kuhi 
tervise jätkuv halvenemine sundis teda õppetööst eemale jääma. 5. 
veebruari hommikul lakkas tuksumast tema süda. Arvukad kolleegid 
ja õpilased, sajad vabariigi ajalooõpetajad meenutavad dotsent Marta 
Lõhmust sügavas leinas.

Kolleegid

Sellest kursusest veel.

Koos . puhates ja õppides kasvab 
sellest kursusest tugev kollektiiv. 
Seda tingimusel, kui.mõned erandj 
likud elemendid suudetakse kursu
sega kokku sulatada, sest kursusel 
olgu oma puhas ning sile nägu.

Selleks korraks olen ma rääkinud. 
Siia panen punkti.

RAIMU HANSON

Arstipunkt teatab
Üliõpilased, kes käivad kehalise 

kasvatuse erigrupis või on võimle
misest vabastatud, peavad tulema 
veebruarikuu jooksul arstipunkti 
uuesti läbivaatusele kehalise kasva
tuse grupi määramiseks kevadse
mestril.

Hilinejate soove ei rahuldata. Ka 
ei arvestata ega kinnitata haiguse 
tõttu ajutisi kehalise kasvatuse tun
didest vabastamise tõendeid tagant
järele; д - • .

SPORDIAKTIIV!

Teaduskondade spordinõukogude 

liikmed, sektsioonide juhatused! 

Ülikooli spordiaktiivi nõupidamine 

on teisipäeval, 15. veebruaril kell 16 

kehakultuurimajas auditooriumis 

302.

KORVPALLI KAPTEN ID!

Laupäeval, 19. veebruaril algavad 

TRÜ meistrivõistlused korvpallis.

Võistkondade loosimine ja män

gude kava koostamine on teisipäe

val, 15. veebruaril kell 16 kehakul- 

tuurimaja auditooriumis 302. Kap

tenitel võtta’, kaasa ülesandmisle- 

hed.

SUUSKADEL TARTUST 
KÄÄRIKULE!

Järjekorras juba kolmeteistküm
nes suusamatk Tartu—Kääriku toi
mub 19. veebruaril.

Matkaks palume registreerida 
15.— 17. veebr, kella 10—16 TRÜ 
spordiklubis. Soovijail on võimalik 
ööbida Käärikul (kohtade arv piira
tud!). Tagasisõidu nii laupäeval kui 
pühapäeval kindlustab spordiklubi. 
Muud vajalikku informatsiooni saab 
registreerimisel.

Matk läheb arvesse teaduskonda
de massispordi ürituste konkursil. 
Seepärast ootame registreerimisel 
pikka järjekonda. Juhiseid ja head 
nõu matkaks anname järgmises le
hes.

TRÜ spordiklubi

Statistilise andme
töötluse seminar
Käesoleval semestril korraldab 

TRÜ arvutuskeskus järjekordse' 
seminari statistilisest andmetöötlu
sest. Seminari kuulajatele antakse 
andmeanalüüsi üldpõhimõtete kõrval 
terviklik ülevaade arvutuskeskuse 
statistilisest andmetöötlussüsteemist 
ning selle praktilise kasutamise ju
hised.

Osavõtt ei eelda matemaatilist 
eriettevalmistust.

Seminar toimub 15. veebruarist 

alates teisipäeviti kell 16.15—18 
Liivi t. 2 aud. 104.

SUUSAMATK 

PUKA— KÄÄRIKU

toimub 13. veebruaril. 13 km pik

kune rada on sisse aetud. Osavõtu 

tingimused: Puka rong väljub Tar

tust kell 7.45, võib matkata Puka— 

Kääriku—Puka. Rong Pukast Tar

tu väljub kell 16 paiku.

Kell 12 eribuss Kingissepa 19— 

Puka. Buss viis matkajate pakid Pu

kast Käärikule (söökla koridori).

TRU spordiklubi

N B ! M B!
NB! Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ» 

nr. 3. 4. vepbruaril k. a. ilmunud «TRÜ» 

aastanumber peab olema 1977,

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, .ректората, комдаета 
ЛКСМ и профкома’ Тартуского' госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk, 

'Tartu, Ülikooli 17/19. II I . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 671. MB-00353.
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V. Mastjukov (Moskva). Tundmatu sõduri haual Moskvas. Fotojutustus. 1968.

Meie rahuliku 
töö kaitsel

23. veebruaril saavad Nõukogude resl- 
vajoud 59-aastaseks. Koos kogu rahvaga 
valmistuvad ka sõjamehed väärikalt tä 
histama Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni juubelit. j

Nõukogude armee ja  laevastik sündi
sid koos revolutsiooniga, nende ülesanne 
oli nõukogude võimu kaitsmine. 28. jaä- 
nuaril ja 11. veebruaril 1918. a. andis 
Rahvakomissaride Nõukogu välja dek
reedid, mis said aluseks Tööliste ja t a 
lupoegade Punaarmee ning Tööliste ja 
Talupoegade Punalaevastiku asutamisele. 
Nõukogude relvajõudude teke on tihe
dalt seotud V. 1. Lenini tegevusega, ka 
Rahvakomissaride Nõukogu esimetie 
ning partei juhina pööras ta suurt tä 
helepanu noore riigi kaitsevõime tugev
damisele.

Meie maa kaitsevõime küsimused on 
käesolevalgi ajal partei ja valitsuse tä
helepanu keskpunktis. «Mitte kellelgi ei 
pea olema kahtlust ka selles, et meie 
partei teeb edaspidigi kõik selleks, et 
kuulsusrikastel Nõukogude Liidu relva- 
jõududel oleksid kõik vajalikud vahen
did oma vastutusrikka ülesande täitm i
seks nõukogude rahva rahuliku töö 
kaitsjana, ülemaailmse rahu kantsina,» 
ütles L. Brežnev NLKP XXV kongressil.

TRÜ-s võtavad üliõpilaste sõjalis-pat- 
riootilisest kasvatamisest aktiivselt osa 
reserv- ja eruohvitserid. Toimuvad koh
tumised Suure Isamaasõja veteranidega, 
kes votsid osa Eesti NSV vabastamisest, 
Korraldatakse teoreetilisi konverentse 
mitmesugustel sõjalis-patriootilistel tee
madel. Käesoleva aasta veebruaris on 
kavas pidada konverents «Elus on alati 
võimalus kangelasteoks». Üliõpilased on 
kuulanud loenguid sellistel teemadel 
nagu «NLKP XXV kongress imperialismi 
aktiivsusest ning vajadusest tõsta sõ
durite ja  madruste, kõigi nõukogude 
inimeste valvsust», «Lenin ja NLKP 
kodumaa kaitsmisest», «NLKP XXV 
kongress maa kaitsevõime ja  Nõukogude 
relvajõudude sõjalise võimsuse tugevda
misest» jt.

Sõjalis-patriootilisele tööle aitab palju 
kaasa hästi korraldatud näitagitatsioon, 
mitmesugused konkursid, üliõpilaste ise
seisva tööna koostatud referaadid jne. 
Nende ürituste eestvedajatena võiks ni
metada A. Vassiltšenkot, P. Fomenkot, 
V. Kotovit, V. Baronit, V. Sinods- 
kit jt.

Sõjalis-patriootiline kasvatus ja sõ- 
jandusalane ideoloogiline töö hõlmavad 
paljusid küsimusi. Olulisel kohal on 
siin võitlus kodanliku ideoloogia vastu, 
kommunistliku maailmavaate ja patrio
tismi kasvatamine nõukogude noortes.

JAKOV SAMODUMSKI, 
meditsiiniteenistuse alam

polkovnik

TRÜ NÕUKOGU

* 4. veebruari koosoleku esi
meseks põhipäevakorrapunk- 
tiks oli teadusprorektori majan
dusteaduse doktori Herbert 
Metsa aruanne 1976. aasta tea
dustööst ülikoolis. Eelmises a ja 
lehenumbris alustasime selle 
avaldamist, täna võite lugeda 
järge. Et aspirantuuriosakonna 
tö ö moodustab siin ühe tahu, 
andis sellest ülevaate aspiran
tuuriosakonna juhataja Salme 
Laar.

Tähtajaks esitati 20 väitekir
jast 19, mis näitab edasiminekut, 
sest mõlemal eelmisel aastal on 
vähem väitekirju õigeks ajaks 
valmis saanud. Kui valmimise 
tähtaegadega enam-vähem toi
me tuldi, siis VAK-i uue põhi
määruse täitmisega küll mitte. 
Uute eeskirjade põhjal peab väi
tekiri olema juba tähtajaks esi
tatud vene keeles. «Kateedriju
hatajad ja teaduslikud juhenda
jad peaksid aspirante sellest in 
formeerima ja täitmist rangelt 
jälgima,» rõhutas S. Laar.

Vastuvõtuplaan täideti 98%-li- 
selt, samal ajal tuli teha mitmel 
erialal muudatusi. Siin ongi as
pirantuuriosakonna töös muret
tekitavaim koht — kateedrites 
ei hoolitseta veel küllaldaselt 
järelkasvu eest. Vastu võeti 46 
aspiranti ja 2 stažööri-õppejõu- 
du, Neist 40-1 oli trükis avalda
tud teaduslikke töid või üliõpila
sena kirjutatud võistlustöid. 
ÜTÜ tööst osavõtnuid oli samuti 
40, seda on veidi enam kui 1975. 
aastal. Üle-eelmise aastaga võr

reldes on vastuvõetute hulgas ka 
rohkem NLKP liikmekandidaate, 
liikmeid ja kommunistlikke noo
ri (nüüd 78,2%, 1975. a. 56%).

Aasta jooksul arvati aspiran
tuurist välja 2 statsionaarset ja
7 mittestatsionaarset aspiranti. 
Praegu on kokku 147 aspiranti 
(64 statsionaarset ja 83 mitte
statsionaarset).

Vastuvõetud otsuses 1976. a. 
teadustöö kohta kohustati ka
teedrijuhatajaid ja teaduslikke 
juhendajaid täitma 1977. a. aspi
rantuuri vastuvõtuplaan õigel 
ajal.

* Edasi kuulati ära arstipunk
ti juhataja Aino Soiltsi ülevaa
de üliõpilaste tervislikust seisun
dist ja  selle parandamiseks teh
tust möödunud aastal.

Esitame kõigepealt mõned ar
vud. Läinud aastal tuli 100 ü li
õpilase kohta 388 haiguspäeva. 
Nagu eelmistel aastatel nii oli ka 
nüüd kõige enam haigeid filo
loogide hulgas, järgnevad aja
loolased, matemaatikud ja fü ü 
sikud. Dispanseersel arvel kroo
niliste haiguste tõttu on arsti
punktis 198 üliõpilast ehk 4 ü li
õpilast 100 kohta.

Profülaktilise tööga alustas 
arstipunkt kohe sügisel, et no
vembriks läbivaatused ja kaitse- 
pookimised lõpetatud oleksid, 
paraku venitavad üliõpilased ise 
selle aja pikemaks. Kehalise kas
vatuse ja spordi kateedri juha
taja dots. Uno Sahva arvas oma 
sõnavõtus, et liiga palju üliõpi
lasi on veel kehalisest kasvatu
sest vabastatud või käib erigru
pis. A. Soilts väitis, et arsti
punkti töötajail tuleb vahel te
gutseda enam uurijana kui toht

rina, sest umbes 40% õiendeid 
saabub väljastpoolt. On võetud 
ette komandeeringuid Valka, 
Saaremaale jm., peetud kirja- 
vahetustki. Ikka selleks, et ka 
ise veenduda tõendi vajalikkuses 
ja õigsuses.

Ülikooli arstipunkti tööd ras
kendab aga ruumide nappus. 
Laboratoorium on suletud, füsio- 
teraapiliste protseduuride tege
mine on keelatud (vastav apara
tuur seisab kasutult), 5 arsti 
kohta on vaid 2 arstikabinetti. 
Profülaktooriumis ei ole ravika- 
binette jne. Samal ajal on kas
vanud töökoormus aga 3,2 korda.

Kaasettekandja, ametiühingu 
tervishoiukomisjon! esimees dots. 
Heino Hanson arvas, et vaata
mata neile raskustele on ülikoo
li arstipunktis siiski hästi oma 
ülesannetega toime tuldud. Lä
hemalt peatus ta profülaktoo- 
riumi tööl. '

Vastuvõetud otsus on pikk ja 
põhjalik. Selle õigeaegne täitm i
ne peaks igati parandama ü li
õpilaste tervise eest hoolitsemist. 
Näiteks: pärast füüsikute välja
kolimist Leningradi mnt. 2 saa
vad nende ruumid arstipunktile, 
seatakse korda ka ruum ravike- 
hakultuuri ja rahvaspordi kabi
neti tarvis; sellest semestrist 
peaksid rasedadki üliõpilased 
vastavas kehalise kasvatuse eri
rühmas käima. Vellaveres ja 
Praagal hakatakse organiseerima 
sportlik-tervistavaid laagreid 
ning ühiselamute juurde tuleks 
ametiühingu ja  komsomoli abiga 
luua korralikud spordiväljakud. 
Paranemist on loota ka üliõpi
laste stomatoloogiaalases kont
rollis ja ravis. VARJE SOOTAK

Mis toimus Minskis?
Astun sisse komsomolikomiteesse, 

lähen mööda arvestussektori uksest 
ja jouan suurde ning esinduslikku 
koosolekuruumi. Oma kirjutuslaua 
taga istub Aili Pikat, sekretäri ase
täitja oppe- ja kultuuritöö alal. Ta
han temalt teada, kuidas kulges 
Minskis toimunud Balti liiduvaba
riikide ja Valgevene NSV kõrgema
te koolide komsomolikomiteede sek
retäride asetäitjate seminar.
_«Seminar, kuhu meie ülikoolist 

sõitsid Tiit Villig, Jüri Asari ja 
mina, toimus 31. jaanuarist 6. veeb
ruarini Minski Polütehnilises Insti
tuudis. Sellest võttis osa 150 kom- 
somoliaktivisti, Eestist koos meiega 
kokku 12,» räägib Aili.

«Kui nüüd kõnelda sellest, kui
das seminari töö kulges, siis pean 
ütlema — hästi pingeliselt. Päev 
nägi välja selline: hommikusele 
plenaaristungile järgnes pärast lõu
nat töö sektsioonides, mille .lõppe- 
des oligi juba käes õhtu. Istungitel, 
mis toimusid hommikul, rääkisid 
rohkem õppejõud. Nende hulgast 
on eriti hästi meelde jäänud Minski 
PI prorektori esinemine. Ettekanne 
poliitilisest olukorrast maailmas si
saldas samuti palju huvitavat tea
vet.

Sektsioonides pidasid kõnesid 
enamasti üliõpilased ise. Kõik se
minarist osavõtjad olid jaotatud or
ganisatsioonilise töö, ideoloogiatöö 
ning õppe- ja teadusliku töö sektsi
oonidesse. Et Tiit Villig Jüri Asa- 
riga olid teises, mina aga kolman
das, siis tutvustan seda sektsiooni, 
kuhu ise kuulusin.

Peamised küsimused keerlesid 
ÜTÜ töö ümber. Selgus, et lisaks

niisugusele ÜTÜ vormile, millest võ
tavad osa kõik ülikooli teaduskon
nad ÜTÜ nõukogu organiseerimi
sel (nagu meie ülikoolis), on mujal 
kõrgkoolides veel teisigi vorme. 
Mõnel pool tehakse üliõpilasteadust 
näiteks teaduskonniti ja mingit 
ühtset koordineerimist pole. On 
kõrgkoole, kus OTO-s tegutsevad 
ainult need üliõpilased, kes teevad 
lepingulisi töid, on ka niisuguseid 
kõrgkoole, kus UTÜ tööd tehakse 
vaid kahasse õppejõududega, et 
siis pärast töö valmimist see kohe 
praktikasse juurutada.

Uks õppe- ja teadusliku töö sek
toris arutatud teema haaras abitu
rientide ettevalmistamist kõrgkooli 
astumiseks.

Seminaril pakuti mitmesuguseid 
ideid leninliku arvestuse paremaks 
läbiviimiseks ning internatsionaalse 
kasvatustöö organiseerimiseks, ves
teldi interklubidest, RSR-idest ja 
paljust muust. Lõpp-plenaaristungil 
oli tore kuulda, kuidas teiste hulgas 
kiideti Tiidu ja Jüri kuulajatele 
palju kogemusi pakkunud sõnavõtte.

Nii oligi tööga täidetud enamik 
Minskis viibimise ajast. Ehk sellepä
rast jäigi pakutud kultuuriprog
ramm nõrgapoolseks. Nägime siiski 
päris palju, sest käisime Kuulsuse 
kurgaanil, Hatõnis, isegi tehaste- 
kompleksis, kus toodetakse MAZ-e. 
Käidi veel vaatamas, kuidas tehak
se traktoreid ja arvutusmasinaid. _

Loodan, et seekordsest Minskis 
käimisest on kasu, aga eks seda 
näita juba tulevik,» räägib Aili Pi
kat ja lõpetab sellega seminari töö 
tutvustamise.

RAIMU HANSON

KÕIGI MAADE .. 
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiiihiHgukgmltee häälekandja
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Ülikooli 
teadus 
1976. aastal

HERBERT METSA 

(Algus «TRÜ-s» nr. 4.)

Aasta-aastalt^ on kasvanud l e p i n g u l i s t e  t ö ö d e  maht. Selle 
kohta mõned võrdlevad andmed:

1976. a. 1975. a. 1974. a.

Täidetavate lepingute arv 113 130 188

Täidetavate lepingute maht 
(akteeritud maht tuh. rbl.) 1931,2 1611,3 1506,5

Täidetavate lepingute keskmine 
maht (tuh. rbl.) 16,9 10,2 7,1

Sõlmitud lepingute üldmaksu
mus (tuh. rbl.) 1592,9 1606,9 1310,9

Sõlmitud lepingute keskmine 
maksumus (tuh. rbl.) 38,9 38,3 21,8

Tulude ülekaal kulutustest 
(tuh. rbl.) 75,3 33,0 79,4

Nagu nähtub tabelist, suureneb üheaegselt täidetavate lepingute ar
vu pideva vähenemisega nende maht.

Stabiilseks on jäänud kahel viimasel aastal sõlmitud lepingute arv, 
nende üldmaksumus ja nende keskmine maksumus.

Suurenenud pole ka aktuaalsete ja tähtsate probleemide arv lepingu
listes uurimistöödes. Kui näiteks 1975. a. oli TRÜ tähtsamate teemade 
hulka kuuluvaid töid 25 (ehk 59,5% sõlmitud lepingute üldarvust), siis 
1976. a. oli neid samuti 25.(ehk 60,9%).

Teatud tagasiminekut on aga märgata järgmises osas: kui eelmisel 
aastal kasvas just mahult suuremate lepingute arv, siis seda ei saa 
öelda 1976. a. kohta. Näit. 1975. a. moodustas üle 10 tuh. rbl. maksu
musega lepingute arv 93% sõlmitud lepingute üldarvust, 1976. a. aga 
ainult 75,6%; 1975. a. ei olnud meil üldse alla 5 tuh. rbl. maksumuse
ga lepingulisi töid, 1976. a. oli üks töö. See näitab, et nokitseme tea
tud määral pisiasjade kallal. Eespool toodu üheks ilmseks põhjuseks 
oli palgafondi limiidi piiramine 1976. a.

Lepingulisi uurimistöid tegid kõikide teaduskondade (välja arvatud 
Õigusteaduskond) kateedrid ja laboratooriumid. Suurim on Füüsika- 
Keemiateaduskonna panus. Järgnevad Arstiteaduskond, Ajalooteadus- 
kond ja Matemaatikateaduskond.

Lepinguliste tööde peamisteks tellijateks 1976. a. olid NSVL, ENSV ja 
teiste liiduvabariikide teadusasutused, samuti vabariigi mitmesugused 
ministeeriumid, asutused ja ettevõtted. Tunduv osa (76,8%) 1976. a. 
sõlmitud lepingute üldmaksumusest langeb teadusasutustele.

Teadusliku uurimistöö lepingute 1976. a. mahust 52,1% töid tehti 
väljaspool vabariiki asuvatele tellijatele.

1976. aasta parimateks teadusliku töö alal kõrgkoolidest tunnistati 
ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi kolleegiumi ja TA Pre
siidiumi poolt 13, nendest 8 TRÜ-st (teaduslikud juhendajad prof. P. 
Ariste, dots. I. Volkov, dots. A. Lind, prof. kt. U. Palm, prof. V. Past, 
dots. V. Raudsepp, prof. K.-S. Rebane, prof. H. Trass).

Teaduslike publikatsioonide üldmaht moodustab 1976. a. 1984,52 
autoripoognat (1975. a. — 2198, 11, 1974. a. — 2186,93).

Teaduslikke artikleid on TRÜ teadlased avaldanud 1634 (1975. a. 
1498, 1974. a. 1444), sealhulgas üleliidulistes väljaannetes vastavalt 
388, 260 ja 407 ning välismaal 90, 94 ja 83. Kõige paremad näitajad 
on Bioloogia-Geograafiateaduskonnal) 33,2 artiklit 10 töötaja kohta), 
järgneb Majandusteaduskond (32 artiklit 10 töötaja kohta), kõige ma
dalamate näitajatega esineb Matemaatikateaduskond (10,6 artiklit 10 
töötaja kohta).

Aruandeaastal juurutati praktikasse 141 teadusliku uurimistöö resul
taadid. Majanduslik efekt (kus seda oli võimalik arvutada) moodustas
2 022 300 rbl. Rahvamajandusse juurutatud teaduslikke töid (kaasa ar
vatud lepingud), millelt arvutati majanduslikku efekti, oli 38, ehk 
27,0% juurutatud tööde üldarvust.

Lepinguliste tööde tulemuste juurutamisest saadi majanduslikku efek
ti 1 408 200 rbl. Iga lepingule kulutatud rubla andis rahvamajandusele 
säästu 2,84 rbl.

Füüsika-Keemiateaduskonna lõpetatud teaduslike uurimistööde tule
muste juurutamisest saadi 1 118 700 rbl. majanduslikku efekti (55,3% 
üldsummast). Tagasihoidlik oli harulaboratooriumide panus. Harulabo- 
ratooriumide tööde juurutamisest saadi 290 000 rbl (efekt 14,3 % üld- 

-summast).
Laboratooriumide juhatajad ja teaduslikud juhendajad peaksid pöö

rama senisest rohkem tähelepanu lõpetatud teaduslike uurimistööde tu
lemuste juurutamisele ning majandusliku efekti väljaselgitamisele. Vii
mases osas saavad laboratooriume aktiivselt abistada, eriti nõudlikku
se tõstmise kaudu, teaduskondade juurutamiskomisjonid.

1976. aastal esitasid ülikooli töötajad 20 autoritunnistuse taotlust. 
Võrreldes möödunud aastatega kasvab see arv pidevalt.

Selleks et kvaliteetselt koostada autoritunnistuste taotlusi, on vaja 
põhjalikult uurida patendikirjandust. Need uuringud peaksid olema 
läbi viidud iga patendivõimelise rakendusliku iseloomuga teema lahen
damise eel. Kahjuks ei peeta sellest nõudest alati kinni. Patendiuurin- 
gute nõue pole soovitus, vaid kohustus, samuti tõsine vajadus.

1976. a. oli TRÜ 7 teadusliku konverentsi peaorganisaatoriks (2 
üleliidulist ja 5 vabariiklikku konverentsi).

Laboratooriumide teadusliku töö aktiivsuse pingereas on endiselt esi
kohal lihastalitluse laboratoorium 67,7 punktiga. Järgnevad aeroioni- 
satsiooni ja elektroaerosoolide laboratoorium (66,4 punkti) ning psüh- 
hofarmakoloogia laboratoorium (63,0 punkti).

Nimetatud pingereas tõusis aruandeaastal kõige enam sekretoorsete 
protsesside biokeemia laboratoorium — 9. kohalt 5. ja kogus 30,2 
punkti (1975. a. — 23,8).

Pingerea lõpetavad meditsiini kesklaboratoorium 15,3 (1975. a. — 
20,2 punkti) ja arvutuskeskus 13,0 punktiga (1975. a. — 10,1 punkti).

Asja paremaks edendamiseks on nähtavasti tarvis hakata aktiivsust 
materiaalselt ja moraalselt ergutama.

1976. a. viibis väliskomandeeringus 46 õppejõudu ja teaduslikku 
töötajat. Konverentsidest võttis osa 15 teadlast, neist sotsialistlikes 
maades 8, kapitalistlikes 7. Teaduslikul stažeerimisel viibis 9 õppejõu
du, loengutega esineti 6 korral, 6 teadlast olid teaduslikul tööl.

Väliskomandeeringud tõid palju kasulikku ülikooli teaduslikku uuri
mistöösse ja õppeprotsessi. Väliskomandeeringute tulemusel on oman
datud või juurutatud 34 uurimismeetodit, välja töötatud 19 erikursust. 
Materjali on kasutatud 4 doktori- ja 5 kandidaaditöös, arvukates publi
katsioonides.

(Järgneb)

Pedagoogikadotsent 
Aleksander Elango 75

Juubilar on sündinud 21. veebrua
ril 1902. aastal aedniku peres. Kesk
koolipäevil (1910— 1921) juhtis ta 
noorte kirjameeste illegaalset ringi, 
mis andis välja käsikirjalist ajakir
ja «Noorus» (Pürje»). Seda ringi 
külastasid ka V. Emits, H. Kruus, 
J. Kärner, G. Suits, Fr. Tuglas ja 
teised edumeelsed mõtlejad.

Tartu Ülikooli lõpetas A. Elango 
1927. a. magistrikraadiga pedagoo
gika alal. Keskkooliõpetaja kutse 
omandas ta järgmise aasta jooksul 
ülikooli didaktilis-metoodilises se
minaris. Aastail 1928— 1931 täien
das ta end Tartus ja Viinis.

A. Elango teaduslik-pedagoogilist 
tegevust võib vaadelda neljast kül
jest.

Ülikooli õppejõuna alustas ta 
tööd juba 1931. aastal. Praegu 
kuulub ta TRÜ staažikamate õppe
jõudude hulka. Kodanlikus ülikoo
lis oli ta õppeülesandetäitja, Tartu 
Riiklikus Ülikoolis on ta 1944. aas
ta sügisest pedagoogika kateedri 
dotsent. Dotsendiaastate sisse on 
mahtunud Ajaloo-Keeleteaduskonna 
prodekaani amet (1947— 1949), pe
dagoogika kateedri juhatamine 
(1951— 1963) ning palju muud.

Juubilar on pidevalt hoolt kand
nud tulevaste õpetajate parema pe
dagoogilise ettevalmistuse eest. Te
ma juhendamisel kujundati meil 
praeguseni kehtiv pedagoogilise 
praktika süsteem. Ta osales TRÜ 
metoodikanõukogu ja metoodikako
misjonide kujundamises ja nende 
töö suunamises. Kõrgkooli õppe
protsessis pooldab A. Elango üli
õpilaste aktiviseerimist. Ta on või
delnud üliõpilaste iseseisva töö eri
kaalu suurendamise eest ja kirju
tanud õppevahendeid. Viimastest 
tuleks eriti esile tõsta originaalset 
sisutihedat pedagoogika ajaloo õpi
kut kõrgkoolidele (1974).

Teaduslikus töös on A. Elango 
huvi keskendunud peamiselt peda
googika ajaloole. Tema vahendusel 
on eesti pedagoogid tutvunud vene 
ja nõukogude pedagoogika silma
paistvamate esindajate (V. Belinski,

A. Herzen, N. Pirogov, N. Krups- 
kaja, A. Lunatšarski, P. Blonski, S. 
Satski) pedagoogiliste vaadetega. 
Eesti pedagoogilise mõtte ajaloo 
uurimisel on ta mitmeid küsimusi 
käsitlenud marksistlik-leninliku te
ooria valguses. Juubilari algatusel 
pandi 1957. aastal alus Balti liidu
vabariikide kooliajaloo uurijate 
koostööle, mis jätkub tänaseni.

Õpetajaskonnaga on A. Elangol 
pidevalt olnud tihe side. 1930. aas
tatel kuulus ta Eesti Õpetajate Lii
du pedagoogilisse toimkonda ja oli 
lektoriks paljudel õpetajate kursus
tel. Veel sagedasemaks esinejaks on 
ta olnud Nõukogude Eesti õpetajate 
õppustel. Juubilar on üks järjekind
lamaid «Nõukogude õpetaja» ja 
«Nõukogude Kooli» kaastöölisi, 
õpetajate vajadusi silmas pidades 
on ta kirjutanud teosed «Õpilas- 
kollektiivi organiseerimine ja kas
vatamine» (1954), «Klassijuhataja 
töö koolis» (1959), «õpilaste tead
miste kontrollimise metoodika kü
simusi» (1967).

Aktiivsusprintsiipi on A. Elango 
rakendanud ka õpetajate kvalifikat

siooni tõstmisel. Ta pani aluse õpe* 
tajate uurimistöö kursustele (1962), 
mille baasil hiljem loodi Ühiskond
lik Pedagoogika Uurimise Instituut. 
Selles instituudis juhib A. Elango 
suurimat sektsiooni, mille liikmed 
uurivad eesti pedagoogilise mõtte 
ajalugu.

Lastevanemate pedagoogilise kul
tuuri tõstmist on A. Elango alati 
pidanud väga oluliseks kasvatustöö 
lõiguks. Kodanlikus Eestis juhtis 
ta 1936.— 1940. a. ühiskondlikel 
alustes töötavat Koduse Kasvatuse 
Instituuti. Nõukogude Eestis on ta 
esinenud sadade loengutega laste
vanematele ja 1965. a. alates juhib 
Tartu Linna Pedagoogilise Propa
ganda Komisjoni. Juubilari algatu
sel rakendati Tartu koolides tööle 
lastevanemate seminarid. See töö
vorm on leidnud heakskiitu Eesti 
NSV Haridusministeeriumis ja 
ühingu «Teadus» üleliidulises tea- 
duslik-metoodilises nõukogus.

Teistele kasvatusnõu jagades on 
jäänud A. Elangol aega ka oma 
lastele. Tema poeg Mart on füüsi- 
ka-matemaatikadoktor, ülikooli prof. 
kt., tütar Anne-Liis Sõmermaa aga 
bioloogiakandidaat.

Aegade jooksul on ülikooli peda
googika kateedrist lahkunud ühed 
inimesed, teised on juurde tulnud. 
A. Elango töötab siin selle kateed
ri loomisest peale. Kõik tänased ka
teedri liikmed on tema õpilased 
või õpilaste õpilased. Juubilar on 
meile eeskujuks töökuse, täpsuse, 
rahulikkusega. A. Elango viie aas
takümne pikkune pedagoogikoge- 
mus on meile väga vajalik tänapäe
va probleemide lahendamisel. Ta 
jagab seda lahkelt, lahates problee
me sügavuti ja vaadates tulevikku. 
Juubilari sõnavõtud on printsipiaal
sed ja lakoonilised. _

A. Elangot on autasustatud Ees
ti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukirjaga (I960). Eesti NSV Hari
dusministeeriumi aukirjaga (1962), 
V. I. Lenini mälestusmedaliga 
(1970) ja Eesti NSV Kõrg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi au
kirjaga (1974).

Pool aastasada on A. Elango õpe
tanud meie laste kasvatajaid: peda
googe, üliõpilasi, lastevanemaid. 
See suur kasvatustöö jätkub. Soovi
me juubilarile järgnevateks aasta
kümneteks jõudu, edu ja õnne!

JAAN MIKK

5300 ALMAVÜ liiget
TRÜ kui Tartu linna parima 

ALMAVÜ organisatsiooni aktiiv
sema tegevusperioodi alguseks 
võib pidada aastat 1962, kui esi
meheks oli I. Sildmäe. Järgmisel 
aastal sai esimeheks Ants Pilt. 
Viimase asjalikul eestvedamisel 
on sellealane töö läinud pidevalt 
tõusujoones. Ka liikmete arv on 
kasvanud 800-lt 5300-ni. Kõige 
rohkem on liikmeid Arstiteadus
konnas (u. 1200), kõige vähem 
aga Kehakultuuri- ja Õigustea- 
duskonas (kummaski u. 250). 

Üliõpilastega võrreldes on 
ALMAVÜ liikmeid vähem õppe
jõudude ja eriti teenistujate 
hulgas. Teaduskonniti on 
ALMAVÜ töös momendil pare
mad Bioloogia-Geograafia- (esi
mees I. Kala), Majandus- (J. A n
derson) ja Kehakultuuriteadus
kond (M. Alev). 15 aasta jooksul 
on TRÜ-s A. Pildi poolt läbivii
davatel autojuhikursuste! ette 
valmistatud umbes 1500 auto- ja 
500 mootorratta juhti. Mootori
spordis on peetud vigur-, täp
sus- ja ökonoomiasõidu võistlu
si jne. Mitmete spordialadega 
tegelemiseks (raadioamatörism, 
purilennundus, langevarju-
sport, ällveesport, veemootori- 
sport jt.) on suunatud asjahuvi
lisi vastavatele kursustele 
ALMAVÜ Tartu linnakomitee 
juurde. Avarad võimalused on 
TRÜ-s olnud laskespordiga tege
lemiseks. Seda tööd on juhenda
nud aastaid meistersportlane J. 
Võrno. Võisteldud on Moskva 
Naftainstituudi, Vilniuse RÜ ja 
V iljandi laskespordiklubiga.
ALMAVÜ tööle on palju kaasa 
aidanud ülikooli juhtkond ja 
komsomolikomitee, samuti koos
töö eriõpetuse kateedriga. Staa- 
žikat TRÜ ALMAVÜ komitee 
esimeest A. Pilti aga autasustati 
ALMAVÜ 50. aastapäeva puhul 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presii
diumi aukirjaga.

Peatugem lähemalt ekskursioo
nidel kuulsatesse lahingupaika
desse, mis moodustab ühe tahu 
meie tööst.

Esimene sõit toimus 1963. a. 
sügisel Velikije Lukisse. Sellest 
käigust jäid pärjad langenud

sõjameeste monumendile ja  kan- 
gelaskalmistu ühishaudadele.
1964. a. tehti kaks ekskursiooni: 
kevadel kolmepäevane sõit Ku
ramaale ja sügisel Sinimägedes- 
se ning Narva ümbrusse.

Üks meeldejäävamaid käike 
oli 1965. a. Leningradi lähistele 
ja Karjala maakitsusele.

1966. a. käidi teist korda K u
ramaa lahingupaikades. Seal lan
genute ühishaudadele ja ka 
leitnant J. Kunderi mälestussam
ba ette pandi pärjad. Edasi sõi
deti Leedumaale Palangasse ja 
Klaipedasse, tagasiteel imetleti 
Kurzeme kõrgustiku maalilisi 
mägesid Varniai ümbruses ning 
huvituti ka Buržai karstimaas- 
tikust.

1967. a. maipäevadel sõideti 
külla Kaliningradi ALMAVÜ 
esindusele. Teel tutvuti Sovets- 
kiga (end. Tilsitiga).

Latgale järvedemaastikul Ida- 
Lätis käidi 1968. a. Siinselt kuu l
salt Päikesemäelt võis näha pea
le Baltimaade sügavaima järve 
Drizda (kuni 66 m) veel küm 

mekonda teist järve. Päikesemäe 
jalamile on viimastel aastatel 
rajatud turismibaas vanade Lä
ti taluehitiste stiilis hoonetega. 
Samal sõidul oli võimalus tut
vuda veel Rezekne ja Daugav- 
pilsiga, samuti sakslaste poolt 
hävitatud Audrini (Lätis) ja 
Pirciupise küla (Leedus) asukoh
tade ja sealsete monumentidega.

1969. a. sõideti Karjala maa- 
kitsusel mööda kunagist Man- 
nerheimi liin i kindlustuste joont. 
1970. a. käidi ajaloost tuttava 
Härgmäe (Ergeme) kaudu Salas- 
pilsis, omaaegse Baltimaade suu
rima koonduslaagri asupaigas.

ALMAVÜ pikim ekskursioon 
oli 1975. a. Valgevenesse. Külas
tati Polotski ja Hatõni memori- 
aalkompleksi, Kuulsuse kurgaa- 
ni ning Minskit, samuti alles äs
ja valminud memoriaalansamb
lit Lidas. Leedus läbiti tagasi
sõidul Piroiupis, Vana- ja Uus- 
Trakai ning Vilnius.

1976. a. planeeritud viiepäeva
ne sõit Vilnius—Brest—Minsk 
jäi mitmesugustel põhjustel ära.

Käesoleval aastal on seoses 
Moskva kaitselahingute 35. aas
tapäevaga otsustatud minna või
dupüha ajal sinna, ka Borodi- 
nosse.

IL JA  KALA

Sõjaveteranid Velikije Luki vennaskalmistul. Autori foto.



Repliik

«H ilario  ajas»

(vt. «TRÜ» nr. 4. 11.11 1977)

Me peame leppima sellega, et 
•aeg-ajalt siseneb meie harjunud 
ümbrusse midagi niivõrd oota
matut ja kvalitatiivselt uut, et 
see vaatamata oma novaatorlu
sele olevat peaaegu rikub. Või
me näo teha, et midagi pole 
juhtunud ja  katsuda endist v ii
si edasi elada, aga senisel heal 
ja  õigel on äkki ühekülgsuse 
maik. Harjumuspärasesse kirjan
dus- või kunstimaastikku ilmub 
ühel päeval Nimetu, hirmutav 
ja  ahvatlev ühtaegu, tõeline ku
ristik rukkis! Mis siis teha? Mis 
muud, kui soovida, et neid il
muks sagedamini.

Niisuguse Nimetu tõi eesti
keelsesse belletristikasse hiljuti 
tõlketeos, täpsemalt läinudnäda
lane ülikooli ajaleht Onelio Jor
ge Cardoso jutustusega «Hilario 
ajas» Jü ri Talveti tõlkes. Pole 
vist mõtet eraldi toonitada, et 
nimetatud väljaande kaks v ii
mast numbrit — 4. ja 3. — oma 
kirjanduslehekülgedega kujuta
vad endast tänapäevase kirjan
duselu tõsiseltvõetavaid sündmu
si. Proosa harrastajana aga pea
tuksin eraldi O. J. Cardoso ju 
tustusel.

Kujutlen, et ühel täiesti hea
tasemelisel eesti prosaistil on 
peale «Hilario» lugemist natuke 
raskem oma tööd teha kui va
rem. Tal on mõneks ajaks m ida
gi õnnelikult ära rikutud. Vaa- 
teulatusse seatud midagi, mis 
ärritab, sunnib kõhklema ja ko
hustab. Kui tõlkija suutis kusa
gilt meie keelde tuua nii pinge
lised, peaaegu äärmuseni täide
tud laused, peab see olema või
malik ka eesti keeles eneses. 
(Pärast Baturini «Oaasi» ja  
hilisemat ei saa muidugi väita, 
nagu meil see taotlus puu
duks, kuid sellest hiljem veel. 
Cardoso laused on mõõduka 
pikkusegi juures väga kulla
sed, kuid seal, kus vaja, mitte 
pidevalt. Ja  sellepärast tekst, 
kuigi süvenevat lugemist eel- 
üav, ei väsita liialt. Hea proosa
tekst peakski just pulseerima 
--— on oma «rasked», teose seisu
kohalt vastutusrikkad kohad, 
kus kaht naabruses nimetatud 
asja võib tõeluses lahutada iga
vikuline vahemaa, ja ometi — 

•oleme lugedes võimelised neid 
mõttes ühendama. Toon kaks 
kõrvutist lauset: «Hing on miski, 
mis on naha all, veel sügvamal 
kui liha, peaaegu luude taga, ja  
on nagu sosin või õõs või nagu 
eimiski, mille kadudes kaob 
kõik. See kõne ülevalt kõige 
sagedasemast, kõige armsamast 
peast, aga öeldud vaid kahe k ii
re sõnaga «Päh laps!» Niisama 
vältimatud on ka lihtsad, tasa
pinnalised, süžeed jätkavad lau
sed («Võib, aga täna on emis. 
Emis õitsva jasmiini all»). Järe
leandmisteta ei selgu pingutuste 
h ind ja  mitmekihtsusest saaks

monotoonsus. Just see vähem 
vastutusrikas, kuid tarvilik sü
žeed edasiviiv element on Batu- 
rinil halvasti leitav ja suhteli
selt nõrk.

Veel: rikas proosa nagu rikas 
luulegi ei ole eriti hooles oma 
vaatlusala piiritlemise pärast. 
Jutt käib kõigest, ja erinevalt 
argikeelest ei tule seda kirjan
dusteoses mõista kui keskendu- 
matust. «Hilarios», vaatamata 
jutustuse lühidusele, leidubki 
peaaegu kõike, mis on inimese 
elus algne ja tähtis: sünd-surm, 
keel-keeletus, elusus-elutus,
inimhääl-müra ja «otsingud ke
set Hea ja Kurja alguse varja
tud valdusi».

Kui ääretult oluline lapse 
vaatlemisel on kasvõi seegi — 
mitte ära segada sadismi ihaga 
kogeda elusat. Laps otsib elusat 
elutuski — las kraan jookseb, 
kuulame vee häält; vaatame, 
kuidas raamat tules lehti keerab 
jne. — ammugi siis veel tõeliselt 
elavas. Ja  ei millelegi muule 
reageeri elav nii silmatorkavalt 
nagu hädaohule ja valule: «Mõ
ju  on metsik; kivi lööb kas vas
tu kilpi või ujuva rondi kesk
paika või serva. Igal juhu l kilp
konn hüppab . . .» Seda kõike 
teeb käsi, kivi püsis hetk taga

si veel palja tahte varal peos, 
aga nüüd on ta vaba . . .  sest ta
he on alles pime ja metsik, ha
rimatu nagu südagi, ega tunne 
veel muid teid, olgu peale vae
vas oma väsimatult võitlevast 
põnevusest ja  süüst. Midagi sel
lest hirmsast lapsest, lapse mets- 
lusest on igas tänases vabataht
likus kütis ja kalamehes, kelle
le elava kõige veenvamaks tões
tuseks on selle viimane surma
eelne võpatus. Nii: «Kas polnud 
kuldses sädeluses peksleva, es
makordselt nähtud kala ehmatus 
seesama, mis pani kloppima sü
dame .. .»

Hea ja kurja probleem jutus
tuses seondub tihedasti keele
probleemiga, keele astumisega 
inimese ellu. Igaühel ta alguses 
on võrdne eeldus saada maail
mast väljatõugatuks. Stiihia on 
süüdimatu, kuni pole jõustunud 
sõna: sõnad esindavad tegusid, 
alles sõna kaudu saabub hukka
mõist. Samavõrd, nagu ta võib 
osutuda ehitajaks, argise väär
tustajaks, võib ta saada senise 
harmoonia purustajaks. Murrang 
on see mõlemal juhul. Sõna on 
vormija koletis, mis esimesena 
jagab elu Heaks ja Kurjaks ja  
sunnib vaikest inimest, kes esi
algu veel niikuinii teeb seda, 
mis ta teeb, tundma end äkki 
balansseerivat ohtlikul piiril. 
Sõna hoiatab, nimetab, kontrol
lib ja  reguleerib siitpeale meie 
käitumist, segab meid ja  kait
seb halvemast. Sõna üldse, ja  
üksikute suurte meistrite oma 
eraldi. Kui alguse juurde ta
gasi minna.

ASTA PÕLDMÄE

V a b a r iik lik u lt  tõ lk ija te  
n õ u p id a m ise lt

_8. veebruaril toimus Tallinnas Kirjanike Majas vabariiklik tõlkijate 
nõupidamine, •nTiille ettekannetes ja sõnavõttudes avaldatud mõtted 
koondusid peamiselt ilukirjandusliku tõlke kvaliteedi ja tõlkijate järel
kasvu probleemide ümber. Peatuti ka tõlkija ja toimetaja töö vahekor
ral, meil peaaegu puuduva tõlkekriitika ning eesti kirjanduse võõrkeel
tesse tõlkimise küsimustel Ülevaate 1976. a. tõlkekirjandusest andis 
O. Ojamaa. J. Krossi avasõnast peale kuuldus paljudest ülesastumistest 
(A. Kaalep, L.-M. Kask jt.) murelikke hääli tõlkijate kvalifikatsiooni 
omandamise praegustest võimalustest Eestis. Rõhutati klassikalise ja 
romaani filoloogia kateedrite taasavamise hädavajalikkust TRÜ-s ning 
avaldati rahulolematust filoloogide õppeplaanide ühekülgse pedagoogi
lise suunitluse üle. Toetust leidis ettepanek luua ülikoolis tõlkekabinet, 
mis votaks enda peale nõupidamisel nii vajalikuks tunnistatud prakti
liste tolkeseminaride korraldamise. See annaks algajaile tõlkijaile mi- 
nimaalsegi võimaluse saada huvikohast õpetust enne esimesi kokku
puuteid kirjastustega ning vastakski ehk oma funktsioonilt sellele, mi
da 0. Ojamaa nimetas noorte tõlkijate «treeningväljakuks». Väljaspool 
vabariiki õppimise voorusi ja puudusi kaalusid J. Kross ning skandi
naavia keelte alal Leningradi ülikooli lõpetanud A. Alas. Leiti, et aas
taid emakeelsest keskkonnast eemal viibinud inimesest võib harva loota 
head ilukirjanduse tõlkijat, kui aga on võõrkeelte oskust, saaksid sti- 
pendiaatidena täiendada tolkehuvilised eesti filoloogid, võiksid tulemu
sed olla rõõmustavad. Sest nagu korduvalt toonitas L.-M. Kask, viib 
puudulik võõrkeele tundmine sageli selleni, et autori stiili eripära ei 
osata eristada voora keele iseärasustest, kirjastusele pakutavad tõlked 
on poolfabrikaadid, mille puhul toimetaja on sunnitud muutuma kaas
autoriks. Iseõppimise teel tõlkijaks saanute tee on vaeva- ja aeganõud
vam, kui see tingimata vajalik oleks, sellepärast püüdkem mõelda esi
tatud ettepanekute teokstegemise võimalustele!

Nõupidamisel otsustati välja kuulutada kaks tõlkevõistlust. Esimene 
neist oleks vabariiklik ning pakuks jõuproovi võimalusi neile, kes tõl
givad vene keelest eesti keelde ja vastupidi. Teise võistluse, mille ees
märgiks on leida tõlkijaid eesti keelest võõrkeeltesse (eeskätt inglise 
keelde ja A. H. Tammsaare teostele), kuulutab välja ajaleht «Kodu 
maa».

Kui nõupidamisel tehtud sõnadest ka tegudeni jõutakse, otsustati sel 
letaolisi kokkutulekuid meie tõlketegevuse päevaprobleemide arutami 
seks korraldada edaspidigi.

INNA FELDBACH

Möödunud nädalavahetusel toi
mus Tartus P. Stucka nim. Läti 
RÜ, V. Kapsukase nim. Vilniuse 
RÜ ja TRÜ ajaloo-osakondade õp
pejõudude metoodikakonverents, mis 
oli pühendatud ajaloo õpetamise 
probleemidele ülikoolis. Kahel päe
val kuulati ära 10 ettekannet kõigi 
kolme kõrgkooli esindajatelt. Ette
kannetele järgnenud elav mõtteva
hetus võimaldas lähemalt tundma 
õppida naaberülikoolide positiivseid 
kogemusi ning innustas sihikindla
malt tegelema ajaloo õpetamise me
toodika probleemidega ülikoolis.

Konverentsi lõpul vastuvõetud re
solutsioonis märgiti selletaolise 
ürituse vajalikkust ja aktuaalsust, 
eriti kui silmas pidada NLKP 
XXV kongressil püstitatud õppe- ja 
kasvatustöö efektiivsuse ning kva
liteedi tõstmise nõuet. Otsustati 
muuta kolme ülikooli vaheliste me
toodiliste konverentside korralda
mine regulaarseks, sagedusega viie 
aasta jooksul igas ülikoolis üks 
kord, seega kolm konverentsi viis
aastaku kohta. Edaspidi laiendatak
se arutlusele tulevate küsimuste rin
gi õpetamise probleemidelt ka aja- 
loo-osakonna üliõpilaste kasvatami
se probleemidele. Järgmine konve
rents otsustati pidada aasta pärast

Ajaloolased arutasid 
metoodikaküsimusi

Riias, põhiteemaks on erikursuste ja 
eriseminaride korraldamise metoodi
ka.

Läti RÜ ja TRÜ esindajad tegid 
leedu seltsimeestele ettepaneku kaa
luda V. Kapsukase nimelise Vilniu
se RÜ ajaloo-osakonna ühinemist 
mõlema eelmainitud ülikooli vahel 
sõlmitud sõpruse ja koostöö leping- 
guga, mille üheks väljenduseks oli 
ka äsjane esimene metoodikakonve
rents.

V. Kapsukase nim. Vilniuse Riik
likus Ülikoolis töötab käesoleval õp
peaastal 12 teaduskonda, kus õpib 
ligemale 17 000 üliõpilast. Ajaloo
teaduskonna 960 statsionaarset ja 
800 kaugõppeüliõpilast jagunevad 
nelja osakonna vahel: ajaloo-, psüh

holoogia-, žurnalistika- ja raamatu
kogunduse ning bibliograafia osa
kond. Ajaloo-osakonnas on võima
lik spetsialiseeruda 7 erialal. Uud
ne on ekskursioonijuhtide spetsiaal- 
sus, mis saadab käesoleval kevadel 
ellu esimesed kõrgema erihariduse
ga giidid. Vilniuse Riiklikul Ülikoo
lil on kujunenud tihedad sõprussi
demed Krakovi ülikooliga.

Metoodikakonverentsist osavõt
jad tutvusid meie ülikooliga, külas
tasid Etnograafiamuuseumi ja Tea
duslikku Raamatukogu, mille fon
dide rikkus teaduse ajalugu käsitle
va kirjanduse osas jättis neile süga
va mulje.

HILLAR PALAMETS

Eile toimus EKP Tartu Linnakomitee V I pleenum T R Ü  p a r 
t e i o r g a n i s a t s i o o n i  t ö ö s t  ü l i õ p i l a s t e  i d e e l i s -  
p o l i i t i l i s e l  k a s v a t a m i s e l .  Lähemalt sellest meie a ja 
lehe järgmisest numbrist.

Teoreetilise bioloogia 

grupi tee

«I believe that the time is 
for theoretical penetration of 
logy.»

W. Elsasser (1975)

npe
bio-

Teoreetiline füüsika on vana teadus. Au talle. Ilma teooriata füüsi
kat juba ette ei kujuta. Bioloogia suhtes on kaua valitsenud teistsugu
ne seisukoht. Eluslooduse uurimisel on pearõhk olnud ikka kirjeldami
sel — olgu siis kirjelduse objektiks liik, fauna, organism, rakk või 
ökosüsteem. Ka molekulaarbioloogia areng pole toonud põhimõttelist 
muutust. Päris põhjenduste- ja teooriavaba pole bioloogia küll kunagi 
olnud (evolutsiooniõpetustki ju nimetatakse teooriaks), kuid enamik 
kasutatavaid kontseptsioone ei vasta hariliku füüsikalise teooria nõue
tele. Nende peamisteks puudusteks on vähene teaduslik rangus ja selle
ga seotud võimetus oluliselt uusi nähtusi prognoosida. Neid klassikali
se bioloogia nõrkusi on kritiseeritud juba ammu, ning nii on tasapisi 
bioloogiasse hakanud tungima range loogiline arutlus, formalism.

Pealkirjades esineb «teoreetiline bioloogia» juba päris sajandi algu
sest alates, midagi teoreetilise füüsikaga kaalukuselt võrreldavat aga 
esialgu vastu seada ei ole. Kas kahjuks või õnneks? Teoreetilise bio
loogia grupi jaoks igatahes õnneks! Vastasel korral oleks üldtuntud 
Landau ja Lifšitsi teoreetilise füüsika õpiku kolme tuhande lehekülje 
kõrval vähemalt suurusjärk massiivsem bioloogiline analoog — arves
tades seda, et bioloogia objektid on kaugelt keerukamad füüsika oma
dest — ning vaevalt siis teoreetilise bioloogia grupile entusiaste jät
kuks.

Meie tegevuse jaoks on otsustav seisukoht, et bioloogia on jõudnud 
ajajärku, kus on tekkinud objektiivne vajadus selliste teadlaste järe
le, kes tegeleksid valdavalt ainult teooriaga (füüsikas on see juba am
mu nii!). Põhjus on väga lihtne: hea teooria tegemise jaoks osutub 
ebapiisavaks nii traditsioonilise bioloogia teoreetiline ettevalmistus kui 
ka see aeg, mis tal jääb üle eksperimentaalsest tööst. Sümptomaatiline 
on, et nii maailma kui ka NSV Liidu ulatuses kuulub teoreetilise bio
loogia viljelejate seas oluline osa matemaatiku või füüsiku eriharidu
sega inimestele.

Missugune peab üldse olema teoreetiline bioloogia (-biosüsteemide 
teooria(d))? Millised on ta suhted teiste teadustega — füüsika, keemia, 
matemaatika, psühholoogiaga? Missugused on tema senised saavutused 
ja kus on need «nõrgad kohad», milles esimeses järjekorras midagi 
ära teha saaks? Sellised on meid huvitavad üldised probleemid. Abst
raktsetele seisukohtadele jõudmine on vaevalt mõeldav, vähem või roh
kem toetumata konkreetsetele — suurtele teadmistele bioloogilistest prot
sessidest, juba väljatöötatud mudelite tundmisele. Ilma arenenud ma
temaatilise aparaadita on teoreetilist teadust raske ette kujutada ning 
analoogiliselt füüsikaga peaksid ilmselt ka teoreetilises bioloogias ma
temaatiline ja teoreetiline omavahel lähedalt seotud olema.

Mis ja kes on teoreetilise bioloogia grupp (TBG)? Meie seas on 
biolooge, matemaatikuid, füüsikuid, majandusküberneetikuid. TBG eri
neb oluliselt tavalisest ÜTÜ ringist. Kuigi meie baaskateedriks on ge
neetika ja tsütoloogia kateeder, ei mahu me ühe kateedri ega ka_tea- 
duskonna raamidesse. Grupi tuumiku moodustavad üliõpilaste kõrval 
ka Teaduste Akadeemia instituutide (AAI, ZBI, EBI) noorteadurid. 
Võiks isegi öelda, et TBG kujutab endast UTU ja mitmete NTN-ide 
erilist integratsiooni vormi, mis võiks igati vastata aja vaimule. On 
päris selge, et teaduse ja teaduse õppimise «efektiivsuse ja kvaliteedi» 
tõstmise tarvis on uute organisatsiooniliste vormide otsimisel ja leid
misel suur tähtsus. Teine oluline erinevus harilikust ÜTÜ ringist seis
neb suurema terviklikkuse taotlemises. Ideaalne oleks, kui grupi tuu
mik töötaks mingi kindla (küllalt ulatusliku) probleemi kallal, kus
juures igal grupi liikmel oleks selles täita kindel osa oma individuaal- 
ülesandega. Moskva RÜ TBG-1 on selles juba häid kogemusi. Keda 
aga huvitab vaid mõni üksik ettekanne grupi seminaridel, on samuti 
teretulnud.

Siiamaani tehtust. Möödunud aasta oktoobris organiseerisime väi
kese teoreetilise bioloogia konverentsi, mis oli pühendatud teoreetilise 
süstemaatika probleemidele. Ettekandjad olid põhiliselt Moskvast ja 
Leningradist, neist väljapaistvaim geoloogiadoktor S. Meien Moskvast.

Põhiliseks töövormiks on meil iganädalased seminarid, kus tavaliselt 
peetakse üks ettekanne, millele järgneb diskussioon. Möödunud se
mester oli põhiliselt ettevalmistav, rohkem metodoloogilise kallakuga. 
Parimad ettekanded olid prof. V. Palmilt ja dr. Dragavtsevilt Novosi- 
birskist. Osavõtjaid oli igal seminaril keskeltläbi 20—30 inimest.

Meie suuremateks ettevõtmisteks on iga-aastased teoreetilise bioloo
gia kevadkoolid, millest on toimunud kaks (mõlemad põhjarannikul 
Rutjal). Viimane neist kandis pealkirja «Biosüsteemide evolutsiooni te
ooria».

Analoogilised grupid eksisteerivad ka Moskva, Leningradi ja Kiievi 
ülikooli juures, kellega meil on tihedad sidemed. Votame osa Moskva 
grupi poolt korraldatavatest üleliidulistest teoreetilise bioloogia talve
koolidest. Teoreetilise bioloogia praegune kasv NSV Liidu ulatuses on 
võrržldav ahelreaktsiooniga. Näiteks oli osavõtjate arv möödunud aas
tal Borokis (Jaroslavli obl.) toimunud talvekoolis 60, käesoleva aasta 
jaanuaris-veebruaris Kontupohjas (Karjala ANSV) agajuba 120. Järg
mine talvekool toimub arvatavasti Kiievi lähistel. Võtsime osa ka 
möödunud suvel Kaliningradis toimunud I üleliidulisest konverentsist 
«Bioloogiliste protsesside matemaatiline teooria».

Plaanid käesolevaks semestriks. Oma iganädalastel seminaridel püüa
me nn. sissejuhatavatelt ettekannetelt minna lähemale tõelisele teoree
tilisele bioloogiale. Grupi liikmetelt on kavas järgmised põhilised ette
kanded. R. Leht peab mitu seminari kategooriate ja funktorite teooriast 
(abstraktse algebra haru) ja selle rakendamisvõimalustest bioloogias. 
T. Oja käsitleb metsakoosluste modelleerimist, K. Kull evolutsioonite
ooria aksiomatiseerimist, M. Kahru räägib koosluste stabiilsusest kui 
tänapäeva ökoloogia põhiprobleemist. Külalislektoritest on kavas ette
kanded J. Rossilt («Bioloogia ja matemaatika sümbioosist»), V. Pal
milt («Formaalsest teooriast»), T. Mölsilt, R. Teinbergilt jt.

6.—9. maini toimub Puhtus III teoreetilise bioloogia kevadkool tee
mal «Organismi teooria». Kool on ühendatud J. von Uexküllile, kes 
olles Tartu Ülikooli kasvandik ning töötanud palju aastaid Puhtus, on 
ühe esimese teoreetilise bioloogia monograafia (1920) autor,

MATI KAHRU* 
biol. IV k.

KALEVI KULL, AAI

ALEKSANDER ELANGO 

JUUBELI TÄHISTAMISEKS

peetakse esmaspäeval, 21. veebruaril 
kell 16 TRÜ aulas pedagoogika ka
teedri pidulik koosolek.

Päevakorras:
О  Mõningaid lahtisi küsiiiiusi eesti 

ajaloo uurimiseks — dots. 
A. Elango.

О  Eesti Koolinoorsoo Keskliidu 
kujunemine ja tegevus aastatel 
1919— 1926 — ENSV teenel, 
õpet. A. Vallner.

О  A. Elango pedagoogilisest tege
vusest — ENSV TA Ajaloo Ins
tituudi rahvahariduse ajaloo sek
tori juhat. E. Laul.

О  Tervitused.



Kuidas kulgeb spartakiaad?
#  TRÜ SPARTAKIAADIL TASAVÄGINE KONKURENTS

#  NÄDALAVAHETUSEL ALUSTAVAD KORVPALLURID JA MALETAJAD

Ülikooli spartakiaadi kavas on käesoleval aastal 11 ala. Nendest neljal alal 
selgitati paremusjärjestus sügissemestril. Orienteerumises saatis edu majandus
tudengeid, ujumises võitis spordimeditsiini osakond, võrkpallis meestest õppejõud 
ja  naistest tulevased arstid. 0  "

Kolmandiku distantsi järel on moodustunud 7-liiknieline juhtgrupp^ Tõenäoli
selt tuleb spartakiaadi üldvõitjat oodata nende hulgast. Ülejäänud võistkondade 
vahel tõotab „tulla samuti tasavägine rebimine, et pääseda mitte eriti auväärsest 
13. ja  14. koHast.Tabel näeb välja niisugune: - • •

■TSÄL Nädalavahetus suuskadel

1. Bioloo gia-Geograafiateaduskond 41
2. õigusteaduskond 37
3. Arstiteaduskond 35
4. Majandusteaduskond 35
5. Kehakultuuritead. IV kursus 33
6. Matemaatikateaduskond 32
7. Spordimed. osakond 30
8. Kehakultuuritead. I kursus 24
9. õppejõud 18

10. Kehakultuuritead. I I I  kursus 18
11. Füüsika-Keemiateaduskond 18
12. Kehakultuuritead. II kursus 17
13. Ajalooteaduskond 17
14. Filoloogiateaduskond 11

Esikoht ühel spordialal annab 15, teine koht 12, kolmas 11 jne. punkti.
« Mullusel spartakiaadil olid tabeli tipus juristid, majandusteadlased, bioloogid- 

geograafid, füüsikud-keemikud, matemaatikud ja  arstid.

Juba täna tehakse algust spartakiaadi malevõlstlustega. Homme aga peetakse 
esimesed mängud korvpalliturniiri alagruppides. Nende alade paremusjärjestuse 
selgitamine võtab tublisti aega. Seepärast saame enne tabelisse kanda suusa- 
võistluste tulemused, mis peetakse 1. ja  2. märtsil. Lauatennise- ja  laskevõistlu- 
sed jäävad aprilli. Spartakiaadile pannakse punkt 16. ja 17. mail kergejõustiku
võistlustega.

Head indu võistlejaile ja organiseerimislusti spordiaktivistidele!

VALTER LENK

TRÜ MV KORVPALLIS 

Laupäeval, 19. veebruaril 

kell 16 Majandust. -  KKT II NAISED
17 Õigust. — Ajaloot. NAISED
18 Spordimed. — Bio.-Geo. NAISED
19 A rstit.-KKT  II I  NAISED

Pühapäeval, 20. veebruaril 

kell 11 BIO.-Geo. — Ajaloot. MEHED
12 Õigust. — Majandust. MEHEi
13 Arstit. — Bio.-Geo. NAISED
14 Matemaatikat. — Filoloo

giat. NAISED
15 Arstit. — Matemaatikat. MEHED 
>6 Ajaloot. — KKT II NAISED

Peakohtunik

TRÜ korvpallurid võtsid osa Vilniuse 
Riikliku Ülikooli 400. aastapäeva tähis
tamiseks korraldatud turniirist.

TRÜ naiskond (Inna Saad, Reeda 
Põllu, Ülle Koplus, Oksana Kullam, 
Kersti Treve, Maie Jakobson, Ilse Bre- 
zinska, Riia Loo, Oie Tsipp) treener 
Roland Lepasaare juhtimisel võitis Kiievi 
RÜ 81:49, kuid kaotas Vilniuse RÜ-le 
62:63 ja Riia RÜ-le 40:44. Esikoha sai 
Vilnius, järgnesid Riia, Tartu ja Kiiev.

TRÜ meeskonda kuulusid Jüri Metsalu, 
Heiki Kortspärn, Tiit Hang, Toomas 
Tein, Roman Noormets, Vahur Ilumaa, 
Tiit Porkveli, Toomas Haldna, Peep 
Joonas. Treenerina oli kaasas Ernst 
Ehaveer.

Kiievi esindusest saadi jagu 81:29. 
Riia meeskonda võideti 73:63. Mäng väl
jaku peremeestega oli algusest lõpuni 
tasavägine ja lõppes viigiliselt 76:76.

Parem korvide vahe tõi esikohale TRÜ 
meeskonna.

ROMAN NOORMETS

Popmuusika’ 7 6

Heites pilgu tagasi läinud aasta 
popmuusikasse, küsib kahtlemata 
iga muusikahuviline endalt: «Mida 
uut ja head tõi eelmine aasta?»* 
Et antud ülevaade on mõeldud ees
kätt kommertsmuusikahuvilistele,
siis püüaksin ülaltoodud küsimus
tele vastata, piirdudes just popmuu
sika kergema poolega.

K om m ertsm uus ika l on oma head ja 
halvad küljed. Kahtlemata mängib 
siin suurt osa reklaam, raha jm. 
Eks mõjuta see ka suurel määral 
kommertsmuusika toodangut ja sel
le taset. Kuid . . .  miks me siiski nii 
tihti kuulame ja naudime seda muu
sikat? Olgem ausad — see ON jti 
nii. Ja ega saa eitada vist ka tõsi
asja, et tantsimiseks on kommerts
muusika kohasem põhiliselt kuula
miseks mõeldud tõsisemast pop
muusikast. Seepärast arvan, et ei 
teeks paha heita põgus pilk edeta
belite maailma ning teha veidi sta
tistikat.

Võttes vaatluse alla mitmete ajakir' 
jade ja raadiojaamade poolt koostatud 
edetabelid, täheldame ansamblite ja ük- 
siklauljate suurt voolavust. Mõnevõrra 
näitab see siiski langustendentsi^ (kui
1976. a. võisime tabelites kohata 156 eri- 
nevat nime, siis 1976. a. oli n^id 147). 
ent arvata võib, et selline kõikuvus 
jääb püsima. Eks avaldu siin kahtlemata 
'muusika kvalitatiivne erinevus, sest m il
lega seletada, et tipp-positsioonil oleva
te laulude hulk on vähenenud (1975 — 
2i_ 1976 — 17), s. t. ühe laulu tipus nu- 
simine on kestvamaks muutunud. Kut 
vaadelda ansamblite, mees- ja naislaul- 
iate omavahelist suhet, siis saavad kind
la ülekaalu ansamblid <76)._ Vaeslapse 
ossa on asra iäänud naislauljad.

Nüüd stiilidest. Siin on konkreet- 
spte piiride tõmbamine raske, sest 
tänaDäeva ponmuusika voolud ei 
ole üheselt lahterdatavad ühte või 
teise muusikastiili kuuluvaks. Väga 
naliu ilmneb n.-õ. segävorme, kus 
sünteesuvad mitmete eri stiilide tun
nused.

Sellele vaatamata võib täheldada 
muusika tohutut kasvu ning omakorda 
cnul’\ erinevate stiilide teravamat esile
tõusu (Philadelphia soul, discosout. eksn- 
ressiivne sout). Viimasest soul i alani- 
gist on komeedina vallutanud muusika
maailma funky, rütmikas ia klassikalisest 
soul’ist temporikkam. kuid põhiliselt siis
ki neegrite poolt interpreteeritud stiil.

Rock on jäänud enam-vähem samale 
tasandile võrdse partnerina sou! iie. 
Kuid ka siin on ilmnenud uusi nihkeid 
stiilide arengus (soul-rock, counfrttrock), 
ent need pole muusikamaailmas nii te
ravalt esile kerkinud.

Pöördudes tagasi 1976. a. edeta
belite vaatlusele, võime märgata va
nade, nn. kuldsete lööklaulude taas- 
esitusi nii originaalis kui ka tööt
lustena. Näiteks figureerib tabelites 
kolm biitlite singlit: «Yesterday», 
«Hey Jude» ja «Get Back». Puh
kenud kõmu biitlite taasühinemise 
ümber on siiski vaibumas, ehkki ra
hamehed pole kaotanud lootust neid 
kasvõi kordki veel koos esinemas 
näha — tulu oleks ju suur. Eks 
omajagu «teeneid» ole siin 
P. McCartney’1, kellele edukas esi
nemine oma ansambliga («The 
Wings») ei anna põhjust nõustuda 
biitlite taassünniga.

Nagu ma eespool märkisin, on 
teine liik kuldseid lööklaule töötlus
tena. Neist edukaimaks tuleb pida
da mõnusas rock’n’roll-stiilis lugu 
«Under the Moon of Love» grupi 
«Showaddywaddy» esituses, mis pü
sis Briti edetabeli tipus detsembri
kuu esimesed kolm nädalat.

Kindlasti on tähelepanu vääriv ka 
järgmine fakt: üha rohkem võime 
Briti edetabeleis kohata teiste Eu
roopa maade ansambleid ja lauljaid. 
Nii oli meil võimalus näha siin 
möödunud aastal Hollandi, Lääne- 
Saksa ja Rootsi popmuusika esin
dajaid. Ja pole ka ime, et juhtusin 
aasta lõpul «Radio Luxembourgi» 
superklubi saates kuulma esinemas 
üht Nõukogude ansamblit.

Kui võtta aluseks kõigist maail- 
manurkadest saabunud raadiokuu
lajate kirjade põhjal tehtud kokku
võtted, siis tunnistati 1976. a. soosi
tuimateks ansamblitest «Abba», 
meeslauljaist Elton John ja nais
lauljaist Olivia Newton-John.

«Abba» ei vaja lähemat iseloomusta
mist. Seda nime on usutavasti kuulnud

wart ning naistest Tina Charles. 
Neist viimane on arvatavasti vä
hem kuuldud-tuntud. T. Charles lau
lab soul-stiilis ning kuulus varem 
inglise gruppi «5000 Volts». 1976. a. 
andis T. Charles välja menuka sing- 
li «I Love to Love», mis tõusis tip
pu märtsikuus, püsides seal kolm 
nädalat.

Samadest allikatest leiame ka 
kolm möödunud aasta edukaimat 
singlit, mis ei vaja lähemat tutvus
tamist: «Save Your Kisses for Me»
— «Brotherhood of Man», «Don’t 
Go Breaking My Heart» — Elton 
John & Kiki Dee ja «Dancing 
Queen» — «Abba».

1976. a. plaadialbumite hulgas 
sensatsioonilisi väljalaske ei olnud. 
Oli nii heatasemelisi kui ka kesk
päraseid kauamängivaid, ent ära
tab tähelepanu, et võrreldes eelmis
te aastatega lasti välja küllaltki 
palju nn. kontsertplaate.

Siinkohal märgiksin näitena kaks neist: 
Peter Framptoni «Frampton Comes Ali
ve» ja «Wingsi» «Wings Over Ameri
ca». Kolm suurima läbimüügiga plaati 
olid: «Greatest Hits» — «Abba», «15

* Luban endale mõningase vabaduse 
muusikaalaste terminite suhtes, sest vas
tav ainevaldkond on eesti keeles termi
noloogiliselt ikka veel korrastamata,

«Abba». Foto ajakirjast «Radar».

iga muusikahuviline, ning on ju teada, 
et kuulsaks laulis grupp end «Eurovi- 
sioni» lauluvõistlusel paar aastat tagasi. 
Lisaksin niipalju, et «Abba» sensatsioo
niline tähelend on tõesti erakordne, sest 
ta on esimene nii kõrgele tõusnud vä
lismaine ansambel inglise edetabeleis ja 
tema ülekaal teiste ees on olnud vii
maste aastate suurim: kolm tipplauiu 
(«Mamma Mia», «Fernando», «Dancing 
Queen») ja üks II I  koht («M oney ...» ).

Elton Johni esikoht oli ootuspärane. 
Üllatav on üksnes see, et vaatamata 
paljudele tipplauludele USA edetabeleis 
jõudis Elton John oma kodumaal esma
kordselt sinna alles eelmisel aastal ja 
sedagi lauluga «Don’t Go Breaking My 
Heart», kus Elten esineb koos Kiki 
Dee’ga.

Olivia Newton-John on ehk vähem 
tuntud nimi. Kes on jälginud «Eurovi- 
sioni» lauluvõistluste tulemusi, see 
kindlasti mäletab, et mõned aastad ta
gasi esines O. Newton-John üsnagi edu
kalt nimetatud võistlusel lauluga «Long 
Live Love», tulles esimese kolme hulka. 
Tema nime tuntakse rohkem väljaspool 
oma kodumaad (eriti USA-s), mida kin
nitab ka tõsiasi, et 1976. a. ei leia me 
Inglise edetabeleist ühtegi O. Newton- 
Johni laulu.

Tehes alljärgnevalt kokkuvõtteid 
ainult Briti läinud aasta edetabeli
test, jõuame tulemustele, mis mõ
neti erinevad ülaltooduist. Ansamb
litest püsib kindlalt esikohal «Abba», 
meestest on aga parim Rod Ste-

Golden Greats» — «Beach Boys» ja 
«Forever and Ever» — D. Roussos.

Tendents vanade laulude tagasipöör
dumisele ilmneb paljude LP-de puhul, 
hulk albumeid on koondplaadid ühe või 
teise laulja või ansambli kuulsamatest 
lööklugudest.

Lõpuks tahaksin märkida, et taas on 
singlite edetabelis G. Glitteri nimi. On 
see uudiseks või mitte, kuid Glitteri 
come back on teoks saanud ja seda juba 
samal aastal, kui toimus tema enda sõ
nadega kinnitatud lahkumisetendusi?

Nii see popmuusika karussell 
pöörleb. Mida öelda kokkuvõtteks? 
On tõsi, et ka sel aastal uusi biit
leid popmaailma ei sündinud. Tõsi 
on ka see, et ilmselt vajub 1976. a. 
nagu mitmed eelmisedki peatselt 
unustusehõlma. Jääb üksnes parim 
tehtust ning tuleb tõdeda, et seda 
pole palju ega ka vähe. Tahaks 
loota, et nii mõnigi muusikahuviline 
oleks kärme pliiatsi järele haarama 
kirjutamaks sellest, mida huvitavat 
pakkus eelmisel aastal tõsisem pop
muusika. Siis võiks aasta ülevaate
le kriipsu alla tõmmata ning jääda 
rahuliku südamega ootama uusi 
popsündmusi aastal, mis kirjutatak
se juba numbriga 1977.

MART ALTSOO, 
eesti fil. I k.

Külmakraade trotsides võtsid TRÜ 
töötajate järjekordsest talisparta- 
kiaadist osa kõikide ametiühingubü- 
roode võistkonnad peale ühiskonna
teadlaste ja raamatukogu, kokku 79 
võistlejaga. Naisprofessuüri esindas 
võistlustel Viima Kelder, mehi — 
Ülo Lepik, Ain Kaasik, Gennadi 
Vainikko, dekaane — professorid 
Lembit Allikmets ja Ülo Lumiste, 
parteibüroode sekretärid prof. Karl 
Muru ja dotsendid Edgar-Salumaa, 
Mait Miljan ning Kalju Soonets. 
prodekaane Arnold Oja ja Jaak Ka
ru, ametiühingubüroode esimeestest 
oli platsis prof. Arvo Tikk ja võist
lemata ei saanud jääda ka ürituse 
organisaatorid — ametiühingukomi
tee liikmed Inge Orgo, Helve Kabur 
ja Heinu Lupp.

Võistluste juhend võimaldab 
eakatel töötajatel kõrvuti noortega 
oma kollektiivi eest väljas olla, sest 
arvestust peetakse VTK vanuse- 
gruppide järgi. Laupäeval sõideti 
individuaalalasid — naised 2 ja 3 
kilomeetrit ning mehed 5. Pärast 
võistlusi nauditi suuskadel Kääri
ku harukordset tõsitalve. öhtul vaa
dati U. Sahva diapositiive Ameeri- 
ka-reisist ning R. Lepiku amatöör
filme ja tantsiti.

Pühapäeva hommik veidi küll e_h- 
matas oma —27°-ga, kuid teatesõi- 
tude stardi ajaks jõudis päike talve 
särama panna ja ka pakast taltsu
tada, nii et pärast võistlusigi veel 
kilomeetrite kaupa suusaradu mõõ
deti ja kenast kargest talvepäevast 
rõõmu tunti.

Lõunaks tehti võistlusest kokku
võtteid. Kuigi neil võistlustel võit
sid kõik, järjestuti siiski punktide 
süsteemi alusel järgmiselt: I Keha
kultuuriteaduskond 18,5 miinus
punktiga; II Matemaatikat. 29,5;
III füüsikaosakond 35; IV Majan
dust. 37; V Bioloogia-Geograafiat. 
44; VI Filoloogiat. 55; VII Õigust. 
60; VIII Ajaloot. 78; IX Arstit. 93; 
X keemiaosakond 130; XI administ- 
ratiiv-majandusosakond 156.

N a i s e d ! I gr. (3 km)

1. K. Alev KKT 13.01
-2. M. Merilai Maj. 14.31
3. s. Ilver Maj. 15.12

N a i s e d II gr. (3 km)
1. H. Iher Füüs. 15.21
2. H. Ohno Mat. 16.27
3. T. Müürsepp Füüs. 16.30

N a i s e d II I  gr . (2 km)
1. M. Kivistik KKT 9.30
2. A. Parring Mat. 10.27
3. ’ H. Tohvri KKT 10.31

N a i s e d IV gr., (2 km)

1. H. Kabur Fil. 11.18
2. V. Kelder Õig. 17.37

M e h e d I gr. (5 km)

1. P. Paris Füüs. 18.25
2. R. Lepik Mat. 19.26
3. M. Martin B.-G. 20.10

M e h e d II gr. (5 km)

1. K. Zilmer KKT 17.26
2. J. Karu Maj. 18.27
3.4. G. Vainikko Mat. 21.18

T. Savi KKT 21.18

M e h e d II I  gr. (5 km)

1. H. Mardiste B.-G. 21.45
2. L. Allikmets Arst. 22.28
3. T. Karu Arst. 22.38

M e h e d IV gr. (5 km)

1. L. Toom KKT 21.04
2. K. Muru Fil.. 21.58
3. Ü. Lepik Mat. 26.38

3X3 km m e e s t e l e :

1. KKT (Savi, Zilmer, Alev) — 33.17
2. Füüs. (Ritslaid, Toots, Paris) — 33.30
3. B.-G, (Mardiste, Roosaare,

Martin) — 35.20

3X2 km naistele:

1. KKT (Tohvri, Kivistik, Alev) — 28.36
2. Maj. (Merilai, Ilver, Hütt) — 30.07
3. Mat. (Ohno, Parring, Limak) — 31.50

Pühapäeva pärastlõunal vurasid 
autobussid rahulolevate osavõtjate
ga tagasi Tartusse. Jääb veel öelda 
organisaatoritele H. Kaburile, H. 
Sildmäele, S. Leedile, H. Tidriksaa- 
reie, O'. Allikale jt. suur tänu meel
diva ndalavahetuse eest Käärikul.

A. SAAR

EÜE komplekteerimisest
1. Komplekteerimise tähtajad.

ENSV-s töötavate rühmade tuumikute 
komplekteerimine 21. veebruar — 10. 
märts.
ENSV-s töötavate rühmade lõplik 
komplekteerimine 11. märts — 31. märts. 
Teistesse liiduvabariikidesse sõitvate 
rühmade ja  raudteerühma komplek
teerimine 15. veebruar — 15. märts. 
EÜE välisrühmade komplekteerimine 
15. märts — 31. märts.

2. Perfokaartide väljaandmine ja  vastu
võtmine.
Perfokaarte annab ELKNÜ TRÜ ko
mitee EÜE-sektor 
esmasp. kella 12—14, 
teisip. kella 16—18, 
kolmap. kella 10—12, 
neljap. kella 16—18, 
reedel kella 16—18.

Täidetud perfokaarte saab tagasi tuua 
samadel aegadel, ENSV-š töötama hak
kavatesse rühmadesse alates 11. märt
sist, teistesse liiduvabariikidesse sõitva
tesse rühmadesse 15. veebruarist ja EÜE 
välisrühtnadesse 15. märtsist. Vastuvõtt 
lõpetatakse 31. märtsil.

Perfokaarte antakse igale EÜE liikme
kandidaadile, samuti võetakse vastu 
igaühelt isiklikult.

Malevlaste vaktsineerimine teetanuse 
vastu toimub TRÜ arstipunktis 7. veeb
ruarist 10. märtsini, puukentsefaliidi 
vastu 15. märtsist 25. aprillini. Rühmad,

keda peab vaktsineerima puukentsefalii- 
di vastu, saavad sellest teada alates
25. veebruarist EÜE-sektorist.

EÜE-sektor toimetab kõik perfokaardid 
templijäljendi saamiseks arstipunkti, kus 
tempel lüüakse kõigile neile kaartidele, 
mille omanik on end vaktsineerida lasR- 
nud.

TRÜ lõpetanutele antakse perfokaarte 
samuti EÜE-sektorist. Nad peavad sel
lele hankima oma elukohajärgse ravi
arsti allkirja pitsati.
3. Rühmade tuumikute komplekteeri

mine.
Tuumikute komplekteerimisel annavad 

tuumikute liikmed oma perfokaardid 
rühmakomandöridele.
4. ENSV-s töötavate rühmade lõplik 

komplekteerimine.
Rühma kandideerijate pingerea koosta

misel arvestatakse TRÜ-s perfokaardl 
laekumise järjekorranumbrit ja kõrgkoo
lide vahel perfokaardi laekumise kuu
päeva; kui laekumise kuupäevad on 
võrdsed, siis eelistatakse kureeriva 
korgkooli kandidaati.

Pärast perfokaartide vastuvõtmise lõ
petamist 31. märtsil komplekteeritakse 
rühmad lõplikult.

Üksikasjalisemat teavet saab igal tei
sipäeval kella 16—18 ELKNÜ TRÜ ko
mitee EÜE-sektori juhatajalt.

EÜE-sektor

Klubi
reedel, 18. veebr, kell 20 ansambel 
«Fix», laupäeval, 19. ja pühapäeval,
20. veebr, jätkub diskorite heitlus:

laupäeval astub ette Tartu rahvas, 
täpsemalt Ü, Kurm ja T. Kiilas
pea, pühapäeval külalisvõistleja 
TPI-_st О. V. Madiar.

Mõlemal päeval algus kell 20.
*

Tähelepanuks kõikidele teaduskon
dadele!

Taidluskonkursi järgmine voor 
toimub 25., 26. ja 27. märtsil k. a.
On viimane aeg tegutsema hakata! 
Täpsemat informatsiooni saate TRÜ 
klubist (tel. 75-5-79) ja järgmise 
nädala «TRÜ»-st 

\ *
TRU klubi vajab lahtise käega, 

kunstikalduvusega noort inimest, 
s. t. kunstnikku, kes teeks kuulutu
si. Pöörduda klubi juhataja poole.

*

Biittantsude kursused hakkavad 
toimuma teisipäeviti kell 18—20.

Venia legendi
Reedel, 25. veebruaril kell 16 toi

mub Liivi tn. 104 matemaatilise 
statistika ja programmeerimise ka
teedri dots. kt. J. Kiho avalik loeng 
teemal «Keele PL/1 rakendamisest 
graafitöötluses» dotsendi kutse 
taotlemiseks.

Matemaatikateaduskonna 
dekaan, prof. ÜLO LUMISTE

NÕUKOGUDE ARMEE 
59. AASTAPÄEVALE JA 

ALMAVÜ 50. AASTAPÄEVA
LE PÜHENDATUD ÕHTU

toimub teisipäeval, 22. veebruaril 
kell 19 Leningradi mnt. 27 asuvas 
kohvikus. Pääsmeid saab teaduskon
dade komsomolisekretäridelt.

ANTS PILT,
ALMAVÜ komitee.' 

esimees

F. M. Klingeri elu
lähtest sai tänavu 17. veebruariT 
225 aastat. Tartu Riiklikus Ülikoo
lis tähistatakse saksa kirjaniku ning* 
taasavamisjärgse ülikooli (1802)1 
esimese kuraatori tähtpäeva vasta
vateemalise näitusega teadusraama
tukogus Toomel.

Eksponeeritud on näiteid Klinge
ri kirjavahetusest, tema teoseid ning 
Klingen elu ja loometööd käsitle
vaid uurimusi.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 

парткома, ректората, комитета 
лгчыч и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. I I I .  Üksiknumbri 
nind 2 kop. Teil. nr. 791, MB-00361,
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Nr. 6 Reedel, 25. veebruaril 1977 XXIX aastakäik

Fakt.

«Rahvaspordi kalender» ilmub juba kolmandat aastat, ehk teisiti 
öeldes sellest ajast saadik, kui rahvaspordi nõukogu esimeheks valiti 
dots. Uno Sahva. Tema ongi ülalmainitud kalenderteatmiku koostaja 
ja ürituste läbiviimise initsiaator.

Kommentaar.

Kehalise kasvatuse ja spordi kateedri juhataja dois. Uno Sahva.
Teatavasti toimuvad enamikul üliõpilastest kohustuslikud kehalise 

kasvatuse tunnid esimesest kuni neljanda kursuseni. Viiendatel ja kuu
endatel kursustel aga kohustuslikku kehalise kasvatuse programmi ei 
ole. Õppejõududel, teenistujatel ja lõpukursuste üliõpilastel on suur 
vaimne pinge ja istuv tööviis. Just nendele inimestele mõeldes saigi 
teoks kõne all olev teatmik. Brošiiüris on kuude kaupa kuupäevaliselt 
ära toodud kõik massispordiüritused nii TRü-s kui ka Tartus.

Meie eesmärgiks on viia rahvas linna saastatud õhust loodusesse. 
Uks päev suuskadel või matkarajal annab head lõdvestust, mis maan
dab nädala jooksul kogutud pinge ja vähem oluline pole ka saadav 
emotsioon looduse ilust. Ühe sõnaga, nii kehale kui ka hingele.

Kuigi kalendris on kõik üritused kirjas, teatame eelseisvatest ette
võtmistest ülikoolilehes ning õppehoonete teadetetahvlitel. Kes soovib 
osa võtta, see registreerigu end TRÜ spordiklubis paar päeva varem*.

Suusamatkale minnes on meie käsutuses autobussid. Kes aga hilineb 
registreerimisega, see läheb rongi või liinibussiga. Teretulnud on iga
üks!

Populaarseim ala on olnud suusatamine. Suusamatkad ja -võistlused 
lähevad meil alati täie pingega ja rohkearvulise osavõtuga. Oodatud 
sündmusteks on teaduskondadevahelised spartakiaadid. Siin on üliõpi
lased ja õppejõud näidanud mitte ainult häid kehalisi võimeid, vaid 
ka vaimukust. Samuti peetakse lugu orienteerumisneljapäevakutest.

Kiiduväärse ürituse võttis äsja lõppenud vaheajal ette TRÜ matka- 
klubi «Patrioot». Klubi liikmetest moodustati grupid, kes sõitsid suus
kadel, telkide ja muu matkavarustusega NSV Liidu erinevatesse paika
desse.

Kõik üritused pole aga ühevõrra populaarsed. Mõneti teeb muret 
osavõtjate vähesus, vaatama sellele tööle, mida teevad TRÜ spordi
organisatsioonid. Mõningat tendentsi osavõtjate arvu suurenemisele 
võrreldes möödunud aastatega on märgata, kuid sooviks veelgi ena
mat.

«Rahvaspordi kalendrit» on võimalik saada kõikide teaduskondade 
kateedritest, samuti kehalise kasvatuse kateedrist J. Gagarini t. 1 kab. 
112. Intervjueeris RIHO ILLAK

* Spordiklubi aadress: V. Kingissepa 19, ruum 114, tel. 331-64.

Esim esed nõukogude dekreedid

«De l’audace, encore 1’audace 
et tojours de l’audace!» 1

Revolutsiooni esimesed päevad olid 
rasked, pingelised ja  samuti otsustavad. 
Noort Nõukogude riiki ümbritsesid igalt 
poolt kontrrevolutsioonilised jõud. Na
iivne oleks olnud mõelda, et need 
jõud passiivseteks pealtvaatajateks jääk
sid. Neil oli mitte ainult soov oma või
mu restaureerimiseks, vaid ka vahendid 
ja toetajad. Üheks näiteks on seegi, et 
Petrograd oli raudteelaste ja postiamet
nike kahjurluse tõttu muust maailmast 
36 tundi ära lõigatud. Revolutsiooni 
purustatud jõud asutasid linnades kodu
maa ja revolutsiooni päästmise komitee
sid. Nad olid veendunud, et bolševikud 
on haaranud võimu ebaseaduslikult ega 
suuda kaua püsida. Kuid proletaarse 
ülestõusu laine haaras enneolematu kii
rusega kogu maa.

Uuel riigil oli tarvis oma saavu
tusi kinnitada seadusandlike akti
dega. Nendeks olid dekreedid, mis 
kaitsesid tõeliselt proletariaadi ja 
talurahva huve.

Esimesed dekreedid — rahudek
reet, maadekreet, dekreet Rahvako
missaride Nõukogu organiseerimise 
kohta — olid vahest kõige tähtsa
mad. Need II ülevenemaalisel nõu
kogude kongressil vastuvõetud dek
reedid muutsid põhjalikult riigi po
liitilist ja majanduslikku olukorda, 
puudutades seega kogu maad ja 
rahvast. Kõrgemaks riigivõimuorga
niks sai nüüd ülevenemaaline töö
liste, talupoegade ja soldatite saa
dikute kongress. Lõpuks oli kogu 
võim läinud nõukogudele, demo- 
kraatlikemaile organeile inimkonna 
ajaloos.

Samal ajal ei lakanud võitlus 
kontrrevolutsiooniga. Ajakirjandus-

1 «Julgus ja  veel kord julgus ja  alati 
ju lgus !» —• G. J. Dantoni kuulus hüüd
lause 2. sept. 1792. a. koosolekul.

dekreedis keelati näiteks need välja
anded, mis kutsusid üles avalikule 
vastuhakkamisele tööliste ja talu
poegade valitsusele, levitasid kuul
dusi, moonutasid fakte ning agitee- 
tisid otsesele kuritegevusele.

Tsaari-Venemaad tunti üle maa
ilma rahvaste vanglana. Vähe
musrahvuste rõhumine oli võima
lik ja koguni seadustatud: veri
sed pogrommid, Beilise protsess, 
rahvuslik diskrimineerimine, rääki
mata juba säärastest Venemaale 
«kaugete» demokraatlike õiguste ig
noreerimisest nagu autonoomia.

Tsaarivalitsus kasutas vana ära
proovitud taktikat «Jaga ja valit
se!» Kahjuks ei mõistnud paljud 
rõhutud, et tõeline vabadus seisneb 
internatsionaalses ühtsuses: rahvas
te eraldumine ja vaenutsemine toob 
kasu ainult valitsevale kildkonnale. 
2. (15.) novembril võttis Rahvako
missaride Nõukogu vastu Venemaa 
rahvaste õiguste deklaratsiooni. 
Selles tööliste ja talupoegade valit
suse dekreedis rõhutatakse, et jäik 
pogrommide ja orjastamise poliitika 
peab asenduma. Venemaa rahvaste 
vabatahtliku ausa liiduga. Uut võrd
susel põhinevat ühiskonda oli või
malik üles ehitada ja riiki kontrre
volutsiooni eest kaitsta ainult täie
likus üksteisemõistmises. Dekreet 
püstitas järgmised põhieesmärgid: 
1) Venemaa rahvaste võrdsus ja su
veräänsus; 2) Venemaa rahvaste 
õigus vabale enesemääramisele, kaa
sa arvatud õigus eraldumisele ja 
omaette riigi loomisele; 3) kõikide 
rahvuslike ja usuliste privileegide 
ning kitsenduste kaotamine; 4) kõi
kide Venemaa koosseisus olevate 
rahvuslike vähemusrühmade vaba 
areng.

Nende vastutusrikaste ülesannete 
täitmine nõudis erakordset karmust 
ja tõsidust. Nii oli rahvusliku vää
rikuse solvamise eest ette nähtud 
range kriminaalkaristus.

Muudatusi tuli teha väga palju. 
Lahendanud üleriigilise tähtsusega 
esmased ülesanded, pidi valitsus 
asuma ka igapäevaste asjade kal
lale. Nõukogude võimu dekreetide 
kogu I köide sibaldab 343 norma
tiivakti, mis võeti vastu 25. oktoob
rist 1917 kuni 16. märtsini 1918. 
Küsimuste ring oli lai, alates nat
sionaliseerimisest ja lõpetades kel
laaja muutmisega.

Anti välja dekreet seisuste ja tsi- 
viilauastmete kaotamisest. Selle ak
tiga kehtestati seadusandlikult ko
danike võrdsus. Nõukogude võim 
likvideeris ka juhtivate töötajate 
materiaalsed soodustused. Nende 
aineline olukord ei erinenud oluli
selt teistest. Anti välja dekreet rah
vakomissaride ja kõrgemate amet
nike palgamääradest. Selles nähti 
ette rahvakomissari kuutöötasuks 
500 rbl. Iga töövõimetu perekonna
liikme kohta lisati täiendavalt põhi
palgale 100 rbl. Iga perekonnaliik
me peale võis olla ainult üks tuba. 
Paljuski andis isiklikku eeskuju 
V. I. Lenin, kes ei lubanud enda 
esiletõstmist teiste revolutsionää
ride hulgast.

Tingimata tuleb peatuda ~ka ra
dikaalsetel muudatustel revolutsioo
nilises armees. Nähti ette komandö
ride otsene valimine. 3. detsembrist 
1917. a. kaotati auastmed, samuti 
välised eraldusmärgid (aukraadi- 
paelad, pagunid, medalid, ordenid, 
ristid). Hiljem, kodusõja päevil tuli 
sellesse dekreeti korrektiive teha.

Muudatusi tehti ka ajaarvamises. 
See ühtlustati Lääne-Euroopa oma
ga, s. t. kalender muutus 13 päeva 
vorra. Kellaosutid Petrogradis lüka-
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ti aga ühe tunni võrra tagasi. tatuuri ja võimaldasid asuda sot- 
Nõukogude võimu esimesed dek- sialistliku ühiskonna ülesehitamisele, 

reedid tugevdasid proletariaadi dik- VIKTOR BLUM

ф  16. veebruaril peeti EKP Tartu 
Linnakomitees pleenum ülikooli 
parteikomitee tööst üliõpilaste 
ideelis-poliitilisel kasvatamisel. 

*
Ülikooli 560-liikmelise kommunis

tide pere töö üliõpilaste kommunist
likul kasvatamisel sai pleenumil po
sitiivse hinnangu.

Missugused on olnud need tege
vussuunad, mis selles valdkonnas 
kõige tõhusamaid tulemusi on and
nud? Kõige tähtsamaks võiks pida
da kogu üliõpilase kasvatusprotses
si parteilist juhtimist. EKP TRÜ 
parteikomitee sekretär dots. Advig 
KIRIS rõhutas oma ettekandes: 
«Kõrgharidusega spetsialisti ette
valmistamine saab olla efektiivne 
vaid siis, kui kogu kasvatusprot
sessi kõik komponendid kujutavad 
endast ühtset tervikut, kui see on 
igati kompleksne.»

Linnakom itee pleenum ilt
Ideelis-poliitilise kasvatustöö 

plaanipärasuse ja komplekssuse 
kindlustamiseks on välja töötatud 
üleülikooliline õppetöövälise kasva
tustöö programm. Lähtudes teadus
kondade spetsiifikast on sama laa
di programmid ka teaduskondades 
endis. Vahenduslülideks on eel
kõige ühiskondlikud organisatsioo
nid. Küllaltki oluline töölõik langeb 
siin ka dekanaatidele, kuid määra
vaks jääb siiski teaduskondades 
töötavate kommunistide osakaal.

Ülikooli rektoraat on komplekteeritud 
kommunistidest. Enamik kateedrijuhata- 
jaist ja üle poole õppejõudude kaadrist 
on kommunistid. Teaduskondade ja  ka
teedrite kaupa on NLKP liikmete arv 
aga üsnagi erinev ja see avaldab mõju

ka ideelis-poliitilisele kasvatustööle. Kus 
kommunistidest õppejõude enam, seal 
laabub paremini ka sellealane töö 
(Õigus-, Majandusteaduskond, ajaloo- 
osakond).

Ülikoolis jaotub üliõpilaste kom
munistlik kasvatus kahte põhivor
mi — aineõpetuse ja õppetöövälise 
kasvatuse kaudu tehtav töö. Mark- 
sistlik-Ieninliku teooria sügav ja 
põhjalik omandamine kujuneb ka 
marksistlik-leninliku poliitilise ideo
loogia omandamiseks. Hulga posi
tiivseid näiteid saab tuua ühiskon
nateaduste kateedrite tööst: NLKP 
XXV kongressi materjalide põhjalik 
käsitlemine, konkursid, viktoriinid, 
kõneoskuse kooli juhendamine, ÜPP. 
Kõik võimalused ei ole veel ammen

datud, kindlasti annab üht-teist te
ha uut moodi või sisse seada pppe- 
välise kasvatustöö avardamisel. 
Tihendamist vajaksid ka kateedrite 
ja teaduskondade vahelised side
med. Täiustamist nõuab ÜPP. Märt
sis alustatakse diplomandide ates
teerimist. Tulemused märgitakse es
makordselt ära ka üliõpilase iseloo
mustuses.

Tähelepanuta ei ole jäetud esma- 
kursuslasi. Programmi on võetud 
ainetsükkel «Sissejuhatus erialasse». 
Töö ülikooli astunutega vajaks veel
gi elavdamist.

Õppevälise kasvatustöö suuna- 
jaiks on kasvatustöö prodekaanid, 
kursuse- ja rühmajuhendajad ning

4400-liikmeline komsomoliorganisat- 
sioon.

Teaduskonna ulatuses tehtavat 
kasvatustööd on aidanud märgata
valt parandada kasvatustöö prode
kaani ametikoha sisseseadmine. Mõ
ned neist kuuluvad ka teaduskonna 
parteibüroo koosseisu ja viivad va
hetult ellu parteibüroo poolt tehtavat 
kasvatustööd. Administratsiooni 
koosseisu kuulumine määrab ära ka 
tema tegevuse eelkõige kasvatusliku 
iseloomuga õppetööväliste ürituste 
koordineerimisel. Ebaõige oleks aga 
hakata kõiki sellesse valdkonda kuu
luvaid ülesandeid ainult temaga 
seostama. Senisest sisukam võiks 
olla kursusejuhendajate töö, ka on 
nende hulgas mõnes teaduskonnas 
vähe kommuniste.

Ühiskondlikest organisatsiooni
dest on kõneldavas töölõigus kaht* 

(Järg 2. lk.)



Ülikooli 
teadus 
1976. aastal

HERBERT METSA 
(Algus «TRÜ-s» nr. 4. ja 5.)

TRÜ teaduse materiaaltehniline baas tugevnes 1976. "a. tunduvalt. 
Teaduslikku aparatuuri said riigi eelarveliste summade eest kateedrid 
150 tuh. rbl. ulatuses, probleemlaboratooriumid 146 tuh. rbl. ulatuses. 
Lepinguliste summade eest saadi seadmeid 80 tuh. rbl. ulatuses. See
ga kokku 376 tuh. rbl. eest.

Nii näiteks sai arvutuskeskus seadmeid 52 tuh. rbl. eest (mälusead- 
med), meditsiini kesklaboratoorium 31 tuh. rbl. eest (importtsentri- 
fuug, mikroskoop), Arstiteaduskonna kateedrid 31 tuh. rbl. eest, biofüü
sika* laboratoorium 22 tuh. rbl. eest (analoog-kood- ja kood-analoog- 
muundid, 6-kanaliline isekirjutaja, barokamber). Meie töötajate ülesan
deks on kõiki saadud ja olemasolevaid seadmeid heaperemehelikult ka
sutada. Uute seadmete tellimisel on vaja lähtuda nende põhjendatud 
töökoormusest ülikooli ulatuses. Iga uue seadme taotlusele on vaja li
sada vastav kasutamise koormuse kalkulatsioon. Vältida tuleb kalli 
aparatuuri soetamist omaette ühele allüksusele, kui see aparatuur pole 
küllaldaselt koormatud.

Ja lõpuks TRÜ teaduslikust potentsiaalist.
Meil oli aastavahetuse seisuga 90 teaduste doktorit ja professorit. 

Doktorid ja professorid moodustavad õppe-teaduslikust koosseisust 
9,7% (üleliiduline kõrgkoolide keskmine oli 1975. a. 3,6%). Ülikooli 
õppejõudude koosseisus on see protsent 13,6. 1976. a. kasvas TRÜ dok
torite ja professorite arv võrreldes 1975. aastaga 20%.

Aastavahetuse seisuga oli meil 416 teaduste kandidaati ja dotsenti. 
Teaduste kandidaatide arv moodustas õppe-teaduslikust koosseisust 
40,2%, üleliiduline kõrgkoolide keskmine oli 35,8%. Kandidaatide osa
kaal õppejõudude koosseisus oli 62,6%. 1976. aastal kasvas kandidaa
tide arv TRÜ-s võrreldes 1975. aastaga 4,3%.

1976. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis ühtki väitekirja ei kaitstud. 
See on seotud VAK-i töö reorganiseerimisega. 1977. aastal peaks see 
töö hakkama edenema. See ei tähenda, et meil väitekirjadega ei tegel
dud.

Väljaspool TRÜ-d kaitsti 4 kandidaadiväitekirja, kaitsmiseks on val
mis üle 20 kandidaaditöö ja ligi 10 doktoritööd

Need arvud räägivad, et TRÜ teaduslik potentsiaal on kõrge ja 
ületab kõrgkoolide üleliidulise taseme.

Öeldut kokku võttes võib siit järeldada, et 1976. teadusaasta oli 
Tartu Riiklikule Ülikoolile edukas. Ülikooli teadlaste töö rikastas tea
dusega õppeprotsessi, kasvatas ja arendas üliõpilast, andis tubli pa
nuse Nõukogude teadusesse.

Meil oli ka puudujääke. Nõukogu parteikomitee liikmed ning nende 
kaudu kogu TRÜ kollektiiv tahavad käesoleval, 1977. aastal paremini 
töötada. 31. jaanuaril 1977. aastal võttis NLKP Keskkomitee vastu 
otsuse «Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevast». 
TRÜ teadlaste aukohus on vastata sellele otsusele täiendavate sotsia
listlike kohustuste võtmisega Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsioo
ni 60. aastapäeva tähistamiseks. 1976. a. teadustöö tulemused näita
vad, et reserve meil selleks on.

150 üliõpilaskandidaat!
Möödunud aasta novembrikuus oli TRÜ ettevalmistusosakonna vas

tuvõtukomisjonil jälle rohkesti tööd: 275 õppida soovijast tuli välja 
valida 150 võimekamat. Otsus langetati põhiliselt vestluse põhjal üli- 
õpilaskandidaadiga, samuti oli määrav õppeedukus keskkoolis. Alma 
mater tahab oma suurde perre ainult virku ja tublisid.

Õppetööd alustati 2. detsembril, praeguseks on õppejõududel enam
vähem selge, kes milleks võimeline.

Mõni sõna õpitulemustest. Teistest eespool on Bioloogia-Geograafia- 
ja Arstiteaduskonda pürgijad, sest nende keskmine hinne on praeguse 
seisuga 3,6. Natuke tahapoole on jäänud filoloogid. Järgnevad Ajaloo-, 
Majandus-, Õigus- ja Füüsika-Keemiateaduskonna tulevased üliõpila
sed. Kehakultuurlaste! tuleb aga kõvasti pingutada, nemad on pinge
reas viimasel kohal. Huvitav tõdeda, et tütarlapsed edestavad noor
mehi üsna tublisti, arvudes on nende edu selline: 3,5 ja 3,1. Noorme
hed võiksid end siinkohal puudutatuna tunda. On muidugi häid ja 
väga häid õppijaid, kuid ega nemadki kõigi eest õppida jõua. Hinnete- 
lehti läbi vaadates märkasin, et kahel noormehel, tulevasel filoloogil 
Tiit Hennustel ja õigusteaduse valinud Hannes Korotkovil on oppeJ 
edukus vägagi kõrge, mõlema keskmine hinne on 4,8. See näitab nende 
töökust ja tõsist suhtumist valitud erialasse.

Käesolev kuu seadis aga kümme noort inimest kurva_ fakti ette. Kuid 
ega ülikooli rektori käskkiri ainult kurvastust too. Moned, kel «nulli» 
sissesaamiseks vajalikud dokumendid veel ülikoolihoones, said võima
luse asuda lahkunute kohale. Kui mõelda, et paljudel meist sõjaväetee
nistus ja tööaastad seljataga, siis on arusaadav, et õpingud enam nii 
kerged edenema pole. Kuni kaheaastane tööstaaž on 56 inimesel, üle 
kahe aasta ülejäänutel. On ka neid, kel rohkem kui kümme aastat töö
tatud. Sõjaväes olnud poisse on 40, sovhoosidest-kolhoosidest on õppima 
tulnud 15. 150 inimesest on ainult üks asutuse stipendiaat. Mis aga sti
pendiumisse puutub, siis on see hinnetest sõltumata niisama suur kui 
esimese kursuse üliõpilastel.

Märtsikuu esimestel päevadel on arvestused. Peaaegu koik peavad 
tulle minema ja ära kõrbeda ei taha keegi!

Arvestuste lõppedes algab teenitud puhkus — õppevaheaeg 7 — 21. 
märtsini. Pärast seda tuleb jätkata uue jõuga, sest juulikuu esimesel 
nädalal on eksamid, mis 25. juuliks peavad edukalt sooritatud olema.

Jutuajamises ettevalmistusosakonna juhataja dots. kt. KALLE 
VELSKRIGA jäi kõlama optimistlik toon. Ta ütles: «Ettevalmistusosa- 
kond alustas oma tööd 1970. a. Võrreldes varasemate aastatega on 
praegu väljalangevus tunduvalt väiksem (eelmise_ aastaga võrreldes 
poole võrra), millest võiks järeldada, et tänavune õppijate kontingent 
on tugevaim. Lõplikke järeldusi on siiski veel vara teha. Otsustavad 
ikkagi arvestused ja eksamid.»

Nii et . . .  nael konspekti!
MEELIS LOKK, 
nullkursuslane

Ü T Ü KLUBIS

i Eesti kirjanduse 
ja rahvaluule ringis

Esmaspäeval, 28. veebruaril kell 19
pb. 127 Eesti Raadio pearežissööri 
Einar Kraudi ettekanne kuuldemän
gu spetsiifikast. Näiteid helilindilt. TPedl-st.

jätkub diskorite 
konkurss

Laupäeval, 26. veebruaril M. Rün- 

nimeri ja J. Maiste TRÜ-st ja pü

hapäeval, 27. veebruaril M. Eiche

Linnakomitee pleenumilt

(Algus 1. lk.) 

lemata kõige suurem osa ELKNÜ 
TRÜ komiteel. Selle parteilisel juh
timisel on ülikooli parteikomitee 
lähtunud eeldusest, et ülikooli kom- 
somoliorganisatsioon on teovõime
line, ei vaja väiklast hooldamist 
ega tema töö detailidesse sekku
mist. Rohkem tähelepanu on vii
mastel aastatel pööratud komso- 
molikaadri valikule ja paigutusele. 
Nii on komsomolikomitee sekretär 
ja tema asetäitjad kõik NLKP liik
med, enamik 57 üliõpilaskommunis- 
tist juhib mõnda kindlat töölõiku.

Dots. A. Kiris mainis oma ette
kandes, et komsomolikomitee tege
vus on muutunud sihipärasemaks, 
nõudlikumaks, poliitiliselt printsi- 
piaalsemaks. Tunduvalt enam on 
hakatud tegelema ka üliõpilase põ
hitöö — õppetöö — küsimustega.

Õigustanud on end samuti pal
jud komsomolikomitee ettevõtmised: 
rahvaste sõpruse päevad, massimii
tingud solidaarsuse avaldamiseks 
imperialismi ja fašismi vastu võit
levate rahvastega (kahasse RSR- 
iga), sõjalis-patrootliku matkaklubi 
«Patrioot» retked jt. On peetud 
rohkem ühiseid üritusi ülikoolis õp
pivate teistest rahvustest üliõpilas
tega, sisukad on ÜTÜ-alased side
med. Seda loetelu võiks jätkata 
mitme osakonna (majandusküber
neetika, võõrkeeled), teaduskondade 
(Õigusteaduskond) ja üleülikoolilis

te koostöölepingutega, mis on sõl
mitud sama ala õppijate ja õpetaja
te vahel NSV Liidus või koguni sot
sialismimaades. Neid kontakte tu
leks laiendada. Vähe on kasutatud 
internatsionaalse kasvatustöö ja 
teadusliku koostöö ühendamist kõr
ge kvalifikatsiooniga külalislektori
te kutsumisega meie maa teistest 
kõrgkoolidest.

Nende rohkearvuliste ürituste kõr
val ei saa aga märkimata jätta, et 
kommunistlike noorte juurdekasv 
ülikoolis on seni väike olnud.

Mitte vähem tähtis eespool kõnel
dust pole ka ideelis-poliitiline kasva
tustöö vaba aja õigel sisustamisel, 
töö ülikooli ametiühingu klubis ja 
huvialaklubides ning -ringides. Kor- 
daläinu kõrval märkis ettekandja, 
et klubi töö tulemused võiksid märk
sa paremad olla ja kasvatustöö 
efektki suurem, kui klubil oleksid 
suuremad ruumid. Huvialaklubidest 
võetakse kõige arvukamalt osa teat
ri- ja filmiklubist. Vaatamata viima
ti mainitu juhatuse headele kavat
sustele ja harvanähtavale organi
seerimisoskusele on seni vajaka 
jäänud klubi parteilisest juhtimi
sest. Seda täheldati pleenumil ka 
Tartu NAK-i (kus osaleb palju üli
õpilasi) ja ülikooli ajalehe kohta. 
Neid üliõpilaste kommunistliku kas
vatamise töölõike on parteikomitee 
oma koosolekuil mitmel korral aru
tanud, võtnud vastu otsuseid ja

jälginud nende täitmist.

SÕNAVÕTUD

NLKP ajaloo kateedri juhataja 
prof. J. KALITS peatus lähemalt 
üleülikoolilisel komplekssel perspek
tiivplaanil, millest õppe- ja kasva
tustöös lähtutakse. Selles on ar
vestatud kõrgemate parteiorganite 
otsuseid, õppeplaani, teaduskon
dade spetsiifikat, üliõpilaskontin- 
genti käsitlevaid uurimusi jne.

EKP Tartu Linnakomitee esime
ne sekretär J. LOTT kõneles üli
õpilaste kõlbelisest kasvatusest, 
nende sotsiaalsest küpsusest.

Kasvatustöö puhul võib hakata 
domineerima ka üleplaneerimise 
oht. Selle eest hoiatas EKP KK osa
konnajuhataja P. JÄRVE. Ta too
nitas esmakursuslastega tehtava 
töö suurt osakaalu ja peatus EÜE 
probleemidel.

Rektor prof. A. KOOP peatus oma 
sõnavõtus õppetöö küsimustel. 
Sõna võtsid veel EPA parteiko
mitee sekretär dots. A. Sukamägi,
V keskkooli direktor H. Raik, TA 
Astro- ja Atmosfäärifüüsika Insti
tuudi vanemteadur K- Eerme, linna 
kultuuriosakonna juhataja E. Ale
kand.

Pleenumi tööst võttis osa kõrg- 
ja keskerihariduse minister I. Nuut.

Pleenum võttis vastu üksikasja
lise otsuse, milles nähti ette abi
nõud ilmnenud puuduste kõrvalda
miseks ja ülikooli parteiorganisat
siooni töö parandamiseks arutatud 
küsimuses.

Kom som oli k u u k o m m e n ta a r
Sessioon tõi, komsomoliellu kuuli

se pausi. Peatähelepanu oli õppimi
sel. Nüüd on eksamite tulemustest 
esialgsed kokkuvõtted tehtud: võr
reldes eelmise talvega tõusis õpiedu- 
kus ülikoolis 1,1%.

Kahenädalane puhkus kulus mar
jaks ära igale üliõpilasele, ka kom- 
somoliaktiivile. Aili Pikati, Tiit Vil- 
ligi ja Jüri Asari jaoks olid aga 
päevad 31. jaanuarist 6. veebruari
ni töörohked: Minski Polütehnilises 
Instituudis toimus Balti liiduvaba
riikide ja Valgevene NSV kõrgema
te koolide komsomolikomiteede sek
retäride asetäitjate seminar (vt. 
«TRÜ» nr. 5).

Talituriaad, mis tänavu pühenda
ti Oktoobrirevolutsiooni 60. aasta
päevale, viis mägedesse 109 üliõpi
last 13 matkagrupis. Pikim ja ras
keim oli V kategooria matk Sajaa
nidesse. Organiseerimis- ja juhtimis- 
mured olid mõistagi Bioioogia-Geo- 
graaflateaduskonna kanda, kuid 
osavõtjaid oli filoloogide seastki.

11 EÜE aktivisti eesotsas ELKNÜ 
TRU komitee sekretäri asetäitja 
Mercedes Pendiga jõudis tagasi 
preemiareisilt Saksa DV-st. Ungaris 
viibib aga praegu grupp eesti filo
loogia soome-ugri eriharu üliõpila
si komitee sekretäri asetäitja Tiit 
Villigi juhtimisel osalemaks 21.—
26. veebruaril Debreceni L. Kossuthi 
nimelise Ülikooli korraldatavatel 
soome-ugri päevadel.

Niipalju töö ja puhkussõitudest. 
Kohalolijad tegid plaane alanud 
semestriks, nüüd on need koos.

Tähtsaim koht kuulub kahele suur
päevale ja nende tähistamise üritus
tele: Oktoobrirevolutsiooni ja üli
kooli taasavamise juubelile.

Ülikooli kommunistlikud noored 
võtavad osa võistlusest õiguse eest 
alla kirjutada raportile Leninlikult 
Komsomolilt NLKP Keskkomiteele 
Suure Oktoobri 60. aastapäevaks. 
Sellele pidupäevale on pühendatud 
ka 14.—26. veebruarini teaduskon
dades läbiviidavad komsomolikoos- 
olekud deviisi all «Igale kommunist
likule noorele kommunistlik ideeli
sus ja aktiivne ellusuhtumine!» 
Koosoleku eesmärgiks on selgitada 
puudusi komsomolitöös ja leida teid 
neist jagusaamiseks, analüüsida ses
siooni, ühiskondlik-poliitilise prakti
ka ja leninliku arvestuse atesteeri- 
mistulemusi, tutvustada igale kom
munistlikule noorele teaduskonna 
edaspidiseid plaane ja töösuundi. 
Koosoleku ettevalmistamist ja läbi
viimist oli ülikoolis kontrollimas 
ÜLKNÜ KK sektorijuhataja Jelena 
Savolei.

Tänavuaastased rahvaste sõpruse 
päevad pühendatakse samuti Ok
toobrirevolutsiooni aastapäevale. 
Esialgu on need pandud paika 21.—
24. aprillile. Organiseerimiskomitee 
on kirjad teele saatnud, vastuseid 
oodatakse 1. aprilliks. Siis ka sel
gub, kes meie külalisteks on.

EÜE-1977 on komplekteerimis- 
järgus. Teisipäeval oli Tartus ko
mandör Toomas Mendelson aruta
rnaks tööasju sekretär Kalle Liivi ja 
tema asetäitjatega.

Õigusteaduskonna komsomolisek
retär Madis Kallion (III k.) ja Le- 
nini-nimeline stipendiaat, V kursu
se geograafiaüliõpilane Ülo Mander 
said ELKNÜ TRU komitee soovitu
se NLKP liikmekandidaadiks astu
miseks. Sama soovitus anti Sofia 
Oskolkovale (ravi V k.), Georg 
Männikule (stomat. IV k.) ja Endel 
Kuusikule (ajaloo V k.). Partei 
liikmeks võeti vastu komsomoli- ja 
malevaaktivist Viljar Raidla (kau
batundmise IV k.) ja TRÜ Teadus
liku Raamatukogu töötaja Jelena 
Raid.

ELKNÜ TRÜ komitees on toimu
nud suured jõudude ümberpaigutu
sed. Ühingu «Teadus» Tartu linna 
vastutava sekretäri ametikohale asu
nud Jüri Asari asemel sai sekretäri 
asetäitjaks ideoloogilise töö alal 
Tiit Villig. Tema ametikoha õppesek- 
tori juhatajana võttis üle Õigustea
duskonna senine sama töölõigu juht 
Jüri Vissak. Komitee uueks pressi
sekretäriks valiti Hallar Lind. Vii
masega seoses loodame komsomoli- 
probleemide aktuaalsemat kajasta
mist ka meie lehes. Matemaatika
teaduskonna komsomolibüroo valis 
oma uueks sekretäriks Kalle Kulbo- 
ki, küll alles I kursuse üliõpilase, 
kuid perspektiivika komsomolijuhi. 
Kaadriprobleem on komsomoliorga
nisatsioonis küllalt olulise tähtsuse
ga. EKP Tartu Linnakomitee plee
num märkis muuseas ära ka üli
kooli komsomoli juhtiva kaadri õn
nestunud valiku ja paigutamise.

ESTER NÄPPING
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NSV Liidu TA isemajandamise 
täiustamise kompleksprobleemi nõu
kogu juures moodustatud majan
dusliku analüüsi ja arvestuse sekt
siooni egiidi all alustas tegevust 
noorte majandusanalüütikute kool, 
mille esimene seminar toimus 1.-—5. 
veebruarini Käärikul. Organiseeri
mise eesotsas seisid sektsiooni vas
tutav sekretär, MRÜ dotsent R. Sai- 
fulin ja TRÜ majandusküberneetika 
ja statistika kateedri vanemõpetaja 
J. Karu.

Seminari eesmärgiks oli tutvusta
da kuulajaid kaasaegsete majandus
liku analüüsi metoodika kasutami
se päevaprobleemidega ja mõninga
te saavutustega selles valdkonnas.

Üldse võttis seminarist osa 25 
inimest, sealhulgas 11-liikmeline 
esinduslik delegatsioon MRÜ-st.

Kolmel õhtupoolikul kuulati ära
10 ettekannet. Kõik ettekantu kä
sitles kaasaja aktuaalseid probleeme 
majandusliku analüüsi vallas. Võib 
julgelt väita, et igaüks sai siit kaa
sa midagi uut, kasulikku, ehkki 
kuulajaskond oli küllaltki eripalge
line (osalesid nii õppejõud, aspiran
did kui ka üliõpilased, kes analüüsi 
probleemidega tegelevad).

Päevade esimesed pooled olid 
tervenisti spordi võimuses, õhtud 
ühisürituste päralt.

MART OPMANN

See foto on tehtud 19. veebruaril 1977. a. TRÜ Teadusliku Raamatu
kogu ehitusel, mis peab valmima juba aastal 1978. Pikemalt järgmise 
nädala «TRÜ»-s.

RAIMU HANSONI foto



P ilk  m ö ö d u n u d  te a tr ise m e s tr ile
ф  «ME OTSIME VARGAMÄED» 
ф  «GODOT’D OODATES»
#  «HOOLIMATU ARMUKE»

Noorsooteater käis Tartus eelmi
sel semestril mitu korda, neist kol
mel olPkülalisetenduste organiseeri
misel osa ka TRÜ teatriklubi aktii
vil (kui Noorsooteatri etenduste hul
ka lugeda lavakunstikateedri üliõpi
laste etendus «Me otsime Varga
mäed.»).

Kõigepealt Tammsaare-Raidi «Me 
otsime Vargamäed» . Pealkiri ise
loomustab lavastust ilmekalt. Eten
duse raamiks võib pidada õnnestu
nud muusikat (U. Alender). Kes 
on V ar gamäe-mail ise käinud, on 
kindlasti tundnud, kuidas väljamäel 
seistes ning lõputuid soid ja raba
sid vaadates mingi eriline nukrus 
põue poeb. Sedasama -hella nukrust 
oli ka U. Alendri muusikas ja teks
tides. Et lavastuses mängis korda
mööda mitu Andrest ja Pearut, on 
igati mõistetav, sest etendus valmis 
õppetöö käigus ja peab mänguvõi
malusi pakkuma rohkem kui 2—3 
üliõpilasele. Kuigi seda laadi oli ka 
M. Mikiveri lavastatud «Libahunt» 
lavakunstikateedri üliõpilaste diplo
mitööna mõned aastat tagasi, mõ
jus «Vargamäe» küllaltki uudsena. 
T. Virve kujundus oli napp, kuid 
huvitav. Osalistesi tundusid meel
dejäävamad Pearud (R. Rüütel ja 
A. Tommingas), kuid ka teistele po
le etteheiteid, kui, siis vahest Jas- 
kale ja kõrtsimehele.

Tammsaare on öelnud, et unista
mine tähendab kultuuri loomist. 
Oma «Tõe ja õiguse» tegelastel la
seb ta igapäevases tapvas iöös tihti 
tulevikku läbi unistuste näha. Lava
kunstikateedri rahvas võimaldab 
meil vaadata üht heike selles pikas 
kultuuriprotsessis. Kahju vaid, et 
TRÜ aulas ei jõudnud kõik pakutu 
tagumistes ridades istujateni, sest 
etendus pole mõeldud suures ruu
mis esitamiseks.

Viimati öeldu ei kehti aga kahe 
järgneva etenduse kohta — «Go
dot’d oodates» ja «Hoolimatu ar
muke».

«Beckett jätab igaühele õiguse 
tema teoseid omal viisil vastu võt
ta, ei iaha aga, et talle omistatak
se mõtteid ja kavatsusi, mida tal 
ei ole olnud.» (L.-M. Kask.)

«Beckeit ei ole inimvihkaja, veel 
vähem sadist, vaid lootusetu pessi
mist, kelle jaoks kuskil ühtki val
guskiirt ei paista . .. Aga inimkon
da peab väga armastama, et tema 
pärast sellist ahastust tunda.» 
(L.-M. Kask.)

«Kui me süüdistame Beckettit pes
simismis, siis oleme ise ka nagu 
Becketti tegelaskujud mõne Becket- 
ti stseeni lõksus. Kui me aga võta
me Becketti avalduse vastu sellise
na, nagu ta on, siis muutub äkit
selt kõik.» (P. Brook.)

«Ma ütlen midagi andestamatut 
ajal, mis õnnest ei hooli: ma olen 
õnnelik. Tahan ka oma õnne sala
duse reeta. See on lihtne. Ma ar
mastan oma kaasinimesi. M d armas
tan armastada. Ma vihkan vihata, 
püüan olla arusaadav.» (J. Coc
teau.)

Eespool öeldust tekib esimene 
paralleel kahe lavastuse vahel — 
armastus inimese vastu. Tänu sel
lele tundele sai võimalikuks ka 
nende kahe erineva näidendi kirju
tamine. Ma ei taha tõmmata paral
leele autorite ega näidendite vahe
le, vaid puudutada just neid mo
mente, mis on olemas mõlemas näi
dendis.

Näen ootuses kid ühes inimese põ- 
hiseisundis kahe lavastuse ühenda
jat. Kui palju tuleb inimesel ooda
ta ja kui palju ta seda suudab? Est
ragon ütleb, et läheb minema, kuid 
ei lähe. Eesriide avanedes näeme 
kaht inimest laval. Eesriide sulgu
des samuti. Nad ootavad veel hom
me ja ülehomme, seni, kuni suuda
vad.

Sama moment «Hoolimatust ar
mukesest» — suutmine. See on piir, 
milleni inimene talub ootust, Ootus 
muutub talumatuks, kuid loobuda 
sellest Naine ei suuda — tal peab 
olema ootus, et elada, ja lõputult 
piinelda.

«Godot’d oodates» väljendab kogu 
tegevus ootust. Ootusega kaasneb 
lootus, et ootus kord lõpeb. Kuid 
just lootus ei lase Naist vabaks, 
samuti Godot’ ootajaid. Ootuse
ga kaasneb kärsitus. Aeg venib. 
Kuid kui pole kiiret, kui ootus 
muutub tegevuseks omaette, eesmär
giks, siis hakkab kõnelema väsi
mus — mõlemas lavastuses aga 
hoopis erinevalt. «Godot’s» on Est
ragoni ja Vladimiri pikk vaikuse 
kuulamise stseen üks tugevamaid ja 
meeldejäävamaid. Kavalehel on lau
se: «Filosoofia läbi traagilise nalja.» 
See kehtib kogu lavastuse kohta, 
kuid ilmneb eriti tugevalt mainitud 
stseenis.

«Kõik hääled kõnelevad korraga.»
«Igaüks endast.»
«Kas neil pole veel küllalt sel

lest, et nad on elanud!»
«Nad tahavad sellest veel rää

kida ka.»

Vaikus muutub Naisele taluma
tuks. Kella tiksumine, aina üks ja 
seesama, ühed ja samad esemed, 
mõtted, mis uitavad, muutuvad väl
jakannatamatuks. Mitte mõelda!

Beckett laseb oma tegelastel öel
da, samastades neid kogu inim
konnaga (see kehtib kogu näidendi 
kohta): «Mõtlesime — tulemus lai
bad — ei julge enam mõelda — 
laibad!»

Järgmine ühine joon on mööda
rääkimine. Cocteau Naine ja Mees 
ei saagi teineteist mõista, sest au
tor pole andnud neile ühist väljen
dusvahendit. Naisel on selleks sõ
na, Mehel muusika.

Sama on ka Beckettil: Estragonil 
poeedi, Vladimiril maalija nägemi
ne. Estragon ei näe värve, ei saa 
kontakti Vladimiriga.

Juhuslikkuse moment — Naine 
neab ära selle päeva, mil ta Meest 
kohtas, hoolimata sellest, et ei suu
da temata elada.

Beckettil: «Aga nemad lähevad 
vaid juhuslikult mööda.» See ju
hus aga aitas meil nii Estragoni 
kui Vladimirit näha uue nurga 
alt, sest selle juhusega kaasnes ai
tamise moment, samuti tasu (mis 
abi eest saada võiks). Estragoni 
kahtlus sel otsustaval momendil 
on vist omane kõigile inimestele.

Kui kõik on möödas, ütleb Estra
gon umbes nii: «Aeg lendab, kui vei
di lõbutseda.» Sama Cocteaul: Naine 
neab, sõimab, samas on valmis an
destama, kui on saanud end tühjaks 
karjuda, andestama ja leppima, veel 
ja veel ootama.

Beckettit loetakse üheks peami
seks absurditeatri esindajaks. Olgu 
autoriteetsetel autoritel õigus, kuid 
kus algab absurd ja lõpeb reaalsus? 
Becketti sõna on nii valusalt reaal
ne, et kohati võtab hinge kitini. 
Toon näiteks vaid kõige lihtsama 
tasandi:

«Läksin servani.»
«Meid serveeritakse nagu kandi

kul.»
«Ma ei taha enam hingata.»
Cocteau: «Edasi ei tohi enam 

mõelda.»
«Harjumus suudab kõike summu

tada.»
Suudab küll, aga ei tohi. Arvan, 

et see on üks mõte, mida mõlemad 
autorid on mõelnud oma näidendeid 
kirjutades. See, kui paljuga suuda
me harjuda, s. t. kui paljut suudab 
harjumus summutada, oleneb meie 
valuläve kõrgusest.

AUNE NUIAMÄE

Järjekordne aastakoüokvium

19. veebruaril olid ülikooli orien- 
talistikakabinetti kogunenud paljud 
veteranid ja üliõpilased, et traditsi
oonilise piduliku, arvult juba nel
janda aastakollokviumiga tähistada 
oma lugupeetud õpetaja dotsent 
Pent Nurmekunna 70. sünnipäeva 
ja kabineti 22. aastapäeva.

Sisult võib üheksa peetud ettekan
net jaotada kolme rühma. Kolm 
uurimust olid orientaalkirjandusest 
ja -filoloogiast. Pent Nurmekund 
vaatles tšagatai kolme progressiiv
se naisluuletaja elu ja loomingut, 
mille kohta oli materjali kogutud 
hiljutisel teaduslikul komandeerin
gul Kesk-Aasiasse. Ingvar Luhaäär 
käsitles keskaja India poeetide Vid- 
japati ja Tšandidasa luule taga
maid. Ühe sanskritikeelse värssteo
se tõlkeid analüüsis Linnart Mäll.

Ettekanded «Interkommunikatsi-

ooni arendamise tehnikaid» (Anti 
Kidron) ja «Ühest märgisüsteemist 
zen’is» (Mart Helme) lahkasid Ida 
filosoofia informatsiooniprobleeme. 
Tihedalt seondus eelmistega ka 
«Gabrieli tiibade hääl» tadžiki-pär- 
sia iuule vahendaja Haljand Udami 
esituses, mille aluseks oli üks al- 
Kindi filosoofilisi vesteid.

Ülejäänud ettekanded pärinesid 
ajaloo valdkondadest. Prof. Uku 
Masing andis ülevaate Vana-Meso- 
potaamia linna Ebla väljakaevamis- 
test 1975/76, tuues ilmekaid näiteid 
rikkalikust ja üllatusterohkest ar
heoloogilisest leiumaterjalist. Alla
kirjutanu käsitles inkade riigi vii
maste valitsejate vastupanu Hispaa
nia konkistadooridele 1532— 1572. 
Kindral P. von Lettow-Vorbecki 
osa Saksamaa sõjategevuses Ida- 
Aafrikas Esimese maailmasõja ajal

tutvustas Rein Helme ajaloo-osa- 
konna V kursuselt.

Järgnenud arutelul toonitati see
kordsete ettekannete kõrgemat ta
set võrreldes eelmistel aastatel esi
tatutega. Edaspidiseks lepiti kok
ku peale talviste ka sügiseste kol
lokviumide korraldamises, et leida 
rohkem võimalusi viljastavaks ko
gemuste vahetamiseks. Kahetsusega 
nenditi aga üliõpilaste vähest osa
võttu nii kollokviumist kui ka teis
test orientalistikakabineti töövor
midest.

Seda viga pole üliõpilastel prae
gugi hilja parandada. Peale haru
kordse võimaluse eksootiliste, kuid 
vajalike keelte õppimiseks saab tul
la täiendama ka ÜTÜ orientalistika- 
sektsiooni ridu. Kabineti uksed on 
asjasthuvitatuile avatud igal töö
päeval.

TRü orientalistikakabinet asub 
keemiahoone II korrusel t. 224.

TARMO KULMAR

Kuidas kirjutada majandus- 
teaduslikku artiklit

Kõigepealt püstitame küsimuse nii: mis on majandusteadus ja mis
sugune on selle teaduse ehitus (anatoomia)? Vastus on järgmine. Ma
jandusteadus on majandusmehhanismi funktsioneerimise teooria. Ma
jandusteaduse tuumateaduseks on poliitiline ökonoomia, mis uurib toot- 
missuhteid nende mitmekesistes avaldumisvormides. Majandusteaduse 
elementideks on: a) mõisted, kategooriad, b) spetsiifilised uurimismee
todid, c) majandusseadused, d) teooriad ja lõpuks e) arvandmed. 
Edasi käsitleme üksikuid teaduse elemente.

Mõisted. Kasutatav terminoloogia. Ajakirjas «Keel ja Kirjandus» nr.
12, 1976, lk. 758 on käsitletud aktuaalseid terminoloogiaprobleeme. 
Sealt loeme: «Vajalikul tasemel ei ole üliõpilaste ettevalmistus termino- 
loogiaküsimustes. Vastav kursus on mõnedes kõrgkoolides korraldatud, 
filoloogidele, kuid teiste erialade üliõpilased on täiesti kõrvale jäetud. 
Ometi peavad just eriteadlased algatama ja määrama terminoloogiatöö 
suuna ning sisu.»

Paraku majandusteadlased veel alati ei suuda väga mitmetel põhjus
tel määrata terminoloogiatöö suunda. Eelkõige sellepärast, et ajakir
jandus vajab kõigile arusaadavat artiklit. Muidugi tuleb ajakirjanikest 
aru saada, kuid terminoloogia meelevaldse kasutamise tulemusel võib 
lause kaotada ju majandusteadusliku sisu. Näiteks ajakirjast «Tehni
ka ja Tootmine» nr. 1, 1975, lk. 5 loeme: «Ehitajate kohustuseks on 
säästa 9 . . .  11% valtsmetalli.» Olge lahke ja ütelge, kes ikkagi peab 
seda valtsmetalli säästma, kas a) ehitusettevõtte töötajad, b) tellija 
aparaadi töötajad, c) projekteerijad paremate projektlahenduste kaudu. 
Jah, aga viimased pole ju ehitajad. Järsku on algallikas (just vene
keelses) üteldud nii, et seda valtsmetalli tuleb säästa kapitaalehituses. 
Muidugi, sel puhul võivad säästu saavutamisele kõik asjaosalised kaa
sa aidata.

Uurimismeetodid. Ma arvan, kõik on minuga nõus, et majandus
mehhanismi funktsioneerimise üksikuid aspekte avav kirjutis on väi
ke teaduslik uurimistöö. Aga teadusliku uurimistöö lähtekomponendid 
on: 1) subjekt, isik, kes uurib, 2) uurimisobjekt (tootmissuhete mingi 
avaldumisvorm) ja 3) instrumentaarium (meetodid ja tehnika). Viima
ne omandab erilise tähtsuse rakendusmajandusteadustes. Paraku peab 
aga ütlema, et meie ajakirjanduses ilmuvad artiklid, kus majanduslike 
protsesside ja nähtuste lahtimõtestamiseks pole kasutatud ei spetsiifili
si uurimismeetodeid ega arvutustehnikat. Ja millegipärast on niisugus
tel artiklitel hea minek, sest need olevat arusaadavad kõigile. 0’len sü
gavalt veendunud, et lugeja peab kasvama hea kirjutise tasemele. Sel
lepärast võitlen alati igasuguste lihtsustatud majandusteaduslike artik
lite vastu.

Majandusseadused. Mittemajandusteadlastest tuttavate ringkonnas 
olen püüdnud leida isikuid, kellel on aimu mõnest majandusseadusest. 
Vastused olid üllatavad. Teati isegi üksikprobleeme finantsõigusesL 
näiteks missugused seadused (?) reguleerivad tellija ja töövõtja vahe
kordi. Kümnest kahel oli meeles, et majandusseadustest oli juttu po
liitilise ökonoomia kursuses. Tänased filoloogiaüliõpilased põhjendavad 
asja lihtsalt: poliitiline ökonoomia pole meie eriala põhiõppeaine. Aga 
tänane üliõpilane on homme ajakirjanik. Ja just niisuguste isikute su
lest ilmub kirjutisi, kus soovid ja taotlused ei arvesta majandusseadus
te toimet sotsialistlikus ühiskonnas.

Majandusteooriad. Tänapäeva majandusteooria areng on lausa tormi
line. Asjas orienteeruvad eelkõige eriteadlased, kelle kohustuseks oleks
ki uurimiste seisukohtade ja nende rakendamisvõimaluste avaldamine 
ajakirjanduses.

Arvandmete abil tõestatakse uusi tendentse, avastatakse seaduspära
susi, luuakse teooriaid. Arvandmed läbivad masintöötluse, nii nagu 
nõuab kasutatav uurimismeetod. Arvandmed on lahutamatult seotud 
mõistetega (kategooriatega). Arv ei ütle midagi, kui majanduskate- 
gooriat kasutatakse läbimõtlematult või lausa valesti. Ehituses on ole
mas mitte lihtsalt omahind, vaid eelarveline ja plaaniline omahind. 
Kaks viimast võivad teineteisest erineda kuni 10%. Mis mõte on lausel, 
et ehituses tuleb omahinda alandada 2,5%, kui me ei tea, missugust 
omahinda konkreetselt.

Veel üks ebasoovitav näide. Ajalehtedes kirjutatakse sageli, et see või 
teine ettevõte andis kasumit, näiteks 450 000 rubla. Kas see oli kasum 
põhitegevusest, bilansikasum või mõni muu kasum? Kõik jääb pooli
kuks. Sellepärast lepime ikkagi nii kokku, et rakendusmajandusteaduse 
tasemel me ei opereeri majanduskategooriaga tema üldkujul (näit. ka
pitaalmahutused, kasum, rentaablus, toodang jne.), sest nendel puhku
del muutuvad esitatud arvud mõttetuks.

V. 1. Lenin pidas planeerimist, analüüsi ja arvestust ning ökonomisti 
sisukat tööd äärmiselt tähtsaks. Ta nõudis, et ökonomistid ei kirju
taks üldsõnalisi teese, vaid analüüsiksid nähtusi ning näitaksid, kus 
viga ja missugused teed on selle vea kõrvaldamiseks. See tähendab 
«. . .  et ökonomistid, literaadid, statistikud ei lobiseks plaanist üldse, 
vaid uuriksid üksikasjalikult meie plaanide täitmist, meie vigu prak
tilises töös, nende vigade parandamise viise» (V. I. Lenin, Teosed, 45. 
kd., lk. 344).

Lõpuks mõned nõuanded majandusteaduslike artiklite kirjutamiseks.
Esiteks, öpi põhjalikult tundma objekti, millest kirjutad, sest alles 

siis saad kasutada täpset terminoloogiat ja arve ega lähe vastuollu 
objektiivse tegelikkusega.

Teiseks. Otsi juba täna välja filosoofia, teadusliku kommunismi ja 
poliitilise ökonoomia õpikud ja sea need oma töölaual aukohale. Nende 
algallikate kasutamisega saab artikkel juba eos õige suunitluse.

Kolmandaks. Iga ettepanek, järeldus või mõni muu tees peab olema 
teaduslikult põhjendatud, tuginema põhjalikule analüüsile. Sellega või
dad lugeja usalduse.

VAMBOLA RAUDSEPP,
Majandusteaduskonna teadusprodekaan, 

dotsent

uis uftuul (D°Cääri!tul
Meie ümber on nii palju kaunist 

ja head, kuid selle kõige nägemi
seks on vaja silmi, selle tundmi
seks südant. On sul need, oled ri
kas. öpid tundma pitsitavaid uit
mõtteid, milles miski valendab ja 
tuikab, ja leiad omaenese jagamatu 
osa kõigile kuuluvast. Selle talvega 
olid mul lood just säherdused.

Tuisukuine Kääriku . . .  Voored 
kilgendamas päikeses, lumemütsides 
kuusejorsside harali ristid. Sina 
ühes kursusekaaslastega suuskadel 
mööda metsaradu, puuvõradest im
mitsevas poolvalguses. Suusatad 
esimest korda sel talvel, on natuke 
raske ja on imehea.

Meenub Tartu, pakast pidav tali
hari ja põski torkivad tuulenõelad. 
Juba ammu vaevas sind miski ja 
kammitses. Ning küpses otsus: ära 
siit. Ära masendavast talvisest lin

nast, kus oled hakanud mugavusest 
nurruma nagu kuninga kass, ise 
rasvunud ja rahulolevalt vurru kee
rutav. Ja sind painab mõte, et võid 
muutuda immuunseks kõige elava 
vastu. On ju nii, kui sul on liiga mõ
nus, kui su hing ei tunne taluma
tut nälga millegi seniolematu, sala
pärase järele, pole sul tegelikult 
mitte midagi.

Oleme Kekkoneni ringil. Soome 
Vabariigi presidendi talvepuhkusest 
on jäänud Käärikule mälestus me
he meelisraja näol. Pole midagi öel
da: president näikse kõva spordi
mees olevat, vonklevad tõusud aja
vad keele vestile, laskumisel läbi 
puuderä^astiku peab olema ettevaat
lik. Suusatajaterivi on pikaks veni
nud, kõige ees läbib rada grupijuht, 
sõidan sabas ja tema rohelist värvi 
jopet ja sinist mütsikest silman

üksnes pikkadel tõusudel. Viimasena 
tuleb teenekas matkamees Ferrum, 
kaelas punane vile — juhuks kui 
keegi maha kipub jääma. Seni laa
bub minek hästi. Ainult Lonni («Mi
na olen Saaremaa neiu, meil pole 
mägesid mette!») kasutab kahtla
selt sageli sabapiduri abi. Aga jõuab 
temagi. Muige toob suule üliagar 
Prõgi, kes kõiges tahab silma pais
ta. Ka suusatamises, mida ta aga 
tõesti ei oska. Sellest sündiv koh
makus muigama panebki. Kuid Prõ
gi on hingega poiss. Ja võhma tal 
jätkub. Nii et tehnikapuudused teeb 
ta tasa suurema jõukuluga. Või kes 
meist see vilunud suusahunt on!

Umbes poole tee peal see juhtub: 
suusk libiseb hästi ja laskudes saan 
hea hoo. Võtan kurvi, silman ees 
järgmist. «Nii, nüüd keha rohkem 
vasakule,» pobisen endamisi. «Ob, 
kus on hoog, unustate suud ammu
li, kui näete, siin liugleb Taaralin
na Klammer!» Praks.. . ! Potsti! sa
jab ülalt lepaladvast lund krae va
hele. «Kust see puu rajale sai?»

Nüüd tuleb kodutee ühel suusal lä
bi liibata . ..

Jäin üksi. Tee on pikk ja mõtetel 
oma rada. Usun, et mäletan Kää- 
rikut hästi ammusest ajast. Ikka 
kui eesti spordi Mekat, ja mäletan 
ka rõõmupalangut, mis mind val
das, kui noorte kergejõustikukoon- 
dise kandidaadina siin esmakordselt 
viibisin. Harras imetlus selle paiga 
vastu on minus aja jooksul aina sü
venenud, nagu on süvenenud imet
lus Kääriku põlisasukate — tõsiste 
spordimeeste ja nende tõsise higi- 
lõhnase töö vastu. Olen hakanud ar
mastama treeninguhigi ja selle va
lajaid, kellele sport ise ainsa tasuna 
küllalt suur on.

Eile sõpradega suusatades tund
sin eneses taas seda habrast tunde- 
leeki habisemas. Olime värskelt sa
danud lumel, libisemist polnud, 
suuskade alla tekkisid lumeklombid. 
Kuid meie surusime üha tugevami
ni keppidele. Hambad ristis võtsin 
tõuse. «Küll langusel puhkan,» mõt
lesin. Ent rada aina tõusis ja tõu

sis. «Kohe jätan järele, see on ju 
rumalus. Tulin siia puhkama, aga 
välja tuleb tapmise moodi,» vilksa
tas peas. Süda tahtis rinnust välja 
karata, kui harja võtsin. Ja siis ta 
tuli, see õnnestav tunne, otsekui 
oleksin oma hingetippe vallutanud. 
Ja oli nii hea, et oleksin võinud 
jätkata lõputut tõusmist, ainult et 
vasttärganud tunne ei kaoks.

Eks ole see nii, et tõelist õnne 
tuntakse valu valgusel. Kui sul on 
tõsine töö, mida tehes äkki tunned, 
et ei jaksa enam, sul on valus, ja 
ometi ei suuda loobuda ning jät
kad, siis armastad sa seda tööd.

Mõtlen sedasi, olles üksi lumises 
metsas, kuhu tubli talv on raiunud 
oma sihte. Ja järsku — ei tea, on 
see Päikesemäest, mis täitis mu 
rinna tuhande päikesesagaraga, 
või Suurest Hirveharjast, kus vii
rastuvad metskitsede karjad — mul 
on tunne, nagu oleks see talv olnud 
mus alati kõige selle muu kõrval, 
mida ikka armastanud olen.

TÖNU KARRO



Juba sügisel talvist suusakalend- 
rit kokku seades sai selgeks, et 
veebruari kolmas nädal kujuneb 
TRÜ suusatajatele tänavuse hooaja 
kõige pingelisemaks. Ja nii ta 
läkski. Esmaspäeva hommikul algas 
Otepääl V talispartakiaadi teine 
(põhiline) etapp, mille põhjal pidi 
selguma, kas meie suusatajad suu
davad end Tallinna koondise järel 
teisele kohale võidelda või saab 
Rakvere esindus meist jagu„

Teatavasti oli ülikooli võistkond 
pärast jaanuari keskel peetud mees
te 50 km ja naiste 20 km võistlust 
teisel kohal. Viljandis toimunud 
võistlusel käisid TRÜ au kaitsmas
10 naissuusatajat ja tundub, et põ
hilise raskuse asetamine heitlusele 
naissuusatajate hulgas andis meile 
ka kokkuvõttes vajaliku edu Rakve
re esinduse ees. Kümnest neiust said 
siis üheksa võistkonnale vajaliku 
punkti. Meessuusatajatest jõudis 
maratonirajal kolmekümne parema 
hulka ka Arno Säks, kuid eriti rõõ
mustav oli see võistlus just suusa
spordi kateedri õppejõule Mati Ala- 
verile. Seekordne võistlusjuhend lu
bas kõrgkoolide all startida küll 
nullkur susi asteT ja aspirantidel, 
kuid mitte õppejõududel, ja nii tegi 
M. Alaver kaasa Tartu esinduse 
ridades. Oli kuidas oli, kuid mara
tonis tuli talle hõbemedal ja nüüd
sest peale on Mati ka meistersport
lane.

Esmaspäeva sprindidistantsid olid 
konkurentsitihedaimad. Lootused 
olid jällegi naissuusatajatel, kelle
le lisaks sai võistkonda arvatud 
tänavune kahekordne vabariigi juu
nioride meister Tõnu Sirel.

Maret Ratile kuulus neljas koht, 
Marina Lombile 11, Marian Rüüda
le 16., Ülle Ripsile 19. koht. Kol
mandasse kümnesse (punktikohale) 
jõudsid ka Taima Kuusk, Ilme Al- 
jaste, Liia Kreem, Ülle Torop. Tub
lid olid I kursuse kehakultuurlased 
Tõnu Sirel ja Ahti Kurvits. Meeste 
15 km rajal said nad vastavalt 16. 
ja 17. koha. Seekordset edu oli ai
mata ehk juba Eesti NSV karika
võistluste 15 km tulemusi meenuta
des, sest siis said kursusekaaslased

Läks korda!
meeste konkurentsis vastavalt 11. 
ja 17. koha.

Enne teatevõite oli segadusi jäl
legi juhendiga. Juba aastaid võistel
dakse 4x5 km-s, kuid nüüdne ju
hend viis kokku kolmeliikmelised 
võistkonnad. Mis siis ikka. Meil oli 
parajasti võistkonnas üheksa nais
suusatajat — kolm esindust starti! 
Esinduskoosseis (M. Ruuda, M. 
Lomp, M. Ratt) jäi sedapuhku võit
nud Viljandi kolmikule alla 12 se
kundiga, kuid jällegi tuleb au anda 
M. Rati visadusele, kes eelmise päe
va võitja E. Rogeri ees teel minnes 
suutis võistkonnakaaslaste pingutu
si alal hoida. 5. koht kuulus meie 
teisele esindusele (I. Aljaste, T. 
Kuusk, Ü. Rips) — 55.06, kaks se
kundit hiljem lõpetas Valga võist
kond ja veel 2 sekundit hiljem Liia 
Kreem meie kolmandast võistkon
nast, kuhu kuulusid veel T. Ojavere 
ja A. Mehik. 7 sekundit kaotas nen
dele TPedI kolmik ja 14 sekundit 
halvema ajaga finišeerusid meie 
neljanda (individuaalse) kolmiku 
neiud (M. Teder, I. Kree, Ü. To
rop). Kokku startis 23 naiskonda. 
Üheksa esimese hulka sai neli TRÜ 
kolmikut. Tihedas konkurentsis tuli 
individuaalvõistkonna avaetappi sõi
tev Mirjam Teder vahetuskoridorl 
neljandana. Meeste 4x10 km võist
luses startis TRÜ-st individuaal- 
võistkotid (T. Sirel, A. Kurvits, A. 
Säks, V. Väär). 8. koht 19 neliku 
hulgast, kusjuures avaetappi sõit
nud T. Sirel tuli rajalt neljandana.

«Kui kõik läheb eelmiste päevade 
kohaselt, peaksime teise koha kätte 
saama,» arvas viimase võistluspäe
va hommikul meie koondise vanem- 
treener Osvald Allikas. Naiste 10 
km rajal vaheaegu võttes oli selge, 
et meie neiud esinevad seekord vä
ga ühtlaselt ja punkte tuleb sellesif 
võistlusest üsna ohtralt. Väga hästi 
alustas võistlust Marian Ruuda. Fi- 
nišis kuulutati talle 5. kohta tähen
dav aeg: 40.39. Ühtlasi täitis Ma

rian seega ka meistersportlase kan
didaadi normatiivi nõuded. Lisaks 
paljudele nimekatele naissuusataja
tele jäid sedapuhku talle alla ka 
juunioride parimad Tiina Lepp ja 
Pille Paal. M. Ratt platseerus 11., 
Ü. Rips 12., A. Mehik 14., L. Kreem
18., T. Kuusk 19., M. Teder 22., C. 
Torop 24., I. Aljaste 26., M. Lomp 
28 ja L. Kree 29. kohale. Seega said 
kolmekümne parema hulka 11 meie 
suusaneidu. Kui võistkondlik lõpp
arv estus tehti, kogunes Tallinna 
esindusele 690 punkti, meile 511. 
Rakvere tugev koondis sai 436 
punkti. TPedl-le kuulus 7. koht 258 
ja TPI-le 16. koht 14 punktiga.

Millest siis edukas esinemine? 
Eelkõige aitas siin võistkonna os
kuslik koostamine, arvestades antud 
juhendit. Naiskondadest on meil 
kõigi aastate ühtlasim tase. 9-liik- 
melise koondise tegemiseks tuli pi
dada 13 naisuusatajale katsevõist
lus. See kõik räägib kvantiteedist. 
Uus hooaeg nõuab aga uut kvali
teeti, sest vabariigi naissuusatajate 
tase on praegu üldiselt madal ning 
järgmise aasta üleliidulise sparta
kiaadi tarvis tuleb tõsist tööd teha. 
Tahame loota, et ka meilt sirgub 
nii mõnigi kandidaat vabariigi 
koondvõistkonda. Tõsise järelduse 
sellest tegid KKT I kursuse tuden
gid Maret Ratt ja Marian Ruuda. 
Meeste hulgas tõusevad esile alles 
juunioride klassis võistlevad Tõnu 
Sirel ja Ahti Kurvits.

Tahaks tänada ka meie koond- 
võistkonna liikmete esimesi treene
reid, kelle hoole alt on tulnud meie 
praegused võistlejad. Treeneritest 
perekonnad Abelid Tartust, Lukinid 
Võrust, Bergmanid Viljandist, tree
ner Ants Joonas Vastseliinast on 
olnud meie abimehed spartakiaadiks 
valmistumisel.

Talispartakiaadi edus on palju 
kaasa aidanud Kehakultuuriteadus
konna dekanaat. Et koondise ena
mik on just kehakultuuritudengid. 
aitas individuaal graafikute rakenda
mine ja õppetöö oskuslik seostamine 
treeninguga valmistuda TRU suusa
tajate koondvõistkonnal täie tõsidu
sega.

KAAREL ZILMER

TilU  meistrivõistlused 
korvpallis

võistkondade

Eelmisel nädalavahetusel algasid 
TRO 1977. a. meistrivõistlused korv
pallis. Osavõtuks registreerus 14 
meeskonda ja 12 naiskonda. Laupäe
vaks oli ette nähtud 4 naiste kohtu
mist, mis aga kõik (!) ara jäid. Väl
jakule ei ilmunud KKT II kursuse, 
Ajalooteaduskonna, Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonna ja Arstiteadus
konna naiskonnad. Ka pühapäeval 
ei olnud olukord naiste osas parem. 
Jälle jäid kohale saabumata KKT II 
kursuse, Ajalooteaduskonna ja Bio- 
loogia-Geograafiateaduskonna nais
konnad. Nende jaoks on seekordsed 
võistlused lõppenud (ka spartakiaa- 
diarvestuses jäävad vajalikud punk
tid saamata). Matemaatikateadus
konna naiskond ilmus kohale poole
tunnise hilinemisega. Kas on üldse 
mõtet registreeruda võistlusteks, kui 
kohale ei tulda? Soovida jätab ka

dress, millel sageli 
puuduvad numbrid (Matemaatika
teaduskonna naiskond, Arstiteadus
konna ja Ajalooteaduskonna mees
konnad). Ainsana on oma võistlus - 
dressiga hea mulje jätnud Majan
dusteaduskonna meeskond.

Esimese vooru mängud said siiski 
peetud. Naised: Matemaatikat. — 
Filoloogiat. 38:24; mehed: Õigust. — 
Majandust. 55:35; Bioloogia-Geog- 
raafiat. — Ajaloot. 78:41; Arstit. — 
Matemaatikat. 77:58.
L a u p ä e v a l ,  26. v e e b r .

kl. 16 — KKT IV — õppejõud (mehed)
17 — KKT I — KKT IV (naised)
18 — spordimed. — Matemaatikat.

(mehed)
19 — KKT II — Majandust, (mehed) 

P ü h a p ä e v a l ,  27. v e e b r .

kl. 11 — Füüsika-Keemiat. — spordimed
(mehed)

12 -  KKT IV -  KKT II (mehed)
13 — õppejõud — Majandust, (mehed)
14 -  Matemaatikat. — KKT I (mehed)
15 — Filoloogiat. — KKT I (naised)
16 — KKT III — Filoloogiat, (mehed)

KAUPO KARTNA, 
peakohtunik

Taidluskonkurssi
Sellekevadine konkurss on pühen

datud Suure Oktoobri 60. aastapäe
vale. Meie ülikooli sisesele ülevaa
tusele järgneb 9. aprillil Eesti NSV 
kõrgkoolide taidlusfestival Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis. Juba 15. 
märtsiks peavad lõppema teadus- 
konnasisesed voorud.

Teretulnud on eelseisval konkur
sil temaatilised kavad, agitbrigaa- 
did (viimaseid hinnatakse Tallinna 
festivalil päris omaette). Sellist 
soovitust andes ei nõua žürii teilt 
ilmtingimata esinemist mahukate 
luulepõimikute, kompositsioonidega, 
mille kunstiline külg jääb sageli 
kahvatuks.

Ülevabariigilisel konkursil pöö
ratakse tänavu eriti tähelepanu taid
luse väikevormidele. Seda peavad 
silmas ka TRÜ taidlejaid hindavad 
žüriid.

Senisest rohkem tahaks näha sõ
nakunsti, vahelduseks instrumen
taalmuusikat, vokaalansambleid, 
laulu- j,a tantsusoliste.

Esimesed kursused ärgu arvaku, 
et nende taidlusele sügissemestri 
lõppkontserdiga punkt on pandud. 
Pealegi on teaduskonnakaaslaste 
abistamine auasi.

20. märtsiks tuleb anda teadus
kondade ametiühingu kultuuriko
misjoni liikme kätte kava üksikute 
numbrite loetelu, esinejate nimed 
ja koguarv, kava umbkaudne kes
tus.

25. märts — kell 19 Majandust., 
Filoloogiat., Kehakultuurit., ja 
Füüsika-Keemiat.

26. märts — kell 18 õigust., Bio- 
loogia-Geograafiat., Ajaloot.

27. märts — kell 18 Arstit. ja Ma
temaatikat.

MARICA ALAKÜLA

Kriminoloogia 
laboratooriumi
järjekordne ettekandehommik on 
pühapäeval, 27. veebruaril kl. 12 
TRU peahoone aud. 307. Teemal 
«Kuritegevus Eesti NSV-s 1976. а.» 
kõneleb ENSV Prokuratuuri uuri
misosakonna ülema asetäitja R. 
Bergson.

1977. A. NSV LIIDUS TOIMUVAD SUUREMAD

RAHVUSVAHELISED NÄITUSED

Näituse nimetus
Linn ja toimu

mise aeg Näituse aadress

»Okeanoloogia aparaadid-77». 
Aparatuur merede ja  nende saas
tumise kontrolliks.

Tallinn,
11.—22. märts.

ENSV Rahvamajandu
se Saavutuste Näitus

Jaapani kaasaegne meditsiiniapa- 
ratuur.

Moskva,
15.—24. märts.

A. A. Višnevski nim. 
Kirurgiainstituut

«MetroIoogia-77».
Seadmed metroloogilisteks mõõt- 
misteks.

Moskva,
29. märts — 
S. aprill.

Sokolniki, paviljon 3

«Meditsiiniaparatuur-77».
Seadmed siidame-veresoonkonna ja 
närvihaiguste diagnostikaks ja ra
viks.

Taškent,
30. märts — 
11. aprill.

« Farmaatsiatööstus-77».
Seadmed ja aparaadid ravimite 
tootmiseks ja kontrolliks.

Moskva,
20,—31. juuli.

Sokoiniki

«Keemia-77».
4. rahvusvaheline näitus.

Moskva, 
1.—15. sep
tember.

Sokolniki

« Kardioloogia-77».
Aparaadid südame isheemiatõve 
diagnostikaks ja kliiniliseks raviks.

Tbilisi,
6.—17. oktoo
ber.

Gruusia NSV' Rahva
majanduse Saavutuste 
Näitus

«Optika-77».
Optika teaduses, tööstuses ja ol
mes.

Moskva, 
13.—23. 
oktoober.

Sokolniki, paviljon 5

Lähemaid teateid saab teadusliku uurimistöö sektorist E. Teetsovilt.

ÜTÜ
1. märtsil toimub uue anatoomi

kumi auditooriumis (ö. Lutsu 2) 
kell 18 üliõpilaste teaduslik konve
rents teemal «Prostaglandiinid».

Majandusteaduskonna kau
batundmise IV kursus aval
dab kaastunnet Erika Villem- 
sonile

EMA 

surma puhul.

Tänase ajalehe kujundasid I kursuse 
ajakirjandusüliõpilased Riina Maasing, 
Mae Vapper, Krista Muldmaa ja Silvia 
Sibrits.

NB! Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ» 
nr. 4.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
JIKCM и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil. nr. 961 MB-00380.

Fjodor Köitsin võitja paremal käel
Eelmisel nädalal avaldas Saksa 

DV spordileht «Deutsches Sport
echo» enne I juunioride suusatami
se maailmameistrivõistlusi eelmis
te jõukatsumiste (üheksa korda sel
gitati selle ala Euroopa paremad) 
võitjate nimistu. Selle! spordiüritu
sel on õigus uhkeldada aukartust
äratavate võidumeestega. Debüüdist 
juunioride klassis on alanud hilise
mate olümpiasangarite ja maailma
meistrite võidutee.

Üheksa aastat tagasi oli medali
saajate hulgas praegune TRÜ vilist
lane Ann Karu. Talle riputati kaela 
hõbemedal heade soovidega edasi
seks. Annest on saanud diplomeeri
tud arst, tema auhindade kollekt
sioon suurenes ka pärast nimetatud 
«hõbedat», kuid spordi ja meditsii
ni vahel aega jaotades jäi peale 
viimane.

Nädalavahetusel riputati ühele 
meie kaaslasele jälle kaela hõbeme
dal. Kehakultuuriteaduskonna 11 
kursuse tudeng Fjodor Koltšin pä
ris selle autasu kahevõistluses. 
Murdmaadistantsil oli ta konkuren
tide hulgas võitmatu, hüpetes sai 
neljanda koha. Kokkuliitmine viis 
ta pjedestaalile esimese juuniorist 
maailmameistri Saksa DV suurloo- 
tuse Günter Schmiederi paremale 
käele. Jällegi anti medalimeestele 
kaasa parimad soovid edaspidiseks 
Sedapuhku võib loota, et tulevase 
ameti õppimine ja lemmikharrastus 
paljus ühesugust vaeva nõuavad ja 
Fjodori «hõbe» saab hoovõtuks 
olümpiale. Austria suusahüppajad 
tegid juba ammu selgeks, et hea 
hoovõtuga tuleb lennukaar jupi 
maad pikem.

tusena, pettekujutelmana. Siis vaatan tagasi. Olen 
oma jäljena maha jätnud pika joone, suusatee.. Aga 
lumi, mis on eespool, on astumistest rikkumatu nagu 
vastsündinu südametunnistus.

Talvine hommik . . .
KALEV SALLA

TEADUSKONDADE- 
VAHELISED 

SUUSAMEISTRI- 
VÕISTLUSED

peetakse ettenähtud ajai 1.—2. 
märtsii. Võistluspaigaks saab vasta
valt lumeoludele kas lauluväljaku 
piirkond või Tähtvere mets. Täpne 
teade selle kohta asub alates esmas
päevast spordiklubi teadete tahv
lil. Võistluste algus kell 16. Dis
tantsid: naised 5 ja 3X3 km, me
hed 10 ja 4X5 km. Võistlusjuhend 
annab punkte ka nendele võistlejate
le, kes ületavad 70. koha. Nii et 
paremad teaduskonnad on just 
need, kellel tulevad lisaks tippude
le välja ka neid toetavad laiad mas
sid. Ka teatesõidus võib olla mitu 
võistkonda, kellest parim läheb ar

vesse. Soovitav on vaadata TRÜ 
spartakiaadi üldjuhendit.

Parematele teaduskondadele esi
tatakse kutse traditsioonilistele 
Kääriku mängudele. Aga see on ju 
ba midagi! Võistkondade esindajaid 
ootame 28. veebruaril kell 16 spor
diklubisse loosimisele. Nõutav üles- 
andmisleht!

VTK

norme saavad täita õppejõud ja 
teenistujad ning V—VI kursuse 
üliõpilased kolmapäeval, 19. märtsii
kell 9— 10 ja 16.30— 17.30 Emajõe 
suusabaasi juures (korraldab keha
lise kasvatuse ja spordi kateeder) 
ning esmaspäeval, 14 märtsil Täht
vere metsas. Start kell 16— 17 suure 
sihi otsas (korraldab suusaspordi- 
kateeder).

Talvine hommik. Külmalt sillerdav päikesepoeg on 
äsja ärganud. Lumi on astumistest rikkumatu nagu 
vastsündinu südametunnistus, puhas ja hell, kerge 
ja silmale valus. Kaugustesse kutsuv.

Teel näen seismas härmast kaetud puid. Nende 
kate langeb esimesel puudutusel lahendatud mõista



T E R V IT U S  L L IK C C L I N / U S P E K

ÕIGUSTEADUSKONNA
KOMSOMOLIORGANISATSIOONI

Ü L E S K U T S E
kõigile ülikooli noortele 

Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva eel

NLKP XXV kongressi materjalides, NLKP Keskkomitee otsuses 
«Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevast» ning 
ÜLKNÜ Keskkomitee otsuses «Komsomolikomiteede organisatsioonili
sest ning agitatsiooni- ja propagandatööst seoses valmistumisega Suu
re Oktoobri 60. aastapäevaks» on antud kõrge hinnang nõukogude 
noorsoo tublidele tegudele. Selles peegeldub ka veendumus, et noored 
veelgi aktiivsemalt osalevad ajalooliste ülesannete täitmisel.

Edukas ja sihikindel teadmiste omandamine ning aktiivne osalemine 
ühiskondlik-poliitilise tegevuse mitmesugustes vormides on üliõpilas
konna panus Suure Oktoobri 60. aastapäeva eelsesse üldrahvalikku 
võistlusse. Ehitusmaleva ridades, üliõpilaste teadusliku ühingu töös, 
sõjalis-patriootilistes ning rahvaste sõpruse klubides ja teistes ühis
kondliku tegevuse sfäärides kaasalöömine on iga noore aktiivsuse 
mõõdupuuks.

Tulevaste noorte spetsialistide kvalifikatsiooni kriteeriumiks on õp
peedukuse kõrval ka kommunistlik ideelisus ning aktiivne ühiskondlik 
hoiak.

Erakordselt tähtis on kõigi kommunistlike noorte ja kogu üliõpilas
konna kaasahaaramine Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäeva väärilisele tähistamisele ning noorte ideelis-poliitliise, töö
alase ja kõlbelise kasvatuse edasine tugevdamine.

TRÜ üliõpilaste käesoleva aasta tegevusele lisab kaalu seegi, et tä
navu täitub 175 aastat ülikooli taasavamisest.

Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna komsomoliorganisatsioon 
kutsub kõiki ülikooli noori Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva eel 
aktiivselt osalema ühiskondlik-poliitilises tegevuses.

Õigusteaduskonna üliõpilaste kohustused Suure Oktoobri juubeliaas
tal:
ф  tõsta teaduskonna õppeedukuse taset, mis on põhiline kriteerium 

noorte spetsialistide kvalifikatsiooni hindamisel,
О  aktiivne osalemine ühiskonnateadustealastel konkurssidel, ÜTÜ te

gevuses ning loengutega ühingus «Teadus», 
ф  kaasabi keskkoolinoorele elukutsevalikul ning nõukogude õiguse 

propageerimine elanikkonna hulgas, 
ф  iga üliõpilane töötab ühe päeva Tartu linna ning ülikooli ehitusob
jektidel, töö Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas peab saama kommunist
liku töökasvatuse ning juhtimis- ja suhtlemiskogemuste kujundamise 
kooliks.

Iga kommunistliku noore eesmärgiks olgu kommunistlik ideelisus ja 
aktiivne ellusuhtumine!

R E K T O R I  KÄSf l CI CI RI
Rahvusvahelise naistepäeva puhul õnnitlen Tartu Riikliku Ülikooli 

naisperet, soovin kõigile palju edu kutsetöös, ühiskondlikus tegevuses 
ning isiklikus elus!

Eduka töö eest avaldan kiitust:
masinakirjutaja Aino LEESIKULE, osakonnajuhataja Liidia ANI- 

KINALE, menetluspraktika juhendajale Koidula TAGGELILE, va
nemmetoodik Kaisi KARMILE, Meeli REINVELTILE, botaanika-aia 
direktorile Hiie KIMMELILE, vanemlaborant öie UTTERILE, vanem
inspektor Helve KARDMAALE, koristajatele Alviine BLÜUMILE, Elina 
LA1DINENILE, Emilie VALLOLE, Elfriide TAMMURILE, Anna FO
MINALE, uksehoidja Elsa VAHKALILE, maalritele Jelena RÄIMELE, 
Aleksandra KOTOVALE, vanemkorrektor Maret KONSONILE, trüki- 
vormide kopeerijale Magda KOOGILE, sektorijuhataja Helju KERNb 
LE, vanembibliograaf Kaarin VIIRSALULE, vanemredaktor Heljo-Ma- 
ret MÖLLERILE, redaktor Ludmilla KOKINILE, insener Aleksandra 
APŠENEKILE, vanemteadur Lilie PUNGALE, osakonnajuhataja Ester 
ZIMMERMANNILE, vaneminseneridele Riina LAIDVEELE, Malle TA
BALE, osakonnajuhataja Salme LAARILE, vanemõpetaja Viivi NEA- 
RELE, nooremteadur Anu LAANSALULE, inseneridele Marie POSKA- 
LE, Tiiu TÕNSONILE, laborantidele Reet KULLILE, Ester SCHNU- 
RILE, üliõpilasele Ellen TALTSILE, dotsent Selma TEESALULE, va
nemõpetajatele Aade LIIGANTILE, Anne-Liis PADARILE, assistent Tii
na TALVIKULE, vanemlaborant Nelli KIVILE, nooremteadur Anne 
SCHOTTERILE, preparaator Selma KÄÄRILE, üliõpilastele Tamara 
JELISTRATOVALE, Reet MANDELILE, Ursula RAATSILE, Olga 
POPOVALE, Reni BLUMBERGSILE, dotsentidele Paula PALMEOSE
LE, Aino VALMETILE, vanemõpetaja Ljubov KISSELjOVALE, õpe
taja Rutt VESKIMEISTRILE, laborantidele Helgi OKSALE, Leida 
SOSSILE, vaneminsener Elle-Mall KASELE, nooremteadur Asta 
KÕRGESSAARELE, vanempreparaator Linda REBASELE, meister 
Maive OTSALE, üliõpilasele Ingrid DANILOVALE, vanemõpetajatele 
Ehta VIRULE, Viima JÜRISSONILE, insener Elve PEETSILE, üliõpi
lastele Iile KUKELE, Pilvi PÄRNAMAALE, assistent Juta HÜTILE, 
vanemlaborant Hilja NAMM1LE, üliõpilastele Tiia TOOMSALULE, Ül
le LEPALE, osakonnajuhataja Liina-Mai TOODINGULE, vanemlabo
rant Ljudmilla MARI NINALE, laborant Helmi TERALE, üliõpilasele 
Helgi KAIMALE, laborant Erika MAASEPALE. üliõpilasele Ülle NO- 
VEKILE, kabinetijuhataja Ly LOIDILE, laborant Meeta MÄESEPA- 
LE, aspirant Leili MÖLDRELE, vanemteadur Elvi LUPPILE.

T U N N U S T U S
Väga heade tulemuste eest NLKP 

XXV kongressi otsuste elluviimisel 
noorte ideelis-poliitilisel, tööalasel 
ning kõlbelisel kasvatamisel auta
sustas ÜLKNÜ Keskkomitee ränd-

vimplitega «Edu eest noorsoo 
kommunistlikul kasvatamisel» meie 
vabariigi 15 komsomoliorganisat
siooni.

Kõrgkoolide hulgas pälvis selle 
kõrge tunnustuse meie ülikooli kom
somoliorganisatsioon.

Rektor avaldab kiitust arstitea
duskonna lõpukursuste üliõpilastele 
talvelaagri eeskujuliku läbiviimise 
eest prof. kt. Elmar KAASIKULE, 
prof. kt. Väino RÄTSEPALE, van.- 
õp. Heino TIDRIKSAARELE, Üli
õpilastele Jaan TEPPILE ja Tat
jana AROLE ning aktiivse osavõtu 
eest üliõpilaste hulgas tehtava sõja- 
lis-patriootilise ja riigikaitsealase 

töö organiseerimisel TRÜ 
ALMAVÜ komitee esimehele Ants 
PILDILE, bioloogia-geograafia- 
teaduskonna ALMAVÜ esimehele 
Ilja KALALE, majandusteaduskon
na ALMAVÜ esimehele Jaan AN
DERSON ILE, kehakultuuriteadus
konna ALMAVÜ esimehele Madis 
ALEVILE, füüsika-keemiateadus- 
konna ALMAVÜ esimehele Rein- 
hold MATISENILE, ALMAVÜ ko
mitee laekurile Leili ADERILE, aja- 
loo-osakonna ALMAVÜ volinikule 
Ene LEIUSELE, ühiskonnateaduste 
kateedrite ALMAVÜ volinikule 
Vaike VANAASEMELE ja auto-mo- 
toklubi sõiduõpetajale Toomas 
SONGILE.

Rektor tänab vanemtöödejuhataja 
jaoskonna juhatajat Ahto LIIKI 
ülikooli ehitus- ja remondiplaanide 
eduka täitmise eest.

Rektor õnnitleb
keskküttekütjat Voldemar PÄRNA

75., valvurit Linda LEHIST 70., 

Kääriku spordibaasi väljakute 

meistrit Aleksei KOPLIT, abitöölist 

Laine JAAKOT, majahoidjat Eino 

HALINENI ja koristajat Vassili 

SINILADEVIT 50. sünnipäeva 

puhul.

ILMAR ANVELD1 joonistus.

KÕIGI MAADE
PROLETAARLASED, UHINEGEI

EKP T Rü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja
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JUUBILAR OH PROFESSOR VILMA KELDER
Rahvusvahelisel naistepäeval tä

histab oma esimest suuremat juu
belit õigusteaduskonna tsiviilõigu
se ja -protsessi kateedri juhataja 
õigusteaduse doktor professor Vii
ma Kelder.

V. Kelder on sündinud Lihulas, 
kus lõpetas 1946. a. keskkooli. Sa
ma aasta sügisel jätkas ta õpin
guid TRÜ õigusteaduskonnas ning 
lõpetas selle 1951. a. Juba viimase 
kursuse üliõpilasena asus ta tõõle 
Tartu Maakonna Prokuratuuris. Sel
lele järgnes 1952. a. märtsis aspi
rantuur kolhoosiõiguse alal Lenin
gradi RÜ juures ja kandidaadiväi
tekirja edukas kaitsmine 1954. a. 
oktoobris.

1954. a. oktoobrist siiani on V. 
Kelder töötanud tsiviilõiguse ja 
-protsessi kateedri õppejõuna. Selle 
aja jooksul on ta läbi käinud tee 
vanemõpetajast professorini (1972.;
a.). Alates 1970. a. oktoobrist on ta 
kateedrijuhataja.

Juubilaris on õnnelikult ühinenud 
pedagoogi ja teadlase parimad joo
ned. Seetõttu on tal suur autoriteet 
nii kolleegide kui ka üliõpilaste hul
gas. Ta on õpetanud selliseid kur
susi nagu kolhoosrõigus, nõukogude 
maaõigus, looduse õiguslik kaitse 
ning põllumajandustöötajate pen- 
sioniline kindlustamine, juhendanud 
edukalt aspirante ja paljusid diplo
mande.

V. Kelder on esimene eesti nais
teadlane, kellele on antud õigustea
duse doktori kraad (1969. a.). Kol
hoosiõiguse alal on ta esimene nais- 
doktor NSV Liidus. Tema teadus
like huvide avarast diapasioonist 
ja viljakast teaduslikust tegevusest 
räägivad üle 80 kolhoosiõiguse, 
nõukogude maaõiguse, löoduse õi
gusliku kaitse ja juhtimisteaduse 
valdkonda kuuluva teadusliku pub
likatsiooni, millest paljud on aval
datud monograafiatena. Lisaks sel
lele on tema sulest ilmunud kol

hoosiõiguse õpik, loengukursused 
maaõigusest ja looduse õigusli
kust kaitsest ning rida teisi õppe
vahendeid.

Silmapaistev on V. Kelderi osa 
olnud nii seadusandluse kodifitsee- 
rimisel kui ka uute seaduste tut
vustamisel ja nende rakendamise 
praktikas tõusetunud probleemide 
teaduslikul lahendamisel,

NLKP liikmena on juubilar ala
ti kandnud suurt ühiskondliku töö 
koormust. Ta on olnud EKP Tar
tu Linnakomitee liikmeks. Korduvalt 
on ta olnud teaduskonna parteibü
roo liige ja sekretär, kursusejuhen
daja, metoodikakomisjoni esimees 
ja täitnud muidki ülesandeid, mida 
lihtsalt ei ole võimalik üles luge
da. Eriti hindab teda aga teadus
konna komsomolipere suure ja sisu
ka tõö eest komsomoliaktiivi õpeta
misel.

Juubilari sisukat kutse- ja ühis- 
konnatööd on tunnustavalt märgi

tud ordeniga «Austuse märk», me
daliga, ENSV Ministrite Nõukogu 
ja ENSV Ametiühingute Nõukogu 
aukirjaga, ENSV Rahvakontrolli 
Komitee aukirjaga, foto asetamise
ga vabariiklikule autahvlile, ENSV 
Kõrgema ja Keskerihariduse Minis
teeriumi aukirjaga, EKP Tartu Lin
nakomitee ja Tartu Linna TSN Täi
tevkomitee aukirjaga, rinnamärgiga 
«1974. a. sotsialistliku võistluse 
võitja».

Juristi, veelgi enam aga jüristi- 
pedagoogi elukutse eeldab arenenud 
õiglustunnet ja printsipiaalsust sel
le realiseerimisel. Kuid on vajalik 
ka sügav elu ja inimeste mõistmi
ne, nõudlikkus nii enda kui ka teis
te suhtes, abivalmidus, seltsimehe
likkus ja tähelepanelik suhtumine 
kaasinimestesse. Need hinnatud ja 
juubilarile nii iseloomulikud jooned 
koos tema sügavate teadmiste ja 
avara silmaringiga on alati esile 
kutsunud siira lugupidamise kõigi« 
neis, kellel on tulnud juubilariga 
koos töötada.

Soovime juubilarile raugematut 
energiat ja teotahet edaspidiseks.

KOLLEEGID

INIMENE, NAINE, PRESIDENT
Niiviisi peaaegu elusuuruses, 

meetrikõrgusel lõuendil tundsin Airi 
kohe ära. Oleksin muidugi väikse- 
managi tundnud, sest peenike sih
vakas piht, tumepruunid kohevad 
juuksed ja sulnis näoilme olid just 
tema omad. Airi ise paistis olevat 
maali, 20. sünnipäevaks kodustelt 
saadud kingituse üle rõõmus. Ja 
meenutas möödunud talve, mil ta 
sessiooni ajal kuus kallist tundi päe
vast raiskas ateljees poseerimisele. 
Kuid tasu sai suur ja harukordne.

Tajusin kohe esimestest minuti
test, et selles majas Ujula t. 76 elab 
üksmeelne ja õnnelik perekond. 
Seda kinnitas Airigi. Ta rääkis väga 
soojalt oma kasvatajatest: temasse 
tugevasti kiindunud vanast onust, 
väsimatult hoolitsevast vanaemast, 
vanematest, kes lisaks üldhariduse
le juba esimestest kooliaastatest 
lasksid tütrel ka muusika ja saksa 
keele alal oskusi omandada. Oma 
tänuvõlga nende ees püüab ta vä
hendada mõistmise ja poolehoidva 
suhtumisega, lihtsalt hea-laps-ole- 
misega. Airi hoolitsust ootab ka

abikaasa Tõnu, veelgi enam soovi
vat seda aga Airi ise. Tean Airit 
ja Tõnut juba suvemaleva päevist, 
kui ühes rühmas töötasime, ja olen 
päris kindel, et neil väiklasi tülisid 
ette ei tule.

Abikaasaga seoses läks jutt läi- 
nudsuvistele pulmadele, sinna juur
de käisid muidugi pildid. Airil oli 
käes kimp valgeid roose, autoaknal 
karikakravanik —• need ongi tema 
lemmiklilled. Aga naistepäevaks 
kümnerublalist roosiõit ta küll saa
da ei taha, soovib ainult meelespi
damist, kasvõi šokolaadiga. Nüüd 
peab ära ütlema, et Airi on õige 
magusamaias. Tema sõnu kinnita
sid enda küpsetatud korvikesed 
maasikate ja vahukoorega, mis taht
sid kaele alla viia.

Airi Põder on enamiku TRÜ üli
õpilaste jaoks eelkõige interklubi 
president. Ja kõik kursisolijad või
vad interklubi tänavuaastase töö 
kohta vaid kiidusõnu öelda. Küllap 
on teisedki, lugedes kuulutust ah
vatleva Ungari- või Jaapani-õhtu 
kohta, kahetsenud, et klubi liige ei

olda. Liikmete arv sai sel aastal 
niigi ülemäära suur: optimaalne õh
tutel osalejaskond oleks 25—30 ini
mest, see tähendaks aga poolte ukse 
taha jäämist. Airi ei pea interklubi 
suurt populaarsust sugugi oma tee
neks, kiidab hoopis kogemustega ja 
teotahtelist aktiivi, kellega lausa 
rõõm koos töötada ja kes temalgi 
esialgsest hirmust presidendikoha 
ees aitas üle saada.

Vahepeal meenus mulle, et sügi
sel vabariiklikul üliõpilaste kokku
tulekul anti Airile ELKNÜ Keskko
mitee aukiri hea õpiedukuse ja ak
tiivse ühiskondliku tegevuse eest. 
Ainult «viied» ei ole arstiteadus
konna raviosakonna III kursuse üli
õpilasel Airi Põderil kunagi olnud, 
igal sessil on ikka mõni eksam ko
mistuskiviks saanud. Eelmisel aas
tal näiteks vene keel pärast kuus 
tundi kestnud eksamipinget. Kuul
nud teda rääkimas, paneksin mina 
talle küll kõhklemata «viie». Igata
hes peab tema keeleoskus nii hea 
olema, et ta möödunud kevadel 
Saksa DV-s viibides võis haigestu

nud giidi asemel saksakeelset juttu 
vene keeles edasi anda. Ühiskond
liku tegevuse juured ulatuvad aga 
komsomolikomitee liikme tõöni Tar
tu I keskkoolis, mille Airi 1974. a. 
lõpetas. Koolist ja õpetajatest rää
gib ta ainult head, klassikaaslastega 
paistavad tihedad sidemed püsivat.

Kuulnud, et niisuguste suurüritus
te nagu rahvaste sõpruse päevade 
korraldamise kõrval peab interklubi 
president ka mitmesuguste pisiasja
dega (näiteks Tartusse huvireisile 
saabunud teiste kõrgkoolide üliõpi
laste majutamisega) tegelema, 
tundsin enesestmõistetavalt huvi, 
kuidas aega jätkub. Ega hästi jät- 
kugi. Eriti kui päevas on kümme 
tundi õppetööd. Siis Airi lihtsalt 
võtab mõne tunni, et reibas ja värs
ke välja näha ning kõike teha jõu
da. Jutt läks naise staatusele. Kena- 
olemine tundub Airi jaoks olevat 
lausa naise kohus. Ses mõttes ka
destab ta XVIII sajandi aadlidaa
me, kel oli küllaldaselt aega nii oma 
välimuse eest hoolitsemiseks kui ka 
vaimu harimiseks. Tal on ideaalgi: 
Galsworthy «Forsyte’ide saaga» 
Irene. Pole ime, et kirjandusest, sest 
see köidab teda, üle kõige aga 
prantsuse kirjandus.

Kuigi Airi on sündinud südatal
vel, arvasin, et talv küll tema lem
mikaastaaeg ei ole. Ei olegi, sest ta 
armastab soojust ja lilli. Sellepärast 
on hoopis kevad, seda ütles ta pi
kemalt mõtlemata. Ja üldse tundub 
mulle, et Airi on väga sooja- ja 
ilusalembene inimene, kes ka ise 
enda ümber soojust kii/gab.

ESTER NAPPING

HIIUMAALE TAGASI
Kohtusin Pilvi Pärnamaaga esi

mest korda alles mõned päevad ta
gasi võimlas, kus tal oli algamas 
järjekordne treeningtund. Teadsin 
temast selle hetkeni ainult niipalju, 
et Pilvi õpib kehakultuuriteaduskon
na IV kursusel, et meelisalaks on 
võrkpall, et õppeedukuse kohta ei 
saa ühtegi laitvat sõna öelda ja et 
ta saab kõrgendatud stipendiumi.

Pilvi tuli koos oma treeneriga, oli 
üllatunud: «Kes mind küll küsida 
võib?» Kujutluspilt, mille olin jõud
nud temast luua, purunes kohe: 
minu ees seisis keskmist kasvu, sä
ravate silmadega tumedajuukseline 
neiu. Esimesel pilgul poleks kuida
gi julgenud väita, et mõne kuu pä
rast on tal ülikooli diplom käes.

Ta vaatas mulle küsivalt otsa. 
Millest alustada? Eks ikka otsast 
peale.

Pilvi on pärit Hiiumaalt. 1972. a. 
kevadel lõpetas ta edukalt Kärdla 
keskkooli. Et kohe ei olnud plaanis 
edasi õppima asuda, hakkas ta õpe

tajana tööle ühes kodusaare kahek
saklassilises koolis. Aga sport? Pilvi 
naeratab. Võrkpalli ja kergejõusti
kuga hakkas ta suurema huviga te
gelema alles kaheksandas klassis. 
Algul muidugi erilisi tulemusi ei ol
nud, aga kõige siiram spordifanaa- 
tik sai temast just vahepealse töö
aasta jooksul. Seal hakkas teda ka 
kimbutama soov ülikooli õppima 
tulla. Pilvi jättis siin tagasihoid
likkusest mainimata, et samal, s. o. 
1973. a., mil ta Tartu tee jalge alla 
võttis, tunnistati ta Hiiumaa pari
maks naissportlaseks.

Ülikoolilinna eksamitele tulles 
polnud küll esialgu kindlat lootust 
sisse saada, õpinguid tuli alustada 
aga juba sügisel. Et kaasas oli 
treeneri soovitus võrkpalli tõsise
malt mängima hakata ja ka endal 
suur huvi selle vastu, saigi see ala 
valitud. Parajasti oli ülikooli võrk
pallikoondises mõõnaperiood ja 
Pilvi pääses kohe põhikoosseisu. Ta 
õigustas igati usaldust ning män

gis seal kolm aastat. Sel aastal tuli 
juurde palju uusi andekaid mängi
jaid, koosseis on tunduvalt noorene
nud. Tänavu on Pilvi vahetusxnän- 
gija, kuid vaatamata sellele on ta 
siiski kõik võistlused kaasa teinud. 
Praegu on Pilvi praktikal Tartu 
Linna Laste ja Noorte Spordikoo
lis, seetõttu tuleb ka mõni treening 
vahele jätta. Pärast lõpetamist ta
hab ta saada võrkpallitreeneriks ko
dusaarel.

Meeldib käia kinos ja teatris ning 
käsitööd teha. «Eriti sessi ajal,» 
lausub ta naljatades. «Kinda kudu
misest paremini ei rahusta miski 
närve,» lisab veel selgituseks. Aga 
õppimine? Pilvi on harjunud õppi
ma, treening pole kunagi andnud 
põhjust midagi tegemata jätta. 
Sportimist loeb ta enda jaoks roh
kem puhkuseks.

Treener Vello Truumaa sõnade 
järgi on Pilvi igati tubli tüdruk, suh
tub oma kollektiivi ja kaaslastesse 
hästi. Kohustuste suhtes on ta sa
muti täpne. Pilvi on aidanud läbi 
viia mitmesuguseid võistlusi teadus
kondade vahel, mitu aastat on ta 
kuulunud TRü vörkpallisektsiooni

juhatusse, on olnud ka sektsiooni 
aseesimees. Ta on teine hiidlane, 
kes läheb Tartust võrkpallitreeneri- 
na tõõle. Pilvi algsed mängutehni- 
lised puudujäägid, mitte küllalt 
teadliku treeningu tagajärg, on tun
duvalt paranenud, sportlik areng 
on olnud igati märgatav.

«Aga tüdruk on liiga tagasihoid
lik, ka võistlustel,» lisab treener. 
«Treeningmängudel oma saalis 
mängib ta kindlalt, kuid võistluste 
ajal nagu ei suudaks kõiki oma või
meid esile tuua. On vaja rõövlihin- 
ge, et võita, ei tohi jääda jäneste 
poolele,» naeratab Vello Truumaa.

Pilvi võttis selle aasta jaanuaris 
osa Vilniuses toimunud Balti liidu
vabariikide nelja ülikooli võrkpalli- 
turniirist, kus TRÜ võitis esikoha 
(viimane võit oli viis aastat taga
si). Märtsis aga on Pilvil ees võist- 
lussõit Moskvasse, kus toimub tra
ditsiooniline kohtumine TRÜ ja 
Plehhanovi-nim. Moskva Rahvama
janduse Instituudi vahel. See on 
talle ühtlasi viimane sõit TRÜ võist
konna koosseisus. Ees seisavad veel 
riigieksamid ja hüvastijätt aima 
mater'iga. Pilvi diplomitööks aga

saab juba III kursusel alustatud ja 
ÜTÜ konverentsil käsitletud teema 
«Naisvõrkpallurite aeroobse ja 
anaeroobse töövõime määramine». 

Palju jaksu kõiges!

SILVIA SIBRITS, 
žurn. I k.

dipaneele alati õigel ajal saabunud. 
Selle kohta ütles tehase tehnoloog 
Peeter Nuka, et süüdi oli ettevõte 
«Eesti Dolomiit», kes üle kuu aja 
(1. jaanuarist 3. veebruarini) gram
migi dolomiiti tehasele ei saatnud.

Üks tähtsamatest töödest uue raa
matukogu ehitusel tegutsevale 30

T Ö Ö D  f Ä T K U B
Uue raamatukogu ehitusel oli töö- jate arvates tellitama Soome fir-

järg möödunud aasta lõpuks jõud- malt «Suomen Kattokupputtehtaitten
nud niikaugele, et võidi paigalda- Yhdistys».
ma hakata dolomiidiga kaetud pa- Ehitustempo takistamatuks jät-
neele. Seda tood, nagu kogu ehi- kuks on praeRU tähtsaim dolomiidi- ,
tustki tehakse meie vabariigis es- paneeiide (fotol vertikaalsed) mon- т ^ е,1е Ja u3 kraanale on veel ruu-
makordse t. Et töö on uus, nõuab teerimine konsool paneeli de (hori- ™ ?el,e vaheseinte ladumine. Tõod
see kõigilt raamatukogu ehitusega sontaalsed) külge. Jaoskonnajuha- Jatkub Ehitus kerklb-
tegelevatelt organisatsioonidelt ta]a vgino Rood rääkis> et raudbe-

Ehitustrust, «Eesti toontoodete tehasest ei ole dolomii- RAIMU HANSON
Toostusprojekt», Tartu Raudbetoon- 
toodete Tehas, TRÜ kui tellija jt.) 
ladusat koostööd.

Dolomiidipaneelidega on projekti 
kohaselt vaja katta kogu ülemise
korruse välissein. Akende aset hak- ^
kavad täitma lakke monteeritavad ^ 
orgaanilisest klaasist kuplid, mis on 
kahekihilised, vahel hõrendatud õhk.
Kokku 480 kuplit peab projekteeri-

Antori foto.
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«Jah, kogu sest loost ainus tuim 
on kogetud elu ja risk.
Ka mängukirg, kuigi kui ulm 
kadus kuld, mille tõi vürflivisk.»

i .  London «Eluarmastus»

«Jälle need enesetapjad lähevad,» on üksildase mägiküla elanike ühi
ne mõte, kui salgake seljakottidega koormatud noori inimesi läbi ainu
kese tänava üles vaevalt nähtavate tippude poole rühib. «Kui peakski 
juhtuma, et nad end puruks ei kuku, siis ära külmuvad kindlasti,» ar
vavad inimesed, kes ise mõne kilomeetri kaugusel asuval mäel ei ole 
kordagi käinud ega avaldagi soovi seda teha. Kui «enesetapjad» mõne 
aja pärast samas koosseisus, ainult pisut kriimus ja habemesse kasva
nud, tagasi tulevad, jääb külarahval üle üksnes imestada, et seekord 
õnneks läks.

«Enesetapjad» aga istuvad rongile, et läbi sõita tuhandeid kilomeet
reid ja järgmisel aastal jälle tagasi tulla. Ja nad tulevad — ka Tartu 
Riiklikust Ülikoolist, organiseerituna matkaklubi «Patrioot» poolt ja 
innustatuna mitmeaastastest traditsioonidest.

Juba mitmendat talvevaheaega toimuva taüturiaadi eesmärgiks on 
organiseeritud suusamatkamine mägedesse, osavõtjaiks põhiliselt bio- 
loogia-geograafiateaduskonna tudengid. Marsruudid mägedesse ühen
datakse ka meie maa revolutsiooni- ja lahingukuulsuse paikade külas
tamisega. Asjaosaliste eneste arvates oli tänavune Oktoobrirevolutsioo
ni 60. aastapäevale pühendatud talituriaad ainulaadne just selle poo
lest, et organiseeritult suuri tegusid ära tehti.

Kellaosutid lähenesid juba südaöötunnile, kuid ühiselamu 9. korru
se mõnusas toakeses koosistuva seltskonna jutusumin võttis järjest 
hoogu. Vetlusringis osales peale enamiku matkagruppide juhtide ka 
kaks ajakirjanikuhakatist, kellel oli tükk tegemist mrtte lõppeda taht
vate meenutuste salvestamisega. Osakest kuuldust tahame pakkuda 
Sullegi, ülikoolilehe lugeja! Niisiis, sõna on grupijuhtidel.

Urmas Peterson, geograafia III rovsk. Mürinal tungib seni asusta
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k., juhtis II kategooria suusamatka: 
«Minu grupp käis Kuznetski-Ala- 
taul. Eestist pole selles rajoonis va
rem viibitud. Marsruudi pikkus oli 
210 km, matk kestis 15 päeva. Plaa
nis oli tõusta ka kõige kõrgemale, 
2178 m kõrgusele harjale, et olime 
aga kaks ja pool päeva tuisu käes, 
siis osa plaanitust jäi sooritamata. 
Mäed on seal piltlikult öeldes ühe 
poolega, s. t. kui ühelt poolt on tõus 
hea, siis teiselt poolt tõkestavad tee 
kas kaarid või tsirkusorud, lihtsure
like keeles «seinad». Paari mäega 
juhtuski nii, et tuli minna otse 
«seinast». Võite kujutleda, et kes
keltläbi 30 kg raskuse seljakotiga, 
mis sisaldab ühe inimese matkava- 
rustuse II kategooria matkal, pole 
selline tõus just lõbuasi. «Helge
mad» momendid meenuvad seoses 
kütte hankimisega. Tavaliselt köe
takse talvel puuga, mis hästi põleb 
— kuuse või männiga, meie kütsi- 
me nuluga. Muud puud lihtsalt pol
nud. Olime pikatoimeline rahvas — 
ärkasime hommikul hilja, seepärast 
tuli sõita pimedani välja, õhtused 
toimetused tehtud, tahtsime pugeda 
telki, ja siis selgus, et puud ei põle. 
Polnud midagi parata, soid kõhu 
täis, võtsid mõne tugevama mehe 
kaasa ning läksid metsa uusi puid 
vaatama.»

Mare Isakar, momendil ainuke 
naisgrupijuht TRO-s, geoloogia V 
k.: «Juhtisin III kategooria suusa
matka Koolas. Seal on III kategoo
ria paras, II on väga raske teha: 
marsruut on koostatud nii, et kuru 
ja päev. Kõrgema kategooria jaoks 
ei anna jälle kilometraaž välja. 
Kahju, et ilmadega ei vedanud. 
Metsas liigub tuisuga kenasti, aga 
kurule tõusta on raske. Meil püsis- 
ki kahel tõusupäeval väga vilets 
ilm. Naisel on mägedes raske,

mata paikadesse tsivilisatsioon. Kui 
pihta hakkavad, siis lükkavad mä
gesid laiali. Kaevandusi rajatakse 
ühte ja teise serva. Ei tea veel, kui
das tulevane töö võimaldab, kuid 
loodan jätkata pärast lõpetamist 
samas vaimus. Matkamise mahajät
misele pole isegi mõelnud.»

Helmut Hallemaa, geogr. V k., 
juhtis Kuznetski Alataus III kate
gooria matka: «Ohutuse tagamiseks 
pani Tallinna matkaklubi meile 
päevi juurde, tegelikult andnuks 
matk välja IV kategooria. Läbisime 
237 km, sellest seljakottidega joon- 
marsruuti mööda 157 km. Grupp 
koosnes 6 poisist ja 3 tüdruküst. 
Hea, et tugevad mehed — raske oli. 
Usku naismatkajate probleemi ole
masolusse vääras kohtumine vastu
tulnud Tomski grupiga, kus oli 3 
poissi ja 6 tüdrukut, grupijuhtki 
naine. Nende endi sõnade järgi teh
ti küllaltki pikki päeva. 12 ööst veet
sime palavaima jahimeeste onnis. 
11 ööd magasime telgis. Telki ma
hub 8 inimest pluss valvur, kes 
puid ahju loobib. Kjui tuld ei hoiaks, 
siis mägedes vastu ei peaks. Kau
get rajooni, kus kohtad üksnes jahi
mehi, tunnistab ka edasi-tagasi II 
päeva vältav rongisõit. Arvasime, 
et Hakassi talv on karm, üllatuse
na selgus, et oli väga meeldivalt 
soe ( — 5 . . . —6°). Ilmadega vedas, 
just oli lõppenud külmade periood, 
ainult paaril mehel jõudis põsesar
nad ära võtta. Lumetormide ajal 
varjusime jõeorgudesse — seal oli 
vaikne. Oli isegi nii soe, et mitmed 
poisid kümblesid lumes. Päike hak
kas hästi peale, ainult marsruut oli 
seljaga päikese poole.

Meeldesööbivamad momendid on 
seotud tõusuga Deg-Irtõši (tõlkes 
«taevaalused hambad») kõrgeimale 
«zubile», Verhni Zubile (2178,5 m).

grupijuhil eriti. Meie 9-liikmelises Tõus oli planeeritud valelt poolt
matkagrupis haigestus aga hoopis («seinast»), pärast selgus, et see
poiss, siis jäi tüdrukuid ja poisse just elamuse andiski: teiselt poolt
ühepalju. Koolas kohtud tihti teis- laskus laugjas nõlv. Otsetõus kestis
te gruppidega. Uks selline paik, neli tundi. Radiaalpäeval (s. t
kus tingimata peab käima, on Ki- tõusupäeva, mil varustus jäetakse

metsapiirile loodud laagrisse) tõusi
me ligi kilomeetri üle metsapiiri. 
Nõlv tõusis 45° all, klammerdusime 
küünte ja hammastega kividesse, 
olime nii kõrgel, et tüdrukuil, kes 
esimest korda nii raskel matkal, 
võttis jalad värisema. Õnnetusi ei 
juhtunud: lund oli vähe (eelmise 
aasta 12-meetrise lumemaksimumi 
vastu ainult 2 meetrit). Möödunud 
aastal olevat neis paigus jäänud 
kaks inimest laviini alla. Igale mat
kajale jääb südamesse just see paik, 
kus tema viibis. Kuznetski-Alataul 
leiab vaatamist silmale ja väsimust 
kontidesse («tsirkused», kaarjärved, 
kiirevoolulised jõed, mis ei jäätu, 
ohtlikud lumesillad). Tahame Ala- 
taud kui sobivat ja meeldivat tali- 
matka paika teistelegi soovitada.»

Hugo Tang, geol. III k., juhtis 
Karpaatides II kategooria matka: 
«Nii raskeid tingimusi kui Alataus 
meie grupil polnud. 170 km pikkus- 
se marsruuti jäid ka kaks kõrgemat 
harja — Petros (2020 m) ja Go- 
verla (2165 m). Karpaadid on tihe
dasti asustatud rajoon, üksindust 
ihates lõime oma laagri püsti Pet- 
rose alla. Lund jätkus; suusakepp 
Petrose all lumikatte paksust mõõt
ma ei ulatunud. Gruppi kuulus 4 
naist ja 5 meest. Hakkaja rahvas 
oli. Matk ühendab inimesi tohutult. 
Tagantjärele on tunne, nagu olek
sid midagi tõsist ära teinud, ja ei 
taha kuidagi grupikaaslastest lah
kuda.»

Kalev Muru, füüsika IV k., tegi 
II kategooria matka Koolasse: 
«Alustasime Imandrast. Ei julgenud 
päris rasket matka teha, puhkepäe
vi pidasime ka. Muljete suhtes oli 
matk natuke vaesem: ilm oli som
bune ja pilves. Ainult ühel päeval, 
üle Arsenjevi kuru minnes, paistis 
päike. Nägin esimest korda, kuidas 
päikeseloojang peegeldub lumel. 
Kiired ei neeldu ega haju — tekib 
topeltkiirgus. õnneks ei jäänud kee
gi lumepimedusse. Elamuse pakkus 
ka tuisukese nägemine, mis möllas 
ühel umbjärvel. Meie grupi 9 liik
mest oli 5 tütarlast. Nad väärivad 
ainult kiidusõnu, andsid isegi pois
tele silmad ette.»

Mihkel Merimaa, geol. V k., juh
tis III kategooria matka Altais: 
«Altai mägedes läbisime 16 päeva
ga 230 km. Tuli ületada 4 küllalt 
keerukat kuru. Kõrgeim punkt oli 
3800 m kõrgusel. Liikusime piki

Altai suurimat liustikku. Ohtu ku
jutasid endast arvukad lumesillad, 
mille praod tihti olid avatud. Lii
kusime julgestusköiega — inimeste 
vahel oli 20—50 m. Kui kukud jär- 
sunõlvalisse prakku, on ellujäämise 
lootused kasinad: kaljud purustavad 
ära; kukkudes tasaste servadega 
prakku, tavaliselt prao põhja ei 
satugi — enne kiilud ava seinte 
vahele. Matka algul oli 40° külma, 
hiljem —20° ringis. See oli paras — 
ei võtnud liiga märjaks ning külma 
ka ei tundnud. Tavaliselt on jalas 
kahed püksid, ühed tingimata tuult- 
pidavad. Seljas on soe särk, kamp
sun, kõige peale tõmmatakse «stur- 
ma». Sõidu ajal külm ei ole. Meil 
tuli teha kaks «külmõöbimist» (puid 
ei olnud, metsapiir jooksis teisel 
kilomeetril — ei jõudnud kaasa tas
sida). Seljakotid kergenesid matka 
jooksul 20 kg võrra.»

Urmas Lilber, geol. III k., II ka
tegooria matka juht Lõuna-Uuralis:
«Marsruudi pikkus on 160 km, piki 
jõeorge ja üle metsaga kaetud 
laugete mägede (kõrgeim Jaman- 
tau 1640 m). Olime üheksakesi —
5 poissi ja 4 tüdrukut. Kaks kol
mandikku grupist olid algajad, kes 
püüdsid «targaks» saada. Ehk tea
vad nüüd, kuidas üks õige matk 
tegelikult välja näeb. Mägesid võib 
võrrelda Lõuna-Eesti kuppelmaasti- 
kuga, Eestfs on reljeef isegi vahel
dusrikkam. Uuralis on 400—500 m 
tõusu ja jälle langus. Päevane tem
peratuur oli keskmiselt —10°, öösel 
langes — 20°-ni. Külma vastu on 
asendamatu rohi piiritus. Igal gru
pil on seda kaasas umbes 2—3 liit-

On saanud teokska 13 matkagruppi 109 matkajaga hõlmanud talitu- 
turiaad '77, mille õnnestumine tähendab uut kvaliteeti ülikooli matka
klubi «Patrioot» (president Mati Laine, geol. III k., asepresident Arvo 
Raudsepp, geol. V k., sekretär Lembit La ja, geol. III k.) tegevuses.

Lugegem üles needki grupijuhid, kes vestlusringist osa ei võtnud 
Rlvo Noorkõiv, geogr. III k. (Lõuna-Uural), Toivo Utso, geol. klI k. 
(Karpaadid), Alar Läänelaid, biol. asp. (Kaukaasia), Ado Keskpaik, 
geogr. IV k, (Koola), Raivo Kangur, biol. V k. (Kaukaasia). Nii suur 
üritus ei oleks saanud õnnestuda ilma heade abilisteta. Turiaadist osa
võtjate siiraimad tänusõnad kuuluvad kehalise kasvatuse ja spordi ka
teedri juhatajale dots. Uno Sahvale, ametiühingukomitee esimehele Hel
ve Kaburile ja spordiklubi juhatajale Ago Marksoole, kes mõistva suhtu
mise ja varustusalase abiga matkajate muredele ikka avltust leidsid.

Turiaadi kui optimaalse talimatka vormi tutvustamiseks laiemale 
huviliste ringile on kavas teha klubiõhtu ja eks teeni seegi artikkel sa
mu eesmärke. Igatahes selle loo kokkuseadjaile mõjus kohtumine noor
te iseseisvate inimestega, kes milleski on enese leidnud, viljastavalt, 
ja küll on tore, kui sellest midagi lugejani jõudis.

NEEME BRUS ja TONU KARRO
Mare Isakari ja Lembit Laja fotod

rit. Kui õigel ajal võtta, siis aitab 
palaviku puhuigi.»

Lembit Laja, geol. III k. ja Too
mas Puurmann, geol. V k., V kate
gooria suusamatk Ida-Sajaani- 
desse. Lembit: «Matemaatikaaspi- 
rant Toomas Tähe juhtimisel soori
tati esmakordselt ülikooli matkaklu
bi ajaloos V kategooria suusamatk. 
Ida-Sajaanides pole Eestist tali- 
matkajaid varem käinud. Jõudsime 
matka alguspunkti — 40° С külmal 
Ei saa hingatagi, poisid vaatavad, 
kuidas ellu jääda. Külm andis jä 
rele alles matka lõpupäevadel. 
Grupp koosnes ainult poistest. Tüd
rukute selga nii palju ei lao: 45- 
kilogrammine seljakott pluss suu
sad järskudel nõlvadel turjal.

Toomas: «Rajoon hämmastas oma 
tugeva alpiinse reljeefiga. Liikusi
me kuni 3000 m kõrgusel. Matk kes
tis 19 päeva, marsruudi pikkus oli 
300 km. Marsruudi keerukusest an
nab tunnistust ka ühel päeval teh
tud 1300 meetrit tõusu ja lasku
mist. Meelehärmi valmistas katte- 
jää: jääkaane peal 20—30 sm vett 
ja uuesti õhuke jääkord. Astud pea
le — vajud põlvini läbi.»

Lembit: «Omamoodi elamus oli, 
kui ma 35° pakases selili vette 
plartsatasin. Riietus jäätus momen
taanselt, nii et märjaks ise ei saa
nudki. Fantastiline oli alpiinsus: ai
nult seinad ja teravad «hambad* 
ning kanjoniterohked jõed. Harili
kul kurul on ruumi telki püstitada», 
seal aga kardad, et kui müksad, siis 

võib sõber alla kukkuda.»
Toomas: «Avameelselt öeldes, üli* 

koolivaimule selline matk nagu e* 
vasta. Oli rohkem sport kui puh
kus. Püsisid küll ilusad ilmad, kuid 
19 päeva ainuüksi mägede ilu 
imetleda pole enam kuigi huvitav.*

Lembit: «Oli ikka külm küll, me
talli palja käega puudutada ei 
saanud. Piiritust enne laagri ülea- 
panekut 40° külmaga juua ei saa — 
«plasku» jääb suu külge kinni. Va
rustusest suurt midagi järele ei jää 
nud, suusad lihtsalt kulusid alt ära, 
olgugi, et neiks olid. tavalistest 
suuskadest laiemad «Satrad». Ke
pid purunesid, seljakotid lagunesid, 
saapad tõmbusid märjaks saades 
1,5 numbrit kokku.»

Toomas: «Sellest kõigest võib ai
nuüksi see õigesti aru saada, kes 
mägedes ise käinud on. Igatahes 
kõige sportlikum suusamatk ülikoo
li matkaklubi ajaloos on teoks teh
tud.»
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Tegijalt ja vaatajalt
Miks «Idüll»?

«1974. a. kevadel sattus mulle kätte üsna vana raamat, kus olid 
mõned reprod ka vanapärsia ja assüüria vaibakunstist. Need kujundid 
tundusid meile kohe väga kokkukõlavatena nende ebamääraste püüd
lustega, mida tahtsime väljendada. See oligi lõplikuks ajendiks pilti
dele, mis pidid kujutama igatsust mingi idülli järele ja samal ajal ka 
teatavat irooniat, nukrust, sest oli kinnistunud arusaam idülli kätte
saamatusest.»

Mispärast võttis piltide tegemine nii pikka aega (1974—1975)?

«Kompositsioonikavandid valmisid samal kevadel. Pilte valmis ei 
jõudnud, sest Indrek lõpetas ülikooli ja endalgi oli tegemist.»

Kas kujundeil ja värvidel on kindel tagamõte?
«Ei ja jah. Pilt algas loomkujundist, mis hetkel tundus õigem, vär

vivalik tuli juba tegemise ajal ja sai valitud nagu emotsionaalselt põh
jendatuim. Seejuures aga ei tundnud me looma- ega värvisümboolikat, 
mistõttu ei saanud neid teadlikult kasutada. Võib-olla võiks edaspidi 
tegelda teadliku konstrueerimisega. Emotsioonidest lähtuva ülesehitu
sega töõd tunduvad endale aga loomulikumad, sest nad nagu kom
penseerivad igapäevategevuse küllaltki ratsionaalset valdkonda.»

* Jutt käib ülikooli vana kohviku uue näituse ühe autoriga. Temalt 
on näituse idee ja suurem osa töödest.

Martti Preem (sünd. 1949), lõpetanud 1972. a. matemaatikateadus
konna, praegu aspirant. Ülikooli ajal tegutses ka kunstikabinetis.

G rupp giide käis õpetust saomas
10, veebruari Tallinn—Petrozavodsk—Murmanski reisilennuk väljus 

halva ilma tõttu ettenähtud kella 7.35 asemel kell 13.40. Lõpuks pärast 
kuuetunnilist pingsat ootust õnnestus meie 15-liikmelisel grupil ELKNÜ 
KK töötaja Urmas Oreki juhtimisel alustada reisi Petrozavodskisse, et 
osa võtta ÜLKNÜ Keskkomitee Turismibüroo «Sputnik» soome keele 
giidide seminarist.

Karjala ANSV pealinna valik sellise ürituse korraldamiseks oli igati 
põhjendatud, sest Petrozavodsk on ju tänu oma ülikooli soome filo
loogia osakonnale soome keele keskus meie maal. Seminari ettevalmis
tamisega oli ilmselt tükk aega tegeldud, kuid nagu väitis üks organi- 
seerijaist, ULKNÜ KK Turismibüroo «Sputnik» kohaliku osakonna re
ferent Viktor Huusu, polnud see sugugi lihtne, sest korraldajail puu
dusid kogemused, samuti ei oldud eriti kursis giidide ettevalmistami
sega Eestis.

Kolmeks päevaks oli ette nähtud range töö- ning kultuuriprogramm. 
Loengud rahvusvahelisest olukorrast, Lääne noorte probleemidest, 
NSV Liidu—Soome suhetest ja Soome noorsooliikumisest vaheldusid 
puhterialaste sõnavõttudega. Huvipakkuvad probleemistikult ja esitu
selt olid loengud Soome kaasaegsest kultuurist, sotsiaalkindlustuse kü
simustest NSV Liidus ning lektori ja auditooriumi vahelistest suhetest. 
Mitmete ettekannete puuduseks võiks pidada seda, et lektorid ei käsit-

Tema kaasautor, kellelt väljas kaks tööd («Idüll» II ja «Idüll» IV) 
on Indrek Kangur (sünd. I960), lõpetanud 1974. a. füüsika-keemiatea- 
duskonna, praegu füüsikaõpetaja Paides.I i

Vaataja esimene kiire pilk tabab nendes piltides muinasjutulisi, eba
tavalisi figuure ja intensiivseid, kohati kontrastseid värvitoone. Tähe
lepanelikumalt vaadates tulevad silme ette idamaised loomade ja ini
meste fantastlised kujutised. Lapidaarsus ja frontaalne kujutamisviis 
on eriti iseloomulikud autorit inspireerinud assüüria vaipade mustrite
le. Üllatavalt hästi võimaldas idamaades populaarne motiiv topeltfi- 
guuridest anda edasi igavest inimhinge kahestumist — lootust idülli 
või paradiisi saavutamises ja teadmist selle võimatusest — subjektiiv
suse värvinguga. Pöördumine möödunud aegade ja kaugete maade 
kunsti poole ei ole kaasaegses kunstis juhuslik. See tähendab noorema 
kunstnike põlvkonna loominguliste otsingute teatud suunda, mis on 
ilmselt tingitud meie argipäeva pingest. Selle nähtuse näiteid on ka 
eesti viimaste aastate kunstis.

Teadlikult või tahtmatult kõneleb autor paljudes piltides sümbolite 
keeles, mis on tuntud nii hommiku- kui ka õhtumaades (kaheksanurk 
ehk igaviku sümbol, lind kui rahu, jumaluse märk, lõvid kui jõu või 
valvsuse sümbolid). Värvid annavad ühele või teisele pildile teatava 
meeleoluvarjundi — salapärasuse («Idüll» I, Leopardid elik köies), 
õuduse («Idüll» V III, Lind) või mõistatuslikkuse («Idüll» III, Troo
nil). Nad on teatud määral muutunud omaette tingmärkideks, mis 
meenutavad mõnes töös heraldika atribuute («Idüll» VIII, Lind). 
Õnnestunud paistavad olevat need pildid, kus tausta ja figuuride vor- 
mikpne on kooskõlas värvide tähendusrikkusega («Idüll» VII, Tuvid).

Võrreldes paljude teiste kohvikus olnud näitustega sobivad need pil

did väga hästi interjööri. Näituse autoriga vestles
MARINA RAUP

lenud vastavat teemat mitte giiditöö aspektist, vaid räägiti kõigest sel
lest, mida me niigi peaksime teadma. Kõigest paar loengut oli soome 
keeles, et aga üritus oli mõeldud nimelt soome keele giididele, oleks 
keelepraktikale tulnud suuremat tähelepanu pöörata. Samad sõnad 
võiks öelda ka TRÜ interklubi giidide kooli aadressil, kus seni peetud 
loengute kõrval peaks võimaldama liikmeil lihtsalt soome keelt rääkida 
või siis korraldama vestlusringe giiditöö probleemidest.

Või peabki see nii olema, et õige kõneoskuse saab alles ekskursiooni- 
bussis, seistes kohmetuna 30 turisti ees?

Kultuuriüritused oli huvitavalt korraldatud. Mõnigi meist oli juba 
varem kuulnud ansambli «Kantele» esinemisi, kuid nüüd oli kõigil või
malus viibida kohtumisõhtul, millest võtsid osa ka ansambli juht Igor 
Gavrilov, poeet Jaakko Rugojev ning grupp Karjala ANSV Riikliku 
Soome Draamateatri näitlejaid eesotsas peanäitejuhi Pauli Rinnega. 
Eelmisel õhtul olime vaadanud samas teatris Andrei Kuternitski «Ni
nat», mida_vaatamata pisut erilisele lavastusviisile ja probleemilahen- 
dusele_oli õpetlik näha. Et aga kohtumisõhtul noorte näitlejatega ela
vat mõttevahetust ei tekkinud, on giidide endi süü. Pasiivsus jäi peale 
samuti töökogemuste vahetamisel leningradlaste ja petrozavodskilas- 
tega.

Uks õpetlik soomekeelne tööpäev kogenud giidi juhtimisel ja selle 
arutelu oleksid osavõtjate arvates igati ära kulunud. «Sputnikul» on 
kavas selliseid seminare regulaarselt igal aastal Petrozavodskis kor

raldama hakata. RAINI SILLAOTS

Ajakipjanduskonkurss Teaduskondadevaheline mälumäng

ELKNÜ TRÜ komitee ja ajalehe «Tartu Riiklik Ülikoob toimetus 
kuulutavad välja Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aasta
päevale pühendatud ajakirjanduskonkursi informatsiooniliste kirjutiste 
(sõnum, intervjuu, reportaaž) ja publitsistlikus laadis kaastööde (port
ree, kirjanduslik reportaaž, esseistlik artikkel, retsensioon jne.) alal, 
milles kajastuvad tänapäeva ülikooli ja noorte elu ning probleemid, re
volutsioonilised traditsioonid, teadusala saavutused, õppetöö ning ühis
kondlik tegevus jne. Konkursist võivad osa võtta üksikkirjtrtised ja ka 
järgnevad sarikirjutised.

Hindamisele tulevad kõik üliõpilasautorite kaastööd, mis ilmuvad 
pärast käesoleva teadaande avaldamist KUNI 30. OKTOOBRINI 1977. 
Konkursi tulemused tehakse teatavaks Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni aastapäevale pühendatud ajalehenumbris.

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad ELKNÜ TRÜ komitee, 
ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toimetuse ja ajakirjanduse õppejõudude 
esindajad.

Parimatele töödele on ette nähtud preemiad järgmiselt: INFORMAT- 
SIOONILISED KIRJUTISED — 5 preemiat ä 15 rubla; PUBLITSIS
TIKA: üks I preemia — 50 rubla; 2 II preemiat ä 30 rubla; 2 III pree
miat ä 20 rubla. Zürii võib preemiaid ka jätta välja andmata või neid 
ümber jaotada.

ELKNÜ TRÜ komitee, ajalehe «TRÜ» toimetus

«60 aastat Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni võidust» 
viiakse läbi TRÜ kõigi teadus
kondade 5-liikmeiiste võistkondade 
vahel. Kolmel teaduskonnal — aja
loo-, arsti- ja filoloogiateaduskon
nal — tuleks, arvestades nende suu
rust ja omapära, välja panna kaks 
võistkonda.

Igas mängus (umbes poolteist 
tundi) esitatakse võistkondadele 25 
küsimust järgmistest ainevaldkon
dadest:
О  revolutsiooniline 1917. a. ja V. I. 

Lenini tegevus partei ja Nõuko
gude riigi juhina,

8 NLKP XXIV ja XXV kongress, 
NSV Liidu rahuarmastav välis
poliitika,

О  nõukogude kultuuri ajaloost ja 
tänapäevast,

О  Tartu ülikooli 175. aastapäev.
Mängu esimesest voorust võtab

osa 12 võistkonda. Kuuest poolfi
naali pääsenust selgitatakse välja
3 finalisti ja pannakse kohad lõpli
kult paika. Parimaid võistkondi pre
meeritakse turismi- ja puhketuusi- 
kutega NSV Liidu piires.

Esimene voor toimub 10. aprillil 
TRÜ klubis. Kell 15 asuvad teadus
konna au kaitsma ajaloot. I, arstit. 
I, filoloogiat. I, matemaatikat., füü- 
sika-keemiat. ja kehakultuurit. ning 
kell 17 ajaloot. II, arstit. II, filo
loogiat. II, majandust., õigust, ja 
bioloogia-geograafiat, võistkonnad.

Võistlejate nimekirjad palutakse 
tuua hiljemalt 20. märtsiks TRÜ 
klubi juhataja kätte.

Mõistagi võtavad mälumängust 
osa kõikide teaduskondade esinda
jad ning ebatudenglikke loobumis- 
võite ei tule kirja panna.

H. DANILOV alistasid TPI paari 
(T. Kask—R. Pukk) 2:0. Kolmanda 
meistri nimetuse sai E. KIVITS se- 
gapaaris koos K- Härmsiga (TPedI), 
kus nende paremust pidid tunnista
ma TRÜ esindajad S. Traat—H. Da
nilov tulemusega 0:2. Naiste paa
rismängus läks esikoht Tallinna: 
TPedI ja TPI paar K. Harms—E. 
öun alistasid napilt 2:1 TRÜ paari
S. ja T. Traadi. Naispaarismängu 
meisterpaar mängis omavahel ka ük
sikmängu finaali, kus tulemusega 2:1 

osutus paremaks K. Härms. TRÜ 
mängijaid valmistas ette «Tööjõure
servide» treener Evelin Lestal.

1977. a. jooksul selgitatakse Eesti 
NSV kõrgkoolide meistrid 19 spor
dialal. Eeloleva nädala keskel astu
vad võistlustulle suusatajad ja es
makordselt antakse välja meistri - 
märgid VTK talvises mitmevõistlu
ses.

VALTER LENK

TRÜ meistrivõist
lused korvpallis

Nädalavahetusel peetud mängud and
sid järgmised tulemused: n a i s e d :  fi
loloogiat. — KKT I 52:35; m e h e d :  spor
dimeditsiini os. — matemaatikat. 69:60 
(Roman Noormets KKT II-st viskas oma 
meeskonna kasuks 54 punkti); spordime
ditsiini os. — füösika-keemlat. 64:62; õp
pejõud — majandust. 63:48; KKT I — ma
temaatikat. 72:56; KKT II I  — filoloogiat. 
78:34.

5. ja 6. märtsil korvpallivõistlus! el tol
mu. Järgmised mängud peetakse 12. ja
1S. märtsil.

KAUPO KÄRTNA,

peakohtunik

Võidukas algus
Eesti NSV kõrgkoolide spartaki

aadi avaalana peeti möödunud nä- 
tö dalavahetusel Tartus võistlused

« E lauatennises.
£ _ю  Hästi esinesid meie tudengid,
g i  > Võistkonnavõistlustel alistas TRÜ

koondis (filoloogid Silja ja Tiia 
TRAAT, kehakultuurlane Elmo

j*__
_  o w  
^  o~>

KIVITS, jurist Rein NAPA ja kee- 
кЗтз-ё m*k Hannes DANILOV) konserva-
HJa-2 tooriumi 9:0 ja finaalis TPI_9:4.
S3 Ю 
r t j ; «

Järjestus: 1. TRÜ, 2. TPI, 3. EPA,
я 4. konservatoorium, 5. TPedI. Mul-

E 2 luse spartakiaadiga võrreldes astus 
me ê esindus sammu võrra edasi,

g®  Individuaalvõistlustel oli parim
с E. KIVITS (KKT I k.). Üksikmän-
й « с gu finaalis oli ta EPA esindajast
E g § S. Trepnjovist üle 2:0. Teine 

meistritiitel tuli ülikoolile meeste
1  i-o paarismängus, kus E. KIVITS ja
~Z cc
-a

l i l  Elvast Käärikule
:Я <U £
из §  3  Naistepäevale järgneva nädala lõpeta-
'h/i*3 irf . ® miseks korraldatakse pühapäeval, 13.
« .SS js lS  о  märtsil TRÜ matk Elva-Käärlku.

й ee **” Huvitav rada ja  oodatavalt päikese-
2 S 'T, paisteline varakevadine ilm teevad 30 km 
•0 .2  С 2 pikkuse suusasõidu nauditavaks igale 
=5 _ä! °  =  tudengile.
12 <  и сn «  Rongid väljuvad Tartust kell 9.05
*" -Jj*© (Tartu—Valga) ja 9.58 («Tšaika»). Elva

> N  jaamast viivad bussid matkajate selja-
s  <w _  kotid Käärikule. Bussid on Elvas kell
c «  =  2  JJ 9.30—10.30.
о  1-2 © «3 Matkajate registreerimine TRÜ spordi-
3 “S.*s klubis (kehakultuurthoones, Kingissepa 

c /D w g . *  ,9> 4 < ^  j a 9 märtsil. Tagasi sõita
а ’О я  .5, Käärlkult Tartusse saavad ainult regist-
ю и с  reeritud matkajad. Registreerimine !õ-
"3 с ю  S peb kolmapäeval, 9. märtsil kell 16.

> fe-'« TRÜ spordiklubi

Johannes
Võrno

Kaaskolleegidele ootamatult lah
kus 23. veebruaril meie seast raske 
haiguse tagajärjel oma 66. eluaastaf 
kehakultuuriteaduskonna kauaaegne 
õppejõud, Suure Isamaasõja vete
ran, kommunist Johannes Võrno.

NSV Liidu valitsus hindas rinde- 
ohvitseri lahinguvaprust kahe orde
ni ja kaheksa medaliga.

Kogu J. Võrno sõjajärgne tege
vus oli seotud laskespordiga — 
1954. aastast ülikooli ainsa laske- 
spordi õppejõuna. Tegevsportlasena 
olid tema nimel mitmed vabariigi 
rekordid, ta oli NSV Liidu meister
sportlane. Tema juhendamise alt' 
said tuhanded üliõpilased laskespor- 
dialaseid teadmisi ja kogemusi, pal
jud tema õpilased jõudsid üleliidu
listel ja vabariiklikel võistlustel me
daliteni, rekorditeni, NSV Liidu 
meistersportlase aunimetuseni. TRÜ 
laskespordi võistkond oli pidevalt 
parim kõrgkoolide seas. J. Võrno 
sulest on ilmunud mitu laskespordi- 
alast raamatut.

Täpsus tööülesannete täitmisel, 
tema aktiivne tegevus parteiorgani
satsioonis, ALMAVÜ-s, sõjavetera
nide, laskespordi, jahimeeste orga
nisatsioonides jääb meile eeskujuks. 
Kolleegidele ja õpilastele jääb Jo
hannes Võrnost helge mälestus.

Venia legendi
15. märtsil kell 14.15 toimub õ i 

gusteaduskonna dots. kt. Kalle №- 
gola venia legendi loeng ph. aud. 
230 teemal «Kuriteo ühiskonnaoht
likkust mõjutavad asjaolud».

õigusteaduskonna
А  Л.Ъ’ n o n

prof. ABNER ÜUSTAL

Looduskaitseringi 
19. aastapäev
12. märtsil tähistame oma ringi 

19. aastapäeva.
Pidulikul konverentsil, mis algab 

kell 14 Vanemuise tn. 46 ringaudi
tooriumis, kohtume režissöör Mark 
Soosaarega ning vaatame tema fil
me «Vaarao sõjavägi» ja «Kihnu 
naine». Sellele järgneb aruande- ja 
valimiskoosolek.

Õhtul kell 19 toimub ülikooli 
sööklas (Ülikooli tn. 20) aastapäe- 
vakoosviibimine. Kõigil osa võtta 
soovijatel palume kuni 9. märtsini 
registreeruda Ellen Taltsi (Lenin
gradi mnt. 25—651) või Anne Kõ- 
dari (Nooruse 1— 114) juures.

M B! N B !
Tänase ajalehe kujundasid I kursuse 

ajakirjandusüüõpilased Ilona ADVELT, 
Mare RANDJÕE, Neeme BRUS ja Tõnu 
KARRO.

#
Meie järgmine ajaleht ilmub 18. märt

sil.
*

Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ».

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
JIKCM и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту
Г̂ТПН̂КЯ a PPD

Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. I I I . Üksiknumbri j  
hind 2 kop. Teil. nr. 1076. MB-00402.
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KQIGI MAADE
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

SKP Tüii komitee, TRü rektoraadi, ELKNü THU komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 8 Reedel, 18. märtsil 1977 XXIX aastakäik

KEVAD!
Oli küünlakuu vesine hommiku

poolik. Seistes ülikooli peahoone ees 
sadade jalapaaride poolt lödiks 
tambitud lumel tundsin, kuidas tal- 
veniiskus mööda keha laiali valgub.
Ent ometi hoidis mind miski lume- 
rähka jalgelt raputamast. . .

Mõtlesin üht imelikku mõtet: ehk 
on pakase teravad varsahatnbad 
seks puhuks murtud. Mulle näis 
äkki tänavune tubli talv vanaks 
saanuna ja katuseplekiga, millelt 
värv maha kulunud, täitsa üht 
karva.

Pakane pidas mu peale vist viha, 
ei ta nõrkushetke näinud olin, iga
tahes keerutas ta anatoomikumi 
nurga tagant mitmel päeval tuisu- 
rabinat näkku, kui Kuradisilla alt 
Toomele tõusin. Aga ma ei tund
nudki pakase jõuetut viha, teadsin 
ju, et raudnael talve südames on 
lõplikult roostes ja mu rind tuksles 
juba kevadehõllanduses.

Kevade tunne. . .  See on väike 
tüdruk, kes mu südamesse hakanud 
hing keda enam mingi väega sealt 
välja ei saa. Ta kõnnib, pisike jul
mur, Taaralinna tänavail — roheli
ne palitu üll, pruunidesse seemis- 
nahksetesse saabastesse kängitsetud 
jalakeste tatsudes — ja ei oska 
ise vist arvatagi, et on üks poiss, 
kes teda ihkab ja kelle meeltes ta 
kevadega võidu kumiseb.

TÕNU k a r r o

Pühapäeval 20.42 MIHISTRI КЙ5ККШ1 Й З Г Й Й Ь и Я П Л #
_____  ~ ____________________ KKEH minister avaldas kiitust Helgi SILLASTELE ja dots. Ene-

eeskujuliku töö ja aktiivse ühis- Margit TIIDULE ning premeeris 
kondliku tegevuse eest seoses rah- laborant Ene LEIUST.

ULIÕPILASOLUMPIAAD
I Vastavalt NSV Liidu Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi kol- 
i leegiumi ja ULKNU Keskkomitee sekretariaadi otsusele 11. jaanuarist
* 19/7. a. toimub käesoleval õppeaastal III üleliiduline olümpiaad «Üli-
I õpilane ja teaduslik-tehniline progress». Tänavune olümpiaad on pü- 
i hendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale, 
j Olümpiäadi eesmärgiks on seatud üliõpilaste massiline osavõtt vas-
♦ tavatest konkurssidest ja parimate ainet tundvate üliõpilaste väljasel
gitam ine Nõukogudemaal.

TRÜ on aktiivselt lülitunud olümpiaadi läbiviimisse. On moodusta
tud ülikoolisisene organiseerimiskomisjon, mille tööd juhib patoloogili- 

: se anatoomia ja kohtuarstiteaduse kateedri professor L. Pokk. Olümpi- 
Üaadi vabariiklikku komisjoni kuuluvad õppeprorektori kt. prof. U. Paim 
: ja komsomolikomitee esindaja.

Olümpiaadi konkursid toimuvad matemaatikas, keemias, füüsikas, bio- 
::loogias, vene keeles ja kirjanduses, vene keeles üldainena, eesti keeles 
: ja kirjanduses, inglise ja saksa keeles, teoreetilises mehaanikas, peda

googikas koos pedagoogilise psühholoogiaga, bioloogilis-meditsiiniliste 
:: ainete tsüklis. Nendes ainetes on arvestus seda ainet eri- ja üld- 
:: ainena õppivatele üliõpilastele eraldi.

Ülikoolisisese konkursi voorud toimuvad k. a. märtsis, mille võitja
istest komplekteeritakse ülikooli esindus, kes aprillis—mais võtab osa 
::olümpiaadi vabariiklikust voorust. Vabariikliku vooru parimate üliõpi- 
:: laste tulemusi hinnatakse personaalselt vabariikliku olürnpiaadikomis- 
:; joni õiendite alusel üleliidulises konkursikomisjonis ja selle põhjal kuu- 
•llutatakse välja III üleliidulise olümpiaadi «Üliõpilane ja teaduslik-teh- 
:: niline progress» võitjad.

Ülikoolisisese vooru võitjaid autasustatakse. Iga üliõpilase aukohus 
•■on olümpiaadil kaasa lüüa hoidmaks kõrgel oma teaduskonna ja üli-
•• kooli au.
i: Olümpiaadi toimumise ajad ja kohad erialade kaupa tehakse vasta- 
:: vate erialakomisjonide poolt teatavaks kas kateedrite "või meie ajalehe 
•: kaudu. Üliõpilasi, kes soovivad täiendavat informatsiooni olümpiaadi 
:: kohta, palume pöörduda vastavate erialakateedrites komsomolikomitee 
:: või organiseerimiskomisjoni esimehe poole.

; Olümpiaadi organiseerimiskomisjon

RAIVO PALMARU

Ajalooteaduskonna komsomolielu juhib 
möödunud aastast. Ühiskondliku töö käik 
on olnud senini järgmine: I kursusel 
ajaloo-osakonna büroo liige, II kursusel 
sama büroo sekretär, I I I  kursusel tea
duskonna büroo sekretär. Praegu niisiis
IV kursuse ajaloolane, saab V, I. Lenini 
nim. stipendiumi, NLKP liige.

Abielus. Loomult enda arvates kolee- 
rik-melanhoolik.

Üsna palju räägitakse üliõpi
laste — kommunistlike noorte ak
tiivsusest või aktiivsuse puudumi

sest (viimasest viimasel ajal roh- 
kem_). Mäletan, et ka ülikoolilehes 
on õige mitmel korral sellel teemal 
arvamusi avaldatud («TRÜ» nr. 38, 
19/5). Sageli kõnelevad sellest tu
dengid ise ning kõige sagedamini 
muidugi komsomoliaktivistid. Vahel 
.jääb nendest arutlustest küll selline 
tunne, et küllap on see aktiivsus 
mingi kõrgem seisund, midagi nir
vaana- või transsiseisundi-taolist. 
Kord on see seisund tugevam, kord 
nõrgem, vahel läheb päris pealt ära. 
Siis tuleb teda tagasi kutsuda, en
nast uuesti üles kütta.

Mis ma selle jutuga öelda tahan? 
Ainult seda, et abstraktset aktiiv
sust, aktiivsust iseenesest ei ole 
olemas.

Aktiivsus (actio, onis f. — tege
vus) tähendab aktiivne olema — te
gevuses olema, toimekas olema. Te
gevuses saab olla vaid midagi te
hes. Mida? Millised on praegu üli
kooli komsomoli peamised ülesan
ded, spetsiifilised komsomoliülesan- 
ded, mille täitmist peab esmajoones 
komsomol tagama?

Üsna sagedaseks nähtuseks üli
koolis ia mitte ainult ülikoolis on 
parallelism. Ühtesid ja samu üles
andeid täidavad mitmed inimesed. 
Ühelt poolt dekanaat oma admi- 
nistratiivvõimuga on palju vägevam 
õppedistsipliini jms. tagama kui 
komsomoliorganisatsloon. Sageli on 
tal parem (ja kindlam) asju ajada 
oma aparaadi — kursusejuhendajate 
ja kursusevanemate kaudu. Nii 
lüüaksegi paljudel juhtudel käega 
ning püütakse nii mõnedki asjad 
dekanaadi teha jätta. Teiselt poolt 
on ametiühing oma rahadega samu
ti hulga mõjukam mitmeidki asju 
korda saatma. Tekib olukord, kus 
kogu komsomolitöö seisneb paberi- 
määrimises ning aeg-ajalt suurte 
sõnade tegemises. Samal ajal ei jõua 
kõrgemalseisva komsomoliorgani

töö realiikmeni. Grupporg laiutab 
käsi: «Mis, meil on iseseisev orga
nisatsioon või? Me ei jõua ka kõiki 
aktiviseerida.» Ei nähta tõsiseid 
ülesandeid, kaldutakse passiivsuses
se ja pessimismi. Tagajärjeks on 
tegevusetus, usalduse kadumine, 
mugavus jms. hädad.

Aktiivsusest
Teiseks suureks puuduseks on 

kaadri ebaõige valik. Mõni valitu on 
nagu kaigas kodarates, nagu pols
ter algorganisatsiooni ja kõrgemal
seisva organi vahelisel uksel.

Kõik, mida ühel pool räägitakse, 
jääb teisel pool kuulmata, kõik, mis 
läbi tema tuleb, jääb pidama või 
põrkab tagasi.

Muidugi ei ole asjad kusagil nii 
kontrastsed, kusagil pole hädad nii 
ehedad, kuid tendentsina esinevad 
nad mitmel pool.

Mille muuga seletada näiteks 14. ok
toobril 1978. aastal ülikooli klubis, toi
munud nähtust, mida nimetati laulukon- 
kursiks. Üle ülikooli el leitud kokku 
kümmetki esinejat ega paremat konfe
ransjeed või mis nime see kasimata suu 
ja kareda käitumisega noorhärra kandis. 
Enesekriitika korras peab ütlema, et ega 
ajalooteaduskond oma ühe esinejaga 
teistest parem olnud. Siin pole ainult 
organisaatorid süüdi. Süü lasub nii 
organisaatoritel kui kõigil tudengitel.

Samu sõnu võib lausuda kõnevõistluse, 
jätkuvate korratuste kohta uues kohvi
kus jm. puhul. Üldises passiivsuses ja 
tegevusetuses on tekkinud hoiak, et 
mitte midagi teha on norm, Ise milleski 
aktiivsust üles näidata on laiduväärne.

Kas see on paratamatu? Muidugi 
mitte.

Milline on komsomoli põhiüles
anne? Loomulikult õppida. Ka selle 
täitmise tagamises on ülikooli kom
somol soodsas olukorras. Kõik üli

õpilased õpivad ning õige hästi, 
kusjuures õppimist tagab administ
ratsioon alates õppeprorektorist 
kuni kursusejuhendajateni välja. 
Õppida kommunismi? Jaa. Selle ta
gavad komsomoli pingutustest üsna 
sõltumatult ülikooli ühiskonnatea
duste kateedrid.

Tõsi küll, komsomol on püüdnud 
siin kätt vahele panna, kuid mitme
tel objektiivsetel asjaoludel on nen
de ürituste efekt senini oodatust ta
gasihoidlikumaks jäänud.

Kas meil tõesti pole ülesandeid 
peale pisikeste jooksvate asjaaja
miste?

On. Meie üliõpilaste teadmiste ta
semega võib enam-vähem rahule 
jääda. Kuid üsna sageli pole tead
miste taga veendumust, ei osata 
teadmisi siduda ühtseks terviklikuks 
maailmavaateks, mis oleks aluseks 
sügavale veendumusele. Siin ongi 
minu tagasihoidliku arvamuse koha
selt meie põhiülesanne, kõigi teiste 
ülesannete täitmise edukust tagav 
tsentraalne ülesanne — muuta 
teadmised isiklikeks veendumusteks. 
See on meie õppimise tõeline sisu, 
see on leninliku loosungi «õppida 
kommunismi» ainuõige sisu.

Meie teadmised peavad olema 
aluseks meie veendumustele. See on 
latvorm, millest .lähtudes saab la- 
endada konkreetseid ülesandeid, 

platvorm, mis kujundab meie suhtu
mise kõigi teiste ülesannete täitmi
se, suhtumise mitmetesse väärnäh
tustesse meie endi elus ning meie 
ümber.

Teisest küljest ei tohi muidugi 
ära unustada ülesannet süvendada 
oma teadmisi. Vahest oleks siin 
kõige õigem seada eesmärgiks kõigi 
ÜLKNÜ liikmete vähemalt hea õp
peedukus.

Konkreetsete päevaülesannetena 
näeksin veel kolme. Esiteks oleks 
vaja pöörata suuremat tähelepanu 
üliõpilastest kommunistlike noorte

igapäevastele probleemidele.
Heaks eeskujuks võiks siin tuua 

ajaloo-osakonna IV kursuse, kus peeti 
maha tõsine koosolek, et arutada eelmise 
aasta õppetöö tulemusi ning teha plaane 
järgmiseks aastaks. Arutelus tõusid esile 
mitmed probleemid, mida teaduskonna 
komsomolikoosolekul ja kateedrite koos
olekul edasi arutati ning mis lõpuks 
kursuse esindajate, kursusejuhendaja ja 
dekanaadi esindajate poolt õppeprorekto
rile esitatuna lahendust leidsid. Loomu
likult kasvab üliõpilaste usaldus selli
selt töötava komsomoliorganisatsiooni 
vastu, kasvab tema autoriteet.

Teiseks tuleks enam tähelepanu 
pöörata üliõpilaste vaba aja veetmi
sele.

Pingeline Õppetöö esitab siin üsna 
tõsised nõudmised. Loomulikult el saa 
vaba aja veetmise ürituste organiseeri
mise pearaskust asetada ülikooli komso- 
molikomiteele. Esiteks puuduvad ülikoolil 
praegu ruumid massiürituste läbiviimi
seks ning teiseks on nende organiseeri
mine üsna töömahukas. Paratamatult 
lasub selliste ülesannete organiseerimine 
teaduskondade ja osakondade komsomoli- 
büroodel. Huvitav töövorm on leitud 
filoloogia- ja  ajalooteaduskonnas — 
ühiselamutes toimuvad üritused, mis 
mõlemas teaduskonnas on muutunud 
juba enam-vähem regulaarseteks.

Kolmandaks tuleks rõhutada 
kaadri parema valiku vajadust.

Kas meil on kõik komsomoliaktivistid 
omal kohal? Kindlasti mitte. Vahel näi
tavad mõned neist üles lausa üllatavat 
passiivsust. Kuldas me sellisel juhul 
käitume? Büroo sekretär pöörab häbeli
kult pilgu mujale, et mitte vahele sega
da büroo liikme, sektorijuhataja mitte- 
midagi-tegemlsse. Siin tuleb olla print
sipiaalne. Iga valitud komsomoliaktlvlst 
esindab teda valinud kommunistlikke 
noori ning on moraalselt kohustatud 
oma ülesandeid täitma võimalikult hästi. 
Juhul kui ta seda ei suuda, tuleb ta 
asendada, see on karm paratamatus.

Kommunistlikud noored peaksid 
aktiivsemalt huvi tundma enda 
poolt valitud komsomoliorganite te
gevuse vastu, nõudma neilt aruan
deid tehtud tööst ja edasistest plaa
nidest, esitama ettepanekuid tehtava 
töö parendamiseks. Niimoodi ühiselt 
jõudu pingutades ei lase tagajärjed 
ennast oodata — paraneb komso
molitöö kvaliteet, kiiremini leiavad 
lahendust ülikooli komsomoliorgani
satsiooni ees.seisvad probleemid.

Margus VÄLJA foto



LEO SCHOTTEN 60 AK1VO LINZNER 50

Kas nüüd, juubeli lävel võite 
tagantjärele seletada, miks Teist 
sai oftalmoloog ehk maakeeli silma
arst?

«Et minust arst sai, on loomulik. 
Meie suguseltsis tuleb kokku 16 
arsti, siia kuuluvad siis mu vane
mad, tädid, onud, samuti tudengid, 
kes veel õpivad. On sisehaiguste 
arst, kõrvaarst, hambaarst, ka loo
maarst.»

T ä i e n d u s e k s :  ka juubilari kesk
mine poeg on sama tee valinud. Õpib
V kursusel, võtab osa oftalmoloogiaringi 
tööst. Tähelepanelik lugeja on ehk meie 
lehes ka Leo Schotter juuniori tehtud 
fotosid märganud.

«Ja et ma silmaarstiks õppisin, on 
ka loomulik. Mind on alati köitnud 
peen käsitöö, just nikerdamine. Aga 
silma opereerimine on samuti peen 
käsitöö. Et ma lühinägelik olen, siis 
näen palju peenemaid detaile kui 
teised, ja sedagi on minu ametis 
väga vaja.

Ma ei ole kunagi kahetsenud, et 
just oftalmoloogia valisin. Minu

meelest ei saa olla midagi tähtsa
mat kui inimesele nägemise tagasi
andmine. See on ka inimese ilu 
eest hoolitsemine. Silmad ju kau
nistavad meid.»

T ä i e n d u s e k s :  arstiks õppis prof. 
L. Schotter Tartu ülikoolis, mille lõpetas 
1947. a. Tudengiaastail asus tööle silma
kliinikusse. Siin on ta töötanud ordinaa- 
torina, kateedri vanemlaborandina, assis
tendina, 1967. aastast professorina. Ta 
juhatab otorinolarüngoloogiä ja oftal
moloogia kateedrit.

Missuguste uurimistulemustega 
olete kõige rohkem rahule jäänud?

«Kõige enam peaksin rahul olema 
dissertatsiooni tulemustega. Kasu
tasin selleks ka füüsika abi, mis 
käsitles silma magnetkirurgiat. Tei
ne tulemusrikkam suund on plasti
line kirurgia. Oleme mitmeid ravi
meetodeid aastaid edukalt kasuta
nud. mida näitab kasvõi seegi, et 
kolleegid vennasvabariikidest mei
le haigeid suunavad.»

T ä i e n d u s e k s :  1984. a. kaitstud 
kandidaadiväitekirja alusel anti juubila
rile meditsiinidoktori kraad.

Millised erialaprobleemid on prae
gu kõige pakilisemad?

«Üleminek mikrokirurgiale. Peale 
tehniliste raskuste seisab ees veel 
ka psühholoogiline barjäär: õpitu 
ümberõppimine.»

17.—19. märtsil toimub Tartus
VI Eesti NSV oftalmoloogide kon
verents. Mida on uut?

«Vahepeal on esile kerkinud, (eel
mine konverents oli 9 aastat taga
si) uued ravisuunad. Näiteks laste- 
oftalmoloogias, mis lubavad loota 
lühinägelikkuse pidurdamist, samu
ti glaukoomi (roheline kae) ravis, 
uued operatsioonid, mis on võrrel
des klassikaliste operatsioonidega 
säästvamad ja kindlamad. Profülak- 
tikaski on uut: sel aastal alustatak
se NSVL tervishoiuministri käskkir
ja alusel massiliste silma.rõhu mõõt
mistega kõigil, kes on üle 40 aasta 
vanad. Probleeme on teisigi ja nüüd 
saavad mitmed neist koos kolleegi
dega (ettekandjaid on Moskvast, 
Minskist, Leningradist, Odessast, 
Alma-Atast jm.) läbi arutatud.»

«TRÜ-st» nr. 7, 1967 loeme: 
«Muuslkaringkondades tuntakse Leo 
Schotterit heliloojana. Tema vokaal- 
loomingut on esitatud avalikel kont
sertidel.» Kas nüüd, 10 aastat hil
jem jäävad need sõnad jõusse?

«Külastage aktust 18. märtsil kell
15 ülikooli aulas. Saate vastuse.»

T ä i e n d u s e k s :  ümmarguse täht
päeva puhul on kombeks ära tuua juu 
bilari kirjutatud artiklite ja teaduslike 
tSöde arv, loetleda autasud. Toome need 
ära koos professori kommentaaridega. 
Vabariiklikes, ülelildulistes ja välismaa 
väljaannetes on avaldatud 91 tööd, origi
naalsete instrumentide ja operatsiooni- 
meetodlte eest on saadud 5 autoritunnis- 
tust, 26 tunnistust ratsionaliseerimis
ettepanekute eest (kokku ligi 20 opera
tiivset meetodit ja  modifikatsiooni, ligi 
40 aparaati ja instrumenti). Arvukatele 
aukirjadele ja  diplomitele lisaks medal 
«Eeskujuliku töö eest». 1966. a. ENSV 
teeneline arst, vabariikliku oftalmoloo
gide seltsi esimees, üleliidulise seltsi 
esimehe asetäitja, juhatuse presiidiumi 
liige, geroofta'moloogllise komisjoni lii
ge, NSVL Meditsiiniakadeemia teadusliku 
nõukogu liige. Eesti NSV Pimedate 
Ühingu auliige («Olen sellesse juba 
ammu valitud ja hindan seda kõige 
enam.»). ENSV peaoftalmoloog.

L õ p e t u s e k s :  1958. aastast ’ loeb 
professor Leo Schotter üliõpilastele sil
mahaiguste kursust. Ta on üks hinna
tumaid õppejõude. Kui arstiteaduskonna 
üliõpilased mõni aasta tagasi õppejõu
dude pingerea koostasid, oli professor 
esimeste hulgas. Tema loengud on sisu
kad, Illustratiivsed, emotsionaalsed.

Homsel tähtpäeval ühineb kollee
gide, õpilaste ja abisaajate õnnitlus
tega ka toimetus. Palju edu ja jõu
du järgnevateks aastakümneteks!

VARJE SOOTAK

■ Н Н Ш Н В Ш И П В Н В Н

16. märtsil tähistas mikrobioloo
gia kateedri juhataja professor Aki- 
vo Lenzner 50. sünnipäeva.

Juubilar sündis Tartus arsti pe
rekonnas, õppis Treffneri gümnaa
siumis, kuid lõpetas sõja-aastate 
tõttu keskkooli NSV Liidu tagalas. 
Pärast õpinguid TRÜ arstiteadus
konnas aastail 1945— 1951 sai A. 
Lenznerist sõjaväearst. Demobilisee- 
runud 1960. aastal, asus ta tööle 
TRU mikrobioloogia kateedrisse, 
mille juhatajaks ta sai 1964. a.

A. Lenzneri teadustöö algas juba 
üliõpilasena, mil tal valmis esimese 
auhinna ja NSV Liidu Kõrgema ja 
Keskerihariduse Ministeeriumi pree
mia vääriliseks tunnistatud võist
lustöö tuberkuloosi mikrobioloo
giast. Juba sõjaväearstina jätkas ta 
sama teema uurimist ning 1953. a. 
kaitses kandidaadiväitekirja. Järg
nevatel aastatel huvitus A. Lenzner 
immunoloogia ja organismi resis
tentsuse probleemidest, mis suunas 
teda uurima inimese normaalset 
mikrofloorat ja selle alalisi esinda
jaid — laktobatsille. A. Lenzneri 
nimega võib siduda rea originaal
seid laktobatsillide samastamise ja 
uurimise meetodeid, mida nüüd ka
sutatakse üleliidulises ulatuses. A. 
Lenzneri tööd olid aluseks uudse 
uurimissuuna kujunemisele, mis kä
sitleb inimese laktobatsillide bioloo
giat ja nende osa organismi mit
mesuguste füsioloogiliste ja pato

loogiliste seisundite puhu!. Selle tu
lemusena valmis juubilari juhenda
misel rida kandidaadiväitekirju ja 
ta ise kaitses 1973. a. edukalt dok
toriväitekirja. Professori kutse anti 
A. Lenznerile 1976. a.

Enam kui 1.30 publitseeritud tea
dusliku artikli autorina on A. Lenz
ner pälvinud eriteadlaste seas laial
dase tunnustuse. Koos oma kaastöö
tajatega on juubilar osaline ühi
ses teadustöös mitme üleliidulise 
instituudiga, samuti ka Prahas asu
va Ülemaailmse Tervishoiuorgani
satsiooni referentslabora tooriumiga.

'Üliõpilased tunnevad prof. A. 
Lenznerit elavasõnalise lektorina, 
sõbraliku, kuid nõudliku pedagoogi
na; kaastöötajatele ja vabariigi ars
tidele on ta autoriteetne, alati abi
valmis kolleeg, kelle sügavad tead
mised ja kogemused on ühisele ter- 
vishoiuüritusele palju kasu toonud. 
NLKP liige 1959. aastast, on A. 
Lenzner käesoleval ajal arstiteadus
konna parteibüroo ideoloogiasekto- 
ri juhataja. Ühtlasi lasub tal juba 
aastaid I. I. Metšnikovi nim. Epi
demioloogide, Mikrobioloogide ja 
Lnfektsionistide Vabariikliku Seltsi 
juhatuse aseesimehe ja sama seltsi 
Tartu filiaali esimehe kohustus.

Juubilari töö on leidnud äramär
kimist V. I. Lenini nimelise juubeli
medaliga, I. I Metšnikovi ja Louis 
Pasteuri juubelimedalitega, ÜLKNÜ 
Keskkomitee, Kaliningradi oblasti 
LKNÜ, Tartu Linna TSN Täitevko
mitee ja EKP Tartu Linnakomitee 
ning Eesti NSV Kõrg- ja Keskeri
hariduse Ministeeriumi ning Eesti 
NSV Tervishoiu Ministeeriumi au
kirjadega.

Kirjanik Ralf Parve ütles oma 
50. sünnipäeva puhul, et viisküm
mend pole veel mingi juubel, vaid 
ainult tüli ja vaev asjaosalisele! 
Igal juhul ülalöeldu algussõnadest 
ja ka prof. A. Lenzneri isikust läh
tudes oleme õigustatud eeldama, 
et meie professori paremad tööaas
ta on veel ees!

Prof. A. Lenzneri kolleegid ja õpi

lased õnnitlevad teda tähtpäeva 

puhul ning soovivad talle kogu sü

damest jätkuvat jõudu, tervist ja

edu tulevikus!

Kolleegide nimel 
EUGEN TALLMEISTER

E t tä iu sta d a  ü P P -d
Üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise 

praktika nõukogu järjekordsel is
tungil kuulati informatsiooni selle
alasest tööst füüsika-keemiateadus- 
konnas, tehti esialgseid kokkuvõt
teid viimaste kursuste üliõpilaste 
atesteerimisest ja määrati kindlaks 
kevadsemestri töösuunad.

Nagu füüsika-keemiateaduskonna 
ühiskondliku prodekaani dots. 
J, Tamme informatsioonist ilmnes, 
laabus sügisene atesteerimine ladu
salt. 64,6% atesteerimisele kuulunud
I I—IV kursuse üliõpilase ühiskond- 
lik-poliitiline aktiivsus tunnistati 
heaks või väga heaks. Teaduskon
nas tehti katset täpsustada hinda
miskriteeriume, mis oluliselt mõjus
tasid ka hindeid. ÜPP komponenti
dest on seni suhteliselt nõrgem 
teoreetilise kursuse õpetamine. Ühls- 
konnateaduslikke referaate koosta
takse võrdlemisi aktiivselt. Referaa
tide üldarv oli isegi suurem kui 
atesteerimisele kuulunud üliõpilaste

arv. Samal ajal aga ei koostanud 
enam kui 10% teaduskonna üliõpi
lastest aasta jooksul ühtki referaa
ti. Paljud üliõpilased ei tunne mu
ret referaatide õigeaegse sissekand
mise eest atesteerimisraamatusse.

Lektor-propagandisti oskuste ja 
kogemuste süvendamiseks valmivad
III kursuste üliõpilastel loenguteks- 
tid esinemiseks praktika ajal. Et 
peaaegu pooltel üliõpilastest ei ol
nud möödunud õppeaastal ühtki pi
devat ühiskondlikku ülesannet, on 
tõsiseks probleemiks nende otstar
bekohane jaotamine, kõigile üliõpi
lastele vajalike ühiskondliku töö ko
gemuste andmine.

Vastavalt ÜPP nõukogu otsusele 
toimus veebruari teisel poolel prak
tikal viibimise tõttu atesteerimata 
jäänud viimaste kursuste üliõpilaste 
atesteerimine üheaegselt kõigi lõpe
tajate OPP-alase lõppatesteerimi- 
sega, mille tulemused leiavad ka
jastamist Iga lõpetaja iseloomustu

ses. Nagu esialgsed kokkuvõtted 
näitavad, läheb atesteerimine üldi
selt hästi. Täheldatakse vanemate 
kursuste, eriti pedagoogiliste eri
alade üliõpilaste aktiivsuse suure
nemist. Kahjuks leidub lõpetajate 
hulgas ka üksikuid selliseid üliõpi
lasi, kelle aktiivsuses oli tõsiseid 
puudujääke.

ÜPP nõukogu kevadsemestri töö
plaani kinnitamisel otsustati jätka
ta teaduskondade komsomolisekre
täride informatsioonide ärakuula
mist komsomoliorganisatsiooni 
osast ÜPP komponentide realiseeri
misel. Kavas on lektor-propagan
disti oskuste ja kogemuste omanda
mise ja ÜPP teoreetlise kursuse 
juurutamise arutelu, hindamiskri
teeriumide täpsustamine, ÜET töö 
ja mitmete teiste küsimuste ana
lüüsimine saavutamaks ÜPP komp
leksi edasist täiustamist ja efektiiv
suse tõstmist, et edukalt läbi viia 
käesoleva aasta oktoobris toimuv 
atesteerimine.

LEMBIT KHK

F ilm ip ä e v a d  T a llin n a s
6. märtsi keskpäeval kogunes um

bes paarkümmend huvilist Tallinna 
Heliloojate Majja, et osa saada 
noorte filmipäevadest.

Esimesena kõneles «Tallinnfilmi» 
režissöör J. Müür. Ta rääkis, et re- 
žissõör peab olema tahtekindel, os
kama oma ideede eest seista, neid 
kaitsta, peab oskama inimestega su
helda ja mõnikord olla ka julm. 
Kord läinud kogu võttepäev tühja, 
sest näitlejanna ei hakanud nutma! 
Lõpuks kasutati äärmist vahendit — 
füüsilist jõudu. Efekt oli suur, kui
gi pärast tuli põlvili vabandust pa
luda.

Et «Tallinnfilmi» tööga rahul 
ei olda, on ajakirjandusest kõi
gile teada. Aga vaevalt suudavad 
sellised «kritiseerijad», nagu meie 
klubis näidatud «dtscos/ioay-filmi» 
autorid midagi paremaks muuta. 
Oleks õige oma energiat, võib-olla

isegi annet mõttekamalt kasutada.
Päevakava läks edasi. P. Urbla 

rääkis vene revolutsioonilisest ki
nost, mille näitlikustamiseks oli 
Protazanovi film «Padaemand». 
Päevale pani punkti vapustav 
film — L. Sepitko «Kirgastumine». 
Teravalt oli esile tõstetud isiksuse 
probleem: kas inimene suudab sur
maga silmitsi seistes inimeseks 
jääda?

Teisel päeval rääkis M. Soosaar 
Ameerika filmi rajajatest, «Holly
woodi» tekkest, T. Ince ja D. Grif- 
fithi loomingust. Ameerikas hakati 
filme tootma enne kinematograafia 
leiutamist (1895. a.). Nimelt sobi
tas Edisoni esimene assistent 
W. Mickson 1889. a. kokku erineva
test allikatest tuleva heli ja pildi. 
Projektorina kasutas ta veel paten- 
teerimata kinematograafi, mis tege
likult oli ülesvõtteaparaat. Sellega

tervitas ta Edisoni, kui see saabus 
ühelt reisilt. Filmil oli ta ise kaa
but kergitamas ja sõnamas: «Good 
morning, tnr. Edison! Glad to see 
You back. I hope You are satisfied 
with the Kineto-Phonograph.»

Näidati ka kuut filmi äsja ÜRKI 
lõpetanute loomingust. Nende hul
gas olid «Vösakurat» (Simm) ja 
«10 minutit võitleva ateistiga» (Tah
vel), milliseid M. Soosaar pidas vii
maste aastate paremateks debüüt
filmideks. Oli ka autorite kollek
tiivi poolt loodud teravalt kriitiline 
looduskaitseteemaline film «Janu 
vee ääres» ning T. Ince «Tsivilisat
sioon» ja D. Griffithi «Sallimatus».

Milleks üritus organiseeriti? 
Rein Karemäe sõnade järgi ajendas 
seda tegema mure eesti filmi kau
gema tuleviku pärast ja võib-olla 
just tänu sellele üritusele kasvab 
meilgi mõni Fellini, Antonioni või 
Bergman.

JAAN TCOLBERG,
TRU filmistuudio esimees

Filo so ofia -
k o n k u rs s

TRÜ filosoofia kateeder kuulutab 
välja Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 60. aastapäevale pü
hendatud viktoriinkonkursi «TRÜ» 
1976/77. õ.-a. parim marksistliku 
filosoofia tundja».

Läbiviidava konkursi eesmär
giks on tõsta üliõpilaste huvi 
marksistlik-leninliku filosoofia 
sügavama omandamise vas
tu, süvendada ja tugevdada nende 
maailmavaatelisi veendumusi, uuri
da arenenud sotsialismi teoreetilisi 
probleeme, tema kommunismiks üle
kasvamise seaduspärasusi, arendada 
aktiivset loomingulist lähenemist 
filosoofilistele probleemidele.

Konkurss on mõeldud põhiliselt 
filosoofiat õppivate III kursuste 
statsionaarsetele üliõpilastele, kes
II kursusel on omandanud dialekti
lise materialismi kursuse ja praegu 
õpivad ajaloolist materialismi. Kon
kursi II ja III voorus võivad osale
da ka I, II, IV, V kursuse filosoo- 
fiahuvilised üliõpilased. Vahetult 
võivad II voorust osa võtta eelmise 
aasta dialektilise materialismi kon
kursi 9 paremat.

I voorus, hiljemalt 22. märtsiks

1977. a., selgitavad filosoofia semi
naride juhendajad koos rühma ak
tiiviga välja 1—3 paremat üliõpi
last, arvestades nende dialektilise 
materialismi eksami hinnet, õppere- 
feräatide sisukust, õppetööd III kur
suse sügis- ja kevadsemestril, sa
muti nende tööd UTÜ-s ja ühiskond
likku tegevust.

II voor (7. aprillil 1977. a. kell
18, ühiskonnateaduste majas a. 212) 
toimub kirjaliku tööna (testina), 
mille küsimused-ülesanded töötab 
välja ja kinnitab filosoofia kateeder.
II vooru 10 paremat üliõpilast pää- 
se„vad III vooru.

Lõppvoorus (III voor) 22. aprillil
1977. a. esineb iga osavõtja oma 
valitud teemal lühikese (7 min.) et
tekandega, samuti lühisõnavõtuga 
(5 min.) konkursi žürii poolt antud 
teemal. Esinemisjärjekord loositak
se. Paremusjärjestuse lõplikuks 
kindlaksmääramiseks arvestab žü
rii ka II voorus saavutatud tule
must.

Esinemise hindamisel arvestab 
žürii teadmiste sügavust, oskust 
ühendada filosoofiline analüüs kom
munistliku ülesehitustöö küsimuste
ga, NLKP XXV kongressi materja
lide ja Suure Sotsialistliku Oktoob
rirevolutsiooni 60. aastapäeva aktu
aalsete probleemidega. Samuti ar
vestab žürii esinemisoskust.

III voorust osavõtnud kolmele 
paremale võimaldatakse sõit sotsia
lismimaale, ülejäänud saavad mä
lestuseseme.

EÜE-77 .
Täidetud perfokaartide vastu

võtt jätkub. Täiendav doku
mentide vormistamine välisrüh- 
madesse sõitjatele algab siis, kui 
kõrgemate koolide komsomolikomi- 
teede poolt esitatud pingeread on 
kinnitatud EÜE keskstaabi ja 
ELKNÜ Keskkomitee poolt.

Meie üliõpilased sõidavad 
Poolasse, Ungarisse, Tšehhoslovak- 
kiasse ja Saksa DV-sse; TRÜ välis- 
rühmad on Krakov, Debrecen, Vesz-

prem. Välismaal viibimise aeg on 
jagatud kaheks — kolm nädalat 
tööd ja kümme päeva n.-ö. kultuuri - 
programmi: sõiduga kokku veidi üle 
kuu. Soit on tasuta, varuda tuleb 
aga vahetusraha (soovi korral).

Väljaspool Eesti NSV-d NSVL 
piirides moodustatakse sellel aastal 
järgmised rühmad: Komi (kureeriv 
kool — TRÜ, rühma suurus 50 ini
mest), Karjala (150 inimest), Ga
garin (TPI, 40 inimest), Stavropol 
(tehnikumid, 100 inimest), raudtee- 
rühm (tehnikumid, 100 inimest). 
Koigis rühmades kestab tööperiood 
kaks kuud.

(Vt. ka 4. lk.)
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14. teatrikuu kestab. Pole hilja 
meenutada, et selle juhatas õigu
poolest sisse Tallinnas 25. veebrua
rist 2. märtsini toimunud Balti lii
duvabariikide ja Valgevene NSV 
noorsooteatrite I I I  festival. Kokku
sõitnud teatrikollektiivide kõrval ai
tas üritust kaalukamaks muuta ar
vukas ja autoriteetne kriitikkond, 
kelle hulgas rajatagusegi teatrimaa
ilma esindajaid. Kogenud teatrispet- 
sialistide päralt olid etenduste järg
sed arutelud ning lõppakordina kon
verents teemal «Teater ja noor vaa
taja».

Etendati ühtekokku kuut lavas
tust, mille ainsaks ühiseks jooneks 
esimesel pilgul oli see, et loomin
gulised kollektiivid kannavad noor
sooteatri nime. Valgevenelaste lõ
bus teatrimäng ja leedukate psüh
holoogiline tänapäevatükk erinesid 
nii lätlaste romantilistest klassika
lavastustest kui ka nn. publitsistli
kust ja «ilusast» teatrist, mille alla 
võiks ehk paigutada meie kaks la
vastust. Vaatajategi soovitav vanu
se piir kõigub aastatest, mis mõnel, ju
hul väljendatavad ühe käe sõrmede
ga, inimea kõrgema astmeni. Selle
pärast on festivalist «üldse» kirjuta
des raske minna konkreetsemaks 
sõnadest huvitav, sisukas, õpetlik 
jne.

Alljärgnevas püüame ühendada 
kahe noore inimese muljekatsed väi
keseks ülevaateks toimunust.

Esimesena avanes eesriie Valge
vene NSV Noorsooteatri trupile. 
Näidetid-muinasjutu «Hädas hoiame 
kokku» autoriks on poeet P. Ma- 
kal ja lavastajaks teatri peanäite
juht G. Borovik. Toreda muusika
lise kujunduse on rahvaviise kasu
tades loonud helilooja J. Glebov.

See mitte just eriti mõtterikas 
lugu on noorimale publikule õpeta
maks tõde headusest, inimeste ja 
loomade sõprusest. Näidendi sisu
list nõrkust ei korva näitlejate haa
rav mängulust, laul ja hoog. Akro
baatika ning tsirkusenumbrid on 
küll köitvad, kuid kas ei ole see 
liiga odav vahend väikeste südame
te võitmiseks, pakkumata neile tõe
list teatrikunsti. Ebaõnnestunuks 
võib lugeda kogu lavastuse kujun
dust. Vaevalt, et seda värvide ja 
rekvisiitide kuhjamist saab rahvus
liku omapäraga seletada. Palju oli 
laval igasuguseid asju, mille ots
tarve ja tähendus jäidki selguse
tuks.

Üheks enamõnnestunud lavastu
seks oli leedulaste «Kõtt, vikati
mees, kõtt!» (Päris õnnestunuks ei 
loe ühtegi). Eneseiroonilise retros- 
pektiivina nähtud kujunemislugu. 
Küllalt kindlapiiriliselt adresseeritud 
ja  ilmselt ka noorele inimesele lähe
dane teema. Kõige enam kõne- (ja 
kirjutamis-) aineks olnud sümbol 
lehm Muu oli tõepoolest tore ja 
huvitav leid, samuti kogu festivali 
meeldejäävamaid näitlejatöid. Ka 
oli selles lavastuses tunda kindlat 
rezissöörikätt.

Sisuliselt tavaline noorsoonäi- 
dend, milles on armastust, mis sün
nib vastu vanemate tahtmist, helli 
tundehetki, naiivsust, totraid olu
kordi, noorte ja vanade kokkupõr
keid — kõik toimumas sõjajärgsel 
ajal ühes Leedu provintsilinnas. Ja 
kogu loo põhjustas lehm Muu.

Festivali kolmanda päeva hom
mikul vaadati meie noorsooteatri 
«Protsessi», õhtu lõpetati etenduse
ga «Tinasõdur, baleriin ja siga». 
Kuigi mõlemad lavastas K. Komis
sarov, on stiililine erinevus ilmne. 
Vastavalt materjalile (K. Komissa
rov i dramatiseering Abby Mann у 
filmistsenaariumi «Kohus Nürnber
gis» alusel) ja mõjutaotlusele on 
valitud ka kujundid. Noortega rää
gitakse nende endi keeles. Pop
muusika, liikumine, värvi- ja valgu
sefektid — kõik see peab aitama 
mõtet edasi kanda.

Et arvestatud on inimestega aas
tates 12—17, ei tekkinud festivalil 
soovitud vastukaja. «Protsessi» filo
soofiliste, psühholoogiliste ja estee
tiliselt tasandite määramiselt — 
kaalumiselt kandus vaidlus publit
sistlikule teatrivormile üldse. Arvu
kate diskussioonide lõpptulemusena 
jõuti selleni, et sääraseid sotsiaal
selt aktiivseid ja aktuaalseid (nagu 
iga plakat oma ajas) lavastusi on 
vaja.

Meie endi arvamuse määrab ära 
vanus, mis ei ole enam see «õige», 
ja arvamine, et heas teatris peaks 
toimuma kõigepealt kunsti sündimi
se ime.

«Tinasõdur, baleriin ja siga» on 
Mati Undi näidend igale eale Hans 
Christian Anderseni muinasjuttude 
motiividel. Kokku on sulatatud um
bes kuus muinasjuttu ja autor ni
metab seda kollaažiks. Suure töö 
on ära teinud kunstnik Tõnu Virve. 
See ongi võib-olla lavastuse tuge
vaim külg. Nõrgem — terviku puu
dumine. Praegusel kujul on see 
vaid rida üksikuid stseene, mille 
taga alati ei tunneta H. Chr. An
derseni nukker-filosoofilist vaimu.

Lavastuse raamiks on vana me
he ja poisi ilmumine näidendi al
gul ja sama poisi ilmumine näiden
di lõpul vana mehena, kuid see 
raam on liiga nõrk ning pilt kukub 
kildudeks. Nii jäigi ta meelde ük
sikute kildudena, mille hulgas mõni 
pilkupüüdev ja ere segi hallide ja 
tuhmunutega.

Üheks meeldejäävamaks (kuigi 
vähemhaakunumaid) oli varjudetea 
ter «ööbik».

Läti NSV Noorsooteater alustas 
«Romeo ja Juliaga», mis loetust 
tugevalt erineb: A. Sapiro lavastus 
polnud nii romantiline: Noorte ar
mastuslugu, mida ikka ülivõrdega 
iseloomustatakse, ja selle traagiline 
lõpp oli antud lavastuses teisenenud 
olustikudraamaks, itaallaslikust 
üpris slaavipäraseks. Jäi mulje, et 
näitlejad mitte alati ei tunnetanud 
Shakespeare’i teksti ja nii polnud 
heas Pasternaki tõlkes värsside ta
ga mõtestatud tegevust. Mõni sõna 
kujundusest. Värvilahendus ja kos
tüümid olid toredad. Küsimärk jääb 
mõttesse vaid tuvimajast, rõdu ja 
tnungakongi sümboliseerivast ehiti
sest keset lava. Suurt elevust teki
tasid kolm redelit, mis kohale tassi
ti. Päris naljakas oli. Kuid — 
Shakespeare’i sõna oleks helisenud 
ka tühjal laval, ehk veel tugevami- 
nigi.

Kui. paigutada etendused pare
musjärjestuse, peaks alustama lõ
pust, s, o. Läti teatri etendusest 
«Kuldratsu». Teemalt iginoor ja 
vana ühteaegu — hea ja kurja võit
lus. J. Rainise karged värsid jutus
tavad klaasmäel seitsmeaastast und 
magavast kuningatütrest ja tema 
romantilisest päästjast.. Jäi küsita
vaks see, kas kang&lase ossa nais
näitleja valimine oli just kõige so
bivam. Mingilt üldistusastmelt süm
boliseeris ta rahvuskangelast, kelle
le feminiinsus kasuks küll ei tulnud. 
Sellest allegoorilis-filosoofilisest la
vastusest õhkub midagi ürgset, hea
duse jõudu, mille poolest nii meie 
ise kui ka meie tänapäeva näidendid 
üsna vaesed on. Kuigi Rainis on 
juurtega kõvasti kodumullas, teeb 
näidendi lähedaseks üldinimlik tee
ma, millele analoogiat leiab ka 
Kreutzwaldi loomingust.

Festivalil käisid 

AUNE NUIAMÄE ja

KATRIN SAKS

Ürgjõudude — Musta ema (V. Skurstene) ja Valge isa (1.
tinš) kokkupõrge «Kuldratsu» lavastuses.

Skras-

9 C ieine Scfiloss-Q)trasse
14. märtsil möödus 176 aastat KRISTIAN JAAK PETERSONI, maa

rahva lauliku sünnist. Aastakümneid on uuritud tema elukäiku, kuid 
vaatamata püüdlustele on see ikkagi jäänud katkendlikuks. Aja hägu
ne loor on kitsi end kergitama.

Kuigi teatakse tema sünniaega ja seda, et ta sündis Riias Jakobi ki
riku teenri Jacob Petersoni ja ta naise Anna Elisabeti kolmanda lap
sena, pole siiani teada tema sünnimaja. Kirjandusloolased on selleks 
pakkunud kokku seitset erinevat hoonet Jakobi kiriku lähimast ümbru
sest. Uks Kr. J. Petersoni uurijaist, Tõnu Karma, kirjutas («Keel ja 
Kirjandus» nr. 8, 1972): «Kus elas Kristian Jaak esimesed 5 aastat, 
selle kohta otsesed andmed siiski esialgu puuduvad. ( . . . )  Nii või tei
siti on Kristian Jaagu esimesed lapsepõlvemälestused seotud ikkagi 
majaga nr. 74 Väike-Lossi tänaval.» Maja asub Maza Piis tänava ja 
Komjaunatnes tänava nurgal, Maza Piis 6. Juuresolev foto avab vaate 
majale kirde poolt.

Ülalmainitud «Keeles ja Kirjanduses» on T. Karma kirja pannud 
järgmised read: «Huvitaval kombel ei tundu ta meile (. . . )  nii kau
gena kui mõnigi noorem mees.» Ja tõesti, hoolimata distantsist, mis 
lahutab meid Kristian Jaak Petersoni ajast, pole tema looming täna- 
päevtmi kaotanud oma tähtsust, oma selget ilu.

Tekst ja foto 
RAIMU HANSON.

Repliik

DISKO, DISKO
«Diskorite heitlus hakkab lõpule 

jõudma,» nii võis lugeda kuulutu
selt. Seega võib juba kirja panna 
esmaseid .muljeid. Ettevõtmine ise
enesest on väga kiiduväärne, mida
gi sarnast võiks edaspidigi toimu
da. Iga diskor püüdis teistest erine
da ning programmid kujunesid mit
mekülgseteks ja küllalt huvitava
teks. Usun, et žüriil on väga raske 
otsustada, kes on parim, kelle ees
kava teistest etem. Oleks huvitav 
teada, mis on hindamise aluseks, 
kas hea ' kõneoskus, muusika tund- 
•nine-teadmine, publiku naerutami
ne või veel midagi. Võib-olla ka 
kõik need kokku.

Koos heliplaadiõhtute kvaliteedi 
lõusmisega tõusid piletihinnadki, 
nõnikord tuli maksta tervelt rubla. 
Vanal heal ajal piisas poolest. Kas

pole hinnad ehk liiga kõrgeks kru
vitud, sest muusika tuleb plaatidelt, 
s. t. olulist osa etendab tehnika? 
Mälestuseks muutuvad juba peod, 
kus võis kuulda ja näha naturaal
set musitseerimist. Mõte ühendada 
disko- ja ansambliõhtud pole uus, 
aeg oleks see ellu viia. Ei maksaks 
aga piirduda vaid kontsertidega, 
mis kestavad tunni ja kus esinejaiks 
pealinna ansamblid.

Ja veel üks tähelepanek.
Närimiskummi oti meil heaks kii

detud. Küllap see soodustab nii 
seedimist kui lõualihaste arengut. 
Kus ja kuidas seda närida, on iga
ühe isiklik asi, kuid ärgem põeta
gem seda tantsupõrandale, sest pi
kapeale võib parkett kattuda kummi
ga ja kleepuval põrandal pole kuigi 
mõnus jalga keerutada!

P. S. Kui klubi saaks veel ühe 
õhuakna, siis oleks see lausa ideaal
ne koht tantsuks, kontserdiks, dis
koks.

E. PEHK

ÜTÜ PSÜHHIAATRIARINGI JA' 
HOSPITAALSISEHAIGUSTE 

RINGI

ühine koosolek toimub kolmapäeval, 
23. märtsil kell 18 psühhiaatriahaig

la auditooriumis. Päevakorras: ski
sofreenia varased tunnused (S. Ra
tassepp), neurootilised sündroomid 
(T. Tandre), rasked haiged sise- 
kliinikus (H. Everaus) ja haige de
monstratsioon (E. Eik).

« ä & M n u s t

Naunyn Ja Bser
oma töökohustuste täitmisele arsti
teaduskonnas ja kliinikus spetsiaal
se patoloogia ja teraapia alale ning

Möödunud sajandil töötas Tartu Tollal oli Saksamaal raudteede E ? „ыnj^ 1*J, ^ n ? ь õ ^ ^  11
ülikoolis lühikest aega — vähem ehitamine juba küllalt hoogustunud, t M R +"
kui kaks aastat — terapeutilise Venemaal aga oli selle tempo veel , H? h„
kliiniku professorina riigisakslane üsna tagasihoidlik. Teiste soovitusel aastane Naunyni sõnade’iärli oli
Bernhard Naunyn, Berliini bürger- saabus Naunyn rongiga Berliinist , • ■ f  w
meistri (NB! Berliinis oli peale sel- Pihkvasse Evdtkuhneni piirijaama | ^ ? r ' ^  , ne ja jutukas
le ka Oberbürgermeister) pSeg. Oma kaudu, kus tuli ümber istuda rongi- $° b'Sld 1еШе'
elu lõpupäevil avaldas ta Münche- le Venemaa piiripunktis Veržbolo- g nasu.
nis 1925. aastal trükis 572-lehekül- vos ja sealt siis sõita Pihkvani. Mõne aja pärast jäi Baer haig-
jelise teose pealkirjaga «Erinnerun- Pihkva ja Tartu vahel oli acra soo- laseks. Ta ei saanud enam teha har-
gen, Gedanken und Meinungen» dus laevaühendus (8—9 tundi), jumuseks saanud pikki jalutuskäike,
(«Mälestused, mõtted ja arvamu- Laevaga jõudiski Naunyn, nagu ta kadumas oli ka söögiisu. Baer ise
sed»). See saksakeelne raamat on oma teoses pikemalt kirjutas, Tar- arvas, et see tuleb vanadusnõrku-
meie lugejatele vähe tuntud. Ta kä- tu, otse Kivisilla juurde, kus teda
sitleb rohkem kui 30 leheküljel ootasid kolleegid — ülikooli õppe-
Tartu tolle aja elu-olu ja pajatab jõud. Et ajakohast hotelli Tartus

sest ning ei pidanud vajalikuks las
ta end arstil läbi vaadata. Kui tek
kis kestev valu jalgades, saatis 

tollal polnud, asus Naunyn esialgu Baer ühel õhtul oma teenija poli- 
astronoom L. Schwarzi (pärastine kliinikusse Naunyni järele. Et vii- 
astronoomiaprofessor) juurde ela- mast seal enam ei olnud, läks Baeri 
ma viimase lahkel kutsel. juurde Naunyni assistent L. Schrö-

Kolinud peatselt mitmetoalisse der. Baer laskis nüüd end läbi vaa- 
avarasse üürikorterisse puumajas data. Selgus, et vanainimesel oli 
Riia mäel hobupostijaama (nüüd raske olnud oma varbaküüsi lõiga- 

maa ja Tartu vahel peeti neil aas- paikneb seal EPA peahoone) vastas, ta, mis olid sisse kasvanud ja tegid 
tail peamiselt Pihkva kaudu. siirdus 30-aastane vallaline Naunyn valu. Schröderi abiga said jalad

huvitavalt ka К- E. v. Baerist.
Töötades Tartu ülikoolis õppe

jõuna olid Naunynil sõbralikud suh
ted Baeriga. Peale selle leiame raa
matus küllalt huvitavaid üksikasju 
Tartust aastatel 1869— 1871, näiteks 
kasvõi sedagi, et ühendust Saksa-

korda ja Baer võis jälle pikki jalu
tuskäike ette võtta.

Baer kutsus oma traditsiooniliste
le teeõhtutele teiste sõprade ja kol
leegide hulgas ka Naunyni, millest 
viimane kirjutab kui mõnusatest ja 
õpetlikest koosviibimistest. Saksa
maal levinud kombe järgi kasutati 
üksteise pople pöördumisel tiitleid. 
Tartus sellest pruugist lugu ei pee
tud, miljöö oli hästi kodune ja pal
ju hubasem, kirjutab Naunyn.

Naunyn et olnud Tartus kaua: 
varsti sai ta Berni ülikoolilt kutse 
tulla professoriks Helveetsiasse. Et 
tingimused olid eriti soodsad, siis 
lahkus Naunyn Tartust 1871. a. ap
rilli algul.

Seekord aga laevaühendust Pihk
vaga polnud: veetee oli alles jääs. 
Nii oli Naunyn sunnitud sõitma 
postihobustega Riiga, osa maad reel, 
osa vene vankril. Sõit Tartust Riiga 
oli vaevaline ja väsitav, kestis koos 
peatustega hobuste vahetamiseks 32 
tundi. Riiast sai Naunyn edasi juba 
raudteel. Uuele töökohale ta aga 
kauaks ei jäänud, sest siirdus sealt 
oma kodumaale Preisimaale Königs
bergi.

* LEO LEESMENT

Näitus
13. märtsil möödus 175. aastat 

õigusteadlase ja ajaloolase Fried
rich Georg von Bunge sünnist, kes 
on paljude Baltimaade ajalugu ja 
õigust käsitlevate uurimuste autor 
ning allikmaterjalide publitseerija.

Toome raamatukogus avatud näi
tusel on eksponeeritud viie aasta
kümne jooksul ilmunud Bunge töid. 
Siin võib näha tema kandidaaditööd 
1822. aastast «Wie und nach wel
chen Regeln müssen die in Livland 
geltenden Gesetze interpretiert wer
den?» ning tema doktoridissertat
siooni «Uber den Sachsenspiegel 
als Quelle des mittleren und umge- 
rechts, so wie des öselschen Lehn- 
arbeiteten livländischen Ritter
rechts, so wie des öselschen Lehn- 
rechts». Eksponeeritud on ka Bunge 
käsikiri 1824. aastast «Materjalien 
zum öffentlichen Rechte Livlands». 
Rohkesti on näitusel esindatud Bun
ge uurimusi Baltimaade õiguse 
ja ajaloo alalt ning Bunge 
poolt väljaantud ürikutekogusid.

Näitus jääb avatuks ГЗ. aprillini.

KURA SCHMIDT



Anno 1802 . . .

Ülikooli asukoha ümber toimunud 
ägedad vaidlused rüütelkondade va
hel olid maha peetud ning iidne 
Tartu sai taas ülikoolilinnaks. See 
oli aeg, millal Venemaal, eriti aga 
Balti kubermangudes küpses feo- 
daal-pärisorjusliku korra kriis, selle 
rüpes arenesid kodanlikud suhted, 
kogu maal laienes antifeodaalne 
massiliikumine ning oli mehistumas 
vene revolutsionääride esimene 
põlvkond kätte maksmaks tsarismi
le Radištševi eest, võitlemaks kan
natava rahva vabaduse eest.

Arenevad kapitalistlikud suhted, 
linnaelanikkonna kasv, sise- ja vä
liskaubanduse laienemine, tööstuse 
osatähtsuse pidev suurenemine, sõ
janduse areng, riigi valitsemisapa- 
raadi keerulisemaks muutumine 
seadsid uusi ülesandeid ka teadus
like ja haridusasutuste ette. Kasvas 
vajadus paljude erinevate erialade 
spetsialistide järele. Peterburi Tea
duste Akadeemia ja Moskva ülikool 
ei suutnud enam neid vajadusi ra
huldada. See oli üheks oluliseks 
põhjuseks, mis sundis tsaarivalitsust 
asuma haridussüsteemi ümberkorral
damisele ja kõrgkoolide taasavami
sele (Tartus, Vilniuses) või uute 
asutamisele (Kaasanis, Harkovis, 
Peterburis jm.).

Teatavasti toimus Tartu ülikooli 
pidulik taasavamine 21.—22. april
lil (3.—4. mail) 1802. a. tegeliku 
riiginõuniku von Bocki majas, 
(praegune ühiskonnateaduste hoo
ne), mille ülemise korruse oli üli
kool saanud ajutiseks kasutamiseks 
(vt. «Tartu Riiklik Ülikool», nr. 30,
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TARTU ÜLIKOOLI TAASAVAMI:
197-6). Pidustused algasid rongkäi
guga (ees kuraatorid, neile järgne
sid professorid, nooremad õppe
jõud, ametnikud, üliõpilased, küla
lised) Jaani kirikusse, kus ülikooli 
teenistujad andsid ametivande. Pä
rast seda pöörduti tagasi von 
Bocki majja, kus esines avakõnega 
kuratooriumi nimel Liivimaa aad
lik krahv G. A. v. Manteuffel. Pä
rast teda rääkis ülikooli esimene 
prorektor usuteaduse professor Lo
renz Evers. Loeti ette ülikooli põhi
kiri ja avaldati tänu kuraatoritele. 
Esimene pidupäev lõppes lõunasöö
giga krahv von Manteuffeli juures 
ja linnavalitsuse poolt külalistele 
korraldatud balliga.

Järgmisel päeval esinesid teadus
like ettekannetega vastsed professo
rid L. Evers, G. F. Parrot, M. E. 
Styx, G. F. Pöschmann, D. G. Balk. 
Külaliste hulgas oli ka Viru-Nigula 
pastor Otto Willem Masing, kes 
oma ladinakeelses tervituses väljen
das siirast rõõmu ülikooli taasava
mise puhul: «Tervitan ka sind, Isa
maal Juba on möödas need pimedu
se sajandid ja mõne aasta pärast 
me näeme sind tarkuse kiirte poolt 
imekaunilt valgustatuna .. .»

Mõni sõna aktusel peetud kõne
dest.

Teatavasti . ülikooli taasavamine 
ja ka edaspidine tegevus toimus

LINDA ERINGSON

pingelises ideoloogilises võitluses, 
mis arenes erinevate poliitiliste jõu
dude ja grupeeringute vahei. Tsaa
rivalitsus lootis, et Tartus on üli
kooli kasvandikud enam isoleeritud 
Venemaalt tulevatest revolutsiooni
listest ideedest ning neist kujune
vad poliitilisest elust eemalseisvad 
truualamlikud isevalitsuse ametni
kud. Rutates ette ütleme kohe, et 
need valitsuse lootused läksid suu
rel määral luhta.

Reaktsioonilised balti aadlikud 
nägid taasavatava ülikooli põhi- 
ülesannet feodaal-pärisorjusllku 
korra kaitses ja soovisid allutada 
ülikooli oma mõjule, et vastandada 
teda arenevale progressiivsele val- 
gustusideoloogiale. Sel eesmärgil 
püüdsid nad haarata ülikooli juh
timist enda kätte. Need taotlused ja 
püüdlused tulid selgelt ilmsiks ku
raator von Manteuffeli avaaktusel 
peetud kõnes. Ta ründas avalikult 
rahvavalgustajaid, eriti Garlieb 
Helwig Merkelit, nimetades teda 
«ebakompetentseks, pealiskaudselt 
haritud rajataguseks kirjameheks», 
kes nägevat eestlaste ja lätlaste ha
rimatuse ja hädade ainukest põh
just päriso-rjuses ja meelega ei nä
gevat enamiku mõisnike tähelepa

nelikku hoolitsemist ja suuri ohv
reid oma talupoegade heaks... Ku
raator manitses professoreid ja üli
õpilasi olema truud ja ustavad keh
tivale korrale, eriti balti aadli hu
vide kaitsmisele.

Kuid samal aktusel anti krahv 
von Manteuffelile tõsine vastu
löök. Füüsikaprofessor G. F. Parrot 
esines 22. aprillil (4. mail) kõnega 
«Mõningatest vaadetest loodustea
dustele, lähtudes nende mõjust 
inimkultuurile nii intellektuaalsest 
kui ka moraalsest seisukohast vaa
datuna». G. F. Parrot põhjendas 
hariduse ja teaduse tähtsust töös
tuse ja põllumajanduse arengule. 
Pöördudes üliõpilaste poole, manit
ses ta neid just talupoegadesse 
inimlikult suhtuma, nägema neis 
-oma toitjaid: «Nad on Teie toitjad 
hällist hauani. Teie võlgnete kõik 
oma elurõõmud, kõik oma elumõ
nud nende raskele tööle. . .  Kogu 
selle tööka klassi madal arenemis
tase on olnud eelduseks Teie kõr
gele kultuuritasemele. Sel ajal, 
kui teie kasutate siin kiiduväärt 
hoolega kõike seda, mis teadus ja 
kunst on suutelised andma teie 
kultuuri hüvanguks, töötab talu
poeg teie heaks põllul; ta pühendab 
teile oma vaeva, ränkrasketes tin
gimustes töötades kogu päeva, ise
gi osa öödest, ja seetõttu on ta

sunnitud oma kultuuritasemelt ma
ha jääma. Olge siis tänulikud, aus
tage inimeste klassi, kes nii palju 
teie heaks teeb . . .  Teie mõistate, 
et teie toitjatel on õigus palju ena
male kui vaid viletsale elujärjele, et 
neil on täielik õigus nõuda teie 
tänulikkust. teie lugupidamist, 
me i e  tänulikkust, me i e  lugupi
damist.»

Üldajaloo, statistika ja geograa
fia professor G. F. Pöschmann for
muleeris ülikooli ühe tähtsama üles
andena Venemaa igakülgse uurimi
se kaasa aitamaks maa tootlike 
jõudude arengule. Kõneldes ülikoo
li suhetest Balti kubermangudega, 
rahutas G. F. Pöschmann vajadust 
«tõsta aja jooksul kõrgemale ast
mele talurahvaklassi kultuur, kes 
oma hariduses veel nii tugevasti 
maha jääb», kelle olukord on tsivi
liseeritud maailmale etteheiteks. Ta 
kutsub uurima eestlaste ia lätlaste, 
keelt, rahvaluulet, tavasid, ajalugu.

Seega juba ülikooli avaaktusel 
põrkasid teravalt kokku reaktsiooni
lise balti aadli ja progressiivselt 
meelestatud ülikooli professorite 
seisukohad.

Pärast teaduslikke ettekandeid 
toimus üliõpilaste immatrikuleerimi
ne: 19 üliõpilasele andis prorektor 
L. Evers kätte matriklid, õnnitles 
neid «akadeemilisteks kodanikeks» 
saamise puhul ia manitses usinasti 
õppima ning ülikooli korda austa
ma.

Avapidustused lõppesid, külalised 
lahkusid, õppetöö algas 1. (13.) 
mail 1802. Taasavatud ülikooli esi
mene semester kestis ainult kaks 
kuud. (Järgneb.)

Suusasõnumid sulavad kokku Uudiseid spartakiaadilt

Viimased suusauudised meie ajalehe veergudel rääkisid TRÜ 
võistkonna edust vabariigi meistrivõistlustel, Fjodor Koltšini hõbe
medalist juunioride maailmameistrivõistlustel ja tõid eelteate tea- 
duskondadevahelistest võistlustest.

Nüüd siis viimase paari nädala tähtsamad sõnumid:
ф  Fjodor Koltšin sai Holmennollenis rahvusvahelistel võistlus

tel kahevõistluses tugevas meeste konkurentsis kolmanda koha. 
Fjodor täitis sellega ka suurmeistri normi.

ф  Teaduskondadevahelistel võistlustel käis pikk heitlus KKT
I ja majandusteaduskonna vahel. Individuaalselt said meistritiit
lid Anne Mehik ja Mehis Kard (KKT I). Teaduskondade rivi: 
KKT I k., majandust., bioloogia-geograafiat. Suurim üksus — 
arstiteaduskond — ei saanud teatesõitjaid kokku!

#  VTK talvises mitmevõistluses pole meil asjad kiita. Esimestel 
kõrgkoolide meistrivõistlustel jäime neljandale kohale.

9  Neerutis Haridusala, Kõrgemate Koolide ja Teaduslike Asu
tuste Töötajate Ametiühingu talispartakiaadil oli TRÜ-1 oma gru
pis konkurendiks vaid TPI koondis. Eriti tihe rebimine käis teate- 
sõitudes. Seekord sai nii naiskond (M. Merilai, H. Iher, K. Alev) 
kui meeskond (P. Paris, K. Zilmer, M. Alev, M. Alaver) tallin
lastest jagu. Tõhusaid punkte tõi meie esindusele veteranide, klas
sis (5. koht) sportväljakute meister Leo Toom.

#  Kõrgkoolide meistrivõistlustel murdmaasuusatamises said 
üldvõidu meie suusatajad. EPA-t edestati 90 punktiga. I kursuse 
kehakultuurlane Maret Ratt jä i võitmatuks mõlemal distantsil, 
teatesõidus tuli võit koos Anne Mehiku, Marika Lombi ja Ülle 
Toropiga. Meeste 20 km päris esikoha KKT IV kursuse tudeng 
Arno Säks. Rasketes ilmastikutingimustes toimunud võistluse põh
jal koostati vabariigi üliõpilasvõistkond, kes pidi nädala lõpus sõit
ma Leedusse Balti tudengite matškohtumisele, kuid sealkandis on 
lum i läinud.

#  Hooaja viimased suusaüritused on käimas. Homme kell 8 väl
juvad Kingissepa tänava võimla eest bussid Kääriku mängudele. 
KÕIK IDE teaduskondade seitsmeliikmelist võistkondi ootavad tra
ditsioonilised stardid slaalomis, hüpetes, kahevõistluses, murdmaa- 
sõidus. Meelelahutusliku osa eest hoolitsevad mängudel raadio- ja 
televisioonimehed.

Suusasõnumid sulavad. Kraavidesse ja ojadesse nirisevad kokku 
tänavutalvised mõnusad rajad.

KAAREL ZILMER

S Majandusteaduskond võitis suusatamise.

Organiseerimine tagab edu.

1. ja  2. märtsil peeti Emajõe luhal TRÜ spartakiaadi suusavõistlused. 
Protokollidest nähtub, et heideldi iga sekundi eest. Üldvõidu päris majandus
teaduskond KKT I kursuse, bioloogia-geograaHateaduskonna ja õigusteadus
konna ees.

Tulevastest majandusteadlastest käis rajal 28 üliõpilast, juristidest 13, 
bioloogidest-geograafidest 12, kõige noorematest kehäkultuuriastest 15. Samal 
ajal tull suusarajale ainult 1 filoloog, 2 ajaloolast, 6 arsti, 6 matemaatikut. 
Hoopiski kõrvale jäid spordlmeedlkud, KKT IV ja õppejõud. Ja seda tänavusel 
lumerohkel talvel. Kokkuvõttes ei tee 96 suusatajat muidugi' au meie ülikoolile. 
Tegemist on spordifunktsionääride vähese organiseerimistegevusega nii teadus
kondades kui ka kõrgemal. Rohkem eeltööd ja ladusamat korraldust tuleb 
nõuda ÜSK suusaspordlsektsloonilt. Spordiklubi arvele aga tuleb kanda nii
suguse spordikalendri paljundamine, kus samale ajale langesid kaks teadus- 
kondadevahelist üritust — suusatamine ja karikavõistlused kergejõustikus.

1. Bioloogia-Geograafiateaduskond 52
2. Majandusteaduskond 50
3. õigusteaduskond 47
4. Arstiteaduskond 42
5. Matemaatikateaduskond 40
6. Kehakultuuritead. 1 kursus 36
7. Kehakultuuritead. IV kursus 33
8. Spordimed. osakond 30
9. Kehakultuuritead. II kursus 26

10. Füüslka-Keemiateaduskond 24
11. Kehakultuuritead. II I kursus 22
12. Ajalooteaduskond 22
13. õppejõud 18
14. Flloloogiateaduskond И

Praegu käivad korvpalli- ja malevõistlused. Järgmises numbris avaldame 
lauatennise- ja  laskevõistluste ajad ja tingimused.

VALTER LENK

Alagrupimängud lõpusirgel
Pärast kahenädalast vaheaega 

jätkati laupäeval ja pühapäeval üli
kooli meistrivõistlusi korvpallis.

Naiskondade kohtumistes näib 
kujunevat halvaks traditsiooniks 
mängudele mitteilmumine. Pühapäe
vale planeeritud kolmest mängust 
sai teoks vaid üks. Kehakultuuritea
duskonna I kursuse naiskond, kelle 
ridades mängisid seekord kaasa ka 
TRÜ esinduskoosseisu liikmed Inna 
Saad ja Ülle Koplus, oli matemaati
kutest kindlalt üle ja võitis 87:23. 
Samasse «C» alagruppi kuuluv filo
loogiateaduskonna naiskond sai 
võidu mänguta. Filoloogid on en
dale edasipääsu juba kindlustanud.

Alagrupist «A» on endale koha 
kuue tugevama hulgas kindlusta
nud majandus- ja õigusteaduskonna 
naiskonnad. «B» alagrupis seisab 
aga otsustav kohtumine spordime
ditsiini osakonna ja arstiteaduskon
na vahel veel ees. Imestama paneb 
vaid see, et seni on nende kahe ala
grupi peale kokku suudetud ära pi
dada vaid üks (1) kohtumine (ma
jandust. — õigust.).

Seevastu meeste mängud on möö
dunud põnevas ja kompromissitus 
heitluses. Loobumiskaotuse sai vaid 
KKT IV meeskond.

Alagrupis «C» said 2 väga tähtsat 
võitu juurde I kursuse kehakultuur
lased. Laupäeval oli neil tublisti te
gemist, et võita füüsikuid-keemi- 
kuid. Tänu vastaste ebaõnnele (lõ- 
pusekundeil tabas neil neljast vaba
viskest vaid üks) see õnnestus — 
52:51. Pühapäeval aga kindlustati 
edasipääsu veelgi. Tugevat spordi
meditsiini osakonna meeskonda või
deti 59:58. Rohkem kui pooled võist
konna punktidest viskas kindlalt 
mänginud «Kalevi» duubelmeeskon- 
na liige Paavo Russak. Koos KKT I 
võistkonnaga üritavad siit edasi
pääsu ka spordimeedikutele laupäe
val kaotanud (65:71) arstiteadus
konna tudengid. Selleks peavad nad 
võitma nii füüsika-keemiateadus-

konda kui ka KKT I võistkonda, vii
mast pealegi veel mitte vähem kui 
nelja punktiga. Spordimeditsiini 
osakonna meeskonnal on finaali- 
koht juba käes.

Dramaatiliselt möödusid alagrup
pi «A» kuuluvate võistkondade män
gud. Esimesel päeval juhtisid õppe
jõud mängus õigusteaduskonna '■üli
õpilastega veel 12 sekundit enne 
kohtumise lõppu 3 punktiga, kuid 
siis muutsid kaks jämedat viga sel
le hoopis ühepunktiliseks kaotu
seks . . .  Võiduga 50:49 tegi õigus
teaduskonna võistkond suure sam
mu edasipääsu poole. Lõplikult peab 
aga kõik otsustama eelolev nädala
vahetus, mil lõpetatakse mängud 
alagruppides. Edasipääsu võimalust 
pole kaotanud veel ükski võistkond 
peale majandusteaduskonna.

Koik mängud on peetud alagru
pis «B», kus kaotuseta tuli esikohale 
kehakultuuri III kursuse meeskond. 
Laupäeval võitsid nad ajalooteadus- 
konda 81:48, esmaspäeval pidid aga 
pärast võidetud poolaega nende pa
remust tunnistama bioloogid-geo- 
graafid. KKT III võitis 79:59. Tei
sena pääses siit edasi bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna meeskond, kes 
laupäeval võitis hävitavalt filolooge 
85:30. Kahe autsaideri mäng möö
dus pühapäeval aga tasavägiselt. 
Ajaloolased võitsid 55:49.

Alagrupimängud lõpetatakse eel
oleval nädalavahetusel.

L a u p ä e v a l ,  19. m ä r t s i l  

k. 16 õigust. -  KKT IV (mehed)
17 KKT IV -  KKT I (naised)
18 arstit. — füüsika-keemlat. (mehedy 

P ü h a p ä e v a l ,  20. m ä r t s i l

k. 11 arstit. — KKT I (mehed)
12 füüsika-keemlat. — matem.

(mehed)
13 matem. -  KKT IV (naised)

14 spordimed. — arstit. (naised)

15 majandust. — KKT IV (mehed)

16 KKT II — õigust, (mehed)

PRIIT J Õ G I

EÜE-77 
Ootame avaldusi 

parimatelt
Sel suvel saadetakse esimest kor

da ehitusrühm Komi ANSV-sse.
Informatsiooni saab arsti

teaduskonna üliõpilaselt Aleksandr 
Gusilt (Leningradi mnt. 89—228t 
tel. 332-16).

nr
♦

jfifcc
Sitte!»

о ? ]
Mina ajasin Uudugä aula ees 

teaduslikul teemal juttu. Järsku tu
li meie juurde üks võõras mees ja 
küsis meie käest andmeid «Sophok- 
lese» kohviku kohta. Et tema on 
kaugõppija ja ei tea sellepärast mi
dagi, on vaid kuulnud. Meie siis 
juhatasime teda. Aga vaevalt olin 
mina Uuduga kümmekond minutit 
jutelnud, kui võõras mees ta
gasi tuli ja küsis uusi andmeid.. 
Siis joonistasime meie paberile 
skeemi. Tüki aja pärast tuli ta 
tänu avaldama, aga meie ei ol
nud üldsegi sellest rõõmsad, sest ta 
segas jällegi jutlemist. Selle 
peale mina mõtlesin, et küll oleks 
hea, kui kusagil peahoone vesti
büüli piirkonnas ripuks üks võõraid 
inimesi juhatav tahvel, et siis saaks 
rahulikult teaduslikul teemal jutel- 
da. Kui ma seda Uudule rääkisin, 
arvas tema, et miks mitte. Ja näi
tas näpuga.

MATS
MORAAL: Mats, enne mõtle, siis. 

ütle!

N B ! N B !
NB! Tänase ajalehe kujundasid I kur

suse ajakirjandusüliõpilased Katrin 
Saks, Margus Välja ja Priit Jõgi.

Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ».

Mariani Jagame Sinu leina 
armsa isa

VLADIMIR RUUDA 

surma puhul.

Suusatajad treeneritega

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту P ий клик Юликоол» («Тар
туский государственный университетэ) 
Орган парткома, ректората, комитета 
JIKCM н профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту

Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. I I I .  Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil. nr. 1296. MB-00452.
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90 p ro tse n d i p iir  on ü letatudBAERI 
PÄEV 1977

28. veebruaril korraldasid Zoo
loogia ja Botaanika Instituut ning 
Eesti Looduseuurijate Selts järje
kordse Baeri päeva, millega Tartu 
teaduslik avalikkus tähistas suure 
loodusteadlase 185. sünniaastapäe
va.

Üritused algasid Baeri mälestus
medalite kätteandmisega Baeri ma
jas. Teatavasti seati mälestusmedal 
sisse ENSV Teaduste Akadeemia 
poolt, et esile tõsta tulemusi nii 
Baeri enda teaduspärandi kui ka 
loodusteaduste ajaloo uurimisel, sa
muti autasustatakse Baeri mälestus-

ф  JÜRI LAANE foto.

medaliga saavutuste eest loodustea
duses ja nende teaduste populari
seerimisel. ENSV TA Presiidiumi 
otsusega 27. augustist 1976 määrati 
Baeri mälestusmedal 33 teadlasele ja 
teadusorganisaatorile. Kohaletulnu
tele andis mälestusmedalid kätte 
ENSV TA Presiidiumi ülesandel 
Füüsika-Matemaatika- ja Tehnika
teaduste Osakonna akadeemiksekre- 
tär L. Öpik (pildil).

Seejärel siirduti Toomemäele 

Baeri mälestussamba juurde, kus 

toimus lillede asetamise talitus. Sõ

navõtuga esines Nõukogude Liidu 

üks juhtivamaid bioloogia ajaloo 

uurijaid prof. L. Bljahher.

Baeri päev jätkus ettekandekoos

olekuga ülikooli peahoone Parroti- 

nimelises auditooriumis. L. Bljahher 

(Moskva) analüüsis bioloogiaajaloo- 

laste lahkarvamusi Baeri teoreetilis

te vaadete tõlgendamisel. R. 2erdev 

(Harkov) käsitles oma põhjalikus 

ettekandes inimühiskonna ja loodu

se suhete probleemi aktuaalseid me- 

todoloogilisi ja evolutsiooniteoree- 

tilisi aspekte. T. Sutt (Tartu) andis 

ülevaate Baeri 100. surma-aastapäe- 

va mälestamiseks toimunud üritus
test meil ja mujal.

TOIVO PILVIK

Möödas on järjekordne eksami
sessioon, tulemused igakülgselt läbi 
analüüsitud ja järeldused tehtud. 
Kuidas siis kulges 1976/77. õppe
aasta talvesessioon?

Möödunud eksamisessioonil saa
vutati TRÜ-s statsionaarses õppe
vormis esmakordselt 90% piiri üle
tav õppeedukus — 90,1%, mis on
1,1% võrra kõrgem eelmise õppe
aasta vastava sessiooni tulemustest. 

See on kogu ülikooli kollektiivi 
tubli saavutus ning Oktoobrirevo
lutsiooni juubeliaasta vääriliseks 
alguseks ülikoolis. Kõige suuremat 
edu õppeedukuse parandamisel saa
vutasid filoloogia-, majandus- ja 
arstiteaduskond, kus eelneva õppe

aasta talvesessiooniga võrreldes 
kasvas õppeedukus vastavalt 5,7%, 
2,1% ja 2,0%. Õppeedukuselt reas
tuvad teaduskonnad järgmiselt (sul
gudes on andmed möödunud õppe
aasta talvesessiooni kohta): 1) õi
gusteaduskond — 95,3 (98,6)%; 2) 
filoloogiateaduskond — 93,0
(87.3)%; 3) bioloogia-geograafia- 
teaduskond 92,7 (92,9)%; 4) ma
jandusteaduskond — 92,3 (90,2)%; 
5) ajalooteaduskond — 91,7
(92.4)%; 6) kehakultuuriteaduskond
— 91,0 (95,5)%); 7) arstiteadus
kond — 89,2 (87,2)%; 8) matemaa
tikateaduskond — 84,2 (82,9)%; 9)

Suurele Sotsialistlikule Oktoobri
revolutsioonile, mis rajas aluse 
Nõukogude riigile, järgnes lühike, 
ent suhteliselt stabiilne periood 
(okt. 1917—veebr. 1918), mida ise
loomustas bolševike üldine võidu
käik. Nende väheste kuude jooksul 
tehti sari kardinaalseid muudatusi 
Venemaa ühiskondlikus ja majan
duslikus elus. Bolševike partei ja 
noor nõukogude valitsus läksid jul
gelt rinnutsi määratu hulga üli
keeruliste ülesannetega. 0 ’rganisee- 
rimiskogemuste puudust korvasid 
kindel võiduusk ja üldrahvalik vai
mustus. Tohutut osa mängis ka au
toriteetse juhi V. I. Lenini vaielda
matu geniaalsus olukordade pers
pektiivses hindamises ning tarvilike

Märtsikuus andis komsomoliorga
nisatsiooni toimetustele näo veebrua
ris peetud koosolekutel «Igale 
kommunistlikule noorele kommunist
lik ideelisus ja aktiivne ellusuhtu
mine» seatud sihid ja tegevuskavad.

ELKNÜ TRÜ komitee istungitel 
olid arutusel üliõpilaste ideelis-po- 
liitilise kasvatustöö, õppeedukuse 
ning pedagoogilise praktika prob
leemid. Hinnati ELKNÜ Tartu Lin
nakomitee otsuse «Filoloogia- ja 
matemaatikateaduskonna tööst pe
dagoogika eriharu üliõpilastega» 
täitmist. Märgiti filoloogiateadus
konna komsomolisekretäri Ruve 
Šangi tõhusat tööd komsomolitöö 
edendamisel teaduskonnas. Üliõpi
laste ideelis-poliitilisest kasvatus
tööst kehakultuuriteaduskonnas an
dis ülevaate teaduskonna komsomo- 
libüroo sekretär Vambola Tiik.

Oppedistsipliinist ja õppeeduku
sest kõneldi ka mitmetel teistel

füüsika-keemiateaduskond — 82,6
(83,3)%.

Toodud andmetest ilmneb, et en
diselt jäävad ülikooli keskmisest ta
semest kaugele maha füüsika-kee- 
mia- ja matemaatikateaduskond.

Andmed kursuste kohta näitavad, 
et õppeedukus on langenud vaid 
esimesel kursusel. Vastavad arvu
lised andmed eelmise talvesessiooni
ga võrrelduna on järgmised: I 
kursus — 88,4 (92,5)%; II kursus
— 88,9 (85,5)%; III kursus — 88,2 
(86,6)%; IV kursus 92,1 (87,3)%;
V kursus — 94,9 (94,4)%. Kui jäl
gida sama kontingendi õppeeduku
se dünaamikat kogu õpinguperioo- 
di vältel, siis üldreeglina esineb 
ülikoolis märkimisväärne keskmise 
edukuse langus I kursuselt teisele 
üleminekul. Edasi üleminekutel va
nematele kursustele keskmine õppe
edukus paraneb pidevalt. Mõistagi 
esineb erinevates teaduskondades 
mõningaid kõrvalekaldeid sellisest 
keskmisest pildist, kuid teaduskon
dade ja kateedrite peamine tähele
panu õppeprotsessi täiustamisel 
peab langema just iga eriala kroo
niliselt madala õppeedukusega kur
sustele.

Ülikoolis tervikuna oli 35 kursusel 
(25,5%) absoluutne, s. o. 100%-line 
õppeedukus. Märgatavalt alla üli-

meetmete õigeaegses kavandamises 
ja kasutamises.

Esimene ülesanne oli vana riigi

aparaadi lammutamine ja uue, pro

letaarsega asendamine: ministeeriu

mide asemele loodi rahvakomissari
aadid, kodanliku kohtu asemele 
rahvakohus. Loodavasse riigiapa
raati suunati hulk andekaid tööini
mesi, murdes sel teel tšinovnikute 
sabotaaži.

Vana armee läks suurelt jaolt 
demobiliseerimisele, vastne Puna
armee loodi klassiprintsiibile tugi
nedes ning vabatahtlikkuse alustel. 

Kaotati aukraadid ning seati sisse 
kõigi ülemuste valitavus.

koosolekutel. Kõigi teaduskondade 
õppesektorid kohtusid õppeprorek
tor Uno Palmi ning õppeosakonna 
juhataja Mati Salundiga. Jõuti jä
reldusele, et nende probleemidega 
tegelemisel tuleb tihedamalt kon
takte hoida ülikooli parteikomitee, 
komsomolikomitee ning õppeosakon
na vahel,

Siseorganisatsioonilisest tööst 
kokkuvõtteid tehes tõstis ELKNÜ 
TRÜ komitee arvestussektori juha
taja Malle Omann esile tublisid or
ganisatsioonilise töö sektorite juha
tajaid õigusteaduskonnast ning ma
jandusküberneetika osakonnast.

Märtsikuusse mahtus ka rida 
huvitavaid vaidlusõhtuid-pressikon- 
verentse, mille keskseks teemaks oli 
üliõpilaste ühiskondlik aktiivsus. 
«Edasi» kaminasaalis arutleti üli
õpilaste vaba aja veetmise problee
me ning üliõpilaste sporditegevust. 
Ekspromtvaidluseks ülikoolis õppi-

kooli keskmise (80% ja vähem) oli 
õppeedukus 17 kursusel. Madalaima 
õppeedukusega on matemaatika IV 
kursus, kus suudeti jõuda vaid 
40,0%-ni. Mahajääjate vastutustun
detu suhtumine õppetöösse takistas 
kogu kollektiivil saavutada pare
maid tulemusi.

Lubamatult halb oli olukord ar
vestuste tähtaegse sooritamisega, 
mis reas teaduskondades (füüsika- 
keemia-, matemaatika- jt. teadus
konnad). Ülikoolis jäi arvestusi ek
samisessiooni alguseks sooritamata 
328 üliõpilasel, sealjuures kehakul
tuuriteaduskonnas oli arvestusvõlg- 
lasi koguni 21,4% üliõpilastest. 
Üldiselt on paranenud üliõpilaste 
eksamidistsipliin, kuid siiski jäi 
ligi 80 üliõpilast põhjuseta eksami
le ilmumata.

Ja lõpuks veel meie üliõpi
laste teadmiste kvaliteedist, mi
da ülaltoodud keskmised eduku- 
senäitajad ei iseloomusta. Kui 
teadmiste kvaliteedi näitajaks 
lugeda hinnetele «väga hea» ja 
«hea» õppivate üliõpilaste arvu, siis 
võib üldjoontes hinnata meie üli
õpilaste teadmiste kvaliteeti suhte
liselt rahuldavaks. Ainult hinnetele 
«väga hea» ja «hea» sooritas eksa
mid 54,8% üliõpilastest. Kõrgeim 
kvaliteedinäitaja on saavutatud õi- 
gus- ja ajalooteaduskonnas

Kodanlik-demokraatliku revolutsi

ooni jätkuna likvideeriti lõplikult 

igandlik mõisamaavaldus (see jao

tati talupoegadele kohe välja), sei
suslik kord ja tsiviilauastmed. Saa
bus seaduspärane lõpp ka riigiusule, 
naiste õigusetusele ning rahvusliku
le rõhumisele.

Kiires korras asuti rahuldama töö
rahva pakilisemaid majanduslikke ja 
haridusalaseid vajadusi, seda suu
relt jaolt rikaste eksproprieerimise 
arvel (toiduainete ja elamispinnaga 
varustamine). Kehtestati tasuta ha
ridus ja arstiabi. Parandati töötin
gimusi, hoolitseti töökaitse eest, ga
ranteeriti 8-tunnine tööpäev, anti 
välja sotsiaalkindlustusdekreet. 
Kroonu ettevõtted kuulutati rahva 
omandiks, tekkis sotsialistlik sek
tor. 1917. a. novembri keskel nat-

vate neidude aktiivsusest kujunes 
naistepäeva eel komsomolikomitees 
korraldatud vastuvõtt meie ülikooli 
tublimatele üliõpilannadele. Piduli
kust vastuvõtust särtsakaks mõtte
vahetuseks kasvanud pärastlõuna- 
tunnijutt liikus ühiselamu- ja pere- 
konnaprobleemide, noormeeste ja 
neidude protsentuaalse vahekorra 
ning üliõpilasest naisaktivisti tule
vikuperspektiivide vaagimise kaudu 
kena komplimendimaigulise resü
meeni, et komsomolitöö muudab 
neidusid kenamaks paremini kui 
mõni kosmeetikavahend.

Märtsikuu oli ka reisikuu. «Pat
rioot» tegi kokkuvõtteid talvistest 
suusamatkadest. Tosin EÜE-76 tub
limat tegid Kalle Liivi juhtimisel 
kaasa preemiareisi Soome. Meile 
aga saabusid külla kaks poolakat — 
Piotr Kruk ja Marian Drazek Kra- 
kovi Ülikoolist. Põhiprobleemiks oli 
koostöölepingu täpsustamine ehi
tusmaleva rühmade vahetamise 
osas. Suvel hakkavad meie üliõpi
lased restaureerima Krakovi ülikoo
li hooneid. Poola üliõpilaste ehitus- 
rühm paneb aga käed külge Tallin
na olümpiaehitusel. ,

(71,4%), madalaim on see mate
maatika- (39,8%) ja füüsika-kee- 
miateaduskonnas (40,2%). Ainult 
hindele «rahuldav» õppivate üliõpi
laste osakaal on TRÜ-s keskmiselt 
3%, tunduvalt kõrgem on see arv 
matemaatika- (7,2%) ja arstiteadus
konnas (6,0%).

Rektoraadis, dekanaatides, kateed
rites ja ühiskondlikes organisatsi
oonides on sessiooni tulemuste alu
sel põhijäreldused tehtud ja abinõu
de süsteem kavandatud õppeprot
sessi kui terviku organiseerimisel 
ja õppemetoodilise töö korraldami
sel ilmnenud puudujääkide kõrval
damiseks. Nüüd on meie põhiüles
andeks kavandatud plaanide järje
kindel elluviimine, et veelgi eduka
malt lõpetada eelseisev kevadine 
eksamisessioon. 90,1% on küll saa
vutus, kuid 365 üliõpilast lõpetas 
siiski talvesessiooni võlglastena 
ning mitukümmend neist pidi üli
koolist edasijõudmatuse tõttu lah
kuma. Tõsi, 90,1% ei ole enam kau
gel meie kvantitatiivsete näitajate 
laest, kuid ta ei ammenda kaugeltki 
kvalitatiivse kasvu võimalusi. Tõhu
sat abi ootame siin komsomoliorga
nisatsioonilt, eeskätt on vaja tõsta 
üliõpilaste vastutustunnet suhtumi
ses õppetöösse, saavutada nõukogu
de üliõpilasele omane teadlik suh
tumine teadmiste omandamisse kui 
oma põhikohusesse.

sionaliseeriti riigipank. Välislaenud 
annulleeriti.

Pursuide vastupanu ja kahjurlus 
murti astmeliselt, alates tööliskont- 
rolli kehtestamisest (14. november) 
kuni suurtööstuse natsionaliseeri
miseni sama kuu lõpul. Riigistati 
kogu transport ja väliskaubandus. 
Moodustati tarbijate kommuune. 
Tööliste innustamiseks organiseeriti 
sotsialistlik võistlus. Majanduse juh
timiseks loodi 1. detsembril Kõr
gem Rahvamajandusnõukogu Rah
vakomissaride Nõukogu juures.

Lenini väide: «Sõnu — proleta
riaadi diktatuur — lausume me tõ
siselt ja viime selle ka ellu», leidis 
kinnitust tegudes. Punakaartlik 
rünnak kapitalile osutus oma esi
mesel etapil edukaks.

Märtsikuusse mahtus ka rahvus
vaheliste suhete ringi kolmas tea
duslik konverents, kus kõneldi des- 
armeerimisest ning ülemaailmsest 
rahuliikumisest.

Märtsis anti soovitused NLKP 
liikmekandidaadiks astumiseks And
rus Ansipile keemiateaduskonnast, 
Reet Villigule ajalooteaduskonnast, 
Ruve Šangile ja Aune Kulikovale 
filoloogiateaduskonnast, Kulno Tür- 
gile majandusteaduskonnast ning 
Viive Kärbile ja Virve Galkinale 
õigusteaduskonnast. NLKP liikmeks 
vastuvõtmiseks said soovitused Tiit 
Villig ja Viljar Raidla majandustea
duskonnast. Kinnitati ka EÜE välis- 
rühmade ja interrühmade komandö- 
ride-komissaride kandidatuurid ning 
otsustati, kes arstiteaduskonna üli
õpilastest asuvad suvel tööle ehitus
maleva piirkondade arstidena.

ELKNÜ TRÜ komitee ideoloogia- 
sektori juhataja asetäitjaks on Mart 
Opmann majandusteaduskonnast. 
Uus sekretär on ka füüsikaosakonna 
komsomolibürool — Tõnu Laupa.

HALLAR LIND,
ELKNÜ TRÜ komitee 

pressisekretär

UNO PALM, 
õppeprorektori kt.

Esimesed sotsialistlikud 
üm berkorraldused

OTT SANDRAK



Ühiskonnateaduste referaatide 
konkurss

Teadusliku kommunismi kateeder 
: ja ettevalmistusosakond kuulutavad 
välja Suure Sotsialistliku Oktoobri- 

: revolutsiooni 60. aastapäevale pü- 
: hendatud ü h i s k o n n a t e a d u s -  
t e - a l a s t e  r e f e r a a t i d e
k o n k u r s i .  Konkursile võivad 
esitada referaate kõik TRÜ etteval- 
mistusosakonna kuulajad. Tööd tu
leb anda teadusliku kommunismi

kateedrisse hiljemalt 10. aprilliks.
Töid hindab žürii, kuhu kuuluvad 

teadusliku kommunismi kateedri õp
pejõud ja ELKNÜ TRÜ komitee 
esindajad.

Paremaid töid autasustatakse.

Teadusliku kommunismi 
kateeder ja ettevalmistus

osakond

Mida arvatakse ajaloost
Kas ajalugu on kunst või teadus? 

Kas ajalugu on olemuselt subjek-
# tiivne? See kahte enam-vähem 

identsesse küsimusse kätketud prob
leem oli vaidlusaineks viimasel 
ÜTU ajalooringi töökoosolekul
17. märtsil.

Mõttevahetus sai hoo sisse juba 
alguses, mis on ka loomulik, sest 
ringi liikmed on peaaegu kõik aja- 
loo-osakonnast. Selge on see, et 
igaüks meist evib mingit arvamust 
eriala kohta, mida oleme ülikooli 
seinte vahel õppima asunud. Sõna
võtnute hulgast jäid enam meelde 
Mati Laur ja Raivo Palmaru. Võib 
eksimatult kinnitada, et viimane oli 
koosoleku hingeks, hoolimata sel

lest, et noormees esines tol päeval 
juba viiendat (!) korda. Nähtavasti 
harjutamine teeb siiski meistriks, 
sest R. Palmaru julgelt veendunud 
ja läbimõeldud väited jätsid oma 
abstraheerimisastmelt varju nii mõ
negi oponendi.

Arutelust kasvas välja ka teisi 
probleeme, näiteks fakt — rangelt 
aksiomaatiline mõiste? Kas fakt 
jääb faktiks, kui ta pole läbinud tõe
suse kontrolli? Kus on _piir suhte
lise ja absoluutse tõe vahel? jne.

Vaidlused rikastavad ja värsken
davad. Ka edaspidi võiks ajalooring 
korraldada selliseid mõttevahetus- 
koosolekuid.

KÄRT TÕNISSON

Rahvakontrolligrupi ülesannetest 
esimesel poolaastal

Ülikooli rahvakontrolligrupi
1976/77. õppeaasta kevadsemestri 
tööplaan, mille kinnitas EKP TRÜ 
komitee, näeb ette rida üritusi. 
Nende täitmisele on juba asutud 
või asutakse lähemal ajal.

Põhiline küsimus, millega tuleb 
käesoleval semestril tegelda rahva
kontrolligrupi õppe- ja teadusliku 
töö sektoril (juhataja E. Rahi), on 
õppejõudude ja abiõppepersonali 
töödistsipliini kontrollimine. On 
tarvis jälgida, kas kõik plaanis et
tenähtud loengud ja praktikumid 
peetakse ning kas õppejõudude 
koormust arvestatakse alati õigesti. 
On tulnud märkusi, mis viitavad 
mõningatele kõrvalekaldumistele 
kehtivatest eeskirjadest. Töödistsip
liini kontrollitakse selleks, et tööaja 
kasutamine oleks võimalikult rat
sionaalne ja efektiivne.

Majandussektori (juhataja E. 
Lainvoo) tegevuses keskendatakse 
peatähelepanu kahele küsimusele — 
aparaatide ja seadmete tellimise 
põhjendatuse ning ehitus- ja re- 
mondiplaanide täitmise kontrollimi

sele. Aparaatide ja seadmete telli
mise põhjendatust on tarvis kont
rollida sellepärast, et mõnel pool, 
hoolimata tarvituselevõetud abinõu
dest, ikka veel tellitakse ka niisugu
seid aparaate ja seadmeid, mille jä
rele tegelikult vajadust ei ole või 
mille kohalepaigutatniseks pole ise
gi vastavat ruumi. Ehitus- ja remon- 
diplaanide täitmise kontrollimise 
plaanivõtmisel on arvestatud seda, 
et ülikooli ehitus- ja remondiplaa- 
nid on praegu vägagi suured, sa
mal ajal aga annab tööjõu defitsiit 
end teravalt tunda.

Olme- ja sanitaarsektoril (juhata
ja prof. Ü. Arend) on plaanis pide
valt kontrollida sanitaar- ja olme
tingimusi eelkõige nendes ühisela
mutes ja ülikooli hoonetes, kus need 
jätavad rohkem soovida.

Lisaks eespool märgitule täidab 
rähvakontrolligrupp nii nagu va
remgi jooksvas töös üleskerkinud 
ja kõrgemalseisvate organite poolt 
antud ülesandeid.

Lähtudes otstarbekusest, viiakse 
mõned üritused läbi koos administ

ratsiooni ja vastavate ühiskondlike 
organisatsioonide esindajatega.

Ka teaduskondade ja teiste all
asutuste rahvakontrolligruppide töö
plaanides pööratakse erilist tähele
panu üleülikoolilise rahvakontrolli
grupi tööplaanis märgitud küsimus
tele. Kontrollimised kooskõlastatak
se üleülikoolilise rahvakontrolligru
pi vastavate sektoritega.

Vastavalt eriplaanile on rahva- 
kontrolöridele ette nähtud ka õp
pused.

Rahvakontrolligrupid on kohusta

tud oma tööst pidevalt informeerima 

kollektiivi, kes on teda valinud. On 

tarvis, et ka ülikooli ja selle all

asutuste rahvakontrolligrupid pide

valt informeeriksid oma tegevusest 

kollektiivi. Selleks tuleb senisest 

rohkem kasutada ka meie ajalehte.

HARRI KÄRTNER,

TRÜ rahvakontrolligrupi 

esimehe asetäitja

Huvitavamaid urikuid 
Eesti Pompei ja selle 
sõsarlinna ajaloost

Järgnevas on juttu kolmest (õi
gemini neljast) käsikirjalisest alam
saksakeelsest ajalooürikust, mis 
praegu tohiksid asuda Eesti NSV 
Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis Tar
tus ning vääriksid ajaloolastele ja 
filoloogidele kättesaadavaks tege
mist. Need ürikud on (1) Vana- 
Pärnu linna rae- ehk päruseraamat 
(Des rades bock tho der olden par- 
now) ajast 1451 kuni 1599, (2) 
Uus-Pärnu linna päruseraamat (Dat 
Erffboeck der Stadt Nieti Pernow) 
alates aastast 1543, (3) Uus-Pärnu 
rae nn. «Uber memorialis» (Des 
Ersamer Rades den Nellboeck der 
Stadt Nien Pernow) ajast 1507 kuni 
1588 ja (4) eelneva alguses leiduv 
Püha Nikolai kirikuraamat (diplo
maatiline tekst).

Raamatu «Nachrichten über Alt- 
Pernau» (Reval 1880) eessõna alus
tab autor Carl Rußwurm väga tä
helepanuväärselt: «Jäljetult ning 
unustatult puhkab tuiskliiva alla 
maetuna Pärnu lähistel üks kunagi
ne õitsev linn, mis sinna rajatud ka
tedraali ning soodsa asendi tõttu pi
danuks omandama Liivimaa ning 
Läänemaa jaoks suure tähenduse, 
kuid mis vaenulike sõjakäikude, tu
lekahjude ning naabri Uus-Pärnu 
kiirema arengu poolt üle trumbatu- 
tia pikkamööda tühjenes ja vare
meisse varises. Ja kui ka iialgi ei 
peaks õnnestuma koristada toom
kiriku varemeil ning vanadel maja
del lasuvat prahti ja tuiskliiva ning 
päevavalgele tuua Liivimaa Pom- 
peid, on meile ometigi jäänud kir
jalikes mälestistes, esmajoones Va
na-Pärnu päruseraamat us, üht-teist 
toomkiriku ja linna saatuse kohta.» 
Kaugemal lausub Rußwurm: «Pär
nu raearhiivis leidub vana raamat 
mustas nahkköites, mustaks raama
tuks nimetatud, mida mulle näida
ti märkusega, et selles polevat või
malik aru saada ühestki reast.» Li
saks olgu märgitud, et päruselisele 
osale järgnevad raamatus veel 
alamsaksakeelsed Vana-Pärnu linna 
kodatiikumäärused ning hilisemad 
(aastast 1618) kõrgsaksakeelsed 
Pärnu linna statuudid ning määru
sed.

C. Rußwurmi kõnesolev raamat 
esitab üriku päruselise osa fragmen
taarselt (peamiselt ükslklõikude al
gused), kodanikumäärused aga täie

likult. Seevastu on nende ridade kir
jutaja kopeerinud üriku kogu ulatu
ses (kõrgsaksakeelne lõpuosa kaasa 
arvatud). Kõik Rußwurmil esitatu 
on tekstikriitiliselt kontrollitud ori
ginaali vastavate osadega ning eri
nevused fikseeritud eri peatükis. 
Kustunuima osa moodustab ürikus 
«Bursprake», milles hanesule kuna
gisi jälgi tuli osaliselt taastada ka
he luubi varal.

Keelelt peaks ürik igati pälvima 
lingvistide huvi tookordse alamsak
sa keele näidisena meie maal. Igal 
skriibil on veidi erinev kirjamaneer, 
milles on mitmeti jälgitav keeles 
toimunud ja toimuvad muutused. 
Vägagi ilmekalt avaldub alamsaksa 
keelele esmane vokaalide segmeti- 
tatsioon (Zerdehnung). Mõningal 
määral on täheldatav eestikeelsete 
sõnade sissetung (under deine lep- 
peken).

Meie loetelus teisena nimetatud 
Uus-Pärnu päruseraamat on vare
malt trükis avaldatud ajakirjas 
<rSitzungsberichte der Altertumsfor
schenden Gesellschaft zu Per паи». 
Selles pole aga üriku algsele orto
graafiale pööratud vähimatki tähe
lepanu. Seega on muudetud avalda
tu lingvistile uurimisobjektina vä- 
hepakkuvaks. Nende ridade kirjuta
ja on sellestki ürikust valmistanud 
igati täpse käsikirjalise koopia. Jär
jekordsel publitseerimisel tuleks li
sada kõnesoleva pärgament üriku 
üksikasjaline kirjeldus (mis muide 
saab võrdlemisi lihtne) ning koos
tada kõrvutav tekstikriitiline osa.

Meie loetelus kolmanda (ja nel
jandana) nimetatud Uus-Pärnu rae 
liber memorialist (memuaaride raa
mat) ning Püha Nikolai kirikuraa- 
matut ei mäleta nende ridade kir
jutaja kusagil trükituna (vähemalt 
mitte tervikuna) näinud olevat. Ka 
neist mõlemast on valmistatud ter
viklik ja täpne käsikirjaline koopia. 
Vajaka on veel vaid üriku üksikas
jaline kirjeldus.

Kõigi kõnesoleva nelja üriku täp
sed ja terviklikud käsikirjalised koo
piad asuvad praegu TRÜ Teadusli
ku Raamatukogu käsikirjade ning 
haruldaste raamatute osakonnas, 
oodates edaspidiseid samme nende 
avaldamiseks trükis.

PENT NURMEKUND

Uusi trükiseid
Abiks selgroogsete zooloogia õppijaile. 

Valik loengute illustratiivsest materja
list. Tartu, 1977, 44 lk.. 3&0 eks., 11 kop.

Ajalooalaseid töid. VI. V ÜTÜ ajaloo
ringi kogumik. Tartu, 1977. 176 lk,, 300 
eks., 63 kop.

Eesti keele tekste ja  harjutusi vene 
üliõpilastele. I. 1. vihik. Tartu, 1977, 
88 lk., 1000 eks., 15 kop.

Kvantitatiivse keemilise analüüsi prak
tikumi juhend. Tartu, 1977, 66 lk., 600 
eks., 12 kop.

J. Lellep. Kõrgem matemaatika, Tartu,
1977, 62 lk., 500 eks., 11 kop.

Spordialade üldkursuse programmid 
(eriala 1976). Tartu, 1977, 56 lk., 500 eks.
10 kop.

TRÜ Õigusteaduskond, õigusteadlaseks 
õppimise võimalustest Tartu Riiklikus 
Ülikoolis, Tartu, 1977, 36 tk., 400 eks.,
6 kop.

H. Lindmäe. Uurimistoimingute proto
kollide ja uurija määruste nä dised. I.
Tartu, 1977, 50 lk., 500 eks., 10 kop.

O. Prinits. Valik koolimatemaatika 
ülesandeid. Tartu, 1977 , 56 lk.. 1000 eks.,
9 kop. /

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 409. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 
V III. Тарту 1977, 186 с., 500 экз., 1 руб.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Выпуск 410. 
Труды по физической культуре. VII. 
Тарту, 1977, 170 с., 500 экз., 98 коп.

Сборник задач и упражнений по ис
торической грамматике русского языка. 
Часть II. Морфология. Тарту, 1977. 90с., 
300 экз., 16 коп.

Kes on ajaloos parimad? 
Keemikud!

Kes vana asja meelde tuletab, 
sel silm peast välja!

Asjade algusest. RSR-i poliitika-- 
viktoriinil triumfeerisid keemikud 
(vt. 7. jaan. 1977 «TRÜ»). Et kum
mutada suure võidu juhuslikkuse 
muljet, kutsuti ajaloolased välja 
üldajaloos parima selgitamiseks. 
Kuigi ajaloolastel kahtlus kulmudel 
kükitas, kas keemikud on ikka suu
telised oma teo võimalikest tagajär
gedest endale aru andma, tuli siis
ki see, mis tulema pidi — tuli aja
loo- ja keemiaosakonna kohtumis
õhtu 10. märtsil uues kohvikus.

Zürii osa täitis objektiivselt ja 
mõnusalt dots. Hillar Palamets, kes 
oli ka küsimused koostanud.

Ajaloolaste võistlusrivistuse ju
hiks oli komsomolisekretär futuro- 
familioloog Raivo Palmaru. Tiibadel 
asusid Mati Laur ja Karin Lippus. 
Kõheda tunde tekitas väljakutsuja
tele diplomand Andres Allpere ette- 
astumine, kes pioneeripõlves oli 
suutnud keemikute kaptenit Mart 
Tarmakut kaks päeva kestnud mälu
mängus võita.

Keemikute kapten tutvustamisel 
igaks juhuks hüüdnimesid ei öel
nud: kui saatus tahab, saavad nad 
niigi varsti tuntuks. Igatahes kõva 
kivi said professionaalid-historio- 
graafid endale vastu: vanameister

Jüri Peetsi, meeskonna guru, feno
menaalse kronoloogiaspetsialisti Tiit 
Laasiku ja noore nipponofiili And
res Raukase.

Ees ootas tundmatu maa — 30 
küsimust. Stardist väljusi.d mõle
mad meeskonnad koos kahe kindlalt 
vastatud küsimusega, aga ka ko
mistasid koos. (Kujutlusvõime pii
ratus ei lubanud ära arvata, et foi- 
niikia täht, millest hiljem arenes la
dina Q, kujutas ahvi.) Siis võtsid 
ajaloolased rinnaosa võrra ette. 
Keemikud läksid üle spurdile ja 
lõpetasid esimese perioodi juht
positsioonil. Publik juubeldas. Pool
ajaks järjestus ei muutunud, mis 
sundis kohtunik-kommentaatorit 
kurvameelselt tunnistama, et noo
rusrumalused maksavad keskeas 
kätte. Aga kumbki pool ei teadnud, 
et artist on tegelikult filosoofiatu
deng (mis sellest, et keskaegne). 
Uha uuemad ajad tulid, ülempiir 
oli 1. august 1914, ja kolm küsi
must enne lõppu läksidki ajaloola
sed poole punktiga ette. Võis ooda
ta seaduspärast kiiret lõppmängu 
keemikute fiaskoga. Tegelikult aga 
realiseerisid hoopis .asjaarmastajad 
kaks viimast küsimust ning osutu
sid mälumängu võitjaiks. Puhkesid 
tormilised kiiduavaldused, mis pai
susid ovatsiooniks. Seis keemikute 
kasuks 38,5:42.

Keemikute väljakutse osutus tuli- 

käe kirjutiseks Babüloni pidutseva 

kuninga Baltasari palee seinal, mis 

ennustas linna langemist veel sa

mal ööl.

Küsimustest. Dialektika nõuab, et 

nende puudused oleksid nende voo

rusteks. Nimelt puudutasid nad ai

nult traditsioonilist Euroopa kul

tuurisfääri — ei Orienti ega neegri- 

kuningaid, kuid tulemuseks oli see, 

et keemikuil ei läinud vastamisel 

vaja värskelt loetut, vaid nn. vana 
rasva. Ka ajaloolased nentisid küsi
muste lihtsust, kuid nende fiasko 
räägib ise enda eest. Igal juhul olid 
küsimused huvitavad ja mitmekesi
sed. Au nende koostajale!

Kommentaar. Kindlust sisendas 
keemikutele nende Absoluutne Purk, 
mis iidse traditsiooni järgi sisaldas 
ainult vett. Seda keemikute võist
konda ja tema sümbolit Purki pole 
veel keegi võitnud.

Suureks tunnustuseks võistkonda
dele oli kohtuniku arvamus, et nad 
tasemelt ei jää alla parimaile EPT 
või KEK-i esindajaile. Kate ajaloo
laste -keemiaalastelt teadmistelt 
jääb tõmbamata. Targem annab jä 
rele. Ajaloolased keemikuid keemias 
välja ei kutsu. Au kingseppadele, 
kes võõrastel liistudel seitsmepeni- 
koormasaapad tegid. Kes tahab vas
tu astuda, proovigu!

SUMANGURU KANNTE

OLEN MA lapsehoidja, kooliõpetaja või?...
Et kõik oleks paugupealt selge 

ja ei tekiks inetuid väärmõistmisi, 
ütlen otse: olen kursusevanem. 
Nimi pole vähemalt järgneva mõist
miseks oluline, kuid uudishimulike 
rahuldamiseks ja oma saba tõstmi
seks sai ta siiski kõige alla kirja 
pandud. On nähtavasti parem, kui 
tegemist on konkreetse inimesega. 
Hiljem hea nii mõndagi selgeks 
klaarida, kui klaarimiseks läheb.

Ega ma ise oleks tulnudki mõtte
le peamurdmist algatada. Mind 
sunniti, olukord ja kollektiiv tegid 
oma töö. Ja nii juhtuski, et lugu on 
teie ees. Pean küll endale tunnista
ma, et mu karikas veel päris pilge
ni polnud, aga . . .  siis oleks juba 
hilja.

Loodan, et nõustute minuga, kui 
väidan, et kursusevanem (või rüh
mavanem, nimetatagu kuidas tahes) 
peab olema juht selle sõna otseses 
tähenduses. Enamiku päriskodud on 
jumal-teab-kus üle Eestimaa. Niisiis 
juhin ma tervet Eesti NSV-d vähe
malt tema esindajate kaudu! Aga 
ei, nad elavad ju ühiselamus, teate 
küll, selles Pälsoni omas, tihedalt 
üksteise kõrval nagu sardiinid kar
bis, soo vahegi hakkab ära kaduma. 
Loodetakse nähtavasti, et ihulisest 
lähedusest kujuneb kord hingeline 
(«Tore küll, ühise üksmeelse pere
na!»). Aga kuulge, see on ju vägi
vallatsemine. Absurdne pealegi, sest 
tõesti eri kaliibriga sardiinid ju ka 
ei lähe ühte karpi, rääkimata hinna
vahest.

Ei maksa imestada, kui tekivad

intriigid, tillukesed hõõrumised, suu
red tülid ja lõpuks ebaterve kollek
tiiv. Olemegi jõudnud gruppide tek
kimiseni. Ah jaa, jäävad üle «päris
maalased», kes moodustavad veel 
ühe grupi.

Kõik eelnev oli proloog. Nüüd 
avaneb eesriie ja estraadile astub 
peaingel Gabriel, keda kehastab 
kursusevanem. Kõikvõimas, hea õp
pur (enamasti), juhtkonna (eriti de
kaani ja prodekaani) usalduse võit
nud väga meeldiv isik. Algab juurd
lus, mida viivad läbi asjatundjad — 
peale kursusevanema veel juhenda- 
jagi. Nonsenss! Me teame ju, et kui 
tahes palju kordi näitleja laval hin
ge heidab, elus ei õnnestu see tal 
iialgi üle ühe korra. Hõõrumised ja 
üksteise pigistamised algavad loen
gutel, vabal ajal, «ühikas» on muu
tunud selliseks põrgupõhjaks, et 
hoia ja keela. Kui tihti peab kuulma 
õhkõrnu neitsilikke ohkamisi: ma 
pole juba terve nädal koju saanud. 
Ja mida teeb peaingel? Absoluut
selt mitte midagi, sest tema on ju 
kohalik. Käib kord nädalas (õige
mini «juhtub käima», sest «käib» 
oleks liiast öeldud) ühiselamus, 
naeratab paar korda meeldivalt jä 
. . .kaob. Vahel võtab oma tüdruku 
kaasa ning tema käest kuuleb jälle 
väärtuslikku teavet. Muide, väike 
vihje ei ole kurjast, sest juhtidena 
eelistatakse tänapäevani õnneks 
mehi.

Niisiis, lugupeetud tartlastest 
kursusevanemad, nõutagem endale 
ühiselamus vaba voodikoht ja haka

kem olukordi klaarima!
Professor Agu Aarna tõi näiteks 

kursusevanema, kes enne ei lahku
nud eksamiruumi ukse tagant, kui 
kogu kollektiiv oli sessiga õnneli
kult maha saanud. Ja nii viis aastat 
(välja ei langenud ühtegi). Kahtla
ne on muidugi, kas tema eemal
olek oleks midagi muutnud, sest 
füüsiline mõjutamine antud juhul 
kõne alla ei tule.

Kui sügisel rakmed ümber pan
nakse, öeldakse tavaliselt, et nüüd 
oled kursuse ja juhtkonna vahetali
taja. Selge ja lihtne ja olgu peale
gi — ]<uj isameheks siis isameheks. 
Aga paratamatult laienevad ülesan
ded ja avarduvad kohustused. Ja 
lõppetapiks on need, mis pealkir
jas märgitud. Voi ehk ei ole?

Näiteks ei tule kaugelt otsida, 
aga samuti on neid võimalik ümber 
lükata. Nii voi teisiti, probleem on 
olemas. Alandav on kuulda mär
kusi ah-mis-kursusevanem-tema-ka- 
on-laadis. Või veel, seda ei taha 
meist keegi.

Niisiis, kes sa oled, kroonitud pea: 
lapsehoidja, kooliõpetaja või. .. .??

VALDO MÄGISTE, 
kursusevanem
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JAAN KOPPELI foto.

Tahame minna EÜE-sse
«Теге, Lõuna-Eesti piirkonna komandör Mart Raik!»
«Теге.»
«Mina olen rebane ja tahan malevasse tulla.»
«Тоге юп. Tule.»
«Aga imida ma selleks tegema pean?»
Umbes taolise küsimusega käivad ringi mitmedki esmakursuslased. 

Et ise vastuse sain, annan teadust ka teistele.
Kõigepealt tuleb üle vaadata EDE reklaamkuulutus ülikooli peahoo

nes, jätta hästi meelde vajalikud nimed ja numbrid.
Komsomolikomiteesi saadud perfokaart tuleb otsast lõpuni korrali

kult täita. Malevasse saabumise ajaks märkida ikka see õige kuupäev.
«Kuid kuidas valida rühma?»
Mart: «Olen tähele pannud, et komandöri järgi, või siis püütakse 

minna oma kodust kaugemale kaunitesse paikadesse. Suure mere või 
metsa äärde. Vahel valitakse ka teedele lähedane koht. Pääseb hästi 
liikuma. Kahju, kui selline «ärakäimise» mõte juba praegu peas mõlgub. 
Nii jääb sellele inimesele suvi poolikuiks ja temagi teistele kuidagi 
poolikuks. Need ei ole kunagi head rühmad, kus palju «turiste».»

ükskõik, mis alusel valik ka tehtaks, peetagu meeles ühte: komandör 
peab teadma, kes tema rühma tuleb. Parim on see, kui olen suutnud 
talle selgeks teha, et just sind ta vajabki.

Siis märgi kaardile piirkond ja rühm.
«Ongi kõik?»
Mart: «Ainult et see kõik tuleb korda ajada veel enne 31. märtsi — 

rühmade komplekteerimise lõpptähtaega. Alates l. aprillist hakatakse 
suvemalevasse registreerima.

Ja üks asi veel. Kuigi otsus EÜE kasuks on langetatud, maksaks 
siiski veel kord järele mõelda, miks malevasse tullakse. Vana tõde, 
kuid ikkagi tõde, et just nii tore saab olema, kui palju ise selle heaks 
tahad ja suudad anda. Stipilisa teeenimise ja puhkuse kõrval on see elu 
enese tabamine mõne uue kandi pealt.»

«Aitäh!»
Uudishimutsen natuke veel. «Millega tegelesid, et sind nii kaua leida 

ei suutnud?»
«Saabusin alles Soomest — EUE preemiareisilt.»

KATRIN SAKS

EÜE-st ja Lõuna-Eestist
Kui me 1975. aasta ühel ilusal 

südasuvisel laupäeval koos tollase 
Lõuna-Eesti piirkonna komandöri 
Henri Soova ja vaneminsener Vla
dimir Trassanovi ning Kiidi rühma 
rahvaga Suure Munamäe torni ti
pust alla vaatasime, ütles keegi: 
«Kui teeks siit ühe värvilise pano- 
raamfoto, küll saaks uhke piirkonna-

Sa oled mind teinud otsatuks, 
selline on sinu tuju. Oma südames
se püüan ma sinu laulu ja räägin 
sinuga sinust. Iseenda panen oma 
sõnadesse, sest igasugune kaunista
mine rikuks meie ühendust. Ja siis 
sa laulad. Kuni sinu laulust saab 
linnupesa laul ja sinu naerust lill 
heinamaal. Kevad.

Oleme kevademeeleolus. Kevad 
hullutab, kursusetöö teema põrnitseb 
kladekaanelt ja ole siis meheks 
ning mõista õigust. Või õigemini 
jaga aega. Aga peahoone fuajees 
on üles seatud kirev lõks: maleva- 
reklaam. Komplekteerimine hakkab 
ümber saama. Jälle vaed ühe ja tei
se kasuks. Kas ma tahan just seda 
tööd teha, kas ma tahan suvel maal 
elada, kas ma tahan ka suvel elada 
kollektiivi rütmi järgi, kui ometi 
võiks elada vabalt, omaenda rütmis? 
Kas ma tahan rakendada oma ener
giat? Kas ma tahan teha midagi 
niisugust, milleks pole talvel olnud 
tahtmist, võimalust või juhust? Kas 
ma raatsin ära öelda kahe kuu su
vepäevadest, igaüks neist 15-20-ga 
korrutatud? Raatsin loobuda mõ
nusast laulust lõkke ääres, peost 
maakultuurimajas, omanäolisest 
miitingust, rännakust, laulupeost, 
saunas väljaklopitud tööväsimusest, 
kokkutulekust, kalalkäimisest, «kro
kodilli jahist», pallimängust, rühma 
pulmadest, muinasjutuõhtutest, vaid
lustest, arutlustest, sumedatest su
veöödest kahekesi?

Nüüd jääb üle lugeda veel siia- 
ja sinnapoole plusse ja miinuseid. 
Kindlasti on liikunud jutt, et kellel
gi oli kihvt rühm ja raha sai ka. 
Aga on sellel imetlejal mõttesse 
tulnud, et keegi ei too sulle suve
õhtut nagu napooleonikooki vahu
koore ja maasikatega kristallalusel. 
Ja võib-olla saab suvi hoopis tööte
gemine, viinavõtmine ja. igavlemi
ne? Malevasuvel on veidi ka talvis
te argipäevade karva. Tõsi on see, 
et malevas on juhi mõju tavaliselt 
tugevam kui suurkoolis. Tavaliselt 
sellepärast, et harva on ka niisugu
seid rühmi, kus ametlik juht jääb 
suve jooksul esilekerkinud juhi var
ju. Selleks ju ongi see pikk komp
lekteerimise aeg. Nüüd võib öelda, 
et hea ta ju on, kui rühmal on tu
gev juht, aga kas ei meenuta see 
juhtoinaga lambakarja? Selleni ma 
jõuda tahtsingi.

Malevasse ei sunnita. Ja see osa 
rahvast, kes tuleb uudishimust ae
tuna, pole ka kuigi suur. Ülejää
nud tulevad veendunud malevlaste- 
na. Kui esimest aastat olijate seas

võib olla veel malevas pettunuid, 
siis siin teeb suvi oma korrektuurid. 
Ja teist aastat tuleb malevasse see, 
kes tõesti malevale sobilik. Kes ma
hub vastu võtma seda, mida üks ma- 
levasuvi võiks pakkuda. Kust tuleb 
pettumine suvest? Karjavaimust. 
Pimedast allumisest juhtoinale. Sest 
mõnus on vastu võtta meeldivat 
suve. Aga ükski inimene pole teiselt 
maha kopeeritud. Ja. kui juhil endal 
on tore suvi, on tore suvi ka paa
ril tema jüngril, sest mõnel ainult 
vastuvõtjal võib olla igav. Kaua sa 
ikka ühte viisku sõtkud. Malev on 
ometi kord heaks kooliks noorele 
küpsetatavate spetsialistile. Suhtle
miskooliks, tegutsemiskooliks. On 
ju kõik enda mureks, alates prügi
ämbri väljaviimisest ja lõpetades 
masinate hankimisega objektile. 
Käes on tohutu vabadus. Ainult va
badust marionett olla ei tohi. Ma
levas nakatab tegutsemislust ka 
niisugust inimest, kes taluel ise 
midagi organiseerinud pole. Kuigi

.Sisuks 
ollakse ise
selleni jõudmine on kõige vaevali
sem. Raske on ju oma harjumustest 
loobuda. Kui talv mahub ilusas
ti kooliskäimise ja mittemidagitege
mise raamidesse, siis ei ole ju mõ
tet loota energilist suve. Muidugi, 
kui on tahtmine raamist välja astu
da, siis võib malevarühm siin heaks 
abimeheks osutuda. Kui endal taht

mist on. Tagasihoidlikkus on küll 
voorus, kuid tagasihoidlikkuse kilbi 
taga peesitab passiivsus. Kui juhi 
staar teistest palju üle helendab, ei 
julge mõni oma ettepanekuga välja 
tulla amatöörina profitöö kõrvale. 
Malevas lõpeb profistaatus piirkon
naga. Rühmas on kõigil võrdne 
õigus tahta teha seda, mis huvitab. 
Ja panna teised tegutsema. Maleva- 
suve passiivsust ei saa vabandada 
teiste toimetustega. Malev nõuab 
palju. Rohkem kui kool. Ta nõuab 
ööpäeva täie aega ööpäevast, andes 
mahti vaid mõneks öötunniks nahka 
silmale tõmmata.

Malevasuvi avab inimesi. Ühine 
töö ja elu liidavad. Ja nii ollakse 
ühises ■ vestluses vabad skeep smi
ling ja enese ja eluga rahulolumas- 
kist. Sirgeks räägitakse paljud as
jad, mille jaoks talvel polnud aega 
või mis tundusid olevat kellegi tei
se rääkida. Malevasuvi õpetab väga 
palju. Ja kuigi kaks tuhat noort 
käivad ühesugustes vormides, pole 
EUE 2000-pealine kari, kes läheb 
sinna, kuhu juhtoinas viib. Üle kõi
ge on küll meie-tunne, ja see seob
ki malevlased EÜE-ks. Aga vorm 
ei anna veel õiget suve. Sisuks oled 
sina ise. Peale vormi on ka omad 
seadused. Seesamane kuivgi. Ei 
usu ju keegi, et alkoholilembene, 
kuuldest kuivast seadusest, lõrinal 
nutma hakkab ja suve läbi piiskagi 
ei joo. Küll aga heidab malev en
dast ära «mälukani» jõudnud vor
mikandjad. Passiivsuse pärast keda
gi ei karistata: passiivsus karistab 
end ise!

AUNE KULIKOVA, 
ajalehe ««Noorte Hääl»

Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas»» 
1976 toimetaja

kaardil» Kena mõte, mis sest, et vei
di liialdatud — hõlmas ju selgi ajal 
Lõuna-Eesti piirkond kaks suurt ra
jooni — Põlva ja Võru, mis isegi 
siia kõrgele täielikult kätte ei paist
nud. Eeloleval töösuvel lisandub 
kahele rajoonile veel kolmaski — 
Valga.

Aga ilus on see ütlemine tõesti —

vaevalt leiame Eestimaal mõnd 
teist paika, mis nii mõnigi kord 
linna- ja õppimistuhinas väsivale 
silmale-hingele sellist puhkust ja 
kosutust saaks pakkuda. On ju see 
maanurk suutnud innustada «Kale
vipoja» ja «örna ööbiku» loomisele, 
on ju just siin kirjutatud meie va
bariigi komsomoli legendiks saanud 
Leevaku-leheküljed. Need maleva- 
veteranid, kelle töösuved on veede
tud Lõuna-Eestis, võivad kinnitada, 
et kolme rajooni töö- ja tegudekül- 
lane tänapäev on igati traditsiooni
derohke ajaloo vääriline. Oma pa
nuse sellesse on andnud üliõpilas- 
ehitajadki, kelle käteusinust on tun
da saanud Võru Mööblivabriku ja 
Põlva Piimakombinaadi uute tseh

hide, kümnete põllumajanduslike 
tootmishoonete müürid.

Eks igal piirkonnal ole aastate 
jooksul kujunenud oma nägu. Mil
line ta just on, see Lõuna-Eesti oma, 
ega allakirjutanugi oska seda täp
selt öelda. Aga ju peab see «miski» 
olema, mis veel aastate möödudeski 
malevaveteranid Lõuna-Eestisse ta
gasi toob ja veelgi hiljem siin vee
detud malevasuvesid muheda naera
tusega meenutama paneb. Oma 
nägu on ka igal aastal. Milliseks 
kujuneb see sel suvel, on ees
kätt Sinu teha, malevlane, kes Sa 
oled oma perfokaardiga kinnitanud 
oma kindlat soovi anda panus Eesti 
üliõpilasehitajate töökroonikasse. 
Ja polegi eriti tähtis, kas otsustasid

Väinamere või Tartu piirkonna ka
suks, kas tõmbad töökindad kätte 
olümpiaehitiste või TRU raamatu
kogu rajamisel — peaasi, et Sa 
teeksid seda nii, et jääks Su oma 
jälg Sinu enese ja Su suviste töö
kaaslaste — tublide töömeeste mä
lestustesse.

Ilmselt mõtleme kõik just sellele, 
kui paari kuu pärast kerkib taas 
mitte kaugeltki enam uus, särav, 
kuid see-eest malevlaste töötegude 
sümboliks saanud piirkonnalipp 
Lõuna-Eestis.

Tere tulemast, 1977. aasta EÜE- 
lane!

IGOR GRÄZIN, 
EÜE-77 Lõuna-Eesti 
piirkonna komissar

VEEL ÜKS 

SELETAMINE

Kasvatusest ja arstirohtudest teab 
igaüks midagi. Ka JAAPANIST. Sel 
vanal heal ajal enne 19. saj. kesk
paika, kui Euroopa polnud veel väe
võimuga Jaapanit enda jaoks kau
balepingute näol anastanud, teati 
Jaapanimaast üpris vähe. Seetõttu 
pidas (ja peab edaspidigi veel) iga 
mees, kes vähegi kirjutada oskas 
ja kel Jaapanis käia õnnestus, oma 
kohuseks sellest eksootilisest m aast 

raamat kirjutada. Tõsi küll, eesti 
keeles leidub ainult üks Jaapani rei
sikirjeldus. Küllap ka sellepärast 
olevat ühe lihtsureliku eestlase ette
kujutus Jaapanist teadjamate mees
te arvates kolmainus: naise nuku- 
lik ilu, samuraid, sentimentaalsus. 
See viimane tuleneb vist ilu teha 
oskamisest ja ilu hoidmisest, sest 
viis aastat koolis käinud jaapani

laps peab oskama 12 värvi omava
hel kenasti kokku sobitada, keskkoo
li lõpetanud peavad aga 28 värvi
tooniga hakkama saama.

Jaapanlaste usu, šintoismi, väär- 
tusteskaala tõus, mis maiselt väl
jendub templi kellatorni viie korru
sena, algab veega ja lõpeb armas
tusega. Vahele mahuvad maa, ini
mene, taevas. Pole imestada mida
gi, kui ratsionalistlik-realistlik eu
rooplane seda kuuldes Jaapani udu- 
looriga ümbritseb, sest tema jaoks 
jääb paljugi mõistmatuks. Kasvõi 
džuudo sümbol valge lilleõis puna
se südamikuga keskel. Valge — 
inimhinge puhtus, õilsus; punane — 
tahtejõud, karakter. Euroopas alus
tasid õilsat kaklust ehk 12 saj. rüüt
lid, 20. saj. on see kõik ammugi 
unustatud.

Mis puutub esivanemate šintois- 
miusku ja hilisemasse budausku, siis 
jaapanlane on kõige tõenäolisemalt 
kolmandat sorti usklik — ebausklik. 
Enne kaalukamat ettevõtmist (töö
koja avamine või naisevõtt või, mis 
kellelgi) peab ta teadma, kas saa

tus seda soosib. Üks paljudest tea
dasaamise protseduuridest käib su
valise templi sissekäigu ees, kus 
spetsiaalsel alusel asuva rasva- 
kiiünla suitsu hea ende märgiks 
enda peale puhuda lastakse. Suits 
võib teisalegi käänduda, aga inime
sel on olemas kaks kätt ja nendega 
juhib iga mees ise oma saatust, soo
vitut kasvõi suitsuna enda poole.

Jaapani linnades ei tunnistata 
tänavate nimesid ega majade numb
reid. Ka miljonilinnas Tokios mitte. 
Sõja ajal olevat sakslased selle süs
teemi küll sisse seadnud, aga ju 
see oli rohkem nende endi jaoks. 
Seetõttu pole turistil sellel maal 
soovitav ära eksida, seda enam, et 
isegi lennuväljalt hotelli saamiseks 
pistetakse talle taksojuhi jaoks 
pihku mõni lintiakvartali plaan, kus 
vajalik paik ära näidatud.

Muide, ükski tõsimeelne jaapan
lane ei ela neis meil paljuräägitud, 
paljutõotavates pilvelõhkujates. Jaa
panlased elavad ühekorruselistes 
eramajades, mille juurde tingimata 
kuulub aed. Aed, mille nad lilli ja

kirsipuid täis istutavad. Maapuudus 
on nii suur, et aeda, kuhu mahuks 
ka auto, loetakse juba suureks. Ta
valiselt seisavad autod tänavaäär- 
tel, aga sealgi jääb ruum üha kit
samaks.

Hirošimas, Aatomimuuseumide 
väljakul, antakse igale turistile 
magnetofon kaela, kust ta kuuleb 
selgitusi talle arusaadavas keeles. 
Keegi ei pea kiirustama, kõigil on 
aega vaadata ja mõelda . . .

Hirošima on taastatud ja ilusam 
kui enne, ainult peaaegu tuuma
plahvatuse epitsentris, Aatomikaare 
taga, asub ainus taastamata, raud
betoonist ehitis. Kõrbenud ribidega 
monstrum. Veel on sellele väljakule 
istutatud epitsentrist kaugemalt too
dud, tuumaplahvatusest kahjustada 
saanud plataanid. Rohelised küll, 
aga tüved ja oksad mustaviiruli- 
sed.

Kadestamisväärt omadus — jääda 
iseendaks, tunda oma sõltuvust loo
dusest ja austada loodust enese
kindlal ja iseteadval masinaajal. 
Küllap tugineb see meile mitteomas-

tele sisemistele väärtustele. Nagu 
kasvõi naise-mehe suhtedki perekon
nas. Jaapani mees jätab selle tava
liselt rääkimata, millest meie mehed 
põrmugi vaikida ei oska ega taha, 
kui midagi viltuselt vastukarva juh
tub olema. Samal ajal püüab naine 
teha nii, et viltu oleks võimalikult 
vähe. Selle asemel on temas roh
kem kena, mittemossitades kodu 
eest hoolitsevat, meest hellitada 
oskavat naist.

Lõpuks võiks rääkida ka jaapani 
tudengist, kes omavahelises suhtle
mises paistab demokraatlik olevat. 
Kasvõi selles mõttes, et enne pidu 
kogutakse raha kokku, loetakse üle 
ja alles siis tellitakse. Mitte nii 
nagu meie, et enne joome ära, pä
rast vaatame, kes maksab. Jaapani 
kõrgkoolide probleem nr. 1 tuleb 
aga meilegi kahtlaselt tuttav ette
— mida teha üliõpilastega, kes ei 
taha õppida.. Meil visatakse välja, 
sest, mis sa ikka teed. Jaapanis see 
asi nii lihtsalt ei lähe: olgugi era
ülikoolid ja iga tudeng maksab.

(Järg 4. lk.)
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Aga ma ütlen teile, et mulle oleks 

kauniks lohutuseks mõte, et kuigi ma 

ei ole t ä i e s t i  mina ise, nii kõrge, 

nii tihke, nii lai kui mina, ma võin 

veel olla midagi.

ANTONIN ARTAUD

Mis on see imetabane asi, mis 
Sind teatriga seob?

Kui inimesel on midagi ausalt 
hinge taga, sünnib laval müstika, 
tekivad tiivad ja sa tõused kõrge
male, s. t. aistid asju, mida reaalses 
elus pole näha. Brooki järgi «lava 
on koht, kus nähtamatu võib ilm
siks saada . . .» Kahtlemata saab 
teatris maandada isiklikku maailma- 
ja hingevalu. Julian Beck ütles, et 
teater olgu koht, kus inimene käib 
otsimas oma südametunnistuse kont
rolli.

Samuti huvitab mind inimesteva
heline suhtlemine, ja see on eriti te
ravdatud just etenduse valmimise 
käigus proovidel.

Kuidas Sa teatrisse sattusid?

Selles mängib suurt rolli saatus
lik juhus, mille tulemusena olen 
Hermakülaga koos nüüd juba kol
mandat aastat ning niisama kaua 
tegelen paralleelselt oma trupiga. 
Ühel teatrikülastajate konverentsil 
läksin Hermakülalt trupi jaoks abi

Tiit Luts ja
paluma. Ta tuli meid vaatama ja . . ,  
nii ma teatrisse sattusingi.

Mida Sa teeksid siis, kui ühel päe
val professionaalset teatrit enam 
poleks?

Kui teater kaoks, otsiksin mõtte
kaaslasi, kellega kujuneda, kasvada 
ühtseks trupiks — see oleks minu 
meelest ainuke võimalik tee. Minu 
unistus teatrist on selline: grupp 
näitlejaid elab koos ühes majas, 
kuhu proovidest alates asuvad aju
tiselt elama ka pealtvaatajad. See 
avaks teatri täielikumalt. Proovid 
on mõnel, juhul huvitavamad eten
dusest.

Kuidas sündisid Sinu trupi eten
dused?

Professionaalse teatri organisat
sioon «tapab» näitleja sellega, et 
paneb mängima rolle, milleks ta 
võimeline ei ole. Näitleja peab män
gima ainult seda, mida ta ise oma 
hingematerjalil mängida saab ja 
tahab. Seda silmas pidades sündi- 
sidki meie etendused. Alguses rää
kisime lavastatavast ja südamel ole
vast, siis hakkasime mängima män
ge, igaüks oma nägemise põhjal. 
Moodustus pilt, millest hiljem koo
rus etendus.

Praegu huvitab mind Kristian 
Jaak Petersoni looming, mida ta
haksin varsti lavastada.

Kauaks Sa kavatsed teatrisse 
jääda?

teater
Kui on õnne, kui jätkub annet 

(milles kogu aeg kahtlema peab) ja 
teadmisi, siis elu lõpuni. Loomuli
kult on vaja pidevalt töötada.

Mis on õnn?

Teatri seisukohalt N ä g e m i n e
— tarvis'On mitte vaadata, vaid 
näha, saada nägijaks ja seda siis 
laval realiseerida. Onn koosneb õie
ti õnnelikest hetkedest, mille vahel 
on igapäevane hall elu oma tõusude 
ja mõõnadega. Nii on see elus, nii 
ka teatris.

Kas Sa iseendalt midagi küsik
sid?

Iga teatud ajavahemiku tagant 
peab inimene endalt küsima, kas ta 
õigustab oma eksistentsi ning kas 
koht, kus ta ajamomendil asub, on 
see *õige» ja kas ta suudab oma 
koormat kanda.

Tiit Lutsu viimane vastus olgu 
järelemõtlemiseks lugejate «suurele 
ringile».

Küsitles RAIMU HANSON

* * *

Teisipäeval, 29. märtsil kell 20 
saab teoks teatrikuu raames kohtu
misõhtu Evald Hermaküla ja Tõnu 
Tepandiga TRÜ vana kohviku rõdu
saalis.

Pileteid saab taidluskonkursi ajal 
TRÜ klubis 25., 26. ja 27. märtsil.

TRÜ klubi

Käärikul lund jätkus ja jätkub
Kui mehed Fred Kudu eestvedamisel kolmkümmend aastat tagasi ülikoolile 

spordibaasi jaoks kohta otsisid, hakkas neile silma üks mahajäetud talu Lükardi 
küla piirimail. Lund oli seal kõvasti, loodus igati meelepärane. Nüüd on Kää
riku juba kolm aastakümmet kõigile tuntud.

Nädalavahetuselgi võis meeste kunagise valiku õigsuses veenduda’ — Tartus, 
Elvas, Paluperas, isegi Otepääl mustasid põllud vastu. Siin aga oli lausa tal
vine kargus, suurest sulast olid jäänud täielikus korras suusarajad. Ja  sedasi 
võisid traditsiooniliste Kääriku mängude heitlused puhkeda. Sedapuhku oiid 
muidu nii populaarsed võistlused poolikud. Käärikule jäid hoopis tulemata 
õigus-, ajaloo-, filoloogia-, bioloogia-geograafia ja  füüsika-keemiateaduskond. 
Ega nimetamata jäänud teaduskondadelgi täisesindusi olnud. Ometigi said tea
duskondade spordiorganisaatorid üritusest juba varakult teada. Mitmel pool 
liikus arvamus: nii suur sula väljas, mis suusatamist siin enam. Igatahes peab 
tuleval aastal kaaluma tänavuste eemalejääjate osavõtuõigust.

M ä n g u d e ^  v õ i t j a d .  Naiste 5 km: Maret Ratt (KKT I), meeste 15 km: 
Mati Alaver (õppej.), teatevõitudes olid parimad I kursuse kehakultuurlased. 
Hüpetes oli parim Tõnu Oja (matem.), kahevõistluses Viktor Rjabov (KKT II), 
naiste slaalomis Eda Pruuli (KKT IV), meeste samal alal Tõnis Sildmäe (maj.). 
Võistkondade paremusjärjestus: 1. — KKT I k., 2. — KKT II k., 3. — majandust.

Eesti Raadio ja  Televisiooni poolt korraldatud kombineeritud teatevõistluse 
võitsid II kursuse kehakultuurlased (M. Teder, Ü. Torop, V, Savvi, U, Rosen
berg, V. Rjabov, T. Kuusk),

Eriti võistlusrohke oH nädalavahetus ülikooli mäesuusatajatele. Kahel päeval 
võisteldi Otenaä*, väikese Munamäe slaalomirajal. Kõrgemate koolide mistri- 
võistb-iel tülid meistritiitlid TRÜ-sse. Võitjad: Eda Pruuli ja Peeter Siim 
■(mõlemad KKT IV k.). Ka kokkuvõttes sai me:e koondis (lisaks meistritele olid 
seal veel T. Sildmäe, T. Sirel, A. Kurvits, T. Saluni, S. Pihlak) esikoha, kind
lustades ülikoolile spartakiaadil suusaalades üldesikoha.

Pühapäeval läks Otepääl samuti hästi. Vabariigi meistrivõistlustel slaalomis 
kuulus S. Pihlakule esikoht (meistritiitel), hõbe jäks E. Pruulile.

Suusateated on ammendatud, kuid mitte suusasõidu võimalus. Praeguste mär
kide järgi jätkub suusalund (ja pä kest!) vähemalt paariks nädalaks. Pühapäeval 
läheb traditsiooniline ametiühingu suusabuss. Kasutage siis agaralt kolmküm
mend aastat tagasi avastatud Kääriku kevadist lund!

KAAREL ZILMER

Ees finaalmängud
Kes pääseb finaali võidu, kes kaotu

sega, kellel tuleb edasimängimisest 
hoopis loobuda? Sellele andsid lõpliku 
vastuse nädalavahetusel peetud viima
sed alagrupimängud.

Naiskondade mängudes ei saadud ka 
seekord läbi Ioobumisteta. Kolmest pida
mata jäänud mängust tolmus vaid üks. 
B-aiagrupis võitis spordimeditsiini osa
kond ülisuurelt arstiteaduskonda 102:33 
ja kindlustas sellega endale edasipääsu 
finaali. Kaotusega jätkab KKT naiskond. 
C-grupis ei ilmunud kummalgi päeval 
kohale KKT IV naiskond ja vastavalt 
juhendile jäävad neil spartakiaadi ar
vestusse minevad punktid seekord saa
mata. Ülejäänud kolme naiskonna vahel 
tekkis nn. surnud ring. Omavaheliste 
mängude korvide vahe oli aga parem 
KKT I (+47) ja filoloogiateaduskonnal 
(+3) ja nii said siit võiduga edasi filo
loogid, kaotusega KKT I. A-grupi jä r 
jestuse teatasime eelmises lehes.

Meeste C-grupis tuli arstiteaduskonna 
võistkond oma ülesande I poolega ke
nasti toime, võites fiiüsikuid-keemikuid 
62:55. Pühapäeval laabus KKT i vastu 
mängides kõik kuni I poolaja keskpai
gani (juhitt enam kui 10 punktiga), kuid 
siis tuli mängu murrang ja kuigi keha
kultuurlased kaotasid II poolajal 5 vea
ga hästi mänginud Erkki Sepa, suu
deti lõpuks ikkagi võita 63:57. Kõige suu
remad teened võidus olid jällegi Paavo 
Russakul. Noored kehakultuuriüliõpilased 
tulid oma alagrupis täiseduga võitjaks. 
Kaotusega võistlevad edasi spordimeedi-

kud.
Alagrupis В aga peeti finaalkohtade 

pärast maha üsna tuline heitlus. Kaks 
kohtumist pidas õigusteaduskonna mees
kond. Reedel võideti tasavägises män
gus KKT IV 60:52, pühapäeval kaotati 
tugevale KKT II võistkonnale 65:74 (ke
hakultuurlaste! mängis kaasa ka Teet 
Laur).

Õigusteaduskond ja KKT II võistkond 
kogusid võrdselt 7 punkti. Omavahelises 
mängus oli parem viimane ja jätkab 6 
tugevama hulgas võiduga. KKT IV võist
konna plaanidele tegi lõpu kahetsus
väärne loobumiskaotus õppejõududele 
(võidu korral oleks alagrupi võitjate 
asemel edasi pääsenud hoopis nemad). 
Laupäeval—pühapäeval tehakse algusi 
finaalmängudega:

Laupäeval, 26. märtsil 1977. a.

Kell 16. Sp.med — KKT II (mehed)
17. B-G — õigus (mehed)
18. KKT III -  KKT I (mehed)

Pühapäeval, 27. märtsil 1977. a.

Kell 11. Sp.med. — õigus (naised)
12. Sp.med. — B-G (mehed)
13. KKT I — KKT III (naised)
14. KKT II -  KKT I (mehed) 

. 15. Majandus — filoloogia (naised)
16. KKT II I  — õigus (mehed) 

Käimas on ka linna meistrivõistlused. 
Seni on ülikooli võistkonnad esinenud 
edukalt. Pühapäeval võitis TRb I «Edu» 
meeskonda 102:62, TRO II aga korvpalli
kooli meeskonda 89:66. Esmaspäevane 
väga põnev ja pingeline omavaheline 
mäng lõppes esimese võistkonna napi 
võiduga 74:73.

PRIIT JÕGI

Kriminoloogia 
laboratooriumi

järjekordne ettekandehommik toi
mub pühapäeval, 27. märtsil kl. 12
j>eahoone aud. 307. Teemal «Noorte 
õiguskasvatus ja õiguserikkumised* 
kõneleb õigusteaduse kandidaat
H. Kärtner.

TRÜ spartakiaadi
l a s k e  v õ i s t l u s e d  peetakse

9. ja 10. aprillil teaduskondade nel
jaliikmeliste võistkondade vahel 
harjutuses MB-8 (distants 50 m, 
30 voistlusala) Salme tänava laske
tiirus (Pedagoogiline Kool). Igale 
võistkonnale antakse aega tund ja
10 minutit. Registreerimisel (spor
diklubis, V. Kingissepa 19) saab 
teaduskond valida meelepärase kel
laaja.

*

L a u a t e n n i s e  võistlused toi
muvad 13.—14. aprillil Kutsekoolis 
nr. 17 (Põllu 11). Võistkonnad on 
jällegi neljaliikmelised (:2 meest +
2 naist). Iga kohtumine koosneb 11 
mängust (8 üksikmängu, 3 paaris- 
mängu). Kohtumise võitmiseks on 
vaja koguda 6 võitu. Võistluste 
süsteem sõltub osavõtvate teadus
kondade arvust, mistõttu see mää
ratakse alles pärast eelregistreeri
mist TRÜ spordiklubis (hiljemalt
11. aprilliks).

TRÜ spordiklubi

Veel üks...
(Algus 3. lk.)

Maksmises tegelikult konks peitub
ki — kui on üliõpilane, maksab, kui 
enam ei ole, ei maksa. Millest tule
vad sel juhul õppejõudude palgad, 
mille najal üldse eraülikool üleval 
seisab? Seetõttu ei harrasta sealsed 
professorid niisugust kasvatusmee
todit, kus üliõpilane peab mingil 
naljakal põhjusel eksamit 3—4 kor
da ümber tegema. Teiselt poolt aga: 
koolist harimata välja ei lasta, tu- 
rustiihia esitab oma karmid nõud
mised.

Kogu see tark jutt Jaapani kohta 
koos omapoolsete kommentaaridega 
on pärit 3. märtsil toimunud inter- 
klubi Jaapani-õhtult, kus külalistena 
esinesid IV kursuse inglise filoloog 
Enn Veidi (kes õpetab asjasi 
huvitatutele jaapani keelt), I I I  
kursuse ajaloolane Katrin Liias (kes 
käis maailmanäitusel EXPO-75), 
Riho Rannikmaa (kes on üks ülikoo
li dzuudotreeneritest) ja farmako
loogia kateedri juhataja dots. Jo
hannes Tammeorg (kes on NSVL— 
Jaapani sõprusühingu liige ja alles 
hiljuti Jaapani-reisilt naases).

TIIU KLAAS

Kaks laureaati Tartusse
Selline rõõmustav uudis sai teatavaks pärast seda, kui I üleliidulise 

taidlusfestivali žürii esimees Eesti NSV rahvakunstnik Kuno Areng oli 
välja kuulutanud konkursi I I I  vooru tulemused. Pühapäeval, 6. märtsil 
«Estonia» kontserdisaalis toimunud võistluskontserdi võitjate nimistus
se kanti TRÜ Akademiline Naiskoor (dirigent Vaike Uibopuu) ja Tar
tu Akadeemiline Meeskoor (dirigent Alo Ritsing). Üsna vähe jäi see
kord kõrgest tiitlist puudu nädal varem 27 segakoori heitluses osalenud 
TRÜ kammerkooril.

Et selline festival toimub esmakordselt, siis palusime võistluse käiku 
ja tingimusi veidi põhjalikumalt tutvustada žürii liikmel, Eesti NSV 
rahvakunstnikul Olev Ojal:

<rKonkursi kolmandasse vooru pääses eelvoorude põhjal edasi kokku 
55 koori. Peale segakooride, keda oli seekord kõige arvukamalt, võitsid 
selle õiguse kätte veel 28 nais- ja meeskoori (kumbagi 14). Hindamisel 
arvestasime põhiliselt kahte komponenti: koori üldist esinemist (koori 
musikaalsus ja erinevate häälerühmade tasakaalustatus, dirigendi koos
töö kooriga, laulude esitamise puhtus, täpsus jne.) pluss kava vastavust, 
sobivust antud konkursi temaatika ja repertuaarile esitatavate nõud
mistega. Kokku oli võimalik saavutada 60 punkti.

Rõõmustas nais- ja segakooride taseme tõus. Meeskoorid on suutnud 
oma ühtlaselt kõrget taset säilitada. Laienenud on esinejate geograafia. 
Oma positsioone pole käest andnud sellised iidsed laulukantsid nagu 
Tallinn ja Tartu. Tugevate ja stabiilsete kooridena näitasid end pea
linna haridustööliste naiskoor ning TPI ja Teaduste Akadeemia nais- ja 
meeskoorid. Kõigile neile anti laureaadi nimetus.

Meeldiva üllatuse valmistasid Tartu koorid. Pärast mõningat mõõ
naperioodi näitasid need laulukollektiivid end seekord täiesti uues ning 
seejuures väga meeldivas ja huvitavas kvaliteedis. Hästi valitud kava, 
musikaalsus, väljapeetus ja viimistletus — kõik see lubab TRÜ Akadee
milisel Naiskooril lähemas tulevikus loota suuri loomingulisi kordami
nekuid. Äärmise hingestatuse, täpsuse ja suure sisemise kaasaelamisega 
esitas oma laulud Tartu Akadeemiline Meeskoor. Eelmisel pühapäeval 
esinenud TRÜ kammerkoor on oma laululise taseme ja võimete poolest 
väärt kõige kõrgemat hinnangut, alt vedas seekord konkursi tingimus
tele mitte päriselt vastanud kava.

Tahaks loota, et seda taas lõkkele puhkenud laulusädet suudetakse 
hoida, et ka kõigist järgmistest võistulaulmistest ja konkurssidest kok- 
kusvõtteid tehes leiaksime Tartu koorikollektiive ikka paremate hulgast».

Konkursi tulemustest veel niipalju, et juulikuus toimuvale festivali 
lõppkontserdile otsustati meie vabariiki esindama saata TPI Akadeemi
line Naiskoor ja Teaduste Akadeemia meeskoor.

Ühe värske laureaadiga on Tartu laulusõpradel võimalik kohtuda, 
sest 16. aprillil toimub ülikooli aulas Tartu Akadeemilise Meeskoori 
65. aastapäevale pühendatud kontsert.

PRIIT JÕGI

Molekulaarbioloogia ja -geneetika 
ringi avakoosolek toimub teisipäe
val, 29. märtsil kell 18.15 keemia
hoones, aud. 416. Kavas: dots. A. 
Lind «Ribosoom vaigu sünteesis*.

Uue ringi loomise vajadus ilmnes ühelt poolt arstiteaduskonna bio
keemia ringis ja teiselt poolt bioloogiateaduskonna geneetika ringis. 
Esimeses tegeleb suur osa üliõpilasi eksperimentaalse tööga TRÜ mole
kulaarbioloogia grupi ja TA Füüsika Instituudi molekulaargeneetika 
laboratooriumi juures. Geneetika ringis moodustavad omaette grupi 
bakteri molekulaargeneetikaga tegelevad üliõpilased. Et molekulaar
bioloogia ja molekulaargeneetika ulatuslikult kattuvad, osutus otstar
bekaks luua üks molekulaarbioloogia ja -geneetika ring, mis ühendaks 
üliõpilasi mitmest teaduskonnast.

N-obeli preemia laureaat Fr. Crick on öelnud, et ta hakkas kasutama 
termineid «molekulaarbioloogia» ja «molekulaarbioloog» siis, kui tüdi
nes esitlemast end kristallograafina, biokeemikuna, biofüüsiku ja ge
neetikuna ühes isikus. Et molekulaarbioloogia ja -geneetika kasutavad 
laialdaselt füüsikalis-keemilisi uurimismeetodeid, olles tekkinud bioloo
gia, keemia ja füüsika kokkupuutealal ning leides rakendust näiteks 
meditsiinis, selektsioonis ja mujal rahvamajanduses, on ring mõeldud 
eelkõige bioloogidele, keemikutele, füüsikutele ja arstidele, aga ka kõi
gile teistele huvitatuile.

Ringi põhiliseks töövormiks on seminaxid-koosolekud, kus esitatakse 
ja arutatakse nii ülevaatlikke referatiivseid kui ka eksperimentaalse 
tõõ andmeil põhinevaid ettekandeid valgu biosünteesi, bakteri moleku
laargeneetika, insenergeneetika jpt. teemadel. Järelikult eeldab see ka 
eksperimentaalset tööd. Kutsutakse külalisesinejaid, ka lähedastelt eri
aladelt (biokeemia, fermentatiivne katalüüs, tsütoloogia jm.).

TRÜ molekulaarbioloogia uurimisgrupis tegeldakse praegu valgu bio
sünteesi probleemidega ribosoomi tasemel. Vastloodud TA Füüsika Ins
tituudi molekulaargeneetika laboratooriumis hakatakse uurima euka- 
rüootsete organismide geeni struktuuri ja regulatsiooni. Geneetika ka
teedris tegeldakse bakteriaalsete plasmiididega.

Oma silm on kuningas!

INDREK TOOTS ja TOIVO MAIMETS (bioloogia II k.), 

ANDRES RAUKAS (keemia II k.)

PEETER NÕGESE joonistus.

Uusi trükiseid
TRÜ kirjastus- ja  trükiosakonna väl

jaandel ilmus 1977. a. veebruaris 
Abimaterjale kvalitatiivse keemilise 

analüüsi praktikumideks. Tartu, 1977, 
62 lk., 500 eks. 11 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
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Tartu, 1977, 114 lk., 500 eks., 79 kop.
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Vol. X III . Issue 4(48). December 1976. 
136 Ik., 400 eks. 70 kop.
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Nr. 10 Reedel, 1. aprillil 1977 j ;  XXIX aastakäik

TRÜ nõ
veebruarikuu koosoleku päevakor

ra põhipunktidena käsitleti ülikoo
li läinud aasta finants-majandus- 
likku tegevust (Ü. Saag, L. Zer- 
nant) ja talvise eksamisessiooni tu
lemusi (U. Palm, V. Haamer).

Seekord ei peatu me finants-ma- 
jandusliku tegevuse üldisel analüü
sil, vaid väldime arve ja vaatleme 
veidi lähemalt ülikooli ehitusi.
1976. a. valmisid Nooruse tänava 
õppehoone, puurkaev ja katlamaja 
Käärikul ning pooljuhtide ja elekt
roluminestsentsi probleemlaboratoo- 
riumi juurdeehitus. Füüsikakorpus 
käiku ei läinud. Nüüd on uueks 
tähtajaks 1. september. Ka Kääriku
8 korteriga elamu ei valminud. Ehi
tuse pearõhk langeb sel aastal füü- 
sikakorpusele ja ka raamatukogu 
uuele hoonele. Projekteerimisel on 
füüsikakorpuse teine järk, jätkub bo
taanikaaia rekonstrueerimisprojekti 
koostamine.

Vastuvõetud otsuses mainitakse 
muu hulgas ka majandusõue taot
lemist, ekspluatatsiooni jaoskonna 
moodustamist ja arveala tõö edasi
seks mehhaniseerimiseks kaadriar- 
vestuse, palkade ja materjalide ar

vestuse süsteemide väljatöötanvst. 
Ülikooli finantsmajanduslik külg 
sai nõukogu koosolekul hea hinnan
gu, rektor tõstis esile pearaamatu
pidaja L. Zernanti allüksuste tub
lit tööd.

Päevaste osakondade õppeeduku
sel peatus meie ajalehe eelmises 
numbris pikemalt õppeprorektori kt. 
U. Palm. Ent kuidas möödusid 
kaugõppijate talvised eksamid-ar- 
vestused?

«Kõik eksamid ja arvestused soo
ritas 33% kaugõppijaid. Teoreetili
selt võinuks õppeedukus küll tõusta 
56°/o-ni, sest niipalju saadeti välja 
tasulisi sessiooni kutseid,» alustas 
kaugõppeprorektor V. Haamer. Tea
duskondadest olid suuremal sammul 
edasi läinud ajalooteaduskond, pa
remaid hindeid on saadud ka keha- 
kultuuri- ja filoloogiateaduskonnas. 
Tunduva tagasimineku tegid aga 
juristid ja majandustudengid.

Madala õppeedukuse põhjused 
peituvad eelkõige üliõpilases endas. 
Seda kinnitab kasvõi seegi, et sü
gissemestrit alustas lünklike tead
mistega 815 kaugõppijat, 642 nen
dest oma võlad küll likvideeris, 
kuid samal võlgade tasategemise 
ajal oldi ju sunnitud puuduma uue 
semestri loengutest. Kuid on veel

üks põhjus, millele kaugõppeprorek
tor viitas: mõnede õppejõudude ker
gekäeline suhtumine mittestatsio: 
naarsesse õppetöösse. Kuidas mui
du seletada õppejõu sanatooriumis
se sõitu kaugõppesessiooni ajal, 
vastuvõtuaegadest, samuti eksami- 
aegadest mittekinnipidamist. Vastu
võetud otsuses juhitakse teaduskon
dade tähelepanu kä kaugõppetöö 
metoodika täiustamisele.

& Märtsikuu koosolekul kõneles 
meditsiiniõdede ettevalmistamises;! 
kursuste vanemõpetaja A. Alt.

Kursustel käib 540 ajaloo-., filo
loogia-, kehakultuuri-, majandus- ja 
õigusteaduskonna üliõpilast. Töö 
toimub arstiteaduskonna 7 kateed
ri baasil (19 koosseisulist ja 15 
tunnitasu alusel töötavat õppejõu
du). Hästi on töö korraldatud tea
duskonnakirurgia kateedris, soovida 
on jätnud hospitaalsisehaiguste ja 
sisehaiguste propedeutika kateedrite 
töö. «Üldine õppeedukus on olnud 
hea. Rahul ei saa olla aga õppe- 
distsipliiniga, mis viimasel ajal on 
märksa halvenenud,» mainis A. Alt. 
«Kui õigusteaduskonnas on loengute 
külastatavuse protsent 90%, siis ve
ne filoloogidel on see praegu ainult

(Järg 2. lk.)

Päevapiidileiutaja lapselaps Tartus
*  MISS MATILDE TALBOT JUTUSTAB PÄEVAPILDI ALGAEGADEST

*  LUBAB KINKIDA EESTILE 100-AASTASI FOTOESEMEID

150 a a s ta t LUDWIG va n  
BEET HO VENI su rm a s t

EKP TRÜ komitees
EKP TRÜ komitee on kevadsemestril oma istungitel arutanud Suu

re Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva tähistamise ette
valmistamist ülikoolis. Teaduskondades on koostatud täpsustatud plaa
nid ning asutud neid ellu viima.

14. märtsi istungil oli põhipäevakorrapunktiks TRÜ klubi ja kunsti
kabineti töö üliõpilaste ideelis-poliitilise! ja esteetilisel kasvatamisel. 
Ettekannetega esinesid klubj_ juhataja A. Moss ja kunstikabineti juha
taja A. Kasemaa. Arutlusel leiti, et ülikooli komsomolikomiteel tuleb 
süvendada oma juhtivat osa klubitöö ideoloogilis-poüitilisel suunami
sel, tõhusamalt peaks korra hoidmisel klubis tegutsema TRÜ rahvama- 
lev. Seni on liiga tagasihoidlikuks jäänud ka klubi ürituste reklaam 
ülikooli ajalehes.

Märtsikuu jooksul arutati teaduskondade parteikoosolekutel EKP 
Tartu Linnakomitee VI pleenumi otsust «EKP TRÜ komitee tööst 
üliõpilaste kommunistlikul kasvatamisel».

Käesoleval aastal on NLKP liikmeteks vastu võetud dots. kt. Lembit 
Mehilane arstiteaduskonnast, TRÜ Teadusliku Raamatukogu vanem
raamatukoguhoidja Jelena Raid, arstiteaduskonna üliõpilased Rein Ker
mes ja Reet Kõiv, majandusteaduskonna üliõpilased Arvi Karotam, 
Tiit Villig, Viljar Raidla, õigusteaduskonna IV kursuse üliõpilane Uno 
Veering, ajalooteaduskonna IV kursuse üliõpilane Raivo Palmaru ning 
geneetika ja darvinismi kateedri assistent Andres Piirsoo.

NLKP liikmekandidaadiks on nüüd geograafiaosakonna diplomand 
Ülo Mander, Andrus Ansip keemiaosakonna III kursuselt, Sofia Oskol
kova raviosakonna V kursuselt, Georg Männik stomatoloogiaosakon
na IV kursuselt, ajaloo-osakonna diplomandid Reet Villig ja End^ 
Kuusik, majandusteaduskonna IV kursuse üliõpilane Kulno Türk nirijf 
filoloogiateaduskonna IV kursuse üliõpilased Aune Kulikova ja Ruve 
Sank.

Tartus viibib praegu külalisreisul 
inglane miss Matilde Talbot, kelle 
vanaisa William Henry Fox-Talbot 
oli sada aastat tagasi moodsa foto
kunsti leiutaja Inglismaal. Oma va
naisast jutustab miss M. Talbot:

William Henry Fox-Talbot oli 
32-aastane noormees ja maalis häs
ti akvarelle. Vaadeldes väikeses ha
rilikus pimekastikeses, camera obs- 
cura's, tekkivaid kontuure, katsus ta 
neid pliiatsiga paberile jäädvustada, 
et saada loomutruud pilti. Sellest 
aga ei tulnud midagi välja. Tulemu
sed ei rahuldanud maalijat. Siis tuli 
ta ideele, et on vaja leiutada mingi 
keemiline vahend, mis iseenesest 
jäädvustaks need piirjooned paberi
le. Niiviisi katsetas ta terve aasta.
1834. a. saigi esimesi fotokunsti tu
lemusi.

Kõik katsed toimusid aga nega
tiivselt, s. o. taevas oli seal must, 
maa ja kivid valged, just nagu 
praeguselgi fotonegatiivil. Siis tuli 
ta korraga ideele võtta sellest uus 
pilt ja nii saigi positiivne pilt, mil

lest on arenenud nüüd moodne foto 
ja film.

Niisamasuguseid katseid tegi sa
mal ajal Louis Jacques Mande Da
guerre . Prantsusmaal, valmistades 
hõbene^atiive. Katsetajad ei tead
nud midagj teineteise töötulemus
test.

Kõige vanemad negatiivid, mis 
Fox-Talbotilt on säilinud, pärinevad
1835. aastast, kõik eelmised on hä
vinenud, sest ei osatud veel negatii
vi kinnitada.

Kaks tundi aparaadi ees. Esime
sed fotomaterjalid olid õige väikese 
tundlikkusega. Et saada pilti, on 
tulnud valgustada kaks tundi. See
sugune pikk valgestusaeg muidugi 
ei võimaldanud pildistada inimest. 
Võis pildistada ainult paigalseis- 
vaid esemeid. Fox-Talbot pildistas 
tavaliselt oma lossi, selle üksikosi 
ja ümbrust. Esimene säilinud nega
tiiv kujutab üht lossi akent. Pika
ajalise katsetamise tulemusena läks 
järk-järgult korda suurendada foto- 
emulsiooni valgusetundlikkust, nii et

valgestusaega võidi lühendada tun
nile, poolele tunnile, kümnele minu
tile, 5-le minutile jne. Miss Matilde 
Talbotile on rääkinud tema ema, et 
kui teda noorena pildistatud, siis pi
danud ta tervelt 3 minutit liikuma
tult paigal püsima ja seda veel he
leda päikese käes. Dldse võis pildis
tamine sündida ainult heledas päi
kesevalguses. Sellepärast ongi kõik 
vanemad päevapildid ikka kuidagi 
profiilis, sest otse päikesesse ei või
nud ju silmadega vaadata.

Foto-kunstl patent. Fox-Talbot 
katsetas oma lõbuks. Esialgu ei 
tahtnud ta teha mingeid pilte raha 
eest. Kui oli karta, et teised hakka
vad järele tegema, siis omandas ta 
oma leiutisele patendi ja nüüd võis 
saada valguspildistamislubasid ai
nult tema käest. Ta hoidis fotokuns
ti endale sellepärast, et kui teised 
hakkavad ka sellega tegelema oma 
väikeste kogemustega, siis võivad 
nad oma halbade piltidega rikkuda 
fotograafia kuulsust ja edu. 
Esimene, kes sai temalt loa valmis- 

(Järg 2. lk.)

Filosoofiakonkurss
Suure Sotsialistliku Oktoobrire

volutsiooni 60. aastapäevale pühen
datud filosoofiakonkursi II voor kir
jaliku tööna toimub neljapäeval, 7. 
aprillil kell 18 ühiskonnateaduste 
majas aud. 212.

Konkursi tingimused on avalda
tud meie ajalehe 18. märtsi numb
ris.

EÜE-77
EÜE-77 rühmakomandörid!

9.—10. aprillil toimub Lülle- 
mäel EÜE seminar. Osavõtt on 
kohustuslik.

Bussid väljuvad TRÜ peahoo
ne eest 9. aprillil kell 9.30 ja 
TPI peahoone eest kell 7.20.

Välisrühmadesse soovijad saa
vad tuua avaldusi ELKNÜ TRÜ 
komiteesse esmaspäevani, 4. ap
rillini.



TRÜ NÕUKOGU
(Algus 1. lk,)

65, kehakultuurlaste! 57%, Dekanaa
tides ei ole alati kontrollitud ka 
päevikute andmeid, Dekanaatide 
esindajad peaksid samuti lõpueksa
meile tulema, see on põhimääruses 
ette nähtud.»

Raskusi on ruumidega, pole kor
ralikku õppekabinetti (isegi telefoni 
mitte), õppekirjanduse seis peaks 
edaspidi paranema.

Kaasettekandja prof. L. Allikmets 
ütles, et meditsiiniõdede etteval
mistamiseks ülikoolis on väiksem 
programm kui meditsiinikoolides. 
Vähe on aga metoodilisi juhendeid 
ja õppevahendeid selle töö edukaks 
korraldamiseks. On tarvis luua kor
ralik materiaalne baas, saada ka 
telefon. Näiteks kehakultuuriteadus
konnast taheti kooskõlastada 15 üli
õpilase võistlusele lubamist, selleks 
läks ilma telefonita nii kaua aega, 
et need üliõpilased tulid põhjuseta 
puudujaiks märkida.

Kursuste tõõ parandamiseks on 
rektori käskkirjaga kinnitatud 5- 
liikmeline õppemetoodiline grupp 
prof. kt. H. Tikko juhtimisel.

& Ettevalmistusosakonna tööst 
kõneles dots. kt. K. Velsker ja ette
valmistuskursuste tööst E. Räim.

Nullkursuslaste õppeedukus on 
küll aeglaselt, kuid visalt parane
nud (praegu 68,7%). Alla kisub 
kaugõpperühma madal õppeedukus. 
Et 30% neist peatselt esimese kur
suse üliõpilased on, peaksid mõned 
teaduskonnad nendega rohkem tege
lema. Kõige suurem konkurss on

olnud õigusteaduse erialale (prae
gu 2,5 inimest kohale), kuid; selle 
teaduskonna õppejõududel neile 
loenguid pole ja nii puudub kontakt 
tulevase teaduskonnaga. Juba 1974.
a. võeti nõukogu otsusesse sisse 
punkt, milles nähti ette ettevalmis
tusosakonna töötajate tarvis töö
ruumi eraldamist. Seda ei ole siiani. 
Selle koosoleku otsus näeb ette ruu
mi eraldamise füüsikakorpusest.

Ettevalmistuskursuste kevadine 
probleem on aastaid olnud kontin
gendi säilitamine. Mitmesugustel 
põhjustel (abiturientide lõpueksa
mid, kevadtööd) jätavad paljud siin 
kursused pooleli. Koosolekul leiti, 
keskkooliõpetajad ei toeta, ja täiesti 
õigustatult, abiturientide käimist 
ettevalmistuskursustel. Nemad pea
vad ennekõike koolis need teadmi
sed omandama. Ülikoolis tuleks nad 
enne kursustele registreerimist aga 
kutseorientatsiooni kabineti mater
jalidega tutvuma saata.

Kaasettekanne oli dots. J. Mikult.
¥  ÜTU nõukogu esimees dots. 

mid, kevadtööd) jätavad paljud siin 
U. Relno esitas nõukogule soovitu
se saamiseks 33 võistlustööd, mis 
saadetakse üleliidulisele konkursile.

Kahel viimasel nõukogu koosolekul 
hääletati dotsendi teadusliku kutse taot
lemise poolt V. Mürkheinale, L. Tuul- 
metsale, J. Soontakile, J. Kihole, H, Hei- 
terile ja K- Bachmanile.

Vanemteaduri teadusliku kutse taotle
mise poolt hälfetati meditsiinikandidaat 
A. Tammele ja keemiakandidaat A. Alu
maale.

Konkursi korras valiti riigi- ja haldus
õiguse kateedri professori kohale õigus
teaduse kand. dots. K. Püss, bioloogilise 
keemia kateedri professori kohtadele me
ditsiinidoktorid L. Tähepõld ja  U. Tarve, 
füsioloogia kateedri professori kohale 
meditsiinidoktor S. Teesalu.

VARJE SOOTAK

Üliõpilane ja auditoorium

P ä e v a p i ld t le iu ta ja ...
(Algus 1. lk.) 

tada valguspilte, oli keegi ameerik
lane. Hiljem, kui ta oli andnud lu
basid juba paljudele, loobus ta oma 
patendist ja andis valmistamise kõi
gile vabaks.

W. H. Fox-Talbot oli tihedas läbi
käimises oma kaasaegsete teadus
meestega. Eriti suured sõbrad te
male olid Michael Faraday, kes 
uuris elektrit, ja astronoom John 
Herschel.

W. H. Fox-Talbot tegi kõik oma 
katsed oma Lacock Abbey lossis, 
mis oli üle 700 aasta vana ja on 
ehitatud omal ajal nunnakloostriks. 
Hiljem sai see loss Talbotite oman
duseks. Praegu on selle lossi omani
kuks miss Matilda Talbot, Hiljuti 
ühe suurema remondi teostamisel 
avastas ta oma vanaisa fotoarhiivi, 
mille olemasolust seni keegi midagi 
ei teadnud. Kõiki esemeid kokku on

Matilde Talbot

seal umbes 50 000, nende seas väga 
palju igasuguseid gravüüre. Tänavu 
suvel 27.-29. juulini korraldas Miss 
Matilde Talbot Lacock Abbeys foto
kunsti leiutamise 100. a. mälestus
näituse, sest 1834. a. õnnestus Fox- 
Talbotil valmistada esimene pilt. 
Näitusel oli välja pandud ka see pi
sike lihtne kastike, camera obscura, 
•millega tehti esimesed fotod. Selle 
fotoaparaatide esiisa ja palju muud

ki materjali kingib miss M. Talbot 
Briti Muuseumi teaduste osakonna
le. Miss M. Talbotile on mujaltki 
tulnud palveid esemete saamiseks. 
Väikese kollektsiooni on ta- kinki
nud Washingtoni; palveid on veel 
Austraaliast ja Lõuna-Aafrikast. 
Mõned muuseumid on soovinud ese
meid osta, kuid omanik neid ei müü, 
ta ainult kingib oma vanaisa pä
randust.

Eestis viibib miss Matilde Talbot 
pr. E. Hünersoni külalisena. Täna
vu suvel rändas pr, E. Hünerson 
Inglismaal ja sattus parajasti foto
kunsti juubelinäituse ajaks Lacock 
Abbey lossi, kus tutvus lossi omani
ku miss M, Talbotiga ja sai temaga 
heaks sõbraks, nii et inglanna otsus
tas külastada Eestit. Miss M. Tal
bot saabuski 17. sept. pr. E. Hüner- 
sonile vastukülaskäigule, et tutvuda 
Eesti maa ja rahvaga. Külaline on 
kujutanud ette Eestit palju külme
mana ja on võtnud enesele kaasa 
tubli talveriiete varustuse.. ü lla tu
seks on aga ieidnud, et Eestis on 
temperatuur palju soojem kui Ing
lismaal. Tartus on külaline külasta
nud peaaegu kõiki meie kultuuri
asutusi, teiste seas on väga rahul 
Eesti Rahva Muuseumiga. Pühapäe
val on nad ühes pr. E. Hünersoniga 
külastanud Petserit, Võrut ja Muna
mäge jne. Miss M. Talbot sõidab 
Eestist ära 1. oktoobril, kuid ta ka
vatseb tulla talvel Eestisse tagasi, 
et näha ka Eesti talveloodust. Ing
lismaale jõudes tahab ta oma vana
isa gravüürid ja fotokogud anda üle 
Briti Muuseumile.

Eestil loota väärtuslikku kingi
tust. Et Eesti talle väga on haka
nud meeldima, siis on neil päivil te
mas tärganud mõte, et ta võiks kin
kida ka Eestile, kas E. R. Muuseu
mile või ülikoolile väikese kollekt
siooni esemeid, koopiaid ja gravüü
re fotokunsti esimestest toodetest — 
oma vanaisa pärandusest.

W i l l i a m  H e n r y  F o x  T a b o l t i  
(1800—1877) surmast möödub käesoleval 
aastal 100 aastat. Tartu Riikliku Ülikooli 
Teadusliku Raamatukogu fondides lei
dub suur kollektsioon fotograafiaalaseid 
inkunaableid. On teada, et need anneta
ti ülikoolile Talboti järeltulija M. Tal
boti poolt. Millal, miks, kelle kaudu, sel
le kohta mingisuguseid andmeid ei õn
nestunud senini saada. Mõningat sel
gust toob käesolev artikkel, mille aval
dame kärbetega ja  mõningate keeleliste 
parandustega, ning mis on trükitud 
1934. a. 25. sept. «Postimehes». Talboti 
kollektsiooni kohta vt. TRÜ TOIMETIr 
SED nr. 248. Teadusliku Raamatukogu 
töid II, 1969.

EHA SAARMA,
TULLIO ILOMETS

Venia legendi

Reedel, 8. aprillil kell 16.15 

ioimub peahoone auditooriumis 232 

eksperimentaalfüüsika kateedri dot

sendi kt. Valeri VassiHšenko avalik

loeng teemal «Проблема использо

вания солнечных элементов для 

энергетики будущего» dotsendi 

teadusliku kutse teotlemlseks.

Prof. VELLO PAST, 
FüüsUca-Keemlateaduskonna 

dekaan

Käesolav aasta on Oktoobrirevo
lutsiooni 60. aasta ja meie ülikooli
175., juubeliaasta, Sellest tulenevad 
ka meie ülesanded ja kohustused. 
Juba on asutud kavandatud plaane 
ellu viima: peahoone ja teisedki 
saavad uue, puhtama ilme. Arvesta
des nende tööde mahtu, tehti al
gust juba möödunud suvel.

Kõik, kes peahoones käinud, tea
vad esimesel korruse! Parrot’-, 
Abovjani- ja Veski-nimelist audi
tooriumi. Kuid kas iga üliõpilane, 
kellel õppetöö neis ruumides toi
mub, teabki, kes need inimesed olid 
ja mida nad ülikoolile andsid. Võib 
ju öelda, et neis ruumides ei ole 
midagi tähelepanuväärset, tavalised 
auditooriumid oma laudade-toolide- 
ga. SŽllest välisest lihtsusest prob
leem tekibki, mitte lihtne ühepäeva- 
probleem, vaid oluline ja suuremas
taabiline.

Kuidas suhtub üliõpilane, kes taot
leb kõrgemat haridust, sellesse 
keskkonda, milles ta 4^-6 aastat 
õpib? Kuidas need üliõpilased, kes 
mõne aasta pärast võtavad vastu 
diplomi ja kelle nägudes-tegudes 
ei paista kriimugi, hoiavad kõige 
elementaarsemat: auditooriumide si
sustust, alma mater'i sajandivanu- 
seid ruume? öeldes, et halvasti, ei

selgita see oluliselt midagi, Et see 
jutt el tunduks moraalitsemisena 
või tõrelemisena, selleks toon mõned 
näited.

Möödunud aasta augustikuu vii
mastel päevadel, kui ülikool valmis
tus õppeaasta avamiseks, vaatasime 
peahoone komandandi Lembit Vald
maaga auditooriume. Leidsime koos 
majandusosakonnaga võimalused ja 
vahendid üle värvida lauad peahoo
ne auditooriumides 102 ja 139. Vär
vimine oli ainuke võimalus katmaks 
joonistusi, kirjutisi, luuletusi, rõve
dusi jne. Lauad kaetigi helerohelise 
lakkvärviga mitmekordselt üle, 
sest «tõõ» oli olnud küllalt põhja
lik. Kahjuks polnud siis aega üle 
värvida lauad ka teistes auditooriu
mides. Mis juhtus uue ilme saanud 
laudadega?! Juba 10. septembril 
ilmusid taas «joonistused-kaunistu- 
sed». Oli jälle rikutud 3—4 lauda. 
Ja nii asjaosaliste endi keelepruu
gis «eksponentsiaalselt tõusvas tem
pos». Tegemist oli tulevaste füüsi
kute ja matemaatikute, auditooriumi 
102 kasutajatega. Kevadsemestril 
anti veel «viimane lihv» ja praegu 
on lauad niisamasugused või veel 
hullemad kui enne ülevärvimist (De
tail: seal, kus enne oli aegade jook
sul sissekulutatud jooni, ilutsevad

nüffd noa lõikes «reljeefsed iiguu 
rids). Samuti käis kä' 139: auditoo
riumi käsi.

Käesolevaks semestriks remonditi 
peahoones auditoorium 127, lauad 
kaeti värviga. Selle ruumi koormus 
pole suur, põhiliselt ainult filoloogi
de kasutada, kuid juba esimestel, 
päevadel ilmusid ka nendele lauda
dele lillekesed. Kahju küll, aga mit
te vaasides. Kui teaduskonnas e< 
võeta midagi ette, ilmuvad varsti 
ka esimesed «viljad».

Mida teha? Katta lauad terasplaa 
tidega? Kahtlemata on reaalsemaks 
variandiks lihtne tõsiasi: kes teeb, 
see ka vastutagu! Tunniplaan on 
edaspidi muutumas vähem pingeli
seks, teaduskonnad hakkavad paik 
nema kompaktsemalt ja järelikult 
uue mööbli kasutuselevõtmisel või 
remontimise järel on selle hilise 
m(ad) kasutaja(d) või lõhkuja(d) 
teada. Teravdame kontrolli, leia
me süüdlase, koostame akti ja prob
leem on lahendatud. Selline variant 
sobib juba praegu majandusteadus
konnale, järgmisel semestril füüsi- 
sikutele jne. See on aga kõige põla
tum, administratiivne meetod!

Jään lootma, et üliõpilased ise 
on suutelised tegema vajalikke jä 
reldusi ja et koos komsomoliorga
nisatsiooniga leitakse teine, ainu
õige variant,

MATI SALUNDI, 
õppeosakonna juhataja

Suvemalev —  mis see on?
Mõne viimase aasta jooksul on 

TRD suvetöödest, mille tegid läbi 
kõik esimeste kursuste tudengid, 
välja kasvanud TRÜ suvemalev. 
On suurenenud tehtavate tõöde kaal 
ja maht, vastavalt sellele ka töö
tasu, ehkki tööperiood on jäänud 
endiseks — 1 kuu. Alates mõõdu- 
nud aastast kuulub meie suvemalev 
täieõigusliku piirkonnana EÜE 
koosseisu. Et suvemalev on säilita
nud siiski oma nime «malevana», 
tuleb sellest, et kuigi ta on EUE 
üks piirkondi, erineb ta samal ajal 
tavalistest piirkondadest mitmeti.

Esiteks. Suvemaleva rühmad koos
nevad peaaegu eranditult TRÜ tu
dengitest (enamikus esmakursuslas- 
test). On ju iga TRÜ üliõpilane 
vähemalt viis aastat Tartu linna ko
danik ja oma ülikooli patrioot. 
Igaüks meist tahab, et meie kodu 
oleks kena ja korras. Ainuüksi mõt
temõlgutusest siin ei aita, tuleb 
kõige pakilisematele töödele käed 
külge panna.

Teiseks. Suvemaleva tööperiood 
on märksa lühem kui EÜE teiste 
piirkondade rühmadel. Töö pare
maks organiseerimiseks on sel suvel 
suvemalevas kaks vahetust: 4.-29. 
juulini ja 1—26. augustini. Kes aga 
tahab, võib töötada ka kaks vahe

tust järjest.
Kolmandaks. Peaie ehitustööde 

teevad suvemalevlased veel teisi 
töid, mida kapitaalmahutuste ja 
rubladega mõõta ei saa. Kuidas 
saab hinnata näiteks tööd vastu
võtukomisjonis või raamatukogus? 
Ka töötavad suvemalevlased meie 
šeflusettevõtetes, kus just suvel, 
puhkuste perioodil, rioori usinaid 
töökäsi vajatakse. Sel aastal on 
suvemaleval täita eriti tähtis üles
anne — läheneb ülikooli taasava
mise 175. aastapäev, sügiseks pea
vad õppehooned saama uue ja pi
duliku ilme, valmimist ootab füüsi- 
kakorpus ning täies hoos on Tea
dusliku Raamatukogu uue hoone ehi
tamine. Seega hakkavad rohkem kui 
pooled suvemaleva rühmad tegema 
ehitustöid. Need rühmad võtab oma 
erilise hoole alla sel aastal esimest 
korda suvemaleva staabis tegutsev 
ametimees — peainsener (TPI ehi- 
tusteaduskonna tudeng). Ka ehitus- 
rühmade meistriteks saavad TPI 
üliõpilased. Teiste suvemaleva rüh
made meistrid on vastavate ette
võtete töötajad. Töötama hakkavad 
rühmad sel suvel õlletehases, mööb
likombinaadis, plastmasstoodete 
katsetehases. konservitehases ning 
Teedla sovhoosis.

Neljandaks. Erinevalt teistest 
EüE piirkondadest elavad peaaegu 
kõik suvemalevlased (v. a. Teedla 
rühm) linnas ühiselamutes. Kuid 
kunagi pole head ilma halvata ja 
halba ilma heata. Igal nädalal on 
suvemaleviastel võimalik peale oma 
rühma ettevõtmiste osaleda staabi 
poolt organiseeritud üritustel.

Traditsiooniks on kujunenud üht’ 
sed laupäevakud Teedla sovhoosis, 
laevasõidud Peipsil, disko- ja te
maatilised õhtud ülikooli klubis, 
vaidlus- ja kohtumisõhtud «Sophok- 
leses» jne.

Tegevust jätkub! Juurde jääb 
vaid iisada, et kuna suvemalev oma 
töö spetsiifika tõttu teiste EUE piir
kondadega võistelda ei saa, käib 
meil endal malevasisene võistlus 
ikkagi, mille võitja (kokkuvõtted 
tehakse suvemaleva kokkutulekul) 
saab õiguse osa võtta EÜE kokku
tulekust. Et sel aastal toimub töö 
kahes vahetuses, teeme ka kokku
võtteid kaks korda.

Esmakursuslane! Mõtle kiiresti 
ja sügavalt järele, kus Sa tahaksid 
suvel töötada. Kes siiski otsustab 
suurde malevasse minna, tulgu es
malt läbi ELKNÜ TRÜ komiteest 
Kõik teised tudengid ärgu unusta
gu, et täidetud EÜE perfokaartide 
koht on samuti ELKNÜ TRÜ komi
tees!

AILI PIKAT

• • •»

UTU iiisioloogiaring tähistas aastapäeva
17. märtsil toimus füsioloogia ka

teedris ÜTÜ füsioloogiaringi 29. 
aastapäeva tähistav pidulik koos
olek. Seekordne erines ringi tavalis
test ettekandekoosolekutest: vanas 
raamatukogutoas olid laual lilled, 
õhus hõljus head kohvilõhna, õppe
jõududest olid kohal kateedri juha
taja professor E. Vasar, dots. S, Tee
salu, van.-õp. H. Kingisepp.

Raviosakonna IV kursuse üliõpi
lane Tiit Meren, eelmine ringivanem, 
esines ettekandega teemal «And
meid sülje koostisest ja omadus
test». Rohkete kirjandusaridmete ja 
oma uurimistulemuste üldistusena 
näitas esineja, et sülje uurimine on 
oluline mitte ainult seedefunktsioo- 
ni, vaid ka organismi üldise seisun
di hindamisel ja pakub huvi prakti
lisele meditsiinile. Teine ettekanne

oli raviosakonna II kursuse üliõpi
laselt Virge Hermikult tee
mal «Toitekäitumise regulatsioon». 
Järgnes elav diskussioon, milles osa
lesid ka õppejõud. Huvitavalt täien
das käsitletud teemasid dots. S. Tee
salu.

Füsioloogiaringis on enamik liik
meist arstiteaduskonna II ja III 
kursuselt. Kokkupuude eksperimen
taalse teadusharuga võimaldab 
omandada teadustöö ja kirjanduse 
refereerimise kogemusi, olles eelkoo
liks kliinilise meditsiini probleemi
desse süvenemisel Suur tähtsus on 
juhendavate õppejõudude toetusel ja 
mõistval suhtumisel.

Ringi vanem Ilmar Amjärv andis lühi
ülevaate füsioloogiaringi senisest tege
vusest. Kirjanduse ülevaateilt ja refe
raatidelt, mida koostati algusaastail 
(ringi asutamise aeg on 18. märts

1948. a.), jõuti üsna peatselt eksperi
mentaalsete uurimusteni, mille tulerrtusi 
on esitatud ringi koosolekutel ja ÜTÜ 
konverentsidel. Mitmed tööd on saanud 
auhinnalisi kohti üliõpilastööde konkurs
sidel. Paljudest füsioloogiaringis aktiiv 
selt kaasalöönud inimestest on saanud 
tuntud teadlased ja  arstid. Füsloloogia- 
ringis on võimalik tegelda seede-, vere
ringe- ja hingamisfüsioioogia. aga ka 
kõrgema närvitalitluse jt. füsioloogia 
küsimustega. Et lähenemas on füsioloo
giaringi 30. aastapäev, on praeguste 
liikmete huviobjektiks ka ringi ajaloo 
küsimused. Ajaloo uurimisele annab 
hoogu Tartu ülikooli taasavamise 175. 
aastapäev.

Koosveedetult süvenes ühtekuulu
vustunne ja arusaamine, et ka ül i 
õpilaste tööga on võimalik meie 
teadmiste piire laiendada. Tuled kus
tusid majas alles hilisõhtul.

ILMAR AMJÄRV,

ÜTU füsioloogiaringi vanem

• •

EUE meditsiiniteenistus teatab

Alljärgnevad EUE-77 rühmade 
liikmed peavad end vaktsineerima 
puukentsefaliidi vastu.

Tartu piirkond: Pajusi, Nõo, 
«Avangard», Sootaga, Kuremaa, 
Võisiku, Laeva, Rõngu, «Rahvaste 
Sõprus», Lustivere, EPT Põltsamaa.

Lõuna-Eesti piirkond: «Tahe», 
Laatre, Keeni, Vastseliina, Antsla, 
Kirdi, EPT Võru, Võhandu, Põlva, 
Ahja, Taevaskoja, Veriora, Koiola, 
Mooste, EPT Valga.

Sakala piirkond: Polli, Gagarini, 
Kamara, Karksi, Suislepa, Pärsti, 
Sindi, Pärnjõe, Tõstamaa, Uusna, 
Leie, Sinialliku, Pärnu-Jaagupi, 
Vändra.

Rakvere piirkond: Mäetaguse, 
«Kaljuranna», Sirgala.

Sotsialismimaadesse sõitvad üli
õpilased peavad olema vaktsineeri
tud teetanuse ja rõugete vastu, Kar
jalasse sõitvate rühmade liikmed 
teetanuse ja puukentsefaliidi vastu, 
Komi, Gagarini, Stavropoli rühmade 
liikmed teetanuse vastu.

Kes ei ole veel vaktsineerimas käi
nud, tehku seda juba täna!

Vaktsineerimised püüame lõpeta
da Eesti NSV territooriumil tööta
vatel rühmadel aprillikuu jooksul, 
teiste rühmade liikmetel 1. juuniks.

RALF ALL1KVEE,
EÜE peaarst

Tafdluskonkurss

Sellekevadine teaduskondadeyahe- 

line taidluskonkurss on siis läbi ja 

kohad said ritta järgmiselt: 1. ma- 

jandusteaduskord, 2. arstiteadus

kond, 3. kehakultuuriteaduskond, 4. 

matemaatikateaduskond, 5. bioloo- 

gia-geograafiateaduskond, 6. filoloo

giateaduskonda 7, ajalooteaduskond,, 

8. keemiaosakond, 9. ja 30. kohta ja 

gavad füüsikaosakond ja õigustea

duskond, kes millegipärast oma ka

vadega žiirii ette ei jõudnudki, 

Pikemalt ülejärgmise nädala 

numbris.



Õhtu ise ke skisrammmu уу

з д ?
«Teater algab kahe inimese koh

tumisest. Tarvis on ruumi, millest 
üks inimene läbi läheb, ja teist ini
mest, kes seda vaatab.» Nõnda 
alustas möödunud teisipäeva õhtul 
teatrist huvitatud üliõpilastega sil
mast silma vestlust ENSV teeneline 
kunstnik Evald Hermaküla.

Jutt sellel õhtul vanas kohvikus 
oli küll laialivalguv, kuid nii või 
teisiti seotud teatrieluga, selle mit
mepalgelise olemuse, funktsioonide 
ja arenguga. Üllatas kuulajate ak
tiivne osavõtt. Esitati suur hulk kü
simusi, mille hulgas, nagu alati, oli

Ruumiline 
Hermaküla
seegi kord päris tobedaid («Kuhu on 
koer maetud?» jms 

Hermaküla iseloomustas praegust 
teatrisituatsiooni, milles tema arva
tes valitseb juba ammu seisak, ja 
kuigi on mõningaid novaatorlikke 
lavastusi, ei muuda see märgatavalt 
Eesti teatri üldpilti. Kõrgseis oli 50. 
aastate lõpul — 60. alguses, parim 
lavastus: Panso «Inimene ja jumal». 
Sellest alates pole kvaliteet tõusnud, 
kuigi on sama taseme kordamisi. 
On ka uusi lavastuslahendusl, kuid 
sellele vaatamata pole teatritegemi
ne sisuliselt uuele ning kõrgemale 
tasandile jõudnud. Uut üldist tõusu 
võib oodata ilmselt siis, kui teatri

maailma objektiivsed ja subjektiiv
sed tegurid täielikult ühte lange
vad.

Nagu Hermaküla ütles, ei ole 
aru saanud, miks praeguseni pote 
TRU-s veel üliõptlasteatrit. On ol
nud vaid mõned katsetused, kuid 
need kahjuks katsetusteks jäidki, 
Igal juhul soovitab Hßrmaküla sel
lel entusiastil, kes ülikoolis teatrite
gemise pisiku lahti laseb, arvestada 
kaht olulist tingimust: aega ja 
kohta.

Kas kohtumisest tuntud lavasta
jaga ka mingit kasu saadi, sellele 
saab vastata üksnes inimene, kes 
õhtust osa võttis. Aga kas tasubki 
alati kasu otsida? Igatahes ruum oli 
soe ja ruumis rääkis Evald Herma
küla ja teda kuulati huviga ja väl
jas paukus teatrikuu viimaste päe
vade aegu alanud pakane.

ANDRUS ALLIKVEE, 
RAIMU HANSON

«Mida arvab filoloogidest inime
ne, kes ise pole filoloog?»

- «Neist pole võimalik üldse mida
gi arvata.»

«Miks?»

«See teine küsimus on juba liig
ne. Iga inimene, kes pole ise filo
loog, taipab seda jalapeait, seda po
le võimalik seletada. Keemikud — 
see on teine asi . . .» (keemiaosa- 
konna komsomolisekretär).

See intervjuu toimus neljapäeval, 
24. märtsil ülikooli uues kohvikus. 
Leidis aset filoloogiateaduskonna 
õhtu, mis seekord oli pühendatud 
teatrikuule.

Viktoriinikorraldajate Raimu Han- 
soni ja Rein Tootma «sügavad 
kahtlused» filoloogide teatrialaste 
teadmiste kohta lükkas ümber või

dukas võistkond «Viina katk» (e^Stt 
fil. III kursuse tütarlapsed).

Pärast lühiintervjuud teaduskon
na dekaani Ago Künnapiga astus 
filoloogide ette vanemuislane Lem
bit Eelmäe, kes rääkis nii oma ku
junemisest Jürka ja Mogri Märdini 
kui ka «Vanemuise» edasistest plaa
nidest ja üldse näitleja tööst rolli
ga.

Toredaks lõppakordiks õhtu «amet 
likule» poolele kujunes žurnalistide 
Jaan Rekkori ja Erki Berendši män 
gitud paroodia TV ja raadio teemal, 
mida ei seganud ka väike tehniline 
äpardus enne show algust,

Jätkasid diskorid.

VELVE LEPIKOV

Igasse teaduskonda 
rahvaspordiklubi!

Juba mõned aastad on (rahvaspordi küsimusš ülikoolis püüdnud la
hendada sellenimeline nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate, kuid selleks 
sobivate spordialade esindajad. Tegevuse parandamiseks suurendati tä
navu nõukogu koosseisu kahekümnele liikmele.

Ilmselt ei oie ka see veel piisav, sest nõukogu poolt planeeritud üritu
sed (kasvõi väljaantud rahvaspordi kalendri vahendusel) ei ole jõud
nud kõigi töötajateni ega viimaste kursuste üliõpilasteni, kellel kohus
tuslikku kehalise kasvatuse kursust enam pole.

Konkreetseks ettepanekuks ja väga reaalseks võimaluseks rahvaspor
di süsteemi täiustada oleks iga teaduskonna juurde oma rahvaspordi 
klubi loomine.

On vist enesestmõistetavalt selge, et teaduskonna baasi! on rahva- 
sporti kergem ja huvitavam organiseerida, sest seda soodustab suhte
liselt väiksem kollektiiv, tihedam suhtlemine ja üksteise tundmine, tea
duskonna spetsiifika ning võimaluste arvestamine, samuti väljakujune
nud või väljakujundatavad traditsioonid.

Kõike eespool öeldut arvesse võttes peaks klubi tegevusprogramm 
laiem olema kui ainult osavõtt mõnest massiüritusest või kehaliste har
jutuste sooritamisest mingis rühmas.

Alljärgnevalt mõningad soovitused, millest võiks tegevusprogrammi 
koostamisel juhinduda.

1. Klubi moodustamiseks koondada aktiiv ning valida juhatus. Liik
mete värbamiseks teha rahvaspordialast selgitustööd allüksustes, labo
rites, kursustel jne. Planeerida tegevus, üritused ja samas elavalt tut
vustada oma saavutusi, läbiviidud üritusi ja kogemusi, aga ka mõnusid, 
emotsioone. Organisatsiooniliste aluste tugevdamiseks jaotada uhis- 
kondlikud ametid, et täita üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid. Klubil 
peaksid olema ka oma kroonikaraamat ja fotoalbumid, mis kajastaksid 
klubi tegevust ja arengut ning pakuksid huvi kõigile.

2 Kaasa tõmmata klubi liikmeskond teaduskonnasiseste ja -väliste 
ürituste läbiviimisele, sest ürituse õnnestumiseks on vaja korraldajate 
käsi, nõuandeid ja vahel teisigi abimehi.

3. Korraldada temaatilisi klubiõhtuid, tehtu arutlusi, muljete vaheta- 
misi jne. Kollektiivis on alati liikmeid, kes on viibinud matkadel, reisil, 
ekspeditsioonil, osa võtnud sportlikust sündmusest jne., miks sus ei 
võiks need muljed diapositiivide, filmi või vestluse kaudu ka teisteni 

jõuda.
4. Pidada kohtumisi teiste teaduskondade klubidega, vahetada 

kogemusi, sest eks igal teaduskonnal kujune välja omad tavad, tra
ditsioonid, tingimused ja ka leidlikkus tegevuses, midagi omanäolist. 
Kohtumised võiksid olla ka puhtsportlikud, muidugi mõlemale voime- 
tekohased. Kohtumisi võib korraldada ka teiste kollektiividega. Näiteks 
mitmepäevasel jalgsi- või suusamatkal võiks väga huvitavaks kujune
da kohtumine peatuskohas vastuvõtva kollektiiviga (kool, kolhoos, 
asutus jne.). Matkade organiseerimisel tulekski tugineda eeskätt kooli
dele, sest eks meie lõpetanute kaudu ole mõndagi kergem organiseerida 
ja ka majandusküsimusi lahendada.

5. Oheks eesmärgiks klubi tegevuses peaks olema tugevate ja tore
date traditsioonide loomine. Need võiksid olla seotud teatud tähtpäe
vadele pühendatud matkad, VTK normatiivide sooritamise, omavahe
liste võistluste korraldamisega, aga ka teiste nn, kultuuriprorammis 
ettenähtud ürituste organiseerimisega.

6. Teaduskonnasiseselt pidada arvestust üritustest osavõtmise kohta, 
selgitada paremad ja aktiivsemad allüksused. See teeb asja põneva
maks, loob pinget ning peaks kaasa aitama tegevuse veelgi suuremale 
hoogustamisele.

Rahvaspordi nõukogu omalt poolt püüab jõu ja nõuga igati kaasa 
aidata rahvaspordiklubide loomisele ja nende abistamisele ning loo
dab, et algatatud mõte teaduskondades toetust leiab. On ju selline te
gevus oma kollektiivis palju emotsionaalsem, toob huvitavaid mõtteid 
ning lahendusi ja mis kõige olulisem, saavutatakse peamine eesmärk — 
tervise tugevdamine, töövõime säilitamine, reipa meeleolu loomine, 
kollektiivsustunde kasvatamine ja pinge maandamine.

UNO SAH VA,
TRÜ rahvaspordi nõukogu esimees 
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Loenguteksticfe tonkurss
ELKNÜ Keskkomitee korraldab kuni 15. oktoobrini k. a. Suure 

Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale pühendatud noor- 
sooauditooriumile mõeldud loengutekstide konkursi deviisi all «NOO
RED, SOTSIALISM, TÖÖ!»

Konkursi eesmärgiks on kasvatada noori Kommunistliku Partei ja 
nõukogude rahva kuulsusrikaste revolutsiooniliste, võitlus- ja töötra
ditsioonide vaimus, aktiviseerida leninliku komsomoli tegevust, valgus
tada ulatuslikumalt Eesti kommunistlike noorte võitlusteed ja kange
lastegusid.

Konkursist võivad osa võtta kõik asjast huvitatud isikud piiramatu 
arvu töödega.

Loengutekst peab olema lihtsa sõnastusega kõrgel ideeiis-poliitilisel 
tasemel. Samuti peaks ta olema seotud kohaliku materjaliga ning ar
vestama noorsooauditooriumi omapära (tuleb ära märkida, mil
lisele auditooriumile loeng on mõeldud). Tsiteerimisel viidata algalli
kale. Loengule lisatagu loengu plaan ja kasutatud kirjanduse loetelu. 
Konkursist osavõtjal tuleb esitada märgusõnaga varustatud käsikiri 2 
eksemplaris, lisada märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, kus on 
andmed autori kohta. Tagasi loengutekste ei anta.

Parimaid autoreid autasustatakse ELKNÜ KK aukirjade ja rahaliste 
preemiatega: I preemia 75 rubla, I! preemia 50 rubla Ja Ш  preemia 35 
rubla. Premeeritud tööd avaldab ELKNÜ KK lektorite grupp.

Tööd tuleb saata aadressil 200 001, Tallinn, Kreuksä t. 20, ELKNÜ 
KK lektorite grupp (tel. 44$-9I3).

Üliõpilane ja diskoteek
•  DISKOKING PIGISTAB

•  DISKORITE VÕISTLUSE 

VÕITJAD TEADA

Diskor astub omaealiste ette soo
viga sisustada oma vabast ajast si
nu vaba aega, lugeja, õppekoor- 
mus on tal sama mis sinul, aga 
näe, temal õnnestub veel meie muu
sikalist silmavaadet rõõmustada. 
Seda klubi seinte vahel juba aastast 
1972, kuna kuulamisõhtud sobisid 
aasta varem EPA klubi kamina
saali. Diskovorm lubab rahvusvahe
liselt kõrgetasemelisel helikeelel 
(plaadistused) asuda iga noore 
muusikahuvilise tavaellu. Ning eks 
vabane meie ansamblid vajadu
sest vahendada rohke vaevaga laen- 
repertuaari, jääb enam mahti ise 
muusikat teha.

Spetsialiste kerge muusika vallas 
on raske leida, õpetaminegi alles 
tulevikuplaanides. Neist sajast pisi
asjast, mida diskor peaks teadma 
(mida aga kusagile õppeprogrammi 
ei mahuta), jätame esialgu alles 
kolm olulist,

I. Noorte kohtumispaik. Meie 
maratondiskod ei ole just soodsad 
tutvuste jms. suhtlemisvormide 
jaoks. Klubil iisapuhkeruume ei ole 
pakkuda — seisa trepil ja proovi 
meelismuusika taustal (kuna ilusat 
lugu sinu jutuvada kuulata ei la
seks) leida aega ja võimalust sõp- 
radelegi paar sooja sõna kosta. 
Tõsi, remont majas käib.

II. Informatiivsus. «Värske muu
sika» nõuab vastuvõtul e e 1 i s к v a- 
l i t e e t i .  Leierdatu ei vaja isegi 
kommentaare. Miinimumvarustus 
peaks olema 2 stereogrammofoni, 2 
stereomagnetofoni, mikrofonid -f 
diskor -f abiline. Meie klubil pol
nud tihti võimalik paigaldada isegi 
teist grammofoni, hoopis puudus 
stereomagnetofon (260 rubla, aga 1 
pääse 80 kopikat, 600 külastajat 
ohtuga ...). BEAG-võimenduse sai
me pärast nelja-aastast eelisjärje
korras olemist. Sama ajaga jõudis 
iga restoran endale selle «kultuuri- 
vahendi» hankida. Koduvabariigi 
muusikat tutvustanud diskor Rein 
Lang tassis küll usinalt kohale isik
liku maki, aga võimendusega seda

Lõppenud aasta muusikaelust 
kokkuvõtteid tehes on levinud 
ütlemine, et uusi biitleid ei ole 
sündinud. Käesoleva aasta koh
ta sellist väljendit enam tarvi
tada ei saa. Esile on kerkinud 
koguni kaks gruppi, kes preten
deerivad sellele austavale nime
tusele.

3. märtsil sündisid Liverpoolis 
27-aastase Clara ja 32-aastase 
Anthony Mattneusi peres neli
kud poisid, kellele vanemad 
andsid «The Beatlesi» liikmete 
nimed. Samuti on vanemad ju 
ba palganud lastele mitu m uu
sikaõpetajat. Inglismaa ajakir
jandus alustas kohe laialdast 
kampaaniat õhutamaks uut biit- 
lomaaniat. Plaadifirma «Re
birth», mis asutati juba teisel 
päevai pärast nelikute ristimist, 
püüab kokkuleppele jõuda pois
te isaga, et sõlmida leping heli
plaatide väljalaskmiseks, millele 
oleksid jäädvustatud imikute esi-

kvaliteetselt ühendada, paraku ei 
suudetud.

III. Sisuline külg. Nagu Vello 
Pohla rõhutas 12.— 13. märtsil Tal
linnas toimunud diskorite esimesel 
vabariiklikul seminaril, kannab 
rocÄ-muusika endas lääne eesrindli
ku noorsoo rahulolematust valitse
vate klasside suhtes, püüdu muuta 
inimväärsemaks sealset olukorda. 
Meie diskorite kajastuses kuuleme 
klatšijuttu prillidest ja lõhutud 
kitarridest. Rõhutan siin uuesti, et 
vabariigis on rocfc-muusika spetsia
liste vähe. Aga nii «trampida jalga
dega» selle muusika sisulise külje 
peal? Läti ning Leedu NSV kesk
raamatukogud tellivad välismaalt 
vastavasisulisi ajakirju.

Pöördume tagasi diskorite kon
kursi juurde. Võõrkeelse muusika 
vahendamine nõuab seega kaht eri 
maneeris õhtu ülesehituse valda
mist: (a) meelelahutuslik-informa- 
tiivne, s. o. tantsusaal -f lugude 
sekka paarirealisena sõnum ansamb
lite käekäigust -f lugude populaar
suse kajastamine — tantsurütmide 
rahvusvaheliselt mõistetav «do-re- 
mi-laula-kaasa-nii», saab läbi ka 
käibenaljadega; (b) lavastuslik-si- 
suline, s. 0 . intellektuaalse rock
muusika avamine, vahendamine ees
ti keelde, millega kaasneb püüe 
taastada emotsionaalset kõlajõudu. 
Ainuüksi heliplaat ei ajenda kollek
tiivset elamust. Selline õhtu pole 
mitte ainult jalgade rahuldamiseks.

Ühineda saavad need kaks vormi

vahest täielikult ainult kodukeelse 
roc£-muusika («Mess», «Ruja», 
«Polyphon» jne.) kasutamisel, kus 
lugude sisu ei vaja teises keelee 
«ümberütlemist».

♦

Austame kriitikaga (mis pole 
mitte materdamine) osalejaid. Hu
vitav on, et diskoreid oli nii TRO, 
EPA, TPI ja TPedI juurest, mitte 
ainustki Konservatooriumist ega 
ERKI-st. Kokku oli neid 17, jälgi
da tuli 9 õhtust etteastet. Kahelt 
õhtult leidsime laureaadid — tublid 
poisid, et tulid, muidu jaga vaid 
eripreemiaid..,- Jätkuks neidki: 
Aleksander Gradski «Romanss ar
munutele» propageerimise eest, hu
vi tõstmise eest sotsialismimaade 
muusika vastu . . .

2ürii hindas oskust suunata pub
liku maitset helirägastikus, uute 
diskovormide sissetoomist ja või
meid õhtu ettekandmisel, s. t. pub
liku valitsemise oskust. Et muusika 
kõrge kunstilise taseme loovad he- 
lifirmad, jääb vaid koostada õhtu 
helivalik maitsekalt ning see indivi- 
viduaalse omapäraga ette kanda. 
Laureaate on kaks. EPA klubist Ülo 
Kurm (abiline noor energiaküliane 
Toomas Kiilaspea). Nende kontsert
osa kandis huvitav, aga samas prae
guste noorte seas unustusehõlma va
junud ansambel «Flock». Edasises 
läbisime tantsides kõik rütmimuusi- 
ka arenguetapid ning hoides «stiili- 
näiteid-helivõtmeid» kõrvus, saime 
orienteerumisoskuse edasiseks. Dis
kot värskendas vahelauljagi, kujun
dasid kaasa vaatepildid epidiaskoo- 
bilt ansamblitega «tutvust hoid
maks».

TRÜ-le kindlustas aupaiste Rein 
Lang (abiline Mihkel Lember). Oli, 
mida jalakeerutuse kõrval meenuta
da. õhkkonna «Suure Olav Osolini» 
aegsete etteastete maneeris lõi juba 
üliopilasansambli «Meedium* ette 
aste- Nende Instrumentaalselt ha»« 
räv intellektuaalne rocÄ-muusika ori 
võimaldanud harva ülesasteid. Tõsi 
ta on: nii klassika kui arengujõuli- 
ne rocÄ-muusika nõuab aktiivset 
kaasamõtlejat. Kes aga peoõhtu! 
viitsib? Jätkus nalja ja naeru oma- 
vändatud filmitüki esilinastuseks, 
tudenglikku kriitikarõõmu. Publiku
le harjumatu oli püüe ajada tant-

(Järg 4. lk.) 
sem an»

4l£ued in itlid  on sündinud!
mesed häälitsused. Kahtlemata 
tuleb veel aastaid oodata, enne 
kui noored biitlid muusikamaa
ilmas oma sõna sekka oskavad 
öelda, sest praegu väikesed Rin- 
go, George, John ja Paul vald 
söövad, magavad, nutavad ning 
teevad mähkmeid märjaks.

*

Ühe soliidse muusikaajakirja 
viimasest numbrist võime luge
da: « ...m uusika on tõepoolest 
revolutsiooniline. Sellise suure 
pöörde suutis omal ajal esile 
kutsuda vaid «The Beatles». Nii 
et seda ansamblit võib täie ju l
gusega kutsuda nimega «New 
Beatles».»

«Smudgy Busybody», kellest 
artiklis juttu, moodustati alles 
käesoleva aasta jaanuaris. Kuu 
hiljem ilmus juba esimene LP 
«Dont’t play, please!», mis müüdi 
kahe päevaga kuldseks ning m il
le nimilugu jõudis ka enamiku 
riikide edetabelite tippu. Prae
gu peaks olema valmimas teine 
kauamängiv heliplaat.

Ansambli pesamuna on 1960. 
aastal sündinud laulusolist 
Johnny Little, meeldiva hääle 
Ja veel meeldivama välimusega

nooruk. Soolokitarrist Patrick 
Freckle, kel seljataha on jää
nud tegutsemine gruppides 
«Buzzer» ja «Unison Dicke», on 
juba lähenemas kolmekümnele. 
Leon Greeper (22 a. vana) m än
gib basskitarri ja kammipilli. 
Löökriistade taga istub niisama 
vana Ron Weathercock, kes 
ametilt on hoopiski kokk. An
sambli liikmed mõistavad üks
teist väga hästi ning on lühike 
se ajaga saavutanud hea kokku
mängu — põhiliselt bridžis. 
Tekstide suhtes ei saa mingit 
hinnangut anda, sest Johnny 
laulab suahiili keeles. «Smudgy 
Busybody» muusika on «Sla- 
de’i» ja «Pink Floydi» omapä
rane süntees. Parima iseloomus
tuse annab aga grupi juht 
Patrick Frenckle ise: «Teeme 
muusikat neile, kes ei küüni se
da mõistma,»

Lõpetuseks veel teadmiseks 
«bed Zeppelini» austajaile, et 
Tartus tulid täna firma «Melo- 
dija» väljaandel müügile väike
sed heliplaadid lugudega an
sambli neljandalt ja viiendalt 
LP-lt.

A N D U  LÄTTE



TARTU OLIKOOL
JA VENE-TURGI SÕDA 1877— 1878
VIKTOR KALNIN

Eriliseks sündmuseks Tartu üli
kooli ä ja loos oli õppejõudude ja 
üliõpilaste osavõtt Vene-Türgi sõ
jast aastail 1877— 1878, mis tõi 
bulgaaria rahvale vabanemise Türgi 
sultanite ikkest. Mitmed õppejõud, 
,P3ljüd üliõpilased ja ülikooli kas
vandikud osalesid arstiabi andmi
sel .haavatud ning haigetele sõja
meestele Bulgaaria ja Kaukaasia 
sõjaväljadel. Ülikooli haavakliinikus 
oli eraldatud 30 voodikohta haava
tud sõjameestele. Paranenud haige
te uutega asendamise korra suhtes 
oV Tärtu arvatud Moskva evakuat- 
sioonikomisjoni piirkonda.

Haavatud ja haigete sõjameeste 
abistamise kampaania Tartus sai 
tegelikult alguse naistelt.. Kuue nai
se,’ sealhulgas Tartu õpperingkonna 
■kuraatori, professorite Wahli ja 
Bergmanni abikaasade1 üleskutsel 
;kogünes 29. aprillil 1877 ülikooli 
aulasse peaaegu 1000 inimest. 
Juhatas proua E. Saburov. Mitmed 
kohalviibinud mehed,- sealhulgas 
professor E. Bergmann, võtsid sõna 
naiskomitee moodustamise toetu
seks. Eestikeelse lühikõnega esines 
lektor M. Veske. Valiti 23-liikmeline 
Tartu Naiskomitee, milles oli naisi 
kõigist seisustest. Kohe pärast istun
git annetas eesti soldatinaine Mall 
Väli villase rätiku ja 2 hõberubla. 
üliõpilased kogusid 1000 rubla ja 
andsid need naiskomitee käsutus
se. Akadeemiline Lauluselts oma 
juhataja Brenneri ettepanekul kor
raldas heategeval eesmärgil kont
serdi. Prof. E. Bergmann pidaš 
naiskomitee heaks ülikooli aulas 
tasulise populaarse loengu «Era- 
abist haavatud sõjameeste hoolda
miseks». Akadeemilise Musse direkt
sioon andis naiskomiteele osa ruu

me, milles see organiseeris voodi-, 
ihupesu, sidemete jm. valmistamise 
proua Bergmanni juhendamisel. Sel
lest tõõst võtsid agaralt osa ka 
eestlastest naised ja tütarlapsed.

Haavatute hooldamiseks ja selleks 
vajalike vahendite muretsemiseks 
loodi 1. märtsil ülelinnaline komitee. 
Sellesse kuulus ka 3 ülikooli pro
fessorit. Mehed moodustasid eraidi 
oma komitee justiitsbürgermeistri 
Kupfferi eesistumisel 14. mail. Selle 
koosseisu kuulusid professorid A. 
Böttcher ja G. Dragendorff.

Puhkenud sõja haavatute toeta
mise ja hooldamise püüdlustes tehti 
uus tähtis samm 19. mail, mil asu
tati Punase Risti Seltsi (tekkis Ve
nemaal 1867. a Haavatud ja Haigete 
Sõjameeste Hooldamise Seltsi nime 
all) Balti piirkonnavalitsus asuko- 
haga Tartus. Selle täitevkomiteesse 
valiti 24 isikut, sealhulgas ülikooli 
rektor O. Meykow, arstiteaduskon
na dekaan A. Schmidt, presidendiks 
kuraator A. Saburov. Sellele allus 
Balti kubermangudes 16 kohalikku 
ning naiskomiteed.

Balti piirkonnavalitsuse üle.skut- 
sele 25. maist toetada raha ja asja
dega reageeriti elavalt. Tõhus oli 
Tartu Naiskomitee eestikeelne üles
kutse maakogukondadele ja kooli
õpetajatele. Vastav Tarvastu kihel
konnas loodud komitee kogus 100 
rbl. ja andis selle üle naiskomitee
le. Sellised komiteed loodi ka Nõo 
kihelkonnas jm., korraldati ilmalik
ke ja vaimulikke kontserte haava
tud sõjameeste heaks. 25. juuniks 
oli Balti piirkonnavalitsus kogunud 
enam kui 100 000 rbl. Peale selle 
oli kogutud maal ja kõigis linnades 
ning osalt üle antud valitsusele, 
nagu Tartu linna 2000 rbl., Paldiski 
linna 300 ф1. Lõpuks olid mitmed

*
naiskomiteed kogunud ja valmista
nud poetamisesemeid ligi 10 000 
rbl. väärtuses. Seapärast võis Balti 
piirkonnavalitsus teatada Punase 
Risti Seltsi peavalitsusele Peterbu
ris, et on suuteline lühikese aja väl
tel organiseerima 2 etapplaatsaretti 
kõige juurdekuuluvaga.

Laatsaretid lahkusid Tartu raud
teejaamast 14. juulil suure rahva
hulga saatel. Jaamaülem Mangold 
isiklikult sõitis laatsareti esemetega 
kaasa, et need jõuaksid Bukaresti 
kohale (saabusid sinna 20. juulil). 
Laatsarettide peaarstidena sõitsid 
kaasa professorid G. Oettingen ja 
F. Hoffmann, kes olid teinud suurt 
tööd nende komplekteerimisel per
sonaliga, nende assistentidena ars
tid Th. Böttcher ja A. Schwartz, 
ordinaatoritena ja haigetah'tajatena 
üliõpilased, apteegi junatajana far- 
maatsiamagister A. Tobien. Alguses 
avati 50 voodikohaga laatsaret Sim- 
nitzas Doonau ääres, seejärel au
gustis veel teine, samuti 50 voodi
ga.

24. juulil nimetati Balti piirkon
navalitsus ümber Punase Risti Selt
si Tartu kohalikuks komiteeks õigu
sega jääda otsevahekorda peavalit
susega (seega saab Punase Risti 
Seltsi algusest Tartus peatselt 100 
aastat). Nii see kui ka Tartu Nais
komitee jätkasid endise agarusega 
oma tegevust: annetusi koguti kogu 
Põhja-Liivimaal, sealhulgas kont
sertide korraldamisega, ja valmista
ti tarvilikke esemeid naiskomitee 
tööruumides ülikoolis. Prof. A. 
Schmidt kohaliku komitee liikmena 
avaldas kuulutuse velskrite kooli 
asutamisest, millesse vastuvõetava
telt nõuti vähemalt kreisikooli ha
ridust.

(Järgneb.)

Varakevadel hämardub ruttu. Hilisele raamatukogust tulijale paistab 
Vanemuise mäe turjal tuledes veiklev ühiselamu juba kaugelt siima. 
Astun sisse. Koridorid on tühjad. Ainult pruunid suletud uksed, nende 
taga summutatud jutukõmin,. kusagil kõlisevad õllepudelid. . . Veereb 
õhtusse tudengi argipäev, killuke noorust. Tunnen, kuidas tahan ene
selt pärida:■ ■«Mis siis, kui pead terve elu elama sellises külmas klvi- 
hauas, kus naaber naabrit ei tunne?» Aga just selles majas pean elar 
ma viis Uastat. Ja kas ta mulle ka koduks on, sõltub ainult minust 
endast.

* * *

Filoloogide seas leidub neid, kelle süda OMA KODU pärast valutab. 
Ja eks rohkem sisemise sunni kui plaanilise «linnukese» pärast sündis 
ettevõtmine, mis kolmapäeviti südaööeelsel tunnil rahva ühiselamu puh- 
ketuppa toob. Tullakse vaatama diapositiive või filme, mida õhtu juhid 
on varunud, tullakse, et kuulata muusikat, mis midagi rohkemat kui 
tühja ajaviidet tähendab.

Grammofon väntab tirooli rahvamuusikute joodeldusi, nende saatel 
projitseeruvad seinale kirkad Alpi maastikud, vahelduvad vaated Šveitsi 
ja Austrid linnadest. Nendest Kesk-Euroopa väikeriikidest ongi tänase 
õhtu diapositiivid.

Kollaselt hõõguv raadio skaalaplaat püüab pilku, kui ruumi kandu
vad Soome kitarrivirtuoosi Jukka Toloneni džäss-rock4likud helletused„ 
milles kusagilt kaugelt aimub rahvaviiside motiive. Kuulame ka teist 
Soome bändi «Pihasoitojat», kes valmistab elamuse oma mõttetiheda
te lauludega. Täpselt südaöötunnil üileb I kursuse ajakirjanik Erki Be- 
rends, kes sedapuhku kava kokku seadis, kuulajaile «Head ööd!» ja 
kutsub kõiki ka järgmisele õhtule.

Erki Berends j a ,teaduskonna komsomolisekretär Ruve Sank uue üri
tuse sünni juures seisidki. Kes neid mehi tunneb, see teab, et kõmise
vaid kiidusõnu nad ei hinda, aga tugevat küünarnukitunnet küll. Et 
asi, mille pärast nemad südant valutavad, saaks kõigi ühiseks asjaks, 
et tudengite ü h i s k o d u  ka tegelikkuses oma nime vääriks.

TONU KARRO

Uusi trükiseid
TRÜ Majandusteaduskond. Tartu, 1977, 

66 lk., 500 eks., 12 kop.
O. Mankin. Alalisvool üldfüüsika kur

suses. Tartu, 1977, 40 !k. 1000 eks., 7 kop. 
O. Mankin. Elektromagnetism üldfüü-

Tartu, 1977, 66 lk..slka kursuses.
1000 eks., 11 kop.

Matemaatika 
õppijaile. Taftu,
7 kop.

Gerda Kondas, 
sum 11. Tartu,
20 kop.

Programme kõigile. X II. Tartu, 1977, 
80 lk., 1000 eks., 12 kop,

ettevalmistusosakonnas 
1977, 44 lk., 1500 eks.,

Phraseologisches Pen- 
1977, 88 lk., 500 eks..

Finaalturnilr startis FJODOR KOLTŠIN NSV Liidu meister
Pärast neli nädalat kestnud alagrupi- 

tnänge alustati sel laupäsval-pühapäeval 
kohtumisi kuue tugevama vahel.

N a i s k o n d a d e  turnilritabel on 
seni ebaülevaatlik. Kui meestel on poo
led finaaliurni rimängudest juba se ja- 
taga, siis naiskondadel on peetud vaid 
kaks kohtum st. Olukorda peaks tasa- 
kaalustama eelolev nädalavahetus, rml 
peetakse tervelt viis naste mängu. Möö
dunud laupäeva-pühapäsva kohtumised 
olid üsna ühepoolsed. Spordimeditsiini 
osakonna naistudeng.'d võtsid õigus
teaduskonda 74:30, kehakultuuri I kursus
oli üle sama teaduskonna II I  kursuse 
naiskonnast: 36:12. Ära jäi filoloogia- 
ja majandusteaduskonna vaheline mäng.

Küllaga põnevust ja närvikõdi pakku- 
srd jällegi meeskondade mängud. Seni 
kõik kohtumised võitnud kehakultuuri
I k. võistkond pidi vastu võtma kaks
valusat kaotust. Laupäeval juhiti veel
3 minutit enne mängu lõppu KKT III 
vastu 4 punktiga, kuid siis langes viie 
veaga vä'ja Paavo Russak, mis ilmselt 
otstrstaski kohtumise saatuse. Vastas- 
võistkonna poolt kasutuselevõetud pres

sing tõi mängu murrangu ja KKT II I  

meeskond võitis 71:69. Pühapäevases 

mängus KKT II vastu ei suudetud kui

dagi katta hästi mänginud Andrus Ro- 

genbaumi (viskas oma meeskonna ka

suks 40 punkti) ja kaotati 72:79. Kaotu

sekibedust said tunda ka teised seni 

võidukalt esinenud meeskonnad. KKT II I 

kaotas väga püüdlikult ja  kindlalt män

ginud õigusteaduskonna üliõpilastele

64:69, sama teaduskonna II k. meeskond 
aga spordimeedikutele 64:74. Viimane 
sai juurde veel teisegi võidu. Lõpumi- 
nuteil väga põnevaks muutunud rrän- 
gus vandus neile alla bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna meeskond 49:51. 
Õigusteaduskond võitis b olooge-geo- 
graafe kindlalt 50:39. Kaotuseta ei jä ä 
nud seega keegi. Kaks võitu on kirjas 
tervelt neljal meeskonnal: spordimed t- 
siini osakonna, õigusteaduskonna ning 
KKT II ja I I I  võistluskonnal, üks võit 
KKT I. Võ duta on sen! bloloogia-geo- 
graafiateaduskonna meeskond.

Eeloleval nädalavahetusel peetakse 7 
kohtumist,

Laupäeval, 2. aprillil

Kell 10.00 Filoloogia — öigus naised

17.00 KKT I I I  — Majand. naised

18.00 Sp. med. — KKT 1 naised

Pühapäeval, 3. aprillil

Kell 11.00 Filoloogia — Sp. med. naised

12.00 KKT III — Sp. med. mehed

13.00 Oigus — KKT II I  naised

14.00 Bio-Geo — KKT I mehed

15.00 Majandus — KKT I naised

NBl Pühapäevased mängud tolmuvad 

EPA võimlas (Pälsoni 1).

PRIIT JÖG I

Küllap on seekordne suusauudis 
tänavuse talve üks meeldivamaid. 
On lausa tavaks saanud, et igas 
uudistereas oleme meie parimast 
suusamehest Fjodor Koltšinist juttu 
teinud. Pole see mingi vanade saa
vutuste ülessoojendamine olnud, 
vaid iga kord on 20-aastane keha- 
kultuuritudeng selleks põhjust and
nud.

Kui kogu hooaja kulg korraks rit
ta seada, näib Fjodori saavutuste- 
ahel umbes niisugune: 
september — Otepääl NSV Liidu 
suvistel meistrivõistlustel kahevõist
luses esikoht («TRÜ»-s ilmunud kir
jutis kandis pealkirja «Esialgu häs
ti», «Spordileht» kirjutas — «Pro
loogi võitis Fjodor Koitšin»); 

oktoober, november, detsember — 
uudiseid oli vähe, rohkem higivala
mist ja kogu tegevus käis kontroll- 
treeningute vaimus; (mitmed replii
gid: näe, teised kahevõistlejad 
võistlesid siin-seal, Koltšinist pole 
midagi kuulda; teisalt: tervisega 
olla midagi lahti); 
jaanuar — «Tervisega peaks kõik 
korras olema.» (P. Koltšini kinnitus 
Kaugolovõ mängude ajal.) Ametlik 
kinnitus sellele tuli Schwarzwaldi

karikavõistlustel!: 11. koht; «Mida
gi peaks Fjodoris siiski varus ole
ma, kui sellest konkurentsist 11. 
koht tuli» (T. Uba kommentaar 
TV-st.); kuu lõpupäevil andis Liidu 
juunioride koondvõistkonna katse
võistlus teise koha. Niisiis järje
kordselt juunioride meistrivõistlus
tele — nüüd juba maailma oma
dele;

veebruar — juunioride MM-lt Šveit
sis hõbemedal; «Fjodor Koitšin võit
ja paremal käel,» nagu märkis 
«TRÜ»; neljas koht ka sotsialismi
maade sõsarühingute «Dünamo» 
võistlustel (võitis jällegi G. Schmie- 
der Saksa DV-st, igati arvestatav 
konkurent edaspidiseks!); 

märts — kõik läheb tõusvas joones; 
Holmenkolleni mängud; «Holmen- 
kollen, see on ju peaaegu sama, mis 
tennisistidele «Wimbledon» või 
jalgratturitele rahutuur!» (väljavõte 
Fjodori isa P. Koltšini memuaari
dest). Tulemused on teada. Allajää
mine vaid kuulsustele U. Wehlingi- 
le, R. Miettisele oli saavutus, mida 
kroonis suurmeistri austav nimetus. 
Tomsk, NSV Liidu meistrivõistlused. 
Sisuliselt oli see esialgsete koondi

se kandidaatide kindlakstegemine
1978. a. maailmameistrivõistlusteks 
Lahtis. Võitja võib uuel hooajal ra
hulikult suurheitlusteks valmistuda. 
Kahe võistluspäeva järel leidiski 
kinnitust sügisel kuuldud lause: 
«Fjodor u nas pervõi nomer!» Nii
sugusel arvamusel olid juba siis 
NSV Liidu koondvõistkonna treene- 
rid. Nüüd, kui sellele Tomskist üle
kaalukas võit (edu «hõbeda» saa
nud V. Kopajevi ees oli 19 punkti) 
lisandus, arvame meiegi nõnda.

Suusaraamatus «Head libisemist» on 
kirjutatud niisamasuguse vaimustusega 
TRü vilistlasest Uno Kajakust — 
1956. a. NSV Liidu tšempionlst ka
hevõistluses. Alles järgmisel aastal pä
rast tema saavutust tuli ilmale mees, 
kes mitte küll siis kohe, vaid kus
kil seitsmekümnendatel aastatel hak
kas püüdlema sama eesmärgi poole. 
U. Kajakul oli see üliõpilasaastate lõpp
punktiks — pärast meistritiitlit asus 
kohe diplomitöö kallale, Fjodoril on kä
sil alles teise kursuse tegemised. Vahe
pealsetel aastatel sai Liidu meistrivõist
luste medaleid samuti Otepäält sirgu
nud mees Tõnu Haljand, 1973. a. isegi 
kuldse. Nüüd näikse kõik Fjodori teha 
olevat, et meie vabariigi kahevõistlejate 
ja ülikooli suusatajate nime tasemel 
hoida. Värske suurmeistri ja rahvus
vahelise klassi meistersportlase vääri
liselt!

KAAREL ZILMER

ü liõ p ila n e ...
(Algus 3. lk.) 

sukeerutus kah korda koduvabariigi 
rütmiteedelt. Vead — «Meedium» 
jäi kokku sulamata diskoritega — 
ansambli serveerimine publikule pi
devalt, lugude tutvustamine jne. 
Seistes oli raske lavaetendusi jäl
gida, alt vedas magnetofon, õhtu 
meeleolu oli eelnevaga loodud ning 
viperustesse suhtus publik mõistvalt.

Juba ennast õigustanud diskoma- 
neeris — jooksvad kajastused kont
serdina heliilmast ning just tuden
gile sobiva tantsukava otsimine — 
võttis aujärje üle TRÜ klubi teene
kaim diskopaar Valev Lillipuu— 
Olev Ulp. Mida kosta — vahetame 
tantsuosa ülinõudliku emotsionaal
se informatiivsuse vastu, jättes va
hest kontsertkavva emotsionaalse 
palge, muutub õhtu terviklikuks. 
Nende «Sophoklese» helisalong tõu
seb tudengite seas järjest rohkem 
hinda.

Züriile kui ka publikule tõi ülla
tuse diskopaar Andres Ulp—Raul 
Vatsar. Nende kompromissitu püüd 
anda ülevaade nõukogude noorte- 
muusika olukorrast, mille kohta ma

terjal on äärmiselt laialivalguv 
keskse kerge žanri muusikalehe 
puudumise tõttu, tõstis teravalt esi
le vajaduse kohtuda teiste liiduva
bariikide diskoritega. Toredalt suu
nitletud tantsuvalik rõõmustas aga 
kõiki.

üpris mõtlemapanev oli tallin
laste pealispinnaline suhtumine dis- 
koõhtu helipaletti. Tundus: disko =  
plaat peale ja «mula» ajama. Vaid 
meelelahutuslikkus jätab peagi dis
koteegi massikommunikatsioonide 
varju. Ehk küllastumiskompleks — 
sööd palju «maistvat vahukoort», 
kuni nõuad midagi toekamat?

Marko Eiche (TPedI) (abiline R. 
Rebane, TPI) — nende alaline kri
tiseeriv hoiak vajaks väljenduslikult 
põhjalikku kaalutlemist. Arutlus 
tantsupõrandal: «Abba» valss on 
halvem kui ansambli «Sparks» val
sid — sunnib õlgu kehitama: ühed 
valsid mõlemad . . .  Tartu diskoreist 
rõõmustas Virko Varendi (abiline 
Ivo Lani) hoogne esinemine ja la
valine kindlus — jälg meie «Suurest 
Olavist». Kui vaid valik ja teksti 
läbimõeldus vabastanuks liigras- 
vast.

Toreda töö eest masside liikuma- 
panekul täname Raivo Raidamit 
(TPI «О. V. Madiar»), samuti TPI

diskopaari E. Kapp—R. Toomsalu.
Neist tublisti tagasihoidlikuma osa- 
võtukindlusega olid TRÜ duett 
Vaiksaar—Kiik. Ootame neilt tõhu
sat arengurõõmu järgmistele üritus-, 
tele. Kui vaid ei peaks (1972— 1977) 
järgmist festivalikonkurssi nii «põh
jalikult ette valmistama».

Publikust. Kohaletulek jäi järjest 
hilisemale kellaajale. Oli see lootus 
pääseda kontsertloengust? Miks pe
letab kuulamiseks pakutud muusika 
praegu klubist eemale?

RIHO PAUMANN

Geeniustest
Tark õpib teiste viga
dest

Olikoolitarkus

EINSTEIN ALBERT — teadagi
— oli geniaalne füüsik. Oma suu- 
rima avastuse oskas ta kirja panna 
mõnekümnele leheküljele.

Aga see oli viga.
Nii pisikest tööd massid ei luge

nud. Ja mõni üksik, kes lugeski, ei 
saanud ka kohe aru. Kahju oli õn
neks väikene, sest trükikulud pol
nud suured.

GIBBS VILLARD — kah geenius 
-— kuulus termodünaamik, oli oma
kandi patrioot. Uurimistulemused 
avaldas ta kohalikes toimetistes.

Aga see oli viga.
Massidel polnud aimugi, et nii

sugused toimetised üldse olemas 
on. Mingit kasumit neist töödest ka 
ei laekunud.

MENDEL GREGOR — geneetika 
isa — trükkis ära oma seadused ja 
arvas, et asi on korras.

fits
iklel*

Aga see oli viga.
Juurutamatutena jäid nad massi

dele kättesaamatuks. Õnneks min
git tüli siis sellest veel ei tekkinud.

MORAAL: Mats, mõtle enne, kui 
midagi kirja paned!

TRÜ klubis
sellel nädalavahetusel remondi 

tõttu üritusi ei toimu.

NBl
*  Ajalehe kujundasid I kursuse aja- 

kirjandusüiiõpilased Erki Berends ja 
Jaan Rekkor.

*  Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ»
*  Tuieval reedel ilmuv «TRO» nr. 11 

on erileht abiturientidele. Osta saab se
da toimetusest (peahoone 302).
•»jo |9 saqaj «эцэв п[цгцццлау #

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
J1KCM и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. II I . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil, nr. 1676. MB-0C491.
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Millist eriala valida?
Ülikool valmistab spetsialiste ette 26 erialal. Igal erialal on mitmeid 

spetsialiseerumise võimalusi. Tulevasi ametikohti ning erinevaid töö
alasid on aga palju rohkem, õppimisvõimalused avanevad käesoleval 
aastal päevases osakonns 1095 noorele. Ühtede erialade spetsialiste 
vajatakse arvuliselt rohkem, teisi vähem. Neid vajadusi kajastavad ka 
vastuvõtukontingendid: ravi 150, matemaatika ja rakendusmatemaatika 
110, füüsika 75, õigusteadus 60, vene filoloogia 60, bioloogia 50, rahan
dus ja krediit 50-, kehakultuur 50 jne. Geolooge võetakse vastu ainult 
15, geograafe 20.

Millist eriala neist valida? Uurimuste andmed näitavad, et tullakse 
õppima seda ala, mida teatakse ning tuntakse. Sageli on see informat
sioon aga mitteküllaldane. Näiteks ei teadnud 1975. a. sisseastujatest 
33% erialasisest spetsialiseerumise võimalust, 45% ei osanud kirjeldada 
tööd ühelgi tulevasel ametikohal. Pedagoogide hulgas läbiviidud uuri
mistel selgus, et teadliku kutsesooviga noored õpivad kõrgkoolis pare
mini. Tööl ollakse nendega rohkem rahul ja ka ise leiavad nad tööst 
enam rahuldust kui need, kes tegid valiku juhuslikult Järelikult on in
formeeritus kutsevalikul, teadlik ning põhjendatud kutsesoov oluline 
selleks, et hästi õppida ning saada heaks spetsialistiks.

Erialadest informatsiooni andmise eesmärgil on koostatud kutsekirjeldused 
ülikoolis õpitavate erialade kohta. Need tutvustavad üsna põhjalikult eriala n.ng 
ametikohti (elukutseid), kuhu eriala lõpetanud tSöle asuvad.

Kutsekirjeldused on saadetud keskkoolidesse (1—2 komplekti igasse kesk
kooli). Nendega on võimalik tutvuda kutsenõuandlates ja  TRÜ kutsesuunitluse 
kabinetis. Osta on neid võimalik erialaplevadel ja  TRÜ kutsesuunitluse kabi- 
veiist, mis on avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja  reedeti kella 10.00—16.00.

TRÜ kutsesuunitluse kabinetis saab tutvuda ka muude informatiivsete mater
jalidega: ülikoolis õpitavate erialade õppeplaanidega, vastuvõtuplaanlde ja kon- 
kursiandmetega, sisseastujate õppeedukuse, võimete ja  mõningate muude isik
suse omaduste andmetega erialade järgi.

Tartu Riiklikus Ülikoolis läbiviidud uurimused näitavad, et noored 
valivad edasiõppimiseks erialad, mis vastavad nende võimete struktuu
rile. Näiteks on matemaatika- ja füusikaosakonda astujatel arvutamise 
kiirus, matemaatiline mõtlemine ja ruumiline kujutlusvõime oluliselt 
kõrgem kui filoloogiateaduskonda astujatel. Viimastel on aga Verbaal
sed võimed oluliselt kõrgemad matemaatikutest-füüsikutest. Muidugi on 
ka neid noori, kes on võimekad mitmel alal. Võttes arvesse, et paljudel 
inimestel ületavad verbaalsed võimed matemaatilisi võimeid, kuigi ka 
matemaatilised võimed on küllaldaselt kõrged, ning erialasid, mis põ
hiliselt toetuvad verbaalsetele võimetele, on suhteliselt vähe, oleks loo
mulik, et need noored, kellel on matemaatika ja tehnika alal võimeid 
ning teadmisi, asuksid selles liinis edasi õppima.

Iga aastaga suureneb keskkoolilõpetajate arv. Lähemate aastate jook
sul jääb aga kõrgematesse koolidesse vastuvõtt põhiliselt samaks. Pla
neerides edasiõppimist ainult kõrge konkursiga aladel, ei pääse paljud 
võimekad noored konkursiga ülikooli sisse. Katsetatakse teist, kolman
dat ja neljandat kordagi, kuid paratamatult jääb osa ikkagi välja. See
tõttu on soovitav aegsasti põhjalikult järele mõelda, mida tahan edasi 
õppida ja miks, kelleks tahan saada? See viimane on kõige olulisem.

Abituriendid, mõelge kõik hästi läbi ja valmistuge hoolega sisseastu
miseks! Kohtumiseni!

AIM1 SUKAMAGI,
TRÜ kutsesuunitluse kabineti juhataja

Esimesest päevast suurkoolis 
on jäänud «niiske» mälestus — 
higistasin aulaaktusele kogune
nud rahvamurrus tublisti, uus 
ülikond läks isegi vormist välja. 
Ja  kui veel koledasti pabistades 
oma järje nende 180 * seas, kel
lele rektor ise tudengipileti ula
tas, ära olin oodanud, siis tund
sin end päris läbi klopituna. 
Aga hea tunne, justkui saanuks 
minust nüüd KEEGI.

Sel ajal“ näisid kõik, kes ü li
koolis liikusid, mulle hirmus 
tarkadena, nii et arutihti taba
sin end alaväärsustunde käes. 
See oli mingi häbisegu, läbi 
põimunud tormakate eneseaus
tuse puhangutega. Aeg aga kul
ges omasoodu, asetades kõik — 
nii inimesed kui nende teod — 
omale kohale. Üha enam olen 
hakanud ülikooli võrdlema m i
nu elus äkitselt särama löönud 
päikesekiirega, ja nüüd, lumma- 
tuna selle imelisest särast, soo
vin, et ta saaks mu pärisomaks.

* Rektor annab üliõpilaspileti kätte 
väga hästi sisseastumiseksamid soorita- 
nuile. (Toim.)

Cl£li&ool 
minu elus
Jäänud on ka siiras austus meie 
professorite vastu, kes meist 
meie enese soovil ja kaasabil 
ehk midagi niisugust vormivad, 
mis mitte päris tüh i koht pole.

Ülikoolis kohtad tihti mehi, 
kes vananeda ei mõista. Akadee
mik Paul Ariste näiteks. Ühe 
kompleksi küüsis on ta küll. 
See on südamesoojendaja komp
leks. Nii ta kõnnib läbi aima 
mater’i ja  jagab heldelt oma 
teadmisi. Sul on hea meel, et 
niisuguse mehega ühest vaim
suse lättest oma janu võid kus
tutada.

Mus on süvenenud veendu
mus, et sügavalt intellektuaal
sed inimesed on üsna lihtsad, 
igasuguse välise särata inime
sed, mis ei pea sugugi tähenda
ma, et neil sisemine köitvus

PEETER NÕGESE joonistus.

puudub. Niisugune on m inu ar-> 
votes prof. Juhan Peegel, mees, 
kes läheb läbi hallist kivist, kes 
meidki endaga kaasa võtab m it■* 
te kui koormat, vaid kui vaba
tahtlikke mõttekaaslasi. Ja  nen
detaolised on teisedki meie pro* 
fessorid!

Kui Tammsaare näeb inimes
tes nende olemasolu lunastaja
na vanapaganlikku alget, siis 
minu kindlal usul inimesse, te
ma arukusse, on üheks põhiar
gumendiks inimese loodud ü li
koolid, kultuuri kandjad ja loo
jad.

Milline ta on, see üli-(elu-)- 
kooli sügavam tähendus? Veri
sulis «rebasena» asud sellele 
vastust otsima, kuni ükskord 
stuudiumi lõppedes diplomandi
na usud ta enesele leidnud ole
vat. Või ei ole . . .? Pigem seda
pidi. Ülikool on juhatanud su 
üksnes pika tee algusse, millele 
oma jäljed pead jätma.

TÕNU KARRO,
1 kursuse ajakirjandus- 

üliõpilane

Matemaatikateaduskonda on eel
oleval sügisel võimalik vastu võtta 
110 uut üliõpilast, kes hakkavad 
õppima kahel erialal: matemaatika 
ja rakendusmatemaatika.

Tänapäeval on matemaatilised meeto
did ja  kiirarvutustehnika tunginud pal
judesse teadusharudesse, kus esialgselt 
kirjeldavalt käsitluselt on üle mindud 
kvantitatiivse analüüsi meetoditele, kuid 
ka vahetuit tehnikasse ning majandus- 
ja  tootmistegevuse juhtimisse. Kiiresti 
kasvab arvutuskeskuste ja neis kasuta
tavate elektronarvutite arv, kusjuures 
arvutid muutuvad järjest võimsamaks 
ja  kaasaegsemaks. Ülesanded, mida tä
napäeval lahendab matemaatik, on väga 
mitmekesised ja  nende edukatest lahen
dustest tulenev kasu sageli väga suur. 
Uued rakendusvaldkonnas omakorda mõ
justavad matemaatika arengut ja  stimu
leerivad uute teooriate kiiret arengut. 
Sellest tulenevalt on tekkinud terav va
jadus kvalifitseeritud matemaatikute jä 
rele kõikides maades, sealhulgas ka 
Eesti NSV-s.

Mate
maatikuks

Meie vabariigis valmistab kõrgha
ridusega matemaatikuid ette TRÜ 
matemaatikateaduskond kahel ees
pool mainitud erialal. Õppeaeg on
5 aastat. Ettevalmistuse ühiseks 
aluseks on sellised traditsioonilised 
põhiained nagu matemaatiline ana
lüüs, analüütiline geomeetria ja 
kõrgem algebra. Juba esimesel kur
susel tutvustatakse noori ka uute 
kaasaegsete distsipliinidega: mate
maatiline loogika, arvutid ja prog
rammeerimine jt. Edasises töös on 
kahel erialal mõnesugused erinevu

sed. Sellised rakenduslikult tähtsad 
ained nagu tõenäosusteooria ja ma
temaatiline statistika, optimeerimis- 
meetodid, automatiseeritud juhtimis
süsteemid jt. on küll mõlema eri
ala plaanis, kuid rakendusmatemaa- 
tikud õpivad neid tundma suuremas 
mahus ja põhjalikumalt. Ka on neil 
ulatuslikum arvutite praktika ning 
arvutusmeetodite käsitlus. Eriainete 
süsteem on orienteeritud edasistele 
rakendustele. Nende kaudu toimub 
kitsam spetsialiseerumine, mida sü
vendavad kahe kursusetöö koostami
ne, praktika vabariigi arvutuskes
kustes ja uurimisasutustes ning 
stuudiumi lõpul diplomitöö kirjuta
mine. Siin on võimalik arvestada 
ka üliõpilase erihuve, sest rakendus- 
matemaatik peab teataval määral 

(Järg 2. lk.)
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Matemaatikuks
(Algus 1. lk.) 

tundma õppima ka seda ala, kus ta 
oma meetodeid rakendania hakkab.

Matemaatika erialal antav ette
valmistus on laiahaardelisem. Kõi
gepealt tutvutakse tänapäeva mate- 
maatikateooria kõigi põhivaldkon
dadega. Õppeplaanis on ka raken
duslikud ained, kuid nende maht on 
väiksem kui rakendusmatemaatiku- 
te plaanis. Seevastu on siin esinda
tud sellised ained nagu psühho
loogia, pedagoogika ja eriala metoo
dika, mille ülesandeks on anda et

tevalmistus tööks õppe- või uurimis- 
kollektiiviga. Viimasel kursusel on 
erialapraktika kõrval ette nähtud 
ka pedagoogiline praktika. Stuudiu
mi vältel tuleb koostada kolm kur
susetööd ja lõpul diplomitöö. Eriai
nete süsteem on mõnevõrra univer
saalsem kui rakendusmatemaatikuil. 
Niisugune mitmekülgsem etteval
mistus on matemaatika erialal va
jalik seetõttu, et peamiselt selle 
eriala lõpetajate ülesandeks on 
uue kaadri edasine ettevalmistami
ne kas kesk- või kõrgkoolis.

Mõlemal erialal on üliõpilaste et

tevalmistuses oluline koht iseseisval 

tööl. Matemaatikat ei saa kujutleda 

ilma ülesannete lahendamiseta. 

Noorematel kursustel alustatakse 
praktikumides õppejõudude poolt 
antavate ülesannetega, hiljem lisan
duvad rakendustest väljakasvanud 
või teoreetilises uurimistöös kerki
nud ülesanded. Sageli tuleb lahen
duse saamiseks välja töötada ka 
uusi meetodeid. Originaalsemaid 
lahendusi ja meetodeid tutvustavad 
üliõpilased erialaringide koosoleku
tel, konverentsidel (ka väljaspool 
meie vabariiki) ning vormistavad 
auhinnatöödena,

Matemaatika õppimine arendab 
tugevasti kogu intellekti. Loogiline 
rangus ja süsteemikindlus, millega 
on üles ehitatud matemaatilised 
teooriad, on olnud eeskujuks palju
del vaimse tegevuse aladel. Kahtle
mata nõuab matemaatilise kõrghari
duse omandamine sihikindlat tööd 
ja suurt mõttepinget, kuid nagu 
näitavad kogemused, on see jõuko
hane kõigile keskkoolis normaalse 
edukusega noortele. Põhiline on hea 
töötahe, sellest tuleneb huvi ja või
mekuse pidev areng. Eriti oodatud 
on TRÜ matemaatikateaduskonnas 
muidugi need abituriendid, kes on 
juba ilmutanud sellekohaseid või
meid, olgu see siis eri- või üldklas-

sis või olümpiaadidel. Tuleb aga 
rõhutada, et ainuüksi «eliit» ei 
ole ühelgi aastal suutnud täita te 
rava kaadrivajaduse tõttu üpris 
suurt teaduskonna vastuvõtukon 
tingenti.

Noortele, kes tahavad lähemalt 

teada matemaatikateaduskonnast ja 

selles õpitavatest erialadest, võib 

soovitada teaduskonda tutvustavat 
brošüüri ja teaduskonna erialade 
kutsekirjeldusi, mis on ilmunud TRÜ 
väljaandel.

Prof. ÜLO LUMISTE, 
matemaatikateaduskonna 

dekaan

Filoloogiks
TRÜ filoloogiateaduskonnast on 

võrsunud kandev osa meie vabariigi 
tänasest humanitaarintelligentsist. 
Meie kasvandikke võib kohata kõi
gis suuremates koolides, paljudes 
raamatukogudes, toimetustes, kul
tuuriasutustee (muuseumid, teatrid), 
loomulikult ka kõrgemates õppe
asutustes ja Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Keele ja Kirjanduse Ins
tituudis. Seoses kultuuri ja teadu
se edasise arengu ülesannetega 
ootab teaduskond neile väärikat jä 
relkasvu tänaste abiturientide, keel
te- ja kirjandushuviliste seast.

õppeaeg statsionaarselt õppijaile 
kestab teaduskonnas viis aastat, 
kaugõppijaile kuus. Eksamid toimu
vad kaks korda aastas, igal sessioo
nil 4—5 eksamit ja niisama palju 
arvestusi, viimase kursuse lõpul 
aga kaitstakse erialane diplomitöö 
ja sooritatakse riigieksam. Lõpeta
ja saab diplomi, milles tema kvali
fikatsiooni tähistavad sõnad «filo- 
Joog, keele ja kirjanduse õpetaja.»

õppeaineid on stuudiumi vältel 
mitukümmend, sealhulgas ühiskon

nateadused (NLKP ajalugu, poliit
ökonoomia, filosoofia), pedagoogi
lised distsipliinid (pedagoogika, 
eriaine metoodika, koolipraktika), 
keeled (vene keel, võõrkeel, ladina 
keel), maailmakirjandus ja oma 
rahva kirjandus, loogika ja psüh
holoogia, kitsamad valikained, loo
mulikult ka õige suure tundide 
mahuga põhikeel. Kõik see teeb töö 
teaduskonnas päris pingeliseks ja 
soovitame igale sisseastujale enne 
tõsiselt kaaluda, kas tal jätkub eel
dusi ja visadust eriti just mitme 
keele õppimiseks.

Teaduskonna lõpetajad saavad 
pedagoogilise ettevalmistuse ja 
praktiliselt üle 80% on ka pedagoo
gilisele tööle suunatud. See on au
väärne, meie rahvale ääretult va
jalik töö. Teised erialased raken
dusvõimalused pärast stuudiumi lõ
petamist sõltuvad meie kultuuri ja 
rahvamajanduse vajadustest vasta
val aastal (tööle suunamine toimub 
riikliku jaotuskava alusel), samuti 
ka noore spetsialisti võimetest ning 
ettevalmistuse tasemest. Teadus
kond omalt poolt teeb kõik tugeva 
erialase ettevalmistuse tagamiseks. 
Selle eest seisavad hea teaduskonna 
rohkem kui sajaliikmeline pedagoo

giline kollektiiv, kelle eesotsas on 
nimekad teadlased professorid 
P. Ariste, A. Kask, J. Lotman, 
P. Alvre, E. Laugaste, H. Rätsep, 
M. Šeljakin, P. Reifman, J. Peegel,
S. Issakov, dotsendid J. Tuldava,
O. Mutt, P. Palmeos ja paljud tei
sed.

Teaduskonnas on kolm osakonda. 
Kui asute õppima eesti filoloogia 
osakonnas, saate filoloogi, eesti kee
le ja kirjanduse õpetaja kvalifikat
siooni. Ühtlasi omandate veel ette
valmistuse ka ühel kitsamal alal, 
mis võimaldab vastavate eelduste 
olemasolu korral ka teaduslikku

tööd teha või toimetuses, kirjastu
ses, raamatukogus rakendust leida. 
Need kitsamad valikalad on eesti 
keel, eesti kirjandus, eesti rahvaluu
le ja soome-ugri keeled. Spetsiali
seerumine algab juba esimese kur
suse kevadsemestrist, kulgedes röö
biti üldfiloloogilise ettevalmistuse
ga.

Vene filoloogia osakonnas oman
date filoloogi, vene keele ja kir
janduse õpetaja kvalifikatsiooni. 
Siin on kitsamateks erialadeks ve
ne keel ja vene kirjandus. Ootame 
sellesse - osakonda ka keelehuvilisi 
noori eesti keskkoolide lõpetajate

seast. Neid ootab tulevikus huvitav 
töö, olgu see siis koolis, tõlkijana 
või mõnel teisel alal.

Võõrfiloloogia osakonnas on kaks 
suuremat alajaotust, esimene neist 
valmistab ette filolooge, inglise 
keele ja kirjanduse õpetajaid, tei 
ne — filolooge, saksa keele ja kir 
janduse õpetajaid. Loomulikult 
saadakse õpitava võõrkeele osas 
sedavõrd põhjalik ettevalmistus, et 
lõpetaja on suuteline vajaduse kor
ral töötama ka tõlgi või giidina.

Prof. HARALD PEEP, 
eesti kirjanduse ja rahvaluule 

kateedri juhataja

Ajakirjanikuks

Eesti keele ringi liikmed ja (JTÜ konverentsi külalised.

Ajakirjandus on ülimalt huvitav 
elukutse, kasvõi sellepärast, et siin 
ei ole ükski tööpäev teisega ühte 
nägu. Vastavalt NLKP KK otsu
sele ajakirjanike ettevalmistuse pa
randamisest toimub tänavugi üli
koolis vastuvõtt sellele erialale ees
ti keele ja kirjanduse osakonnas. 
Soovitame eeskätt kirjanduslike või
metega noortel seda võimalust tõ
siselt võtta.

Erinevalt muudest erialadest tu
leb siin enne vastuvõtueksameid 
(need on eesti filoloogidega ühised, 
s. o. eesti keel (kirjalik ja suuli
ne), NSVL ajalugu (suuline), võõr
keel (suuline) läbi teha loomingu
line konkurss.

Nõnda siis: kui esitate avalduse 
ülikooli astumiseks, siis märkige 
sinna, et soovite õppida ajakirjan
dust eesti keele ja kirjanduse osa
konnas ning taotlete osavõttu loo
mingulisest konkursist. Koos aval
duse ja muude nõutavate dokumen
tidega tuleb loomingulisele konkur
sile pääsemiseks veel lisada:
1) iseloomustus-soovitus Ajakirja

nike Liidu osakonna või toime
tuse poolt, kuhu sisseastuja on 
teinud kaastööd; vähemal mää
ral on arvestatav ka koolipoolne 
iseloomustus kaastöö kohta koo
li almanahhis, raadiosõlmes või 
seinalehes, samuti iseloomustus 
osavõtu kohta kirjasaatjate koo
li, noorte reporterite klubi vms. 
tööst või komsomoli rajooniko

mitee soovitus abituriendi suu
namiseks sellele erialale;

2) materjalid (kaastöö), mis on 
avaldatud ajakirjanduses, raa
dios, TV-s, millele lisada veel 
mõned, avaldamata kirjutised. 
Avaldatud tööd lisada väljalõi
getena; raadios ja TV-s ilmu
nu, samuti avaldamata tööd aga 
masinakirjas. Avaldatud tööd 
peavad kandma toimetaja all
kirja ja pitsatit; varjunime pu
hul peab toimetus autorsust 
tõestama.

Esitatu põhjal teeb vastav komis
jon otsuse, kas sisseastuja lubada 
loomingulisele konkursile või mit
te. Konkurss ise koosneb kahest 
osast:
1) kahetunniline kirjalik töö (4—5 

lk. käsikirja), mille teema saab 
valida 6—8 ühiskondlik-poliiti- 
lise, tegelikkuse faktide tund
mist ja arutlusoskust eeldava 
teema hulgast. Selle ülesande 
edukalt täitnul lubatakse soori
tada konkursi teine osa, milleks 
on

2) individuaalne vestlus vastavas 
komisjonis, kus selgitatakse sis
seastuja huvid ja ühiskondlik- 
poliitiline silmaring.

Konkursi mõlemad astmed soori
tanud lubatakse komisjoni poolt 
vastuvõtueksameiie. Konkursile mit
telubatud või konkursi mittesoorita
nud võivad loomulikult dokumendid 
sisse anda teisele erialale. Ajakir

janike Liidu liikmed vabastatakse 
konkursist. Žurnalistika erialale 
võetakse tänavu vastu 15 noort.

Materjalid konkursist osavõtmi 
seks koos muude sisseastumisel 
nõutavate dokumentidega esitada 
vastuvõtukomisjonile kuni 10. juu
lini. Konkursikomisjon teeb hilje
malt kolme päeva jooksul otsuse, 
keda lubatakse konkursile: konkur
si tulemused teatatakse hiljemalt
18. juuliks. Vastuvõtueksamid koos 
teiste eesti keele ja kirjanduse osa
konda astujatega toimuvad augus 
tis.

Ajakirjanduse erialal kehtib esi 
inesest kursusest peale eraldi õppe
plaan, mille järgi õpitakse ühis 
kondlik-poliitiliste ja üldfiloloogilis 
te (eesti keel, võõrkeel, väliskirjan 
dus, eesti ja vene kirjandus jpt.) 
ainete kõrval üldisemaid ja, kitsa 
maid erialaaineid (nõukogude aja 
kirjandus, ajakirjandustehnika, aja
kirjanduse sotsioloogilise uurimise 
meetodid, eesti ajakirjanduse aja 
lugu, välismaine ajakirjandus jne.) 
Erikursuste ja -seminaride, samuti 
erialase praktika käigus omanda
takse kitsam eriala (töö ajalehes, 
ringhäälingus, TV-s, võimalik on 
õppida ka dokumentaalfilmi ja rek 
laaminduse alal).

Ja lõpuks: tahaks konkursil näha 
rohkem noormehi!

JUHAN PEEGEL, 
eesti keele ja kirjanduse 

kateedri professor

Arstiks
Arstiteaduskond on ülikooli üks 

suuremaid ja vanemaid teaduskon
di. Siin valmistatakse ette spetsia
liste kõigil põhilistel meditsiiniala
del. Olenevalt soovist ja huvist voib 
õppida raviarstiks, spordiarstiks, 
pediaatriks, stomatoloogiks või far
matseudiks.

Raviosakonda võetakse vastu 175 
üliõpilast, nendest 125 eesti ja 25 
vene õppekeelega rühmadesse ning 
25 spordiarsti erialale. Viimane on 
ainulaadne kogu Nõukogude Liidus. 
Selles on eraldatud 10 kohta Läti 
ja Leedu NSV-st suunatuile. Üle
jäänud 15 kohta täidetakse konkur
siga kohapeal. Raviosakonna üles
andeks on ette valmistada raviarste 
ning eriarste ravikehakultuuri ja 
spordimeditsiini alal. Esimesel ka
hel kursusel saavad üliõpilased põ
hiliselt ettevalmistuse füüsikas, kee
mias, üldbioloogias, anatoomias, 
histoloogias, bioloogilises keemias 
ja füsioloogias, mis on aluseks 
järgnevatele meditsiinilistele õppe
ainetele. Õpitakse juba ka sissejuha
tavalt kliinilisi õppeaineid. Kolman

dal kursusel tutvutakse haiguslike 
protsesside üldalustega ja alusta
takse ulatuslikumalt tööd haiglates. 
Neljandal ja viiendal kursusel 
omandavad üliõpilased süstemaati
lisi teadmisi kõigis kliinilistes aine
tes. III kursuse lõpetamise järel ol
lakse suvepraktikal meditsiiniõena,
IV ja V kursuse üliõpilased on su
vepraktikal vabariigi raviasutustes 
arsti abilistena. VI kursusel töötavad 
üliõpilased haiglates subordinaato- 
ritena sisehaiguste, kirurgia ning 
sünnitusabi ja günekoloogia alal, 
võtavad osa erialaloengutest ja -se- 
minaridest. Ravikehakultuuri- ja 
spordiarstid õpivad lisaks raviarsti
de õppeplaanis ettenähtud ainetele 
spordifüsioloogiat, kehakultuuri alu
seid, sporditraumatoloogiat, ravi
kehakultuuri ning võtavad osa oma 
spordiala treeningutest. Lisaks sel
lele viibivad nimetatud eriala üliõpi
lased igal aastal suve- ja talvelaag
ris looduslikult kaunis Kääriku 
spordibaasis. V ja VI kursuse lõpe
tamise järel sooritatakse riigieksa

mid arstikutse saamiseks. Kõik ravi

osakonna lõpetanud suunatakse pä

rast riigieksamite sooritamist ühe

aastasele spetsialiseerumisele ehk

internatuuri vastavalt tulevase töö
koha erialale ja töötasule. Interna
tuuri ajal töötavad raviosakonna lõ

petanud vabariigi paremates ravi

asutustes ning internatuur lõpeb 

erialaeksamiga.

Pediaatriaosakonda võetakse vas
tu 30 üliõpilast. Õppeaeg kestab sa
muti nagu raviosakonnas 6 aastat. 
Kahel esimesel kursusel õpitakse 
samu aineid mida raviosakonnaski. 
Alates kolmandast kursusest alusta
takse erialast ettevalmistust laste
arsti (pediaatri) kutse saamiseks. 
Kõiki haigusi, nende diagnoosimist, 
ravi ja profülaktikat õpitakse tund
ma lapseea füsioloogilistest iseära
sustest lähtudes. Pärast III, IV ja
V kursuse lõpetamist viibivad pe- 
diaatriaosakonna üliõpilased suvisel 
õppepraktikal. Pärast riigieksamite 
sooritamist (V ja VI kursusel) suu
natakse pediaatrid üheaastasesse in
ternatuuri, mis lõpeb erialaeksami
ga. Pediaatriaosakonna lõpetanud 
asuvad tööle jaoskonnapediaatrite- 
na, lastekollektiivide, sanatooriumi
de ja lastehaiglate arstidena. Osa! 
on võimalus spetsialiseeruda laste- 
kirurgia, kõrva-nina-kurguhaiguste, 
silmahaiguste, närvihaiguste ning

teiste kitsamate alade eriarstideks.
Stomatoloogiaosakonda, kus õp

peaeg kestab 5 aastat, võetakse 
vastu 25 üliõpilast. Stomatoloogia 
hõlmab hammaste ja nende kõrval- 
kudede ning teiste suuõõne elundite 
haiguste kliinilise käsitluse, samuti 
näo ja kaela ülemise piirkonna hai
gused. Seoses sellega peab tuleva
ne stomatoloog omandama kahel 
esimesel kursusel eelkõige meditsii
ni põhialused, mille baasil edasise 
õppimise ajal omandatakse sto- 
matoloogilised erialad. Stomatoloo
gia jaguneb neljaks suuremaks eri
alaks: terapeutiline, kirurgiline, or- 
topeediline ja laste stomatoloogia. 
Kirurgiline ja ortopeediline stoma
toloogia on igati sobiv eriala noor
meestele. III ja IV kursuse lõpeta
misele järgneb suvepraktika. Ana
loogiliselt ravi- ja pediaatriaosa- 
konnaga suunatakse stomatoloogia 
eriala lõpetajad internatuuri.

Stomatoloogiaosakonna lõpeta
nud hakkavad töötama stomatoloo
gidena jaoskondades, linna poli
kliinikutes, rajoonihaiglate stoma- 
toloogiakabinettides.

Farmaatsiaosakonda võetakse 
vastu 35 üliõpilast. Farmaatsia on 
eriala, mis käsitleb iga liiki ravimi-

и

te ja teiste ravi- ning profülaktiliste 
vahendite valmistamist, varumist, 
säilitamist, kontrollimist ja väljas
tamist. Osakonna lõpetanu saab 
proviisorikutse. Õpingud vältavad
5 aastat, millele lisandub 1 aasta 
stažööripraktikat asutustes, kuhu 
lõpetajad tööle suunatakse, õppe
plaanis on eriala põhidistsipliinide 
(ravimite tehnoloogia, farmatseuti 
line keemia, farmakoloogia, farma 
kognoosia, farmaatsia-ala organi
satsioon ja ökonoomika) kõrval 
pearõhk asetatud keemiale.

Farmaatsiaosakonna lõpetaja, 
saades proviisori kvalifikatsiooni, 
on omandanud ühe kolmest võima
likust kitsamast spetsiaalsusest 
1) proviisor-organisaator, 2) pro- 
viisor-keemikanalüütik ja 3) pro 
viisor-tehnoloog. Enamik farmaat
siaosakonna lõpetajatest suunatak
se tööle apteekidesse, apteegiladu
desse ja kontrollanalüüsi labora
tooriumidesse. Et farmaatsiaosa
konnas saadud ettevalmistus on tu 
geva bioloogia- ja keemiaalase kal
lakuga, võivad proviisorid hssti 
tööiada ka tööstuste, kliinilistes ja 
teaduslikes laboratooriumides

Prof. LEMBIT ALLIKMETS, 
arstiteaduskonna dekaan

Ajaloolaseks 
Psühholoogiks 
Defektoloogiks

AJALOOTEADUSKOND koosneb 
ajaloo-, psühholoogia- ja defektoloo- 
giaosakonnast, kus saab omandada 
vastavalt kas ajaloolase, psühholoo
gi või oligofrenopedagoogi ja logo
peedi kvalifikatsiooni.

Õppetöö kõikides osakondades 
kestab statsionaarselt õppides
6 aastat. Selle aja jooksul 
kuulavad üliõpilased loenguid ia

teevad läbi praktikume mitmeküm
nest üld- ja erialasest ainest. Noo
rematele kursustele on koondunud 
sissejuhatavad ained, mis panevad 
aluse edaspidisele süstemaatilisele 
süvenemisele valitud erialasse. Kõi
kides osakondades õpitakse ka ühis
konnateadusi ja keeli ning tegel
dakse kehakultuuriga. Omandatud 
teoreetilisi teadmisi kinnistatakse

praktikal viibides. Kogu õppeaja 
jooksul tuleb üliõpilastel sooritada 
ligikaudu 40 eksamit ja arvestust.

Ajaloo-osakonnas alustatakse õp 
pimist arheoloogia ja etnograafia
ga. Järgnevad vanaaja, keskaja, 
uue ja uusima aja, NSV Liidu ja 
Eesti NSV ajaloo, Aasia ja Aafrika 
maade ajaloo, kunstiajaloo, allika- 
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NLKP XXV kongressil püstitatud 

suurte ülesannete täitmine rahva elatus
taseme tõstmise n ng rahvamajanduse 
kiire ja efektiivse arendamse valdkon
nas on eriti tähtsale kohale tõstnud 
majandusspetsialisti, majandusteadlase 
elukutse. Tema ülesandeks on kogu rah
vamajanduse majandusalase tegevuse 
suunamine ja arenguperspektiivide ka
vandamine, senise töö efektiivsuse kind
lakstegemine ja abinõude väljatöötamine 
selle tõstmiseks. Selleks analüüsib ta 
detailselt ettevõtete, tootmiskoondiste, 
ministeeriumide majandustegevust, suu
nab majanduslikke seoseid, materiaalsete 
ressursside ja tööjõu jaotust nende va
hel. Tal on kaalukas sõna öelda majan- 
dusalaste otsuste langetamisel ning juh- 
tiirrsküsimuste lahendamisel rahvama
janduse eri tasanditel.

Kõrgem majandusharldus on tänapäe
val muutunud meil küllaltki tavaliseks 
nähtuseks. Kui näiteks veerandsajand 
tagasi oli majandusspetsialisti diplomi 
taotlejaid võimalik vabariigis kõrgkooli 
(tollal vaid TPI-sse) vastu võtta ainult 
poolsada, siis praegu on nii TPI, EPA 
kui ka TRÜ majandusteaduskonnad vas
tavate õppeasutuste suurema:d. Vastu
võtt statsionaarsesse osakonda on selle 
aja jooksul kasvanud üle kaheksa korra. 
Sellegipoolest ületab majandusspetsia
listide vajadus lõpetanud ja lõpetavate 
spetsialistide arvu.

Vabariigisisese tööjaotuse korras 
valmistatakse TRO majandusteadus
konnas ette mitmete erialade kau- 
bandusspetsialiste ning laia profii
liga majandusteadlasi kokku 6 eri
alal.

1977. a. vaetakse päevasesse osa
konda uusi üliõpilasi kaubandusraa- 
matupidamise, kaubandusökonoomi- 
ka, toidukaupade ja tööstuskaupade 
tundmise ning kaubanduse organi
seerimise erialadele (4-aastane õp
peaeg), rahanduse ja krediidi ning 
majandusküberneetika erialadele 
(5-aastane õppeaeg). Rahanduse ja 
krediidi erialal toimub õppetöö ka

vene keeles. Kaugõppeosakonda võe
takse uusi üliõpilasi rahanduse ja 
krediidi ning kaubandusökonoomika 
erialadele. Kõigi erialade õppetööd 
(ka õppeplaane), samuti tulevaste 
lõpetajate tõõperspektiive tutvusta
takse ammendavalt hiljuti ilmunud 
teatmikus «TRÜ majandusteadus
kond (1977)». Teatmikke saatsime 
keskkoolidesse, kutsenõuandlatesse 
ja kõigile meil õppimisest huvitatui
le nende soovil; viimasest palume 
meile märku anda (Tartu 202400, 
Nooruse 9, TRU majandusteadus
kond). Teatmiku said ka kõik ma
jandusteaduskonna erialapäevast
5. aprillil osavõtnud.

Kõrgemas koolis ootavad tänast 
üliõpilaseelikut mitmedki õppeprot
sessi uued suunad. Tulevikuspetsia- 
listi arenguvõime määravad mitte 
niivõrd kitsa aja ja ruumiga seotud 
konkreetsed teadmised, kuivõrd tea
dusala seaduspärasuste ja metodo
loogiliste põhiprobleemide sügav 
tundmine ning väljakujundatud os
kus esilekerkivate uute probleemide 
iseseisvaks uurimiseks ja lahenda
miseks. Spetsialisti enesearendami
se oskuse kujundamine tugineb aga 
eeskätt õppeprotsessi aktiivsetele 
vormidele ning eriti teadusliku töö 
elementidele.

Ka majandusteaduskonnas on väl
ja kujunemas terviklik õppe-uuri- 
missüsteem, mis hõlmab referatiiv- 
sed tööd, kursusetööd, eriseminari- 
tööd, loomingulised praktikauurimu- 
sed, spetsiaalse teadusliku töö alus
te kursuse ning lõpeb diplomitööga. 
Niisugune eesmärgikindel tegevus 
võimaldab anda töökamatele üliõpi

lastele kaalukamaid uurimisülesan- 
deid, tõmmata neid kaasa kateedrite 
ja ka laboratooriumide tasulisele 
lepingulisele' uurimistööle. Oma tõö- 
tulemustelt kuulub majandusteadus
konna Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
ülikooli parimate hulka. Üliõpilaste 
osavõtt lepingulisest uurimistööst 
on kujunenud küllaltki arvukaks. 
Kõik see teenib spetsialisti parema 
ettevalmistamise eesmärki ning ai
tab temast kujundada arenguvõime
lisi majandusjuhti.

Tänased majandusüliõpilased on 
tulevased töökollektiivide ja ka ühis
kondlike organisatsioonide juhid. 
Sellealane tegevus on seda edukam 
ning tulevikuspetsialisti enese eda
sine areng seda kiirem, mida roh
kem ta saab juba ülikoolis juhtimis- 
ja organiseerimiskogemusi. Selleks 
pakub häid võimalusi mitmetahuline 
ühiskondlik tegevus komsomoli- ja 
ametiühinguorganisatsioonis. Pal
jude tublide aktivistide eestvedami
sel ning enamiku üliõpilaste kaasa
löömisel on teoks saanud õpetlikud 
kohtumised juhtivate praktikute ja 
majandusteadustega, mitmekülgsed 
kontaktid teiste kõrgkoolide üliõpi
lastega, huvitavad diskussiooniõh- 
tud, noortudengite ballid, spordipäe
vad, teaduskonna- ja kursuseõhtud 
ning palju muudki. Oma tulemustelt 
taidluses, kehakultuuritegevuses, 
mitmete massiürituste läbiviimisel, 
sanitaarsalklaste võistlustel on ma
jandusüliõpilased ülikoolis esirin
nas, ka peetakse majandusteadus
konna komsomoliorganisatsiooni 
TRÜ parimate hulka kuuluvaks.

Tugev erialane ja üldettevalmis
tus, omandatavad juhtimis- ja orga
niseerimiskogemused kujundavad 
tänasest majandusüliõpilasest tule
vikku pürgiva, arenguvõimelise ma-

Tulevased raamatupidajad praktikal.

jandušjuhi ning tagavad seega tea
duskonna lõpetanute eduka teenis
tuskäigu. TRÜ majandusteaduskon
na senised lõpetanud täidavad vas
tutusrikkaid ülesandeid vabariigi 
keskasutuste osakonna- ja valitsuse- 
juhatajatena, kaubandusorganisatsi
oonide, rahandus- ja pangaasutuste, 
arvutuskeskuste ja automatiseeritud 
juhtimissüsteemide juhtijatena ning 
spetsialistidena. Paljudki lõpetanud 
on läinud teaduslikule tööle, õppe-' 
jõududeks kõrg-. ja keskeriõppeasu-

tustesse, suunavad meie majandus
tegevust partei- ja nõukogude or
ganites.
. Majandusteadlase tööpõld on 
avar, dünaamiline ja teda ennast 
pidevalt arendav. Mida energilise
malt seda kündma asume, seda kii* 
remini areneb meie rahvamajandus, 
seda enam paraneb meie elujärg.

Prof. kt. HEIKI MÜÜR. 

majandusteaduskonna 
dekaan

Juristiks
õpetaja ja arst on inimesed, kelle 

tegevusega keskkoolilõpetaja juba 
.õige varakult kokku on puutunud. 
On ka hulk teisi elukutseid, millest 
kujuneb küllaltki täpne ettekujutus. 
«Musta kasti» jääb aga juristi 
amet. Tõsi, viimase kohta pakuvad 
„rohkesti romantikahõngulisi mater
jali kino, televisioon, raadio, iganä
dalased kuuldemängud, «Noorte 
Hääle» põnevusjutunurgad. Kahjuks 
ei aita niisugune informatsioon olu
liselt kaasa eiukutse valikul ja loob 

.teinekord juristi elukutsest isegi 
väära ettekujutuse.

Varju jääb noore eest see, et edu
kaks kriminalistiks, osavaks advo- 
.kaadiks ning eksimatuks kohtuni- 
.kuks saamine on pika töö tulemus. 
On õppimine ülikoolis ja on õppi
mine ka pärast seda. Seepärast võib 
ettekujutus juristi elukutsest kui 
üksnes põnevast, kergest ning kar- 
jäärihõngulisest tuua kergeusklikule 
pettumuse.

õigusteaduskond valmistab ette 
kõrgema juriidilise haridusega kaad
rit riigiaparaadi mitmesugustele lü
lidele, asutustele, tööstus- ja põllu-

majandusettevõtetele, ühiskondlikele 
organisatsioonidele. Tavaliselt tun
takse vaid nn. traditsioonilisi juris- 
tiameteid—  kohtunik, prokuratuuri- 
ja miilitsatöötaja, advokaat. Peale 
nende valmistatakse õigusteadus
konnas ette kaadrit nõukogude rii
giaparaadile — täitevkomiteede, mi
nisteeriumide jt. riigiasutuste tar
vis.

Väga nõutavad on tänapäeval ju
riidilised teadmised tõöstusettevõte- 
tes, kolhoosides ja sovhoosides. Siin 
on jurist ettevõtte õigusteenindaja, 
juhtkonna juriidiline nõuandja, töö
tajate õiguste kaitsja.

Käesoleval aastal võtab õigustea
duskond vastu sisseastujaid nii 
statsionaarsesse (65 üliõpilast) kui 
ka mittestatsionaarsesse osakonda 
(80 üliõpilast). Päevasesse osakonda 
võetakse vastu eelisjärjekorras töö- 
staažiga ja Nõukogude armeest 
naasnud noori, sest juristi tõö 
nõuab teatud tõö- ja elukogemusi. 
Nii näiteks lisandub rahvakohtunike 
ametikohtade täitmisel teatud vanu
se nõue (vähemalt 25 aastat). Osa 
kohti reserveeritakse ettevalmistus
osakonna lõpetanutele. Ülejäänud 
kohad täidetakse konkursi korras 
äsja keskkooli lõpetanutega.

Vastavalt ettevalmistuse kolmele

põhisuunale on viieaastane õppeaeg 
korraldatud diferentseeritult, õpin
guid alustatakse üldainetest, nagu 
riigi ja õiguse teooria, riigi ja õi
guse ajalugu, loogika, poliitiline 
ökonoomika, filosoofia jne., millele 
lisanduvad põhidistsipliinidena nõu
kogude riigi- ja haldusõigus, krimi- 
naal- ja tsiviilõigus, tööõigus, rah
vusvaheline õigus ning mitmesugu
sed rakenduslikud õigusteadused, 
kus tulevane jurist õpib kasutama 
teiste huinanitaar- ning reaalteadus
te saavutusi oma kutsetöös (krimi
nalistika, kohtumeditsiin, kohtu- 
psühholoogia jne.). Alates kolman
da õppeaasta kevadsemestrist jagu
nevad üliõpilased kolme tsüklisse, 
kus nad spetsialiseeruvad kitsamal 
erialal. Sama õppeaasta lõpul ollak
se lühiajalisel praktikal rahvakohtu
tes, prokuratuuris, täitevkomitees ja 
majandusorganisatsioonis.

Tsüklites jätkub üldainete õppimi
ne, millele lisanduvad erikursused. 
Nii süvendavad tulevased kohtu- ja 
uurimisorganite töötajad oma tead
misi kriminaalõiguse, kriminalistika, 
kriminoloogia jt. ainete eriproblee
mides, kusjuures senisest suurem 
kaal on iseseisval tööl. Selles töös 
saavad tulevased juristid palju va
jalikku, vottes ise osa teaduslike

probleemide lahendamisest.
Nõukogude riigiaparaadi tuleva

sed spetsialistid õpivad põhjaliku
malt tundma kohalike nõukogude 
organite spetsiifikat, töö organisee
rimist riigiaparaadis, tutvuvad lähe
malt juhtimisteooriaga ning saavad 
vajalikke teadmisi sotsioloogiast, 
sotsiaalpsühholoogiast jne. Ka selle 
tsükli üliõpilaste kontaktid nõuko
gude organitega muutuvad tööalas- 
teks, kasulikeks mõlemale poolele.

Majandustsükli üliõpilased, kellest 
saavad ennekõike tööstus- ja põllu
majandusettevõtete juriskonsuldid, 
täiendavad oma majandusalaseid 
teadmisi, uurivad juhtimisteaduse 
aluseid ning tsiviil-, töö-, kolhoosi- 
ja maaõiguse aktuaalseid probleeme.

Viiendal õppeaastal on üliõpilased 
neljakuulisel praktikal ametiasutus
tes ning ettevõtetes, mis on võima
likult lähedased nende tulevastele 
töökohtadele.

Juristi elukutseks valmistumine ei 
seisne mitte üksnes loengutest osa
võtmises, iseseisvas töös seminari
de ja praktikumide ettevalmistami
sel, kursusetööde kirjutamises, vaid 
ka osavõtus üliõpilaste teaduslikust 
tööst, lektoritööst ühingus «Teadus», 
organiseerimisvõime ja suhtlemis
oskuse arendamises eeskätt mitme

külgse ühiskondliku tegevuse kau
du. Sellepärast peab õigusteadus
konna üliõpilane orienteeruma ühe
aegselt nii õppimisele kui ka aktiiv
sele ühiskondlikule tegevusele.

Juristi elukutse on üks vanemaid 
inimtegevuse alasid. Heaks juristiks 
saamine nõuab kõrvuti kõrgete tah- 
telis-meraalsete omadustega treeni
tud mälu ja laia silmaringi, raudset 
loogikat, väljakujunenud harjumust 
pidevaks enesetäiendamiseks, töö
võimet, huvi ühiskondlike probleemi
de ja tegevuse vastu jne. See töö 
-nõuab täiuslikku sõnavaldamist kir
jas ja kõnes, füüsilist ja vaimset 
treenitust. Sellepärast võib noor kir
janduse-, kunsti- ja spordihuviline 
juristi elukutset valides kanda sää
rased harrastused kindlalt aktiva 
poolele.

Ülaltoodu on vald põgus informatsioon 
juristi ettevalmistamisest õigusteadus
konnas. Üht-teist võib sellele juurde lu 
geda teatmikust «TRÜ õigusteaduskond. 
Õigusteadlaseks õppimise võimalustest 
Tartu Riiklikus Ülikoolis* (Tartu 1977), 
mida saate muretseda TRÜ kirjastuse 
müügipunktist vSl teaduskonna deka
naadist. Kui teil on huvi teaduskonna 
vastu, olete oodatud külaline ka me'e 
erialapäeval (12. mail k. 10), kus saate 
näha-küsida-kuulda teid huvitavast juba 
vahetult.

Prof. ABNER UUSTAL,
õigusteaduskonna dekaan
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Spordipedagoogika

Fotojäädvustus mulluselt spordipäevalt.

Vaevalt et kellelegi on saladuseks 
suur töö, vaev ja eneseületamine, 
mis eelneb spordis võitjapjedestaa- 
lile tõusmisele. Ent määrav pole 
mitte see, kui palju treenitakse, kui 
palju higi valatakse, vaid eelkõige 
see, kuidas treenitakse, milliste üles
annete täitmiseks kulub higi ja 
vaev. On vaja suurte teadmiste ja 
oskustega spetsialisti, kes juhib

sportlase tegevust, kes on tegeli
kult sportlase saavutuste kaasau
tor. See on treener. Mõiste «tree
ner» pole uus. Kuid mõiste sisu on 
ajapikku muutunud. Tänapäeval 
peitub selle taga keerukas kogum 
teoreetilisi teadmisi, spordialaseid 
oskusi, psühholoogilist vaistu, pe
dagoogilisi võimeid, oskust raken
dada noort inimest ennastületavas

se töösse, võimet juhtida teda kõi
ge pingelisemas emotsionaalses 
situatsioonis. Siia lisandub veel eri
line vaist, mis annab treeneri töö
le teatava annuse kunstnikule oma
sest tegevusest.

Selleks et saada treeneriks, tuleb 
õppida põhjalikult tundma inimest, 
tema organismi ehitust ja talitlust. 
Mida kõrgemale tõusevad spordi- 
saavutused, seda enam on heaks 
treeneritööks tarvis teadmistevaru. 
Kuid treener peab samal ajal olema 
hea pedagoog ja psühholoog põhja
like spordialaste oskustega. Selleks 
et saada heaks treeneriks, on vaja 
omandada kogemusi ja oskusi, et 
õpitu rakenduks liikumapaneva jõu
na igapäevasesse praktilisse tege
vusse.

Abiturient, keda on seni tugevas
ti paelunud sport, kes on läbi ela
nud treeningupinget ja tunnetanud 
sportliku võistluskonkurentsi kar
must ning kes tahab kogu oma elu 
siduda spordiga, astugu meie tea
duskonda.

Meie vabariigi vajadus treenerite, 
eriti kõrgharidusega treenerite jä 
rele on suur. Praegu on treeneritest 
ainult 60% erialase kõrgharidusega. 
Käesoleva ja järgmise viisaastaku 
vältel suureneb vabariigis treenerite 
arv 560 spetsialisti võrra. Eriti suur 
vajadus treenerite järele on kerge
jõustikus, suusatamises, sportmän
gudes, kuid samuti ka maadluses, 
jalgrattaspordis, laskmises, iluvõim
lemises, ujumises ja tõstmises.

Nagu kõigil elualadel, nii ka tree
nerite ettevalmistamisel võtab üha

enam maad spetsialiseerumine. 
Enam pole mõeldav valmistada ette 
treenerit ühtaegu sportmängude ja 
ujumise alal või iluvõimlemise ja 
jalgrattaspordi alal. Treenerite ette
valmistuse spetsialiseerumine on 
iseloomulikuks jooneks ka õppe
protsessile kehakultuuriteaduskon
nas. See ei avaldu mitte ainult nel
ja õppeaasta jooksul, vaid ka juba 
vastuvõtul. Nimelt toimub vastu
võtt kehakultuuriteaduskonda mitte 
üldise konkursi alusel, vaid spordi
alade kaupa. 1977. a. võetakse vastu 
uusi üliõpilasi järgmistele erialade
le: kergejõustik, sportmängud (korv
pall, võrk- ja väravpall), raskejõus
tik (maadlus ja tõstmine), suusata
mine ja ujumine. Sooviavalduste 
rohkuse puhul tulevad täiendavalt

kõne alla veel iluvõimlemine ja lask
mine.

Vastavalt sellele toimuvad erine
valt ka kehalised katsed. See eksam 
jaguneb kolme ossa: 1) erialane 
sport-tehniline ettevalmistus, 2) eri
alane kehaline ettevalmistus, 3) üld- 
kehaline ettevalmistus. Kõigi kolme 
tulemused annavad koondhinde.

Kehakultuuriteaduskonna lõpeta
jal peab olema I spordijärk. See
tõttu tuleb II spordijärku mitteoma
vate noorte vastuvõtmine kõne alla 
vaid erandkorras.

õppeaeg kehakultuuriteaduskon
nas on 4 aastat.

Prof. ATKO VIRU, 
kehakultuuriteaduskonna 

dekaan

Tänase ajalehe kujundasid Marica Ala
küla, Riina Maasing, Silvia Sibrits ja 
Krista Muldma.



Bioloogiks
Geograafiks
Geoloogiks

Igal sügisel täieneb bioloogia- 
geograafiateaduskond uute üliõpi
lastega, kes on otsustanud saada 
bioloogiks, geograafiks või geoloo
giks. Enamik uutest tudengitest (50) 
hakkab õppima bioloogiaosakonnas, 
Geograafia erialale spetsialiseerub 
Ш ja geoloogia erialale 15 üliõpi
last.

Esimesel kahel kursusel on kõikidel 
erialadel õppetöös põhiraskus üldainete 
omandamisel. Kõrvuti oma eriala fild- 
dlstsipll.nidega tutvutakse ühiskonna
teadustega, matemaatika, füüsika ja 
keemia alustega. Pärast teise kursuse

* lõpetamist tuleb bioloogiat ja  geograa
fiat õpp vail üliõpilastel teha valik oma 
eriala ühe või teise kitsama haru ka
suks. Tulevased b i o l o o g i d  võivad 
spetsialiseeruda geneetikuks, biokeemi- 
kuks, mikrobioloogiks, tsütoloogiks, öko- 
loogiks, botaanikuks, zooloogiks ja hüd- 
robioloogiks-ihtüoloogiks. G e o g r a a 
f i  d saavad valida majandusgeograafia 
ja füüsilise geograafia erialade vahel. 
Nimetatud erialade õpetamine toimub 
vastavate kateedrite juures. Üliõpilased 
lülituvad kursuse- ja  diplomitööde tege
misel kateedrite teaduslikku töösse, mis 
võimaldab süvenemist valitud eriala 
mõnda kitsamasse probleemi.

Kõik bioloogiat ja geograafiat õp
pivad üliõpilased saavad ka kesk
kooliõpetaja kutse.

Geoloogiat õppima asunud noor
test saavad geoloogilise kaardista

mise ja maavarade otsimise spetsia
listid, kes lõpetavad ülikooli geo
loogiainseneri kutsega.

õppimine teaduskonnas on pinge
line, kuid vaheldusrikas ja huvitav. 
Loengud teoreetilistest distsipliini
dest vahelduvad laboratoorsete töö
dega praktikumides ja iseseisva töö
ga kursuse- ja diplomitööde teema
del. Tähtsa koha kõikide teaduskon
nas õpitavate erialade omandamisel 
moodustavad välipraktikad ja õppe
ekskursioonid. Viimased toimuvad 
nii Eestis kui ka kaugel väljaspool 
koduvabariigi piire. Teaduskonna 
üliõpilastele on praktikabaasideks 
nii Kesk-Aasia kõrbealad kui ka tai
ga ja tundra. Traditsioonilisteks 
praktikakohtade!« on geoloogidel 
kujunenud Krimm ja Tuva. Geog
raafid käivad õppeekskursioonidel 
Kaukaasias ja Koolas, bioloogid 
Kesk-Aasia looduskaitsealadel.

Teaduskonnal on tihe koostöö 
Teaduste Akadeemia instituutide ja 
teiste tsentraalsete uurimisasutuste
ga, kuhu suunatakse üliõpilasi me
netluspraktikale. Sageli saavad need 
uurimisasutused baasiks diplomitöo- 
de tegemisel ja töökohaks noorele Geoloogiaüliõpilased suvisel praktikal Krimmis.

spetsialistile pärast ülikooli lõpeta
mist. Paljud biokeemia, molekulaar
bioloogia ja geneetika alased dip
lomitööd on valminud Moskva ja 
Leningradi keskinstituutide labora
tooriumides.

Osa kõikide erialade lõpetajatest 
asub igal aastal tööle Teaduste 
Akadeemia instituutidesse ja mitme
sugustesse praktilise kallakuga 
(metsandus, põllumajandus, medit
siin) uurimisasutustesse. Paljude 
erialade spetsialiste (ökolooge, 
geograafe, hüdrobiolooge, mikro
biolooge ja geolooge) vajavad kesk
konnakaitsega tegelevad asutused, 
mikrobiolooge ja biokeemikuid toi
duainetetööstus ja meditsiiniasutu
sed, majandusgeograafe plaaniko
mitee ja projekteerimisinstituudid,, 
hüdrobiolooge kalakasvatus. Geo
loogid võivad leida töökoha ENSV 
Geoloogia Valitsuses, Veemajanduse 
ja Maaparanduse Komitee projek
teerimisinstituutides ning ehitusor
ganisatsioonides. Botaanikud, zoo
loogid ja geograafid töötavad loo
duskaitsealadel. Bioloogid ja geog
raafid võivad asuda tööle keskkooli
õpetajatena.

Bioloogia-geograafiateaduskonnas 
peaks leidma endale sobiva eriala 
’ga noor, kes tunneb huvi meid 
imbritsevas looduses toimuvate 
protsesside ja seaduspärasuste vas
tu.

JAAN SIMISKER, 
taimefüsioloogia ja bio
keemia kateedri vanem

õpetaja

Keemikuks 
Füüsikuks

Füüsika-keemiateaduskond võtab 
eeloleval sügisel oma peresse vas
tu 115 uut üliõpilast, kellest 75 
hakkavad õppima füüsika- ja 40 
keemiaosakonnas. Teaduskonda as
tuvatelt noortelt ootame eelkõige 
head töötahet ning huvi valitud 
eriala vastu. Keskkoolis on füüsika 
ja keemia üldtutvustava iseloomu
ga õppeained. Ülikoolis tuleb põhja
likult tutvuda nende teadusharude 
teoreetiliste alustega ja omandada 
praktilised kogemused, mis on hä
davajalikud töötamisel füüsikuna 
või keemikuna pärast kõrgkooli lõ
petamist.

Tänapäeval on füüsika ja keemia 
tunginud kõikidesse inimtegevuse 
valdkondadesse, mistõttu koolitatud 
füüsikute ja keemikute rakendusala 
on väga lai. Füüsika ja keemia saa
vutused realiseeruvad otseselt ma
teriaalsete hüvede tootmises, need 
teadusharud on tootmise ja tehnili
se progressi kiirendajad. Nüüdis
ajale on iseloomulik füüsika ja kee
mia ulatuslik levimine mitmetesse 
teistesse teadustesse. Ühelt poolt 
põhjustab seda füüsika ja keemia 
kõrge arengutase, mis võimaldab 
uurida teiste teaduste (näiteks bio
loogia) huviobjektiks olevate näh
tuste (eluprotsesside) esmaseid füü- 
sikalis-keemilisi aluseid. Teiselt 
poolt soodustab füüsika ja keemia 
tungimist teistesse teadustesse füü- 
sikalis-keemiliste uurimismeetodite 
täiustamine ning arvukate uute 
meetodite kasutuselevõtmine.

Üle poole teaduskonna lõpetaja
test võtavad tööle vabariigi uurimis
instituudid ja kõrgkoolide uurimisla-

boratooriumid. Paljud lõpetajad töö
tavad uurijatena teaduskonna pro
fiilile vastavates Eesti NSV Teadus
te Akadeemia instituutides Tallinnas 
või Tartus. Üksikud füüsikud ja kee
mikud on leidnud rakendamist isegi 
humanitaarala instituutides. Viima
sel ajal on suurenenud vajadus kee
mikute ja füüsikute järele bioloogi
lise ja meditsiinilise profiiliga uuri
misasutustes. Füüsikud ja keemikud 
töötavad nii tehastes (Kalinini-nim. 
Elektrotehnikatehas, Võru Gaasiana
lüsaatorite Tehas, Tarbekeemia 
Tootmiskoondis «Flora», Tartu 
Plastmasstoodete Katsetehas jt.) 
kui ka tööstusharude instituutides 
(näit. Kohtla-Järve Põlevkivi TU 
Instituut).

Füüsika-keemiateaduskonna üli

õpilased saavad üldise pedagoogili
se ettevalmistuse, mis võimaldab 
neil tõõtada ka füüsika- või keemia
õpetajatena vabariigi üldharidus- ja 
kutsekeskkoolides. Väga vajalikule 
tööle hariduspõllul siirdub keskmi
selt kolmandik lõpetajatest. Mitmed 
meie kasvandikest on saavutanud 
syurt edu noore põlvkonna õpetami
sel, mida on ära märgitud nendele 
teenelise õpetaja aunimetuse andmi
sega või nende edutamisega juhtiva
tele töökohtadele haridussüsteemis.

Õppeaeg kestab teaduskonnas viis 
aastat. Füüsikaosakonnas töötab 
eesti õpperühmade kõrval ka vene 
õppekeelega üliõpilasrühm. Keemia
osakonnas toimuvad loengud küll 
ainult eesti keeles, kuid hea tahtmi
se korral saavad siin edasi õppida

Elektrokeemia eripraktikumis.

ka abituriendid Eesti NSV vene õp
pekeelega koolidest.

Eksamid toimuvad, nagu teisteski 
teaduskondades, kaks korda aastas, 
igal sessioonil 3*—6 eksamit ja um
bes niisama palju arvestusi. Viienda 
kursuse üliõpilased viibivad ena
masti praktikal: algul pedagoogilisel 
praktikal koolides, hiljem erialasel 
diplomieelsel praktikal uurimislabo- 
ratooriumides. Stuudiumi lõpul aga 
kaitstakse diplomitöö ning soorita
takse riigieksamid. Lõpetaja saab 
diplomi, milles tema kvalifikatsioo
niks on märgitud kas füüsik, füüsi
kaõpetaja või keemik, keemiaõpetaja.

Esimesed kolm õppeaastat on pü
hendatud üldettevalmistusele. Ko
hustuslike üldiste õppeainete hulka 
kuuluvad ühiskonnateadused, keeled 
(vene keel ja võõrkeel), pedagoogi- 
lis-psühholoogilised ained (pedagoo
gika, psühholoogia, eriala õpetami
se metoodika).

Füüsikaosakonnas on üliõpilastel 
stuudiumi esimesel poolel kõrgema 
matemaatika ulatuslik kursus, sa
muti füüsika üldkursus. Laboratoor
setes praktikumides alustatakse eks- 
perimenteerimiskunsti aluste oman
damist. Seejärel tulevad ained teo
reetilise füüsika alalt, mis on olu
liseks komponendiks füüsiku haridu
ses. Kolmandal õppeaastal valivad 
üliõpilased endale kitsama eriala. 
Õppeplaan näeb küll ette üle 20 
spetsialiseerumisvõimaluse, kuid 
ENSV-s vajatakse praegu peamiselt 
elektroonika, tahke keha füüsika, op
tika ja teoreetilise füüsika eritead
lasi. Erialaloengute kõrval on ula
tuslikud eripr.aktikumid, kus õpitak
se tundma nüüdisaja füüsikalisi 
uurimismeetodeid ja -aparatuuri. 
Eripraktikumide ja diplomieelse 
praktika korraldamisel annab täien
davaid võimalusi ENSV TA Füüsika 
Instituudi ajakohaselt sisustatud la
boratooriumide kasutamine. Insti

tuudi teadlaste osavõttu noorte füü
sikute ettevalmistamisest organisee
rib ja suunab hiljuti loodud TA 
Füüsika Instituudi ja TRÜ ühiska- 
teeder, mis on üks esimesi sellelaa
dilisi Nõukogude Liidus. Eeloleva 
õppeaasta algul kolib ülikooli füü
sikaosakond uude õppehoonesse, 
millest tulenevalt õppimistingimu
sed osakonnas oluliselt paranevad.

Keemiaosakonnas õpitakse esime
sel kolmel aastal kõrgemat mate
maatikat, üldfüüsikat ning keemia 
põhikursusi: anorgaanilist keemiat, 
analüütilist keemiat, füüsikalist kee
miat ja orgaanilist keemiat. Kee
mias on laboratoorsete tööde osa
tähtsus eriti suur. Üliõpilase kee- 
miaalaseid teadmisi aitavad süven
dada ja laiendada sellised õppeai
ned nagu kristallokeemia, kvantkee- 
mia, aineehitus, kolloidkeemia, po
lümeeride keemia, keemiline tehno
loogia jt. õppetöö kitsamatel eri
aladel algab neljandast õppeaastast. 
Mitmetest spetsialiseerumisvõima- 
lustest on välja valitud meie vaba
riigile kõige vajalikumad: analüüti
line keemia, füüsikaline keemia, 
anorgaaniline keemia, orgaaniline 
keemia ja orgaaniline biokeemia. 
Molekulaarbioloogia arendamise 
programmi elluviimine eeldab spet
sialistide ettevalmistamist biokee
mia alal, mis ülikoolis toimub kee
mia eriala raames.

Asutuse sellekohase nõudmise 
põhjal valmistab füüsika-keemiatea- 
duskond ette üksikuid spetsialiste 
individuaalõppeplaanide alusel. See
juures saab spetsialiseeruda näiteks 
biofüüsika, füüsikalise biokeemia, 
geofüüsika, astrofüüsika, atmosfää
rifüüsika, pooljuhtide füüsika ja 
keemia alal.

Prof. VELLO PAST, 
füüsika-keemiateaduskonna 

dekaan

Ajaloolaseks
(Algus 2. lk.) 

teõpetuse, historiograafia ja muud 
üldkursused. Alates III kursusest 
toimub spetsialiseerumine kas NSV 
Liidu või üldajaloo, vähemaarvuli- 
selt ka arheoloogia, etnograafia, 
arhiivinduse või museoloogia alale. 
Sellega kaasneb vastavateemaliste 
erikursuste kuulamine. Oskused tea
duslikuks tööks saadakse erisemi
nari- ja kursusetööde kirjutamisega. 
Praktikal käiakse arheoloogia- ja 
etnograafia-alastel välitöödel, arhii
vides, pioneerilaagrites ja koolides. 
Ajaloo-osakonna lõpetamiseks tuleb 
kirjutada diplomitöö ning soorita
da riigieksamid. Enamik lõpetajaid 
suunatakse tööle koolidesse ajaloo- 
ja ühiskonnaõpetuse õpetajatena; 
teised teaduritena uurimisasutustes
se, arhiividesse või muuseumidesse.

Psühholoogiaosakonnas õpetata
vad ained on mitmekesisemad kui 
muudel erialadel. Psühholoogil peab 
olema nii täppisteaduslikku kui ka 
humanitaarset mõtlemist. Sellepä
rast õpetatakse puhtpsühholoogilis- 
ie distsipliinide kõrval ka bioloo

gilisi, sotsioloogilisi ja matemaati
lisi aineid. Rohkesti on praktikume 
nii ülikooli laboratooriumides kui 
ka ettevõtetes. Viimasel kursusel 
on menetluspraktika tulevases töö
kohas. Kogu kursus lõpetatakse dip
lomitöö ja riigieksamitega. Lõpeta
jad suunatakse tööle psühholoogina 
või sotsioloogina käitistesse, ma
janditesse, uurimisasutustesse, kut- 
senõuandlatesse, koolidesse ja mu
jale.

Defektoloogiaosakonnas valmista
takse ette kaadrit tööks vaimselt 
alaarenenud õpilaste ja kõnehäire- 
tega lastega. Erilist tähelepanu 
pööratakse emakeele õpetamisele ja 
erimetoodikale, sest emakeele ja 
spetsiaalsete võ ete ning viiside 
abil toimub erikoolis nii üldharidu
se andmine kui ka korrektsiooni- 
kasvatustöö.

Tähtsal kohal on ka meditsiinili
sed distsipliinid ja psühholoogia. 
Defek oloogiaosakonna üliõpilaste
le makstakse võrreldes teistega kõr
gemat stipendiumi. Lõpetamisel tu
leb kirjutada diplomitöö ja soorita
da riigieksamid.

Dots. ALLAN LIIM, * 
ajalooteaduskonna dekaan

Sellest, mis ülikoolis veel on
Oletagem, et sisseastumiseksa

mid läksid hästi ja  1. septemb
rist peale sai sust esmakursus
lane. Mis edasi? Iga päev loen
gutel käimine? Mitte ainult, sest 
ülikool on üks niisugune paik, 
kus peale erialateadmiste kätte
saamise ka palju muud huvita
vat sind mitmele poole kiskuma 
hakkab. Oled sa komsomoliakti- 
vist olnud, saab sinust siingi ar
vatavasti üsna pea teaduskonna 
või ehk koguni üleülikoolilise 
komsomolibüroo eestvedajaid. 
Mõne aja möödudes võid paral
leele tõmmata koolis tehtuga ja  
sa leiad, et oled iseseisvaks, süve
nenumaks muutunud. Enam ei 
ole kedagi, kes sinu eest midagi 
ära teeks. Nüüd oled sa üks
ainus isetegija koos paljude 
teistega paljude teiste ja ise
enese jaoks. Kasvõi näiteks ke
vadiste rahvaste sõpruse päeva
de organiseerijaid. Või oled su- 
vemalevlaseks saanud või kogu

ni suure maleva EÜE liikmeks. 
See on juba ülõpilase kolmanda 
(suve-) semestri tegudest.

Sind hakkavad paeluma pal
jud üritused: interklubi õfitud, 
looduskaitseringi matkad, rah
vusvaheliste suhete ringi koos
olekud jm . Suure poolehoiu on 
võitnud film iklubi, kokku koon
dunud on ka filmiamatöörid. 
Eneseväljendusvõimalusi on
m itm e id k u n s tik a b in e t , Tartu 
Noorte Autorite Koondis (NAK). 
Keelehuvilised võivad peale 
orientalistikakabinetis õpeta
tavate keelte fakultatiivselt tei
sigi keeli omandada. Kindlasti 
on neidki, keda teadusetegemine 
huvitama hakkab. Selleks on 
ülikoolis kõigepealt Üliõpilaste 
Teaduslik Ühing (ÜTÜ). Spordi
huvilisi kutsub spordiklubi, laul
jaid TRÜ Akadeemiline Nais
koor, kammerkoor, Tartu Aka
deemiline Meeskoor. Klubis 
tantsib peotantsuring, rahva-

kunstiansambel. Lühemalt üles 
lugeda kõike seda, milleks ü li
koolis veel võimalusi peale õp
pimise on, vist ei saagi. P iirdu
gem esialgu siis sellega. Ja  ei 
ole pikemalt vahest esialgu mõ
tetki, sest ennekõike tuleb ikka 
sellele mõelda, mida õpp.da ta
hetakse, kelleks saada soovitak
se.

Ülikoolilehe toimetuse poolt 
jäägu kõlama soov, et igaühel 
on ka võimaltis eneseväljendu
seks oma lehe, üliõpilaslehe kau
du. Jätkugu vaid tahet näha,, 
tunda ja mõista.

TOIMETAJA kt. V. SÕÕTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. II I . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1821. МВ-ОЗоЗО.
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Neljapäeval, 31. märtsil tehti aulas teatavaks möödunud aasta sot

sialistliku võistluse võitjad. Teaduskondadest pälvis esikoha õigustea
duskond. Järgnesid ajaloo- ja majandusteaduskond. Üleülikoolilistest 
kateedritest oli parim filosoofiakateeder, teaduskondade kateedritest or
gaanilise keemia kateeder, teaduslikest laboratooriumidest aeroionisatsi- 
ooni ja elektroaerosoolide laboratoorium, allasutustest mõõtelaboratoo- 
rium ja garaaž. Parim ühiselamu oli arstidel. Üliõpilaste töö-, olme- ja 
puhketingimuste parandamise konkursil saavutasid esikoha teist aastat 
järjest juristid.

«1976. a. sotsialistliku võistiuse võitja» rinnamärgi said Heiki Müür, 
Arno Susi, Ivar Siimon, Ants Raik, Harry Ling, Olaf-Mikk Klaassen, 
Linda Eringson, Johannes Kalits, Lembit Raid, Atko Viru, Ado Jaago- 
sild, Arnold Susi, Lea Trikkant, Elsa Odrats, Udo Sõõru, Ester Zim- 
mermann, Abner Uustal. Heldur Saarsoo, Helmi Sinimäe, Vassili Saar, 
Mari-Liis Allsalu, Jaan Reimand, Lembit Allikmets, Paul Ariste, Helve 
Kabur, Advig Kiris, Valter Haamer ja Arnold Koop.

Piltidel: Viisaastakuprobleemidest kõneles pidulikul koosolekul ENSV 
Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja BRUNO SAUL. Tema sai ka si- 
nisepõhjaiise ülikoolitekli omanikuks.

<¥■ Professor ABNER UUSTALIL tuli kaks korda autasu järele min
na. Juristide dekaan rändkarikat vastu võtmas: õigusteaduskonnale esi
koha eest üliõpilaste töö-, olme- ja puhketingimuste parandamise kon
kursil.

JÜRI  LAANE fotod

Tö ö lis te  ja  Ta lupoegade  
P u n a a rm e e  loom ine

Punaarmee oli revolutsiooni sün
nitis, ta moodustati Punakaardist, 
mis ei olnud tekkinud plaanipärase 
töö tulemusena, vaid revolutsiooni
liste masside enda initsiatiivil.

Kuni 1917. aastani polnud Puna- 
kaardil tegutsemiskogemusi. Oli 
vaid kangelaslik võitlus Moskva 
barrikaadidel ja teistes Venemaa 
linnades 1905. aastal. 1917. a. ap
rillis asus grupp revolutsionääre 
Punakaarti asutama Petrogradi, Vii
buri, Narva ja Nevski rajoonides. 
Ajutise_ Valitsuse minister I. Tsere
teli nõudis kategooriliselt Piiteri 
nõukogult, et töölisteit relvad ära 
võetaks, sest muidu muutuksid nad 
valitsusele ohtlikuks. Minister ei ek
sinud — Punakaart oli tormiliste 
sündmuste ettekuulutajaks. Juunis 
oli Punakaardis 10 tuhat võitlejat. 
Juunist oktoobripöördeni tegid bol- 
ševikud ulatuslikku selgitustööd ka 
laevastikus. Oktoobrirevolutsiooni 
ajal kuulus Punakaarti juba ligi 15

tuhat relvastatud töölist. 14. ok
toobril koondusid Punakaart ja me
remehed linna tähtsamatesse punk
tidesse, et 25. oktoobril alustada 
otsustavat rünnakut valitsusasu
tustele. Niipea kui valitsus oli ku
kutatud, anti löök mujal linnas 
paiknevatele Kerenski vägedele. Pä
rast Gatšina vallutamist ja kindral 
Krasnovi vahistamist tuli Punakaart 
linna tagasi, saades nii tegelikult 
esimese nõukogude pealinna garni
soniks.

Punakaart oli tulevase Punaar
mee nurgakivi. Uue armee loomisel 
eî  saanud lähtuda tsaariarmeest. 
Sõdurid nõudsid rahu, vana korra 
ohvitseridest komplekteeritud staa
bid polnud uues olukorras võimeli
sed lahingutegevust juhtima, rää
kimata sakslaste vägede pealetungi 
peatamisest.

VK(b)P VIII  kongressil vastu
võetud partei uues programmis öel
dakse: «Imperialismi lagunemise ja

kasvava kodusõja ajajärgul ei ole 
võimalik vana sõjaväe säilitamine 
ega uue organiseerimine niinimeta
tud mitteklassilise! või üldrahvali
kul alusel. Punaarmee kui proleta
riaadi diktatuuri tööriist peab para
tamatult olema avalikult klassilise 
iseloomuga, s. o. olema formeeritud 
eranditult proletariaadi ja temale lä
hedal seisvate poolproletaarsete ta- 
lurahvakihtide hulgast. Alles seoses 
klasside kaotamisega muutub selline 
armee üldrahvalikuks sotsialistli
kuks miilitsaks.»

Tõepoolest, Punaarmeed vaadeldi 
algul kui vundamenti, millelt saaks 
nagu regulaararmeelt üle minna 
rahvaarmeele, mis omakorda pidi 
lähemas tulevikus hakkama toetama 
sotsialistlikku revolutsiooni Euroo
pas (Rahvakomissaride Nõukogu 
dekreet 15. jaanuarist 1918). Samas 
dekreedis rõhutati ka Punaarmee 
klassiiseloomu. Punaarmeesse vas
tuvõtmiseks nõuti kommunistide ja 
ühiskondlike organisatsioonide soo
vitusi ning võis kohata isegi ring
käendust.

Kui pingeline olukord rindel nõu
dis regulaararmee formeerimist, oli 
püssi all 450 000 vabatahtlikku. 
Lenin rõhutas, et kahe aasta jooksul 
tuleb luua 3-miljoniline armee.

8. aprillil 1918 andis Rahvakomis
saride Nõukogu dekreedi valdade, 
maakondade, kubermangude ja ring
kondade sõjakomissariaatide moo
dustamise kohta. Nende ülesanne 
oli pidada sõjaväekohustuslaste ar
vestust ning neid välja, õpetada. 
Kahe nädala pärast võeti vastu uus 
dekreet, mis nägi ette töötajate ül
dise sõjaväelise väljaõppe. Kõik 
18—40-aastased töötajad pidid 8 nä
dala jooksul omandama sõjaväeliste 
teadmiste miinimumi. Õppetöö toi
mus tootmistööd katkestamata. Sa
mal ajal tühistati ka juhtiva koos
seisu valimine ning nähti ette ko
mandöride määramine sõjaväeorga- 
nite poolt. Seati sisse komissaride 
instituut.

29. mail 1918. a. võttis Ülevene
maaline Kesktäitevkomitee vastu 
määruse mobilisatsiooni kohta pea- 
mistes tööstusrajoonides. Tehastes

toimusid miitingud. Masside aktiiv
ne toetus mobilisatsioonile oli üks 
tegureid, mis aitas kaasa relvajõu
dude formeerimisele. Regulaarar
mee sõjalisi operatsioone toetasid 
ka talupoegadest moodustatud par- 
tisanisalgad. Samaara kubermangu 
ühe küla talupojad kirjutasid: «Ter
vitame tööliste ja kehviktalupoega- 
de, kommunistide ja bolševike par
teid, kes juhib meid sotsialismi. 
Kutsume kõiki kehvikuid üles toeta
ma neid ning Punaarmee ridadesse 
astuma!»

Töölised, kes tegid läbi 96-tunni- 
se sõjaväelise õppuse, arvati Puna
armee reservi. Moskvas formeeriti 
1918. a. suvel 12 reservpolku. 11. au
gustil viidi läbi üldise sõjalise väl
jaõppe päev, kus töölispolkude pa
raadi võttis vastu J. Sverdlov.

1918. a. kevadel ja suvel võis tä
heldada ulatuslikku Saksa ja Aust- 
ria-Ungari sõjavangide astumist 
Punaarmeesse. Moskvas moodustati 
rahvusvaheline väesalk Bela Kuni 
ja Tibor Samueli juhtimisel. Niisa
masugused salgad võitlesid Volga
maade).

VIKTOR BLUM

Laupäevakule!
Reedel pärast koolipäeva sagivad töörõivais tudengid rehade, kühv

lite ja kanderaamidega ümber ühiskodu. Ilm on jahe, niiskevõitu som
pus, ent meel on reibas: maja ümbrus saab korda.

— Jõudu! Juba reedel innuga ametis?
— Jah, täna peab maja ümbrus puhtama väljanägemise saama, sest 

homme läheme koik teaduskonna objektile.
Paraku küll väljamõeldud pildike, ent miks mitte ka nii!
Kommunistliku laupäevaku kordamineku eest seisab hea üleülikooli- 

line komisjon. Objektid, millele käed külge tasub lüüa, on järgmised: 
peahoone ja keemiahoone, ühiskonnateaduste maja, anatoomikumid, 
raamatukogud, botaanikaaed, ühiselamud, garaaž . . .  Mida siis tehakse? 
Peamiselt koristatakse territooriume, tehakse suurpuhastusi tööruumi
des ning kabinettides.

Hoogtööpäevaku tähe all on möödunud terve käesolevgi nädal. Ja 
ega 16. aprillgi lõplikku punkti pane. Osa kursusi läheb laupäeval täi
tevkomitee käsutusse linna heakorrastama ning 18,—22. aprillil ootavad 
tudengeid ehitusobjektid —■ raamatukogu ja füüsikakorpus.

Kuidas laupäevakuks kinnitatud-koostatud plaane täidetakse, sellest 
rääkis komisjoni liige, haldusprorektori abi OSVALD MÄGI:

«Põhiliselt on käimas sisetööd. Ilm ei luba väljas midagi teha, maa 
peab veidi tahenema. Ent Toome on teaduskondade vahel hooldus- ja 
koristustööks ära jaotatud.

Kui rääkida tublimatest, siis peaks kindlasti ära märkima majandus
teaduskonna tudengeid, kes praegu küll oma uues majas aknaid-uksi 
pesevad, ent kes on ka hoone ümbruse heakorrastustöõdest vahest 
kõige enam huvitatud.»

Ühesõnaga: töid ja tegemisi laupäevakuks ja sellele järgnevaks 
nädalaks jätkub.

Neljapäeval intriuksel vastutulevale majanaabrile:
— Kohvriga? Kuhu nüüd? — Ikka koju! — Juba?
— ^ e.e..̂ ene P^ev on me‘l kerge. Noh, aga 16. aprillil on laupäevak . . ,  

Saabki jälle paariks-kolmeks päevaks kodumaile.
Seegi pilt on välja mõeldud, kuid kahjuks on ka niisugust suhtumist.

MARE RANDJÖE

SÕPRUSPÄEVAD 21.—24. aprillil
TRÜ VI rahvaste sõpruse päevad

21.—24. aprillil peaksid kujunema 
saabuva nädala üliõpilaselu tipp
sündmuseks.

Organiseerimiskomisjoni esimees 
AILI PIKAT, kui palju külalisi on 
tulemas?

Kutsed oleme saatnud 39 kõrg
koolile. Enamikult on saabunud ka 
nousolek. Loodame näha külalisi 
Riiast, Leningradist, Moskvast, Je
revanist, Odessast, Minskist, Vil
niusest.

Väliskülalisi ootame Veszpremi 
Keemia Tehnoloogia Instituudist, 
Krakovi Jagiello-nimelisest ülikoo
list, samuti on saadetud kutse Soo
me sõpradele. Tänavused sõpruspäe- 
vad kujunevad omanäolisteks see
tõttu, et osavõtjate hulgas on küla
lisi ka ülikooli šeflusettevõtetest 
(konservitehasest, õlletehasest jne., 
samuti H. Kullmanni nim. kutse
keskkooli esindajad).

Milliseks kujuneb sõpruspäevade 
programm?

Programm tõotab tulla tihe.
21. aprillil
kell 20 TRÜ uues kohvikus poliiti

liste laulude konkurss.
22. aprillil
kell 12 sõpruspäevade avamine 

TRÜ aulas,
■„ 13 miiting TRÜ peahoone ees,

„ !8 diskussioon teemal «Üliõpi
laste õppevälisest kasvatus
tööst kõrgkoolides».

23. aprillil
kell 11 pressikonverents TRÜ va

nas kohvikus,
„ 15 ansambli «Apelsin» kont

sert «Vanemuises»,
„ 19 sõprusball «Vanemuises».

24. aprillil
kell 12 kohtumine teaduskondades 

vilistlaste, õppejõudude ja 
külaliste vahel,

„ 20 sõpruspäevade pidulik lõ
petamine.

Peale nende ürituste on plaanis 
veel peoõhtud ülikooli ja raudtee- 
klubis. Esinema on palutud ansamb
lid «Haak», «Krõll» TPI-st, R. Ran- 
nap ning «Vanemuise» näitlejaid.

Et kavas võib ette tulla muuda
tusi, jälgige reklaami peahoone tea
detetahvlil alates esmaspäevast! 
Sõpruspäevade eel avatakse ülikooli 
vanas kohvikus Kunstiinstituudi üli
õpilaste tööde näitus.

Alates laupäevasest «Apelsini» 
kontserdist algab uus ürituste sari, 
mille käigus püütakse välja selgi
tada populaarseim laul, ansambel ja 
solist TRÜ tudengite hulgas. Niisiis 
võib tulevikus oodata Tartusse veel 
mitmeid häid muusikakollektiive!

Ürituste eesmärgiks on arendada 
üliõpilaste muusikalist maitset ning 
õpetada mõistma nii teksti kui ka 
helikeele osatähtsust laulu juures. 
Võistluse nimetus kuulutatakse väl
ja «Apelsini» kontserdil ning juba 
siis teevad žürii ja publik esimesed 
järeldused.

Kust saada üritustele pääsmeid?
Oleme arvestanud, et iga tudeng 

saaks vähemalt ühel üritusel kaasa 
lüüa. Pääsmeid jagavad teaduskon
dadele komsomolisekretärid alates 
esmaspäevast-teisipäevast.

Sõpruspäevade õnnestumisel on 
suur osa kogu üliõpilaskonnal. Mil
line on peamine soov?

Organiseerimiskomitee on juba 
pikemat aega ametis. Külaliste vas
tuvõtu, majutamise, linna tutvusta
misega jm. tegeleb interkomisjon, 
kuhu kuuluvad A. Põder, S. Salu
pere, T. Kullerkupp jt. Kultuuriko
misjonis tegutsevad S. Lääne, 
M. Tarmak, A. Salmistu, S. Holdre, 
E. Strandberg jt. Ehk küll ko
misjonid töötavad, ootame kõikide 
ürituste heaks kordaminekuks tu
dengite abi, eriti korra pidamisel, 
olgu see siis peahoones, kontserdil, 
kohvikus või ühiselamus. Aktiivset 
osavõttu ja kaasaelamist!

Vestles RAINI SILLAOTS



USKUMATU,
et see väike, reibas naine töötab 
ülikoolis juba üle kahekümne viie 
aasta ning on ikka nii teotahteline 
ja ettevõtlik!

Tõepoolest, ametlike! andmeil 
alustas Aasa Raudsepp 1951., aastal, 
kohe pärast Tartu Riikliku Ülikooli 
lõpetamist, tööd anorgaanilise kee
mia kateedris, kust ta kümme aas
tat hiliem siirdus hospitaalsisehai- 
guste kateedrise. Tuli — ja hiidla
sele omase visadusega asus korda 
looma kateedri kõikides töölõiku
des. Aasa Raudsepa algatusel loo
di kateedri baasil korralikult sisus
tatud laboratoorium, mille seinad, 
tõsi küll, temale kohe liiga kitsaks 
osutusid, sest osa töid tegi ta 
ikkagi keemiahoones, Kateedri pa
beripahnast tekkisid korralikult 
vormistatud toimikud, mille sisu 
tähtaegset täiendust ta nõuab kõi
ge suurema järjekindlusega kõigilt 
õppejõududelt. Aasa Raudsepp on 
hindamatut abi osutanud L. Päi ja 
V. Saarma doktoritöö valmimisel, 
on nõu ja jõuga kõigi kateedri 
õppejõudude ja ÜTÜ ringis tööta
vate tudengite eksperimendi juu
res ning leiab selle kõrval aega ka 
oma uurimistööde vormistamiseks.

Teaduskonnapere tunneb teda kui 
aktiivset ametiühingutöötajat, kuns
tihuvilist inimest.

10. märtsil tähistab Aasa Raud
sepp oma juubelit. Hiidlane ei talu 
ilukõnesid. Seetõttu teeme lühidalt.

õnnitleme ausat, sirgjoonelist ja 
huumorimeelega kaastöötajat. Tu
gev käepigistus ja aitäh!

Hospitaalsisehaiguste 

kateedri kollektiiv

Filosoofiakonkurss
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 80. aastapäevale pühendatud vikto- 

rilnkonkursi «TRÜ 1979/77, ö.-a. parim marksistliku filosoofia tundja» I I  voor 
toimus 7. aprillil.

Arvestades II vooru tulemusi, lubati kolmandast voorust osa võtma järgmisi 
üliõpilasi: Aarne Kasifeov, Anto Unt, Agu Visse), Juhan Kolk, Lev Kofman (kõik 
füüsika II I) , Sergei Nazarenko, Jevgeni Brašnski, Mihhail Gus (ravi II I) , Jaan 
Ginter, Jüri Pöid (õigust. II I) , Krista Poolakene (ingl. fiä. II I) , Tarmo Soemre 
(matem. II I) , Avo Rosenvald (eesti fil. II I) , Anatoli Šilov (maj. II I) .

Kolmas voor toimub 22. aprillil kell 18 nõukogu saalis.

Sümpoosion
«PSÜHHOLOOGILISED KONTSEPTSIOONID 

TOOTMISORGANSSATSIOONI JUHTIMISE TÄIUSTAMISEKS»

toimub septembris 1977. a. Tartus ja Käärikul. Sellest kutsutakse 
osa võtma juhtimise psühholoogiliste (ja psühholoogialähedaste) aspek
tidega tegelevaid teoreetikuid ja praktikuid ENSV kõrgkoolidest, tea
dusasutustest, tootmlsorganisatsloonidest ning tootmisorganlsatsiooni- 
de juhte, kes on huvitatud psühholoogiliste kontseptsioonide juurutami
sest konkreetses juhtimistegevuses.

Avaldusi osavõtuks võetakse vastu kuni 30. aprillini. Selles näidata 
nimi ja eesnimi, organisatsioon, ametikoht, aadress ja telefonid; kui 
soovitakse esineda, siis ettekande teema ja annotatsioon (50—60 sõna). 
Maikuu jooksul võtab organiseerimiskomitee nende avalduste esitaja
tega, kes esitasid oma ettekande teema, kontakti ja teatab avaldamisele 
kuuluvate tekstide loovutamise tähtaja.

Sümpoosionile esitatud ettekannete kokkuvõtted (mitte üle 3 lk.) 
publitseeritakse.

Täiendavat informatsiooni saate organiseerimiskomiteelt (esimees U, 
Siimann) aadressil: 202400 Tartu Tiigi 78—330 TRU tõöstuspsühholoo- 
gia laboratoorium.

Teisipäevaõhtuti klubis
Kas sa tead, mis toimub teisipäe

vaõhtuti TRÜ klubis?
Ei tea?
Kuid poleks paha teada. Kui ta

had tulla lihtsalt uudishimutsema, 
pead sisse astuma üsna vaikselt ja 
märkamatult. Meil pealtvaatajaid ei 
ole.

«Üks, kaks, kolm, neli; kaks, kaks, 
kolm, neli. . .»

Nüüd vahest aimad midagi. Jah, 
tegemist on tõepoolest tantsukur- 
sustega. Kuid mitte kõige tavalise
matega, vaid biittantsude omaga.

Kursuste läbiviija Jaan Siilak 
lausus, et need õppused taotlevad 
meie üliõpilasperes parema tantsu
kultuurini jõudmist. Pearõhk on lii
gutuste õppimisel ja keha tööl. Tea
me ju küll, kui ühekülgne on pidu
del tantsijate üldpilt. Meie tantsu
oskus piirdub vaid ühe-kahe liigu

tuse demonstreerimisega. «Hea tant
sija aga kasutab korraliku biittant- 
su tantsimisel kümmet-viitteistküm- 
met erinevat liigutust,» ütles J. Sii
lak ja eks selle poole püüa meiegi. 
Kursus koosneb kuuest õppusest.

Mida me siis juba oskame? Oska
me slip'i, mody- tvisti, husley'd, min
gil määral juba džaivigi, ja tantsu, 
mida saab koos tantsida kogu suure 
seltskonnaga. See on many-mixer. 
Kavas on veel rock ja beatrock.

Eks ole ju tore ning kasulik asi! 
Mis seal ühikas voodi peal ikka 
igavleda. Parem juba minna ja ku
lutada liialt söödud kaloreid.

Kahjuks on seekord veidi hilja 
hakata kaasa lööma. Aga kui kuu
led kunagi tulevikus veel millestki 
säärasest, tule kindlasti!

AIME JÕGI

Esimene eesti keele 
lekseemide sagedussõnastik

TRÜ kirjastusosakonna müügi
punkti ilmus müügile kogumiku 
«Keelestatistika» teine väljaanne, 
mis sisaldab eesti tänapäeva ilukir
jandusproosa autorikõne lekseemide 
sagedussõnastiku. Sönas'.ik on val
minud filoloogiateaduskonna raken
duslingvistika rühma ja ülikooli 
arvutuskeskuse ühistööna (autorid 
Ü. Kaasik, J. Tuldava, A. Villup, K. 
Ääremaa) ning sisaldab umbes
14 000 sõna, mis on järjestatud ka
haneva tekstisageduse järgi. Lisas 
esitatakse eri sõnaliikidesse kuulu
vate sagedamate sõnade loendid ja

mitmed muud täiendavad nimistud. 
Sissejuhatavas osas ja kogumiku 
lõppartiklis (autor J. Tuldava) kir
jeldatakse eesti keele sagedussõnas
tiku koostamise põhimõtteid ja ana
lüüsitakse olemasolevat materjali.

Nimetatud lekseemide sagedussõ
nastik, mis on esimene selletaoline 
eesti keele аЫ  (varem on ilmunud 
sõnavormide sagedussõnastik), võib 
pakkuda huvi nii lingvis idele kui 
ka pedagoogidele ja psühholoogi
dele.

ILMAR MULLAMAA

Ah et miks sellest siinkohal juttu 
tehakse, kuigi TRÜ taidluskonkur- 
sist on tubli kaks nädalat ja enam
gi veel möödas? Põhjusi on mitu. 
Kõigist olulisemana näib aga tõik, 
et 9. aprillil Tallinna vabariiklikule 
kõrgkoolide taidlusfestivalile ei ol
nud meie konkursilt esitada vaata 
et ühtki kava ega üksiknumbrit. 
Ülikoolisisene ülevaatus oleks pida
nud olema just see koht, kust ette- 
astumisi peoga võtta, neid sõeluda- 
nõeluda ja siis TRü-d esindama 
saata. Ette rutates olgu öeldud, et 
Tallinnas siiski käidi. Soojendati 
üles vanu numbreid, mis Tallinna 
pool veel nägemata, võeti abiks 
«raudnaelu» rahvakunstiansamblisi 
jne. Tulemustest allpool.

Meil näikse laululusti ja mängu
rõõmu olevat vaid teenelistel koo
ridel ja rahvakunsti-inimestel. Siin 
ei saagi juttu olla madalast tase
mest. Aga miskipärast ei ole nende 
kollektiivide kontsertidel just eriti 
rohkearvulist üliõpilaspublikut mär
gata olnud. Kevadine teaduskonda- 
devaheline konkurss oli nõrgem, kui 
oskaks arvata. Minu meelest tutid 
«rebased» sügisel omadega hoopis 
rohkem mäele. Vähemalt iga teadus
kond püüdis millegagi üles astuda 
ja žüriile silma jääda. Seda ära ka
sutades saatsid bioloogid ja mate
maatikud välja uuesti vaid esimese 
kursuse. Esitatud programmid olid 
samad, mis sügisel, aga selle vahe
ga, et polnud kohal kõiki asjaosa
lisi ja mälu vedas aeg-ajalt alt. Ka 
saallpoolt annab sügisega võrrelda. 
Ei tea, kas oli see maagiline sõna 
«disko» või soojemad ilmad, aga 
poole aasta eest oli saalis tundu
valt enam pealtvaatajaid kui nüüd 
märtsi lõpus. Tahaks siiski uskuda, 
et esimestel kursustel leidus sügi
sel veel rikkumata hingi, kes õhtul 
klubisse tulid huvist näha, mida 
hakkajamal rahval näidata on.

Poleks vist liigne korraks meelde 
tuletada teaduskotuladc pingerida, 
mis peaks olema seda taidlusaastat 
iseloomustav ja sellel alal ülikooli 
tasemest rääkima. Kahjuks on see 
hinnang küllalt juhuslik, eriti mis 
puudutab 3. kohast allpool olevaid 
teaduskondi. 1. — majandust., 2. — 
arstit., 3. — kehakultuur it., 4. — ma
temaatikat., 5. — bioloogia-geograa- 
fiat., 6. — filoloogiat., 7. — ajaloot.,
8. — keemiat. Füüsikud ja juristid 
seekord osa ei võtnud. Tugevaid ka
vu ei olnudki. Nõrkused väljendusid 
«õnneks» mitmeti ja nii ei korranud 
keegi vähemalt teisi. Aga see oli ka 
ainuke positiivne joon.

Ütlemine «üks kõigi, kõik ühe 
eest» rakendati keemiaosakonna 
poolt osavasti ära ja nii asuski ko
gu teaduskonda esindama vaid üks 
inimene. Huvitav, kuidas nad teise 
poole on lahendanud — kas osa
kond käib kätt surumas ja tänu 
avaldamas, või kuidas?

Üle pika aja mängiti ka klaverit. 
Arstidelt Jevgeni Ivanov ja eks- 
promt-fantaasia ning filoloogidelt 
Mall Matto — Oginski polonees. 
Mõlemas oli tunda vähest harjuta
mist, polonees aga sai viperuste 
vältimiseks poolteist korda aeglase
ma taktimõõdu. Filoloogide kavas
se mahtusid peale klaveripala veel
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CP 3
Keemiaosakonna 1 kursuse üliõpilane 

TIIT AUNASTE laulab-mängib terve osa
konna eest.

M. Kikerpilli ja E. Strandbergi esi
tuses laulud *Sirjelind» ja «Hälli
laul.», mis tänu mikrofonita laulmi
sele ka tõesti žüriini jõudsid, ning 
vene / kursuse duolt «Veel olen 
laps».

Ajalooteaduskonna aitas välja Tiit 
Luts. Mõte Eesti noorte agitbrigaa- 
dist, kes sõidab külla kaugele tund
rasse ehitusmaleva rühmale, oli 
üks väheseid üliõpilaslikke mõtteid 
kogu konkursil. Teostuseskl leidus 
vaimukaid kohti, kuid . . .  samas 
näeme laval mittemidagiütlevat 
kargamist, paroodiaid (?) teatrist 
jms. Muidugi mõjus kõige laastava
malt täielik ettevalmistamatus. Ka
vast jäi vaid meelde Tiit ise kui 
näitleja.

Ja ongi kord auhinnatud teadus
kondade käes. Kehakultuurlased tu
lid välja luule põimiku-lav astus ega 
J. Liiüi luulest ja P. Vesiku vaba
värsis mõtetest «J. Liivi lugedes» 
pealkirjaga «Võtke, inimesed!». 
Kava kandsid ette II kursuse noor
mehed Vambola Tiik, Hannes Kal
jujärv, Andres Salmistu. Teksti 
laiendasid muusika ja diapositiiv 
seinal. Luuletused oleksid võinud 
küll peas olla, sest lava oli küllalt 
pirne ja lehelt lugedes ei paistnud 
kõik sõnad sellistena, nagu nad 
oleksid pidanud olema.

Arstid tulid välja üksiknumbritega 
ning ühe luulelis-muusikalise põi
mikuga, mis mõeldud protestiks 
maailmas valitseva vägivalla vastu. 
Liia Hanson demonstreeris järje
kordselt oma etlejaannet, seekord 
monoloogiga «Kõversuude küla».

Hea oli kuulata ka Liina Rajavee ja 
Olev Luha esinemist, kuigi mikro
fon nende duetti mõneti segama 
kippus. Arstid näitasid, et ülikool 
on ikka tõesti internatsionaalne õp
peasutus. Temur ja Telo lasid lahti 
gruusia rahvalaulu ja üllatasid kõi
ki meeldivalt.

Majanduse esikohi ei olnud teab 
kui suur ootamatus. Selle teadus
konna rahvas on oma ärksat meelt 
nii mõnigi kord paista lasknud. See
kord esineti mitme rahvatantsuga, 
millest eriti lustakas ja meisterlik 
«Karjaste tants» kahe meesterahva 
esituses suurima elamuse pakkus 
Lavastati Kruusfeldi «Rändurid», 
mis ainukese terviknumbrina ka Tal
linnas käis. Majanduse esinemise 
lõpetas instrumentaalansambel Arvo 
Lepiku juhatusel ehk peaaegu et 
TRÜ klubi uus tarifitseeritud vo- 
kaal-instrumentaalansambel. Sellelt 
ansamblilt ootaks tantsuõhtuid ka 
klubis, ktd see remondist pääseb, 
sest tarve naturaalse orkestrimuu
sika järele on TRÜ-s muutunud pea
aegu talumatuks.

Otsi kokku tõmmates tahan öel
da, et mul oli kogu see jutt tõe
poolest südamel ja et sundimismen- 
taliteet taidlust teha ja selle kuns
tiga tegelda on kummaline nähtus. 
Isetegevus on ju päristeatri, -lava, 
-laulmise esimene aste. Kõik kipu
vad ummisjalu selle teise astme 
suunas, laulavad talle (sageli pi
mesi) kiitust. Aga ise teha, toore
võitu, vigadega, see on ju ka mi
dagi väärt.

MARI С A ALAKÜLA

Bioloogia 1 kursuse kompositsioon Idamaa teemadel.

Laupäeval, 9. aprillil oli taidlus- reaalideks tunnistati rahvakunsti
konkursi kõrgkoolidevaheline voor ansambli noorem rühm (44 osavõt

Tallinnas. Meie 84-liikmelisel taid- sambel> vokaaiduett S. Peets

lejate perel läks siiski hästi. Lau- T. Maimets, trio — S. Lääne, T. Sii-

ALEKSEI KORNILOV! fotod

gur, S. Haldre ja etleja T. Blank. 
Äramärkimist leidis klubi vokaal- 

jat), klubi 7-liikmeline vokaalan- instrumentaalansambel ja vokaai
duett M. Kikerpill — E. Strandberg.

JSalle kord Kirjanike Najas
(õpetaja t. 12)

istub kokku Tartu NAK. Esmaspäe
val, 18. aprillil kel! 18 avavad dia
loogiga NAK-i esimees R. Veide
mann ja KL Tartu osakonna büroo 
liige H.-K. Hellat arutluse A. Põld-

autor!
«TRÜ» omaloominguleheküljel 

«Krapp» avaldamiseks võid toim,e-

mäe «Me» üle. Seejärel hinnatakse
4. veebruaril ülikoolilehes ilmunud 
NAK-i lehekülge ja tehakse kevad- 
plaane.

Teretulnud on teisedki kirjandus
huvilised, sahtlisse kirjutajad ja 
NAK-iga ühineda soovijad.

tusse (ph. 3G2) tuua mitte ainult 
oma luuletusi, vaid ka lühiproosat. 
Humoristlikud loodki on teretulnud.

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

ja teadusliku töö, aktiivse ühis
kondliku ^tegevuse eest ning seoses 
50. sünnipäevaga autasustati mi
nisteeriumi aukirjaga hospitaalsise
haiguste kateedri vanemlaboranti 
AASA RAUDSEPPA, bioloogilise 
keem;a kateedri dotsenti ARTUR 
LINDU ja spordifüsioloogia kateed
ri dotsenti ARNOLD VAIKSAART.



Muresid ja rõõme
TRÜ NAISKOOR on jõudnud tä

navuse hooaja harjale. T aidlusf esti- 
vaii vabariiklikus voorus saavutati 
laureaaditiitel. 15.—17. aprillil toi
mub kontsertreis Läti ja Leedu 
NSV-sse, kus lauldakse Kaunase 
mediisiiniinstituudi saalis ja Val- 
miera kirik-kontsertsaalis. Viimati 
nimetatu pakub võimaluse F. Men- 
delssohni motette ja B. Britteni mis
sat esitada originaalipäraselt oreli 
saatel. 21. aprillil antakse «aasta
aruanne»: täismõõduline kontsert 
koduaulas. Kavas on eelmainitud 
suurvormide kõrval veel J. Brahmsi, 
N. Rimski-Korsakovi, V. Rubini, 
M. Härma, V. Tormise, A. Ritsingu,
O. Sau kooriloomingut. Kava tun
dub koori ja dirigendi Vaike Uibo- 
puu arvates olevat üks viimaste 
aastate huvitavamaid ja mitmekülg
semaid. See esitatakse ka Tallinna 
publikule, nimelt 29. aprillil TPI 
Glehni lossis. Kooril on olnud ja

tuleb veel väiksemaid esinemisi koo- 
Hdes ning ülikooli sõpruspäevade 
üritustel.

Maikuus algab töö uue repertuaa
riga. Juba juuni alguses toimub 
Kärdla laulupäev, kust on kutsutud 
osa võtma kõik Eesti üliõpilaskoo
rid. Samas saab teoks traditsiooni
line tudengikooride veepidu.

Kõrgendatud meeleolus vaatab 
naiskoor järgmisse hooaega: õppe
töö hakkab siis toimuma ühes vahe
tuses. Kui palju kergemaks muutub 
siis dirigendil, koormeisiritel, koori 
juhatusel, kõigil lauljail! Viimased 
viis aastat on ju töötatud praktili
selt kahe-kolme koosseisuga, mis 
üheks tervikkooriks kujuneb alles 
esinemistel. Ja kui veel kaugemale 
tulevikku unistada. . .  Ehk umbes 
paarikümne aasta pärast saab meil 
olema oma taidlejate maja. El enam 
mingit muret ruumidega, klaverite
ga, nootide ja arhiivi paigutamisega.

On loodud kõik võimalused kunsti 
teha.

Kuid aastal 1977? Kes kostab 
prodekaanile üiiõpilastaidleja eest, 
kes tahab õppetöölt puududa, et 
sõita kontsertreisile või võtta osa 
eriti olulisest proovist? (Mõistke 
prodekaani — temalt nõutakse! 
Mõistke taidlus kollektiivi — ka te
malt nõutakse, ja seda enam, mida 
suuremaid tulemusi ta saavutab. 
Kas siit tuleb väljapääs «Ära saa
vuta tulemusi!»?) Edasi. Kes hoolit
seb selle eest, et kõrgkooli ühel suu
remal taidlüskoliektiivil oleksid (so
bivad) ruumid proovideks, hädapä- 
rasedki rahalised väljaminekud vii
sakalt kaetud? Neile ja veel palju
dele küsimustele on praktika näol 
vastus olemas, kuid asjaosaliste ar
vates on see praegu mõneti ebaloo
giline. Hea, kui koor on seni suut
nud varjata, et talle on võimaldatud 
kehvapoolsed töötingimused.

Piisab pahandamisest! Noor olla 
on kevadet rinna sees kanda! 
(G. Suits, M. Härma) 21. aprillil 
tule naiskoori kontserdile, siis veen
dud selles ise!

TRIINU POOL AK
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Loengu asemel iseseisev töö
Õppejõud loeb, üliõpilased kir

jutavad. Kui paljud neist ka 
kaasa mõtlevad?

Huvitav ja kasulik on kons
pekteerida nii, et paned kirja 
lauseid ja valemeid, mida oled 
läbi analüüsinud ja mõistnud. 
Et sedamoodi konspekteerida 
matemaatikat või füüsikat, on 
vaja mõne valemi või lause 
juures kauem peatuda, teha ta- 
gasipõikeid vana materjali juur
de. Lause «õigsuses veendumi
seks» ja selle paremini mõistmi
seks tuleb teha mõningaid skee
me ja mõtestatult läbi lahenda
da näiteid — on vaja oma pea
ga ainest aru saada. Seda kõi
ke pole loengut kuulates alati 
võimalik teha.

Siit tuleneb, et hakkad mõne

legi loengule eelistama iseseis
vat tööd õpikuga, Alati ei pruu
gi raamat ioenguga ühtida, tu 
leb ette, et õppejõul on parem, 
kaasaegsem ja täiuslikum aine
käsitlus. Mõni raamat on k ir ju 
tatud inimese poolt, kes tunneb 
ainet hästi, kuid ei oska oma 
mõtteid kõige paremini sõnas
tada. See viimane asjaolu ei ole 
siiski väga suur viga, sest ve
ne keeles on erialase kirjanduse 
valik üsna suur.

Asjad pole päris korras, kui 
raamatust õppides hakkad loen
guid ignoreerima. Kuidas raa
mat ja loeng omavahel kokku 
sobitada? Muidugi, üsna ideaal
ne oleks olukord, kus üliõpilane 
iga loengu materjali ette õpiks, 
ent palju neid on, kes seda on

suutnud?
Kas poleks mõeldav olukord, 

kus õppejõud paneb loengu pa
berile ja annab paljundada, m i
da üliõpilastel oleks võimalik os
ta? Kui kogu loengumaterjali 
kirjapanek on suur töö, siis 
võiks valmistada selliseid õppe
materjale semestrite või kuude 
kaupa. Üliõpilane saaks endale 
õppematerjali, mis oleks parem 
ja põhjalikum tema poolt loen
gul kirjutatud konspektist, ja 
võiks kohe, jättes ära mehaani
lise ümberkirjutamise, asuda 
talle sobiva sügavuse ja tempoga 
ainet omandama,

Loengutundides võiks siis 
käsitleda keerukamaid küsimu
si, siluda lünki, süvendada ainet. 
Selline tund sarnaneks semina- 
ritunniga. Võiks teha rohkem 
kontrolltöid, samuti referaate.

KOIT REBANE

„Kirgasfum ise st“
«■Kirgastumine» on sõjafilm vaid 

tinglikult. Sõjasituatsiooni vahendu
sel on edasi antud inimese hlnge- 
maailm, tema tugevus ja nõrkus.

Kaks partisani. Üks neist on tu
gev vaid teatud piirini: niikaua, 
kuni teda kannab füüsiline eluins
tinkt. Kui elutahe satub vastuollu

ideaalidega, siis osutub teda seni 
kandnud jõud tema nõrkuseks. 
Sotnlkovi tugevus asub aga süga
vamal. Ent temagi hakkab alles sur
ma eel mõistma oma eksistentsi 
tähendust, mis on suurem füüsilisest 
elust või surmast. See annab talle 
jõu ignoreerida surma. Rõbak jõuab

aga lõpuks läbi kannatuste ainsa 
väljapääsuni — surma ihaldamise
le. Kannatuste hinnaga mõistis ta 
isiksuse tegelikke väärtusi.

Me võiksime end oma argielus 
lasta mõnikord roopast välja lüüa, 
et meie hinge süvakihid liikuma 
hakkaksid. Kas ei ole üheks selli
seks väljalöömiseks ka need paar 
tundi <rKirgastumist» vaadates?

AVO ROSEN VALD

MARGUS VÄLJA loco

Südaöö. Mind ümbritseb meeldiv 
üksildus. Sellisel ajal ei ole lusti 
õppimiseks, ka lugeda ei taha. See 
on aeg, mil mõtlen tagasi möödu
nud päevale, kogu möödunud ajale.

Juba terve semestri olen eemal 
oma kodulinnast. Olen selle ajaga 
palju leidnud, avastanud ning võib 
isegi öelda: minu ees on uus maa
ilm. Siin on alma mater, Toome

mägi, filmiring, Pänter jpm. Ja Jaan 
Tooming. Alles käisin vaatamas 
«Põrgupõhjat», see jättis sügava 
mulje. Võib-olla just nüüd avasta
sin enda jaoks Tammsaare.

Enam ei seosta ma ka sõna tea
ter kultuurse pühapäevalõpu veet
mise viisiga, mis kahjuks on mu 
kodulinnas, nagu see väikestele 
linnadele ikka omane, väga levinud. 
Ma ei lähe teatrisse siis, kui aega 
on, vaid t een  teatri jaoks vaba 
aega.

Tulin ülikooli tudeerima inglise 
keelt. Tegin ma õigesti? Vaheteva
hel vaatan väikese kahetsusega 
oma sõpru žurnaliste. Võib-olla 
oleks sobinud see ala mulle hoopis 
enam?

Kuigi olen alles väga noor ja 
ei tea vahel isegi, mida tahan või 
mida ei, tean vähemalt seda, et 
alustatud teed ei tohiks pooleli jät
ta. Iseenese pärast. Töö — see peab 
mind ja meid kõiki oma eesmärgi 
poole viima. Usun, et tööga on 
inimene suuteline peaaegu kõigeks, 
ning seepärast hindan eelkõige ini
mest, kes austab tööd, kes tõesti 
t ö ö t a b .

Hoopiski ei pea ma lugu sellis
test «töömeestest», kes juba hommi
kul peenraha mustade näppude va
hel kõlistades kaupluse ukse taga 
seisavad ja oo tavadmi l l a l  kell 
kümme lööb. See nähtus pole va
hest tüüpiline, aga seda esineb lii
ga palju.

Minu käsutusse on usaldatud fil
mikaamera. Tahan sellega võidelda 
kõige vastu, mis minu arvates on 
väär, pole nii, nagu olema peaks.

Heidan pilgu oma raamaturiiuli
le. Päris palju raamatuid, mõtlen. 
Aga millal need kõik läbi lugeda? 
Meenuvad ühe õppejõu sõnad: 
<rPuškinil oli ülisuur lugemus». La
sen mõttest läbi oma seni loetud 
kirjanduse. Milline tühine hulk!

Telia on palju. Kõike, mida ta
haksingi, kindlasti ei jõua lugeda 
Seda enam tuleb valida, missuguse 
raamatu läbi loen.

Niisiis siidaöisel tunnil istudes 
ja mõtiskledes jõuan jälle välja 
selleni, kui palju on, mida teha 
tahaksin, mida peaksin tegema. 
Aga veel natuke ja aeg on magama 
minna, et hommikul puhanuna tõus
ta ja tegutsema hakata.

JAAN KOLBERG 
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LEO LEESMENT 75
Esimene maailmasõda tõi kaasa Tartu ülikoolile raskeid aegu. Üli

kool evakueeriti Voroneži, saksa okupandid tegid katset luua Tartus 
Saksa ülikooli. Nõukogudevastase sõja viimasel kuul 1919. a. avas 
kodanlik valitsus uuesti ülikooli. Tegelikku õppetööd võidi õigusteadus
konnas alata alles järgmistel aastatel. Tsaariajal ja saksa okupatsiooni 
ajal Eestist pärinevaid õppejõude peaaegu ei olnudki. Arstiteaduskonna 
mõned tsaariaegsed assistendid ja usuteaduskonna eestikeelse jutluse 
õpetaja said kohe professoriteks. Petrogradi ülikooli juristidest aspiran
did, kes isegi magistrieksameid polnud sooritanud (A. Piip, J. Uluots) 
said kohe või natuke hiljem professoriteks, nagu endine senati liige 
Tjutrjumov. Hiljem lisandusid neile Praha valgekaartlaste likvideeritud 
õigusteaduskonna õppejõud. Nad ei saanud teaduslikku kraadi kuni 
kodanliku korra lõpuni. Ka hiljem pidasid kõrgema kohtu kohtunikud 
või ministrid ja nende abid lisaks ka professorite kohti, toimisid õppe
ülesannete täitjatena. Kõige selle tõttu takerdus õigusteaduskonna 
areng.

Kahekümnendate aastate lõpu poole asi veidi paranes. Ülikooli õi
gusteaduskonna 30. jaanuaril 19*25. aastal lõpetanud Leo Leesment 
määrati ülejärgmisel päeval 3 aastaks teaduslikuks stipendiaadiks õi
guse ajaloo alale. Ta töötas Tartu ja Riia arhiivides, ühe aasta Viinis 
ja ligi 3 kuud Frankfurdis Maini ääres.

õigusteaduse magistri kraad anti talle 17. detsembril 1926. a. Ta 
oli esimene õigusteaduse magister pärast ülikooli taasavamist. Dokto

rikraadi sai ta 4. novembril 1932 (kaitses 1. novembril). Trükitud dok
toridissertatsioon (TÜ toimet. XXIV, 1931) käsitles varguse ja röö
vimise kuritegusid Liivimaal keskajal. Autor näitas, et talupoegade oma
vahelised vargused vasalle ei huvitanud, välja arvatud juhul, kui va
sallid said kohtumõistmise eest kohtumaksu. Talupojad aga arvasid, et 
ei ole ülekohus salaja tagasi võtta seda, mida mõisahärra on saanud 
talupoja higi ja vaevaga, andmata vastutasu. Varguse sage esinemine 
oli põhjustatud ka sellest, et sissetulnud saksa valitsev kiht tahtis ker
gel viisil rikastuda.

Pärast magistrikraadi saamist töötas L. Leesment ajutise õppejõu
na, 1931/32. a. teadusliku töötajana Pariisis ja alles 1935. aastast koos
seisulise dotsendina, lugedes Rooma õiguse ajalugu, mitmeid õiguse 
ajaloo erikursusi ja 1932— 1934 majandusõigust.

Doktor L. Leesment on publitseerinud palju artikleid ja retsensio_one 
õiguse ajaloo, aga ka Eesti ajaloo alalt nii enne kui pärast sõda. 
Rea artikleid avaldas ta Tartu ülikooli ajaloo kohta, nagu ülevaade 
üliõpilaste õiguslikust seisundist keiserHkus TÜ-s 1803— 1832 (Üliõpi
lasleht 19125) jt. Ta oli 1935. a. alates õigusteaduskonna esindaja -üli
kooli toimetiste kolleegiumis, 1939— 1941 aga TRü toimetiste peatoime
taja. 1965— 1975. a. oli ta TRÜ õigus- ja majandusteaduskonna disser
tatsioonide kaitsmise nõukogu liige. Olulise panuse on juubilar andnud 
eestikeelsete juriidiliste sõnastike koostamisel, õigusteaduskonnas on 
ta pärast sõda õpetanud välisriikide ja NSV Liidu riigi ja õiguse aja
lugu. Viimastel aastatel on L. Leesment pensionärina töötanud iga! 
aastal 1—2 kuu kestel.

õnnitleme pühapäeval seitsmekümneviieseks saavat juubilari!
Kolleegid õigusteaduskonnast

fi I T f a r U u  ülikooli erinsvused Vene impeeriumi
teistes! ülikoolidest

LEO LEESMENT

Tartu ülikooli taasalustamisele 
1802 järgnes Venemaal peatselt 
veel mitme teise ülikooli avamine. 
Neid oli neli: Vilniuses (1803), Kaa
sanis (1804), Harkovis (1805) ja 
Peterburis (1819). Järgnes pikem 
vahe, enne kui 1834. a. lisandus 
Kiievi ülikool, sest Nikolai I 30- 
aastane valitsemisaeg, nagu teada, 
polnud hariduspüüetele soodne. 
Tollal kutsuti Venemaal ellu mit
med sojaväeõppeasutused armee 
juhtiva koosseisu — ohvritseride 
jaoks, aga ka kasvatuslikud insti
tuudid aadlike naiste jaoks. Nais*e 
ülikooli vastuvõtmine tekitas ägedat 
ja kõige mitmekesisemat poleemi
kat, sealjuures rohkelt vastuvaidle
mist Näiteks 1863. a. Pe erburi, 
Kiievi, Harkovi ja Kaasani ülikooli 
juhtivad ringkonnad üldiselt pool

dasid naistele õppimise võimalda
mist; Moskvas, Tartus ja mujal 
mitte.

Varssavi ja Vilniuse (tollal Vilno) 
ülikoolidega läks teisiti. Esimene 
(taasasutatud 1803. a.) ja teine 
(1817. a.) pandi kolmekümnendate 
aastate algul alanud rahutuste ja 
Poola üles õusu mahasurumisel kin
ni ning nende asemele rajati 1834. 
a. Kiievi ülikool, kus esialgu õppi
sid peamiselt kahest suletud ülikoo
list ületulnud poola rahvusest üli
õpilased. See teema on lai ja huvi
tav ning seda on omal ajal efekt
selt valgustanud vene õpetlased V. 
Rudakov, J. Petuhhov, P. Miljukov 
jpt. Lisame vaid niipalju, et Soome 
pinnal 1640. aastal rajatud rootsi 
Turu (Turku, Abo) ülikool, mis 
1809 .a. reorganiseeriti, toodi 1827.
a. üle Helsingisse.

Mainitagu veel, et 1914. a. oli 
Vene keisririigis kümme ülikooli 
pluss Soome suurvürstiriigi Helsin
gi ülikool, 1972/1973. õppeaastal 
töötas meil ligi 60 ülikooli.

Tartu ülikool erines teistest selle 
poolest, et õppetöö toimus saksa 
keeles. Aegamööda mindi vene kee
lele üle üksikutes ainetes ja seda 
Lülikate vastuseismiste ja vaidluste 
järel Vene riigivõimu ja baltisaks- 
luse vahel. Lõplik üleminek (välja 
arvatud iuteriusuline usuteadus
kond) toimus 1893. aastal, mil ka 
ametlikuks ülikooli ja linna nimeks 
sai ajalooline Jurjev.

Teaduses levis kaua aega vaade, 
et • äielik ülikool koosneb normaal
selt neljast teaduskonnast (kui 
mitte rohkem): quattuor facultates. 
Münel pool Läänes, kõigepealt 
Itaalias, eksisteeris aga ka ülikoole

kolme, isegi kahe teaduskonnaga, 
ning neid hüüti mittetäielikeks üli
koolideks (nepolnõje universitetõ). 
Ainult Tartu ülikoolis organiseeru
sid juba peaaegu avamisest peale, 
algul küll rohkem illegaalselt, üli
õpilaste korporatsioonid. Eeskuju 
võeti Saksamaa üksikute osariikide 
ülikoolidest. Korporatsioonidel olid 
üksteisest erinevate värvidega ko
hustuslikud välistunnused: müts ja  
pael. Tugineti vennastuse põhimõt
tele. Ringi elus pidi valitsema tugev 
distsipliin, vanuseprintsiip ja reba- 
sedressuur.

Tartu ülikoolis oli esimeseks kor
poratsiooniks Kuramaalt võrsunud 
üliõpilaste oma: «Curonia» (1808.
a.), millele järgnes 1821. aastal 
«Estonia» Põhja-Eestist, õigemini 
Eestimaalt pärinevatele baltisaks
lastele. Tehti ka väheseid erandeid.

Nii oli Fr. R. Kreutzwald «Estonia»
liige.

Suureks ja ainulaadseks erinevu
seks Venemaal oli see, et Tartus 
eksisteeris luteri usu kirikuõpetajate 
koolitamiseks usuteaduskond. Et 
tohi ka unustada, et terve XIX sa
jandi vältel toimusid küllalt mõ
juvad muudatused ülikoolide sea
dusandluses, õpetamisel ja valitse
misel. Näiteks 1863. a. toodi sisse 
kindel kursuste süsteem. Sajandi 
algul, 1804. a. kehtis kord, et rek
torid ja dekaanid valiti üheks aas
taks, sajandi keskel see aga kaota
ti. 1863. aastal viidi ülikoolides 
ellu ka kohustusliku õppeplaani põ
himõte ja üleminekueksamid. See 
idee oli laenatud Prantsusmaalt.

Need on ainult mõningad jooned 
meie ülikoolide ajaloost, ning oleks 
huvitav, kasulik ja soovitav neid 
küsimusi rohkem uurida.



TARTU DLIKOOL 
JA VENE-TORGI 
SÕDA 1877— 1878

EÜE juhid Lüllemäel

VIKTOR KALNIN

(Algus «TRÜ-s» nr. 10.)

Kui oktoobri lõpus laatsarettide 
professoritest peaarstid saabusid 
tagasi Tartusse õppetööd jätkama, 
asendasid neid Tartu ülikooli kas
vandikud arstid Th, Böttcher, E. As- 
senfeldt ja L, Mickwitz. Tartu laat
saretid ühendati, üldjuhtimine aga 
läks professor E. Bergmannile. 

f Laatsaret ise asus talvekorterisse 
Sistowo linna, milleks üüriti 19 kor
ralikku elumaja (varem asuti stepis 
telkides). E. Bergmann oli juba 
maikuus nimetatud Doonau tegev- 
armee konsultantkirurgiks ning ta 
võttis osa Doonau ületamisest, la
hingutest Pleveni all jm. Tema sõ- 
jakirjad Pleveni alt avaldati tollal 
Tartu ajalehtedes. Samal ajal oli 
ta juhtiv kirurg 57. ajutises sõja
väehospidalis, kus tema assistendiks 
olid Tartu ülikooli kasvandikud T. 
Heidenreich ja J. Miram. Selle hos
pidali peaarstiks oli W. Kiparsky, 
kes 1867. a. oli kaitsnud Tartus väi
tekirja. Ta suri tähnilisse tüüfuses
se Gornõ-Studeno külas Bulgaarias, 
kus talle on püstitatud mälestus
sammas.

Olgu märgitud, et pensionil viibiv 
N. Pirogov, endine Tartu ülikooli 
kasvandik ja professor, kutsuti Pu
nase Risti konsultandiks. Ta inspek
teeris hospidale. Oma «Vene—Türgi 
sõja aruandes» hindas Pirogov vä
ga kõrgelt Tartu laatsarettide tege
vust ja nimetas neid eraabi asutus
test kõige eesrindlikumaks.

Professor E. Wahl läks Bulgaaria 
sõjatandrile juba 25. mail, olles pa
lutud Venemaa evangeelse kiriku 
poolt moodustatud 50 voodikohaga 
välihospidali peaarstiks. Hospidal 
paiknes Sistowos ning sai tänu 
Wahlile samuti kõrge hinnangu osa
liseks. Wahli lahkumisel detsembris 
asendas teda seal Tartu ülikooli kas
vandik A. Selenkov. Tartu ülikooli 
kasvandik meditsiinidoktor J. 
Grimm oli 1877— 1878 vanemarstiks 
troonipärija suurvürsti peakorteris 
ja kindral Gurko armee juures, 
1881— 1883 aga Bulgaaria teenistu
ses sanitaarpeainspektorina ja Bul
gaaria vürsti Aleksandri ihuarstina.

Kaukaasia sõjaväljal Aleksand- 
roopolis (praegune Leninakan) ava
tud Punase Risti hospidali peaars
tiks oli Tartu ülikooli kirurgiadot-

sent К Reyher. Selles töötas veel
6 arsti Tartust ja 2 Tartu haava- 
kliinikus ettevalmistuse saanud 
naisvelskril K- Reyher hakkas esi
mesena Vene—Türgi sõjas kasuta
ma Listeri antiseptilist haavaravi
meetodit. Peatselt sai ta Kaukaasia 
armee ja kõigi sea! asuvate laat
sarettide konsultantkirurgiks. Peter
buri hollandi kogukonna poolt va
rustatud hollandi—vene sanitaar- 
voori juhatajaks oli Tartu kirurgia
kliiniku assistent G. Tiling. Tema 
juhtimisel avati laatsaret samuti 
Aleksandroopolis, hiljem kolis see 
üle Tbilisi. Kaukaasia sõjaväljal 
töötas arstina ka eestlane P. Blum- 
berg. Paljud Tartu ülikooli kasvan
dikud, kutsutuna sõjaväeteenistusse, 
töötasid arstidena ja apteekritena 
ajutistes sõjaväehospidalides, seal
hulgas P. Kramer ühe hospidali pea
arstina.

Peale W. Kiparsky surid nakkus
haiguste ohvritena sõjaväljal arstid 
A. Kõler, K. Eberhardt ja apteeker 
J. Paulsohn. Mitmed tartlased põ
desid läbi düsenteeria, tüüfuse või 
teisi nakkushaigusi (arstid G. Ti
ling, О. Thilo, A. Schwartz, üliõpi
lane J. Salomon jt.).

Oma ennastsalgava tööga teeni
sid Tartu arstid ja apteekrid ära 
Bulgaaria üldsuse tänu. Kõik laat
sarettide peaarstid said Vene va
litsuse või Punase Risti Seltsi au
tasud. Ka paljusid üliõpilasi (vä
hemalt 10) autasustati ordenitega 
«agaruse ja kasuliku tegevuse eest» 
Punase Risti liinis ning mehisuse 
eest haavatutele esmaaoi andmisel 
sidumispunktides.

Tartu ülikoolis õppis ka bulgaar- 
lasi. Esimeseks oli H. Kara-Stoja- 
nov, kes õppis farmaatsiat aastail 
1886— 1889, kaitstes prof. G. Dra- 
gengorffi juhendamisel väitekirja 
farmaatsiamagistri kraadi saami
seks. Oma väitekirja pühendas ta 
tuntud bulgaaria kirjanikule P. Sla- 
veikovile. Hiljem, 1904. a. oli Kara- 
Stojanov üks Sofia ülikooli organi
seerijaid ja arstiteaduskonna õppe
jõude. Sajandivahetusel said Tartu 
ülikoolis arstidiplomi bulgaarlased
H. Kornilev, N. Gradetski, N. Kor- 
fonozov ja P. Tsarinkov.

Toodud andmed on ühtlasi Bulgaa
ria ja meie maa rahvaste sõpruse 
ajalooliseks tunnistuseks, mis meie 
päevil on kehastunud kindlaks Nõu
kogude—Bulgaaria sõpruses.

Viis meest sellel pil
dil räägivad EÜE-77 
rühmakomandöride ja 
-komissaride äsja lõp
penud kahepäevasest 
töötihedast Lüllemäel 
toimunud seminarist, 
kuues mees, välispolii
tilist olukorda selgita
nud kommentaator 
RAUL MÄLK naeratab 
fotograafile.

Seminar andis rüh
made funktsionääride
le väga vajalikku tea
vet, lõplikult komplek
teeriti rühmad.

Fotol (vasakult): 
EÜE-77 komandör 
TOOMAS MENDEL- 
SON, peainsener AND
RUS PÄRLOJA, ko
missar ANDRES EES
MAA, RAUL MÄLK, 
peadispetšer OLARI 
TAAL ja staabiülem 
IGOR JAKOBSON.

RAIMO HANSONI 
foto

Korvpallipühapäev EPA võimlas
10. aprillil oli EPA spordihoone 

jällegi kord terve päeva üliõpilas- 
sportlaste päralt. Toimus, sedapuh
ku juba kuuendat korda, traditsioo
niline EPA—TRÜ matškohtumine 
korvpallis. Mõlemalt poolt olid väl
jas kuue tugevama teaduskonna 
võistkonnad, põnevust tõotas pak
kuda vanade rivaalide, mõlema 
kõrgkooli õppejõudude kohtumine.

Paraku tõi juba esimene ettenähtud 
kohtumine endaga kaasa pettumusel ü l i 
kooli spordiau kaitsma usaldatud füü
sika-keemiateaduskonna meeskonnast il
mus mängu alguseks kohale vaid kolm 
võistlejat. . .  Loobumiskaoius. Ometi sai 
kõigilt teaduskondadelt nõutud ranget 
kontrolli kindlustamaks oma võistkonda
de kohalolekut. Üsnagi mõtlemapanev 
on fakt, et matši kuueaastase ajaloo 
jooksul oli see esimene kord, kus kohtu
mine pidamata jäi. Esimese võidupunkti 
said EPA tudengid mänguta.

Teiseks mänguks tulid meie poolt 
väljakule arstiteaduskonna üliõpila
sed, vastaseks majandusteaduskon
na meeskond. Väga ühtlase koos
seisuga esinenud tulevased meedi
kud alustasid kindlalt 37:27. Teisel 
poolajal suurenes eduseis tänu ka
sutusele võetud pressingule veelgi 
ja tulemusega 76:46 viigistati matši 
seis.

Bioloogia-geograafia- ja veteri
naariateaduskonna kohtumine kul
ges kuni seisuni 9:8 EPA kasuks 
tasavägiselt, siis aga viskasid bio- 
loogid-geograafid 13 punkti järjest 
ja võitsid poolaja 31:17. Teisel pool
ajal oldi aga vastastest üle igas

mängufaasis ja võideti kindlalt 
56:34. Tiit Hang tõi oma meeskon
nale 22 punkti. TRÜ läks juhtima
2:1.

Seejärel oli sõna EPA õppepro
rektoril dots. Jaan Kivistikul. Ta 
avaldas lootust, et seekordne matš 
kujuneb tasavägisemaks kui ükski 
eelmine, ja kuulutas võistluse ava
tuks.

õppejõudude mängus luuret ei 
tehtud. Skoori avas Harri Russak 
ja siitpeale kulges mäng punkt- 
punktilt. Poolaja keskel õnnestus 
TRÜ-1 Laose ja Lepiku visetest ette 
rebida ja vaheajale mindigi seisul 
40:35 ülikooli võistkonna kasuks. 
Teisel poolajal en^m edu käest ei 
antud ning lõpuviteks näitas tabloo 
TRÜ meeskonna võitu 71:57. ü l i
kooli kasuks viskas Arne Laos 26 
punkti, EPA-1 oli resultatiivsemaks 
Jüri Viigipuu 27 punktiga. Ülikool 
juhtis 3:1.

Spordimeditsiini osakonna ja ag
ronoomiateaduskonna vahelises 
mängus olid meie tudengid oma 
vastastest kindlalt üle ja saavutasid 
matši kõige ülekaalukama võidu 
74:42 (poolaeg 34:22). Egils Strauss 
viskas oma meeskonna kasuks 38 
punkti.

Õigusteaduskonna ja tulevaste 
mehanisaatorite kohtumises juhtisid 
viimased kuni seisuni 24:23, siis te
gid aga meie tudengid tugeva vahe- 
spurdi, võitsid poolaja 33:28 ja kogu

kohtumise suurelt 71:54.
Võistluspäeva viimaseks kohtumi

seks tulid platsile kaks kõige tuge
vamat. Meilt kehakultuuriteaduskon
na võistkond, vastastel metsanduse 
ja maaparanduse üliõpilased. Punkt- 
pünkti heitluses kulgenud esimese 
poolaja võitis EPA 32:30 (Tõnu 
Saarna viskas 14 punkti). Teise 
poolaja alguses saavutasid kehakul- 
tuuriüliõpilased 13 punkti vastaste 
kahe vastu ja kuigi kohtumise lopp 
möödus tasavägiselt, võitsid meie 
tudengid 60:55 ning tõid TRÜ-le 6. 
matši võidu tulemusega 6:1.

* * *
Jätkuvad ka ülikooli meistrivõistlused. 

Naiskondadest on seni kaotuseta kaks 
võistkonda: majandusteaduskond, kes 
võitis KKT I I I  81:13 ja äärmiselt tasa
vägises kohtumises ka KKT I 39:37 ning 
spordimeditsiini osakonna naiskond, kes
oli üle nii filoloogidest kui ka KKT I 
kursuse naistudengitest, vastvalt tule
mustega 59:13 ja 72:46. Nende naiskon
dade omavaheline mäng peakski otsus
tama, kes seekord võitjaks tuleb. Vähe
malt I I I  koha on endale kindlustanud 
filoloogiateaduskond, kes oli üle õigus
teaduskonnast 32:27. Üks võit on KKT I 
ja  õigusteaduskonna üliõpilastel (said 
loobumlsvõidu KKT III) . Võiduta KKT 
II I  naiskond.

Mehed on vahepeal jõudnud pidada 
kolm kohtumist. Spordimeedikud võltsid 
kindlalt KKT II I  59:43, kuid kaotasid 
väga kollektiivselt ja ennastsalgavalt 
mänginud õigusteaduskonna meeskon
nale 47:65, kes nüüd reaalselt pretendee
rib kõige kõrgemale kohale turnlirta- 
beliš. KKT I võistkond saavutas väga 
raske võidu seni ainult kaotustega leppi
ma pidanud bloloogide-geograaf de üle 
46:45. Lõplikult selgub kõik siiski alles 
23. ja 24. aprillil, kui peetakse meistri
võistluste viimased mängud.

PRIIT JÕGI

KES KEDA?
Aprilli esimesel nädalavahetusel 

selgitati Eesti NSV kõrgkoolide 
meistreid: Tallinnas ujumises ja 
klassikalises maadluses, Tartus 
tõstmises.

Ujumises tuli neljakordseks 
meistriks spordimeditsiini üliõpilane 
Jelena Orlova (100 m vabalt 1.09,1; 
200 m vabalt 2.34,0; 100 m liblikat
1.23,7; 4X100 m vabalt koos D. 
Saadi, M. Elkeni ja A. Neemlaiuga), 
kahekordseks meistriks kehakultuu- 
riüliõpilane Astrid Neemlaid (100 m 
rinnuli 1.26,4 ja teateujumine), ühe
kordseks meistriks teateujujate kõr
val ka matemaatikaüliõpilane Ülle 
Üksi (200 m selili 2.55,7). Meestest 
sai 200 m vabaltujumises hea aja 
2.03,1 Atis Grundmanis (spordime
ditsiin), kuid sellest piisas vaid 2, 
kohale jõudmiseks. Võistkondadest 
kogus TPed! '220, TRÜ 165, TPI 96

ja ERKI 9 punkti.
Klassikalises maadluses tuli mei

le ainult üks esikoht — Ain Niines- 
te (KKT) kehakaalus kuni 62 kg. 
Paari kergemasse kehakaalu polnud 
meest välja panna, kaks tugevamat 
pidid vigastuste tõttu pealt vaata
ma ja nii jäigi lõpuks punkte vähe
seks. Meeskondlik järjestus:
TPI 53, EPA 44,5; TRÜ 44; TPed! 
25,5 punkti.

Tõstmises on meie õppeasutusest 
kolm üliõpilasmeistrit: matemaatika
üliõpilane Ants Jürjen (kahevõistlu
ses 100 kg, kehakaalus kuni 52 kg), 
spordimeedik Jevgeni Tšernogor 
(215 kg, kehakaalus kuni 67,5 kg) 
ja füüsikaüliõpilane Riho Vaab (200 
kg, kehakaalus üle 110 kg). Mees
konnad: EPA 51, TRÜ 41 ja TPI 
27 punkti.

Üliõpilaste meistrivõistlustel on 
nüüd 6 ala peetud.

Punkte saab TPI 18, TRÜ 17, 
EPA 12, TPedI 10 ja ERKI 2.

Juristid kõige ees
Ülikooli spartakiaad läheneb fi- 

nišisirgele. Eelmisel nädalavahetu
sel peeti teaduskondadevahelised 
laskevõistlused, ajalehe ilmumise 
ajaks on läbi ka lauatennis. Pikka 
aega kestsid male- ja korvpallitur
niirid. 30 maletajat kohtusid ühek- 
savoorulises šveitsi süsteemis. Esi
kolmikusse jõudsid vanameister F. 
Kibbermann 7T5, P. Pahkla (õigus
teaduskond) 7 ja V. Kundla (mate
maatikateaduskond) 6,5 punktiga. 
Naistest võitis V. Kruus (matemaa
tikateaduskond) 6 punktiga. Võist
kondlikult kogusid matemaatikud 
88, juristid 81, füüsikud-keemikud 
6К majandusüliõpilased 57, õppe
jõud 39, bioloogid-geograafid 36 ja

kõige nooremad kehakultuurlased 13 
punkti. Seitse võistkonda ei leidnud 
malemängu oskusega üliõpilasi ja 
jäid seepärast punktita, nende hul
gas ka seniste liidrite hulka kuulu
vad arstid.

Korvpalliturniiri finaalkohtumi
sed seisavad alles ees.

Laskmises tegid puhta töö KKT
1 kursuse vastava eriala üliõpilased, 
kes 4 võistlejaga kogusid 170 punk
ti. Järgnesid ajaloolased 153, "ju
ristid 141, filoloogid 13'9, bioloogid- 
geograafid 121, majandusüliõpila
sed 121, KKT II kursus 107, füüsi
kud-keemikud 79 ja arstid 74 punk
tiga.

Spartakiaadi üldarvestuses on 
kolm teaduskonda finišisirgele jõud
nud rinnutsi. Senisest suuremat ak

tiivsust võib täheldada ka tabeli 
alumisel poolel olevates võistkonda
des.

Teaduskondade järjestus pärast 
lõppenud alasid (lauatennist pole 
veel arvestatud):
1. õigusteaduskond 70
2. Bioloogia-geograafiatead. 69
3. Majandusteaduskond 68
4. Kehakultuuritead. I k. 58
5. Matemaatikateaduskond 55
6. Arstiteaduskond 47
7. Füüsika-keemiatead. 41
8. Ajalooteaduskond 34
9. Kehakultuuritead. II k. 33

10. Kehakultuuritead. IV k. 33
11. Spordimed. osakond 30
12. õppejõud 27
13. Filoloogiateadusi 24
15. Kehakultuuritead. III k. 22

VALTER LENK

lauatennis TRÜ TPI EPA ERKI

suusatamine TRÜ TPI TPedI EPA

VTK talvine 
mitmevõistlus

TPI TPedI EPA TRÜ

ujumine TPedI TRÜ TPI ERKI

kl. maadlus TPI EPA TRÜ TPedI

tõstmine EPA TRÜ TPI —  ■

Õpim e ujuma!
õppeaasta viimased 24-tunnised ujumiskursused algavad 25. aprill- 

liL õppetöö toimub neljal nädalapäeval (esmaspäevast neljapäevani) 
kell 20 Tähtvere siseujulas.

Registreerida saab 22. aprillini veespordi kateedris Gagarini 1, tuba
203.

Veespordi kateeder

Ш М 1¥ У komitee Mälumäng
Käesoleva! nädalavahetusel esinevad Tallinnas sportvöimlejad.

VALTER LENK

VT К UJUMISNÄDAL
Spordiklubi ujumissektsioon koos veespordi kateedriga viivad läbi 21.—27. ap

rillini ujumisnädala Tähtvere ujulas. Eesmärgiks on võimaldada üliõpilastel, 
õppejõudude! ja teenistujatel täita VTK ujumisnormatiive.

Normatiivide vastuvõtmine toimub kella 18—19 järgmistel kuupäevadel:
21. apr. — arstit., õigust.,
22. „ —- filoloogiat., ajalooteaduski
25. „ — majandust., füüsika-keemiat.,
26. „ — matemaatikat., boloogia-geograaüat,, kehakultuuril,,
27. ,, — kõigile neile, kellel ei olnud võimalik ülalnimetatud

aegadel normatiive täita.
M e e l e s p i d a m i s e k s .  Iga osavõtja on kohustatud u ju la valvelauda esi

tama arsti loa. Selle puudumisel on võ:malik antud kuupäevadel ja kellaaegadel 
loa saamiseks pöörduda ujula arstipunkti poole. Peale loa esitamist tuleb kohe 
(üliriietes) minna ujulasse ja  registreerida end kohtunikelaua juures, üliõpila
sed esitagu üliõplaspilet või pass. Pärast duši kasutanvst minna tunneli 
kaudu (hoides paremat kätt) lastebasseini, kus komplekteeritakse vahetused 
ujumisradadele. Riietusruumides on vähe kabiine, seepärast palume, et iga 
kabiini saaks korraga kasutada mitu inimest.

korraldab ekskursiooni Suure Isa
maasõja lahingupaikadesse mars
ruudil Tartu—Nevel—Vitebsk— 

Smolensk—Borodino—Moskva— 
Jahroma—Volokolamsk—Velikije 

Luki—P ihkv a—Tartu.

Väljasõit 7. mail kell 7.30 ülikooli 
garaaži juurest, tagasi jõutakse
11. mai õhtul.

Lähemat informatsiooni ja osavõ
tuks registreerida saab 27. aprillini 
teaduskonna ALMAVÜ esimehe juu
res või tel. 233.

ANTS PILT,
TRÜ ALMAVÜ komitee 

esimees

Viktoriini «60 aastat Suurest Sot
sialistlikust Oktoobrirevolutsioonist»
II eelvooru võistlus toimus 10. ap
rillil kahes alarühmas. I alarühmas 
tulid esimeseks matemaatikud. II — 
keemikud, III — ajaloolaste I rühm,
II grupis olid teistest ees ajaloola
sed, majandustudengid jäid II ja 
filoloogid III kohale. Looburnisvõi- 
du andsid arstid, bioloogid-geograa
fid ja füüsikud. Finaali pääsesid 
mõlema alagrupi kolm esimest 
võistkonda.

Finaal on 17. aprillil kell 18 klu
bis.

Tulge omadele kaasa elama!

Psuhhiaatriaringi
KOOSOLEK

toimub kolmapäeval, 20. aprillil kell
18 Psühhoneuroloogia Haiglas. Päe
vakorras: alkohoolsed psühhoosid 
(E. Eik, V k.), teadvusehäirete 
sündroomid (J. Kandimaa, V k.) ja 
haige demonstratsioon (T. Valge
mäe, V k.).

Ringi juhatus

N B !
Tänase ajalehenumbri kujundasid I 

kursuse žurnalistikaiiliõpilased MARE 
RANDJÕE, ILONA ADVELT, AIME JÕGI 
ja  HELI KASK.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. II I . Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. I960. MB-09560.



EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 13 Reedel, 22. aprillil 1977 XXIX aastakäik

TÄNA ON V. L LENINI 

MÄLESTUSPÄEV

Juristide ÜTÜ konverentsilt
Kaks töötihedat päeva kulus õigusteaduskonnas üliõpilaste tänavu- 

aastaste teaduslike tööde kaalumisele. Teaduskonna ÜTU XXVIII kon
verentsi neljas ainesektsioonis ja plenaaristungil esitati 44 ettekan
net, mis on viimaste aastate suurim arv. Autoriteks olid nii esmakur
suslased kui diplomandid, lisaks veel külalisesinejad Vilniuse, Lvovi, 
Taškendi, Valgevene, Kaasani ja Harkovi ülikoolidest.

Hindamise kaalukeeleks võeti mitte kirjutatu kogukus, vaid uurimi
se, leidmise, järeldamise ning esitamise oskused.

Tuumakaks ning tähelepanu väärivaks uurimuseks on kujunenud IV 
kursuse üliõpilase Karl Saavo ning III kursuse üliõpilase Madis Kal- 
lioni ühistöö «Ametijuhend teaduskonna komsomolibüroo töö täiusta
mise vahendina», juhendajaks vanemõpetaja Lembit Saarnits. See juba 
mullu alustatud komsomoli organisatsioonilise juhtimise täiustamise 
analüüs on tavalise kursusetöö ning ÜTÜ uurimuse raamest välja kas
vanud terve üliõpilaste juhtimisprobleemgrupi töötemaatikaks.

Karl Saavo: «Komsomoliorganisatsiooni ees seisavad ulatuslikud 
ülesanded, mis tingivad vajaduse organisatsioonilist juhtimist täiusta
da. Selle töö kvaliteet sõltub oluliselt juhtimisorganite ülesannete, nen
de õiguste ja kohustuste ning vastutuse dokumentaalse reglementeeri- 
mise kvaliteedist. Mitmesugused seni kasutatud soovitusliku iseloomu
ga materjalid ei vasta aga reale sisulistele ning tehnilistele nõuetele.

Nüüdseks on valmimisjärgus ametijuhendite projektid õigusteadus
konna komsomolibüroo sekretärile, ideoloogia-, õppetöö, kultuuritöö ning

(Järg 3. lk.)

Reedel, 22. aprillil

kell 18 diskussioon teemal «Üliõpilaste õppevälisest kasvatus
tööst kõrgkoolides»,

19 ansambli «Polyphon» õhtu klubis.

Laupäeval, 23. aprillil

kell 11' pressikonverents vanas kohvikus,
15 ansambli «Apelsin» kontsert «Vanemuises»,
16 filharmoonia solistide kontsert raudteeklubis,
19 sama ülikooli klubis,
19 TPI ansambel «Krõll» uues kohvikus,
19 sõprusball «Vanemuises».

Pühapäeval, 24. aprillil

kell 12 kohtiimine teaduskondades vilistlaste, õppejõudude 
ja külalistega,

„ 15 Vilniuse RU teatritrupi etendus «Sophokleses» — 
Platoni «Dialoogid»,

„ 15 Prantsuse dokumentalistika keemia ringauditooriu
mis,

20 sõpruspäevade pidulik lõpetamine uues kohvikus,
„ 21 Priit Pedajase laulude õhtu aulas.

Finaal tuleb pingeline
Möödunud pühapäeva õhtul mõõt

sid ülikooli klubis Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni 60. aas
tapäevale ja TRÜ taasavamise 175. 
aastapäevale pühendatud mälumän
gu poolfinaalis jõudu viie teadus
konna kuus võistkonda. Kokku vas
tati 30 küsimusele — väljakuuluta
tud teemadel esitati igal 6 küsimust. 
Poole võistluse peal olid napilt ees 
keemikud (16 p.), kellele järgnesid

tihedas kobaras matemaatikud ja 
ajaloolaste mõlemad võistkonnad 
(Kõigil 15 p.). Tihe omavaheline re
bimine jätkus mängu lõpuni, kus 
kindlamaks osutus ajaloolaste_ II 
võistkond, jättes ühe vastuse võrra 
maha keemikud ja kahe vastuse 
võrra matemaatikud ning ajaloolas
te I võistkonna. Punkte vastavalt 
32, 30 ja 28. Mõnevõrra tagasihoid
likum oli filoloogide ja majandus

teaduskonna üliõpilaste resultaat.
Kõige paremini tunti revolutsioo

nilise 1917. aastaga seotud küsimusi 
ja V. I. Lenini elulugu. Hästi teati 
ka nõukogude kultuuri, kesisemalt 
aga välispoliitikat. Kõige vähem ko
guti punkte ülikooli minevikku kä
sitlevatele küsimustele vastamisel.

Finaal toimub TRÜ klubis püha
päeval, 24. aprillil kell 18. Eelringi- 
de ja poolfinaali tulemusena pääse
sid finaali mõlemad ajaloolaste 
võistkonnad, keemikud ja matemaa
tikud. j 2 ü r i i

Selles, praeguses ülikooli ühiskonnateaduste hoones, taasavati 21. aprillil 1802. a. pidulikult Tartu üli
kool. Maja raekojapoolne osa on valminud 1779. a. paiku, peahoonepoolne osa 1786. a. Aastast 1781 
kuulus see Saare mõisa mõisnikule M. J. v. Bockile, kes lubas alumise korruse, ning suure saali ülikooli 
käsutusse. Siit väljus kell 10 pidulik rongkäik Jaani kirikusse, kus ülikooli personal andis ametivande. 
Avakõned peeti Bocki maja suures saalis, pidulik lõuna oli ülikooli esimese kuraatori krahv Mann- 
teuffeli juures ning õhtu! korraldas linna raad selle tähtsa sündmuse auks suure balli.

TULLIO ILOMETSA tekst ja foto
GEORG FRIEDRICH PARROT 

Tartu ülikooli rektor aastail 1802—1808, 1805—1806 ja 1812—1813.

ILMAR ANVELDt kujundav



Õ nn itlem e E llen  U uspõldu! Õie M an deli ju u b e l

auTsu
Olime jõudnud tublisti põõsaalu- 

šeid kärbunud leheribust ühiselamu 
õuel puhtaks rehitseda, kui paar 
mööduvat koolijütsi meilt küsisid: 
cOnud, kuulge, kas teid aidata to
hib? . . .» Seepeale me üllatunud il
met nähes lisasid nad kindlalt: 
«Täna ju laupäevak!»

Pagana meeldiv oli seda kõike 
lapsesuust kuulda, sest see kõneles, 
et laupäevak — praktikaks saanud 
kommunistliku löö päev — väikes- 
telegi juba midagi tähendab. Ning 
kui edasi pärides selgus, et neil oli 
koolis ka laupäevak, et klassiruum 
saanud nende käest tõesti lausa uue 
pesuvastse näo, et nende isa-ema

on ka täna väljas, ema isegi sama 
töö peal, mis meie — siis sai pois
te abiliseks-kippuja-õhin päris mõis
tetavaks. Tundus, et see suur tähen
dus, mida laupäevak kätkeb, jõudis 
sulle inimlikult lähedale.

Ega see olnudki kes teab mis 
raske või tähtis töö, mis seal ühis
elamu õuel toimetasime. Korrastus- 
tööks seda nimetatakse ja kasugi ei 
käegakatsutavat — vahest silma
rõõmu kõige enam. Ja värske õhk 
ning nautlev mõnu füüsilisest pin
gutusest, millest ikka harvemini ja 
harvemini matti saad . . .  Aga on’s 
elus vaja kõike kasusaamise põhjal 
väärtustada?

Minu jaoks oli laupäevaku tähen
dus milleski muus. Sel päeval tajud 
selgemini kui muidu neid nähtama
tuid sidemeid, mis tööinimesi meie 
maal üksteisega seovad, ja tunned 
seda eesmärgiühtsust, mis inimesi 
liidab ja tugevaks teeb. Ning kui 
tudengipere laupäevakul kas ülikoo
li objektidel või kodulinna tänavail 
üheskoos töötab — mida muud siis 
veel kui iihekoolitunnet see töö meis 
tugevdab!

On ka teistsugust suhtumist. Ühe
le tuttavale laupäevakulisele, kes 
oma siirast töörõõmu toakaaslasega 
jagama tõttas, mõjus külma dušina 
vastus: «Mina laupäevakule ei 
lähe!» «Mis sest, et täna ei lähe, kui 
teie kursusel laupäevak on, siis lä
hed,» arvas tuttav. «Mina ei lähe!» 
«Kuidas sa nii saad?» «Peab oska

ma!» Kui mu tuttav leidis, et kaas
lases möllavad väikekodanlikud ele
mendid, siis oli teise veendunud 
vastuseks, et ega teisiti saavatki.

Usun, et ülaltähendatud dialoog 
jäi erandiks, sest tervikuna olid üli
kooli laupäevakulised tublid.

UleüÜkooHlise töölaupäevaku or- 
ganiseerimiskomisjoni esimees, füü- 
sika-matemaatika kandidaat Ando 
OTS:

«Kokku võttis laupäevakust osa 
6988 üliõpilast ja õppejõudu. Põhi
liselt tehti heakorrastustöid.»

Kes o l i d  t u b l i m a d ?

«Tubli tööhoog valitses suurema
tel objektidel — füüsikakorpuse juu
res toimetas koristustöödel 57 õppe- 
jõudu-teenistujat ning 25 matemaa
tika- ja õigusteaduskonna tudengit. 
Seal lõi kaasa ka linna partei- ja

täitevkomitee rahvas. Raamatukogu 
ehitusel paistis silma arstiteadus
kond, kelle arvele kogunes 12,5 tu
hat töötundi. Linna kommunaalosa- 
kond nõutas endale 100 inimest, 
kellest teine pool lööb linnaobjekti- 
del käed külge eeloleval laupäeval.»

Kas s e l l e g a  on l a u p ä e -  
v a k u ü r i t u s e d  l õ p p e n u d ?

«Üheks objektiks, kus tööd jätkub 
maikuuni, on botaanikaaed. Seal 
töötavad bioloogid-geograafid. Töö
käsi ootab ka Toomemägi, kus lau
päevaku aegu oli nii porine, et töö
tegemine võimatu. Kokkuvõttes võib 
laupäevakut lugeda kordaläinuks. 

Ülikoolipere tegi tööd suure hoole 
ja armastusega.»

TÕNU KARRO

Tutvunud tänase ajalehega, är
gem unustagem kasvõi iseeneses 
õnne soovimast meie lehe tegevale 
keeletoimetajale, eesti keele ka
teedri dotsendile Ellen Uuspõllule.
19. aprillil tähistas ta oma esimest 
juubelit.

Juubilar on eesti rannikumurde 
kõige idapoolsema murraku naisi. 
Ta koolitee läks algu! Puhkova alg
kooli, seejärel Narva 1 Gümnaasiu
mi ja Tallinna 111 Keskkooli. Võib 
uskuda neid tema austajaid, kes 
kinnitavad, et Ellen Uuspõld olevat 
olnud juba maimikupõlves eksima
tu keelevaistuga. Igatahes pole ta 
omandanud eesti keele asjatundja 
algteadmisi TRÜ-s (nagu saab teha 
praegu tema arvukas õpilaskond),

vaid kõigepealt hakkas ta tööle kor
rektorina kirjastuses «Teaduslik 
Kirjandus» ja alles siis redigeeri- 
mistöö kõrvalt õppis mittestatsio
naarselt ülikoolis eesti filoloogiat.

Arvesse võttes nõnda hangitud 
praktilisi ja teoreetilisi teadmisi, 
on täiesti loomulik, et kui Ellen 
Uuspõld 1953. aastal eesti keele ka
teedrisse tööle asus, siis anti tema 
range järelevalve alla kogu ülikooli 
õppejõudude trükki suunatavad 
uurimused. Nii sai talle põhjalikult 
selgeks paljude teadusalade termi
noloogia ja enamiku õppejõudude 
keeleoskuse tase.

Juubilar on kolleegidele ja õpi
lastele tuntud põhimõttekindla ja 
kannatliku inimesena. Seepärast 
pole olnud suurt imestada, et ta 
alles pärast nii ulatuslikku etteval
mistavat staadiumi 1962. aastal as
pirantuuri astus ja väitekirja kirju
tama hakkas. Siingi jäi ta oma 
teadmishimule truuks. Uurimistöö 
käigus omandas Ellen Uuspõld sel 
ajal uudse strukturaalse keeleana
lüüsi .metoodika ja rakendas seda 
eesti kirjakeele õigekeelsuses igihal
ja probleemi, lauselühendite kor
rektse kasutamise seaduspärasuste 
kindlaks tegemisel. 1967. aastal või
sime teda õnnitleda kui esimest fi
loloogiakandidaat! TRU-s eesti kee
le struktuuri uurimise alal.

1965. aastast töötab juubilar eesti 
keele kateedris õppejõuna. Aja jook
sul on tema kanda jäänud tööroh
ked ja vastutusrikkad ülesanded. 
Dotsent Uuspõllu vastu võtta on 
üks eesti filoloogide olulisemaid ja 
raskemaid eksameid — tänapäeva 
eesti keele lõppeksam. Kõik need. 
kes selle eksami on sooritanud, tea
vad eesti keelest juba mõndagi. Ent 
nad on selle kõrval tundma õppi

nud ka oma õppejõu asjalikku, ra
hulikku, vastamisele julgustavat, 
samas siiski kõike olulist nõudvat 
küsitlemislaadi, tema sõbralikku, 
kuid kompromisse hülgavat meelt.

Tänapäeva eesti keele õpetamise 
kõrval on dotsent Ellen Uuspõllul 
tulnud rohkesti vaeva näha prakti
lise eesti keele õpetamisega 
vene rühmadele. Temast on saanud 
hea asjatundja muulastele eesti 
keele õpetamise metoodika alal. 
Oma teadmisi on ta rakendamas 
ilmumisel olevas kollektiivses eesti 
keele õpikus.

Juubilar on üliõpilaste poolt hin
natud kursuse- ja diplomitööde 
juhendaja. Tema nõuandeid mäle
tavad tänumeeli paljud noored 
keeleteadlased ja tema korrektuuri- 
seminarides hangitud oskusi kasu
tavad ajakirjanikud, korrektorid ja 
õpetajad.

õpetamise, korrektuuri ja õige- 
keelsustoimkondade töö kõrvalt jääb 
tal alati aega pühenduda pereema 
kohustustele. Vabadel hetkedel is
tub ta meelsasti kirjutuslaua taha 
ja paneb paberile oma järjekordse 
teadusliku töö tänapäeva eesti kee
lest. Oleme juba harjunud saama 
dotsent Ellen Uuspõllult igal aas- 
tel detailselt viimistletud, rangelt 
loogilisi keeleanalüüse ja hakanud 
hellitama lootust, et peatselt need 
kristallselged väikemonograafiad 
liituvad mahukaks doktoriväitekir
jaks kui ka eesti keele süntaksi üli
kooliõpikuks.

Rohkearvulise õnnitlejaskonna pa
rimate soovidega liidavad oma õn
ne- ja tervisesoovid ka

kolleegid ja õpilased 
eesti keele kateedrist ning 

soome-ugri keelte 
kateedrist.

Õie Mandel sündis 23. aprillil 
1927. a. Saaremaal. Pärast TRÜ 
arstiteaduskonna lõpetamist 1952. a. 
kuni käesoleva ajani töötab ta 
TRU oftalmoloogia kateedris assis
tendina. Ligi 25 aastat on ö. Man
del juhtinud silmahaiguste prakti
kume ja seminare. Selle aja jooksul 
on ta korduvalt täiendanud oma 
teadmisi Moskvas, Leningradis ja

Odessas, õie Mandeli 49 teadusli
kust tööst on 41 avaldatud vaba
riiklikes ja üleliiduIistes väljaanne
tes.

Eriti tuleb hinnata O. Mandeli 
tööd laste nägemiskaitse alalt. Ta 
on pidevalt uurinud kooliõpilaste 
silmade seisundit ja koolide hügiee
nilisi tingimusi. Juubilar on töötanud 
välja harjutuste kompleksi silmali- 
haste treenimiseks ja välja andnud 
vastava metoodilise juhendi, ö. 
Mandel on tuntud hea lektorina ja 
teaduse populariseerijana. Alates 
1975. a. töötab õ. Mandel ka TRU 
nägemise tervishoiu laboratooriu
mis, tegeldes seal peamiselt laste- 
oftalmoloogia küsimustega. NLKP 
liikmena 1955. a. on ta aktiivselt osa 
võtnud ühiskondlikust tööst, olles 
aastaid arstiteaduskonna õppejõu
dude ja teenistujate komsomoli alg
organisatsiooni sekretär, arstitea
duskonna ametiühingubüroo ja TRU 
ametiühingukomitee liige, partei 
grupiorganisaator, rahvakohtu kaas
istuja jne.

Erakordselt kohusetruu, südamli
ku ja erudeeritud arstina ning tun
nustatud pedagoogina on ta võit
nud kolleegide ja üliõpilaste suure 
lugupidamise.

Tugevat tervist ja jätkuvaid edu
samme!

Kolleegide nimel 
ALEKSEI PANOV

Rektor õnnitleb
75. sünnipäeva puhul valvur 

Lembit SINIMETSA, 60. sünnipäe
va puhul suusaspordi kateedri pre
paraatorit Armilda URMI ning 50. 
sünnipäeva puhul eesti keele kateed- 
ri dotsenti Ellen UUSPÕLDU, oto-

rinolarüngoloogia ja oftalmoloogia 

kateedri assistenti Õie MANDEL1T, 
eriõpetuse kateedri õppemeistrit 

Vladimir SINODSKIT, koristaja 
Ella KAJAKUT ja majahoidjat Hel- 
je KRIISEMANNI.

Rektor avaldab juubilaridele tä
nu eeskujuliku töö eest ning soovib 
edu edaspidiseks.______ ___________

Lõppes vene keele olümpiaad
Igal aastal toimub ülikoolis vene 

keele olümpiaad, mille eesmärgiks 
on populariseerida selle keele õppi
mist ja välja selgitada ülikooli 
esindus ülevabariigilisele olümpiaa
dile.

Aprillis toimus igas teaduskonnas
1 voor, mis koosnes kirjalikust ja 
suulisest osast.

II voorule (üleülikoolilisele) pää
ses 5 paremat igast teaduskonnast. 
Kirjalikus osas pidid osavõtjad ret
senseerima lindilt kuuldud raadio
saadet teemal «Tunne iseennast».

Suulises osas esineti kuuldust lühi
kese loenguga enda poolt valitud 
auditooriumile.

Mõlemas osas hinnati väljen
duste originaalsust, mahlakat 
duste originaalsust, mahlakat ela
vat kõnet, oskust välja tuua pea
mine. Kuulajateks-lindistajateks olid 
vene keele metoodika kateedri õp
pejõud.

Nagu võiski arvata, saavutas esi
koha filoloogiaüliõpilane Inge Pih- 
lak (inglise fil. II), kes osales ka 
mullusel olümpiaadil ja kellele peale 
erialakeele pole võõrad ka prantsu

se, saksa, rootsi ja jaapani keel.
2ürii hindas eriti tema emotsio

naalset isikupärast väljendusoskuse
Juriste ei jätnud häbisse teise ko

ha saavutanud Jüri Raidla.
Olümpiaadi lõpetas meeleolukas 

koosviibimine vene keele metoodika 
kateedris.

Osavõtjad arvasid tänavuse olüm
piaadi mullusest parema olevat, 
sest nii kirjalik töö kui ka vestlus
teemad olid lähedased situatsiooni
dele, milles eesti tudengitel vene 
keelt rääkida tuleb.

Jääme lootma võitnud kuuiku edu
kat esinemist ka ülevabariigilisel 
keelevõistlusel mai algul.

ANDRES HALLMÄGI

OLÜMPIAADI PARIMAD: 

F i l o l o o g i a  t e a d .

1. Inge Pihlak
2. Marianne Metsar
3. Anne Kull
4. Anita Kammer
5. Silvia Rentel

Ma j andus t ,  ja õ igust .
1. Jüri Raidia
2. Sulev Roostar
3. Aavo Sirel
4. Andres Hallmägi
5. Jaan Krinat

Aj a l o o t .
I. Priit Ligi

2.—3. Olev Tensing
2.—3. Igal Serglov

4. August Sarap
5. Marika Lehtsalu

A r s t i t .  j a  k e h a k u l t u u r i  t.
1. Reet Ess

2.-3. Elle Väli
2.-3. Silja Lukas

4. Alra Voll
5. Maimu Tabirova

F ü ü s i k a - k e e m i a t e a d . ,  m a t e  
m a a t i k a  t. j a  b i o l o o g i a - g e o  
g r a a f i a t.

1.
■>.— 3. 
2.—3. 
4.-5. 
4.-5.

Ellen Kiim 
Isabella Mular 
Tiiu Gutmann 
Marju Käärmann 
Niina Sergejeva

Ülefllikoolilise olümpiaadi 6 paremat,
kes lähevad edasi võistlema vabariikli
kule voorule:

1. Pihiak, Inge — inglise fil. II
2. Raidla, Jüri — õigust. II
3. Metsar, Marianne — saksa fil. II
4. Krinal, Jaan — majandust. II
5. Voll, Aira — ravi II
6. Hallmägi, Andres — õigust. II

Tööhoos. KOIT RAUA foto. Keemiahoone tagune on mõneks ajaks jälle puhtaks saanud. TULLIO ILOMETSA foto.



► I M  L E M L O O D  i
Kes lörtsiselt tänavalt vana 

Päntri (Pälsoni t. internaat) kaits
vasse hõlma astub, sellele hakkab 
silma 11. aprilli EÜE-show pildiri
da. Üks huvitavam kui teine: šoki- 
teater, Eurovisioon, külaline Fili
piinidelt ja päris kodused Viljar 
Raidla ja Mart Raik pressikonve
rentsi andmas. Et tubli pidu püsti
oli aetud, seda võivad kinnitada 

kõik need, kes õppetoas nagu sil

gud pütis seisid, kes ukse taga ka

he ülestikku seatud laua küljes rip

pusid ja needki, kes trepikotta jää

ma pidid.

Oli, mida vaadata: nagu rong

käigus möödutiudsuviseid ja vane

maidki malevalippe; kogu maleva- 

atribuutika defileeris mööda ühis

elamut. Uudishimu on üles köetud: 

pole see malev mingi sammaldunud 

Mvi, ikka ta liigub ja muutub.

Mis sel suvel teisiti? Eks ta ole 
ikka nii, et üks loll jõuab rohkem 
küsida kui kümme tarka vastata. 
Pealegi kui vastajateks ainult kaks 
meest, olgugi et ELKNÜ TRÜ ko
mitee EÜE sektori juhataja ise 
oma abilisega. Üksjagu uudishimust 
sai rahuldatud ja mis ja kus ja kui
das see suvi just on, eks seda näe 
igaüks sügisel ise. Improviseeritud 

laval aga vaheldusid mehed. Ur

mas Selirand, Priit Raudkivi ja Alar 

Tõnisman ning «Schock-216» nae

ratasid rahvast. Punamütsike astus 

taas rahva ette. Ei jäänud kaugeks 

temagi mured ja rõõmud. Eriti võ

lus muusika, mis haaras ka kõige 

tuimemat.

Tõsiseks vahepalaks oli kaugete 

külaliste esinemine. Pidevalt aval

dati bülletääne Komi rühma liiku

misest, kuni nad ise seisidki meie

ees: täis paatost, entusiasmi ja 

energiat. Noorus ehitab helget hom

set!

Aktuaalsusehõngu pidustustele 

andis kosmonautikapäeva avamine. 

Eurovisiooni kohalik lauluvõistlus 

küttis taas meeled ärevaks. Pingu

tas Põdrake ja pingutas Kukeke, 
aga Suure Võidu pälvis ikka Demis 
Roussos. Kultuuri tõi rahvale ka 
Tiit Lutsu ülesastumine.

Niisugune vägev üritus oli aja
looteaduskonna malevaõhtu vanas 
Päntris.

12.—15. maini saavad teoks EÜE 
päevad Tartus. Jälle kord suuremas
taabilised pidustused: ohutustehnika 
õppused ja eksam, laupäevak mii
tingu, loosungite ja marsihelidega: 
puhkeõhtud klubis. Pidupäevaks 
kujuneb ka riihmajuhtide atesteeri
mine.

AUNE KULIKOVA
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T ü hju stunn e  
R askest veest'*

Iga kutselise kirjaniku ees seis
vale küsimusele «Mis edasi, mida 
oodata?» vastas Kalju Saaber ro
maaniga ehk täpsemalt lembero
maaniga «Raske vesi».

Ühes raamatus kolm armulugu, 
võib-olla tahab autor väita, et kolm 
urmastust. Martin Edenile aitas 
ühest, et tõusta üle keskpärasusest 
ja siis hukkuda. Aga see oli Martin 
Eden. Autor ise ütleb samas teoses 
armastuse kohta nii: «Inimene vä
sib igasuguses vastupanus ja tal 
õnnestub tugev olla ainult siis, kuni 
igapäevane elu on taandatud ar
mastuse ja lugupidamise abstrakt
siooniks, mille ainsaks toetuspunk
tiks muutub põlgushetkel, nagu mi
nul, lihalik Sola.»

Raamat on kaanest kaaneni täis 
meeleolutsemist, romantiliste kujun
dite virvarri, milles nagu vedelikus 
lahustatakse armastus. Ükski kol

mest naisest (Tiina, Sola, Juta) po
le midagi rohkemat kui kaunis nä- 
kimaaling. Kui Tiina pole võimeli
ne saama amfiibiks, lähevad nende 
teed lahku, õigemini Klaas Argus 
ütleb Tiinast lahti. Kõigist kolmesi 
on aga Tiina siiski kõige elulisem.

Naisisiksusest on saanud armas
tuse ja lugupidamise abstraktsioon. 
Ja on loomulik, et Sola — armas
tav naine — pole kuigi kaua suu
teline olema abstraktsioon ning ta 
hukkub, lahti ütlemata oma armas
tusest. Solal oli valida oma mina 
kaotamise ja armastuse vahel. Et 
mitte kaotada oma mina, valib So
la armastuse ja hukkub.

Miks ta tegelikult hukkub, sellest 
minategelane endale aru ei anna. 
Ta põgeneb raskesse vette.

Autori maailma tuumik, kelle üm
ber ja kelle jaoks kõik liigub, on 
tema ise. Kogu teose vältel nähak

se õieti ainult iseennast. Jääb mul
je, nagu eksisteeriksid kolm tüdru
kut vaid selleks, et ilmsiks tuua oma 
kujutluste rikkust, et oleks põhjus 
edvistada kujunditega. Minajutusta
ja on põgenenud iseendasse. Tüd
ruku armastamine tähendab tema 
jaoks eneseimetlemist. Ta ütleb nii:

«Lõpuks ometi olen ma õrn! Need 
olid minu puudutused, milles on nii 
palju hellust, nii palju armas
tust. . .» (või eputavat armastuse 
mängimist?). Pärast Sola hukku 
ilmub Juta, veidi janutsev, hingelt 
õrn ja nii ustav armastuses nagu 
Segali «Armastuse loo» Jennifer. 
Ja ikkagi on ka Juta ainult nooruke 
näkk, nagu kunagi oli olnud Sola. 
Pole kindel, et Jutagagi ei lõpe nii 
nagu Solaga. Ka tema olemust ei 
panda tähele.

Kogu teoses pole ühtki terviklik

ku karakterit, puudub isiksus. Mi
nategelase sõprugi pole kujutatud 
isiksustena. Enda ümber liikuvatest 
inimestest on peategelane eemaldu
nud. Korduvalt on repliike: «Mis 
see tema asi on!» Aga kui elada 
suletud maailmas ja mitte lasta 
teistel endasse puutuda, kas siis 
ümberkaudsedki puutuvad endasse? 
Kas on tegemist aga loova isiksu
sega, kellesse keegi ei puutu, keda 
keegi iseendas ja iseendale elami

sest välja kiskuda ei saa? Egotsent
rism jääb veemaskiklaasiks, mis 
isoleerib tõelisuse ja selle mõju 
isiksusse. Närvid jäävad küll ter
veks, aga looming sisutuks.

Minategelane jääb teoses elukau
geks. Seda on kuulda Tiina suust- 
ki: «See arutlus näitab, kui vähe 
sul veel elust aimu on, poiss. Muud
kui kirjutad.»

Torkab silma Kalju Saaberi kiin
dumus kujunditesse. Neid pillu- 
(ta)b ta pihutäite kaupa. Autor on 
kahtlemata erudeeritud, kujundid 
lihvitud, romaani ülesehitus tervi
kuna läbi mõeldud. Siin-seal vilksa
tavad huvitavad mõtted. Ainult — 
mida väljendavad kujundid, mis on 
nende sisuks? Romaanis puudub 
elu. Puudub ka karakter, kelle soon
tes oleks ettekujutaiav vere tuika
mine.

Kuigi tegelaste ümbrus on viidud 
abstraktsioonitasandile, mis iseen
dast pole sugugi taunitav nähius, 
siis ometigi pole ei ülikool ega las

tekodu seesugused ebamäärased 
abstraktsed pildikesed nagu laseb 
paista K. Saaber. Puudub ümbritsev 
elu, millesse keegi sekkuks mingil
gi määral.

Kuivõrd teoses ilmneb autori po
sitiivne suhtumine peategelasse, 
võib järeldada ka autori (ü lik r ii
tilist hoiakut oma teosesse: «Minu 
soperdised, mida pidasin kohuse
tunde ja haleda eneseõigustuse 
sünteesiks . ..» Nii peegeldab teos 
ka ühe inimese elutunnetust.

Tahes tahtmata jõuad aga järel
dusele, et tegemist on tururomaani- 
ga. On pakutud lugejale kõike ilu
sat ja romantilist, mida on meeldiv 
lugeda soojas toas tugitooli vaju
nult. Kui suur on ajaviiteromaani 
kasutegur, jäägu lugeja enda otsus
tada. Vaevalt aga suudab roosa 
ulm anda midagi märkimisväärset 
kirjandusele ja otsivale vaimule.

URA SMUTOVA, 
eesti fil. I k.

Kirjandushuvilised!
Kolmapäeval, 27. aprillil kell 11 ootab TRÜ komsomolikomitees noo

ri kirjandushuvilisi kirjanik Rudolf Rimmel. Võtke kaasa omaloomin
gut! Konsultatsioon on individuaalne, seepärast tuleb end päev-paar 
varem kirja panna ajalehe «TRÜ» toimetuses.

ii ___ aa

Juristide ÜTÜ konverentsilt
(Algus 1. Lk.)

organisatsioonilise töö sektori juhatajatele. Mitmeid järeldusi oleme 
juba kevadsemestril praktikas katsetanud. Eesmärgiks on, et tulevikus 
teaks iga .komsomoliaktivist oma konkreetseid õigusi, kohustusi ja vas
tutust.»

õppejõudude ning kaasüliõpilaste kõrge hinnangu päivisid ka IV 
kursuse üliõpilaste Sulev Kannikese «Endakaitse mõistest rahvusvahe
lises õiguses» (prof. Abner Uustali juhendamisel), Peeter Pahkla «Pre
sidendi instituut Soome Vabariigis» (vanemõpetaja Eimar Rahumaa), 
Viive Kärbi «Sundosa suuruse kindlaksmääramise probleeme testamen
dijärgsel pärimisel» (dotsent Endel Laasik) jt.

Konverentsi plenaaristungil andis hinnangu õigusteaduskonna ÜTÜ 
tööle Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60'. aastapäeva künni
sel prodekaan Endel Ploom. Ta rõhutas, et tulevaste juristide jaoks 
väga vajalike teadustöö kogemuste andmisel-omandamisel on laiuti 
võttes jõutud ligilähedale maksimumile. Nüüdsest tuleb seda enam 
süüvida, mis tähendab, et igast teaduslikust konverentsist 
peab kujunema mitte ainult ettekannete ning uurimistöö kokkuvõtete 
kuulamine-hindamine, vaid tõsimeelne teaduslik arutelu, kus üliõpilas- 
teadurite kõrval esineksid ka üliõpilasoponendid.

Kaalumine läks korda, saak sai rikkalik. Seda tunnistavad ka arvu
kad küllakutsed teiste liiduvabariikide kõrgkoolide ÜTÜ konverentside
le. Teaduskonna ÜTÜ nõukogu esimees Toomas Kelder ning nõukogu 
liige Sulev Kannike siirdusidki vahetult pärast oma konverentsi lõppu 
Alma-Atasse tutvustama meie üliõpilaste töökogemusi ning oma värs
kemaid uurimusi.

HALLAR LIND

J Y i i t t e m ä r h a m i s e s t

Igapäevases tegutsemistuhinas 
juhtub tihtilugu nõnda, et elame 
mööda sündmustest, mis tegelikult 
on seda väärt, et neid märgata.

. . .  Kaks nädalat Taaralinnas po
le harilikult pikk aeg, kuid kevadel 
siiski. Ülikoolilinna viimaste lume- 
riismete kadumine, tolmavad täna
vad, Riia mäel müüdavad paju- ja 
kaseoksad olid loonud petliku pil
di võimul olevast aastaajast. Kui 
nädalavahetusel bussis kodu poole 
vuhasin, avastasin aga enda jaoks 
sootuks teise kevade.

Vaevalt bussi istunud, keerasin 
lahti äsjaostetud «Sirbi ja Vasara» 
ning sukeldusin viimase aja kultuu
risündmustesse. «Mispärast me ole
me niisugused, nagu me oleme?» 
lugesin parajasti «Kauka jumala» 
artiklit, kui vanamemm mu kõrval 
hüüatas: «Vaata, laits, kus alles 
lund!» Oli jah! Oli nii palju, et

ma poleks uskunud, et kuskil veel 
lund hangedes näha saab, siin aga 
pane või suusad alla ja tee soojen
duseks üks kolmekilomeetrine ring.

Ajaleht ununes lahtipööratuna 
põlvedele — tahtsin võimalikult 
palju ahmida enesesse sellest mitte- 
suurlinlikust kevadest. Memm vuris
tas kõrval edasi oma juttu ilmast 
ja inimestest, oma noorusest ja tä- 
napäevanoortest. Üle Emajõe sõites 
pöördus aga äkki imestades minu 
poole: «Ütle, laits, mis päev see 
siinkandis on?»

Tõeline kevadine suurvesi, peit
nud saladusse jõe kaldapiirid ja 
uhtunud üle veel tüki põllumaastki, 
laiutas nüüd ehtjärveliku rahuga 
mõlemal pool teed. See siin oli pä- 
riskevad — suursugune, võimas, 
täie ilu ja jõuga pealetungiv. See
oli midagi sellist, et tundsin keva
de erutavat hingust tasapisi ka mi* 
nuni jõudvat. Tahtsin rutemini väl
ja bussist, kus tundus nii umbne ja 
õhutu, kuid minu kiirustamise pea
tas seesama reisikaaslasest memm:

«Laits, laits, su võti!»
Ma polnud märganudki, mil mu 

toavõti bussiistmele öli lib isenud.

Ta tuli mulle vastu täpselt samu
ti kui alati: naerev ja lõbus.

«Mis uudist? Kuidas elad?»
«Suurepäraselt. Aga sina?»
«Ainult tõusujoones.»
Tunnen teda ammu ning mitte 

ainult kui teretuttavat, vaid kui 
inimest, kellega seotud palju ühi
seid mälestusi, seiklusi — ja ometi 
ei märganud ma seekord midagi. 
«Ainult tõusujoones» — üksainus 
lause ja juba langesingi iseenda 
illusioonide ohvriks. Ei suutnud 
mõista, et on muresid, mida välja 
ei öelda, kuid mida võib tunnetada.

Tema õnnetusest kuulsin alles 
järgmisel päeval. Ei, meie sõprus 
ei jooksnud sellepärast karile, küll 
jäi aga hinge teadmine, et sageli 
märkame meid ümbritsevate ini
meste muresid alles siis, kui on juba 
hilja.

HELI KASK

Uut teatmekirjandust Toome 
raamatukogus

Clason, W. E. Elsevier’s Dictionary 
of Library Science, Information and 
Documentation. Amsterdam, 1976. 708 
lk. 8S — 15.

Kuuekeelse (inglise, prantsuse, his
paania, itaalia, hollandi, saksa) sõna
raamatu teine trükk.

Leben. Kleine Enzyklopädie. Leipzig, 
1976. 896 lk. 21 E — 8.

Entsüklopeedia aineesitus on süste
maatiline. Abimäärajatest leiame ai
neregistri ja Nobeli preemia laureaa
tide nimed loodusteaduste alal.

Litteratur-lexicon. Stockholm, 1974. 
:280 lk. 12 Bio — 103.

Biograafiline leksikon käsitleb root

si kirjandust 100 aasta jooksul (1872— 
1972), esitab 500 kirjandusterminit 
ning andmeid 1500 autori kohta.

Müler, J. Y. Eugene O ’Neill and the 
American Critic. London, 1962. 513 lk 
Bio 0—52.

Peale E. O ’Neilli elu ja loomingu 
kronoloogia esitatakse andmeid amee
rika kirjanduselu kohta ka laiemalt.

Nõukogude Eesti graafilised trükised. 
Tallinn, 1976. 780 lk. Bi 3 (ee) -  6.

Koondnimestik hõlmab 8840 nimetust 
graafilisi trükiseid ajavahemikust 
1940—1970.

Воспоминания и дневники X V III—

XX вв. м;, 1976. 621 Ik. К 2 — 65.
Käsikirjade bibliograafia sisaldab 

1313 nimetust mälestusi, päevikuid ja 
autobiograafiaid. Varustatud mitmete 
abimäärajatega.

Дворецкий И. X. Латинско-русский 
словарь. М.. 1976. 1096 lk. S la-ven 11.

Sõnastiku teine, täiendatud ja pa
randatud trükk sisaldab 50000 sõna.

Зварич В. В. Нумизматический сло
варь. Львов, 1976. 156 lk. 13 Т — 45.

Teatmik on mõeldud ajaloolastele 
ja numismaatikutele.

Illustreeritud paljude maade m ünti
de kujutistega.

Иностранные атласы. 1960—1974 M ,
1976. lk. 20 К — 5.

Nimestikus esitatakse üle 800 välis
maa atlase, mis on ilmunud viimase
15 aasta jooksul ja leiduvad Lenini 
raamatukogu fondis.

Кандель Б. Л., Федюшина Л. М., 
Бенина М. А. Русская художествен
ная литература и литературоведение.
М., 1976. 495 lk. 12 Bi — 200.

Bibliograafias on kirjeldatud vene 
ilukirjanduse ja kirjandusteaduse ala
ne teatmekirjandus ajavahemikus 18. 
saj. lõpust kuni 1974. aastani.

Каталог периодических изданий на 
русском языке научно-библиотеки 
Московского университета. Т. 1. 
Журналы. М., 1976. 650 lk. Bi 4—100.

Kataloog esitab andmed ajakirjade 
kohta 1974. а. 1. jaanuari seisuga. 

Парчевская Б. М. Теодор Драйзер. 
М., 1976. 120 lk. Bio Д — 722.

Bibliograafias on 1384 nimetust töid 
Dreiserilt ja tema kohta. Dreiseri elu 
ja loomingu põhidaatumid. Mitmed 
abimäärajad.
Пирейко Л. А. Талышско-русский 
словарь. Москва. 1976. 352 lk. S tal- 
ven 1.

Teade
Kuulutame välja bioloogia-geog- 

raafiateaduskonna märgi ja emblee
mi kavandi konkursi. Märk on mõel
dud kandmiseks mütsil või rinna
märgina ning peab kajastama tea
duskonna kolme osakonna iseloo
mulikke jooni.

Meie suvepraktikat võib julgesti 
omalaadseks malevaks pidada. Et 
igaüks tulevase bioloogi-geograafi- 
geoloogi ka suvel võiks ära tunda, 
ootame veel särgi- ja käiseemblee
mi kavandeid.

Konkursi tähtaeg on 10. mai. 
Kavandid tuua Leningradi mnt. 
25—822.



Kolm tundi lauatennist
Algatuseks. 15—7=8. , See on 

kõigile selge. Need arvud tähenda
vad järgmist: 15 — ülikooli sparta
kiaadist osavõtvaid võistkondi, 7 — 
lauatennisevõistlustel osalenud 
võistkondi, 8 — mitteosalenuid. 
Järeldusi oskame kõik teha.

Keskpaigaks. Kolmapäeval, 13. 

aprillil selgusid ülikooli meistrid 
võistkondlikus lauatennises. Läinud
aastast võitu tuli taas nõutama fi- 
loloogiateaduskond. See läks ka 
korda, kuid mitte kergelt. Esimeses 
ringis alistati bioloogia-geograafia- 
teaduskond 3:0.  Teise ringi vasta
seks sai majandusteaduskonda 3 :2  
võitnud ajalooteaduskond. Ajaloola
sed kaotasid 1 : 3. Teises poolfinaa
lis olid vastamisi matemaatikuid 
võitnud juristid ja KKT I kursus. 
Kehakultuurlased olid südimad 
ning võidutahtlikumad ja võitsid
3 :2. Finaalis kohtusid filoloogid ja 
KKT võistkond. Finaal vääris oma 
nime: toimus päeva pingelisim

matš. Nelja üksikmängu lõppedes 
oli seis 2:2. KKT poisid mängisid 
üle filoloogia noormehi ja naisfilo
loogid omakorda kehakultuuritea
duskonna tüdrukuid. Otsustas sega- 
paarismäng, mille võitsid kindlalt 
keeieüliõpilased. Tulemusega 3 :2  
tuli taas esikohale filoloogiateadus- 
kond.

Võiduvõistkonna liige. Eesti 
kõrgkoolide meister meistrikandi- 
daat SILJA TRAAT: «Meeldivalt ül
latav oli kehakultuurlaste visa 
mäng. Tulla teiseks nii ebaühtlase 
tasemega mängijatega suudavad 
küll vaid need, kes asja hingega võ
tavad.» KKT võistkonda oli ainsana 
ergutamas suur hulk kursusekaasla
si. See on spordikollektiiv!

Kohad jagunesid järgmiselt: 1. 
filoloogiateaduskond, 2. KKT, 3. 
ajalooteaduskond, 4. õigusteadus
kond, 5. majandusteaduskond, 6. 
matemaatikateaduskond, 7. bioloo- 
gia-geograafiateaduskond.

Lõpetuseks. Tahaksin tänada 
võistluste peakohtunikku Evelin Les- 
talit, tänu kellele võistlused kiirelt 
ja kohtumised takerdusteta möödu
sid.

JAAN REKKOR

ENNE LÕPPU 

Nädalavahetusel selgub järjestus 
naiste ja meeste" korvpallis, mai 
keskel kergejõustikus. Kolm sammu 
enne spartakiaadi finišit reastuvad 
võistkonnad selliselt:
1. Õigusteadusk.
2. Majandusteadusk.
3. Bioloogia-geograafiat.
4. Kehakultuuritead. I
5. Matemaatikat.
6. Arstit.
7. Ajaloot.
8. Füüsika-keemiat.
9. Filoloogiat.

10. Kehakultuurit. II
11. Kehakultuurit. IV
12. Spordimeditsiini osak.
13. õppejõud
14. Kehakultuurit. Ill

Venia legendi Maiaktus

Ajalooteaduskonna NSV Liidu ajaloo kateedri dotsendi kt. Allan 
Liimi venia legendi loeng teemal «Eesti NSV rahvamajanduse areng 
X viisaastakul» toimub kolmapäeval, 4 mail kell 16.15 peahoone 
aud. 228.

Prof. HERBERT LIGI, 
ajalooteaduskonna ajaloo 

osakonna juhataja

Neljapäeval, 28. aprillil kell 10.15 toimub peahoone auditooriumis 307 
inglise filoloogia kateedri dotsendi kt. Heino Liivi avalik loeng teemal 
«The categories of tense, aspect and taxis» dotsendi teadusliku kutse 
taotlemiseks.

Prof. AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna 

dekaan

25. aprillil kell 12 toimub peahoone aud. nr. 127 TRÜ poliitilise öko
noomia kateedri dotsendi kt., majandusteaduse kandidaat Aadu Arraku 
avalik venia legendi loeng teemal «Teenindussfääri sotsiaalmajandusliku 
efektiivsuse tõstmise probleeme» dotsendi teadusliku kutse taotlemiseks.

IRENE MAAROOS,_ 
TRÜ teaduslik sekretär

Äigab jooksukross...

Aulasse koguneme 29. aprillil 
kell 13. Päevakohased kõned ja et
teasted kell 13.15. Mairongkäiguks 
rivistume 1. mail kell 11.45 Aka
deemia tänavas.

Statistilise 
andmetöötluse 
seminari
lõpuloeng teemal «TRD statistili
se andmetöötluse süsteem ja and
meanalüüsi põhiprintsiibid» toimub
26. aprillil kell 16.15 J. Liivi t. 2. 
aud. 104. Lektor E. Tiit.

Külliki, jagame Sinu leina 
armsa isa

EDGAR KOSTABI 

surma puhul.

Eesti filoloogia V kursus 
ja kursusejuhendaja

Õigusteadusk. 25. apr. kell 10.
Biolöogia-geograafiat. 25. apr. kell 17.
FÖüsika-keemiat. 25. apr. kell. 18.30 II  ▼ burses,

26. apr. kell 12.50 I kursm*.
Matemaatikat. 25. apr. kell 18.
Ajaloot. 26. apr. kell 11.
Filoloogiat. 27. apr. kell 18.
Järelkross 28. apr. kell 10 ja  17.

Arsti- ja  majandusteaduskond korraldasid oma krossi eelmisel nSdalaL Et 
krossi arvestatakse ka teaduskondadevahelšses konkursis, siis ootame massilist 
osavõttu. . . . . . . .

_____  Kehalise kasvatuse ja  spordi kateeder

Kes olid paremad? ______________
26. aprillil kell 16 on aulas üleliidulise olümpiaadi «ÜLIÕPILANE 

JA TEADUSL1K-TEHN1LINE PROGRESS» ülikoolisisese voore võit

jate austamine.

NB!
Tänase ajalehe kujundasid I kursuse 

ajakirjandusüiiopilased Marica Alaküla. 
Tiina Merirand ja Kärt Tõnisson.

*

Täna ilmub ka venekeelne ajaleht.

TOIMETAJA kt. V. SOOTA К

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитете 
ЛК.СМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tell, nr 2116. MB-03658

Välismaalastele, kes satuvad 
Jugoslaaviasse, tundub, et «siin 
õpivad kõik kõrgkoolides», öeldud 
on see muidugi kerge liialdusega. 
Siiski jääb kõigutamatuks faktiks, 
et siin on 10 tuhande elaniku koh
ta 160 üliõpilast. Suurem on see 
näitaja vaid Nõukogude Liidus: 190, 
Prantsusmaal aga 123, Suurbritan
nias 92 ja Tšehhoslovakkias 91.

Ф Jugoslaavia ligemale 360-tu- 
handelisest üliõpilasperest õpib 
statsionaaris ümmarguselt kaks kol
mandikku tudengeist. Neile on riik 
võimaldanud tasuta koolihariduse. 
Kolmandikul aga, s. t. kaugõppi- 
jail ka õppemaks, mis enamalt jaolt 
suunava asutuse tasuda jääb. Medit
siini- ja kunstiinstituutides kaug- 
õpet pole.

У  Iga Jugoslaavia kodanik on 
potentsiaalne üliõpilane sõltumata 
vanusest, tööstaažist, isegi haridu
sest. Viimatiöeldu täpsustamiseks 
tuleb lisada, et inimesed, kes ei 
oma keskharidust, peavad edukalt 
sooritama meie mõistes küpsuseksa
mid. Alles siis on õigus asuda sis
seastumiseksamite kallale. Tulevas
tel tudengitel on võimalik valida ta
valise õppeperioodiga (4 a.) vöi
2—3 aastase õpinguajaga kõrgkooli 
vahel. Ametlikult pikim stuudiumi- 
aeg — 5 aastat — on arstiteadus
konnas. Vahemärkusena olgu öel
dud, et Jugoslaavia üliõpilased õpi
vad selles-ja-selles teaduskonnas, 
mitte ülikoolis, nagu meil on pruu
giks öelda. Suured kõikumised õpi
ajas on seletatavad sellega, et üli
kooli enda administratsioonil on 
suhteliselt vabad käed õppeprogram
mide kinnitamisel ja erinõuete esi
tamisel üliõpilastele.

Ülikool koondab endas kõik 
ühe linna piires asuyad teaduskon
nad. Ülikoolide koosseisu ei kuulu 
kunstiõppeasutused ega ka mitte-

^  õppeaasta, mis .kestab 10. ok
toobrist 30. maini, jaotub kaheks, 
talviseks ja suviseks semestriks. 
Sellesse aastasse mahub ka kolm 
«sessi» — juunis, septembris ning 
jaanuaris. Loengusundust kui sellist 
ei eksisteeri. Praktikatunnid ja se
minarid on aga rangelt kohustusli
kud. Iga loengukursus lõpeb eksa
miga, mis kantakse arvestuste raa
matusse, selle alusel saab üliõpila
ne end kirja panna ka järgmiseks 
semestriks. Sooritatavad eksamid 
määrab tavaliselt ülikooli vastutav 
komisjon. Mõnedes kõrgkoolides 
teevad üliõpilased ise valiku aineist* 
milles soovitakse teha eksam. Eba
õnnestunud eksameid saab järele 
teha järgmise, ülejärgmise jne. ses
siooni jooksul, teoreetiliselt lõpu
tult. Iga õppeasutus määrab ka ek
samite alammäära, mida sooritama
ta ei ole võimalik pääseda kõrgema
le kursusele.

#  Pärast ülikooli lõpetamist saab 
üliõpilasest diplomand — absol
vent — ja tal on veel ühe aasta 
jooksul kasutada kõik tudengite ees
õigused. Sel ajal sooritatakse kõik 
tegemata jäänud eksamid ja tehak
se diplomitööd.

#  Normaalpikkusega õppeperioo
di jooksul lõpetab kõrgkooli vaid 
15% sisseastujaist. Kõige tavalisem 
on, et üliõpilase seisusesse jäädakse 
7—8 aastaks. Seejärel on võimalik 
läbi käia aspirantuur ja doktoran
tuur. Teaduste doktori teaduslik 
kraad on kõrgeim, mida Jugoslaa
vias õppides on võimalik saavutada.

#  Jugoslaavia SFV-s on 287 
kõrgemat õppeasutust (141 teadus
konda, 10 kõrgemat kunstiõppeasu- 
tust, 7 täieliku ja 129 mittetäieliku 
õppeajaga kõrgkooli).

Ajakirjast «Jugoslavia» 
(november 1976) 

lühendatult tõlkinud 
MARICA ALAKÜLA

l & y L l n i  W L U ,M s iS  l k d ,
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Fryderyk Chopin lahkus Poolast 20-aastasena ega näinud enam ku
nagi oma kodumaad. Välismaal kontsertreisil viibides sai ta teada 
Varssavis puhkenud ülestõusust Vene tsaarivõimu vastu. Tulihingeline 
Chopin tahtis koju tagasi sõita, et võidelda koos sõpradega ja kaas
maalastega, ent sõprade soovitused ja isa kiri hoidsid teda tagasi: 
<Sinu käsi on relva hoidmiseks liiga nõrk, palju rohkem võid kodu
maale kasu tuua kunstirelvaga.»

Chopin täitis selle soovi, kodumaaga seob teda loomingu sisu, milles 
kõikjal lasub lootuste, mälestuste, raevu ja hingeliste kannatuste pit
ser. Tema masurkad, poloneesid, ballaadid, «revolutsioonilised etüü
did» jt. klaveripalad on omapärased <rdokumendid» suhtumisest kodu
maa saatusse.

Muusikas väljendab helilooja seda, milleks võib-olla puuduvad sõ
nad, aga mis tuleb hingest ja tahab kuuldavaks saada, ehk nagu ütles 
Heinrich Heine: €Kus lõpevad sõnad, seal algab muusika.» Muusikal on 
imepärane võime. Maalil võib kujutada rahvuslikke motiive, romaanis 
rahvuslikku mõtlemisviisi, aga muusika mõjustab mõistuse kõrval ka 
tundeid ja emotsionaalses mõjus ongi tema suurifn jõuallikas. Eriti 
kehtib see heliloojate — romantikute kohta, kelle hulka teatavasti kuu
lub ka Chopin. Ta oli poeetiline «■klaveri hing», kelle loomingus olid 
kõrvuti armastajate nokturnlikud suudlused, ballaadlik Poola mineviku 
tagakahetsemine ja kõiki kuulajaid elektriseerivad energilised poloneesi- 
rütmid.

Aga tulgem ja kuulakem ise. Chopini teoseid esitavad Heino Elleri 
nimelise Tartu Muusikakooli õppejõud Mall Sarv, Galina Kalpina, Ruth 
Ernotson ja Kadim Vassipov koos allakirjutanu kommentaaridega.

AARE ALLIKVEE

I t t  1st

on ositi uus ja ositi vana. Näha võib nii uut kui vana 29. aprillil kell
20 «■Vanemuise» väikeses majas. Pileteid saab osta 25.—28. aprillini 
TRU klubist kell 18—20 ja tund aega enne etenduse algust teatri kas
sast.

Rütmoplastikaõhtu esimeses pooles korratakse sügisel valminud 
programmi, mis tehtud Imants Kalninši 4. sümfooniale. Esitajad on 
Ursula Kalde, Ülle Karotamm, Ülle Kool, Reet Kudu, Margot Poome 
ja Tiiu Voodla.

Ohtu teises pooles on vastandatud J. S. Bachi, Händeli ja Scarlatti 
looming Ike ja Fina Turneri lauludele. Liikumine on Tallinna rütmo- 
plastikarühmalt, kuhu kuuluvad põhiliselt konservatooriumi üliõpilased.

Rütmoplastikarühmade esinemine vaheldub Reet Kull-Valgmaa lau
ludega.

Kogu programm on Reet Kudult. Et Reet Kudu, asub tõõle mu
jale, jääb käesolev rütmoplastikaõhtu meie aima materV tudengite esitu
ses tõenäoliselt viimaseks.

KORGKOOL JUGOSLAAVIAS
täieliku õppeajaga kõrgkoolid. Õp
pesüsteem on aga kõigis üks ning 
kõikide nimetatud koolide õpilased 
kannavad üliõpilase nime.

^  Üliõpilastel on «lihtsurelikega» 
võrreldes omad privileegid: nad 
võivad soodustatud hinnaga kasu
tada ühiskondlikku transporti, rei
sida lennuki, rongi või bussiga.

«Poole hinnaga» pääseb üliõpilane 
ka teatrisse ning kontserdile.

Enamik üliõpilasi elab vane
mate ülalpidamisel. Neile, kel seda 
võimalust ei ole, on mõeldud sti
pendium ja üliõpilaskrediit. Viimast 
maksavad tööalased ja ühiskondli
kud organisatsioonid laenu näol, 
mis tuleb juba noore spetsialistina

tagastada. Kursust kordama jäänu
tel võetakse sageli õigus stipendiu
mile või krediidile.

& Avastanud, et valitud ala pole 
see päris õige, võib tudeng üle 
minna teise .kõrgemasse õppeasu
tusse, sooritades seejuures vaid 
eksamid, mis ei lange eelmise 
kooli omadega kokku.

Skopje ülikoolihoone ees.
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Nõukogude teadlased! Võidelge sihikindlalt N LK P  X X V  kongressil püstitatud tea
dusalaste ülesannete eduka täitmise eest! Tõstke teaduslike uuringute efektiivsust, tu
gevdage teaduse sidemeid tootmisega, taotlege teaduse saavutuste kiireimat rakenda
mist rahvamajanduses!

Au Nõukogude teadlastele, kes annavad väärilise panuse kommunismi ehitamisse!

Haridustöötajad! Tõstke igati õpetamise kvaliteeti, täiustage kaadri ettevalmistamist 
rahvamajandusele! Kasvatage sirguvat põlvkonda kommunismi ideaalide ja kõlbluspõ- 
himõtete vaimus, õpingutesse ja töösse teadliku suhtumise vaimus!

(N L K P  Keskkomitee hüüdlausetest I. maiks 1977)

B E K T O B I  K A S K K I R I
õnnitlen ülikooli kollektiivi ning tõstan esile eeskujuliku ja hoolsa 

töö eest järgmised õppe- ja kutsetöö eesrindlased.
I. Asetada foto ülikooli autahvlile: teadusliku uurimistöö sektori ju

hataja Mati KILP, laboratooriumijuhataja Toomas SU LLIN G , Iabora- 
tooriumijuhataja Ilmar K O P PE L , koristaja Elina LA1DINEN , vanem
raamatukoguhoidja Hain TAN KLER , professor Jaan K O N K S , üliõpila
ne Olaf LUK K , dotsent Veinart PÕKK , dotsent Evald T A M M E P Õ L D , 
vanemõpetaja Enno H A N S S O N , vaneminsener Valve SUVI, vanemla
borant Luule PHILIPS, üliõpilased Anna P IN TŠ UK OVA , Sulev HALD- 
RE ja Vassili SOFILKANITŠ , dotsent Lev VASSILJEV , dotsent Laine 
VIILEBER G , üliõpilane Ado K ESKPA IK , dotsent Richard KLEIS, dot
sendi kt. Gerda K O N D A S , vanemõpetaja Kiira A LLIK M ET S , üliõpila
ne Ene OJASTE, dotsent Jüri TA M M , dotsent Aksel H A AV , dotsent 
Herman M Ü RK, nooremteadur Jaak JÄRV, üliõpilased Peeter KU KK , 
Fjodor KOLTŠIN, vanemteadur Teet SEEN E , kateedrijuhataja dotsent 
Vainer KRINAL, üliõpilased Tõnis BLANK , Tea TALUR , Tiit VILL1G, 
dotsent Heino TÜ R N PU , osakonna juhataja Liivi URM , üliõpilane Evi 
OTS, kateedrijuhataja professor Viima KELDER , üliõpilane Madis KAL- 
LION , vanemõpetaja Paul K E N K M A N N , treial-freesija Hans UIGA.

II. Avaldada kiitust vaneminsener Laine SAAGILE , insener Tiina 
N U G ISE LE , vanemteadur Ernest TEETSOV ILE , sepp Karl M A R T S O 
NILE, freesija Heinar V ÄRTON ILE , maalritele Helga SAILE  ja Lehte 
S A A R M A A LE , ehitustöölisele Jüri T Õ N U L E , asjaajaja Ene KASSA- 
RITSILE, koristajatele Aliide S IIR AKULE , Leida O N N IL E  ja Helmi 
K OO R TILE , riidehoidja Maire M Ü RGILE , keskküttekütjate^ Enn LU 
K A SELE , Vadim T IM TŠ EN K O LE , Erich K Õ IV U L E  ja Alviine K L A U 
SILE, lukksepp Arnold M Ä GILE , valvuritele Linda L ILLEM ETSALE , 
Aleksander ELBELE, Jevdokia JASKALE , Amanda V E N TM A N ILE , 
Olga R EK A N D ILE , Peeter SARM ILE , Endla M U S T A L E  ja Eduard 
V U K SIL E , operaator Õie T A M M U R IL E , vanemraamatukoguhoidjatele 
Linda H A ID A K U L E  ja Milvi H IIEM ETSALE , vanembibliograaf Liilia 
KÜ LVILE, professori kt. Helmut PIIRIM ÄELE, professor Sulev VAHT- 
RELE, kateedrijuhataja dotsendi kt. Vladimir V Ä Ä R AN EN ILE , vanem- 
laborantidele Juta K U L LILE  ja Ruth TEDERILE , üliõpilastele Madis 
LIGILE, Marika RA UK ILE , Rutt SAARELE , kateedrijuhataja professor 
Leo PÄ1LE, professoritele Viktor S Ä R G A V A L E  ja Leo POK K ILE , dot
sentidele Karl KU LLILE , Virve KA SELE , Raul T A L V IK U L E  ja Veera 
KIIGELE , assistentidele Maido U U SK Ü L A L E  ja Edvitar LEIBURILE, 
vanemteadur Agu T A M M E L E , nooremteadur Raivo UI BOLE, vanemla-

borantidele Linda LA A R M A N N IL E , Nelli KIVILE, laborant Kaie PÄR
N A P U U LE , vaneminsener Auli Õ U E LE , vanempreparaatoritele Margot 
L IIB U SK ILE  ja Amanda TSILNALE , üliõpilastele Toomas V IL O S IU 
SELE, Ain SEIM ER1LE, Georg M ATTIESEN1LE, Tatjana LEIFERILE, 
Ruth RA IELOLE , Ants L Õ H M U S E L E , Ivo KOLTSILE , Mart K U L LI
LE, Ervin V ILSON ILE , Viive A A V O JA L E  ja Üllu JÄRVOJALE, profes
sor Kalju P Õ L D V E R E LE , assistent Andres P IIRSOOLE , vanemõpetaja 
Ivar A R O LD IL E , vanemlaborant Tiiu R O O TSL A SE LE , laborantidele 
Heli M U U G A L E , Vilve N UR M O JA LE , kassiir Marta LINTSILE, üliõpi
lastele Anu SAU ELE , Maive T A M M I SAARELE , Sirje S O TN IK U LE , 
Raivo M Ä N N A L E  ja Tiina R A N D L A SE LE , dotsentidele Veera MÜRK- 
HEIN A LE , Savvati SM IR N O V ILE , vanemõpetajatele Tiiu MIKENBER-  
GILE, Tooni K A SESA LU LE , Ljubov K ISSELJOVA LE , Jüri TALVETI- 
LE ja Jaak PEEB OLE , õpetaja Helgi A N D R E S S O N IL E , dispetšer Anu 
SAARELE , laborantidele Eve T IM U S K IL E  ja Tiina K O L T SO V A L E , 
üliõpilastele Eeva T O L M O V IL E , Anne A R O LD IL E , Luule EPN ER ILE  
Ülle SIRELILE, Maire PÜVILE, Tiia EISENILE, Raili V IK SU LE , 
Heli K E R G A N D B E R G IL E , Katrin G O L O V A N O V A L E , Margarita 
KO R N Õ Š E V A L E , Regina LAIAPEALE , Leili T A M M E LE , Ülle LIIV- 
O R U L E , Krista R Ä N D V E E L E  ja Karin S IBULALE , dotsentidele Gun
nar K A R U L E  ja Jüri L EM BR A LE , vanemõpetaja Johannes R A U D S E 
PALE, vanemteaduritele Ants TIIR IKULE, Vilve N U M M E R T IL E  ja 
Eleonora DU D ELŽ A K ILE , nooremteaduritele Alla JALA SELE  ja Har
ry TIPPU LE , vaneminseneridele Hildegard KIV ISTIKULE , Toomas 
BE R N O T A SE LE , Alma-Asta K IISLERILE  ja Ermo JÜ RM ALE , labo
rant Sirje KA LLA STU LE , lukksepp Enn PAR VELE , üliõpilastele Mar
gus P O O G A L E , Aleksander FRORIPILE , Valeri T IM OFEJEV ILE , 
Aarne KA SIK OV ILE , Urmas H A U D IL E  ja Natalia P A L T U SO V A L E , 
vanemõpetaja Gennadi JA G O M Ä E L E , vanemteadur Sarvi TÄLLILE, 
laborant Anne M U R O V IL E , üliõpilastele Urmas LAEKSILE , Märt 
S IN IV EELE , Aavo PÕ H JA LALE , Urmas M U ST A L E  ja Reeda P Õ L 
LULE , dotsendi kt. Peeter VIIRESELE , üliõpilastele Tiina AASLEPA-  
LE, Kalmer K E E V E N D IL E , Mati KOO R ITSA LE , Ene L O O T S M A N N I
LE, Enn R U U S M A A L E , Reet TALTSILE  ja Sirje TÄHISTELE , dotsent 
Kalju SO O N ET SILE , dotsendi kt. Kalle V E LSK R IL E  ja Jaan LELLE- 
PILE, assistent Tiit LE P M A N IL E , masinaülem Jaan LIIASELE, üli
õpilastele Rein K A SE L E  ja Mare JUSTILE, dotsent Inge O R G O L E , 
üliõpilastele Aita RE1NSILE, Andres H A LL M Ä E L E , Riita H O O P IL E  
ja Jüri V ISSA K U LE , dotsentidele Ervin K IV IM A A LE  ja Lembit 
RAIDILE , vanemõpetajatele Tõnu LU IG ELE , Vello PE E D IM A A L E , 
Jaan K IV IM Ä E LE  ja Ludmilla JATSALE, õppekabineti juhatajatele Oie 
K IV IM A A L E  ja Laidi LA IV ER IK U LE , agronoom Nadežda LUK KILE , 

insener Aarne KÄHRILE.

KEEMIKUD 
JÄID PEALE

Kolm üleülikoolilise mälumängu 
finalisti oli juba saalis, kui sisse 
marssis keemikute võistkond, kandes 
ees rohelist lippu salapärase araa
biakeelse sõnaga «AIMIK» (vähese 
araabia keele oskusega lugejate tar
vis olgu lisatud, et selles keeles 
loetakse paremalt vasakule). Seega 
võis alata Suure Sotsialistliku Ok
toobrirevolutsiooni 60. aastapäevale 
ja Tartu ülikooli taasavamise 175. 
aastapäevale pühendatud mälumän
gu finaal.

Esimese ringi järel olid ees ma
temaatikud kahe punktiga ja suut
sid oma edumaad säilitada kuni 26. 
küsimuseni. Siis tulid keemikud jä
rele, sest tundsid ära Paul-Eerik 
Rummo hääle, kes luges heliplaadilt 
oma värsse. Sellest peale ei saanud 
matemaatikud enam ühtegi punkti, 
samal ajal kui keemikute kontosse 
kogunes neid tervelt 7 ja ajaloolas
tele vastavalt 8 (I võistkond) ja 9 
(II võistkond). Kuid varasemad 
möödalaskmised ei võimaldanud aja
loolastel enam esikoha pärast kon
kureerida. Mälumängu võitis kind
lalt ühtlaselt tugevalt esinenud kee
mikute võistkond, koosseisus Mart 
Tarmak (IV  k.), Andres Raukas (II 
k.). Viktor Siilats (IV  k.), Tiit Laa- 
sik (IV  k.). ja Jüri Peets (V  k.).

Võitjatest jäid viie punkti võrra 
maha matemaatikud, kes tulid see
ga teisele kohale. Nendest omakor
da ühe punkti võrra mahajäänud 

(Järg 2. lk.)
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S Õ P R U S P S E V A D  « SÕPRUS
гV"'

Poliitiliste laulude konkurss

Pühapäev, 24. aprilli.

Rõõmus kevadine päev.
Rahvusvaheline noorsoo solidaarsuse päev.
Ülemaailmne sõpruslinnade päev.
Ja (kahjuks) ka TRÜ rahvaste sõpruse festivali lõpupäev.
Emotsioonid ja elamused, mõtted ja muljed, arvud ja arvamused on 

veel väga värsked, neist tervikliku värvipildi kokkuseadmine eeldab 
üürikestki ajaproovi. Aga joonhaaval...

ARVUD.
20 üritust.

86 külalist 
17 kõrgkoolist

6000 osaäejat-üliõpiJast

222 aktivisti-organiseerijat.

EMOTSIOONID. Pool tuhat üliõpilast ülikooli peahoone ees miitin
gul, mis pühendatud V. I. Lenini 107. sünniaastapäevale ning 
V. 3. Lenini ja NLKP osale võitluses rahu ja desarmeerimise eest kogu 
maailmas.

BaU-kontserf, Vünäuse ülikooli teatri «Nähtamatu viiul» ning Platoni 
«Dialoogid>, laulukonkurss ülikooli uues kohvikus ja kunstinäitus va
nas kohvikus — erinevate kunstiliste vahenditega kõnelesid noored üht
viisi põletavaist probleemidest.

Temperamentsed armeenlased ja grusiinlased lõid tantsu lahti üli
kooli kohvikus, ühiselamutubades ia lausa linnatänavailgi. Tantsisid ise 
ja haarasid tantsuringi pealtvaatajaid.

KOGEM USED. Mõttevahetuselt «Üliõpilaste õppevälisest kasvatus
tööst korgkoolides» saadud ideed leiavad rakendamist TRÜ komsomoli
organisatsiooni edaspidises tegevuses: Külalised olid huvitatud üleüli- 
koolilisest kommunistliku kasvatuse kompleksplaanist. Laupäevasel 
pressikonverentsil küsiti-vastati Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsi
ooni 60. juubeliaastat ning TRÜ taasavamise 175. aastapäeva tähista
vate ürituste ja ettevõtmiste kohta, räägiti üliõpilaste teadus-, taidlus- 
ning olmeprobleemidest jne.

Kõik külalised viibisid samuti kohtumistel oma sõsarteaduskondades, 
kus komsomolibürood tutvustasid konkreetse teaduskonna spetsiifilisi 
küsimusi õppe-teadusliku ja ideoloogilise kasvatustöö alal. Majandus
teaduskonnas esinesid külalistele teaduskonna taidlejad, matemaatika
teaduskond viis külalised arvutuskeskusesse, õigusteaduskonna külali
sed võtsid osa teaduskonna spordipäevast jne.

AADRESSE, mis üsna ilmekalt sõprussidemete geograafiat peegel
davad, kirjutati-vahendati nelja päeva jooksul nõnda ohtrasti, et nen
dega võiks täita terve tänase ajalehe. Ainult aadressidega!

ARVAM USED. Rahvaste sõpruse päevade pidulikul lõpetamisel TRÜ 
uues kohvikus avaldas rektor professor Arnold Koop veendumust, et 
sõpruspäevade ajal sõlmitud sidemed TRÜ ja meie külaliste vahel kuju
nevad pikaajalisteks ja viljakateks ning aitavad kaasa meie kontaktide 
edasisele tugevnemisele kõikides valdkondades. Külaliste poolt öeldi 
sõpruspäevade korraldajaile ning üliõpilasgiididele palju tänusõnu, li
saks veel mälestusesemed meenutamaks toredaid sõpruspäevi Tartus.

Sõpruse pidupäevad said läbi, mälestused jäid ja kena meene — märk 
(tehnilistel põhjustel) veel tulekul. Tore oli see, et kõige' kaugemaidki 
külalisi rongi peale saates ei öeldud — järgmise kevadeni! Öeldi hoo
pis — homseni! Sõpruspäevadega loodu ja leitu jääb meisse kõigiks 
päeviks.

HALLAR LIND

oli sõpruspäevade esimene ürituS. 
Seega siis avalask, millest oleneb 
suurel määral kogu ülejäänud see
ria. Arvan, et korraldajate käsi 
siiski veidi värises, nii et tabamus 
päris kümnesse ei läinud, aga ühek
sasse trehvas vahest küll. Kuid ar
vestades, et varasematel sõpruspäe- 
vadel säärast üritust pole olnud, 
võib tulemustega rahul olla. Et 
aga mitte piirduda oma subjektiiv
se arvamusega, esitagem järgnevalt 
žürii esimehe Peeter Väljaku hin- 
nagud ja mõtted.

«Esikohtade määramisel ei tekki
nud mingit kõhklust. Tõeline üllatus 
teiste esinejate hulgas oli Lilia 
Katušonok Odessast, kes köitis nii 
žüriid kui teisi kuulajaid oma 
igati stiilse esinemisega. Suurepä
rane häälematerjal, sama epiteedi
ga kitarrimänguoskus, lisaks veel 
laul kolmes (vene*..inglise, prantsu

se) keeles ei jätnud konkurentidele 
erilisi võimalusi., Välja anti veel 
teinegi esikoht. Selle omanikuks 
sai Riia Avioinstituudi vokaal-inst- 
rumentaalansambel, kelle tugevust 
ja meeldivus just suurepärase, lau- 
lutaseme näol paista lasid. Omapä
rase ja meeldiva mulje jättis teise 
koha omanik kodulinlane Heli Raa
dik, kes oma häälevarjundid forte’st 
piano’ni suutis kuuldavaks teha ka 
ilma tehnika abita.

Uudset lähenemist protestilaulu- 

le demonstreeris tartlane Tiit Au

naste. Seda just žanrile mitteise- 

loomuliku meloodilisuse poolest, 
mistõttu tema laulud olid hästi jäl
gitavad ja isegi nauditavad.

Eraldi tahaks rääkida Valius 
Novikauskasest, esinejast, kes oli 
kõige rohkem mõelnud poliitlaulu 
konkursi eripärale. Protestilaulu

mõistmisel on ju olulisim osa teks
til. Aga praegusel võistlusel laul
sid solistid leedu, gruusia, armeenia 
ja paljudes teistes keeltes. Ühesõ
naga: laulude sisu jäi osaliselt või 
täielikult mõistmatuks. Valius Novi- 
kauskas aga tõlkis kõik laulud vene 
keelde. Kas mitte viia järgmistel 
kordadel vastav säte reglementi või 
muuta üldse kogu ürituse plaan. 
See tähendab, et konkursi asemel 
korraldada lihtsalt festival, kus an
da preemia parimale protestilaulja- 
le või -laulule. Igal juhul võtsime 
praegu hindamise aluseks vai-d me
loodia, esinemismaneeri ja -tehnika, 
kontakti leidmise oskuse, s. t. kõik 
peale põhilise: sõnade.

Kuid usun, et lauluvõistlus andis 
sõpruspäevadele sädeme, mida ei 
lasta kustuda!»

ERKKI SIIM

Külalised Armeeniast GOGIN 
SAGRADJAN ja MARTIN KIMN- 
JAN said poliitiliste laulude konkur
sil III koha.

Ava
m i n e

Täpselt nädal tagasi 
need sõpruspäevad au
las avati. Saadeti lilli 
V. I. Lenini ausamba 
jalamile, minutilise lei
naseisakuga austati 
Suures Isamaasõjas 
langenud Tartu Riikli

ku Ülikooli õppejõudu

de ja üliõpilaste mäles

tust ning asetati mä

lestustahvli ette HUi- 

Sõna võtsid õppe

prorektori kt. U. Palm 

ja komsomolikomitee 

sekretär K- Liiv. Tervi- 

tussõnu ütlesid külali

sed. Jyväskylä Ülikool 

saatis sõpruspäevalis- 

tele tervitustelegram

mi, milles soovis sõp- 

ruspeole head kulge

mist.

KOIT RAUD

*

Pressikonverents
Möödunud laupäeva ennelõunal, kui külalised kaugelt ja lähedalt 

olid meie oludega ja ülikooliga vähegi tuttavamaks saanud, anti neile 

võimalus rahuldada oma viimase piirini viidud uudishimu. Pressikonve

rentsi andsid ülikooli administratsiooni esindajad. Sealpool karastus

jooke ja magusat istusid ülikooli teadusprorektor Herbert Metsa, par

teikomitee sekretäri asetäitja ideoloogilise töö alal Lembit Kiik, 

ELKNÜ TRÜ komitee sekretär Kalle Liiv, komsomolikomitee esinda

jad Airi Põder, Jüri Asari, Mercedes Pent, Tiit Villig.

Kohe algul oli selge, et planeeritud tunnist küsimiseks-vastamiseks ei 

jätku, sest niisama põhjalikult, kui küsiti, tahtis meiepoolne esindus 

ka vastata — harva kui vastuse andis üks inimene, alati leidus talle 

oponente.

Lühikesed ülevaated, mille päris konverentsi algul andsid dots. Her

bert Metsa ülikooli eilsest, tänasest ja homsest päevast ning Jüri Asari 

komsomolikomitee tööst, olid vaid sissejuhatuseks järgnevale. Pärimi

sed kandusid hoopis omapärasesse kanti nii siin- kui sealpool lauda.

Minu kõrval istus valgevene tudengist neiu, kes õppis samuti žurna- 

listikat, aga IV kursusel. Ta ei rahuldunud alati kompetentsete inimeste 

vastustega, vaid pöördus ka minu poole. Lõpu eel oli tunne, nagu 

oleksin minagi vastajate laua taga istunud. Oli väga huvitav. Nojah, 

eks temalgi ajakirjanikuhing kibeles, sest kodusesse lehte pidi ülevaate 

tegema just tema. Häbi ka, kui kõike ei tea.

Kõikide uudishimu ei suudetud kindlasti rahuldada. Seda pidi hil

jem kompenseerima ball ja viimased ühiselt veedetavad päevad.

AARNE RANNAMÄE

Riia Avioinstituudi vokaal-instrumentaalansambel viis poliitiliste 
laulude võistluselt kaasa esimese koha.

KEEMIKUD 
JÄID PEALE

i(Algus l. lk.) 

ajaloo I võistkond pälvis kolmanda 

koha. j

Keemikud sõidavad suvel TRÜ 
ametiühingukomitee preemiatuusiku- 
tega Kaukaasia mägedesse, kes 
Volga alamjooksule, nii nagu nad 
omavahel tuusikud jaotavad. v üle
jäänud finaliste autasustati njäleš- 
tusesemetega.

Esimene üleüUkooüline teadus- 

kondadevaheline mälumäng on lõp

penud. Jääb loota, et see ei~jaä 

viimaseks ja et tuleval aastal on 

kaäsälöõjaid rohkemgi.

2ÜRII

Juubilar on 
ARNOLD 
VA IK S A A R

29. aprillil täitub pool sajandit 

kõrgkoolide kehalise kasvatuse õp

pejõudude .kvalifikatsiooni tõstmise 

teaduskonna dekaani, TRÜ partei

komitee liikme, ' TRÜ spordiklubi 

esimehe dotsent Arnold Vaiksaare 

elus.

Poole sajandi vältel tehtu jagu

neb vabariigi kehakultuu;ri:- ja spor

diliikumise juhtimisele ning keha-

kültuurikaadri kasvatamisele antud 
panuste vahel. Panus kehakultuuri 
ja spordi juhtimisele on olnud otse
se töö kaudu vabariiklikus spor
dikomitees esimehe asetäitjana ja 
spordiföderatsioonide osakonna juh
tijana. Kuid seda on teeninud ka 
kehakultuurikaadri kasvatamine, 
kvalifikatsiooni tõstmise kursuste 
organiseerimine kehakultuurispet- 
sialistidele, eriti aga teaduslik uuri
mistöö kehakultuuri- ja spordiliiku
mise juhtimise alal. Hulga aastate 
jooksul Haridusministeeriumi keha
lise kasvatuse ainekomisjoni juhina 
tehtu on andnud palju kehalise kas
vatuse tõhustamiseks meie koolides. 
Omakorda on tulnud A. Vaiksaare 

tööst vabariigi spordi juhtimisel 

palju abistavat kehakultuurikaadri 

kasvatamisele ülikoolis.

Otsese panuse kehakultuurikaad

ri ettevalmistamisel on juubilar tei

nud paljude aastate pikkuse tööga

kehakultuuriteaduskonna dekaanina, 
kateedrijuhatajana ja õppejõuna. 
Pole' kahtlust, et A. Vaiksaare juh
timisel on kulgenud oluline etapp 
kehakultuuriteaduskonna arengus, 
õppejõuna on dotsent A. Vaiksaar 
pälvinud tunnustuse kui asjatund
lik ja printsipiaalne spetsialist. Te
malt saavad kehakultuuritudengid 
teadmisi kehakultuuri ja spordi or
ganisatsiooni, juhtimise ja ökonoo
mia alal. A. Vaiksaare käe all tõs
tavad oma kvalifikatsiooni kõrgkoo
lide kehalise kasvatuse õpetajad ko
gu Baltikumist, samuti vabariigi 
kehakultuurispetsialistid.

Teaduslik töö on toonud A. Vaik
saarele üleliidulise tähelepanu kui 
sotsioloogiliste meetodite edukale 
viljelejale kehakutuuri ja spordi 
juhtimise probleemide uurimisei. . ^

Kolleegide nimel koos õnnitluste
ga

АТ КО VIRU



PSEVAD • SOPRUSPKEVAD
Ball

Bali.  Milliseid ülevpidulikke as
sotsiatsioone kätkeb endas too lühi
ke sõna! Klassikaline ettekujutus 
ballisttähendab säravaid kroonlüht
reid, hinnalistes tualettides daame, 
smokingis härrasid, graatsiliselt 
keerlevaid paare peegelsiledal par
kettpõrandal. Tõeline ball aga peab 
sisaldama veel midagi — ehtsat 
ballihõngu. Võib-olla varjab seda 
tabamatut endale peegli ees viimast 
lihvi andev neiu, kelle kaunis nägu 
reedab natašalikku ootusärevust või 
hoopis noormees, kes vargsi lipsu 
kohendab ning kelle silmist kiirgab 
soov kasvõi viivuks olla tõeline 
džentelmen.

On sügisball, uusaastaball, «re
baste» ball...  Ning nüüd on sõp- 
rusball. On balle, mis tugevdavad 
meis elavaid illusioone ja on ka 
neid, mis mõjuvad tuhmistavalt 
sügavale juurdunud kujutelmadele.

. . .Aga nüüd balli juurde, mis 
toimus möödunud laupäeval RAT 
«Vanemuise» kontserdisaalis, üritu
se juurde, milles loodeti kulmineeri- 
vat sõpruspäevade vaimu. Ballilis- 
tele tõi juba päeval peotuju suur 
dirigent Päike, kes tõstis taktikepi 
hoogsaks avamänguks kevadele, 
noorusele, sõprusele.

Igihaljas «Gaudeamus» TRÜ 
kammerkoorilt summutas mitme
keelse sumina, sidus sõprusoäevade 
embleemi taustal ühte erinevaid 
rahvusi.

Balli avasid komsomolikomitee 
sekretär Kalle Liiv ja rektor Ar
nold Koop. Rektor avaldas veendu
must, et sõpruspäevad lisavad kind
lustunnet homse päeva suhtes, aita
vad tugevdada meie ühiskonda ja 
rahvaste sõprust. .Akadeemilist 
kontsertosa kandsid ülikooli taid
luse «suurtükid»: kammerkoor, rah- 
vakunstiansambel (eriti «Mulgi 
polka»), lauluneiud «Lakstigalist». 
Jääb üle veel kord korrata, et kui 
asja tehakse südamega ja südamest, 
saaVad tegemisrõõmust osa pealt- 
vaatajadki.

Öhtu naelaks ja toredaimaks ela
museks võib pidada uues kohvikus 
peetud poliitiliste laulude konkursi 
laureaatide esinemist. Odessalanna 
Lilia Katušonoki õrnalt helisev hääl 
suutis võnkuma panna hinge tund
likumaid keeli. Lõunamaist tempe
ramenti tõi .«Vanemuise» lavale 
Arutjun Kazangjan Armeeniast, kel
le algkeeles lauldud «Vändra polka» 
eestlaste poolt ebaeestlasliku elevu
sega vastu võeti.

Kavas olnud Tõnu Tepandi esine
mise eel venis ootusärevus õige 
pikale ja lõpuks kustus hoopis, sest 
kutsutut lihtsalt ei olnud. Pausi lõ
petas Lilia Katušonok, kes sundis 
publiku pettumust unustama, võlu
des kõiki oma mitmekülgse reper
tuaari ja erakordse hingestatusega.

Balli põhiosa aga kuulub siiski 
tantsule. Seekord oli tantsulusti 
loojaks ansambel «Pirita» koos so
listide Marju Kuudi ja Ahti Nurmi- 
sega. Kahjuks tuli oodatud tantsu

esimesest «neljandikajast» loobuda, 
sest iga 'algus on raske — ka pil
limeestel. On veel teinegi vanasõ
na: kes püüab kõigest väest, saab 
üle igast mäest.

All läks lahti traditsiooniline dis
ko, mille jäme ots oli «vana Olavi» 
enda käes. Kuigi väikest ruumi kip
pus vallutama saunalavale iseloo
mulik higileitsak, oli diskoaustajaid 
rohkem kui küllalt. Väsinule pakkus 
kosutust kohvik: koht, mis külasta
jate puuduse üle kurta küll ei saa
nud.

* * *

«Tipp-topp. Kellele ei meeldinud, 
otsigu viga endas.»

«Igav oli.»
«Mis see siis oli? Naljategemine? 

Inimeste lollitamine!»
«Oli küll «pall». Ei põrganud eri

ti hästi.»
Sedasorti hinnanguid kuulsime 

pärast lõpulugu ja ka pühapäeva 
hommikul, mil peoväsimus fonti
dest välja aetud. Päris ükskõikseks 
ei jäänud keegi. Lootuste latt oli 
ju üsna kõrgele tõstetud, mis on ka 
loomulik, ning pärast selle maha- 
ajamist on kriitika veelgi halasta
matum. õige ballihingus jäi ikkagi 
tabamatuks ja kaugeks. Pikaleveni
nud ootepausid segasid peomeeleol- 
lu liiga palju argipäevatõrva.

Muidugi ei tahaks kõike organi
seerijate kapsaaeda veeretada, vaid 
nendega koputada igaühe «mina» 
ümbritsevale müürile.

KRISTA M ULDM A, 
KART TÕNISSON

Hoogne ja muhe «Mulgi polka» rahvakunstiansamblid. 

♦  +  +

Arstiteaduskonna baasil uurimisinstituut

12.— 14. aprillini toimus TRÜ-s 

arstiteaduskonna korraldusel N SV L  
Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee

riumi teaduslik-tehnilise nõukogu 
tervishoiu sektsiooni presiidiumi 
väljasõiduistung. Põhiteemaks oli 
arstiteaduskonna teadusliku tege
vuse analüüs seoses ülikooli ja 
E N SV  K K E H  Ministeeriumi ettepa
nekuga moodustada arstiteaduskon
na probleemlaboratooriumide baasil 
TRÜ Üld- ja Molekulaarpatoloogia 

Bnstituut. Esimesel päeval tutvuti 
teaduskonnaga ja viibiti teaduskon

na põhilises kliinilises baasis Tartu 
Kliinilises Haiglas. 13. aprillil toi
mus presiidiumi laiendatud istung 
koos rektoraadi ja arstiteaduskonna 
nõukoguga. Tööst võtsid osa ka 
EN SV  tervishoiuministri esimene 
asetäitja Endel Kama, Tervishoiu

Ministeeriumi teadusliku nõukogu 
esimehe asetäitja professor Naatan 
Elštein ja E N SV  K K E H  Ministee
riumi teaduse osakonna juhataja 

Väino Treiel,

Põhiettekande arstiteaduskonna 
teaduslikust tegevusest tegi dekaan 
professor Lembit Allikmets, kes 
põhjendas ka ülikoolisisese uuri
misinstituudi loomise vajadust. 
Loodava uurimisinstituudi teadus

likus programmis on kolm põhi
probleemi: 1) kohanemis- ja kom- 
pensatsiooniprotsesside regulatsioon 
ning immunoloogilised küsimused 
füsioloogilistes ja patoloogilistes 
tingimustes; 2) vereringe ja mikro- 

tsirkulatsiooni füsioloogia ja pato
loogia; 3) geneetilise informatsiooni 
transkriptsioon ja translatsioon.

Presiidium võttis vastu positiivse

otsuse instituudi loomise kohta, 
märkides samuti vajadust lisava
hendite eraldamiseks teadusliku in
ventari ja aparatuuri muretsemi
seks ning laboratooriumidele täien
davate ruumide juurdesaamiseks. 
Arstiteaduskonna teadusliku töö 
põhisuundadest rääkisid oma ette
kannetes laboratooriumide juhatajad 
Ants Kallikorm, Toomas Sulling 
ja Artur Lind. Sõnavõttudes 
märgiti teaduskonna uurimis
suundade aktuaalsust Samuti 
rõhutati TRÜ õppeeksperimen- 
taaltöökoja tõhusat abi arsti
teaduskonnale originaalsete sead
mete ja aparaatide konstrueeri

misel õppe- ja teadusliku töö tar
beks. Leiti vajalik olevat eksperi- 

mentaaltõökodasid ülikoolis tugev
dada. Otsuses rõhutatakse ka ars
titeaduskonna senisest suurema 
koostöö vajadust ülikooli teiste tea
duskondadega komplekssete teadus

like probleemide lahendamiseks ja 
ka insenertehnilise abi suurendami
seks uurimistöös. Presiidiumi liik
mete poolt peeti teaduskonna õppe
jõududele, teaduritele ja üliõpilaste
le ka kolm avalikku loengut.

Tervishoiu sektsioon N SV L  Kõrg- 
ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
teaduslik-tehnilises nõukogus moo
dustati 1976. a. algul sellele minis
teeriumile alluvate ülikoolide arsti
teaduskondade mõnede meditsiini
instituutide ning suuremate bioloo
giateaduskondade töö kureerimi
seks. Tartu teadlastest kuuluvad 
nõukogusse dekaan prof. L. Allik
mets ja N SV L  Meditsiiniakadeemia 
korrespondentliige prof. J. Saarma. 
Veel käesoleval aastal tulevad üli
koolide arstiteaduskondade arenda
mise küsimused arutamisele ka 
N SV L  K K E H  Ministeeriumi koflee- 
giumil.

U D O  TAR V E

TPedl 30. aasta
päeva väravpalli- 
turniir
peeti 22.-24. aprillil. Osalesid 4 nais- ja 

meeskonda: TPedl, TP I, TRÜ  ja Vilniu

se Pedl.

Meeskondadest alistas kõik vastased 

TRÜ  võistkond: Vilniuse (2. koht) 32:29, 

TPedl (3.) 28:24 ja TPI (4.) 22:21. Nais

kondadest esines täiseduga TPedl, alis

tades Vilniuse (2.) 23:21, TRÜ  (3.) 26:22 

ja TPI (4.) 17:12. TRÜ  naiskonnale iäks 

kirja vaid 21:14 TPI üle.

Resultatiivsema mängija auhinna päl

visid Kaivo Thomson 22 visatud vära

vaga ning Silvi Raudsepp 14 väravaga.

IL M E  H U N T

Lõpetamine Repliik

M ARGUS VÄLJA fotod, ERKI BERENDS! kirjakujundus

Ülikooli värske ajaleht Kalle Liivilt külalistele.

sõprosoäevsd '77

Neli päeva tudengitele elurõõmsat tegevust pakkunud suurüritus lõp
pes piduliku banketiga ülikooli uues kohvikus. Kalle Liiv soovis oma 
lõpusõnades külalistele, et nad tuleksid järgmisel aastal jälle Tartu üli
õpilastele külla. Mis sõprus olekski ilma lahkumiste ja taaskohtumis-
"teta!

Esimese toosti ütlemise au kuulus rektor prof. Arnold Koobile, kes 
soovis kõikidele koosviibijatele, nii külalistele kui ka kodulinna tuden
gitele nooruslikku tarmukust, kuid eelkõige sõprustunnete õrna hoid
mist.

Külalised Ungarist, Armeeniast, Leedust ja mujalt väljendasid oma 
tänusõnades seda üllast missiooni, mis kätkeb sõpruspäevades, ning 
kinkisid organiseerijaile mälestuseks meeneid. Ansambli «Palderjan» 
tantsutuurid andsid peolistele «niisuguse tantsuhoo, et särasilmne un
gari neiu, heledapäine eesti poiss, mägede poeg armeenlane ja meie 
hea naaber leedulanna leidsid end äkki kätest kinni hoidmas ning ühes 
ringis ühises rütmis tantsimas.

KALEV SALLA

Üks sõpruspäevade organiseeri- Krakovi ülikooli diplomand RO- 
jaid, interklubi president AIRI M A N  SKRZYPACZ.
PÕDER .

Külalised tulid, külalised läksid. Tartut teati, siin oldi siiski esimest 

korda. Seevastu tuttavaid leiti eest küll. Enne sõpruspäevade algust 

jõudis Leedumaa pealinnast tagasi paarkümmend II kursuse eesti filo

loogi. Uudistati Vilniust, selle ülikooli, selles õppijaid. Tuleva nädala 

ülikoolilehest võib sellest kõigest pikemalt lugeda.

«Sügisel tuleme Tartusse juba terve kursusega,» lubas teist aastat 

leedu keelt ja kirjandust õppiv Stasys, kes Vilniuses eestlasi vastu 

võttis ja kes siin Vilniuse RO üliõpilastrupi etendusel kaasa tegi.

Räägitakse lugu sõbramehest, kes 
olevat oma korteriukse taha auto
maadi üles sättinud ning siis kõik 
sõbrad-tuttavad külla kutsunud. 
Sõbrad tulid, lasksid automaadi- 
avasse 10 kopikat (nii nõudis kiri 
sellel riistapuul) ja uks avanes. 
Nende ees seisis lahke peremees...  
Sellise sõbra tunne tekkis mul siis, 
kui grupi sekretär tõi lauale terve 
hunniku ammuoodatud sõpruspäe
vade piletid.

Kahju küll, aga pooltele minu 
plaanidele tõmbas kriipsu peale ar
gine 1.50. Üllatavana mõjus hinda
de skaalal Vilniuse üliõpilasteater. 
Mõtlesin, mida küll suudetakse pak
kuda ainult 60 kopika eest?

Aga noh, inimene õpib, kuni elab. 
Ka vanu tõdesid. Hinnakukerpall 
tuletas veel kord meelde, et siirust 
ja toredat tegemisrõõmu, alati ise
gi mitte kvaliteeti, ei saa otsida 
rublade hunnikust.

Eelreklaamis anti teada, et üritu
sed on planeeritud nii, et iga tudeng 
saaks vähemalt ühest üritusest osa 
võtta. Aga: saamist ei peaks regu
leerima paratamatusega.

P. S. Küll on tore, et ülikoolileht 
ikka veel 2 kopikat maksab. Nii saa
vad lõpuks kõik sõpruspäevadest 
osa.

ILO VELT



Poolaeg Kokkuvõtted on tehtud, töö jätkub
Talvise sessiooniga sai III kursuse eesti filoloogidel pool ülikooli

ajast mööda. Sel puhul korraldasid allakirjutanud oma kursusekaaslaste 
seas kirjaliku küsitluse, millele kursuse 34 üliõpilasest vastas 28. Et as
jasse suhtuti tõsiselt ja vastaja võis soovi korral ka anonüümseks jää
da, peaksid arvamused olema üsna objektiivsed ja oma aine tõttu ka 
laiemat huvi pakkuvad.

Mida on need kaks ja pool aastat sulle andnud?
Maailmatunnetus on avardunud — eelkõige on see erinevate aspek

tide mõttekäikude ühine nimetaja, mille alla mahuvad nii saadud tead
mised, uus suhtlemisring uute tuttavate ja sõprade näol, väärtushin
nangute väljakujunemine jms. Nii endasse kui ka ümbritsevasse on 
hakatud suhtuma objektiivsemalt, realistlikult.

öige sageli rõhutatakse, et ülikooli tulles pole endale illusioone loo
dud. Ilmselt on need inimesed leidnud ülikoolist seda, mida nad kõige
pealt lootsid. 0'n saadud küllaltki hea teadmiste baas, paljugi varem 
ähmaselt endale selgeks tehtud, avastatud hulk uutki. Tundub, et need 
üliõpilased töötavad palju iseseisvalt, oskavad teri sõkaldest eraldada 
ja pakutava teadmistelaviini seast olulist talletada. Küllap sõltub see 
êeskätt iseloomust, tahtekindlusest, huvi sügavusest, kuid ka oskusest 
ennast ebameeldivast kõrvale hoida.

Tegelikkus muidugi ei vasta ega saagi vastata kõigile varasematele 
kujutelmadele ülikoolist. Vahest seetõttu on osa tudengeid ka veidi 
pettunud ja pessimistlikuks muutunud. Seda süvendab veelgi iseenda 
võimetuses selgusele jõudmine ning siit tulenebki suhtumine «oh, mis 
mina nüüd!» Kaob huvi teadusega iseseisvalt tegelda, oodatakse üli
kooli lõpetamist, kuigi mõned ka tulevasest tööst erilist ei looda. Ilm
selt seetõttu seostabki osa väärtuslikumat, mis ülikooliaeg andnud, 
mitte õppetööga, vaid üliõpilaseluga selle sõna kõige laiemas mõttes 
(tutvumine huvitavate inimestega, malevasuved, mitmesugused koos
viibimised, ülikooli näitering jms.). Üliõpilasvaimu ja tudengite ühte
kuuluvustunde kujunemist pole aga keegi esile toonud.

Mis on jäänud vajaka?
Üldiselt nenditakse mõlemapoolseid puudujääke, s. t. leitakse vigu 

nii endis kui ka õppetöö korralduses. Iseendi juures mõistetakse hukka 
laiskust, passiivsust, töötahte vähesust, süstemaatilisuse ja järjekindluse 
puudumist. Mida ette võtta, sageli ei teata, kuid rõhutatakse, et väga 
palju sõltub ikkagi üliõpilasest endast.

Paljud loengud on vähepakkuvad ja sageli on aine hõlpsasti kätte
saadav muudest allikatest. Niisugustel loengutel käiakse üksnes «lin
nukese» pärast — puududa ei tohi. Leitakse, et «tühja» loengu 
kuulamise asemel võiks tegelda asjadega, mis eriala omandamisele 
tõeliselt kasuks tulevad, või mis lihtsalt üldkultuurilist huvi pakuvad.

Kui nädala tunniplaanis on kirjas 45 tundi (tööline näiteks töötab 
41 tundi nädalas), siis jääb sajaprotsendilise külastatavuse korral aeg 
tõesti napiks. Seepärast ei pruugi loengult «põhjuseta» puuduja tingi
mata vastutusvõimetu üliõpilane olla — pole võimatu, et sageli on 
asi vastupidi, kuigi ka loodreid leidub.

Puudust tuntakse tõeliselt loovast õhkkonnast. Tavaliselt pii
sab õppejõule, kui ollakse käinud loengutel ja aine konspekti piires 
ära vastatakse. Sellise suhtumise juures on küllalt raske h a r i t u 
sest rääkida. Peab ju tänapäeva spetsialist (seda enam õpetaja) ole
ma sügava mõtlemisvõimega, oma erialal kompetentne inimene. Ena
mik filoloogiateaduskonna lõpetanuist hakkab tööle õpetajatena, see 
aga, kes viie ülikooliaasta kestel on kokku kasvanud rutiini ja stam
pidega, süstib neid omadusi paratamatult ka oma kasvandikesse. Kusa
gil siin peaks olema üliõpilaste passiivsuse üks põhjusi. On ju tänased 
tudengid eilsed keskkooliõpilased.

Meie kursus.
Üksmeelselt tunnistatakse, et kursus on liiga amorfne, pigem väikes

te gruppide kogum kui ühtne kollektiiv. Paar õnnestunud üritust ei 
korva ühisvaimu puudumist, üksteisest möödakäimist igapäevases elus. 
Koigil annaks siin midagi ära teha.

See on n.-ö. ideaalne lähenemine. Teisalt näib, et olukord pole nime
tamisväärselt parem ega halvem kui teistel kursustel, lisaks on nii 
suurt gruppi üldse raske tugevaks tervikuks liita. Ka meie töö prak
tiline resultaat, s. o. õppeedukus, on veidi parem kui teaduskonna kesk
mine.

Tundub mõttetus probleemi isoleeritult vaadelda. Mis peaks iseloomus
tama tugevat kursusekollektiivi? Milline oka kursuse elus peab olema 
tema juhtkonnal, milline igal reatudengil? Milles avaldub niisuguse 
kollektiivi ühine eesmärk. Usume, et laiem mõttevahetus neis küsimus
tes aitab asjasse selgust tuua.

Millise pilguga vaatad tulevikku?
Suhtumisi õpetajakutsesse on üsna vastakaid:
«.. . vahest saan hakkama, kui siiamaani olen hakkama saanud.» 
«Pole veel jõudnud oma elukutsega lähemalt kokku puutuda, sellest 

võib-olla ka üsna ükskõikne suhtumine, sellesse raskesse missiooni. Na
tuke olen optimist ka: usun, et saan hakkama vähemalt hindele «ra- 
huld av».»

«Mõnda aega võiks isegi õpetaja olla, igal juhul mitte mingi amet
nik.»

«Olen hakanud mõtlema, et ajakirjanikuleib polegi ehk kõige maits
vam, nii et igal juhul tahan end proovida ka õpetajana. Ma vihkan 
inimesi, kes tulevad filoloogiateaduskonda põlgusega õpetajakutse vas
tu (samuti teistesse teaduskondadesse, kust «väljuvad» peamiselt peda
googid, see tähendab seda, et olukord meie koolides jääb veel vähe
malt ühe põlvkonna kestel muutumatuks (pole ju midagi head oodata 
inimestelt, kes ei armasta oma tööd).»

«Tahan saada ja saan pedagoogiks. —  . . . ma ei kujuta siiski oma 
tulevast elu ette ilma vahetu kokkupuuteta endast nooremate inimes
tega. Tahan jätta neisse midagi endast, tahan, et nad minussegi mi
dagi endast jätavad.»

Lemmikõppejõud.
Hinnatakse teadmiste vahendamise oskust, aktiivselt mõtlema virgu 

gutamist, lihtsalt inimlikku võlu. Üldainete õppejõududest nimetati 
enim J. Allikut ja V. Bezzubovit, samuti toodi küllalt sageli esile J 
Põldmäed, J. Talvetit, P. Toropit ja E. Uuspõldu. Õppejõududest, kel
lega on kokkupuuteid olnud vaid osal — erialarühmal —  mainiti sa
gedamini J. Peeglit, H. Peepu.

Loomulikult ei taha allakirjutanud läbiviidud küsitluse põhjal teha 
järeldusi kõikide TRÜ teaduskondade kohta. Võib arvata, et ka filo
loogiateaduskonda iseloomustab eelnev vaid ligilähedaselt, sest mõni 
probleem võib olla spetsiifiline üksnes antud kursusel. Allakirjutanud 
usuvad lihtsalt mõningate teravamalt esilekerkinud küsimuste laiemat 
kõlapinda. Elu, liikumine on mõeldamatu vastuoludeta. Tahe ja julgus 
probleeme näha on nende lahendamise esmane eeldus.

Teine pool ülikooliajast on veel ees,
HEIKKI AASARU,
PEETER KALDRE

Psuhhiaatrioringi
koosolek toimub 4. mail kell 18 Psühhoneuroloogiahaiglas. Päevakor 
ras: 1. Jmmunoloogiline aspekt psühhofarmakoteraapias (S. Oskolkova
V k.), 2. Düsbuulilised — düskineetilised sündroomid (A. Vibur II k.),
3. Haige demonstratsioon (J. Kandimaa V  k.), 4. Aruanne ringi tööst 
1976/77,. õ.-a, ja uue juhatuse valimine,

Ringi juhatus

ÜTÜ EESTI KIRJANDUSE 
JA RAHVALUULE RING

pidas üle mitme aasta tänavu oma is
tungeid taas kahel päevai, 19. ja 20. ap
rillil. Paraku polnud põhjuseks varase
mast suurem ettekanneie arv, vaid pea
hoones krooniliseks saanud ruumipuu
dus. Võrreldes eelmiste aastatega pole 
hüpet ettekannete kvantiteedis toimunud. 
Küm ne ringis on ettekandeid ikka olnud, 
nii et tänavune konverents tõestab ringi 
töö muutumatut stab.ilsust. Tuleb tun
nistada, et alati pole see positiivne näi
taja. Tavalisest peaaegu kaks korda roh
kem oli kuulajaid ja võib loota, et see 
viitab elavnemis- ja uuenem'stendentsi- 
dele. Konverentsidest kõnelemisel ja kir
jutamisel opereeritakse peale ettekan
nete arvu veel teisegi suurusega: küla
lisesinejate hulgaga. Selle valgusel pole 
kirjandusringil millegagi hoobelda. Tra
ditsioonipäraselt ei olnud konverentsil 
ühtegi külalist. Kas selline steriilsus ja 
iseeneses olek on tõsine puudus või 
mitte, jäägu siinkohal otsustamata. Mil
legi vajakajäämist näitab ta küll.

Tänavu kuulati ära 9 ettekannet, 
neist 5 kirjanduse ja 4 rahvaluule 
erialalt Kui pidada silmas, et kir
jandust õpib peaaegu neli korda 
rohkem üliõpilasi kui rahvaluulet, 
on viimaste panus vaatamata sel
lele, et nende ettekannetest olid

kolm referatiivsed, tunnustust vää
riv. Referaadid olid tehtud korrali
kul tasemel, eriti tuleks esile tõsta 
Ene Kaljaspooliku (eesti fil. III k.) 
referaat-retsensiooni Mall Hiiemäe 
artiklile «Jahimehe jutud» («Hori
sont» 3/1977). Seda suuremat nõu
tust tekitas ainus rahvaluulealane 
iseseisev uurimus — Mati Lillipuu 
(eesti fil. IV k.) «Vendade Grimmi
de muinasjuttude tõlked». Vaheldu
misi loeti ette fakte ja muinasjutte 
ning sekka jutustati ümber illust
ratsioone (!). Tõsiasi, et nii nõrga- 
tasemeline töö konverentsisõelast 
läbi pääses, on kahetsusväärne. 
Vaatamata peaaegu võrdsele esine
misele esitatud tööde* arvus, andsid 
konverentsile tegeliku kaalu siiski 
kirjanduse eriharu ettekanded- 

Kaks neist oli pühendatud teatri- 
probleemidele. Margit Jõesaare (ees
ti fil. II k.) töö «Konflikt eesti nüü- 
disdraamas» äratas tähelepanu ana
lüüsi sügavuse ja järelduste tõsidu
sega. Puudu jäi vahest hinnanguli- 
susest, nagu ka järgnenud arutelus

märgiti. Leelo Andreksonilt (eesti 
fil. II k.), kelle töö pealkiri oli «Kas 
teater on tribüün rahvahulkadele või 
kaminasaal vähestele?», oleks ooda
nud tuginemist konkreetsetele fakti
dele. Tema vägagi huvipakkuvad 
väited jäid puhuti õhku rippuma.

Vanemaid kursusi esindas 3 ette
kannet: Merle Seeder (eesti fil.
IV k.) andis ülevaate Hando Run
nelist publitsistina. Häälikusümboo
likast luules rääkis Lea Tooming 
(eesti fil. V  k.), kes juhatas oma 
ettekande sisse väikese katsega. 
Konverentsi kaalukaimaks osutus 
Linnar Priimäe (saksa fil. V  k.) 
uurimus «Luuleteksti sünesteetiline 
analüüs». Tema poolt väljatöötatud 
kirjandusteose teksti analüüsi võt
ted väärivad kahtlemata laiemat tut
vustamist.

Niisiis 9 ettekannet on kuulajate 
nõudliku kohtu eest läbi käinud. 
Üheksa pole palju, ruumi arenemi
seks ja uuenemiseks jätkub. Jääme 
ootama järgmist kokkuvõtete aegaf

MARGIT MÕISTLIK

l l l i L  nii armas oled m u l..
Laupäevaõhtune «Vanemuise» 

kontserdisaal on hämaruses —  balli 
alguseni on jäänud veel tund. 
Kangialusesse sisenevad helesinis- 
tes ja rohelistes teklites noored. 
Mitmel veel peas kahetsusmõtted nä
gemata jäänud korvpallist. Kuid tu
lemata jätta. . .  Lavataguses harju- 
tusruumis muutuvad kahe kõrgkoo
li noormehed ja neiud kibekiiresti 
TRO kammerkoori lauljaks.

Pe-pa-pe-pa-pee 
Siis sa ise oled süüdi. .

Hääled lahti lauldud, algavad lä
birääkimised balli korraldajatega, 
kes on määranud kammerkoori esi- 
nemisjärje alles pärast sõnavõtte. 
Kuid missugust üliõpilasballi saab 
avada ilma «Gaudeamuseta»? Ei 
asenda seda ju mahedahäälne kut
sung.

«Gaudeamus igitur, iuvenes dum 
sumus...»

Ligi 800 ballikülalist on tõusnud. 
Üliõpilashümn on ühendanud lava 
ja saali.

Ja lava kohal rahvaste sõpruse 
päevade embleem.

Läheneb kesköö. Jälle laval. Peo- 
lisi ootab veerandtunnine lõõgastus- 
hetk. Koori kavas on põhiliselt va
nad autorid: Hassier, Gastoldi jt.

Tunned, et sinu laul läbib saali 
akustikalabürindi ja jõuab tõsise 
kuulajani. Tema. sisemusse. Sellest 
tingituna ka tavalisest vaiksem ap
laus.

Läbi südaöise linna minnes mõt
led: «Kalev», näed, võitis ilma mi- 
nutagi. . .  Aga juba homme oleme 
«Vanemuises» jälle tagasi. Seekord 
proovil. Miks just seal? « Vanemui
se» orkestri keelpillirühma baasil on 
loodud Tartu kammerorkester, mis 
on hädavajalik Schuberti «Mess 
G-duuri» ettekandmiseks.

Jälle kell kuus. Kammerorkester 
on meie käsutuses 40 minutiks —  
mängijaid ootab «Pericola» ava
mäng. «Messi» kestus algusest lõpu
ni on ligikaudu 30 minutit. Kas 
jõuab? Noor dirigent Endel Nõge- 
ne tõstab käed. . .  ja väikest proo
viruumi täidab üleni kõigile laul
jatele korraga igiomaseks ja lähe
daseks muutunud «Kyrie». Nii häs
ti on ta ehk kõlanud ainult Valmie- 
ra kontsertkirikus. Laulsime siis 
kõrgel-kõrgel kooripealsel. Saatjaks 
kauaaegne koostööpartner Cäsise A. 
Kalninši nimelise Muusikakooli 
kammerorkester Igor Grapsi juhatu
sel. Veel möödunud aastal andsime 
mitu ühiskontserti Lätimaal. Lätlas
te vastukülaskäik Tartusse jääb sel

aastat tulemata: ka Valmierasse on 
jõudnud viiulimängijate põud. önn, 
et « Vanemuine» ei keelanud ulata
mast oma abistavat kätt kammeror
kestri solistide näol. Aga seda ehk 
ei olegi nii palju kõrgema kategoo
ria koori kohta.

Proov jätkub. Ajast puudu ei 
tule: oleme nähtavasti aasta jooksul 
kõvasti tööd teinud, lisaks suur 
entusiasm ja rõõm muusikast. Kla
ver asendab puuduvaid soliste —  
nendega andsime juba peaproovi: 
kontserdi pedagoogilise kooli õppu
reile. Nii et esinemiskogemus «Mes
siga» on juba olemas. Kuid tööd 
on veel enne aruandekontserti pal
ju.

Ja homme, laupäeval, 30. aprillil
kell 19 see toimubki ülikooli aulas. 
Siin tuleb ta siis ettekandele: Schu
berti «Mess G-duur» koos Tartu 
kammerorkestri ja noorte « Vane
muise.» lavajõudude-solistide öiela 
Verrevi ja Tõnu Bachmanni ning 
teenelise kunstniku Ivo Kuusega. 
Peale «Messi» saab kuulaja üle
vaate kammerkoori aastasest tööst. 
Esitame klassikute ja ka tänapäeva 
autorite segakoorilaule.

Kohtumiseni kontserdil!

MATI MÄÄR ITS,
TRÜ kammerkoori laulja

Võitjad
selgunud

23. ja 24. aprillil peetud mängu
dega jõudsid lõpule TRÜ 1977. a„ 
meistrivõistlused korvpallis.

SPOR1MEDITSI1NI OSAKON N A  
NAISKOND  oli ka oma viimases 
kohtumises majandusteaduskonnaga 
vastastest kindlalt üle 63:46 ning 
tuli täiseduga turniiri võitjaks. Võit
nud võistkonnas mängisid^ Maie 
Jakobson, Oksana Kullam, Rita Sar- 
takova, Ilse Brežinska, Irina Der- 
jabina, Aija Broka ja Mare Mart- 
soo. Teise-kolmanda koha mängus 
võitsid majandusüliõpilased ülisuu
relt filolooge: 84:7. KKT I kursuse 
naiskond sai loobumisvõidu õigus
teaduskonnalt ja saavutas neljanda 
koha. Järgnesid õigusteaduskonna 
ja KKT III kursuse naiskond.

Meeste turniiril pühitsesid see
kord võitu kõigis kohtumistes väga 
kollektiivselt ja äärmiselt hingesta
tult esinenud Õ IGU STEADU SKON 
NA tudengid: Rein Liivoja, Raivo 
Hellermaa, Kalev Prillop, Enn Kure, 
Raivo Vare, Viktor Kaasik, Halvar 
Mändsaar, Tõnu Ligi ja Aivar 
Ennok.

Viimases kohtumises võitsid nad tule
musega 60:43 IV tulnud K K T  I kursuse 
meeskonda. Teiseks jäi spordimeditsiini 
osakonna võhstkond, kolmandaks eelmise 
aasta võitja K K T  III. Õnnetult lõppes 
turniir ainsana meistermeeskonna alis
tanud ja enne viimaseid kohtumisi 
reaalselt esikohale pretendeerinud K K T  
II kursuse võistkonnale. Valusad loobu- 
miskaotused (osa võistkonna liikmetest 
olid samaaegselt seotud võistlustega 
väljaspool Tartut) K K T  III ja bioloogi- 
de-geograafide meeskonnale jätsid nad 
lõpuks hoopis viimaseks. Viiendaks plat
seerusid bioloogia-geograafiateaduskon- 
na üliõpilased.

Turniiri resultatiivsemateks män
gijateks osutusid Oksana Kullam ja 
Toomas Tein (mõlemad spordime
ditsiini osakonnast).

PRIIT JÕGI

VASTUVÕTT REKTORI JUURES
Teisipäeval, 26. aprillil viibis rektor A. Koobi juures vastuvõtul NSV 

Liidu tšempion, juunioride MM-võistluste hõbemedaliomanik kahevõist
luses, suurmeister, II kursuse kehakultuuriteaduskonna üliõpilane Fjo
dor Koltšin. Vastuvõtul olid veel kehakultuuriteaduskonna dekaan 
A. Viru, prodekaan V. Lenk, suusaspordi kateedri juhataja J.-H. Kal- 
justo ja sama kateedri vanemõpetaja K. Zilmer. Vestluses tutvuti 
F. Koltšini sportlaseteega, arutati tulevikuperspektiive. Rektor andis 
spordimehele ülikoolipoolse auhinna, karika; komsomolikomitee sekre
tär K. Liiv ulatas F. Koltšinile 1976. a. parima sportlase rändauhinna.

F. Koltšin tänas rektorit ja ühiskondlikke organisatsioone talle osaks 
saanud tähelepanu eest ning lubas anda oma parima, et saada õigus 
võistelda 1980. a. olümpiamängudel.

JAAN REKKOR

Psühholoogide 
ÜTÜ konverents

Sel aastal on psühholoogiaosa
konna UTU tegevusprogramm saa
nud kindlapiirilise näo. On toimu
nud igakuised ÜTÜ õhtud «Sophok- 
leses», kus vaidlusi on paisutanud 
nii mitmedki põnevad probleemid: 
mis on psühhoanalüüs? kas suhtle
mine on pärilik? kuidas funktsionee
rivad peaaju poolkerad? Valitud 
töövormi õnnestumist näitab aktiiv
ne osavõtt õhtutest.

Tegevusrohke aasta pearõhk on 
muidugi igakevadisel psühholoogia
osakonna ÜTU konverentsü, kus 
traditsiooniliselt osalevad külalised 
Moskvast, Leningradist, Vilniusest, 
Tbilisist, Kirgiisiast, Doni-äärsest 
Rostovist ning Jerevanist. Kaks ti- 
hedaprogrammilist konverentsipäe- 
va 5.—6. mail peavad andma üle
vaate psühholoogiat õppivate üli- 
õpilasteadurite tööde tasemest.

Selle kõrval tuleks märkida et I,
III ja IV kursus on kahe laupäeva- 
kupäevaga täielikult ära remonti
nud oma osakonna koridori Tiigi 
tänava hoones, tehes seal üle 500 
tunni maalritöid.

VA LDEKO  GAILIT

EUE-77
Viimane võimalus on veel lasta 

ennast puukentsefaliidi vastu vakt
sineerida. Pidage meeles, et kaitse
pookimise tsükkel kestab kaks 
kuud. «Antipuukimata» malevlane 
pöle malevlane!

NB!
#  Tänase ajalehe kujundasid I kur

suse ajak;rjandusüliõpilased Koit Raud, 
Katrin Saks, Margus Vä!ja ja Priit Jõgi.

*  Täna ilmub ka venekeelne ajaleht.

Jagame Sirje Puhasmäe 
leina armsa

ISA
kaotuse puhul.
Arstiteaduskonna II kursuse 
raviosakonna 7. ja 8. rühm 

ning rühmajuhendaja.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 

hind 2 kop. Teil. nr, 2259, M B -03566.



ÜPP arstiteaduskonnas
Üliõpilaste ühiskondliku aktiivsu

se ja õppevälise tegevuse suunami
seks ja koordineerimiseks on kol
mandat aastat kasutusel üliõpilaste 
ühiskondlik-poliitilise praktika

(ÜPP) arvestamine vastavas raa
matus olevate sissekannete alusel. 
Käesolevaga tahaks puudutada mõ
ningaid probleeme, mis on tekkinud 
selle aja jooksul arstiteaduskonnas.

Pideva arvestuse sisseseadmine.
Seni oli nii, et mõni päev enne ates
teerimist algas «jaht» sissekanne
tele ÜPP raamatus. Et seda välti
da, peaks sissekandeid tehtama ko
gu õppeaasta vältel. Kindlasti oleks 
vaja arvestada ka ühekordseid 
ülesandeid, mida on võimalik kohe

raamatusse kanda ning hinnata. 
Arstiteaduskonna komsomolibüroo 
on asunud kontrollima ÜPP raama
tute täitmist. Kasutatakse komso- 
moliaktiivi abi, kes vastutab selle 
eest oma kursusel. Võib arvata, et 
raamatu maht jääb väikeseks. Ra- 
viosakonnas, kus kursustel õpib

umbes 150 üliõpilast, niisugust 
probleemi ei teki, sest ühekordsete 
ülesannetega on võimalik haarata 
palju üliõpilasi. Sellega väldime 
üksikute üliõpilaste ülekoormamist.

Mõned üliõpilased on jäänud 
atesteerimata. Neid on hakatud väl- 

(Järg 4. lk.)

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Looduskaitsepäev V Õ Õ RK EELTE K O N V ER E N TS
Taas on tulemas looduskaitsepäev. Eesti NSV-s tähistatakse seda 

maikuus 1958. aastast saati. See on kokkuvõtete päev, üldistuste päev, 
sihtide seadmise päev.

Meie ülikooli puudutab see päev mitmeti. Kord olime pioneerid Nõu
kogudemaa üliõpilaste looduskaitseliikumise algatajatena, looduskait
se põhikursuse õppeplaanidesse võtjana, inimese ja looduse õkosüsteem- 
sete suhete uurijatena. Tänane päev on seadnud uusi nõudeid. Loodus
kaitsest endast on saanud meie maa rahvamajanduse plaanipärane 
osa, NLKP XXV kongressi osutatud tähtis tegevussuund^ keskkonna 
optimeerimisel. Meil ülikoolis annaks selles valdkonnas mõndagi tõsi
semalt teha, mõndagi sihipärasemaks muuta.
. Seekordne looduskaitsepäev on ajal, kus Nõukogudemaa valmistub 
just nimelt kõrgkoolide profiilis hiidürituseks. Käesoleva aasta oktoob
ris toimub NSV Liidus UNESCO korraldatav valitsustevaheline kon
verents «Looduskaitse haridustöö maailmas», millest võtavad osa kõik 
ÜRO riigid. Nõukogude Liidu praegu ettevalmistatavas rahvuslikus et
tekandes kõneldakse ka Tartu ülikooli töötulemustest (Kaasani ja 
Tomski kogemustega paralleelselt). Peame aga oskama ise olla küllalt 
enesekriitilised, et edasi minna nüüdisnõuete tasemel, kõigi spetsialis

tide ökoloogilisel alusel kvalifitseerimise suunas.

JAAN E1LART, 1 
TRÜ keskkonnakaitse komisjoni 

esimees

Hommikuse istungiga aulas algas kolmapäeval, 4. mail II Balti lii
duvabariikide, Valgevene N SV  ja Kaliningradi oblasti mittefiloloogi- 
liste teaduskondade ja kõrgkoolide võõrkeelte kateedrite juhatajate nõu
pidamine.

Rektor Arnold Koop tervitas külalisi ja märkis, et nõupidamine toi

mub kõigile nõukogude inimestele väga tähelepanuväärsel ajal — Suu

re Oktoobri juubeliaastal.

Seejärel oli sõna avamiseks vabariigi kõrg- ja keskerihariduse mi
nistril Ilmar Nuudil, kes rõhutas keelte õppimise suurt tähtsust täna
päeval, tuletas meelde ülesandeid, mis seisavad meie maa kõrgemate 
koolide, eriti nende võõrkeelte kateedrite ees seoses eelseisvate olüm
piamängudega Moskvas ja Tallinnas. Minister soovis kõigile osavõt
jatele suurt edu sellel vastutusrikkal töölõigul ja kuulutas nõupidamise 
avatuks.

Neli päeva kestva ja üsnagi laia teemaderingi haarava nõupidamise 
seitsmel istungil arutatakse kõrvuti võõrkeelte õpetamise korraldamise 
ja organiseerimise ning üliõpilaste teadmiste kontrolli ja atesteerimise 
probleemidega ka võõrkeelte õpetamisega seotud psühholoogilisi ja 
Iingvistilisi küsimusi. Rida ettekandeid on pühendatud suulise kõne ja 
lugemise õpetamise metoodikale, kõne alla tuleb tehniliste vahendite 
ja programmeerimise kasutamine õppeprotsessis. Avatud on TRÜ ling- 
vistikalaboratooriumi õppe- ja tehniliste vahendite näitus. Nõupidamine 
lõpeb 7. mail.

PRIIT JÖGI

5. MAIL OLI

AJAKIRJANDUSE PÄEV 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiii

Rektori käskkiri
Rektor avaldab seoses ajakirjan

duse päevaga oma käskkirjas tänu 

Aune K U L IK O V A LE , Ester ŠAN- 

KILE, Raimu H A N SO N ILE , Marica 

ALAKÜ LALE , Tõnu KARRÖLE, 

Viktor BLUM ILE , Andrei KUKLI- 

NILE ja Marina RA UDA RILE .

JU H A N  PEEGEL , 
filoloogiadoktor, 

ajakirjanduse I kursuse juhendaja

Sellest möödub nüüd varsti juba 
kaks semestrit, kui ülikooli võeti 
vastu 25-Hikmeline kursus, keda ha
kati ette valmistama ajakirjaniku 
raskeks elukutseks. Milliseid prob
leeme see enesega kaasa tõi ja kui
das need lahenevad?

Meil puuduvad oma ruumid, puu
dub om a ruum,  kus me saaksi
me kursusega kokku tulla ja mi
dagi ühiselt arutada. Eks sellepä
rast kannata veidi ka distsipliin.

õppebaasid on äärmiselt piiratud. 
Väga oleks vaja spetsiaalseid ruu
me näiteks fotograafia ja masina
kirja õpetamiseks, helitehnika vajab 
avaramaid ruume. Praegu peame 
kursuse väikesteks rühmadeks kil
lustama. Sügisel olukord muutub, 
sest siis saame endale osa füüsi
kute praegustest auditooriumidest,

Siin-seal ajalehtedes on lugeja 
kindlasti märganud Teie juhendata
va kursuse üliõpilaste kaastöid. 
Kuidas Te hindate oma kasvandike 
esimesi samme ajakirjandusteel?

Esimese kursuse kohta võib üldi
selt rahule jääda. Siiski oleksid nad 
pidanud kõiki neile pakutud võima
lusi kasutama, öppetöõkoormus on 
küll suur, kuid nad peaksid sellest 
hoolimata enam kirjutama.

Mis saab aga nendest ajakirjan- 
dusüliõpilastest, kes praegu on teis
tel kursustel ja tahaksid pärast üli
kooli lõpetamist töötada ajakirjani
kena, kuid peavad töötama õpetaja

tena?
Kõik oleneb inimesest endast, ja 

kui nad kangesti tahavad, saavad 
nad ka ajakirjanikeks. Niimoodi 
oli see ka siis, kui 20 aastat tagasi 
žurnalistikat õpetama hakkasime, 
kuid ometi on esimeste lõpetajate 
hulgast palju silmapaistvaid aja
kirjanikke võrsunud.

Mida Te soovite ajakirjanikele ja 
ajakirjandusüliõpilaste^ nende pi
dupäeval, 5. mail?

Soovin, et nad huvituksid veelgi 
rohkem elust, oleksid sellega kur
sis ning sellest ikka ja jälle kir
jutaksid.

Küsis RAIMU HANSON

в.™- vomupuHR
*  ERKI B ER EN D SI JA KOIT  R A U A  joonistus

«Poisikesena olin lugenud romaa- 
Tie ja näinud palju filme Kodusõ
jast. Kuid siis jäi see mulle põnev- 
romantiliseks seikluseks kangelas
tegude ja «vintovkatulega».... Kõr
valseisja võib kogu hingest püüda 
mõista, kaasa elada, kuid on suur 
vahe, kas tunda elu ja surma nähta
matut teravat piiri kodus tugitoo
lis või kaitsekraavis.»

Sõda on ääretult ebainimlik: pan
na tapma need, kes tegelikult on 
loodud elu edasi andma?! Kui la
hingut, kus mängus Teise maailma
sõja tehnika viimased imed, oleks 
ülalt pealt näinud mõni teise pla
needi asukas, oleks ta kindlasti kü
sinud: «Milleks?» Siit algab sõja- 
mehhanismi tohutu keerukus, mil
les põimuvad saamis- ja vallutamis- 
kirg, oma kodu kaitsmine, tuhan- 
ded-tuhanded inimelud ja erinevad 
inimesed, läbi kelle kogu see suur 
sõda toimub. Kõige julmem, mida 
inimesega teha saab, on muuta 
talle tapmine harjumuseks, kui lä
hed lahingusse nagu tööle, mis 
kestab teatud ajast teatud ajani ja 
vahepeal pead lõunatki.

«Vaenlane oli vaenlane, tänu te
ma käimapandud sõjarattale huk
kusid sinu lähedased, võidi tappa 
sind ennastki — see teadmine an
dis jõudu. Ja ometi sealsamas võis 
tank teha kassipoja pärast ringi, 
kuigi teati, et see võib maksta elu.

8. mail olime Kuramaal. Hommi
kul pidasime lahingutki, aga kui 
teiselt poolt tulejoont hakkasid ko
lonnidena tulema allaandnud väe
osad, siis oli see midagi silmale nii 
ebatavalist, et kuidagi ei tahtnud 
harjuda mõttega, et nüüd on lõpp.

Mällu jäid aga inimesed, keda ei 
saa unustada, nagu igaveseks jää
vad sinusse ka need neli parimat 
noorusaastat sõjast.»

«Noored sõjaohu vastu ükskõik
sed? Ei ütleks. Minu põlvkond tea
dis, et sõda tuleb, situatsioon oli 
tookord selline. Aga et tänane noo
rus elab kindla rahumõttega. sel
les ei ole midagi halba.

Arvan, et kui peaks olema vaja
dus veel kord kaitsta oma kodu, 
kõike saavutatut, siis läheksid ka 
nemad, nagu meie läksime 36 aas
tat tagasi.»

Teadusliku kommunismi 
kateedri juhataja ajaloodoktori 

IVAN VOLKOVI 
meenutused pani kirja 

ILONA ADVELT
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RAIMU HANSON

Üks ülikooli peahoone üheksast sisehoovist, kus lüüakse leedulasi 
«rebasteks», korraldatakse 1. aprilli show’sid ja tehakse muud nalja

kat ning kasulikku.

Aken Vilniuse Rllkiikku ülikooli

Sidemed oma vabariigi kõrgkoolidega on nõrgemad kui väljaspool-- 
setega., Küllaltki tihedalt lävitakse meie ülikooli, TPI, TPedl, Läti RU 
ja Moskva RÜ-ga, kellega on sõlmitud kahepoolsed koostöölepingud. 
Sõbralikud suhted on samuti Saksa DV (Greifswaldi, Erfurdi), Tšeh
hoslovakkia SV (Praha) ja Poola RV (Krakovi) kõrgkoolidega.

Hüva nõu ning nii materiaalse kui ka moraalse abiga toetab komso- 
molikomiteed nii rektoraat kui parteikomitee.

„Heil on kõik aktiivsed“
Nagu Vilniuse RÜ komsomolikomitees öeldi, «on meil kõik aktiiv

sed». Peamine ülesanne on õppeedukuse tõstmine, kuigi juba praegu 
ollakse 94,2%-ga vabariigis esimesed. Komiteel on õppimise paranda
miseks õigus esitada õpinguis edutuid tudengeid eksmatrikuleerimi
seks. Seda õigust ka kasutatakse: näiteks sellel aastal heideti pärast 
esimest sessiooni ülikoolist välja 101 esmakursuslast.

Sellist klubi nagu meil, Vilniuse RO-1 pole ja sellepärast möödub 
suur osa üliõpilaste vabast ajast teaduskonnas tegutsevates huviala- 
klubides. Näiteks võib tuua väga sisukalt töötavat etnograafiaklubi, 
interklubi, spordiklubi jt. Tunnustatud on mitmed taidluskollektiivid, 
tuntuim neist on ehk rahvakunstiansambel, kes on esinenud paljudes 
kohtades nii kodu- kui ka välismaal (Tšehhoslovakkia, Prantsusmaa 
jt.). Kuulsad on samuti Vilniuse RU laulukoorid.

Vilniuses armastatakse teatrit juba ammustest aegadest peale. On 
selgunud, et ülikooli asutamisele 1579. aastal eelnenud õppeasutustes 
olid juba oma teatritrupid, s. t. ülikooli teater on ülikoolist vaneml 
Praegugi tegutseb kolm truppi — nn. maa-alune, õueteater ja füüsi
kute «103. auditoorium». Viimases lavastatakse estraadiminiatuure. 
Üleülikoolilisi teatripäevi korraldatakse kaks korda aastas.

Vilniuse üliõpilastel on üks väga huvitav traditsioon, nimelt korral
davad need kursused, kellel pool stuudiumist läbi, poole diplomi kätte
saamise pidusid, medium'e (medium, a, us — lad. ’keskmine, kesk-’). 
Komsomolikomitee organiseerib sellel aastal isegi diplomite kujunda

mise võistluse.

1579. aastal avasid jesuiidid Vilniuses kõrgema kooli — akadeemia. 
See muudeti 1781. a. ilmalikuks peaköoliks, 1803. a. ülikooliks.

V. Kapsukase nim. Vilniuse RÜ 12 teaduskonnas õpib ligi 16 000 
üliõpilast. Üliõpilaste kasutada on ühiselamute linnak M. Ciurlionise 
tänaval. Tulevikus on ette nähtud ülikooli üleviimine vanalinnast Anta- 
kalnise rajooni, kus on juba valminud osa ühiselamuid ja õppehooneid.

Praegune ülikooli hoonete kompleks on pealinna suurim arhitektuuri- 

ansambel. Eri aegadel rajatud õppe- ja eluhoonete vahele on kujune
nud üheksa sisehoovi, on esindatud kõik stiilid gootikast kuni klassit

sismini.

Labas (tere), ning sinililled, mi
da jätkus kõigile saabunuile — nii 
votsid meid Vilniuse bussijaamas 
vastu leedu filoloogia II kursuse 
tütarlapsed. Märkimata ei saa jät
ta, et see tore kohtumine toimus 
kell kuus hommikul, just sel ajal, 
mil uni on (filoloogile) kallim kõi
gest.

Ja sellest hetkest alates tundsi
me end sõprade juures olevat. Iga 
päev leidus alati 3—4 tüdrukut, 
kes hoolitsesid selle eest, et me 
oma lühikesel Vilniuses viibimise 
ajal näeksime olulisemat ja pare
mat. Ruta, Dana, Lola, Dalia, Aud- 
ra, Stasys — need on ainult üksi
kud nimed kursuselt, kus kokku on 
63 üliõpilast. Tundsime end veelgi 
lähedasematena, kui selgus, et ja
game ühist muret — poisid ei ar
masta filoloogiat (63 õppijast vaid 
8 poisid).

Leedu üliõpilasi, vähemalt leedu 
filolooge, näib iseloomustavat oma 
rahvakunsti harras austamine, sest 
igal suvel käib suur hulk entusias
te Leedumaa erinevates piirkonda
des kuulamas ja kogumas vanu 
rahvajutte, -laule, -tantse. Nad ei 
jäta seda vanavara arhiividesse

dakse toasolijad ühiselamukohast 
ilma jätta). Tarvitseb vist siiski 
korrata, et nii oli laulmisega filo
loogide juures, kes meie Vilniuses 
viibimise kolme päeva jooksul üht
ki kaasaegset poplaulu ei ümise
nud.

Jalutades ülikooli peahoone ter
ritooriumil, tundsime end olevat 
sattunud labürinti. Sealsetelt tuden
gitelt järele pärides selgus, et abi
tuna ei tunne end mitte ainult 
meie, vaid ka sealsed «rebased» — 
fuchs'id, nagu neid seal hüütakse
— ekslevad samuti auditooriume 
otsides. Praegu leiaksime vaevata 
ainult nn. filoloogide õue (Zalt- 
vyksle), kus kasvab nende kask 
ning toimuvad teaduskonna pea
mised ettevõtmised.

Meeldiv oli kuulda ühe III kur
suse noormehe sõnu: «Ma ei unus
ta iialgî  eestlaste külalislahkust.» 
Nüüd võiksime meie talle vastata, 
et me külalislahkuselt leedulasi 
siiski ei ületa. Tänu nendele saime 
vähese ajaga palju näha ning see
juures leidsime endile toredad sõb
rad. Kõige selle eest aciu (aitäh)!

VELVE LEPIKOV

Csll/LcL ci tSccülI  telta ciwtleltcLLeist

rast südaööd ühiselamus (kus õi
gupoolest on kord range — öösel 
lärmamise või joomise pärast või

LEIVAST, KÜÜNLAST JA LILLE
DEST?

— Teatrit!
— Mis teater see niisugune on?
— See on Vilniuse ülikooli ajaloo
teaduskonna teatritrupp. Eesti keel
de tõlgiti «Keldri teater», kuigi ise 
nimetavad nad endid Požemyje — 
maa-alused.

Suur aitäh ka vanale armsale 
«Sophoklesele», mille roll polnud 
sugugi väike.,
— See oli nüüd küll kivi meie endi 
kapsaaeda: enamikul õhtutest on ta 
meist mahajäetud, pime ja vaikne.
— Aga teine etendus?
— Et Platonit on veidi eesti kee
leski ja rahva seas liikus tõlgitud

pöördumine publiku poole, otsese 
kontakti loomine. Suures ruumikit
sikuses kisti publik lausa valgus
kiirte sõõri. Sai selgeks, et pole su
gugi vajalik nelja prožektori ole
masolu (T. Luts), võib teha ka ühe
ga ja väga edukalt.

Oli hea olla. Oleks tahtnud ma
ha istuda ja vastuseks neile oma-

Sel leivapalukesel, mille igaüks 
meist sai, oli tõepoolest eriline 
maitse ja ma loodan, et see lavas
tus andis nii mõnelegi meist nii
palju, et me üht-teist oma väärtus
teskaalal ringi paigutasime.

kokkuvõte lavastuse sisust, mis en
ne etendust ka ette loeti, saime 
sellest lavastusest paremini aru.
— Mis oli kokkuvõttes kõige ilu
sam ja parem?
— Tervitatav oli leedukate otsene

poolse mängu mängida.
— Miks sa seda ei teinud?
— Ei tea. Ma usun, et kunagi saab 
see teoks.

AUNE NUIAMÄE, 
ajakirjanduse I k.

kolletama. Oma vanu laule laula
vad nad igas võimalikus ja võima
tus kohas, külaliste jaoks ka pä-

Dalia näitab Gediminase tornist 
Vilniust.

— Mida nad etendasid?
— Nad tulid meie sõprus päev adele 
ja tõid kaasa kaks lavastust: «Näh
tamatu viiul» ja Platoni «Dialoo
gid».

Esimene neist oli luulekava. Vä
ga kahju oli sellest, et leedu keele 
mitteoskamise tõttu ei saanud prak
tiliselt millestki aru. Tegevust oli 
üsna napilt, kuid seda mõjuvam see
oli. Rituaalne sissejuhatus häälestas 
vaataja eriliselt tundlikuks ja vist 
hakkas tööle meie kuues meel. Mind 
hämmastas ja lummas nende liigu
tuste õrnus ja väljapeetus. See oli 
aus ja siiras mäng.
— Mäng?
— Nojah, selle sõna kõige paremas 
tähenduses. Meile on see paraku 
muutunud niivõrd imelikuks, et ega 
hea asja kohta tahagi seda suhu 
võtta. Ma olen kindel, et neil noor
tel inimestel oli «tahe sünnitada 
ja lasta ilu maailma,» nagu ütleb 
Platon.

Platoni «Dialoogid», aga mitte siin «Sophokleses», vaid oma «keld 
ris» Vilniuses.

Kirjutada on vaja nii, et oleks nagu 

kirvega löödud. Eriti humoreske ja sa

tiiri. Nii ka mina — haietsen, kuid viru- 

tan sinna, kus valusam, hüppan sinna, 

kus sügavam, sööstan sinna, kus pala

vam. Kannatan ise, kuid ei anna teiste

legi rahu — teadku need kaabakad, tü

hised tallalakkujad, et vähemalt üks aus 

inimene veel elab.

. . .  Eile ihusin kirvest. Terve päeva. 

Peaaegu oleksin sõrme veristanud, kuid 

ihusin edasi. Sünged, väga sünged mõt

ted tulid sedasi pähe ja südames hak

kas miski valutama. Silmad hakkasid 

vett tilkuma. Ja kuidas need pisarad 

siis ei tilgukski, kui auditooriumi õhku 

võiks kasvõi kirve kinni lüüa. Näib, 

et mõned õhusaastajad-kopsumustajad 

võistlevad selles, kes vaheaja jooksul 

rohkem sigarette jõuab ära tõmmata. Ja 

suitsu tuleb pilvedena.

Kirvega vehkimine ja ventilaatori 

mängimine suitseva massi vastu ei aita. 

Mitte mingeid tulemusi. Ent kui m a ju

ba alustasin, siis . .  . Lähen koridori sil

di alla «Mitte suitsetada!» ja otsustan

neid ühekaupa kfisile võtta. Seisan ning 
vaatan ringi. Näen, üks tulebki, õrn 
helesinine suitsuvine lae poole tõusmas, 
käes mitte mingi prosta sigaret, vaid 
sulaselge «Kastytis». Noh, hoia alt, ko

he alustame, silitan kirvetera, kuid . .  . 

kuulen ennast ütlevat: «Päevast! Kui

das tervis on? Kuulsin, et homme jao

tate ühiselamukohti . , .» Ametiühingu- 

boss, see ta on, patsutab mulle sõbra

likult õlale, mäletan, mäletan, Qtleb, 

teeme selle asja korda. Vaatab mulle 

armsasti silma ja tõmbab sigaretti.

. .  . Juba homme lähen komisjonikaup- 

lusse oma kirvest pakkuma, ainult el 

tea, kas võetakse vastu, kas leidub ost

jat. Praegu on ju teised ajad, kirvega 

enam palju ei vehita ja kui vehitaksegi, 

siis vaid niisama, rohkem nagu oma 

lõbuks.

K E S T U T IS  M IK O L IU N A S  

Vilniuse RÜ ajalehest 

«Tarybinis studentas» 

tõlkinud 
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Viimaks ometi! Järg Läti RÜ leheküljele (selle pani kokku Mart Kadastik 1975. aasta sügisel) on 
teoks saanud tänu eesti filoloogide II kursuse külaskäigule ja selle kursuse ajakirjandusüliõpilaste 
ettevõtlikkusele. NB! Ka leedu nimega tütarlaps Birute on eesti filoloog, kelle kodu koguni Tartus. 
Pildid tegi Raimu Hanson. Toimetuses ootab avaldamist veel üks Vilniuse RÜ üliõpilaste teatritegemist 

tutvustav kirjatükk. Niisiis, järgmise lehenumbrini!



100 aastat J. L. Runebergi surmast

Põhjanaabrite möödunud sajandi 
silmapaistvaima luuletaja Johan 
Ludvig Runebergi surmast möödub 
täna sada aastat. Tulevane luule
taja sündis 5. veebruaril 1804 Pie- 
tarsaaris, kuhu ta isa oli asunud 
elama pärast pettumist teoloogia- 
õpinguis ja meremeheks hakkamist. 
Runebergi isa- ja emapoolsed sugu
võsad olid mõlemad rootsikeelsed ja 
rootsimeelsed ning nii kujunesid 
luuletaja «ärkamisajaks» õ pingu
aastad Turu ülikoolis, kuhu ta im- 
matrikuleeriti pärast Vaasa güm
naasiumi lõpetamist 1822. aastal. 
Huvitav kokkulangevus: samal aas
tal immatrikuleerusid ülikooli veel 
kaks möödunud sajandi Soome sil
mapaistvat kultuuri- ja poliitikate
gelast — Elias Lõnnrot ja Johan 
Vilhelm Snellman.

Aastatel 1823— 1825 pidi majan
duslikes raskustes vaevlev noor tu
deng maitsma koduõpetajaleiba, 
kuid nood aastad Saarijärvel ja 
Ruovevesil viisid ta kokku ka oma 
kuulsate lipnik Stooli lugude kesk
konna ja kangelastega. Klassikaliste 
keelte õpingud Turu ülikoolis lõpe
tas Runeberg 1827. aastal, samal 
aastal tabas Turut suur tulekahju, 
mille tagajärjel ülikoolilinnaks ja 
ühes sellega ka Soome kultuurielu

keskuseks sai Helsingi. Aastatel 
1830— 1837 töötas Runeberg Hel
singi ülikooli rooma kirjanduse dot
sendina, 1830 näeb trükivalgust esi
mene vihik luulet lihtsa pealkirja
ga <rDikter» (Luuletused). Rune
bergi varajane luule on tasemelt 
üsna tagasihoidlik ja ebaühtlane, 
selgesti on tunda Runebergi suure 
eeskuju, soomerootsi luuletaja 
Frans Mikael Franzeni (1772— 
1847) mõju. Kolmekümnendad aas
tad ongi Runebergi elus enam 
(kultuur-)poliitilise tegevuse kõrg
ajaks, luuletajana loob ta oma pa
rima seevastu järgmistel aastaküm
netel. Koos mitmete teiste noorte 
haritlastega kuulub Runeberg 
Lauantaiseura (Laupäevaselts) liik-
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meskonda, kelle suurimaks teeneks 
Soome kultuuriloos on eelduste loo
mine Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura (Soome Kirjanduse Seltsi) 
sünnile (1831). Kuigi Runeberg ei 
kuulunud Kirjanduse Seltsi, on ta 
tänu tihedale kontaktile Elias 
Lönnrotiga kaastegev mitmetes aja
järgu kesksetes ettevõtmistes. Aas
tatel 1832— 1837 toimetab ta «Hel
singfors Morgonbladet», mille veer
gudel esineb teravapilgulise ja va
heda sulega kriitikuna.

1832. aastal ilmub Runebergi esi
mene silmapaistev kirjanduslik saa
vutus poeem «Põdrakütid», mida on 
õigusega peetud rahva elu esime
seks tõepäraseks peegelduseks kogu 
põhjamaade kirjanduses.

Vaatamata sõprade eestkostele ei 
saanud Runeberg püsivat kohta 
Helsingi ülikoolis ja alates 1837. 
aastast elas ta Porvoos, kus tegut
ses pensionile jäämiseni (1857) la
dina keele lektorina.

Algab kirjaniku loometegevuse 
kõrgperiood: 1841. aastal näevad 
trükivalgust poeemid «Jõuluõhtu» 
ja «Nadeschda», millest esimeses 
võime aimata <tLipnik Stooli lugu
de» piirjooni, teine, Vene-aineline 
tuletab aga eriti oma lõpplahendu
sega meelde Puškini «•Kapteni tü
tart». 1844. aastal ilmub veel poeem 
<rKuningas Fjalar» ning 1848. aas
tal Euroopa revolutsiooniliste sünd
muste eelõhtul Runebergi silma
paistvama teose <rLipnik Stooli lu
gude> esimene osa (teine osa ilmus 
1860. aastal). Lipnik Stooli kuju 
loomisel on kirjanikule olnud ees-

Kes ütles, et 
vihm on paha?

Armastan sajuseid ilmu. Siis ei 
ole vastikut tolmu ja tänavadki on 
vaiksemad. Aga inimesed, nemad 
on hoopis kummalised. Käivad har
kisjalu ja tõstavad naljakalt oma 
botikuis jalakesi. Kõik nad on kui 
tumedad tigedusepuntrad, kes tor
mavad edasi midagi märkamata ja 
tähele panemata.

Ühelt selliselt tahaksin üles leida

kujuks 1808.— 1809. aasta sõja ve
teran allohvitser Pelander, kellega 
ta oma kodukooliõpetajateel kokku 
oli puutunud. Stooli lugude mõle
mad osad sisaldavad siirast isa
maaluulet, ühislaule Soomele ja 
soomlastele. Paljud mainitud ko
gudes ilmunud luuletused kuuluvad 
siiamaani soome luule klassikasse, 
paljud on viisistatuna üldtuntud. 
Kuigi Runeberg kirjutas rootsi kee
les, ilmus suurem osa ta loomin
gust peagi ka soomendatult ja on 
mõjutanud lisaks kogu soomerootsi 
kirjandusele ka Eino Leinot, Otto 
Mannist, Veikko Antero Koskennie- 
mit jmt. soome luuletajaid.

Oma vormitäiuslikus luules ühen
das Runeberg soome rahvaluule, 
antiikkirjanduse, Lääne-Euroopa ja 
rootsi romantismi kogemused, an
dis ilukirjandusliku vormi ajastu 
otsinguile ja ideaalidele, lõi põhja 
kogu hilisemale soome luulele.

Runebergi mõju on ulatunud ka 
Eestisse: kolme ta luuletuse saksan- 
dused ilmusid juba 1847. astal Tar
tus liberaalse linnakodanluse hääle
kandjas «Das Inland», Kreutzwaldi 
«Viru lauliku lauludes» leidub ühe 
Runebergi luuletuse mugandus 
(«Leinaja tütarlaps»).

1863. aastal tabas Runebergi hal
vatus, kirjanik suri 6. mail 1877. 
Runebergi matused kujunesid suu
reks rahvuslikuks manifestatsioo
niks. Austades ja meenutades oma 
ajastu progressiivset luuletajat ja 
kultuuritegelast tähistavad soom
lased iga aasta 5. juulit Runebergi 
päevana.

TOIVO KULDSEPP

ta vihmavarju alla peidetud silmad 
ja naeratada. Tema aga paljastab 
pahameelest hambad, tõmbab mant- 
likrae kõrvuni ja jookseb üle lompi
de hüpates bussi peale.

Rumal oled .. .  Milleks see umb
ne märgi inimesi täiskiilutud buss, 
kui on olemas nii suurepärane au
totuledest särav asfalt, kui õhk on 
nii puhas ning hingata nii hea. Ja 
tunned, kuidas su vihmapiiskadest 
pärlendav nägu õhetama lööb.

Noormehed, kas te olete märga
nud, kui ilusad on siis tüdrukud?

Kes ütles, et vihm ei kõlba kusa
gile?

Nüüd kevadel vajab kõik tärkav 
elamiseks tema jõudu. Pärast sel
list sajust ööd on hommik selge ja 
särav. Muruplatsid on ergemad, 
kõnniteed puhtamad. Sellist hommi
kut armastame ju kõik.

Eile õhtul aga torisesime musta
de jälgede pärast, poritäpiliste pük
sisäärte pärast, läbiligunenud mant
lihõlmade pärast. . .  Olime täis 
suurt riiuraginat.

Milleks?
Kas keegi ütles, et vihm on paha?

AIME JÕGI

5. MAIL OLI

AJAKIRJANDUSE PÄEV 
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M AR JU  LAURISTIN ,
filoloogiakandidaat,
žurnalistikaõppejõud

1. Ülikoolis tegeldakse peale aja
kirjanduse õpetamise ka ajakirjan
duse uurimisega. Millised on selle 
töö põhisuunad?

Iga ajakirjanduse õppejõud on 
meil tegev ka ajakirjandusalases 
uurimistöös. Oleme seni põhiliselt 
tegelnud ajalehtedega, eeskätt 
«Edasiga». Peamiseks suunaks on 
olnud ajalehtede lugejaskonna hu
vide ja ootuste selgitamine ning 
siit lähtuv ajakirjanduse sisulise ja 
vormilise külje vaatlemine n.-ö. lu
geja pilgu läbi. Nende uurimiste 
alusel on praegu valminud kolm 
kandidaadiväitekirja, veel kolm on 
teoksil. Ka uurimuslike diplomi- ja 
kursusetööde nimekiri on juba kau
nis pikk.

2. Mida neist uurimustest osa
võtt üliõpilastele annab?

Küsitlustest osavõtt ja hiljem tu
lemuste kokkuvõtmine peaks tule
vasele ajakirjanikule muutma reaal
selt tajutavaks tema mõttelise suht« 
lemispartneri — lehe lugejaskonna, 
raadio- ja teleauditooriumi. Tänase 
ajakirjaniku jaoks ei eksisteeri ju 
enam «laia» või «lihtsat» lugejat.

Uurimused võimaldavad juba õp
pimise ajal näha, millised seadus
pärasused valitsevad auditooriumi 
jaotumisel kindlate huvidega, nõud
mistega, harjumustega gruppidesse 
ja tüüpidesse. Arvan, et nende tund
mine kuulub kaasaegse ajakirjaniku 
professionaalsete põhiteadmiste hul
ka, samuti kui oskus ajakirjanduse 
sisu ja vormi süsteemikindlalt ana
lüüsida, siin ilmnevaid tendentse 
eritleda ja hinnata. Ning võib-olla 
kõige olulisem, mida selline uuri- 
miskogemus annab ka neile, kelle 
jaoks teoreetilised huvid pole mää
ravad, on mõtlemise treening, har- 
jumus toetuda täpsetele faktidele, 
kontrollitud tendentsidele, mitte aga 
«tunde järgi» kujunenud arvamuse* 
le või juhumuljetele.

3. Zurnalistikaüliõpilaste osa
võtt nendest uurimustest on sageli 
lõppenud küsitluse läbiviimisega. 
Kas poleks mõeldav osaleda ka 
tulemuste sisulisemas arutelus? Mi
da arvate mõttest luua selleks 
ÜTÜ žurnalistikaring?

See mõte on üsna teostamisküps.' 
Arvatavasti asutamegi ringi juba 
sügisel. Ringi liikmed saavad või
maluse teha iseseisvaid uurimusi, 
arutada ajakirjandusteooria küsi
musi. Kindlasti on kavas korralda
da ka vaidlusõhtuid, aktuaalsete 
sotsiaalsete ja kultuurprobleemide 
üle.

4. Kas peate oskust teoreetiliselt 
mõelda ajakirjanikule tingimata va
jalikuks?

Mingil määral on see muidugi 
isiksuse eripära küsimus. Igaüks 
pole loodud teoreetikuks, ja mõnigi 
teoreetik ei suuda oma mõtteid kaa
sakiskuvalt kirja panna. Kuid siis
ki olen veendunud, et olla hea aja
kirjanik tähendab tänapäeval eel
kõige oskust näha ühiskonna ja ini
meste olulisi probleeme ning võimet 
nende üle sügavalt ja isikupäraselt 
mõelda.

Igapäevane toimetaja ametki eel
dab ajakirjanikult tulevikus kind
lasti küllalt suurt teoreetilist paga
sit, et osata materjale probleemselt 
planeerida, nende sisu ja vormi si
hipäraselt kujundada vastavaks 
auditooriumi eripärale ja ühiskond
likule vajadusele. Praegu on para
ku ka ajakirjandus süüdlane sel
les, et suureneb tarbetu informat
siooni uputus ning samal ajal sü
veneb teabevaegus.

5. Mida soovite oma õpilastele 
ajakirjanduspäeva puhul?

Et nad vähemasti stuudiumi lõ- 
puaastaks tunnetaksid selgesti, kui 
suur kaal on sõna «ajakirjanik» tä
henduses mõistel «aeg». Aeg kujun
dab nõuded ajakirjandusele, kuid 
ajakirjandus omakorda kujundab 
inimeste ettekujutust meie ajast, 
selle probleemidest ning püüdlus
test. Süvenegu siis õpiaja jooksul 
vastutustunne oma kaasaegsete ja 
ajaloo ees, tunne, mis teeb reasule- 
mehest tõelise ajakirjaniku.

Oleme kahekümneaastased
Juba sügisel, kui «rebasena» endale sobiv spordiosakond tuli valida, 

ja liisk naisvõimlemise kasuks langes, kuulsime oma õppejõult Anneli 
Ojastelt ees ootavast suurejoonelisest esinemisest «Vanemuise» laval. 
Ei osanud arvatagi, et kujutlustes kirgastunud suurpäev nii kähku 
kätte jõuab. Seda selgemalt jõuad äratundmisele: kui vaim valmis, ei 
tohi ka liha nõder olla.

26. aprilli varahommikust saadik sagisid RAT «Vanemuise» laval, 
lava taga ja mujalgi kirevates trikoodes tütarlaste graatsilised par
ved. Prooviti valgustust, lihviti veel viimaseid samme...

TRÜ naisvõimlemise osakonna 20. aastapäeva tähistava ülesastumise 
avas võimlemise kateedri juhataja dots. Helmut Valgmaa. Seejärel 
võttis sõna ülikooli rektor prof. Arnold Koop, kes toonitas süstemaati
lise võimlemise vajalikkust isiksuse harmoonilisele arengule, selle va
jalikkust, «mis teeb noorest neiust imekauni olendi». Üleliidulise Ame
tiühingute Kesknõukogu tervisepordi osakonna instruktor G. Vassil
jeva andis üle aukirjad Ethel Kudule, Hilja Tidriksaarele ja Linda 
Jaansonile. VSÜ «Kalev» Kesknõukogu autasustas tubli töö eest õppe
jõude Reet Linkbergi, Anneli Ojastet, Lilja Vestret ja muusikalist kon
sultanti Mare Altrovit. TRÜ spordiklubi tõstis esile järgmised üliõpi
lastest entusiastid: Ülle Kool, Margot Poome, Mare Hansi; Eve Raeste, 
Ilona Loit, Kristin Lamp, Reet Mandel, Silvi Niinemäe, Pille Porila 
ja Maire Lomp.

Põhimõttel lihtsamalt keerulisemale esinesid õhtu esimeses osas pea
miselt väiksema ettevalmistuse saanud rühmad. Saatemuusika oli see
kord valitud eesti kerge muusika raudvarast (A. Oit, R. Valgre, 
U. Naissoo, A. Tamme, L. Tauts). Nagu ütles Ethel Kudu, olevat 
Lääne šlaagrid juba piisavalt ära tüüdanud. See väide leidis kinni
tust ka vaatajate hinnanguis. Uudsus pakub ju alati värskendust. I osa 
kava, üldpealkirjaga «Etüüde naisvõimlemise harjutusvarast», oli põ
hijoontes jaotatud nii, et I kursuse võimlejad näitasid üldist harjutus
vara, II kursus demonstreeris hüppeid, vahenditega kavu esitasid II— 
III kursuse tudengid. II pooles võis näha naisvõimlemist juba virtuoos- 
semal tasemel. Pearõhk oli asetatud plastikale, liigutuste sujuvusele ja 
paindlikkusele. Programm koosnes üksiknumbritest, saatjaks kirev 
muusikaline taust. Huviga jälgitavaid kavu pakkusid külalisesinejad

Enne kui need pildid mairongkäigu aegu tehti, kogunes ülikoolipere 
läinud reedel aulasse aktusele. Päevakohase kõne pidas meditsiinidok
tor professor Akivo Lenzner. Kaadriosakonna juhataja Asta Liivak 
luges ette meie K K E H  ministri käskkirja. Selles avaldati kiitust vanem
õpetaja Gustav Liivile ja vanemlaborant Helga Hansenile. Minister

avaldas kiitust ja premeeris Felix Valget, Jevdokia Bondarit, Gustav 
Lippingut ja Juhan Tolli.

Tullio Ilometsa fotod ei vaja vist erilisi kommentaare. Kes vasak
poolsel pildil olijaid siiski ei tunne, neile olgu öeldud, et sellel on 
meie neli prorektorit

EPA-st (juhendaja Helvi Varendi) ja TPedl-st (Anneliis Leius). Kõige 
menukamaks kujunes karaktervõimlejate etteaste,

Veidi ajalugu.
Alus naisvõimlemisele pandi Glikoolls 1956/57. ö.-a. umbes 50 entusiastiga, ees

otsas naisvõimlemisele tänaseni truuks jäänud Ethel Kudu ja Hilja Tidriksaarega. 
1960. a., kui ala juba kindla pinna oli võtnud, tulid juhendajateks juurde Linda 
iaanson ja Lilja Vestre. 1960. aastast on muusikaliseks konsultandiks Маге AH- 
rov, kellele kõikjal palju kiidusõnu lausuti. Tänaseks on ülikooli nalsvõimlejate 
pere kasvanud ligikaudu 500-liikmeliseks.

KART TÕNISSON



5. MAIL OLI

AJAKIRJANDUSE PÄEV 
iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VATUE SOOT A K , 
ajalehe «TRÜ» toimetaja kt.

Võib julgesti öelda, et selle õp
peaasta lehes on kõige enam aval
datud sügisel I kursust alustanud 

»ajakirjanduse eriala üliõpilaste 
kaastöid. On ju meie leht ka nende 
praktikabaas. Peale kirjatükkide 
redigeerimise ja ajalehe maketi_ te 
gemise samuti koht, kus nii mone 
gi esimesed arglikud lood trükimus
ta näinud. Kuigi rektori käskkirjas 
neist ainult kahele tänu avaldatak
se, on virgemaid enam. Julgen 
arvata, et mõnigi neist on oma 
esimese ülikooliaasta jooksul roh
kem kirjutanud kui mõni teine 
terve viie aastaga. Väikese sel
gituse tahaks aga teha. Olen kuul
nud vahel arvamust, et mis nüüd 
Viga, oleme lausa päästetud. Viie 
aasta pärast on meil missugused 
ajakirjanikud! Argem siiski Unusta
gem, et igal kevadel lõpetab üli
kooli umbes pool tosinat žurnalisti. 
Ja kui ka kõik neist oma erialal 
edaspidi ei tööta, pole selles mida
gi imelikku. Kutsesobivus ülikoolis 
alati ei selgu. Et neid eriharus vä
he on, paistab see ehk enam silma, 
i^uid mitu kooli suunatud pedagoo
gi sinna hiljem tööle jääb?!

Tänavugi hakkab ülikooli lõpetama 
neli ajakirjanikku: Olav Osolin, Mart 
Ummelas, Aime Taevere ning Raul 
Rebane. Kaks IV  kursuse žurnalisti 
Pärja Keskküla ja Margit Rehemaa suu
nati õppima Moskva R O  žurnalistikatea- 
äuskonna juurde. Aune Kulikova samalt 
Kursuselt teeb juba mitmendat aastat 
malevalelite ja ega Mart Kadastiku pub
litsistika ja omanäolised telesaated tead
mata ole. Ester Sank III ja Raimu Han- 
eon II kursuselt töötavad praegu poolel 
korrespondendi kohal siinsamas toimetu
ses. öppetöö kõrvalt ei ole see m uidu
gi alati kerge, aga nad tulevad kenasti 
toime. Nemad on ka «Edasis» «Üliõpi- 
lasveerge» aidanud kokku panna. Peale 
nende on muudegi erialade üliõpilasi, kes 
oma teaduskonna elu teistele lehe kaudu 
teatavaks teinud või südamel pakitsevaid 
probleeme avaldanud. Mõned nimed: Hal- 
lar Lind, Raivo Palmaru, Triinu Poolak 
jt. Meie lehele on ka ettevalmistuskur
sustel õppijad kaastöid teinud — need, 
Ices tahaksid suvel ajakirjanduseriala 
valida.

Kahjuks võib noor üliõpilasautor 
mõnigi kord alt vedada ja lubatud 
loo selleks päevaks, selleks kella
ajaks toomata jätta. Nii on ka see
sama leht ühe niisuguse lubatud 
kaastöö võrra vaesem. Need on aga 
üksikud erandid ja senine praktika 
näitab, et ka tulevane ajakirjanik 
saab ise üsna pea selgeks, mis 
tähendab teise inimese tühi luba
dus.

Aga ajakirjanduse päev ise oli 
meile tavaline tööpäev. Hommiku
poolikul olime trükikojas küljenda
mise juures, pärastlõunal lugesime 
toimetuses värskeid ajalehekülgi.

üpp
arstiteaduskonnas

CjeattieeteiLLse IzutusiL näitu^seLt

(AlgUS 1. lk.) 
ja kutsuma komsomolibüroole, et 
selgitada, mis põhjusel on neil 
ÜPP atestatsioon sooritamata.

Arstiteaduskonna komsomolibüroo 
on välja töötanud rea ettepanekuid 
ÜPP atesteerimise hindamissüstee
mi täiustamiseks. Liiga palju üliõpi
lasi on saanud seni hinde «väga 
hea». See aga ei peegelda tegelik
ku olukorda. Hindamisel peab en
nekõike arvestama tehtud tööd, aga 
mitte ametit, mis kellelegi on usal
datud. Tuleb hinnata ühekordseid 
üritusi, mida üliõpilane on organi
seerinud, ent mitte ühiskondliku 
ülesande omamist kui niisugust. 
Sel juhul võiks iga üliõpilane saa: 
da hea hinde ka siis, kui tal ei ole
gi pidevat ühiskondlikku ülesannet. 
Samuti tuleks kõigil kursuste ja 
osakondade büroode liikmetel mär
kida arvestusraamatusse iga organi
seeritud üritus eraldi. Meie komso
molibüroo soovitab hindamisel ar
vestada ka ürituse ulatust. Veel on 
ettepanek kasutada ÜPP arvestuse 
raamatus traditsiooniliste õppetöö 
hinnete «5», «4», «3» ja «2» asemel 
hindeid «väga aktiivne», «aktiivne», 
«väheaktiivne» ja «passiivne». 

TOOM AS TIKK, 
arstiteaduskonna komsomolibüroo 

ideoloogiasektori juhataja

Geomeetrilise kunsti näituseks võib nimetada vana kohviku kamina
saalis eksponeeritud Siim Annuse, Urmas Miku ja Andrus Rõuki töid, 
ehkki see on mõnevõrra meelevaldne, sest kahjuks pole meil veel täpset 
terminoloogiat uusimate kunstinähtuste käsitlemisel.

Näitusel nähtu tõlgendamise hõlbustamiseks oleks tululik kasvõi 
ülimalt konspektiivne lühiekskurss nonfiguratiivse (nonrepresentatiiv- 
se, abstraktse, objektitu; erinähtustena konstruktiivsem, suprematism) 
kunsti arengukäiku, mis aga ajaleheartikli piiratud mahu tõttu mõis
tagi võimatu on.

Oma piltidel loovad noored kunstnikud motiive, uut reaalsust. See
juures on ilmne, et nad saavad lähteimpulsid ümbritsevast tegelikku
sest, sest kasutavad valdavalt kergesti äratuntavaid tegelikkuse kujun
deid, tihti küll deformeeritud kujul. Igaühelt on väljas kuus lehte, mis 
võimaldab põgusa pilguheite nende püüdlustesse.

Kõige ühtlasema mulje jätavad SIIM AN N U SE  arhitektoonikaprint- 
siipidest lähtuvad tööd. Vahest ka seetõttu, et väljapanek toimub täie
likult ühes maneeris lehtedest. See tekitab tunde, et ta on jõudnud oma 
eneseväljendus püüdlustes mingile kindlale veendumusele. Neis linna- 
keskkondi kujutavais visioones on tunda peent kompositsioonivaistu.

Ülejäänud autoreil on mitmes maneeris katsetusi.

AN DRU S RÕUK on esitanud kaks kolme pildilist muutumisprobleemi 
käsitlevat sarja. Esmalt köidab tähelepanu šrifti kasutav pildikolmik, 
kus liikumismulje on saavutatud eelkõige pildilt pildile, kuigi ka igas 
pildis endas on küllaltki pinget. Teistkordselt vaadatuna tundusid aga 
<rnäod» sisemise dünaamikaga, mis saavutatud mõneti futuristliku frag- 
menteerimisega, isegi huvitavamad. Neis pole futurismile omast üle- 
kuhjatust ega afektset värvitsemist, mistõttu mõjuvad üheaegselt õhu
liselt ja kontsentreeritult.

Ebamääraseim mulje jäi URM AS MIKUST, kellelt oli, võiks öelda, 
3X2 pilti, kuigi värvikasutuse tõttu tundusid neli neist ühtekuuluva- 
tena. Siiski peaksin huvitavamaks ja perspektiivikamaks neist geomeet
riliste vormide projekteerimisega («Püramiidid») või nende vormide 
suurendatud fragmentide esitamisega (VSiluett ruumis») täidetud leh
ti. Veelgi huvitavamad on ülejäänud kaks lehte («Konstruktsiooni hä

ving»), kus hõbe-musta konfiguratsioonid loovad pingestatud tervikur 
milles on tugevasti tunda nonfiguraalse kunsti traditsiooni.

Muidugi pole kindel, kas neis töis sisalduv emotsioon, teade, on-vaa
tajale tuntav. Kas autorid on püüdnud mingit emotsiooni vahendada 
või hoopis teadlikult tekitada vaatajas emotsionaalse esteetilise rea
geeringu. Pildid võivad jätta meid õigegi neutraalseks. Ühelt poolt on 
see tingitud publiku vähesest harjumusest ja informeeritusest. Teiselt 
poolt ei pruugi ka tööd ise taotlusi piisavalt ilmestada. Kunstiajaloost- 
ki on teada, et näiteks nonfiguratiivse kunsti tekkel olid loojad ise 
aktiivsed oma ideede propageerijad ka verbaalses vormis (artiklid, ma
nifestid, traktaadid). Küllap olnuks kasulik, kui ka antud väljapane
kuga oleks kaasnenud oma printsiipide tutvustamine lisaks piltidele 
veel selgitava kirjatüki näol näiteks kohviku uksel. See polnuks kasu
lik mitte ainult vaatajaile, vaid ka tegijaile, sest kirjutamine nõuab 
printsiipide läbitöötamist, selgitamist, mis edaspidises võinuks ainult 
positiivselt mõjuda.

Kui lähtuda ideest, et teadus ja tehnika ja teaduslik-ratsionaalne 
mõtlemisstiil iseloomustavad käesolevat sajandit ja on põhilisteks prog
ressi tagavateks nähtusteks, siis tuleks ka kunsti vaadelda ajastu (elu) 
stiili seisukohalt.

Teadus on oma olemuselt funktsionalistlik, siin kehtivad ökonoom
suse printsiip,‘mille kohaselt üht või teist nähtust tuleb kirjeldada vä
hima arvu mõistetega, ja objektiivsuse e. impersonaalsuse printsiip, 
mille kohaselt katse, teooria ei tohi sõltuda selle läbiviijast, väljamõt-. 
lejast; katse peab olema korratav, teooria uuesti tuletatav.

Lõppude lõpuks oli impersonaalsus, universaalse ilu objektiivne väl
jendamine ka mittefiguraalse kunsti üks põhilisemaid printsiipe.

Sellelt vaatekohalt on ka kõnealune näitus igati kaasaegse elutunne
tusega. Siin kujutatakse urbanistlikke nähtusi, püütakse väljendada dü
naamilisi protsesse, kujutatakse lihtsaid geomeetrilisi kehi ja struk
tuure ning kõike seda küllaltki puristlikult ja kaalutlevalt.

Hea võimaluse võrrelda kahte kunstinähtust annavad kõnesoleva 
näitusega peaaegu samaaegselt kohviku vahesaali ülesriputatud graa
filised lehed. Igal vaatajal on võimalik otsustada, kumb suund vastab 
enam tänapäeva rütmidele ja epohi elutunnetusele, kumb on stiilsem.

Lõpetuseks on sobiv ära tuua J. Borevi raamatus «Esteetika» esita
tud mõte: «... progress kunstis avaldub selles, et kujundilise mõtlemi
se tüüp jõuab sellise tasemeni, mis vastab praegusele komplitseerunud 
maailmale.» ..л

MARTTI PREEM  {

Spartakiaad finišisirge!
Teaduskondadevaheliste korvpal

livõistluste põhjal arendasid edu 
tulevased juristid, kes meeste tur
niiri esikoha eest said juurde 15 
ja naiskonna 5. koha eest veel 9 
punkti. Lähematest konkurentidest 
sai majandusüliõpilaste naiskond 

koha ja 12 punkti, kuid nende 
meeskonna kontosse kanti vaid 0,5 

punkti. Bioloogide-geograafide 

meeskond pälvis 5. kohaga 9 punkti, 

naiskond loositi küll tabelisse, kuid 

väljakule ei jõudnud ja seepärast

jäid ka punktid saamata. Kõige 
nooremad kehakultuuriüliõpilased 
demonstreerisid jätkuvat võistlus- 
vaimu 4. kohaga nii naiste kui 
meeste arvestuses, said senisele 
kogusummale juurde 20 punkti ja 
tõusid nüüd üldkokkuvõttes teisele 
kohale. Korvpalliturniiri edukaim 
võistkond oli hoopiski spordimedit
siini osakond naiste konkurentsis 
ja 2. kohaga meeste arvestuses. 
Spordimeedikud said 27 punkti ja 
tõusid üldises pingereas 12. kohalt 
viie astme võrra kõrgemale.

Paremustabelis on soliidne edu
maa juristidel. Järgmised kolm 
võistkonda pretendeerivad sisuli
selt ainult teisele ja kolmandale 
kohale. Liidritest on maha jäänud 
matemaatikud ja viimastest võib 
mööduda isegi mitu teaduskonda. 
Äge rebimine käib ka tabeli lõpu
osas.

Enne kergejõustikku näeb järjes
tus välja niisugune:

I. ötgust. 104

2. Kehakultuurit. 1 00
3. Majandust. 89,5
4. Bioloogia-geograarfiat 85
6. Matemaatikat. 67
6. Arstit. 59,5
7. Spordimeditsiini osak. 57

8. Filoloogiat. 53
9. Ajal oot. 61 \

10. Füüsika-keemlat. 44
11. Kehakultuurit. II 41
12. Kehakultuurit. III 41
13. Kehakultuurit. IV  36
14. õppejõud 33

Kõik pannakse paika 16. ja 17. 

mail kergejõustikuvõistlustega 

TRÜ staadionil. Juhendi kohaselt 

võib igale distantsile ja alale väl

ja panna piiramatu arvu võistle

jaid. Veel 26. koht individuaalala

del ja 13. teatekomando toob võist

konnale punkte.

VALTER LENK

Ajaloolaste spordipäevadest
16.— 17. aprillil toimusid iga-aas- 

tased ajaloolaste spordipäevad. Tra
ditsioon on olemas. Tänavu püüdsi
me traditsiooniliseks muuta ka ko
ha: «Linda» kolhoosi.

Majand on tuntud: maamehed 
teavad seda kui suurepärase kana
farmiga kolhoosi, linnamehed aga 
rohkem 1975. a. vabariikliku pree
mia saanud administratiivkomplek- 
si järgi. Ja seal selles kaasaegses 
ja võrumaalikult uhkes hoones me 
oma spordipäevad maha pidasime-

gi. Spordisaal on päris ehtsa korv
palliplatsi mõõtmetega, tribüünidki 
tipp-topp. Spordipäevade korralda
misel lähtusime kursustevaheliste 
võistluste printsiibist ja turniirisüs- 
teemist. Loosimine käis kähku, va
hepeal olid mängijad oma kätt juba 
korvirõnga ja palliga harjutanud. 
Peakohtunikuks valisime ühel häälel 
osakonna spordimetseeni prof. Su
lev Vahtre.

Korvivõistlused algasid dramaati
liselt: esimeste hulgas pidi kerge

«vigastuse» tõttu areenilt lahkuma 
aspirant Tiit Rosenberg. Muidu 
läks kõik hästi, valitses tõeline 
võistlusvaimustus. Mängudele ela
sid pingeliselt kaasa kursuste tütar
lapsed ja teine «vigastatu» — III 
kursuse rivistlöödud mängija Too
mas Püvi.

Veelgi pinevamaks ja põnevamaks 
kujunes naiste jalgpalliturniir. Jalg
pallist oli asi muidugi kaugel: plats 
oli väike ja mängureeglitest kõigil 
asjaosalistel õige ähmane ettekuju
tus, aga värav ja pall olid olemas. 
Ja võistlusind ka.

Esimese päeva lõpul olid kõik mõ
nusalt väsinud ja masseerisid harju

matusest valutama kippuvaid liha
seid. öhtul peeti maha ka t mälu
mäng. Võtmeküsimus: kes Tartu 
ülikooli rektoritest on tulnud Eesti 
NSV meistriks ja millisel spordialal? 
Tänu õigele vastusele õnnestus II 
kursusel oma aasta nooremaid kol
leege punktiga edestada ja võita, 
(Vastus: A. Koop võrkpallis.)

Järgmisel hommikul peeti finaal
mängud. Võitjaid premeeriti tortide
ga. Usun, et kaotajadki jäid iseen
da ja üritusega rahule, sest igavle
da ei tulnud kellegi.

KRISTA SAAR, 
ajaloo II k.

Rõõmu jooksust ja  kevadest
Kui kolmapäeva õhtul Tähtverre kevadkrossi jooksma läksin ja pargi 

poolt tulevatelt tuttavatelt kehakultuuritudengitelt tulemuste kohta 
pärisin, siis kuulsin üllatusega —  ei, nemad täna ei jookse ja homsele 
järelkrossile pole kah plaanis minna. Olin siiralt imestunud. Kas siis 
tõesti asi juba niikaugel, et ka läbi ja lõhki spordiinimesed on lange
nud üldisesse tegevusetuse ja mitte-tahta-osa-võtta-meeleollu? Siis aga 
nägin midagi, mis tolle surmtõsise näoga öeldu reetis, märkasin til
lukest naerusädet silmades ja muiet suunurgas. Nendel olevat plaanis 
maha pidada oma jooksupäev.

Ja teoks ta saigi. Reede varahommikul nägid kindlasti paljud suurt 
rühma rõõmsameelseid inimesi otsusekindlalt Tähtvere poole sammu
mas. Need nad olidki. Välja oli tuldud terve teaduskonnaga, dekaani ja 
prodekaanidega esireas. Kaasas loosungid, transparendid, ja mis kõi
ge tähtsam, hea tuju. Prodekaan Valter Lengi abiga oli muretsetud 
infobuss, mis vahelduseks muusikatki pakkus. Kenasti olid korda teh
tud võistluspaigad. Kokkuleppele oli saadud ka ilmataadiga: terve 
võistluspäeva jooksul eretas taevas soe kevadpäike.

Jooksurajal oli ka ülikooli populaarseimaks sportlaseks tunnistatud 
Fjodor Koltšin. Vastastega oli rinda pistma tulnud endisaegne jook
sukuulsus, praegu kehakultuuriteaduskonna kergejõustiku kateedri va
nemõpetaja Ants Nurmekivi. Ülikooli väravpallimeeskond jooksis__ter- 
ves koosseisus, eesotsas treener Rein Roosiga. Tuldi, et tunda rõomu 
kevadest, ilusast ilmast ja muidugi väikesest kehalisest pingutusest, 
jooksust endast.

Alustasid õppejõud. Kavas olnud täpsusjooksus olid nii naiste kui 
meeste osas paremad lihastalitluse laboratooriumi võistlejad. Tuntud 
jooksumees Tõnis Matsin läbis distantsi täpselt kavandatud ajaga.

Tudengitest tulid võitjateks Kersti Toode ja Ivar Hanvere, kursuste 
arvestuses oli ülekaalukalt parim I kursuse võistkond. Välja oli tuldud 
sajaprotsendiliselt, koju ei jäänud keegi!

Et mõeldud päev täie ette läks, selles ei kahelnud pärast võistluste 
lõppu mõnusas rammestuses kodu poole sammudes vist keegi. Heaks 
traditsiooniks ta jääda võikski! Miks mitte ka teistele teaduskondadele.

PRIIT JÕGI

Venia legendi
Majandusteaduskonna rahvama

jandusharude ökonoomika kateedri 
dotsendi kt. Aino Siimoni venia le
gendi loeng teemal «Tööprotsessi

efektiivsus jaekaubanduses» dotsen
di teadusliku kutse taotlemiseks 
toimub teisipäeval, 17. mail kell 
15.15 Nooruse tn. 9 aud. 406.

prof. kt. HEIKI MÜÜR, 
majandusteaduskonna dekaan

T R Ü
sp o rd ip ä e v

15. mail kell 9.30 kogunetakse 
V. Kingissepa tänavale, et rivistu- 
da teaduskonniti oma embleemi ja 
dekaani taha ja osa võtta rongkäi
gust läbi linna (kell lO).

Kalda tee ja Sõpruse puiestee 
nurgal minnakse matka korras 
Luunja pioneerilaagri poole, kus 
tänavu toimub spordipäev.

Spordipäeva kava algab kell 12. 
Avasõnad rektorilt, komsomolikomi- 
tee sekretärilt ja spordiklubi esi

mehelt.

Edasi massivõimlemise kavad ca 
600 üliõpilaselt, rahvatantsijatelt ja 
õppejõududelt ning teaduskondade- 
vahelised võistlused meeste korv
pallis, naiste võrkpallis ja rahvaste 
pallis, orienteerumises ja laskmi
ses. 10X100 m teatejooksuvõistlus 
ja võimalus mitmel alal täita VTK 
normatiive.

Toredale päevale lisaks pakutak
se söögipoolist nii puhvetist kui vä- 
liköögist. f

Ja kui jaksu, võib kaasa lüüa ka 
diskos.

Niisiis, valigem parimad oma 
võistkondadesse, siis on võistlus 
hoogsam ja põnevam, matkama tu
levad aga koik.

TRÜ spordiklubi

EUE-77
Oleme oma lehes rääkinud EÜE 

päevadest Tartus. Lähemad küsimi
sed kus? mis? ja millal? saavad ka 
kohe vastuse.

12. mail ohutustehnika eksam. 
Kell 16 Sakala piirkond, kell 17 
Tallinna, Rakvere, Väinamere ja 
Harju piirkonnad.

Ohutustehnika eksam jätkub ka
13. kuupäeval... Head põrumist 
kell 16 Tartu piirkonnale ja kell 17 
lõunaeestlastele. Järeleksami või
malust ei anta kellelegi, stipist il
majäämist asendab malevasuvest 
ilmajäämine. Tartus astugu eksami- 
laua ette ikka ainult Tartu tuden

gid.
Laupäeval, 14. mai toob kaasa 

malevasuve piduliku avatseremoo
nia ülikooli uue raamatukogu juu
res. Algus kell 8.50. Kell 10 alusta
takse tööd laupäevakuobjektidel. 
Tööle läheb igast piirkonnast 110

malevlast. Puhkeõhtu algab kell 
20 klubis.

15. mail toimub atesteerimine 
ELKNÜ TRÜ komitees: 
kell 8— 10 Tartu, Lõuna-Eesti,
„ 10— 12 Sakala,
„ 12— 14 Väinamere, Rakvere, 

Harju ja Tallinna rühmadele.
Teavet jagavad EUE sektor 

komsomolikomitees ja Viljar Raid- 
la. AUNE  KULIKOVA

NB!
Tänase ajalehe kujundasid I kursuse 

ajakirjandusüliopilased Tiiu Klaas, 
Raivo Lott, Mati Määrits ja Aarne Ran
namäe.

TOIM ETA JA  kt. V. S O O T A K

«Тарту Рийклцк Юликоол» («Тар
туский государственный университет»> 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР ; 1
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk* 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil, nr, 2373, MB-03579.
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Nr. 16 Reedel, 13. mail 1977 XXIX  aastakäik

S P O R D I P Ä E V  K U T S U B  K O I K I !
Õppeaasta viimane üleülikooliline traditsiooniline massiüritus — 

spordipäev — toimub ka tänavu pühapäeval, 15. mail looduslikult kau
nis Tartu näidissovhoosi pioneerilaagris Luunjas.

Möödunud aastal kõigile osalejatele selline ürituse läbiviimise vorm 
meeldis. Tänavu on spordipäeva sisu veelgi mitmekesisem ja sisutihe
dani, seega peaks meeldima veelgi rohkem ning võib loota, et koju 
linnamüüride vahele ei jää ükski üliõpilane, teenistuja ega õppejõud. 
Eelmiste aastate kogemusi arvesse võttes on ka teaduskondade võist
konnad tänavu tugevamad ning paremini organiseeritud.

Spordipäeva kava on järgmine: 
kell 9.30 koguneme V. Kingissepa tänavale ja rivistume teaduskon- 

niti 6 kaupa kolonni, nii et ees on dekaan, siis teaduskonna 
embleem, teenistujad-õppejõud ja üliõpilased (naisüliõpilased 
eespool);

kell 10 rongkäik läbi linna kuni Kalda tee ja Sõpruse pst. nurgani.
Siin tuleb täita osavõtjakaart (kaasa võtta kirjutusvahend) 
ja siis matka korras läbi Ihaste Luunja poole. Kohale jõu
des leiab iga matkaja oma teaduskonna embleemi järgi ja 
vahetab osavõtjakaardi matkatunnistuse vastu; 

kell 12 avab spordipäeva rektor prof. A. Koop, tervitussõnad komso
molikomitee sekretärilt K. Liivilt ja spordiklubi esimehelt 

A. Vaiksaarelt;
kell 12.15 etteasted naisvõimlemise osakonnalt, rahvatantsukollektiivilt, 

sportvõimlejatelt, õppejõududelt, üldise kehalise ettevalmis

tuse osakonna üliõpilastelt ja enesekaitset demonstreerija
telt;

kell 13 meeste korvpalli välkturniir, 
naiste võrkpalli välkturniir; 

kell 13.30 10x100 m teatejooks;
kell 14 naiste rahvastepalli välkturniir (8 osavõtjat), meeste jalg

pallis arstiteaduskond ja ülikooli koondis, 
orienteerumine (osavõtjate arv piiramatu, arvesse läheb 5 
parema võistleja aegade summa),
laskevõistlus (5 võistlejat ä 5 lasku, punktid summeeritak
se).

Võitnud võistkondi ootab väga maitsev auhind, kell 15 disko TRÜ  
klubilt.

Kogu päeva jooksul on võimalik sooritada V TK  normatiive käte- 
kõverdamises ja kaugushüppes. Samuti võib iga soovija proovida sil
ma ja kätt õhupüssist laskmisel.

Et päev on pikk, siis on kohal väliköök maitsva supiga ja autopuh- 
vet karastava joogiga.

Väljakud on dekoreeritud ja radiofitseeritud. Jääb vaid soovida: 
rõõmsal meelel ja julgel sammul kõik matkarajale, spordiväljakutele 
ja diskole, jõudu ja edu!

U N O  SAH  VA,

TRÜ rahvaspordi nõukogu esimees

S P O R D I P K E V  K U T S U B  K O I K I !

Rektor õnnitleb
kehakultuuriteaduskonna pedagoo
gi Feliks PARRET 70., spordifüsio
loogia kateedri dotsenti Arnold 
VAIKSAART, eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kateedri vanemõpetajat 
Udo KOLKI, krüogeenijaama inse
neri Ivar KURV ITSAT  ja riidehoid
ja Helga KIN KU  50. sünnipäeval.

Ministri käskkiri
K K E H  minister avaldab seoses 

50. sünnipäevaga tänu kauaaegse 
kohusetundliku töö eest riidehoidja 
Helga K IN G U L E  ning premeerib 
juubilari.

Suvemalev
I kursuste kursusevanemad ja 

komsomolisekretärid, komandörid 

ja komissarid!
Koguneme ELKNÜ  TRÜ komi

teesse esmaspäeval, 16. aprillil kell 

14.

Esim e sed  k o m m u n istliku d
laupäevakud

Teine revolutsioonikevad: Kodu
sõda ning kolm sellega nii loomu
likult kokkukõlavat sõna — külm,  
n ä l g  ja laos.  Tagala pingutas 
kõigest väest, abistamaks revolut
sioonilist rinnet. Aga proovige, mis 
tunne on pingutada, kulutades' päe
va jooksul tohutu hulga energiat 
ning saades selle taastamiseks vaid 
klassipajuki-nimelise halli leiva- 
killu. 1919. a. aprillis oli töölispere- 
konna iga liikme päevaseks nor
miks 216 grammi, juuniks langes 
see 124 grammini. Vintpüsside kuu- 
toodang aga suurenes 16 tuhandelt 
26 500-le. Pajuk kahanes, tootlik
kus kasvas. Paradoksaalne? Ei! 
Just sellal hakkasid töölised täie 
olemusega tunnetama, et võim on 
tõepoolest nende kätes, et rahva
võimu püsimine sõltub ainult neist 
endist, ja mis olulisim: et nad on 
suutelised seisma oma nõukogude 
võimu eest, kaitsma seda igapäeva
se ennastsalgava töörabamisega. 
Pakane paugub,

vihiseb tuisk.
Ometi

higist laup läigib sul.
Meie,

kommunistid,
laadime puid 

taastamistööde laupäevakul.
Me kanname halge,

nagu meil 
polekski soove muid.
Laadime

oma vaguneid,
kanname

oma puid.
(V. Majakovski «Hästi») 

Kommunistliku töö liikumisele 
lõid hoo_ sisse raudteelased. 1919. 
aastal võis Nõukogude riigis sageli 
märgata plakatit, mis kujutas teha
sest rindele kihutavat rongi ja teks
ti: «Võit algab töökodades, veereb 
rööpaid mööda rindele ja lõpeb seal 
täägilöögiga!» Aga transpordiga, 
millest soltus ka ju kogu rindeva- 
rustus, olid Punasel Venemaal lood 
ülikehvad. 1919. aasta märtsiks oli 
rivist väljas iga teine vedur ning 
iga viies vagun. Polnud sütt, puud 
olukorda ei päästnud, sest varsti ei 
olnud enam neidki kuskilt võtta. 
Vabariigi valitsus astus äärmuslik
ke samme: 1919. a. kevadel katkes
tati ajutiselt reisiliiklus.

3. aprillil toimus Ametiühingute 
Majas Moskva nõukogu erakorra
line pleenum. Oma ettekandes ütles 
V. I. Lenin, et transpordialane töö 
nouab ülisuuri pingutusi. On vaja
lik, et töölised igal koosolekul esi
taksid endale küsimuse: millega 
võime MEIE transpordile appi tul
la? ... Kuidas seda teha — näevad 
paremini töölised ise, kes teavad, 
millisesse ametisse keda seada. 
Seda näevad paremini praktikud, 
kelle kohus on otsida üha uusi ja 
uusi abinõusid. *

Istungist osavõtnud Moskva— 
Kaasani raudtee sorteerimisjaama 
depoo lukksepp I. Burakov taipas, 
et «ülalt» näpunäiteid oodata ei 
maksa, tuleb arvestada oma jõudu
de ning ettevõtlikkusega. Nad vas
tutasid algatuse eest ise ja seepä
rast oli neil ka vabadus kõike ise 
organiseerida.

Nõnda otsustaski I. Burakov kor
raldada depoorakukese koosoleku. 
VK(b)P Moskva sorteerimisjaama 
algorganisatsiooni protokollist kuu
päevaga 6. IV 1919: «Seoses raud
teetranspordi tootlikkuse languse ja 
veokoormuse tugevdamisega meie, 
kommunistid, otsustasime: töötame 
ka lihavõttepühade pühapäeva eest. 
Et aga partei liikmeid on kogune
nud vähe, üldarvus 20 inimest 
(teistele ei jõutud teatada), siis vii
me töö üle laupäevale, 12. aprillile, 
kella 7.30-st õhtul kuni kella 6-ni 
hommikul.»

12. aprilli õhtul kogunes neid kõi
gest 15. Need 14 meest ja üks nai
ne ei aimanudki, et sel õöl saavad 
nad hakkama tõelise kangelasteoga. 
Kuid neil jätkus usku, et nende al
gatust järgivad tuhanded mõtte
kaaslased. Jaguneti kahte brigaadi, 
etteotsa valiti I. Burakov ja A. Us- 
satjov ning asuti tööle. Kui väsi
mus kippus võimust võtma, lasti 
lahti lemmiklaul «Internatsionaal».

Ja ennäe: särav pühapäevane ap- 
rillipäike rebis hommikusest udust 
välja kolm vastremonditud vedurit: 
OB-7024, YH-358 ja Y-5041.

Laupäevak loppes teenistusvagu- 
nis, kus joodi seltsis nälja-aasta 
elupäästjat teed ja vesteldi Idarin- 
de teemadel. Tulipunktis oli vihane 
võitlus admiral Koltšaki vägedega.

Hiljem meenutas I. Burakov:

«Oma kohustuse täitsime me täp
selt: järgmistel laupäevakutel kogu
nesime ikka kella kaheksaks, otsus
tasime remontida öö jooksul nii ja 
nii mitu vedurit ja lõpetasime töö 
alles siis, kui vastuvõetud ülesan
ne punktipealt täidetud oli.»

Peatselt teadis sorteerimisjaama 
kommunistide initsiatiivist terve 
Kaasani raudtee rahvas. 7. mail toi
munud üleraudteelisel parteikoos
olekul otsustatigi korraldada lau
päevakuid kuni Koltšaki jõukude 
lõpliku likvideerimiseni.

Enne nn. esimest laupäevakut tuli 
maa mitmeis piirkonnis varemgi 
ette üksikuid omaalgatuslikke tasu
ta tööjuhtumeid. Nikolai raudtee 
kommunistid töötasid näiteks järge
mööda mitu ööd, tõstes rööbastele 
kurvis külilivajunud vedurit. Põhja- 
raudtee kommunistid rookisid aga 
pühapäeviti vabatahtlikult lund.

Esimene tõeliselt massiline (205 
osavõtjaga) laupäevak toimus siis
ki alles 1919. a. 10. mai õhtul. Kaa
sa lõid raudteede rahvakomissari
aadi töötajad, partorgid ning ame
tiühinguliidrid. Sõna on «Pravdal»: 
«Ebatavaline hingestatus ja üks
meel töötamisel! Kui tööiised ja 
kontorirahvas haarasid vandumata- 
vaidlemata 40-puudasest reisivedu- 
ri ratta bandaažist ja asusid töö
kate sipelgatena seda paigale vee
retama, siis sündis südames palav 
rõomutunne ühistööst ja paisus usk 
töölisklassi kõigutamatusse võidus
se.»

24. mail lülitusid kommunistlikku 
tööliikumisse peaaegu kõik Moskva 
sõlme raudteed. Mais-juunis korral
dati 30 laupäevakut poolteise tuhan
de kommunisti osavõtul.

«On vaja taotleda ja saavutada, 
et see oleks ka edaspidi niisamuti, 
et eranditult kõik, kes nimetavad 
oma ettevõtet, asutust või üritust 
kommuuniks, kuid ei tõesta seda 
raske tööga ja pikaajalise töö tege
liku eduga, asja eeskujuliku ja tõe
liselt kommunistliku organiseerimi
sega, naerdaks halastamatult välja 
ja naelutataks häbiposti kui šarla- 
tanid või lobamokad.» 1

Nii saigi jalad alla see suur al
gatus, millele V. I. Lenin ülikõrge 
hinnangu andis. Ja see traditsioon 
kestab siiani.

D. Moori plakat, mida laupäevakute aegu kõikjal näha võis.

Rektori käskkiri

1 L e n i n ,  V. 1., Teosed, 9. kd. lk. 
398-399.

VTKTOR BLUM, 
OTT SANDRAK

Rektor avaldab kiitust Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
60. aastapäevale pühendatud VI rahvaste sõpruse päevade eduka orga
niseerimise ja läbiviimise eest järgmistele komsomoliaktivistidele: Aili 
PIKATILE, Airi PÕ DR ALE , Tiit V1LLIGULE, Silvi SA LU PER ELE , 
Krista PR O K O PTŠ U K ILE , Hillar RAIGILE, Annika WITTENBERGE-  
RILE, Raily VIKSILE, Tiiu TIISLERILE, Tiiu ŠM IEDERILE , Imbi 
L A A N SA LU LE , Hanna R O O D E LE , Tiit K U L L E R K U P U L E , Nigul 
SAARELE , Andres A A V IK U LE , Taavi TO R G O LE , Sirje JÄDALALE , 
Mall T IISM U SELE , Rita TÜ NNILE, Viivika EN N O K ILE , Elle K A U 
RILE, Marge M A A S A L U L E , Maie T O O M ISTE L E , Anne PAIDALE , 
Silja TRAADILE , Tiia TRAADILE, Tiia H IN D O A L LA L E , Heddy ES- 
TERILE, Eve K A D A N IK U L E , Mare KA RM INILE , Sulev H A LD R E L E , 
Andres SALM ISTU LE , Liia H A N S O N ILE , Sulev LÄÄNELE, Vambola 
KASELE , Hallar L IN N ULE , Dair SOLN IKILE , Enn R U U S M A A LE , 
Mart T A R M A K U LE , Ülle N OV EK ILE , Eda STR AN DBER G ILE , Urmas 
R O O SIM A A L E , A. K A M P U S E LE , K. U U STA LU LE , P. BAKOFFILE , 

Kalle JENTS1LE, Viktor K A ASIKU LE .



JAAN KOPPELI nimi ei tohiks 
lehelugejale päris võõras olla. Eel- 
misil aastail võis tema nime ma
jandusteaduskonna tudengite elu 
kajastavate fotode alt leida. Nüüd 
on õpingud kaubandusliku raamatu
pidamise erialal lõpule jõudmas ja 
küllap seepärast pole viimasel üii- 
kooliaastal piltegi suurt lehte jõud
nud.

Mai kipub kõige tihedam olema: 
diplomitöö, sõjalise arvestus ja ek
sam, esimene riigieksam. Hommi
kul, mil teised loenguile kiirusta
vad, teeb natuke kurvakski, et en
dal enam midagi niisugust ees ei 
ole. Aga hea jälle, et aja peremees 
oled, saab päeva oma äranägemise 
järgi seada.

Niisugune on ühe diplomandi ke
vade, täpsemalt maikuu põhikava.

Siia vahele mahub koduskäiminegi. 
Kui suur nüüd poiss juba on?

Kaks ja pool. Ostsime talle jalg
ratta. Kaks päeva ei tahtnud selle 
otsast maha ronida. Kolmandal 
käis juba rattast kaugelt mööda, 
jalad olevat valusad. Kerge üli
kooliaastail abieluinimestel muidu
gi pole. Viimasel aastal ongi nii, et 
pere elab rohkem omaette elu, mina 
olen külaline. Abikaasa lõpetas eel
misel aastal matemaatika ja hüüd 
elavad nad poisiga Vändras.

Kogu õppevälise tegevuse, ka pil
ditegemisega ongi nii, et kui noores 
peres ka kolmas liige, see kõige 
noorem, siis enam igale poole ei 
jõua.

Peale meie ajalehe on mujalgi 
Sinu tehtud pilte avaldatud? Kus? 
Ja kust see harrastus alguse sai?

Umbes 15 aastat tagasi. Ühek
sandas klassis astusin fotoringi. 
Ajalehele saatsin esimese foto ka 
vist peaaegu kümme aastat tagasi. 
Vastuses tänati ja kirjutati, et saat
ke veel. Aga seda esimest küll ei 
avaldatud ja see tegi veidi tagasi
hoidlikumaks. Nüüd on neid ilmu
nud ka «Edasis», «Noorte Hääles» 
ja malevalehes.

Üliõpilaste endi tehtud fotod või
vad mõnigi kord kutselise fotograa
fi omadest elavamad, loomulikumad 
olla. Seetõttu on toimetusel ühest 
niisugusest ühiskondlikust kaastöö
lisest kahju ilma jääda. Eriti veel, 
kui see inimene teeb ülikoolis pea
le üliõpilase põhitöö — õppimise ka 
muudki (Jaan Koppel on olnud 
grupiorganisaator, osakonna komso- 
molibüroo sekretär, teaduskonna 
büroo liige jne.), s. t. kui tal on 
midagi teistele edasi anda, endast 
jätta.

Järelkasv on tegelikult juba ole
mas. Arvan, et varsti võib jälle le
hes meie teaduskonna inimeste te
gemisi näha.

Ülikooliaastad on huvitavad, kui 
ka ise midagi oled teinud. Aeg kaob 
ju ikkagi ja ühel on, teisel ei ole 
midagi pärast meelde tuletada.

Vestles VARJE SOOTAK

Lõppes ülikoolisisene 
voor

Maipühade eel jagas üleliidulise 
olümpiaadi «Üliõpilane ja teadus- 
lik-tehniline progress» ülikoolisise
se vooru žürii tunnustust tublima
tele. Ainealade parimateks tundja
teks tunnistati:
eesti keeles ja kirjanduses — Udo 
UIBO (eesti fil. III), mehaanikas 
— Jaan KIVISTIK (füüsika II), 
pedagoogikas — Arne PRIIMÄGI 
(füüsika V), kehakultuuri bioloo- 
gilis-meditsiinilistes alustes — 
Henn VALLIMÄE (KKT IV), vene 
keeles — Oleg KOSTANDI (vene 
fil. II) ja Inge PIHLAK (inglise 
fil. II), saksa keeles — Küllike 
SILLING (saksa fiL II) ja Hillar 
RAIG (õigus II), inglise keeles — 
Krista POOLAKENE (inglise fil. 
III) ja Andrus M ARAN (maj. 
küber. III), matemaatikas — Tar- 
mo SOOM ERE (matemaatika III)

ja Vladimir ROZENGAUZ (füüsi
ka III), füüsikas — Anto UNT 
(füüsika III) ja Andres M ÄHAR 
(keemia II), keemias — Margus 
POOGA  (keemia II) ja Tago SA
RAPUU (bioloogia II), bioloogias
— Riho KÕIVEER (bioloogia II) 
ja Indrek MIIDLA (ravi I).

Nendel ainekonkurssidel, kus 
kirjas kaks laureaati, peeti eraldi 
arvestust teaduse üldaine ja eri
ala õppijate osas.

Olümpiaadist osavõtjate arvukust 
ning teadmiste kõrget taset tunnis
tab see, et preemia või meene päl
visid enam kui kakssada üliõpilast. 
Kõige arvukamalt oli osalejaid 
keelekonkurssidel — võõrkeeltes 
1765, vene keeles 1691 üliõpilast.

Sada tublimat ainealade tundjat 
esindasid meie ülikooli olümpiaadi 
vabariiklikes voorudes.

Mis toimus «Vanemuise» 

väikeses majas?
29. aprill. Kell saab kaheksa õhtul. «Vanemuise» väikese maja kuu- 

lutustahvel. «Pileteid piisavalt» on kirjutatud ühele plakatile pandud 
sildile. Tavaliselt määratakse etenduse väärtust müüdud piletite arvu 
järgi. Minu jaoks see ei kehti, sest siin toimub rütmoplastika õhtu Reet 
Kudu juhendamisel.

Rahvast on saalis tõesti vähevõitu, kuid tean, et need on ka tõsised 
asjahuvilised. Kõlab Imants Kalninši muusika. Tüdrukud püüavad seda 
liigutustes meile edasi anda. Võib-olla ei kattu see küll päriselt iga
ühe arusaamisega, kuid me jääme uskuma. Vahelduvad klassika ja 
džäšs, sujuvus ja jõhkrus, mis kokku on liigutuste muusika. Me näeme 
Reet Kudu kui juhendaja muusikataju, milles on aga arvestatud ka 
iga esineja individuaalset liikumisvõimet. Et aga midagi üldse niiviisi 
välja tuua, on tarvis arenenud emotsionaalsusega inimesi. Siin saa
vad tüdrukud väljendada ka oma tantsutahet, sest diskodel tehtavat 
päris tantsuks nimetada küll ei saa.

Rütmoplastika pole mingi kaootiline liikumine, nagu algul paistab. 
Et aga oleme allteksti harjunud otsima rohkem sõnadest, on meil seda 
üsna raske mõista. Tarkus tuleb tasapisi, ütleb selle kohta üks vana
sõna. Võib-olla aitaksid kaasa ka suunavate märkustega kavalehed. Lii
kumises on oma mõte, kuid edasiandmine pole peamine eesmärk, nagu 
ütles Reet Kudu. Tundub aga, et rütmoplastika eeliseks ongi just see, 
et ta pole ainult kohustuslike harjutuste kompleks, vaid temas on mõte, 
tunnetus ja väljendus ühte sulanud.

Inimene astub sammu, teise ja komistab. Senised sõbrad ütlevad te
mast lahti ja ulatavad lahkelt käe teisele, kes temast üle astub. Aga 
kui ta end siiski suudab jalule ajada, on küllalt neid, kes aitavad tal 
kõigist ülejäänuist mööda vaadates edasi astuda, neid jalge alla tal
lata.

Kell saab kümme. Öhtu jõuab lopule. Pealtvaatajad on rahul, et nad 
kaheks tunniks siia tulid, kuigi kodus seevõrra midagi tegemata jäi. 
Aga nüüd on jällegi parem argipäevamuredele mõtelda. Kahju ainult, 
kui see õhtu, nagu varem lubatud, Tartus tõesti viimaseks jääb.

TIINA MERIRAND

* й я г у  \°>^

Laupäeval pärast II Balti liidu
vabariikide, Valgevene N SV  ja Ka
liningradi oblasti mittefiloloogiliste 
teaduskondade ja kõrgkoolide võõr
keelte kateedrite juhatajate nelja
päevase nõupidamise lõppu ajasime 
juttu kahe sellest võõrkeelte õppe
jõudude foorumist osavõtnuga.

Minski Võõrkeelte Pedagoogilise 
Instituudi professor, filoloogiadok- 
tor Genrihh Pankratz, m is  on  
t e ht ud ,  mi l l i s t e  p r o b l e e 
m i d e g a  t e g e l d u d  k a h e  
n õ u p i d a m i s e  v a h e l e  j ä ä 
n u d  k o l m e  a a s t a  j o o k s u l ?

Nagu teada, sai esimene selle
laadne kohtumine teoks 1974. a. 
Kaunases. Põhiliseks ülesandeks on 
seega olnud Kaunase nõupidamise 
poolt vastuvõetud soovituste ja ette
panekute elluviimine. Statistiliste 
meetodite baasil on tehtud ära suur 
töö leksikaliste ja grammatiliste 
õppematerjalide valiku parandamise 
osas, põhjalikult on uuritud luge
mise intensiivistamise ja lugemiskii
ruse tõstmisega seotud probleeme, 
palju vaeva on nähtud uue, senisest 
täiuslikuma harjutuste süsteemi väl
jatöötamise kallal. Väga aktuaalne 
on olnud tehniliste vahendite ja 
programmeerimise kasutamine õppe
protsessis, ilma milleta, minu arva
tes, on tänapäeval võõrkeelte õpe- 
tamis- ja uurimisalane töö mõelda
matu.

Suurt tähelepanu oleme pööranud 
ka vastavasisuliste tekstide ja har
jutuste kogumike, monograafiate, 
terminoloogiliste sõnastike jpt. õp
peprotsessi edukaks kulgemiseks 
vajalike trükitud õppematerjalide 
väljaandmisele. Eesti kõrgkoolides 
on selle aja jooksul välja antud 45, 
Leedus 56, Lätis 40, Kaliningradi 
oblastis 10 ja Valgevenes üle 100 
niisuguse trükise.

Elavat vastukaja leidsid kõik

„Et kohtumiste soojus ja 
asjalik vaim püsima jääksid

võõrkeelte õpetamisel.
Mis puutub võõrkeelte osatähtsuse 

kasvu, siis minu arvates on täna
päeval väga tähtis just praktiline 
keeleoskus, milleks me peame mitte 
ainult oskust lugeda ja aru saada 
oma erialasest kirjandusest, vaid ka 
oskust vabalt kasutada keelt suht
lemisel mõtete edasiandmise, kom
munikatsiooni vahendina.

Ees seisavad 1980. a. olümpia
mängud. Millised ülesanded on 
püstitatud meie maa kõrgkoolide 
ette, garanteerimaks selle grandi
oosse ürituse edukat läbiviimist?

Et tulla toime sellise suurejoone
lise kõigi maailma maade sportlaste 
foorumi korraldamisega, milleks 
olümpiamängud kindlasti ka on, va
jame suurt hulka inimesi, kes hoo
litseksid sportlaste võistlustevälise 
aja sisustamise, nende kultuuriliste 
ja meelelahutuslike vajaduste ra
huldamise eest. Selleks vajame ter
vet armeed tõlke, giide ja paljusid 
teisi võõrkeeleoskajaid ning kes 
võiks seda ülesannet veel paremini 
täita, kui mitte meie noored, üliõpi
lased. Vajaliku tasemega võõrkeele- 
spetsialistide ettevalmistamine
nõuab aga kõigilt võõrkeelte kateed
ritelt veelgi suuremat tähelepanu 
uute intensiivsemate meetodite väl
jatöötamisel, huvi äratamisel ja 
suurendamisel võõrkeelte vastu.

Kuidas jäite rahule lõppenud 
nõupidamise tööga, milliste plaani
de ja mõtetega lahkute Tartust?

need probleemid ka lõppenud nõu
pidamisel.

Aastast aastasse suureneb võõr
keelte uurimise ja õpetamise osa
tähtsus nii meil kui ka mujal maa
ilmas. Miks on Teie arvates kaas
aja noorele spetsialistile vajalik 
võõrkeele oskus?

Meie päevil avarduvad ja tihene
vad suhted eri riikide ja rahvaste 
vahel. Laieneb koostöö kõige erine
vamates eluvaldkondades. Sageda
seks on saanud meie spetsialistide, 
teadlaste, sealhulgas loomulikult ka 
üliõpilaste kontaktid kolleegidega 
väljastpoolt ning seepärast on võõr
keelte oskus tänapäeva haritud ini
mesele lihtsalt hädavajalik. Siit 
johtub minu arvates ka lausa eluli
ne vajadus anda meie tudengitele 
võimalikult tugevaid ja kindlaid 
teadmisi, seda eriti võõrkeelte osas.

Peale selle, nagu nõupjdamisel 
selgus, kaitsevad paljud üliõpilased, 
ka tehnilise kallakuga kõrgkoolides, 
isegi oma diplomit vastavas võõr
keeles. See äärmiselt huvitav ja 
minu meelest väga kasulik algatus 
võib võõrkeelte õppimisel ja oman
damisel ainult kasuks tulla ning ta
haks loota, et tulevikus leiab see 
rakendust veelgi laiemas mastaa
bis kõigis meie maa kõrgkoolides.

Millest räägiti, mida arutati lõp
penud nõupidamisel? Professor Va

lentina Morozenko Moskvast:

Nagu sm. Pankratz juba mainis, 
ei tehtud lõppenud foorumil kokku
võtteid mitte ainult möödunud pe
rioodi uurimustest ja töökorralduse 
parandamise küsimustest, vaid nõu
pidamine näitas ka, milline tase on 
praegusel etapil saavutatud teoree
tiliste probleemide lahendamisel.

Mulle isiklikult meeldisid Tartu 
Riikliku Ülikooli teadlaste ja õppe
jõudude esinemised. Huvitav ja si- 
susügav oli filoloogiakandidaadi 
dotsent Juhan Tuldava testeerimis- 
alane ettekanne. Selles esitatud 
mõtted ja ettepanekud on väga 
perspektiivsed sellealase edasise töö 
käigus, eeskätt praktikasse raken
damise seisukohalt, ning aitavad 
kindlasti kaasa eelnevast põhjaliku
male teaduslikule lähenemisele

Muljed on head. Suure töö on 
konverentsi ettevalmistamisel ära 
teinud organiseerimiskomitee ja 
seda nii nõupidamise organisatsioo
nilise külje kui ka aruannete ja et
tekannete õnnestunud valiku osas.

See nõupidamine oli meile ka se
minariks. Oli konsultatsioone, isik
likke kohtumisi, arvamustevahetusi 
mitte ainult istungitel, vaid ka väl
jaspool neid. Lahkume Tartust to
reda, igati kordaläinud töö tunde
ga ja tahaks loota, et meie kohtu
miste soojus ja asjalik vaim säilik
sid, kanduksid edasi kõigis eesseis
vates tegudes ja ettevõtmistes.

TOOM AS PEST

Keemikute järjekordne triumf
Filoloogide võistkond istus mure

likult laua taga ning ootas oma 
saatust. Ning sealt ta tuligi!

Rohelise lipu lehvides ilmus aree
nile energiline ja hirmuäratav kee
mikute võistkond suure kapteni 
Mart Tarmaku juhtimisel: univer
saalsed Tiit Laasik ja Andres Rau- 
kas, musikaal-fenomenaalne Viktor 
Siilats ning alati esinduslik ja ele
gantne Ando Isak.

Algamas oli oodatud MAT5- 
KOHTUM INE  FILOLOOGIAS, tee
maks maailma keeled ning äraost
matuks kohtunikuks ja küsimuste 
koostajaks autoriteetne prof. Paul 
Ariste. Sündmused toimusid 5. mai 
õhtul uues kohvikus.

Filoloogid: kapten Valdek Vääri, 
Ruve Sank, Enn Veidi, Kristiina 
Kross ja Udo Uibo.

Kui Purk on värske veega täide
tud, võib võistlus alata. Mõlemad 
võistkonnad saavad Iraanis räägi
tava masanderaani keelega käe val
geks. Järgnevad küsimused aguli, 
paruni ja tulu keele kohta. Esimese 
seeria küsimustega konkreetsete 
keelte kohta võidavad punktiga 
keemikud. Suur kapten arvab, et 
tööülikonnad (kitlid muidugi) sai 
täiesti asja eest selga tõmmatud, 
võitlus seisab veel ees.

Vaheajal annavad keemikud filo
loogidele üle ülihinnalise kingituse: 
kaks ainet, mille valmistamine IV

kursuse sünteetikuilt 2 kuud aega 
võttis ning kolm inimelu maksma 
läks. Filoloogid on žestist liiguta
tud.

Nüüd on aeg tunnistada, et suure 
kapteni ennustus ei täitunud. Nagu 
keelkondi küsima hakatakse, lagu
nevad filoloogid täielikult, keemi
kud aga jätkavad kindlalt. Ülem
tseremooniameister Siilatsi osavate 
käte alt paiskub välja aurupilvi, ab
soluutne Purk tossab, ustavad värs
kendavad end ning näitavad täiesti 
täpselt, et suahiili, vanjamveesi, ki- 
kuju ja mašona keel on bantu, haus- 
sa aga hoopis hami keel. Publik on 
rahul.

Väike paus ning _ algab keelte 
äratundmine tekstilõikude järgi. 
Lõigust piiskop Wulfila piiblitõl
kest (IV saj.) ei tunne kumbki ära, 
et gooti keelega tegemist, küll aga 
tuntakse kaasaegset devanaagarit 
(hindi, bihari ja nepaali keele kir
ja). Keemikud suurendavad edu
maad veelgi ilusa etioopia silpkirja 
arvel (tähistamaks Mengistu Haile 
Mariami hiljutist Moskva-visiiti). 
Romaani- ja sõnastikulehekülgedelt 
tunnevad mõlemad sorbi ja malta 
keelt. 25 küsimust on läbi..

Sekretär teeb teatavaks kurva 
kokkuvõtte: filoloogid said hävita
va 41:29 kaotuse osaliseks. KIMIA- 
lipp lehvib võidukalt.

(Siinkohal ei tee paha valgusta
da selle kohtumise eellugu. Välja
kutsujaks olid filoloogid ning te- 
maatikagi valisid nemad, ajendiks 
ajalooviktoriin, sihiks ajaloolaste 
lüüasaamise järel määritud huma- 
nitaarlaste au jälle särama lüüa. 
Võib vaid öelda, et see ülesanne 
käis neil üle jõu.)

Professor Ariste ütleb lõppsõna, 
milles muuhulgas nendib, et ei osa
nud ette näha tagajärgi, kui keemi
kuid (Andres Raukase isikus) kee
leteadusega tutvustas. Kapten Tar
mak kingib talle mälestuseks Beck- 
mani termomeetri, et akadeemik tu
handiku kraadi täpsusega tempera
tuuri mõõta saaks. Öhtu ametlik 
osa on lõppenud.

Keemikute kapteni arvamus tä
nase kohtumise kohta: «Ootasime 
tõsisemat vastupanu ja põnevat 
võistlust, mis aga paraku jäi tule
mata. Meie võidu väärtust see mõis
tagi ei kahanda, õigete vastuste 
protsent — 82% — annab kujuka 
pildi meie võistkonna võimetest.»

Lõpetuseks veel niipalju, et sel 
kevadel keemikud väljakutseid enam 
vastu ei võta. Pidev võistlemine 
viiks õilsa tegevuse trivialiseerumi- 
seni, arvab meeskonna guru Tiit 
Laasik. Sügis aga on ees.

SU M AN GU RU  KANNTE

Uusi trükiseid
T R Ü  kirjastus- ja trükiosakonna välja

andel ilmus
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised 

Vihik 413. Töid keelestatistika alalt II. 
Tartu 1977, 172 lk., 800 eks., 1.57 kop.

English in Pharmacy. Tartu 1977, 88 

lk., 350 eks., 0.15 kop.
Exescises to «The Citadel» by A. J. 

Cronin. Tartu 1977, 48 lk., 0.09 kop.

Füüsikaosakond. Tartu 1977, 28 lk., 

300 eks., 0.05 kop.
K. Parvel. Kaubandusraamatupldami- 

ne I. Arvestuse üldalused kaubanduses 
ja kaubandusoperatsioonide arvestus 
liulgikaubandusettevõtetes. Tartu 1977, 
104 lk., 400 eks., 0.20 kop.

K. Parvel. Kaubandusraamatupidami- 
ie II. Kaubandusoperatsioonide arvestus 
jaekaubandusettevõtetes. Tartu 1977, 86 
lk., 0.17 kop.

K. Parvel. Kaubandusraamatupidami- 
ne III. Rahaliste vahendite, arveldus- 
krediidioperatsioonide ja kä’bekulude 
arvestus. Tartu 1977, 88 lk. 0.16 kop.

Praktilisi töid üldisest keemiast. Tartu 
i977, 82 lk,, 0.15 kop.

Social and Regional Varieties of Pre
sent-Day English. Tartu 1977, 94 lk.,
0.17 kop.

Texte für Pharmazeuten I. Tartu 1977, 
94 Ik., 0.19 kop.

А . Коппель. Нерелятивистские грави
тационные поля в общей теории относи
тельности. Тарту 1977, 82 с., 0.14 коп.

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Гуляев Г. В., Мальченко В. В. Сло
варь терминов по генетике, цитологии, 
селекции, семеноводству и семеноведе
нию. М ., 1975. 215 lk. 23 Т — 45.

Коцарев Н. К. Писатели Эгипта. X X  
век. М ., 1975 . 344 lk. 12 Bio — 102.

Kaasaegse egiptuse kirjanduse biobib- 
liograafia. Käsitleb 322 autorit. Esitab 
autoriloendid — nii üldise kui žanride 
järgi.

Произведения советских писателей в 
переводах на иностранные языки. 1971 —
1975. Библиографический указатель. М .,
1976. 168 Ik. 12 Bi — 40.

Русская литература Сибири. Ч . I.

Новосибирск, 1976. 549 lk. 12 Bi —  199.

Bibliograafianimestik käsitleb kirjan
dusteaduslikke uurimusi ja kirjandus
kriitilisi töid Siberi kirjanduses 17. sa
jandist kuni 1970. aastani. 

Русско-шведский словарь. М ., 1976. 969 
lk. Sven-roo 4.

Sõnastik sisaldab umbes 50 000 vene 
keele sõna rootsi vastetega. Esitab k* 
lühikese ülevaate rootsi keele gram m a
tikast.

Словарь общегеографических терми
нов. Т. 2. М ., 1976. 394 lk. 20 Т —  59.

Inglise-vene g«ograafia-alane sõna
raamat.

Шишова О. А. Библиографический 
указатель работ, посвященных пробле
ме сопосавительного изучения языков в 
области грамматики. Душанбе, 1975. 
132 lk. 11 Bi — 65.

Учебное телевидение в высшей шко
ле. Л., 1975. 51 lk. 14 Bi — 69.

Bibliograafianimestik on jätkuks 1972. 
a. Sverdlovskis ilmunule. Hõlmab kir
jandust 1972.— 1975. a. Esitab kasutatud 
allikmaterjalide loetelu.

Физика космоса. Маленькая энцикло
педия. М ., 1976. 655 Ik. 17 Е — 5.



£"fCevadsee tabamatu

Pooled kevaded siinpool, pooled sealpool mälu.

Piim. Lehesuitsu lõhn. Suits piimane aedade vahel 

sumestab piiri.

Pool kevadet siin, pool sealpool taju.

Silmad liblikakirjud, hüatsintsinised, priimulakriimud 

Ole kus oled

ükski koht pole õige, midagi ei jää alles, midagi ei saa kaasa.

Mida siis vastata lõpueksamil lõhislehiste kaskede maikuisest
valgusmahtuvusest?

Kümmekond astet trepist alla — enne on leht täis kasvanud.

Hiljaks!

Hiljaks! Leht lõhki. Lõhn lahtund. Kannata kaksteist kuud!

Veel ei plahvata forsüütia, veel ei välju botaanikaaia bastioni
tagant noorsuvine tuul:

kaks päeva ajapikendust, mis sellest kasu on?

Kiviaed, kes sa õiti kasvad, suudad sa lehekUu ära kaitsta?

Lõigatud luigetiibade varjus — vaht, õhk, valgus veel, 

Ubinal lahkud, kevad, lahti must veeneel su eel.

L u u l e t u n d
Botaanikaaia orus on 18. mail kell 15— 16. 

«Hellero» muusika. Luuletajate esinemised.

Mati Unt
on noorte autorite ja kirjandushu

viliste päralt Tartu NAK-i töökoos

olekul esmaspäeval, 16. mail kell 

18 Õpetajate tn. 12.

Kirjandusvõistlus
Filoloogiateaduskonna komsomo

libüroo ja ÜTÜ eesti kirjanduse ja 
rahvaluule ring kuulutavad välja 
järjekordse kirjandusvõistluse. Esi
tada võib: (1) ilukirjanduslikke 
teoseid kõigis žanrides, (2) esseid 
vabal teemal (ka oma eriala prob
leemidest), (3) kirjanduskriitikat.

Võistlustööd tuleb saata või 
tuua ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
toimetusse aadressil 202 400 Tartu, 
Ülikooli 18—302 kuni 15. novemb
rini 1977. a. Tööd varustada märgu
sõnaga, kinnises ümbrikus lisada 
autori ees- ja perekonnanimi, tea
duskond, osakond, kursus ja aad
ress. Võistlustööd ei tohi olla varem 
ilmunud ega ette kantud. Erandina 
võib märgusõnata esitada trükis 
avaldatud retsensioone. Züriile jääb 
õigus kriitikavõistluse preemiate 
jagamisel arvestada ka ajavahemi
kul 1. maist 1976. a. kuni 1. no
vembrini 1977. a. trükis ilmunud 
retsensioone ja esseid.

«Midagi enamat ilma el jää 
ei kuningat el orja 
el timukat ei ohvrit 
Ole maailma öö 
ja üks inimene ainult 
(Iseendaga ja Iseendas) . . .

Janina Degutyti

. .. Sisened suurest valgest ja ar
gipäeva askeldustest vaiksesse hä
marasse ruumi. Võtad istet oma ea
kaaslaste kõrval ja tunned samas, 
kuidas nende pühalik-pateetiline 
meeleolu sinussegi valgub. Lumma
vast vaikusest hakkavad välja kas
vama helid, sosinad, koos sõnadega 
põimuvad üksteisest läbi ka tunded, 
kaemused, ning ühes tungivamaks 
muutuvate häältega taipad end 
korraga osavalt etenduse keskel, 
saades ka ise osaliseks, et mängida 
nähtamatul viiulil.

Jutt on Vilniuse ülikooli ajaloo
teaduskonna <rKeldri teatri» poeeti
lisest etendusest «Nähtamatu viiul». 
Aastatepikkuste sõprussidemete tu
lemusena on Tartu ja Vilniuse üli
kooli teatritrupid teineteise pool 
korduvalt külas käinud ja pärast 
mulluseid meie ülikooli teatritrupi 
külalisetendusi Vilniuse teatrifesti
valil oli käes kord leedulaste vastu- 
külaskäiguks. Nii andsidki nad 
«Sopholdeses» 17. aprillil kaks eten-

cffätbubs ¥Jilniuse

üliõpilasteatrile
dust (vt. ka «TRÜ» nr. 15). Peale 
ülalnimetatu veel Platoni «Dialoo
gid». Vilniuse ülikooli soliidsetest 
teatritraditsioonidest on kuuldused 
arvatavasti Tartussegi jõudnud. Ni
melt on seal terviklik teatriorgani- 
satsioon koos kutseliste režissööri- 
dega, loengutega teatriteooriast ja 
-kriitikast ning stuudio, kuhu kuu
lub üle viiekümne üliõpilase. Stuu- 
diolaste käsutuses on iidse ülikooli 
õued ja saalid, muidugi ka spetsi
aalne teatrilava. Et Vilniuse üli
koolis teatrihuvi tõepoolest suur on, 
näitab juba ka pealtvaatajate innu
kas kaasaelamine. Kenaks kombeks 
on kujunenud pärast etendusi kohe 
mitte lahkuda, vaid nähtu-kuuldu 
üle sealsamas muljeid vahetada. Nii 
on ka esinejail endil meeldiv või
malus veenduda, et ei mängitud 
kurtidele kõrvadele.

Tartus käinud «Keldri teatri» 
trupp aga on ebatavaline ka Vilniu

se kõrgkoolis, sest tegutseb «põ
randa all», millest ta nimigi. Moo
dustavad selle mõttekaaslaste-sõp- 
rade trupi traditsioonilisest ja see
tõttu ehk veidi stambistunud ja ru- 
tiinsestki teatrist lahkulöönud, need, 
kes püüdlevad siiramate väljendus
vahendite poole. Ka neil on oma re- 
žissöör, kutseline ajakirjanik Juozas 
POCIUS. Et nad tõepoolest oma
vahel sõbrad on ja mitte ainult 
proovidel koos ei käi, tunnistab ka 
«õhuaukudeta» etendus, kus het
kekski ei katkenud lausa füüsiliselt 
tunnetatav side tegelaste vahel.

«Kõik inimesed tahavad elada 
õnnelikult. Kuid mida tähendab 
elada õnnelikult?»

«Ma ei tea täpselt isegi, millest 
räägin, ma otsin ainult koos teiega 
tõde. Ja kui keegi vaidlustes minu
ga leiab õige tõestuse, olen inime
ne, kes sellega nõustub,» ütleb 
Sokrates.

MARGUS VÄLJA foto

Ja nii näivad meile ütlevat ka 
noored Leedumaalt. Lahkusin tun
dega, et olen näinud tõelist üliõpi- 
lasteatrit, vahetut ja siirast. See on 
koht, kus tajud selgemini iseennast 
ja tunned toetavat õlga.

KAI LEPIK, 

eesti fil. I k.

Kunstihariduse traditsioonid on Tartu 
ülikoolil oinud pikaajalised: 174 aastat 
(v. a. lühikesed vaheajad). 1803. a. asu
tati taasavatud ülikooli juurde Raekoja 
väljakule joonistuskool, esimene kunstj- 
õppeasutus Eestis. Juba 19. sajandi tei
sel poolel anti tulevastele arstidele, ju
ristidele, matemaat.kutele jt. kunstilise 
nägemise algteadmisi ja oskusi. Käesole
va sajandi 20. ja 30. aastatel oli ülikooli 
kunstiõpetus seotud kunstiteadlaste ette
valmistamisega.

1957. a. tolmus esmakordne sellelaadne 
sündmus N S V  Liidu ülikoolide ajaloos: 
TR Ü  pedagoogika kateedri juurde loodi 
kunsti-, muusika- ja kodunduse kabinet 
(praeguseks on muusikakab net likvidee
ritud). Kunstikabineti juhendajaks sai 
kunstnik Juhan Püttsepp. 1962. a. asus 
kunstikabineti juhatama Kaljo Põllu, ni
mekas graafik, kes juhtis kunst huviliste 
tööd ligi 13 aastat. Alates 1976. a. jaa
nuarist on kunstikabineti juhatajaks 
Andrus Kasemaa.

Kunstikabineti õppetööst võtavad 
osa vabatahtlikud ja n.-ö. mitteva- 
batahtlikud: defektoloogidel on I 
kursuse kevadsemestril ja II kursu
se sügissemestril obligatoorsed tun
nid, s. t. nad peavad kunstikabine
tis läbi tegema kursuse, mida eel
dab nende tulevane elukutse.

Fakultatiivtundides käijatele on 
välja töötatud programm, mille lä
bijad saavad kunstnik-dekoraatori 
tunnistuse.

Sügisel pandi fakultatiivtundi- 
dest osavõtjate arvuks kirja 50, de
fektolooge 25, kuid tegelikult votab 
praegu kunstikabineti tööst omal

133 rida kunstikabinetist
vabal tahtel osa umbes 15—20 ini
mest. Miks, selgub siis, kui oleme 
vastanud küsimusele, kus?

Kunstiõppimisega tegeldakse 
praegu Tiigi tänava majas nr. 78. 
Kuni 1973. aastani oli kunstikabine
ti asukoht ühiskonnateaduste majas.

Ülikooli tänaval oli suur valgus- 
küllane stuudioruum, seinakapid, 
vesi, tööstusvool keraamika põletus
ahju tarvis, päevavalgustuslambid 
pimedal ajal maalimiseks ja muidu
gi ka soodne asukoht. Tihti käidi 
töötamas «akende» ajal, praegu aga 
kuluks suur osa sellest ajast tule- 
mise-minemise peale.

Tiigi tänavale ümber kolides tuli 
kurvalt tõdeda, et siinsed ruumid 
olid väiksemad (ja pole tänapäeva
ni suuremaks läinud), õpilaste töö
ruume on kaks. Väiksemasse mahub 
hea tahtmise juures töötama kolm 
inimest, suuremasse 6—7. Valminud 
töid peab hoidma sealsamas seinte 
ääres ja nende all, sest ega koridori 
neid ometi tõsta saa.

Puudub vesi. See teeb võimatuks 
graafikatehnikatega, eriti sügav- 
trükitehnikaga tegelemise. Samuti 
on lugu keraamikaga. Vesi on ma

jas küll, kuid selle ämbriga tassi
misel koridori teisest otsast prob
leemi ei lahenda. Näiteks akvatinta- 
tehnika puhul on lämmastik- ja 
soolhappemärgade plaatide vee all 
pesemine isegi sekundite küsimus.

Ruumi- ja ve_epuudus_ tingib selle, 
et praegu on võimalik õppida ainult 
joonistamist ja maalimist, õppe
programm aga nõuab enamat. Ja 
veel — maalimine pimedal ajal 
nouab päevavalgustuslampe, kuid 
neid pole (omal ajal vastanud ka- 
pitaalehitusosakonna juhataja: vaa
tame...). Nagu näha, on alates 
1973. aastast kunstiõpetuse võima
lused ülikoolis järsult halvenenud. 
Miks peab see nii olema? Kas 
kunstikabinet ei vajaks rohkem tä
helepanu? Ta on alati väljaspool 
järjekorda abistanud partei- ja kom- 
somolikomiteed, on kaasa aidanud 
loosungite kujundamisel riiklikeks 
pühadeks ja tähtpäevadeks, on igal 
aastal ülikooli vanas kohvikus kuns
tinäitusi korraldanud, arendades 
sellega üliõpilaste ilumeelt ja estee
tilist maitset. Sajad üliõpilastööd 
kaunistavad ühiselamute ja auditoo
riumide seinu. Neid on läinud kin

gitusteks kogu meie maale ja üli
õpilaste vahetusrühmade abil sot- 
sialismimaa<?essegi.

Materjale, mida ülikool kunsti
kabinetile eraldab, pole just palju: 
paber, pliiats, must tušš. Puudu 
on pintslitest, värvilistest tussi
dest, pole guašši4, akvarelle, õlivär
ve, joonestustarbeid, linoleumi li
noollõigete tarvis jpm. Et töö seis
ma ei jääks, tuleb õpilastel, sageda
mini aga juhendajal, neid kusagilt 
omal käel hankida.

Juhataja skulptor Andrus Kase
maa:

«Jah, probleeme on, kuid uue 
inimesena pole veel jõudnud ki- 
bestuda, pealegi paistavad nad 
lahenevat. TRÜ parteikomitees aru
tati kunstikabineti küsimust ja 
otsustati võimaldada ületoomine 
Ülikooli tänavale.

Töö mitmekesistamiseks oleme 
praeguseks loonud sidemed «Vane
muisega», I eriinternaatkooliga, 
kunstikooliga ja ka Kunstnike Lii
du Tartu osakonna noortekoondi
sega. Viimastel aastatel on suure
nenud meie riigi tähelepanu hari
dus- ja kultuuritöötajate visuaal- 
kujundliku tunnetuse arendamisele. 
See paneb ka kunstikabinetile suu
remad kohustused ülikooli eel.»

MEELIS LOKK

« ^ M n u s t  500-aastane Uppsala ülikool
Teatavasti sai käesoleval aastal 

Uppsala ülikool 500-aastaseks. Sel
le kohta on viimasel ajal ilmunud 
rootsikeelseid uurimusi ja trükiseid, 
mõned neist väga maitsekalt ja 
kaunilt illustreeritud.

Nagu selgub Rooma paavsti Six
tus IV 1477. a. 27. veebruari bul
last, on vana austusväärse Bolog
na ülikooli eeskujul in civitate Up- 
salensi, s. t. Uppsala linnas loodud 
studium generale — kõrgem õppe
asutus. Uppsalas sai võimalikuks 
igavesteks aegadeks usuteaduse, 
kanoonilise ja tsiviil- (ilmaliku) õi
guse, meditsiini, filosoofia ning 
kõikide muude õppedistsipliinide 
õpetamine.

Algus, kuigi üsna tagasihoidlik 
ja minimaalse õppekoosseisuga, oli 
1477. aastal tehtud, kuid peatselt 
järgnenud rahutute aegade tõttu ei

saanud Uppsala ülikool pidevalt 
töötada. Eriti segasid XVIsajandi

K= AC /Ш F. I SlUKKUS-

uurimine Uppsala ülikoolis.
Paralleelina olgu tähendatud, et ~ 

Kopenhaageni ülikool — Alma 
Universitas Hafnensis (Kopenhaa
geni vana nimi oli Havn ja teised 
sellesarnased nimekujud) oli küll 
paavsti poolt ametlikult kinnitatud к 
paar aastat varem kui Uppsala 
(1475. a.), kuid tegelik õppetöö al
gas seal 1479. aastal, Uppsalas aga 
7. oktoobril 1477. aastal.

Tänuväärt andmeid sellele teema
le osutab möödunud aastal Uppsa- ? 
las ilmunud A, Malmströmi uurimus 
«Juridika fakulteten i Uppsala».

LEO LEESMENT

Õigusenõudle-
jad pidasid 
pždu_________

Võiks alustada ka nii: kui kolm 
žurnalistikamaimukest uude kohvi
kusse jõudsid, oli juurakate pidi 
juba alanud — aga see lõhnab jär
jekordse plagiaadi järele. Seepä
rast algan sealtmaalt, kui nahaal
sed sissepressijad (loe: pressi esin
dajad) juba kohtadele olid istuta
tud ja nad, ühest murest vabad, 
oma üliagarad ning õnnelikud pil
gud ümbrust avastama võisid suu
nata.

Kuue silma vahele ei saanud kui
dagi jääda nurgalaud, mille ääres 
kaks rida tähtsusest pakatavaid 
noormehi, must sabakuub vääri
kust ja jäika pidulikkust lisamas. 
Pühas lihtsameelsuses imestasime 
esiti seda, kuidas uueks atraktsioo
niks nii palju sihvakaid noori mehi 
oli leitud. Seda enam sai hiljem 
teadjamatena oma rumalust kiru
tud: vivat, võidukas korvpallimees
kond! Olite päevakangelased, õige
mini õhtu kangelased.

28. aprillil oli uus kohvik õigus
teaduskonna päralt. Traditsiooni
kohaselt korraldasid õhtu I kursu
se tudengid. Kohal viibisid ka tea
duskonna õppejõud eesotsas de
kaan A. Uustaliga.

Peab ütlema, et üldist skepsist 
ülikooli taidluse suhtes aitasid es
makursuslased tublisti vähendada. 
Järgneb tõestusmaterjal.

Kihnu kapa igavesteks omani
keks tituleeritud Andres Rüütel ja 
Andres Lulla demonstreerisid jõu 
ja ilu numbreid Lex’i ja Max’i vai
mus. Kõrgest treenituse astmest 
tunnistust andnud «hiina kägarad» 
suutsid rahvast tõesti kohati käga
rasse naerutada. Kahjuks sobivat 
momenti väikeseks intervjuuks ei 
avanenud ja sellepärast ei oska 
spordikorüfeede tulevikuplaanide 
kohta lähemat teadust anda.

Kui jutt juba kehakultuurile kal
dus, siis on paras aeg mainida ka 
Tõnu Ligi improviseeritud repor- 
taaži hokivõistlustelt, mis nii mõ
negi professionaali punastama 
oleks pannud (!). T. Ligi univer
saalne andekus avaldus samuti kat
kendis veel lavatoorest näidendist 
Hundi ja Punamütsikese teemadel. 
Veidi harjutamist ja sünnib uus 
huvipakkuv lavatükk! Amatöör- 
kriitikuna hindaksin positiivselt eel
kõige Punamütsikese lavalist sar- 
mikust pluss hundi täiuslik part- 
neritajumisvõime.

Kena on, kui kursusel oma lau- 
lutrupp on välja panna. Vilve 
Värk, Raivo Vettik ja Peeter Tam
metalu moodustasid toreda trio, ki
tarril saatis Raivo Palu. Ja elagu 
laulud, mis võluvad meid!

Öhtu esimesest poolest meenub 
veel väike mnemoturniir traditsioo
nilise suure viktoriini asemel. Kon
feransjeena ja lavastajana tegutses 
Jaan Peiel.

Eeskava läbi, järgnes kombeko
hane tantsuosa. Kõike edasist võib
ki vahest kokku võtta sõnadega: 
söödi, joodi, tantsiti. Et viimasel 
ajal iga sellise õhtu reklaami juur
de kuulub ka sõna «disko», ei teh
tud nüüdki erandit. Pärast kesk
ööd astus lavale ülikooli üks dis- 
kobossidest, tulevane jurist Valev 
Lillipuu, kes aga seekord kätt kor
ralikult valgeks ei saanudki.

Mida veel öelda? Kogu õhtut 
iseloomustas range atmosfäär, min
gi väljapeetud mõõdukus. Kohe oli 
tunda, et tegemist õigusenõudleja- 
tega — ning võib-olla nii peabki 
olema.

KART TÕNISSON



T a r m o  R u t m a r

Kuivetud, sootiilised sõrmed tõmbusid aegamisi rusikasse. «Te ütlete, 
et on olemas kallaletungioht?» kordas vaikne hääl rongirataste rütmi
lise lõgina saatel. Kardinate vahelt sissepiiluv aokuma peegeldus võidu 
laualambi roheka helendusega seinte kuldsinistel drapeeringutel ja 
kohvi rüüpava kõhetu elatanud mehe prilliklaasidel.

«Möönan seda,» sõnas mappi hoidev adjutant, «kuigi sooviksin, et 
meie luureandmed petaksid. Provintsikeskuses, kuhu kolme tunni pärast 

f saabume, on suguharu pealikute mõjuvõim kõige suureni. Saime tele
grammi, milles ringkonnavägede juhataja teatab mõningatest huvipak
kuvatest vangistamistest. Enesestmõistetavalt on raudtee piirkonnas 
üles seatud täiendavad patrullid, ent kogu lugu tekitab siiski muret. 
Võib-olla muudaksime lähimas sõlmjaamas marsruuti? Kuidas panete 
ette talitada?»

«Ei mingil juhul. Peatselt alustan ma oma tagasivalimiskampaaniat. 
On tarvilik kindlustada ka selle kui ühe separatistlikuma maakonna 
poolehoidu. Ma ei või kubernerile ja meile kaasatundjatele pettumust 
valmistada. Tahan kõnelda rahvale ja ei soovi mitte kedagi kurvas
tada!» President tõusis ja silmitses aknast möödaujuvat, tõusva päi
kese troopikalõõsas kullendavat künklikku maastikku. Vaid tuikavad 
ristluud kuulutasid ette peatselt saabuvat vihmaperioodi.

Noorukese lipniku piilkond paiknes raudteetammi lähisiel, peaaegu 
tasa undava telefoniliini all. Tunni eest tõusnud päike oli äratanud 
elule kogu sätendava suleliste «armaada», kes vadistavate ahvidega 
tülitsedes kriiskas lopsaka, liaanidesse põimunud lehestiku varjus. Hoo
limata higist, mis khakivärvi mundri ebameeldivalt keha külge kleepis, 
kontrollis lipnik reipalt vahiposte. Oli ju tema elu suurpäev — ta kait
ses presidenti, kes varsti mööda pidi sõitma ja keda ta täna peale 
siestat suurel rahvamiitingul näha lootis saada. Mõttes kordas ta ring
konnavägede juhataja päevakäsku, mis keskööl enne teenistusse asu
mist väljakul ette oli loetud: «Mitte sammugi taganeda! Teie vahvu
sest ja otsustavusest sõltub jumaldatud riigipea elu ja provintsi au!»

President! Loomulikult oli ta kiindunud isikusse, nii palju kui on 
see võimalik nende suhtes, kes kõrgel ja kaugel. Noormehe vaimusilma 
ette kerkis värvitrükis pildilt paljunähtud terane sõbralik pilk, vaata
mas paksude prilliklaaside tagant. Teravajooneline lõug heitis kolm
nurkse varju ordenitähekesele kraealuses nööpaugus. Kolonel on tihti 
rääkinud temast, kelle tegevus viib rahva vastu vabadusele ja riigi 
õitsengule! Loomulikult tuli seda uskuda — oldi ju seda nii sageli ko
getud. Kuid isa! Värisedes meenutas nooruk, kuidas kooli juhatus 
andis talle soovituse minna edasi õppima. Ema ahastavast nutust hoo
limata oli isa tõmmanud ta taskust presidendi pildi, selle lõhki rebinud 
ja otsas trampinud, pojale näkku sülitanud ja kepihoopidega onnist 
välja kihutanud: «Kasi, nurjatu, kes sa oled hüljanud oma esiisade 
tavad! Põrmu varisegu pind, millele toetuvad su vääritud jalad, kodu
negu maisileiva tükk su näppude vahel, tundku vaglad lõbu su paisetest 
näritud keha järamisest!» Ka praegu, mitmeid aastaid hiljem, võpatas 
ta süda selle hirmsa needuse meenumisel. Tollest ajast alates kasvas 
ja õppis ta koos teiste omasugustega asutuses, mis kandis jumaldatud 
presidendi nime.

Ja siis tutvus ta neiuga, kelle pilk naervaist mandlilõikelisist silmist 
tumeda lokikrooni all joobnustas ta südame. Erutatult ahmisid noor
mehe värelevad sõõrmed ettekujutatava magnooliaõie lõhna, sest vöö

vahele torgatult kaunistas see õis alati armastatu peent taljet. Eile 
õhtul olid nad jätnud kasarmuvärava juures hüvasti, leppides sealjuu
res kokku kohtuda täna pärast valvekorda siesta ajal, kui piduliku 
sündmuse puhul on antud linnaluba, õnnelikult nautis, noor ohvitser 
ette neiu käe puudutust oma kuumaval näol, mahedat kui meretuul 
loojangul.

«Härra lipnik, staabist helistati. Ülim valmisolek: valitsuse erirong 
möödub meie lõigust 12 minuti pärast!» kõlas sidemehe hääl ta kõrva 
ääres.

Veel kord kavatses mõtteist ülesraputatud noormees läbi käia pos
tid, kui järsku tajus ta, et eemalt metsa äärest hüüti teda nimepidi. 
Üllatunult seiras ta sihvakate tüvede vahel salka relvastatud mehi.

сMitte sammugi läheneda! Pange relvad maha, vastasel korral avame 
tule!» kaikus ohvitseri hääl karmilt megafonist. Sõdurid olid haara
nud automaadid, valmis vajutama päästikule.

«Ara kiirusta, härra ohvitser! Vaata parem seda magusat tibukest 
siin!» vastas eeskõneleja toorel häälel.

Järgmisel hetkel tundus lipnikule, otsekui hakkaks taevakumm ra
ginal talle kaela langema. Kahe jõhkra kätepaari vahel siples abitult 
seotuna tema armastatu, tropp suus, matšeete kõrile surutud. «Ara 
tõtta, muidu ei katke siin mitte ainult sinu elu, vaid veel üks!»

Noormees tardus pea kaotanult paigale. Alluvad vaatlesid teda häm
mastusega. «Härra lipnik, mis teiega on?» sosistas sidemees ta kõrval, 
vaadates kohkumusega ohvitseri õudusest moondunud näkku.

«Vaat, nii on õige,» kandusid temani pilkavad sõnad. «Vald minu- 
tike, kuni me tõö on tehtud, ja siis kõmmutage, palju süda kutsub! 
Muidugi peale meie kadumist. Teie au ja elu on päästetud!»

Eemalt lähenes jooksusammul raudteetammile kummargile tõmbu
nud mehekogu, kes süles mingit ümarat kogukat eset kandis. Ent noo
ruk nägi niiskel pilgul vaid kiiri pilduvat noatera tõmmul, nii lõpma
tult kallil kaelal.

Läbi paksude saapataldade tajutav, järjest selgemini tuntavam võbi- 
semine raputas ta tardumusest.

«Rong!» kõlas üheaegne ärev hüüe mõlemalt poolt. Mees kandamiga 
oli tammist vaid paarikümne meetri kaugusel. Hetkeks pead pööranud, 
silmas lipnik mõni kilomeeter eemal terendavas õhus aegamööda kas
vavat tumedat täppi.

«Mu jumal, president!» sähvas läbi pea. «Tuld!» paiskus tal enese
legi tahtmatult üle värisevate huulte.

Kuulipildujavalang niitis kandja maha. Käkaskaela veeres sõelapõh
jaks muutunud lõtv keha kõrgesse rohtu, kust mürtsatas taeva poole 
kobrutav, lõõskav tulesammas. Sõdurid langesid lööklainest pikali. 
Tukslevas ajus segunes lähenevate sõjaväehelikopterite madal ärev un
damine ja rongi pidurite kõrvulukustav krigin. Kohutava selgusega 
kõrvetas nooruki vaadet kasvav punane laik taamal mahalangeva keha 
rinnal.

*

Vaevaliselt, toetatuna kahest käsundusohvitserist, komberdas heledas 
frentšis president, lõua vari osaliselt varjamas ordenitähekest kurgu 
all, raudteetammist alla. Tõstnud käe varjuks silme kohale, silmitses 
ta äsja lahingutandrit, kus sõdurid kustutasid plahvatusest süttinud 
rohtu.

«Ekstsellents,» lausus liginenud kolonel aupaklikult, «lubage esit
leda ...»

Kaua vaatas president tema ees valvelseisangusse krampunud lipnik- 
ku, kelle juuksed olid muutunud halliks nagu pampa, millest on üle 
käinud tolmutorm.

«Vana mees tänab sind, poeg.» Nende sõnadega kinnitas ta oma 
nööpaugust vallandatud autähe noormehele rinda.

«Mina pean tänama TEID, härra president,» kostis lipnik vaevukuul
davalt. Mees, keda autode juures kannatamatult ootasid kohale sõitnud 
higistav, frakki pitsitatud täidlane linnapea ja teised hiiobisõnumist al
les närviliselt võdisevad komisjoniliikmed, jäigastus. Tühjade silmade 
lõpmatult kurb pilk sihtis üle presidendi õla künkanõlvale, kus pea
aegu kõrvuti lebasid verine neiukeha ja veel üks laip, mille näole kin
nistunud raevumaski nähes kerkis teadvuse sügavusest esile needus.

ŝa ILM AR  A N V E L D I pealkirja kujundus

Toimub loodusfcaitsepäev {Tsiviilkaitse staap 
<|teatab
|l 15. ja 16. aprillil toimusid ülikoo- 
,|lis sanitaarsalkade ja -postide võist- 
(|lused. Tänu kohtunike ja osavõtjate 
I  kohusetundlikule suhtumisele viidi 
<ineed läbi heal tasemel. Salkadest 
л hinnati ainsana «viiega» 7. salka 
.((majandust.). Järgnesid 4. (füüsi- 
,|ka-keemiat.) ja 3. salk (bioloogia- 
!| geograafiat.). Sanitaarpostidest oli 
Iparim 17. (bioloogia-geograafiat.). 
л Teiseks jäi majandusteaduskonna 

ipost (23.), kolmandat kuni kuuen- 
|dat kohta jagasid arstiteaduskonna 
isanitaarpostid (8., 9., 10. ja 14.).
I Oma käskkirjaga 29. aprillist 

M977. a. avaldas rektor tänu arsti-

S
 teaduskonna professorile L. ALL1K- 
M E T SA L E  ja staabiülemale 

H. H A N S O N IL E  tsiviilkaitse medit
siiniliste üksuste hea organiseeri- 

Jmise ja väljaõpetamise eest.
? Eeskujuliku võistluste läbiviimise 
jeest 1975.— 1977. a. märgiti aukir
jaga  ära peakohtunik dotsent 

\J. S E E D E R  ja tema asetäitja 
\A. PA N O V .

jlSuitsetajad!
|> TRÜ-s on rektori käskkirjaga 

rkindlaks määratud, et suitsetamine 
fõppe-, tootmis- ja majandushoone- 
ites on lubatud ainult selleks kind
laksmääratud ja vastavalt sisusta- 
itud kohtades (märgistatakse sildi- 
(Iga «suitsetamise koht»). Sellele 
((vaatamata rikutakse seda korda 
(I viimasel ajal üsna sageli peahoo- 
(Ines, õppehoonetes nr. 1 ja 2, koh- 
(Iviksöökla koridorides ja trepiko- 
idades jm.
(I Et suitsetamine selleks mitte- 
(I määratud kohtades loob tuleohtli-

Selle päeva korraldamine on ku- ja vaadatakse, saadakse teadliku-<lku olukorra, juhime veel kord tähe- 
junenud juba traditsiooniks, millele maks ja hingelt loodusmeheliku-(Mepanu sellele, et edaspidi hakatak- 
kaasalöömine avab juhendatult loo- maks. Kokkuvõtvaid sõnu ütleb (Ise kõiki kõnesoleva eeskirja rikku- 
dusesse mineku võimaluse ka nen- rektor prof. A. Koop. <ljaid karistama (kaasa arvatud ra-
dele teaduskondadele, kes tavapära- Teaduskondade esindajad 77?{7||halised trahvid). Eeskirjade täitmist 
selt kevadfenoloogiast kaugemale keskkonnakaitse komisjonis koos^ hakkavad kontrollima tuletõrjeteh- 
jäävad. Seekord minnakse 22. mail komsomoli aktiiviga peaksid a£/iui-||nilise peakomisjoni, tuletõrje pro- 
kell 9 välja jõesadamast laevaga seerima oma kollektiivi ning fu/i-,|fülaktiliste komisjonide, vabataht- 
Emajõe alamjooksule. Mäksast saa- jaist pisut teada andma teadus pro-|)liku tuletõrje salga liikmed ning 
ti Kastre rabade-metsadeni lisan- rektori kantseleisse. Järgmine aja-фTSN  TK SO  ametkonnavälise val-
dub veel jalgsiteekond. Kuulatakse leht toob täpsema kava. veteenistuse töötajad.

11 Leiste r- 

sportlaseks
Pärast selle aasta Eesti lauaten

nise meistrivõistlusi sai ELM O 
KIVITSA käest küsitud, millal on 
kavatsus meistersportlase normi 
täita. Vastus oli lakooniline: «Kind
lasti tuleval aastal,»

Kuid nii kaua polnudki tarvis 
oodata. Möödunud nädalavahetusel 
Leningradis tuli üleliidulises konku
rentsis tubli 5. koht üksikmängus. 
See aga tähendab, et nüüdsest pea
le võib ta rinnas kanda NSV Liidu 
meistersportlase märki. Lisandub 
ka õigus osa võtta Liidu meistri
võistlustest.

Pilk eelnenule. Lauatennise ABC- 
ga tutvus Elmo kadunud treener 
A. Läti juures. Hoolas treening tegi 
temast üsna pea noorte meistrivõist
luste medaliomaniku. Aastal 1974 
võidi konstateerida, et Elmost pare
mat juuniori Eestis pole. Vähe sel
lest: ta ei tunne mingit hirmu ka 
eesti lauatennisistide paremiku ees.

Murranguline oli järgmine aasta. 
Treeningud koos Rein Lindmäega 
andsid juurde nii meisterlikkust kui 
ka mängukindlust. Edu ei lasknud 
ennast kaua oodata. 1976. a. tegi 
3:1 võit Reinu üle Elmost Eesti 
meistri. Elmole oli see aasta üldse 
väga tähtis. Tuli ju teha valik, kuhu 
edasi õppima minna. Kaua ta pead 
ei murdnud: loomulikult kehakul
tuur. Soovist sai tõelisus. Nüüd on 
Elmo Kivits juba peaaegu aasta ke
hakultuuriteaduskonna üliõpilane.

Kuidas õppimine ja sport omava
hel sobivad? «Eks veidi raske ole. 
Treeningud ikkagi viis korda näda
las ja ega laupäevad-pühapäevadki 
vabad ole: võistlused.» Seni on 
Elmo küll mõlemaga toredasti toi
me tulnud.

Millised on neljakordse Eesti 
meistri tulevikuplaanid? «Püüda 
midagi ära teha üleliidulises kon
kurentsis.»

REIN ERIKSON

Tüli tühja 
hapnikuballooni 
pärast

Juhtub ikka imelikke asju siin 
ilmas, nagu näiteks hiljuti тей 
keemias.

Akki saab hapnik otsa!
Muidugi mitte see, mida me ko

gu aeg sisse hingame —  seda näik
se esialgu veel jätkuvat. Hoopiski 
balloonihapnik. Too, mida valmis
tab Tartu õhust Tartu hapnikute- 
has ja mis on eluliselt hädavajalik 
ülikooli klaasitöökojale töö tegemi
seks.

Aga siis on äkki hapnik otsas.
Kõik, kellel midagi oli vaja lasta 

valmistada või parandada, käivad 
hädaldades ringi ning uurivad/ 
miks klaasitöõkoda nende soove jä 
tellimusi ei rahulda.

Aga kuidas ta saab neid rahul
dada, kui hapniku limiit on läbil

Saate aru — limiit on läbi ja tu
leb oodata, kuni algab uue limiidi 
periood.

Ei noh, miks me aru ei saa — 
kord niisugune.

Aga ... kuulge! Meil ju ka õppe- 
ja teadusliku tõö plaan täita. Mi
da meil siis käsite teha?

Mnjaa...
Ja ongi tarkus otsas — nii üle

musel kui alamal.
Siis küsitakse, miks limiit nii 

väikene, et sellest ei jätku.
Aga sellepärast, et rohkem ei 

anta.
Miks ei anta?
Aga sellepärast, et ega meie po

le ainukesed, kes hapnikku vaja
vad, on palju tähtsamaidki.

Selge, on muidugi tähtsamaid, 
ei vaidle vastu„

Kui suur see hapniku limiit üli
kooli kohta ikkagi on? Ülikool ju 
peaaegu nagu väikene linn ja la
boreid ka palju.

Oma kolm ballooni kuu aja koh
ta tuleb ära.

Kolm ballooni!!?
Kolm jah. Enne oli seitse, aga 

möödunud aasta algul vähendati 
kolme peale. Oli vaja kokku hoida.

Miks siis limiidi suurendamist ei. 
taotleta?

Kuidas ei taotleta — juba üle 
aasta taotletakse, aga nähtavasti 
on see niivõrd keeruline probleem, 
et rahuldava lahenduse leidmine 
nõuab pikemaajalist ustekuluta- 
mist.

Ongi kogu lugu, seltsimehed kur
susetöö tegijad, diplomandid, noo
rem- ja vanemteadurid ja muud as
jamehed. Katsuge olukorrast aru 
saada. Nuputage, leidke võimalusi, 
et tööd siiski tähtajaks valmis 
saaksid, sest muidu võib tulla eba
meeldivusi!

Kritiseerite! — ütlete. Aga kui 
on kriitika, kus on siis abistav mo
ment? Millised on positiivsed ette
panekud?

Abistav oleks see, eriti meile, 
kui Tartu hapnikutehas tohiks üli
kooli balloonid oma masinatele sel
leks ajaks külge kruttida, kui tehas 
teadaolevail põhjusil mõnikord on 
sunnitud valmisprodukti õhku ta
gasi laskma. Sealt jätkuks meie 
balloonide jaoks piisavalt ja jääks 
veel õhkutossutamiseks järelegi. 
Nii et tehas küll kahjumit ei saaks.

Positiivseid ettepanekuid meie 
teha ei oska — pole selle ala spet
sialistid. Vanasõnagi ütleb, et iga 
kingsepp jäägu oma liistude juur
de.

Üks teine vanasõna märgib õi
gesti, et eks igaüks tea ise kõige 
paremini, kustkohast tal king pi
gistab.

TULLIO ILOMETS, 
keemik; kursuse- ja diplomitööde

juhendaja; ka keemiaosakonna 
rahvakontrolligrupi esimees

NB!
Tänase ajalehe kujundasid ajakirjan

duse I kursuse üliõpilased ER KI B E 
R E N D S , N E E M E  B R U S , T Õ N U  K A R R O  
ja J A A N  R E K K O R . *  *

Täna ilmub «ТГУ» nr. 10.

Avaldame kaastunnet Tiiu 
Ermannile armsa

I S A  

kaotuse puhul.

Majandusküberneetika
V kursus

TOIM ETAJA  kt. V. S O O T A K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту

Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 2462. MB-03589.



TRÜ NÕUKOGU
ja EKP  TRÜ komitee aprillikuu ühise koosoleku algus kujunes tavali
sest pidulikumaks. TA president prof. K. Rebane andis Kõrgema Ates
tatsioonikomisjoni (V A K ) nimel kätte professorikutse tunnistused 
J. K a l i t s a l e ,  A. L e n z n e r i l e  ja K.-F. S a u к s 11 e ning majan
dusteaduste doktori diplomi H. M e t s a l e .

^  N S V  L i i d u  M i n i s t r i t e  N õ u k o g u  j u u r e s  a s u v a  
V A K - i  t öös t  k õ n e l e m a  a s u d e s  üt l es  t e a d u s p r o r e k 
tor H. M e t s a ,  et kõrgema atesteerimise uus organisatsioon hak
kab paika saama. Selle aluseks on N SV L  M N  29. detsembri 1975. a. 
kehtestatud määrus «Teaduslike kraadide ja kutsete andmise korrast». 
On loodud lai ja hargnenud spetsialiseeritud nõukogude võrk, mis ta
gab dissertatsioonide kaitsmise võimaluse peaaegu kõigil erialadel.

«TRÜ juures on kinnitatud spetsialiseeritud nõukogud doktoriväite
kirjade jaoks botaanika ja biogeotsönoloogia-ökoloogia alal ning eesti 
keele ja soome-ugri keelte alal. Kandidaadiväitekirjade kaitsmise nõu
kogud on meil samuti botaanika ja biogeotsönoloogia-ökoloogia, füü
sika, keemia, rakendusmatemaatika, optika ning N SV  Liidu ajaloo ja 
üldajaloo alal.» Mitmete erialade nõukogud on veel kinnitamisel.

Erinevalt varasemast kaitsmise korrast on nüüd kaotatud mitme
astmeline tööde läbivaatamine. Öigus töid kaitsmisele võtta ja läbi vaa

data on vaid spetsialiseeritud nõukogudel. Vastavalt VAK-i presiidiumi 
määrusele k. a. 21. jaanuarist antakse kõrgemate õppeasutuste rekto
ritele kontrolli õigus nende õppeasutuste juures või koosseisus olevate 
spetsialiseeritud nõukogude üle.

Sm. Metsa peatus üksikasjalikult dissertatsioonidele esitatavatel 
nõuetel ning dissertatsiooni eelneva läbivaatamise korral. Lõpuks too
nitas ta, et meie ülesanne on kindlustada atesteerimise määruste ja ju
hendite täpne täitmine. «Sellega anname oma panuse teaduslike uuri
muste efektiivistamisele, mille vajadust rõhutati N LK P  X X V  kongres
sil.»

Hääletati määruse «Teaduslike kraadide ja kutsete andmise korrast» 
täitmiseks kavandatud ürituste plaani projekti vastuvõtmise poolt.

¥  A s p i r a n t u u r i  k o m p l e k t e e r i m i s e s t  ja sel l e  k a 
s u t e g u r i s t  a n d i s  ü l e v a a t e  a s p i r a n t u u r i  j u h a t a j a
S. L aa r .  Kõneleja tundis heameelt, et võrreldes viimase kümme
konna aastaga on aspirantuuri efektiivsus märgatavalt suurenenud. 
Vastuvõtuplaani koostamisel on arvesse võetud kvalifitseeritud kaadri 
vajadust eriti niisugustel erialadel, kus kraadiga õppejõudude osatäht
sus on seni veel väike olnud (majandusteadus, pedagoogika, psühho
loogia jt.). On tõusnud kateedrijuhatajate ja teaduslike juhendajate 
nõudlikkus aspirantide töö suhtes. Aspirantuuri edukalt lõpetanute arv 
on viimastel aastatel kasvanud (1974. a. 57,5%, 1976. a. 9 5 % ). Suure
mat rõhku on pandud kandidaatide valikule ja ettevalmistamisele:
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Valimised
Ülikoolipere esitas kolmapäeval 

valimiseelsel üldkoosolekul Tartu 
Linna TSN  valimisringkondadesse 
saadikukandidaatideks TRÜ-st aja
looteaduskonna III kursuse üliõpi
lase Viive PÄRTLISAARE, õigus
teaduskonna II kursuse üliõpilase 
Tiit LEHISTE, majandusteaduskon
na II kursuse üliõpilase Tea TA- 
LURI, kehakultuuriteaduskonna II 
kursuse üliõpilase Vahur Ö Ö PIKU , 
arstiteaduskonnast prof. Kadri 
GROSSI, majandusteaduskonnast 

dots. Peeter VIIRESE, ajalootea
duskonnast dots. Jaan M IKU , filo
loogiateaduskonnast prof. Juhan 
PEEGLI, õigusteaduskonnast dots. 
Heldur SA A R S O O  ja ülikooli hal
dusprorektori Ülo SAAGI. Saadiku
kandidaatideks esitati ka linna par
teikomiteest Jaak K A A R M A  ja lin
na täitevkomiteest Rein M ÄLL.

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Reedel, 20. mail 1977

Läinud pühapäeva hommikul olid 
Tartu tänavad haaratud imelikust 
rännurahutusest. Seda oli tulitavas 
päikeselõõsas ja õrna tuule poolt 
madalaisse laineviretustesse ulbitud 
Emajõe vees. Kõige avalamalt pee
geldus rahutus nende noorte ini
meste palgeil, kes kolonni koondu- 
nult ja kirkavärvilisse matkarõivas- 
tusse rüütatuna piki linna peamisi 
liiklussooni Annelinna suunas sam
musid.

Uudishimutsevate tartlaste pil
kude all ja pasunahelide saatel al
gas ülikoolipere retk päeva siht
punkti: Luunjasse, kus üks tubli 
spordipidu maha kavatseti pidada.

Jaa, jaa — paljudel meist oli 
tunne kui vastseil vasikail oma esi
mesel elukevadel karjatanumal 
kepseldes. Et selline võimalus — 
enne algavat sessiooni end kordki 
välja möllata — tudengile ülimalt 
kosutav on, seda arvas ka rektor 
Arnold Koop, kui spordipidu haka
tas.

Mõni õelutseja võib nüüd torga
ta, et mis rektoril viga ilusaid sõ

nu seada — tema tuleb autoga ko
hale, peab kõne ja asi ants! Ei, ei, 
kullakesed, rektor, komsomoliaktiiv 
ja palju-palju õppejõude — keegi 
neist ei peljanud 8-kilomeetrist 
jalgsirännakut paljuks — ise nä
gin ja seda näete ka teie pildil.

Luunjas pakuti limonaadi ja 
biskviite ja ehtsat Eestimaa her
nesuppi — aga see kõik oli ainult 
kaunistuseks spordipäeva ürituste 
mitmekihilisel pirukal. Maha peeti 
korv-, võrk- ja rahvastepalli kiir- 
turniirid, joosti pendelteatejooksu, 
orienteeruti, lasti, mängiti jalgpal
li, täideti VTK normatiive...  Va
hest kõige eredama elamuse jätsid 
võimlemisrühmade ja rahvatantsi
jate esinemised ning enesekaitse- 
demonstratsioon jalgpalliplatsil.

Missugune vitaalsus meie väsi
matuis naisõppejõududes pesitseb, 
selle kujukaks näiteks oli nende 
võimlemisrühma esitatud kava.

Mida oleks võinud veel soovida? 
Vahest kohtumist õppejõudude 
koondisega võrguplatsil või korvi- 
mängus. Sest loenguil tunned end

X X IX  aastakäik

ikka kaotaja ossa jäävana ning 
väikese inimliku rõõmuna oleks 
spordivõit soliidsete ja autoriteetse
te professorite üle (saladuskatte 
all ütlen: spordipäeval polnud nad 
soliidsed ega kedagist, kalpsasid 
niisama trussikute väel ringi nagu 
tudengid) üliõppurite argipäevade 
ilmestajaks saanud.

Mis ikka imestama pani, oli see, 
kui hämmastavalt sisutihedalt spor
dipäevad toimetati — suur tänu sel
le eest organisaatoreile — kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedrile ees
otsas dots. Uno Sahvaga. Eks tei
nud spordipäeva õnnestumiseks pal
ju ka kehakultuuritudengid ning 
sellepärast ei tekkinud vist kelleski 
kadedust, kui üldvõit ja tort keha
kultuuriteaduskonna esindajale ula
tati.

Päeva lõppedes, mil intritoa aken 
tähehinguses hõõgus ja sina juba 
sängis lebasid, tundsid, kui ime- 
magusalt surisevad väsinud jalad, 
kuidas kipitab päikese pargitud selg 
ja kui hüva maitseb üks ehtne loo
duslapse uni. TÕNU KARRO

ILUS KEVADPÄEV OLI ...
Spordipäev jätkub 4. lk.

dmajõgi kutsub!
Fr. R. Faehlmann on toonud 

meieni, et kord öelnud Vanataat 
kiuslevaile elajaile: «Mina olen teid 
loonud, et igamees oma elust rõõ
mu tunneks, ja teie hakkate üks
teist vihkama ja ära murdma. Ma 
näen, et tarvis on teile kuningas 
muretseda, kes teie üle valitseks. 
Ta vastuvõtuks peate talle jõe kae
vama, et ta selle kallastel rõõmus
taks. Jõgi kaevake aga ilusasti 
sügav ja lai, et väikesed loomad 
kõik ta sees aset leiaksid. E M A 
JÕGI olgu ta nimi. Aga ärge vi
sake mulda laiali, vaid pange hun- 
nikuisse kokku; mina lasen ta pea
le ilusa metsa kasvada ja seal 
peab teie kuningas elama. Ka luhti 
ja  orge jätke selle vahele, et tal 
seal varju oleks tuule, paha ilma 
ja  päikese eest. Ma näen teid siin 
hulga koos; igaüks tunneb oma 
jõudu: ruttu tööle!» Seejärel mõõt

nud jänes ja rebane välja jõe ko
ha, mutt ajanud esimese vao, mä
ger süvendanud, hunt kraapinud, 
karu olnud kange kandja. Kui töö 
tehtud, valanud Vanataat kuldkau- 
sist vee sisse ja määranud, kuhu 
poole see peab voolama. Sel
lest suurest kaevamistööst pärine
vat veel tänini tunnuseid Looma
del, kellest kunst muistendis pä

riselt juttu pole. Kavastu mehed on 
näiteks seletanud: «Särekalal ole
vat Emajõe kaivamise aig lehm 
jalaga pää pääle astnu, ja sõrg 
jäänu pää sisse. Sellepärast от sä- 
rel praegugi veel lehmäsõrg pää 
sehen.» Selle jõe kalade poeetilisi 
karakter portreesid on hiljem and
nud Henrik Visnapuu, kelle üks 
kodu vaatab vette Luunja taga 
Kasprel. Selle jõe teretus on Lydia 
Koidula paljudes värssides:

«O h  Emajõgi, —  ma jälle 
Su laineid teretan!
Oh  Emajõgi, — ma jälle 
Su lehkvat kallast näen!»

ja soov:
«Ja sinu lained laulvad 
mull’ une viit kord ka.»

Mihkel Veske, kes just seda jõge 
mööda läks Pihkva poole, et Leip
zigis haridust taga nõuda, on rõõ- 
mulikumalt värsistanud:

«Emajõe laineid mööda 
Liigub lahke laevuke,
Kiigub, liigub, sõuab, jõuab,
Sõudjad laulvad rõõmsaste.

Jõe kallas haljas, õitsev,
Vette vaatab lilleke 
Kaugelt vaatab kaunis mõisa 
Alla jõe kaldale.»

Nõnda on sellest kodusest jõest 
lauldud ja vesteldud. Tema kuju
nemislugu peegeldab kogu meie 
looduse tekkelugu nii enne kui pä
rast jääaega. Tema ajalugu on 
määranud Tartu ajalugu mitte ai
nult Põhjasõja päevil ja ootuspäe- 
va, 1944. a. 17. septembri aovalgel. 
Tema tänased probleemid on suu
rel määral ka tänase Tartu prob
leemid, koduse PUHTA TARTU  
probleemid. Seepärast ongi täna
vune ülikooli looduskaitsepäev võr
reldes eelnevatega (1975. a. Alats- 
kivil, 1976. a. Vapramäel— Tõrave- 
res) teiselaadne: me õpime pare
mini tundma üht elementi, üht 
ökosüsteemi, üht looduskompleksi, 
mille tulevik ei kindlustu enam 
loodusliku autoregulatsiooni prot
sessides, kus on vaja meie teadlik
kust, et tagada tulevikuperspektiive. 
Ootame kaasa kõigi teaduskondade 
kõigi loodusaltimaid esindusi!

JAAN EILART

Niisiis, Emajõgi ootab laevaret- 
kele pühapäeval kl. 9 Oktoobri pst. 
randumissillal. Mäksast saati Kast- 
reni lisandub jalgsiteekond.

ÜTÜ laureaadid rektori 
vastuvõtul

Silvi Truman, Kersti Kanepi, Tiia Reiksaar, Andrus Arro, Ahto Leis- 
soo, Andres Metspalu, Tiina Agan, Mart Eisen, Väino Vasar, Eero 
Vasar, Janno Reiljan, Natalja Jurtšikova, Viktor Arhipov, Ando Tul- 
vik, Igor Gräzin, Jaak Uueküla, Natalja Denissova ja Anne Šilman. 
Nelja esimese nime järele võime kirjutada medali, ülejäänute järele 
diplomi. Diplomisaajate hulgas peab olema veel kord Andrus Arro 
nimi, nii et üks nimi kaks korda.

Neid 1976. aasta üliõpilastööde üleliiduliste konkursside laureaate 
võttis 12. mail vastu rektor A. Koop koos ülikooli teadusprorektori
H. Metsa, ÜTÜ vabariikliku nõukogu esimehe J. Tammeoru, ülikooli 
ÜTÜ esimehe U. Reino ja teistega.

«Kümnenda viisaastaku start oli edukas: kunagi varem ei ole üli
kooli ÜTÜ tööd nii arvukalt auhindu saanud,» alustas rektor laureaa
tide ja teiste kohalviibijate poole pöördudes. Rektor tutvustas ülikooli 
teaduse saavutusi, kõneles ülikooli tulevikuplaanidest. On ju laureaati
de hulgast 13 juba ülikooli lõpetanud ja oma erialal tööle asunud. Ka 
päevakangelased ise said sõna: osa neist jätkab sellesama auhinna- 
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Ajast, mil võime oma ankeetand- 
mete lahtrisse «haridus» ametlikult 
kirjutada «kõrgem», lahutab nüüd 
kõigest kaks nappi kuud. Paratama
tult tekib küsimus, kui kõrge see 
«kõrgem» siis on?

Tagasivaates võiks öelda, et kõi
ge targemad olime kahtlemata kesk
kooli lõpetades ja ülikooli esimesel 
kursusel (mõelda vaid, mma olen 
üliõpilane, aga kui palju on mitte- 
üliõpilasi!). Esimene tõsine sessioon 
kursuse lõpus lõi selle enesetead
vuse õhukõrghoone lagunemiseni 
võnkuma. Mõnesugune selline kõi
keteadja, erilise olija mentaliteedi 
uuestiilmumine oli esimese kursuse 
malevasuvel, kui mindi teise, mitte- 
üliõpilaslikku keskkonda. Teine ja 
kolmas kursus möödusid kuidagi 
märkamatult, sukelduti üliõpilas
ellu. Tasapisi selgus, kes on mis ja 
mis on milleks. Neljanda kursuse 
pingelise töötegemise käigus hak
kasid oma tulevast eriala ette ku
jutama, õpitavat sellega seondama, 
probleeme üksteisega kokku viima 
jne.

Suurepärane oli menetlusprakti
ka. Neli kuud tegelikku tööd oma 
erialal näitas, mida oskad ja mida 
mitte, milleks võimeline oled. See 
aeg oli minu arvates kõige aktiiv
sem periood kogu stuudiumi vältel. 
Praktika näitas, et seda, mida sa 
ise arvasid umbes teadvat, tegeli

kult ei teadnud. Näed elu mitme
kesisust, probleemide eripalgelisust, 
põimumist, ning saad aru, et sinu 
koht elus ei ole kaugeltki mitte 
see kõige kõrgem ja kesksem.

Praegu võin öelda, et haridustase 
tähistusega «ikõrgem» on minu 
jaoks (ja ma arvan, et ka kõigi 
minu seisusekaaslaste jaoks) just 
nii kõrge, et ulatud nägema, kui 
madalal sa veel oled. Adud, et on 
alasid, probleeme, millest sul pole 
õrna aimugi, et oma erialalgi oled 
jõudnud kokku puutuda (hea kui 
sedagi) ehk napi veerandiga kõi
gest sellest, mis seal on kunagi 
loodud ja kirja pandud; et tegeli
kult oled alles tee alguses ning et 
alma mater on sind ainult lävepa
kule aidanud.

Omamoodi kurb on see diploman
di seisus. Hakkad nagu kõrvale 
jääma. Otsest loengulkäimist enam 
ei ole, esimest-teist kursust peaaegu 
ei tunne, enamikul meist on oma 
perekond ning seetõttu vaatad in
nustunud nägudega toimekalt sagi
vaid noori pitsitusega rinnas. Mi
dagi hakkab pöördumatult mööda 
saama. Ei mõista neid, kes ohka
vad tõemeeli, et saaks see ülikool 
ometi kord läbi. Enamik mu kaas
lasi arvab, et käiks pikemalt mõtle
mata teist niisama palju veel üli
koolis. Ja siis juba teadmisega, et 
pole veel kedagi loenguga targaks 
loetud, et õpetatava omandamine 
loob ainult e e l duse  heaks spet
sialistiks kujunemisel. Käiks aru
saamisega, et tegelikult kujundab 
sind keskkond, milles liigud, ja 
eelkõige sinu enda konkreetne te
gevus selles keskkonnas kui hinda
matu kogemuse allikas. Ennast ku
jundad sa ise, siin on asendamatud 
kogemused tööst komsomolis, 
EÜE-s, ÜTÜ-s ning üldse alal, mi
da me nimetame ühiskondlikuks 
tööks. Ainult see loob vajaliku 
aktiivse hoiaku.

Peale menetluspraktika lõppu oli 
diplomitöö kirjutamise aeg. Et sain 
selle tööga mõnevõrra varem maha, 
siis jäi kuni riigieksamiteks valmis
tumiseni seda paljuoodatud vaba 
aega. Lugesin, mis lugemata oli 
jäänud, käisin kodus, aitasin vane
maid, puhkasin. Aga midagi polnud 
korras, ei andnud rahu, millestki 
oli puudus. See ebamäärasus kestis 
seni kuni istusin Toome raa
matukogus maha ja hakkasin tea
dusliku kommunismi riigieksamiks 
algallikaid uuesti läbi töötama — 
konspekteerima. Siis nagu leidsin 
end ja mõistsin, et puudust olin 
tundnud sellestsamast vaiksest 
tööst. Järelikult kuulub see harju- 
mus-vajadus ka selle «kõrgema» 

hulka.

Õigusteaduskonna diplomand 
RAIT MARUSTE

A K U TE A D U S K O N D  1802 -1977
Seoses Tartu ülikooli taasavami

se 17,5. aastapäeva laialdasema tä
histamisega käesoleval aastal toi
mus 27. aprillil arstiteaduskonna pi
dulik teaduslik koosolek «TRÜ arsti
teaduskond 1802— 1977». Peale tea
duskonna õppejõudude ja üliõpilas
te võtsid koosolekust osa rektor 
prof. A. Koop, ENSV tervishoiumi
nistri esimene asetäitja med. dr. 
Endel Kama ja rida juhtivaid va
bariigi tervishoiuorganisaatoreid 
ning Tartu kliinikute arste. Rektori 
avasõna järel kuulati 5 ettekannet.

Professor L. Allikmets käsitles 
oma ettekandes arstiteaduskonna 
osa teadusliku mõtte ja uurimistöö 
ning meditsiinilise kõrghariduse 
edendamises maailmas, kultuuri 
ja tervishoiu arengus. Samuti pea
tus ta Tartu ülikooli kasvandike 
osal arstiteaduse arendamisel pal
judes riikides. Ka praegu valmistab 
ülikool ette arste teistele liiduvaba
riikidele (näiteks spordimeedikuid). 
Lähemat käsitlust leidis teaduskon
na sõjajärgne areng ja praegune 
teaduslik-pedagoogilise kaadri tase 
erialade kaupa. Väga positiivse hin
nangu andis L. Allikmets professo
rite A. Valdese ja A. Linkbergi te
gevusele teaduskonna dekaanina ja

teaduslike koolkondade loojatena.
Dotsent V. Kalnin peatus oma et

tekandes õppetöö korraldusel tea
duskonnas 175 aasta jooksul, kir
jeldades muutusi kateedrite arvus, 
õppejõudude ja üliõpilaste arvus 
ning analüüsides muutuste põhju
si. Arstiteaduskond tõusis eriti väl
japaistvaks möödunud sajandi lõ
pul ja ka praegu areneb teaduskond 
jõudsalt (ligi 1500 üliõpilast ja 
210—220 õppejõudu ja teaduslikku 
töötajat).

Professor E. Käer-Kingisepp kä
sitles omaaegsete Tartu ülikooli 
väljapaistvamate füsioloogiaprofes- 
sorite tegevust (Rathke, Bidder. 
Al. Schmidt, Fleisch, Tiitso jt.), sa
muti nende koolkondade hilisemat 
arengut. Enam tähelepanu pööras 
ta professorite Friedrich Bidderi ja 
Aleksander Schmidti tegevusele, kes 
mõlemad olid pikemat aega ka ars
titeaduskonna dekaaniks ja ülikooli 
rektoriks ning tegid palju teadus
konna materiaalse baasi arendami
sel (vana-anatoomikumi ehituse lõ
puleviimine, uue-anatoomikuni ehi
tamine, kliinikute laiendamine jne.).

Professor K. Kõrge uurimuses 
toodi huvitavaid andmeid südame- 
vereringesüsteemi haiguste diag

nostikast, epidemioloogiast ja hos
pitaliseerimise dünaamikast 100 
aasta vältel Tartus. Ettekanne an
dis hea ülevaate diagnoosimeeto- 
dite täiustumisest ja südame-vere- 
ringesüsteemi haiguste diagnooside 
nomenklatuuri täpsustumisest, eriti 
viimase 40 aasta jooksul. Hospitali- 
seeritute üldarvust on südame-ve- 
reringesüsteemi haiguste all kanna
tavad hõivanud järjest suurema osa, 
eriti viimasel kolmel kümnendil. 
See on põhiliselt tingitud vanema
ealiste haigete laialdasemast haig
laravist seoses tervishoiukorralduse 
olulise paranemisega.

III kursuse üliõpilane S. Naza
renko käsitles üliõpilaste teaduslik
ku tööd läbi aegade ja peatus ka 
ÜTÜ kolmekümneaastasel tegevu
sel. Ettekandja tõi kujukaid näiteid 
sellest, kuidas aktiivne uurimistege
vus üliõpilaspõlves on olnud vilja
kaks kooliks suurele osale praegus
test väljapaistvatest vabariigi me- 
ditsiiniteadlastest.

Koosoleku ajaks oli dotsent 
J. Tammeoru eestvedamisel välja 
pandud ka fotonäitus teaduskonna 
tegevusest.

U D O  TARVE

TRÜ nõukogu

ÜTÜ laureaadid...
(Algus 1. lk.)

saanud töö teemat, on neidki, kelle praegune töö pole sellega hoopiski 
seotud. Teadusliku töö tegemise kogemusi sai sellest siiski igaüks. Hin
natav on juhendavate õppejõudude osa. «Kahjuks on nende hulgas seni 
vähe professoreid olnud, kõigest 3,» mainis rektor. Paslik oleks siin
kohal juhendajategi nimed ära tuua: professorid J. Saarma, J. Rebane, 
L. Allikmets, dotsendid, J. Ant, E. Salumaa, H. Tõevere, R. Vihalemm, 
J. Maaroos, A. Lind, L. Mehilane, V. Ruus, L. Kiik, I. Volkov ja vanem
õpetajad J. Karu, A. Susi, P. Kenkmann.

Tähelepanu väärib tõik, et arstiteaduskonna üliõpilane Andrus Arro 
sai ühiskonnateaduste konkursil medali ja erialasel konkursil diplomi. 
Ühiskonnateaduste konkursi 5 diplomi omanikud on kõik peale ühe 
ajalooteaduskonna üliõpilase hoopis teistest teaduskondadest.

Laureaate õnnitlesid veel prof. J. Rebane, dots. J. Tammeorg, kom- 
somolikomitee sekretär K. Liiv. VARJE SOOTAK

(Algus 1. lk.)
NLKP liikmete arv nende hulgas on kasvanud: 1975. a. 28%, 1976. a. 
39,1%. Sel aastal on NLKP liikmeid kandidaatide hulgas 51%.

Siiski ei saa veel rahul olla kõikide kateedrite tööga. Mõnel pool täi
detakse halvasti niigi väheseid eraldatud kohti. Igal pool ei ole mõel
dud ka kandidaatide reservi loomisele. Otsuses juhitakse tähelepanu 
puudustele ning tehakse ettepanekuid aspirantuuri töö parandamiseks.

^  P a r t e i k o mi t e e  sekretär  dots.  A. Kiris tegi ü l e 
vaate  e t t e v a l mi s t u s t e s t  S u u r e  S ot s i a l i s t l i ku  O k 
t o o b r i r e v o l u t s i o o n i  60. a a s t a p ä e v a  t ähi s tami seks .  
On moodustatud ettevalmistuskomisjon eesotsas õppeprorektori kt. 
U. Palmiga, on kinnitatud üleülikooliline ürituste plaan. Kommunistli
kud noored on aktiivselt osa võtnud veebruarikuus toimunud üleliidu
lisest komsomolikoosolekust «Igale kommunistlikule noorele kommu
nistlik ideelisus ja aktiivne ellusuhtumine», praegu toimub võistlus 
õiguse eest alla kirjutada Leninliku Komsomoli raportile NLKP Kesk
komiteele Suure Oktoobri juubeliks. Õnnestunud üritus oli internatsio
naalses kasvatustöös VI rahvaste sõpruse päevad. Peeti teaduskondade- 
vaheline viktoriin «60 aastat nõukogude võimu», ÜTÜ konverentsid, 
talituriaad. Ülikooli ajalehes ilmub temaatiline rubriik «Tagasivaade», 
kuulutati välja ajakirjanduskonkurss. Vastavasisulised üritused toimu
vad ka teaduskondades ja teistes allasutustes. Sügissemestrisse jääb 
üliõpilaste teaduslik-teoreetiline konverents TRÜ komsomoli ajaloost, 
teoreetiline konverents «Teadus ja nõukogude kaasaeg», poliitiliste lau
lude konkursi II voor ja mitmed teised üritused. Eespool öeldut kokku 
võttes võib öelda, et seni toimunu on hästi tehtud, ettevalmistused kul
minatsioonini aktuse ja kontserdini novembris jätkuvad.

^  Rektor  prof.  A. Ko o p  t u t vu s t a s  ül ikooli  t a a s 
a v a m i s e  175. a a s t a p ä e v a  t ä h i s t a mi s e k s  m o o d u s t a 
tud k o mi s j o n i  tegevust .  Alakomisjonid on hakkajad olnud 
(H. Palamets, T. Ilomets, V. Haamer jt.). Eriti tõsine töö seisab ees 
majanduskomisjonil. Kõrvuti üleülikooliliste üritustega tegutsetakse ka 
teaduskondades ja allasutustes.

#  L õ p u k s  kuul at i  ära i n f o r m a t s i o o n  õ p p e j õ u d u d e  
k v a l i f i k a t s i o o n i  tõstmi sest  m ö ö d u n u d  aasta !  

(L. Saag) .  . . .
1976. aastal tõstis kvalifikatsiooni 129 õppejõudu, kvalifikatsiooni 

tõstmise teaduskonnas aga ainult 46 õppejõudu, s. o. 14% vähem nõu
tavast. Teaduskonniti tõstis õigusteaduskonnas oma kvalifikatsiooni 39, 
ajaloolastest 29, majandusõppejõududest 27%. Lubamatult madal on 
see protsent kehakultuurlaste!, filosoofia kateedris, NLKP ajaloo ka
teedris, eriõpetuse kateedris. Küsimust tuleks arutada teaduskondade 
nõukogudes. Raskusi on ka kvalifikatsiooni tõstmisele suunamisega: 
kateedreis ei ole aastate peale võrdset jaotust. Kvalifikatsiooni tõstmi
sele on vaja senisest rohkemat tähelepanu ja tõsisemat suhtumist.

#  Koosolekul hääletati õigusteaduse kandidaadile Kal le  N i g о - 
lale dotsendi kutse taotlemise poolt.

Üliõpilased 
Helsingist

17. mail külastas meie ülikooli 
Helsingi Tehnikainstituudi neljast 
noormehest koosnev delegatsioon, 
kelle visiidi võib mahutada hiline
nult TPI rahvaste sõpruse päevade 
raamidesse. Petri Pöyhänen (elektri- 
osakond), Jarmo Skarp (elektriosa- 
kond), Lauri Rissanen (arhitektuu
riosakond) ja Jyrki Myllyvirtä rää
kisid oma kõrgkooli elu-olust ja toi
metustest. Helsingi Tehnikainstituu
dis õpib 5308 üliõpilast.

Kolm üliõpilasorganisatsiooni 
hoolitsevad üliõpilaste huvide kaits
mise eest. Aktuaalseid probleeme 
on mitmeid. Esiteks muidugi üliõpi
laste omavalitsuse sõnajõu tu
gevdamine üliõpilaskiisimuste la
hendamisel. Üliõpilasvalitsuse ju
hatus valitakse iga kahe aasta järel 
uuesti. Populaarsuse võitnu võib 
edasigi kaitsta tudengite huve. 
Tudengid püüavad võidelda ka õp
peplaani parema korraldamise 
eest. Nõutakse suuremat sõnaõigust 
ja rohkem üldhariduslikke aineid.

Üliõpilasringe toetab materiaal
selt ka linnavalitsus, kuid põhisis- 
setulek saadakse siiski üliõpilaskon
nalt.

Sessioonidega on Helsingi Teh
nikainstituudis veidi raskem kui 
meil. Neli korda aastas tuleb end 
kokku võtta. Korraga aga on siis
ki arvestusi ja eksameid vähem. 
Minimaalseks õpiajaks on 4,5 aas
tat, keskmiselt tuleb aga kuus aas
tat. 85—90% sisseastujaist peab 
vastu ja saab diplomi. Neist on 
vaid 16;% naisüliõpilasi.

cSeda ja palju muud rääkisid 
meile soome tudengid. Pärast tut
vumist mindi samal õhtul tagasi 
Tallinna, kaasas soov veelgi Tar
tusse tulla.

HEINIKE HEINSOO

MALEVA ESIMENE TÖÖ'PÄEV
fa

14. mail toimunud laupäevak oli 

EÜE Tartu päevade üks tähtsamaid 

üritusi. Tööpäev algas hommikul pi

duliku avatseremooniaga ülikooli 

uue raamatukogu ehituse juures, 

kus sõna võtsid rektor Arnold Koop, 

EÜE komandor Toomas Mendelson, 

kes andis rektorile üle sümboolse 

kellu, ELKNÜ TRÜ komitee sekre

tär Kalle Liiv, Üleliidulise Üliõpi

laste Ehitusrühma peainseneri ase

täitja Nikolai Sobolev ja EÜE 

Tartu tsooni komandör Ülo Langel.

Tööst võttis osa enam kui 230 

malevlast. Töötati seitsmel erineval 

objektil.

Esimesel fotol on näha ühe töö

rühma kraavikaevamise algust, tei

sel aga selle töö lõpetamist.

KALEV SALLA tekst ja fotod



Tänane «Littera» esitab lugejale 
kaks arvustust, mille autorid on 
eesti filoloogia kirjanduse eriharu 
esmakursuslased. See on omamoo
di järg juba varem avaldatule (vt. 
«TRÜ» nr. 13) ja võiks kujutada 
endast n.-ö. õpipoisitööd kriitiliseks 
tunnetuseks vajalike oskuste oman
damise vaevarikkal teel.

Kas saame selles näha juba tänas
te kriitikute järelpõlve või on see 
alles koolikirjandi jäikadest, hinde
le «viis» orienteeritud, kuid tihtigi

mõtet kammitsevatest kompositsi
oonireegliteel vabanenud noorte 
eneseväljendus — üks retsensioon ei 
anna loomulikult niisuguseks otsu
seks täit alust. Küll võiks ta aga 
ergutada teisigi kõnelema, kirjuta
ma oma lugemiselamusest ja selle
ga avardama dialoogi eesti kirjan
duse tänasest käekäigust.

Hall väli 
punases

M. Saat. Mida teha emaga?
«Looming» nr. 2, 1977

Mari Saat üllatas. Meeldivalt! 
(Ja igatahes pärast «Katastroofi».) 
See oli elamus killukesest tavali
sest tõelisest elust tema pisiasja
dega, mis kokkuvõttes pisiasjad 
polegi. Kui ma ütlen TAVALINE,

siis ei tähenda see siin millegi va- 
remkohatu igavat äratundmist, vaid 
tõelist, reaalset, vajalikku. Inim
likku!

Nn. tavaline algab juba pealkir
jas — «Mida teha emaga?» Näib, 
kuigi ise veel otseselt pole koge
nud, kerkib see probleem enamiku 
ette, kes loovad oma pere ja (ema)- 
kodust lahkuvad. Niisiis — igapäe
vane situatsioon: ühel kevadlaupäe- 
val, nagu vist juba pikka aega, 
seavad lapsed end vastumeelselt 
emale maale appi minema (oleks 
ju endalgi tuhat tegemist).

Ometi kohtuvad nad kõik, lapsed 
ja lapselapsed, miniad-väimehed, 
ema juures. Ja kuigi kogu nädala
vahetusel ripub miski õhus, konflik
tid küll söögilauas, küll laudas — 
ikka mõistatamaks, mida lõppude 
lõpuks teha emaga, et lõpeksid need 
abikskäimised — lõpeb see kõik 
lõputa. Ehk: vist ainuõige lõpuga. 
Kõik nad tulevad, kui abi vaja. 
Arvatavasti ikka läbi pahade tuju

de ja vastuseta küsimuse. Ent tule
vad. Sest — mida sa ikka teed 
emaga, kes oma kodutalu sisse kas
vanud. Pealegi, kui endagi mõtted 
puhtast eluvajadusest sageli lapse- 
põlvekoju kipuvad —  küll mälestus
te, küll kartulite ja muu toidukraa
mi, küll uhkuse pärast, mis ei lu
bakski emal kodutalust linna kolida. 
Ja üldse võisid nad ainult siin tun
da: «Pere on puhas, roosa ja rau
ge.»

Pole just sagedane kaasaegses 
kirjanduses kohata konkreetseid, 
lõpuni peetud rangelt karakteriloo- 
gikat jälgivaid karaktereid. Selles 
suhtes on M. Saadi teos erand. 
Oma värskuses huvi pakkuv. Vii
mastel lehekülgedel võin juba täp
selt ette kujutada, kes nad on, need 
Mardi Miili lapsed, ja võin ka va
balt neile või enamikule neist vas
ted leida enda ümbert. Vaimustu
seni viis mind Eve — Ema lapse
laps, üsna seesama, kes ma olin

veel mõne aja eest. Ja üldse on 
tore, et seesama tähelepanu, niida 
täiskasvanutele pööratakse, saab 
lastelegi osaks. On neil ju eluski 
täiskasvanutega võrdne roll! Eriti 
veel ühes suures peres.

Argipäevast elupilti raamib Säadi 
kirjanikuomapära, kajastugu see 
siis kõigi tegelaste paralleelses jäl
gimises, kõigile neile võrdselt 
pööratavas tähelepanus, tõe
poolest selles stsenaariumistiilis 
või juba «Katastroofist» meeldejää
nud kaines, objektiivsust ja kõrvalt 
vaatlejaks jäämist taotlevas stiilis, 
mis ometi on kummaliselt osavõt
lik.

Ja kokku saabki M. Saadi raama
tust seesama, mida Ilmar filmina 
läbi kavatses viia: «... Aga mitte 
punased marjad halli sees, vaid 
ümberpöördult — ta koob erksad 
värvid halli haavama, aga hall jääb 
ikka sisse igatsema — niimoodi!»!

MIRJAM SOE KÕRV

«Vihmapiiskadega» jätkab Kuus- 
berg analüütilise romaani viljele
mist eesti nüüdisproosas. Kas tead
likult või alateadlikult, see jäägu 
kirjaniku enda otsustada. Ent 
mõistuspärase alge prevaleerimise 
tunnetamine on küll vist omane 
igale lugejale. Kuusberg on jõud
nud siin nn. mõtisklusromaanini, 
kus tegelane on asetatud sundsei
sundisse, mis omakorda tingib tea
tava raamilisuse. Kuid see on ai
nult väline raam. Seespool on veel 
teinegi, mis peitub tegelastes en
dis: neid kammitsevad sisemised 
ambitsioonid. Nii Andreas kui Edu
ard on kindlalt kinni oma tõekspi
damistes, mida pole suutnud kõi
gutada isegi aeg. Vahe on ainult 
selles, et Andreas on oma ideaalku
jutluses jõudnud ajast ette, Eduard 
.aga vastupidi — jäänud ajale 
jalgu. See on aga lõhe, mis eraldab 
neid teineteisest alatiseks.

Ei ole ilmselt juhuslik, et autor 
on asetanud oma peakangelased 
kõrvuti haiglavoodisse, Nimelt see 
asjaolu tingib eriti terava kokku
põrke erinevate maailmavaadete va
hel. Hargnevad dialoogid, mõtisk
lused, pihtimused, tegevuspildid on 
vastuolus ajalise järgnevusega. 
Just siin avaldub autori kontsept
sioon, 'milles realiseerub tema tege
laste sotsiaalne aktiivsus. Seda on 
väljendanud V. Gross kirjanike 
kongressil antud ülevaates «Viimase 
viie aasta proosakirjandusest»: 
«... inimene liigub, s. o. tegutseb 
niikaua, kuni ta elab, ning vastu
tab ühiskonna ees oma tegude 
eest.»

Eks ole ju Andreas Jallakule 
omane just tegutsemiskirg, maail
ma paremaks muutmise tahe. See 
on tema elus peamine, ja nagu ta 
ise ütleb, «võtvat ta maailma asju 
nii, nagu põeks ta alles murdeea 
maailmavalu.» Puhuti tekkivat tal 
kahtlus, kas poliitika ei asu mitte 
tema ja elu vahel, sest Andreas suh

tub poliitikasse nagu oma isiklikku 
ellu. Siit ka see palju kõneainet 
tekitanud isikliku õnne probleem 
tegelases endas. Tahaks vastu vaiel
da M. Kaldale, kes viimases «Loo
mingus» väidab, et «teise inimese 
elubilansi hindamisel omade isik
like õnnekriteeriumide alusel tuleb 
olla ilmselt väga ettevaatlik.» Tõsi 
küll, ettevaatlik peab olema, kuid 
kas just väga, on küsitav. On ju 
igal inimesel siiski oma seisukoht, 
oma õnnekontseptsioon, nagu väi
dab ka M. Kalda, ja milleks haka
ta seda teadlikult lõhkuma, abst
raktseks, endale tunnetamatuks 
muutma? On ju iga kriitik ka tea
tud määral osalev retseptsiooniprot-

ainult kõnnivad erinevaid radu.
Eduard Tõnupärt on ajarataste 

vahele jäänud, kuid pole alistunud. 
Kahtlemata on aeg ka temas oma 
töö teinud ja mõndagi ümber ku
jundanud, kuid Eduard püüab seda 
endas tõrjuda. Ta usub ikka veel 
oma tahtekindlusse, jõusse, mis tal
le juba küllalt hoope on andnud. 
Alles palatis, lamades kõrvuti 
Andreasega, tunnetab Eduard üha 
selgemini, et ta on vrakk, mis le
kib iga kandi pealt. On selge, et ta 
ei hinda enam ümber vaateid elule, 
kuid midagi temas ometi murdub 
ja teiseneb. Kuusberg jätab Tõnu- 
pärdi kuju teoses sisemiselt vähe- 
avatuks, mistõttu saame üksnes ai-

re, olles eelnevalt kõik detailselt 
läbi kalkuleerinud. Just see kaalut
lev ja laveeriv eluviis kõrvu And- 
rease tulisuse ning Eduardi tahte
kindlusega osutub taunitavaks. 
Kuid Taaveteid on tänapäeval pal
ju ja nendega kommunismi üles ei 
ehita — selline on ilmselt nii 
Andrease kui ka autori enese vaa
tepunkt. Kontrast on tõesti tugev, 
ent samal ajal mitte elukauge. 
Kolmikpositsioon, mis sedastub 
kolme endise Juhkentali poisi sot
siaalse mina vastandatusest, on 
rakurss, mis tõstatab konflikti nen
de suhtes.

Kuldse kesktee valib endale Jaak

Kas analüütilise epohhiga 
lõppvaatus ?
sessis, kus igal vastuvõtjal võib ja 
peab olema oma eriarvamus. Nii 
tuleks ka siin lähtuda eelkõige 
oma isiklikust minast (nagu kriiti
kud seda teinud ongi) ja otsustada 
(või siis hoopis otsustamata jätta) 
oma arusaamadest lähtudes.

Tulles tagasi teose enese juurde, 
tahaksin veel kord tsiteerida V. 
Grossi: «Kommunisti vastutus ühis
konnas toimuva eest on eriline, on 
kohustavam ja ka deformatsioonid 
tema eetikas seetõttu erikaalult 
raskemad.» Kohusetunne on joon, 
mis lööb Andreasel välja igal pool. 
Ta ei armasta teha poolikut tööd 
ega jääda milleski pealiskaudseks. 
Ta püüab ise kõiges äärmise põh
jalikkusega selgusele jõuda ning 
sisendab seda teistelegi. Seetõttu 
ei pane me sugugi imeks, kui tun
netame Andrease mõningast poole
hoidu isegi Eduardi suhtes: on nad 
ju mõlemad ühtviisi sirgjoonelised,

mata lõhet, mis tekib tegelases en
das. Ehk oleks tahtnud näha sise
mise mina avaramat paljastamist, 
sest antud karakter pakub kahtle
mata rohkem võimalusi, kui Kuus
berg kasutanud on.

Kuusbergi meisterlikkus seisneb 
eelkõige eredate tegelaskujude loo
mises, nende asetamises aja keerd
käikudesse, pidevasse võitlusse ise
enda ja ümbritsevaga. Kuid on ka 
teiseplaanilisi karaktereid, kes ko
hanevad kõigega, lastes aja justkui 
endast läbi voolata- kaasa haara
tes üksnes kasuliku. Viimaste hul
ka kuulub kindlasti Taavet Tomson
— järjekordne näide karjeristlikust 
ellusuhtumisest. Autor ei anna Taa
veti juures mingeid väliseid nega
tiivseid jooni — tema antipaatsus 
(kui seda üldse nii võib nimetada) 
avaldub läbi ümbritseva suhete- 
prisma. Kasvõi selles, kuivõrd kül
malt ja kainelt naib ta Jallaku tüt

Nootmaa. Kui V. Pohla heidab 
ette Nootmaa vähest sotsiaalset 
aktiivsust, siis on tal kahtlemata 
õigus. Ent tuleb siiski tõdeda, 
et igaühest ei saa revolutsiooni 
tegijat, nii nagu ei saa igaühest 
reeturit. Nootmaa puhul võime 
kindlad olla, et otsustaval het
kel ei saa ka temast reetjat. Kas 
tasub otsida igaühest pulbitsevat 
tuld, mis põleb lahvatava leegiga?

Igati sooja tunde tekitavad meis 
ka sanitar Ella ning Nikolai Kur
vits. Veel kord kiitus Kuusbergile: 
ei ole enam ammu kohanud nii 
eredalt esile kerkivaid kõrvaltegela
si. Antud juhul ei saa kuidagi öel
da neid nii trafaretseks kujunenud 
sõnu, et nad on ainuüksi «peatege
lase parema avamise teenistuses». 
Nii Ella kui Kurvits on küll vahe
tult seotud mõlema infarktihaigega, 
kuid nad moodustavad kumbki just

kui omaette väikese maailma, olles 
seal ise peategelasteks.

Kuusbergil on omadus luua nn. 
tingsituatsioone, kus tegelastel on 
oma kindlad rollid. Ma ei tea, kas 
see ka teistele nii tundus, kuid 
esmakordselt Kuusbergi lugedes ta
jusin, et tegelased on justkui kam- 
mitsais. Pidevalt tekkis tunne, et 
nad tahavad neist vabaneda, kuid 
ei saa. Tekib küsimus, kas Kuus
berg ei ole siin tinglikkusega mit
te veidi liiale läinud Äkki hakkab 
vorm nii lõpuks ahendama teose 
sisulist külge, mis toob paratama
tult kaasa teatava eksogeense dis
tantseerituse? «Vihmapiisku» võib 
võtta kui piirnähtust, üle mille 
astumine on juba küsitava väärtu
sega.

Teos lõpeb lüürilis-konstateeriva- 
te sõnadega vihmapiiskade langemi
sest. Sümboolne ja samal ajal nii 
igapäevane. Autor esitab meile väl
jakutse ning samas ka vastab sel
lele. Kui harva me siiski kuulame 
vihmapiiskade langemist? Kas me 
üldse kuulame? Ja kui me seda tee
megi, kas ei kammitse meid mõte, 
et on juba hilja: midagi on kadu
nud kättesaamatult minevikukau- 
gusse, sinna vihmapiiskade kohi-

о. Jõgi on ütelnud, et «Kuusbergi 
romaanisari moodustab analüütilise 
heksaloogia nõukogude võimu keh- 
testajate kujunemisest ja teest läbi 
mitme aastakümne.» «Vihmapiisad» 
oti ajaliselt selle epohhisarja vii
mane romaan. Ent ei usu teps mit
te, et ka sarja lõppteos. Kuusbergi 
sulg tundub olevat veel küllalt 
terav, käsitlemaks aktuaalseid ühis
kondlik-poliitilisi ja sotsiaal-eetilisi 
probleeme.

MART ALTSOO

TÕLKEVÕISTLUSE 1977 LAUREAADID
Seitsmendat aastat järjest tehti kokkuvõtteid TRÜ tõlkevõistlusel. 

Tõlgitud oli sel korral saksa, vene, prantsuse, leedu, soome, türgi, 
tatari ja jaapani keelest, enamasti proosateoseid, kuid ka luulet. Zürii, 
mille koosseisu kuulusid Urve Lehtsalu, Mari-Ann Palm, Ain Kaalep, 
Jüri Talvet, Peeter Torop, Inna Feldbach ja Linnar Priimägi, konsul
tantidena Pent Nurmekund ja Mihkel Loodus, otsustas esile tõsta ja 

auhinnata järgmisi noori tõlkijaid:

I auhind — H ELLE  KULL, eesti fil. III k. (tõlge prantsuse keelest: 

F. Sagani «Imelised pilved»).

Kolm II auhinda
— BIRUTE ZELVITE, eesti fil. II k. (tõlge leedu keelest: 

P. Skodžiuse «Süžee lühijutu jaoks»).
— Ü LLE M A SIN G , saksa fil. II k. (tõlge saksa keelest: 

H. Kanti «Elulugu, teine lõik»). ___________

— MARI RO OSA AR , eesti fil. V k. (tõlge saksa keelest: 

F. Hebbeli «Lehm»). (>
Kaks III auhinda

— BIRUTE ZELVITE  (tõlge leedu keelest: R. Klimase «Kõr

gustes õitselepuhkenud hing»).
— RAM IA  M IFT JA H ETD IN OV , eesti fil. IV k. (tõlge tatari 

keelest: H. Tukai luuletused).
Ergutusauhind määrati A N U  U U STA LU LE , eesti fil. II k. (tõlge soome 

keelest: P. Häänpää «Viiskümmend kilomeetrit»).
««Loomingu» Raamatukogu» eripreemia parima tõlke eest NSVL  

rahvaste keeltest saab BIRUTE  ZELVITE.
Tõlkevõistluse 1977 lõpetamine ja parimate tõlkijate autasustamine 

toimub esmaspäeval, 23. mail k. 18 peahoone audit. 127. Oodatud on 

kõik asjahuvilised.
Zürii

kõik selle osakonna õppejõud. Tema 
algatusel hakati korraldama üliõpi
lastele auhinnatõid ka raamatupi
damise alal alates 19(24. a. 1925. a. 
reorganiseeriti kaubandusteaduse 
osakond ümber majandusteaduse 
osakonnaks. Samal aastal valiti K. 
Müller õigusteaduskonna abisekre- 
täriks, millist ametit ta pidas kuni 
1929. aastani. Ii5. märtsist 1926 
kuni 15. märtsini 19217 ofi ta õigus
teaduskonna sekretär (tollal asen
das see prodekaani). 1928. a. valiti 
K. Müller raamatupidamise ja kir
javahetuse dotsendiks. Sama aasta 
sügisel hakkas ta lugema bilanssi
de teooriat. 1929. a. suri senine 
saksakeelse kirjavahetuse lektor fi
loloogiakandidaat F. Bettac. Nüüd
sest peale luges ta nii eestikeelset 
kui ka saksakeelset kirjavahetust. 
Aastast 1926 töötas «Praktilise po
liitilise ökonoomia seminari raama
tukogus», milles leidus raamatuid 
ka raamatupidamise kohta. 1931

‘ (Järg 4. lk.)

t e i n u s t
Dotsent Karl Müller

Varematel aegadel puudus Tartu 
ülikoolis raamatupidamise õppejõu 
ametikoht. Seda distsipliini luges 
mõne teise aine õppejõud muu hul
gas. Nii pidi Rootsi ajal matemaa
tikaprofessor ka arvestust lugema. 
Hiljem tegid seda kameralistika jt. 
õppejõud. Alates 1. juulist 1920 kut
suti ellu kaubandusteaduse osakond, 
kus oli ette nähtud ka raamatupi
damise õppejõu ametikoht.

Veebruaris 1922 valiti raamatupi
damise ja kirjavahetuse dotsendi 
ajutiseks kohusetäitjaks KARL 
BERNHARD JOOSEP RU DOLPH  
MÜLLER, kes oli sündinud Kures
saares 19. mail 1877, samas lõpe
tanud gümnaasiumi 1900 ja 1904 
omandanud kaubandusteaduse kan
didaadi kraadi Riia Polütehnilises

Instituudis, seejärel õpetanud 12 
aastat Simbirski (praegu Ulja- 
novsk) kommertskoolis raamatupi
damist, kirjavahetust, saksa keelt ja 
muid aineid. Enne Tartusse tulekut 
oli ta Riia Polütehnilise Instituudi 
dotsendi kohustetäitja ja valimiste 
•ajal täiendas end Saksamaal suur
ettevõtete raamatupidamise alal.

Alates 20. aprillist 192,2 loeti Karl 
Müller ametisse  ̂ astunuks. Sama 
aasta sügisel hakkas ta lugema raa
matupidamist ja kirjavahetust. 
Järgmisel aastal lisandus veel era- 
majandusteadus. Kaubandusteadu
se osakonna tegevust juhtis algul 
õigusteaduskonnakogu, kuid april
list 1923 hakkas seda juhtima kau
bandusteaduse osakonna õppejõudu
de konverents, millesse kuulusid

Repliik

Tõepoolest — keemikute järje
kordne triumf: nii ülekaalukas võit 
kinnitab seda. Numbritest olulisem 
on aga, et võideti filolooge filoloo
gias. Iseasi muidugi, paljukest kõ
nealusel «matškohtumisel filoloo
gias» selle teadusega tõepoolest 
ühist oli. Paraku lõi läbi see, kel 
mälu maht suurem ning kel olnud 
aega ja tahtmist entsüklopeedia 
vastavad artiklid ning P. Ariste 
«Maailma keeled» pähe õppida. Viie
le jagatult ei osutunud see üle jõu 
käivaks. Liiati näivad keemikutest 
kuulsustele säärased (mälu)mängud 
spordiks saanud olevat. Kuid sa
mas ei saa jätta tunnustamata nen
de entusiastlikku teadmistejanu.

Juhuslikult on teada, et filoloo
gid, kes «määritud humanit aar las
te au särama löömiseks» söandasid 
tulest ja veest läbi käinud mnemo- 
koriifeed välja kutsuda, koopteeri- 
sid puuduvate asemele mõned võist- 
konnaliikmed alles kaheteistküm
nendal tunnil. Siit ei maksa aga 
filoloogidele mingit õigustust otsi
da. Eks anna see tunnistust arme
tult lühikesest tagav aramängijate 
pingist. Üht haru pidi jõuame siit 
tagasi L. Priimäe «Filoloogia man
dumiseni» («TRÜ», nr. 5, 1976. a.). 
See peaks panema kõik filoloogia- 
üliõpilased mõtlema oma ambitsioo
nidele ja eeldustele. Filoloogiatea
duskonnas õppimine ei tohiks oma
ette veel mingi väärtus olla, kahjuks 
on aga üsna igapäevane, et kõlav 
silt ja kaunis paketid katavad tüh
just. Kui aga juba I kursuse üli
õpilane peab end filoloogiks, kuhu 
siis veel võimalik on edasi minna?

Filoloogiateaduskonna
üliõpilane



«TÕELISELT ÜLEÜLIKOOLILINE ÜRITUS»

Alustuseks. Üks spordipäeva pea- 
organisaatoreist, ülikooli rahva- 
spordinõukogu esimees Uno Sahva: 

«Tore, tõeliselt üleülikooliline 
üritus oli. 0 ’savõtjakaarte laekus 
1253, lisaks veel umbes 300 esine
jat. Seega oli sellekevadisel ülikoo
li spordipäeval väljas üle poolteise 
tuhande inimese.

Eesmärgiks polnud kõrged sport
likud tulemused, ei olnud eraldi 
võistlejaid ja pealtvaatajaid — osa 
võtsid kõik. Vähemalt matkamisest. 
Ja see meie sooviks oligi: anda 
igale üliõpilasele ja õppejõule või
malus minna loodusse, puhata ja 
lõdvestada end enne pingelisi eksa
meid, saada osa päikesest ja kevad- 
soojusest. Usun, et see meil ka 
õnnestus.»

Teatejooks. Spordivõistluste pro
loog. Võistkonnas viis neidu ja nii
sama palju noormehi. Osa võtsid 
kõik teaduskonnad peale bioloogide- 
geograafide. Oletatavad liidrid ei 
vääratanud: esimesena ületas fi- 
nišijoone kehakultuurlaste ankru- 
mees. Järgnesid majandus- ja ars
titeaduskond.

Pallimängudest. Võrkpallinais- 
kondi saadi kokku viis. Neli teadus

konda olid oma arvestuses külmad 
ja kained: panus tehti teistele ala
dele. Vanade rivaalide, kehakultuu
ri- ja majandusüliõpilaste kompro
missitus ja tulises heitluses olid üle 
noatera paremad esimesed (21:9). 
Kolmandat ja neljandat kohta ja
gasid omavahel matemaatikud ja 
arstid. Parima koha ülikooli vii
maste aastate võrkpalli ajaloos 
võitlesid välja filoloogid — kind
lalt viiendad.

Oma triumfi jätkas KKT võist
kond ka rahvastepallis. Kindel võit 
ning kolme ala järel täiseduga lii
der. Teiseks jäid meedikud, kolman- 
dat-neljandat kohta jagasid majan
duse ja füüsika-keemia teaduskon
na naistudengid.

Must päev oli favoriitidel kahel 
järgmisel alal. Jalgpallis ei tund
nud ülikooli koondis oma kurikuul
sate vastaste arstide ees mingit au
kartust ning saavutas raske, kuid 
igati teenitud võidu 3 : 2.

Järjekordselt varises kokku müüt 
profispordi võitmatusest korvpallis. 
Finaalis kohtusid tasavägistes män
gudes filolooge ja matemaatikuid 
võitnud arstid ning kõik vastased 
ülekaalukalt alistanud selle ala pä-

ristegijad — kehakultuurlased. As
jaarmastajad alustasid püüdlikult 
ja võitsid poolaja 10:8. Ka kohtu
mise teisel poolajal ei antud proffi
dele vähimatki võimalust vastumän
guks ja amatöörid olid võitnud 
20:14. Arstid said oma ainsa ala
võidu, kehakultuuriteaduskond esi
mese kaotuse.

Suunistus. Võistluse vanemkohtu- 
nik, rajameister Milvi Kivistik: 
«Väikeses metsatukas neli kontroll
punkti, rada imelihtne, nii et võit
jal Ivar Valgel (KKT I) kulus dis
tantsi läbimiseks aega vaid seitse 
ja pool minutit. Järgnevate kohtade 
pärast aga puhkes tasavägine heit
lus. Teiseks tuli 3-sekundilise edu
maaga III koha võitnud Urmas 
Musta ees (KKT II) ajaloolane Ain 
Mäesalu. Neljandaks jäi ainult 2 se
kundit halvema ajaga parim nais- 
võistleja Ше Kuusik (KKT II).

Võistkondlikult olid parimad viie 
võistlejaga esinenud majandusüli- 
õpilased, viis vaprat naisbioloogi- 
geograafi aga päästsid, mis päästa 
andis. Tubli II koht ning bio-geo 
turniiritabelisse kanti esimesed (ja 
ka ainsad) võidupunktid. Kolman
daks jäid kehakultuurlased (neli 
võistlejat).

VTK. N suguharu kurikuulsa nõia 
figgipuggi memuaaridele lisan (loe 
kõrvalt) niipalju, et kangikangu- 
tajatest oli parim Aivar Kuusik 
(arstit.) 35 korraga, Ain Niineste 
(31 korda) ja Andres Põhjala (24 
korda) ees.

Rasket raudmuna viskasid kõige 
kaugemale Raivo Hellermaa (õi
gust.), nimelt 11 m ja 42 cm, siis 
Arvi Laanemets (füüsika-keemiat.) 
ja Mati Heero (matemaatikat.).

Laskmine toimus maalilises kruu
saaugus. Lippude ja piirdenööriga 
piiratud laskesektoris said kätt ja 
silma proovida üle saja lasta taht
ja. Suure hulga neljaliikmeliste 
võistkondade hulgas osutusid pari
maks tulevased juristid. Järgnesid 
arsti- ja füüsika-keemiateaduskonna 
võistkonnad. Peakohtunik Peeter 
Teinfeldt märkis, et heade tulemus
te saavutamist segas tugev tuul.

Ja lõpuks. Üldvõidu ja spordi
päeva parima teaduskonna karika 
sai kehakultuuriteaduskond 51 
punktiga. Järgnesid arstit. (44,5), 
majandust. (38,5), matemaatikat. 
(30,5), füüsika-keemiat. (25,5), õi

gust. (25), filoloogiat. (2Г), aja- võitsid kõik. Küll aga võis kahju
loot. (11), ja bioloogia-geograafiat. olla neil, kes seekord linna jäid. Mis
(8). seal ikka, järgmisel aastal matka-

Tegelikult oleks võinud need ко- me jälle, 
had ja punktid vist ka kirja pane- PRIIT JÕGI 
mata jätta. Kaotajaid siin polnud,
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Olin just mõnusasti tukkuma jäänud, kui keegi mind õlast sakutas. 
Tegin pahaselt silmad lahti — minu kohale kummardus suguharu ai
nuke Jõõtprigi. «Aeg on minna,» sosistas ta enne veel, kui sain küsida: 
«Mis sa tahad, Jõõtprigi?» õigus küll — ees seisis viluloodri, pajaloo, 
kattepaadiku, aimiki ja veel teistegi suguharude jõumõõtmise ja muidu 
lustimise päev. «Saame kokku peakoopa kuue tamme all,» sõnas Jõõt
prigi, ja läinud ta oligi. Kiirustasin ruttu järele.

Suurte tammede all laiutas päratu hulk sõdalasi, koguni naised olid 
välja aetud. Kui hõimujuhid said tervitatud, hakkasime väekorras ja 
suurte sõjapiltidega rammukatsumispaika liikuma. See sai rahvast umb
selt täis.

Jõõtprigi tõi keele- ja meelekosutuseks kohe kannu mõdu, mida ma 
väiksemas nurgakeses salamisi tahtsin rüübata, kui hõimulehe «Edaje» 
korrespondent hirmus valju häälega karjuma hakkas. «Hüva märjuke,» 
lasin lendu repliigi ja läksin kaema. Väljakul käis raske võitlus naa- 
berhõimu pealiku pealuuga, mida kummagi suguharu noored sõdalased 
puu otsa varesepessa püüdsid visata, ltsra suguharu poisid paistsid 
seda mängu ennegi mänginud olevat. Kanged poisid. Pealuugi nende 
oma. Siis joosti kümme korda võidu peale edasi-tagasi, ei pannud tä
helegi, kes need võidumehed olid —  hoidsin oma viluloodritele pöialt, 
aga nad jäid hoopis lõppu. Peab ikka asja ise kätte võtma, arvasin, ja 
asusin kohe mõtetelt tegudele. Platsi ühes nurgas, just supipadade 
vastas rippus kahe puu vahel kang, mida kõik mehed kordamööda alla 
sikutamas käisid, aga ise hoopis nagu kummipallid kangi kohale ker
kisid (jalad maha ei ulatunud, ju vist sellepärast), üks proovis koguni 
35 korda. Tohoh, ei saa nüüd üht pulka maha tõmmatud, pahandasin 
ja haarasin kahe käega, sikutasin kuis jaksasin, käis raks ja . . .

. . .  keegi raputas mind õlast. Tegin pahaselt silmad lahti — minu 
kohale kummardus minu enda kursusekaaslane Priit. «Pagana vooster, 
miks sa spordipäeval ei olnud, kogu kursus oli kohal, aga sina põõ
nad!» pahandas ta punetava näoga.

VIKI PUKK

Mai 1977
Prantsusmaa viies Grand Prix

7. mail toimus Londonis Wemb
leys pärast mitmeid tähtaegade 
edasilükkamisi lauluvõistluse «Eu
rovision’ 77» lõppkontsert. Osale
vaid riike oli nagu mullugi 18. Pä
rast aastast vaheaega tegid taas 
kaasa rootslased. Kõrvale jäi Ju
goslaavia.

Hindamissüsteem. Iga osavõtva 
riigi telestuudios viibis žürii, mis 
koosnes üheteistkümnest mõlema 
soo esindajast, kes kuulusid erine
vatesse sotsiaalsetesse ja vanuse- 
gruppidesse ning hindasid (oma 
maa välja arvatud) laule kohe pä
rast esitamist 10 palli süsteemis. 
Nii saadi edetabel, mille alusel tea
tati pärast viimase loo lõppu punk
tid (I koha eest 12, II —  10, III — 
8 jne.) Pooletunnise hindamistsere- 
moonia järel oligi selgunud lõplik 
paremusjärjestus.

Tulemused. Esimene: MARIE 
MIRIAM  Prantsusmaalt lauluga 
«L’oiseau et l’enfant». Teine: inglas
te «Rock Bottom», mille kohta rää
giti, et see olevat kirjutatud 20 
minutiga. «It’s nice to be in love 
again» — Iirimaa ja kolmas koht. 
Huvitav on, et Inglismaa ja Iiri
maa said žüriilt enam esikohti, kui 
Miriam, kuid laulule «Linde lastele» 
kindlustas võidu ühtlane punktide 
arv kõigilt riikidelt.

V õ i t j a .  Marie Miriam on 20-aasta- 
ne. Sündinud Kongos. Portugali pärit
olu. Peab lugu klassikalisest muusikast

I
a brasiilia rütmidest. Varem  lauluvõist- 
ustel suurt edu pole saavutanud. Järje
kordselt leidis kinnitust tõik, et staarid 

«Eurovisioni» ei võida.
V  õ i d u l a u l .  Viimaste aastate tipp- 

/iisid võiks tinglikult jagada kahte kate
gooriasse: I —  pisaraid väljameelitavad 
meloodiad ja sõnad: «Pärast sind» 
(1972) ja «Nüüdki veel» (1973); II — 
rütmikad tantsulood: «Waterloo» (1974),

«Ding-dige-dong» (1975), «Hoia oma 
suudlused mulle» (1976).

«Linde lastele» paigutaksin esimesse 
gruppi. Tegu on taas šansooniga, m e
loodia pole küll nii lai, kuid see-eest on 
tüüpilised sõnad. Marie laulab sõjast, 
sellest, et sõda hävitab linde, aga lap
sed tahavad lindudega mängida.

Teised laulud. Lauluvõistluse 
olemus pole muutunud. Juba mitu 
aastat domineerivad sisutühjad 
šlaagrid mannetute sõnadega nagu 
esikolmiku lood ja ka SFV «Tele
gramm» (8. koht), Norra «Casano
va» (14.— 15. koht). Esialgsest ees
märgist tutvustada eri maade rah
vuslikke laule on kaugele kõrvale 
kaldutud. Ainsana pakkusid mida
gi omapärast ja rahvuslikku šveits- 
lased. Linhard-seksteti esitatud 
«Šveitsi leedis» kasutati pikoloflöö- 
ti, šveitsi sarve ja ka joodeldati. 
Austria ansambel «Schmetterlinge», 
kes oma loo «Boom boom boome
rang» ja lava-show’ga andekalt pi
lasid varasemaid «Eurovisione» 
ning plaadifirmasid, keda huvitab 
ainult kasum, jäeti koguni eelvii
maseks. Halvasti käis ka «kuue 
sõbra» (nii nimetati Portugali 
esindajaid) käsi. Laul uue elu ehi
tamisest selles riigis pidi kohta 
jaerama «Casanovaga». Mia Martini 
on kogu Itaalias tuntud solist, kes 
praegu elab suurest lavabisnessist 
tagasitõmbununa maal väikeses 
majas ning kasutab oma kuulsust 
võitluses naiste õiguste eest. «Eu- 
rovisioni» lauluvõistlusel aga võit
leva lauluga läbi ei löö. «Libera» 
pidi leppima kolmeteistkümnenda 
kohaga. Isiklikult pean seda laulu 
üheks paremaks.

Põhjanaabrid. Parimad on seni 
kuues koht 1973. ja ühe võrra hal
vem 1975. aastal. Ebaedu on teis

pool Soome lahte kutsunud esile 
pikki vaidlusi osalemise otstarbeku
sest, sest see on päris kallis üritus. 
Kuid poolt-hääli on ikka rohkem 
olnud, sest meelitab ilmselt suur 
kasum, mille võit kaasa toob. Näi
teks olevat «Abba» plaatide müügi 
sissetulekud suuremad Soome kogu 
ekspordist saadavast tulust. Nii 
püütaksegi luua tippmeloodiat by 
Made in Finland ja jõuda muusi
kamaailmas tasemeni, nagu on 
spordis Lasse Virenil. Mullu jäi 
Fredi, kellele pandi küll suuri loo
tusi, üheteistkümnendaks. Tänavu 
vilksatas lootusesäde. Nimelt and
sid iirlased Soomele esikoha ja 12 
punkti, kuid pärast seda algas lan
gus ning liidrikohal olnud Monica 
Asperlund ja «Lapponia» pidid 
leppima kümnenda kohaga.

Mida arvas filoloog? Märtsi lõpus 
toimus filoloogide ühiselamus sa
made laulude hindamine. Eelistati 
Šveitsi, Itaalia ja Soome lugusid. 
Päristulemustega langes ühte arva
mus vaid viimase osas. «Punaseks 
laternaks» jäi Rootsi looga «Beat
les». Kahjuks ei küündinud see ega 
teisedki laulud popmuusika klassi
kute tasemeni.

Mis saab edasi? Märgata oli ka 
üht positiivset tendentsi: erinevalt 
varasematest aastatest, mil püüti 
esineda inglise keeles, lauldi nüüd 
enamik laule emakeeles. See oleks 
ju üks samm festivali esialgse ees
märgi suunas. Jääb loota, et ka 
järgnevatel aastatel tehakse muu
datusi selles suunas, et «Eurovisi- 
oni» lauluvõistlus tõepoolest propa
geeriks eri maade muusikat ja kul
tuuri.

A N D U  LÄTTE

Noormehed! Laadimistöid saab teha teile sobival 
ajal ööpäev läbi. Töötasu (1.50—  

Tartu Lihakombinaat (Teguri 43) 2 rbl. tund!) makstakse välja pä- 
ootab noormehi laadimistöödele. rast iga tööpäeva lõppu.

Pöörduda tööpäevadel kaadriosa- 
konda (tel. 77-939), laupäeval-pü- 
hapäeval Tartu Lihakombinaadi 
külmhoonesse.

Üliõpilased ja töötafad!
Ametiühingukomitees on saada alljärgnevad turismituusikud:

1. «Mööda Volga deltat» (algus ja lõpp Astrahanis) — 19. juulist 
7. augustini (2 tuusikut).

2. «Kuldse rõnga linnad» (algus ja lõpp Moskvas) — 27. juunist 
14. juulini (2 tuusikut).

3. «Osseetia sõjatee» (algus Ordžonikidzes, lõpus 5-päevane puhkus 
Musta mere ääres) — 28. juulist 18. augustini (1 tuusik). Annab 
õiguse märgile «NSVL turist».

4. «Gruusia sõjatee» (algus Ordžonikidzes, lõpus 6-päevane puhkus 
Musta mere ääres) — 29. juunist 18. juulini (1 tuusik). Annab õi
guse märgile «NSVL turist».

Tuusikuid on nii täishinnalisi kui ka 30%-lisi. Avaldused esitada
ametiühingukomiteele veel maikuus.

Ametiühingukomitee

Repliik seisukoha küsimuses
Kui hea on olla kindla seisukoha

ga inimene, olgugi see seisukoht 
kasvõi ülikooli kohviku kohvisabas, 
mis sugugi ei liigu.

Kohvipott võtab alles pliidil kee- 
duhoogu ja nii seisab paarküm
mend tudengit, tass näpu vahel, 
kuiva lätte ees. Kassa ees on vai
kus, harva tuleb mõni, kes vaatab 
pikka järjekorda ja otsustab klaasi 
piima kasuks (saab kähku ja kasu
lik pealekauba). Juba on tunda 
sõõrmeis kõditavat kohvilõhna, jär
jekord elavneb. Massi elevus ei

suuda nakatada üht tudengit, kes 
seisatab hetkeks saba lõpus, see
järel aga kartulisalati ja piimaga 
lepib —  eks need, kellel aega roh
kem, või endale lubada kohvi oota
mist. Üldisest rahvamassist läbi 
vaadates arvab kiirustaja varase
mat kogemust arvesse võttes tead
vat, kus kahvlid asuvad. Ta ütleb: 
«Palun, kas ma võiksin kahvlit võt
ta?» Järjekorra meeli on haaranud 
kohvilõhn, ja eks sa katsu kahvlit 
kätte saada selle müüri tagant. . .

AU N E  KULIKOVA

Dotsent Karl Müller

(Algus 3. lk.) 
loodi selle asemele «Tegelikkude 
majandusteaduste seminar», milles 
peale raamatukogu oli ette nähtud 
raamatupidamise blankettide arhiiv, 
masinate osakond ja muuseum. 
Selle seminari esialgseks juhatajaks 
sai K- Müller.

K- Mülleri õpilastest kaitses esi
mesena 1935. a. dissertatsiooni raa
matupidamise teemal Pärnu kivirai
duri poeg Verner Valk, kellest sai 
tema töö jätkaja.

ENSV Riiklikus Ajaloo Keskar
hiivis säilitatakse dotsent Karl Mül
leri teenistuskirja, mis lõpeb sõna
dega «Lahkunud teenistusest sur
ma läbi 9. sept. 1935. а.»

ENDEL JAANUS

Tähelepanu!
Peahoone riietehoius ootab oma

nikku üks punane mantel juba 4. 
maist. Küsida riidehoidjalt või 
komandandilt.

Varalahkunud 

JAAN  T Õ L D S E P P A  

mälestab kunstikabinetnkabinet I

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Р ийклик  Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk{ 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri' 
hind 2 kop. Teil, nr, 2582. M B -03603.
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S O T S I A L I S T L I K U S T  V ÕI S T L U S E S T
TRÜ sotsialistliku võistluse komisjon kinnitas hiljuti uue juhendi, 

mille koostasid allakirjutanud koos prof. J. Kalitsaga. Uue juhendi 
kohaselt toimub sotsialistlik võistlus ülikoolis ka õppejõudude vahel. 
Arvestatakse nii õppe-kasvatustööd (õpikute ja õppevahendite, metoo
diliste artiklite, populaarteaduslike brošüüride, ajalehe- ja populaarsete 
ajakirjade artiklite kirjutamist, osavõttu metoodikanõukogude tööst, õp- 
pe-kasvatuslikest üritustest jne.), teaduslikku tööd (publikatsioone, dis
sertatsioonide kaitsmist, kirjalikke retsensioone jne.), ÜTÜ tööde juhen
damist kui ka ühiskondlikku tööd. Otsustati hinnata kõrgemalt tööd ühis
kondlikes organisatsioonides: parteikomitees, ametiühingu- ja komso
molikomitees, samuti ka teaduskonna tasemel vastavates büroodes.

Kõigile tööülesannetele on juhendis ette nähtud punktiväärtused. 
Näiteks üleliidulise kirjastuse poolt väljaantud õpik annab 80 punkti, 
ajaleheartikkel 5 punkti, autoritunnistus 50 punkti, artikkel vabariiklikus 
ajakirjas või üleliidulise konverentsi materjalid — 15 p. Üleliidulise me
daliga auhinnatud üliõpilase võistlustöö eest saab juhendav õppejõud 50 
p., 1 auhind TRÜ-s annab aga 20 p. Üliõpilaste auhinnatud võistlustöö 
annab õppejõule punkte ainult sel juhul, kui võistlustööks ei ole esita
tud kursuse- või diplomitöö. Küll aga annavad ÜTÜ liinis auhinnatud 
kursuse- ja diplomitööd punkte vastavale kateedrile, kust on juhenda
ja. TRÜ üleülikooliliste ühiskondlike organisatsioonide juhid ja sekto
rijuhatajad saavad 75 punkti, iiikmed 50 punkti, muud pidevad ühis
kondlikud ülesanded annavad 10—20 punkti. Kateedri koosolekul otsus
tatakse, kes on kateedri parim pedagoog (õppemetoodilise ja kasvatus
töö alusel) ning selle eest saadakse täiendavalt punkte.

Võistluse kokkuvõtete tegemiseks esitavad õppejõud kateedrijuhata
jale kirjaliku aruande, kus on näidatud iga publikatsiooni pealkiri, au
torid ja täpne viide ilmumiskohale, muude ülesannete puhul töö nime
tus, üliõpilastööde puhul töö nimetus ja auhind, samuti töö punkti- 
väärtus juhendi järgi. Kaasautorluse korral saab punkte proportsio
naalselt (näiteks kolme autori puhul ühe kolmandiku). Kõikide_ õppe
jõudude individuaalvõistluse aruanded esitatakse teaduskonna võistlus- 
komisjonile, kes valib neist 3 paremat üleülikoolilises konkursile. 
Nende hulgast selgitatakse välja selle aasta 10 paremat TRÜ õppe
jõudu ning nad saavad parima õppejõu mälestusembleemi. Õppejõu
dude individuaalvõistluse punkte arvestatakse nende ümbervalimisel 
ja teaduslike kutsete omistamisel, mistõttu aruanded kuuluvad säilita
misele nii kateedris kui ka teaduskonnas.

Kateedritevahelises võistluses viiakse läbi arvestus üksikute töölõiku
de (õppetöö, õppe-kasvatustöö, teaduslik töö, ÜTÜ töö juhendamine, ühis
kondlik töö) alal eraldi. Õppetöö alal arvestatakse üliõpilaste õppetööst

osavõtu protsent (selle näitaja annab kateedrile teaduskonna komisjon 
dekanaadi ja ühiskondlike organisatsioonide poolt korraldatud pistelis- 
te kontrollimiste põhjal). Teistes töölõikudes tehakse kokkuvõtted indi- 
viduaalaruannete vastavate alalõikude punktide summeerimise teel, 
kusjuures punkte saab juurde veel mitmesuguste kateedri poolt läbi
viidud ürituste eest (ekskursioonide organiseerimine, metoodiliste 
kogumike väljaandmine ja sotsialistlike kohustuste, nende täitmise ning 
võistluse käigu avalikustamine).

Kateedri aruandes on vaja loendada kõik kateedri publikatsioonid, 
ka need, mis on koostatud kateedri abiõppepersonali või aspirantide 
poolt, või kus kateedri liikmed osalevad kaasautoritena. Niisugune loet
elu on vajalik, sest TUS-is säilitatavatelt perfokaartidelt ei selgu ka
teedri liikmete kaasautorluses avaldatud tööd ja ka paljud mitteteadus- 
likud trükised.

Teaduskonna parima kateedri selgitamiseks liidetakse kateedrite pa
remusjärjestuse kohad iga töölõigu järgi eraldi (õppetöö, ÜTÜ töö 
juhendamine jne.). Minimaalse punktide arvuga kateeder on teaduskon
nas esimene ning seüe võistlusaruanne esitatakse ülikooli võistluskomis- 
jonile.

Teaduskondadevahelise võistluse kokkuvõtete tegemine toimub sama
de põhimõtete järgi: kateedrite vastavate töölõikude summeerimise teel. 
Õppetöö all arvestatakse lõpetajate protsenti plaanilisest sisseastunute 
arvust, teaduskonna üliõpilaste ja ka õppejõudude töödistsipliini, mõ
juva põhjuseta eksamile mitteilmunud ning eksmatrikuleeritud üliõpi
laste protsent. Arvesse tuleb ka teaduskonna koht üliõpilaste töö-, ol
me- ja puhketingimuste ning töökultuuri ja ohutute töötingimuste 
parandamise alasel konkursil.

Võistlus haarab kalendriaastat 1977 ning arvesse minevad eksamises
sioonid on 1976/77. õ.-a. kevadine ning 1977/78. õ.-a. talvine eksami- 
sesisoon. Teaduskonnad peavad kõik nõutud materjalid esitama ülikooli 
võistluskomisjonile 10. veebruariks 1978. a.

Uus juhend on trükkimisel ja see saadetakse kõikidele teaduskonda
dele ja kateedritele lähemal ajal. Oleks väga vajalik, et teaduskonna 
võistluskomisjon sel!e siis kohe läbi arutaks korraldamaks vastavalt 
võistlust teaduskonnas. Kateedrid peaksid aga korraldama tootmisnõu- 
pidamise, kuidas edukamalt võistlusest osa võtta.

H E L V E  KABUR,
TRÜ ametiühingukomitee esimees

SULEV MARAMAA,
TRÜ ametiühingukomitee õppe-teadusliku 

töö komisjoni esimees

Rektori käskkiri
Võidupühal avaldas rektor kiitust 

eeskujuliku töö ja aktiivse ühis
kondliku tegevuse eest järgmistele 
Suurest Isamaasõjast osavõtnutele: 
Tullio Ilometsale, Viktor Palmile, 
Erna Russakule, Liidia Kurtukovale, 
Jevgenia Uibole, Roman Nõvandile, 
Leonid Uibole, Aleksander Zalivini- 
le, Osvald Mägile, Zinaida Saarele, 
Albert Kliimanile, Ivan Voikovile, 
Jakov Samodumskile, Ilo Sildmäele, 
Elmar Haljastele, Jaroslav Raidile, 
Andres Pärlile, Mihhail Kotikule, 
Edgar Salumaale, Abner Uustalile, 
Alice Habermanile, Jüri Ristkokile 
ja Konstantin Voinovile.

Looduskaätsepäev
«... õpime paremini tundma üht 

elementi, üht ökosüsteemi, üht loo- 
duskompleksi, mille tulevik ei kind- 
lustu enam loodusliku autoregulat- 
siooni protsessides, kus on vaja 
meie teadlikkust, et tagada tulevi
kuperspektiive,» lugesime eelmisest 
ajalehenumbrist. Igapäevane Ema
jõgi, tema minevik, olevik ja tule
vik, tema suhted sõdade, kirjanduse 
ja palju muuga — sellest kõigest 
said osa ülikooli kolmandast loo- 
duskaitsepäevast osavõtjad. Laeva
ga sõideti Tartust Maksani, sealt 
suunduti jalgsi kuus kilomeetrit 
edasi Kastresse Peravalla piirile. 
Asjatundlikke seletusi jagasid sel 
päeval prof. V. Masing, dotsendid 
J. Ristkok ja V. Trummal, loodus
kaitse ja kodu-uurimise kabineti ju
hendaja J. Eilart, Tartu maaparan
duse valitsuse töötaja A. Järvet.

Ühine arvamus oli — kordaläi
nud päev, ainult, et kaasatulijaid 
võinuks tunduvalt enam olla. Kor
raldajaile, s. t, looduskaitseringile 
tänusõnad ikkagi!

д а  p u n a r i n d  l a u l i s  t a m m e l i n n a s ,
ja üldsegi mitte Raadi kalmistul, 
kus looduskaitseringi liikmed ja 
muidu huvilised kolmapäeva vara
hommikuti linnulaulu kuulamas 
käisid. Seda, et punarind Tammelin
nas laulis ja Raadil ei laulnud, 
teadis rääkida KALEV PILD, kelle 
juhatusel linnulaulu kuulati, sest 
sel kuulamisel oli ikka väike taga
mõte ka. Mitte nii, et viskad puu 
alla pikali, paned silmad kinni ja 
kuulad lindude kontserti, vaid õpid 
eristama üldisest vidinast üksikuid 
hääli ja saad teada ka, missugune 
lind üht või teist häält teeb. Oma
pead proovides oleks see üks üsna 
lootusetu ettevõtmine.

Need tudengid, kes hommikul kell 
kuus Raadile viitsisid tulla, olid 
ilmselt veendunud seesuguse peaga

vastu seina jooksmise mõttetuses. 
Kalev Piid kiirel sammul ees, tu
dengid rivisammu pidada püüdes 
järel, sukelduti kalmistu teederä- 
gastikku. Ja mida ettepoole sul 
rivis jääda õnnestus, seda parem, 
sest ka käigu pealt pillas teejuht 
tabavaid märkusi ja kommentaare.

Kui mõnele lauljale üsna lähedale 
oli saadud, tuli peatus. Kõigepealt 
läks natuke aega, enne kui kõik 
aru said, kuhu vaadata ja mida 
kuulata. Mõni kuulas niisama, mõni 
tegi märkmeid. Nood viimased olid 
ilmselt bioloogid. Neil olevat linnu
laulu kuulamise praktika. Juulikuus, 
siis kui mõnel laululinnul juba okas 
kurgus ja mõni väänik hoopis vale 
häält teeb.

Siis rändas Kalev Pildi suurest

Tänased linnulaulu kuulajad professor Johannes PHperi haual.

portfellist välja raamat, kus sees 
kõigi Euroopas pesitsevate lindude 
pildid. Imekähku oli tuhandete teiste 
hulgast too üks õige leitud ning iga
üks võis vaadata, missugune ta väl
ja näeb. Sest ega paljas silm pisi
kest sulekubu puu otsast hästi sele
ta. Ainult üks metsvint ja üks vai
nurästas julgesid nii ligi lennata, 
et binokliomanikud pidid kaugema
le minema, kui tahtsid lindu just ni
melt binokliga vaadata. Mispärast 
metsvint selle julgustükiga hakka
ma sai, jäigi arusaamatuks. Vainu- 
rästa teguviis aga sai selgeks, kui 
sealtsamast teeäärsest elupuuhekist 
vainurästa pesa leiti. Emalind len
das kohkudes minema ja uudishimu
likud tudengid võisid üle pesaääre 
piiludes viit väikest rohekat muna 
imetleda.

Viimasel linnulaulukolmapäeval 
tehti pikem peatus professor Johan
nes Piiperi haual ning süüdati 
küünlad selle mehe mälestuseks, 
kes esimesena Eestis üliõpilased 
loodusesse linnulaulu kuulama viis. 
Teine peatus oli Mihkel Härmsi, 
iseõppijast linnuteadlase ja linnuto- 
piste meistri haual.

Ja oligi selleks kevadeks kõik. 
Kalev Pildile, looduskaitseringi vi
listlasele, kelle töökoht ülikooli õp
petehnika osakonnas lindudest ja 
üldse bioloogiast üsna kaugel sei
sab, oli see üheksas kevad tudengi
tega linnulaulu kuulamas käia. Mi
nule ja ilmselt paljudele teistele 
aga esimene kord.

Ah et mis ma sellest käimisest 
targemaks sain? Ega väga palju ei 
saanud küll. Kahest korrast kuula
misest piisab võhikule niipaljuks, et 
kõik linnulaulud ei oleks enam just 
päris nii segamni nagu Kõrt-Pärtli 
särk pühapäeva hommikul. Aga kui 
ma ütlen, et maihommikul kell kuus

Autori fotod

Kalev Piid, kes tudengid 
lama viis.

Raadi kalmistul ilus ei ole, siis ma 
küll valetan. Ainult jah, too puna
rind, kes just neil kahel viimasel 
korral, kui mina käisin, endast mär
ku ei andnud. . .  Aga vaat, just

üheksandat kevadet linnulaulu kuu-

sellesama punarinna pärast ma 
lähengi mõni kevad veel linnulaulu 
kuulama. Ükskord ta ikka välja il
mub.

RIINA M AASING



Sõpruspäevadest Vilniuses
Lõunamaalaste külalislahkus on 

ammu teatud-tuntud, aga et niisa
masugust avali südant võib oodata 
ka leedulastelt, poleks enne külas
käiku Vilniuse tudengitele uskunud
ki. Võiks ehk arvata, et sõbralik
kus, millega meid vastu võeti, oli 
vaid meeldiv erand, kui poleks 
ühest eelmisest TRÜ lehest (6. mai 
1977) lugenud Velve Lepikovi mul
jeid külaskäigust leedu filoloogia- 
üliõpilastele.

Vilniuse RU sõpruspäevadel viibi
sime meie interklubi esindajatena. 
Elama pandi meid Antakalnise 
rajoonis kerkiva tudengilinnaku 
uude ühiselamusse, kus me ühe al
les värvilõhnase toa esimesteks asu
kateks olime.

Kannatamatusest hommikut ära 
oodata võtsime kohe pärast saabu-

* mist ette jalutuskäigu Gediminase 
mäele. Kust mujalt saakski alusta
da, kui mitte sellest Leedumaa ja 
Vilniuse sümbolist — Gediminase 
tornist, kust pealegi avanes ime
ilus vaade kevadõhtusele tulede 
säras pealinnale!

Et olime kohale jõudnud päev 
varem kui ülejäänud külalised, ta
heti meile ka Kaunas ära näidata. 
Tunnike rongisõitu järgmisel hom
mikul ja olimegi kohal. Elamus, 
mille saime Ciurlionise-nimelisest 
muuseumist ja kellamängust, on 
küll kirjeldamatu. Seda peab lihtsalt 
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ise nägema-kuulma!
Vilniuses oodati meid kohe hom

mikul ülikooli rektoraadis vastuvõ
tule, kus komsomolisekretär ja in
terklubi president andsid kõigile 
külalistele lühikese ülevaate õppe
asutuse ajaloost, komsomoli ja in
terklubi tööst. Pikemalt räägiti aga 
viimase teemaga seotud probleemi
dest konverentsil.

Ette rutates võiks Vilniuse RÜ 
sõpruspäevadest kokkuvõtlikult öel
da ehk niipalju, et meie ülikooli 
sõpruspäevad olid küll üritusteti- 
hedamad ja kirevamad. Külas vii
binud leedulased meenutasid vai
mustusega meie tudengite aktiivset 
kaasaelamist kõigele ülikoolis toi
munule. Võib-olla on see meie üli
õpilaselu n.-õ. kompaktsus tingitud 
osalt ka sellest, et meie väikeses ko
duses Tartus ei saagi ettevõtmised 
ja tegemised nii laiali hajuda kui 
suures Vilniuses.

Vestlusele rektoraadis järgnes 
ülikooli peahoone tutvustamine ja 
väike jalutuskäik läbi siseõuede. 
Peahoone raamatukogus võeti meie 
jaoks klagskapist luku tagant välja 
isegi kõige rariteetsemad raamatud 
ja lubati hetkeks astuda ka üle õp
pejõudude lugemissaali läve.

Jõudes vaiksest raamatukogust, 
mis vägisi saabuvat sessiooni kip
pus meenutama, uuesti välja mure
tu päikese kätte, andsime end meie

sümpaatse giidi Kristiina hoolde. 
Lausa kadestamisväärt, millise vi
lumusega oskas ta meile näidata 
huvitavamaid paiku ja kui põhjali
ke teadmistega tutvustada oma lin
na ajalugu. See torkas silma ka 
kõigi teiste leedulaste puhul, kelle
ga kokku puutusime.

Õhtul toimus sõpruspäevade pi
dulik avamine. 1. mail haaras Vil
nius meid oma pidupäevasesse sa
ginasse ja kevadiselt rõõmsasse 
kirevusse, kuigi päike kõrvetas lau
sa suvekuiselt. Jõudsime ära käia 
ka Vilniuse uues elamurajoonis, mis 
oma ilusa kaasaegse arhitektuuriga 
ja rohelusega on ära teeninud isegi 
Lenini preemia.

Viimasel päeval korraldati eks
kursioon vanasse Trakaisse, mis on 
kunagi olnud pealinnaks. Väärika 
punkti pani külaskäik lausa luksu
sena mõjuvasse Vilniuse uude oope
ri- ja balletiteatrisse, kus nägime 
balletti «Anna Karenina».

Ja olidki lõpule jõudnud meie 
Leedus veedetud päevad, hommikust 
õhtuni täis päikest, unustamatuid 
muljeid ja elamusi. Kuidas öeldagi 
seda, mis tunne oli vaadata loo- 
jangupäikeses linnale 104 meetri 
kõrgusest kirikutornist, istuda su
viselt soojas öös lõkke ümber või 
jalutada mööda miniatuursest Püha 
Anna kirikust, mis õhtuses laterna
valguses omandab kuidagi eriliselt 
salapärase ja romantilise ilme.

HANNA ROODE

Juvenaalia Poolas

Vestluses osalesid Krakovi Jagiel- 
lo-nim. Ülikooli tudengid Anna 
Zembaty ja Roman Skrzypacz. An
na õpib filoloogiateaduskonna V 
kursusel, Roman on õigusteadus
konna IV kursusel.

* * *

Juvenaalia on Krakovis kõigi 
üliõpilaste jaoks üks suuremaid pi
dupäevi. See peetakse igal aastal 
maikuus ja tervelt kolme päeva 
jooksul on linn tudengite päralt. 
Pidutsetakse, mängitakse ja tantsi
takse.

Juvenaalia algul annab Krakovi 
linnapea üliõpilastele üle linna võt-. 
me ja tudengid ise juhivad kogu 
linna elu. ööpäevad läbi toimuvad 
kõigis Krakovi klubides, samuti lin
na parkides diskod. Esinevad mit
med ansamblid, kuulatakse muusi
kat, juuakse õlut, mis Krakovis on 
kujunenud tudengijoogiks ja jalu
tatakse linnas. Autobussides ja 
trammides sõidavad nad neil päevil 
tasuta. On säilinud komme, et tu
dengid, kes esimestena lähevad res
torani, võivad süüa ja juua arvet 
tasumata. Kuid ainult esimesed või
vad seda ja ainult juvenaalia esi

mesel päeval. Neil päevil toimub ka 
konkurss kõige naiivsema tudengi
neiu tiitlile, võitja saab Miss Krako
vi ja Miss Üliõpilase tiitli. Ta on 
seda terve järgneva aasta jooksul 
ja on palutud osa võtma ka kõi
gist linnas toimuvaist pidustustest.

Miilitsat juvenaalia ajal terves 
linnas ei ole. On vaid üliõpilaskor- 
ravalve, kes jälgib, et pidu liiale ei 
läheks. Kui mõni tudeng juhtub 
kangemat kraami liialt pruukima, 
viib korravalve ta ära. Midagi hal
ba temaga aga ei juhtu: korrarik
kuja suletakse lihtsalt ühiselamusse.

Krakovis on kümme kõrgemat 
õppeasutust. Vana kombe kohaselt 
kaunistavad iga kõrgkooli tudengid' 
ühe linna tsentrisse — turule — vii- 
vaist tänavaist.

Et juvenaalia tõesti väga-väga 
suur pidu on, tõestab seegi, et 
neiks päev iks saabub Krakovisse kü
lalisi kogu Poolast ja turiste üle 
kogu maailma. Kohal on ka tele
visioon Jaapanist ja USA-st ning 
mitmelt poolt mujaltki.

* * *

Sellega olekski juvenaaliast kõik, 
kuid Anna tahab rääkida veel oma

ühiselamust, kus ta on nõukogu esi
mees:

«Meie majas elab umb.es kaheksa
sada üliõpilast. Nende hulgas on 
viiskümmend abielupaari väikeste 
lastega. Siin on ka välisriikidest 
saabunud noori, eelkõige USA-st, 
kes on tulnud kõigepealt poola 
keelt õppima, et pärast valida see
sugune õppeasutus ja eriala, nagu 
neile Poolas meeldib.

Et meie majas on palju lapsi, 
tegime ettepaneku asutada ühisela
mule lasteaed. Meile tuldi vastu ja 
see on esimene ühiselamu juurde 
kuuluv lasteaed Poolas. Abielupaa
ridel on kahekohalised toad. Peale 
kahekohaliste on veel ainult ühe
kohalisi. Tubade juurde kuuluvad 
vann ja rõdu.

Nõukogu püüab organiseerida 
ka vaba aja veetmist Ühiselamus 
on kaks klubi. Üks asub esimesel, 
teine üheksandal korrusel. Laupäe
viti ja pühapäeviti toimuvad seal 
diskod. Esmaspäeval on huvitavale 
filmide õhtu. Esinevad varieteetru- 
pid, näitlejad. Veel on meil kohtu
misi inimestega, kes töötavad kuns
tipõllul, ja muidugi ka teiste üli
õpilastega korraldame sageli ühi
seid õhtuid.»

Kirja pannud 
HENRIK HIRCHALS

Sellest saab juba õige mitu nä
dalat, kui 18 ülikooli võõrfiloloogi 
oma reisikohvreid pakkis. Rattad 
alla ja Riiga! Ees ootas iga-aasta- 
ne sõpruskohtumine kolleegidega 
Läti RÜ-st, juba seitsmendat korda. 
Varasematest kohtumistest osale
nuid «sveiki» ja «saldejums» enam 
ei üllatanud, uustulnukail tuli aga 
eelnevalt igaks juhuks läti keele 
kiirkursus läbi teha.

Rõhutamaks filoloogide kehalist 
vormi ja sportlikku potentsiaali oli 
nagu eelnevail aastailgi ürituse pea
mise punktina kavas mõõduvõtmine 
korv- ja võrkpallis ning lauatenni
ses. Viimastel aastatel saadud va
lusad kaotused sundisid seekord 
välja minema parimas rivistuses.

Võistlused peeti juba saabumis
päeval. Siinkohal tuleb ainult imes
tada võõrustajate piiritut külalis
lahkust, kes kuuest kavas olnud 
võistlusest viies punkti külalistele 
loovutasid. Vaid naiste korvpallis 
(Riia jaoks siiski väga prestiižikal 
alal) tuli pingelise heitluse järel 
alla vanduda 14:52. Ülejäänus 
triumfeerisid niisiis Taaralinna 
«sakslased-inglased», kes oma hin
gestatud võitlusliku mänguga vas
tastele mingeid šansse ei andnud 
ei mees-, nais- ega segavõistkonda- 
de võistluses. Tasuks võit ja riia- 
laste hämming kiirete sportlike edu
sammude üle, koos lubadusega peat
selt revanš võtta.

Kultuuriürituste programmi mah
tus Riiaga ning ülikooliga tutvumi
ne, romantiline laevasõit Jurmalas- 
se ja lõpubankett ultramoodsas üli
õpilaskohvikus «Argo», kus parima
test parimatele ning tublimatest 
tublimatele autasud välja jagati. 
Veel lepiti kokku, et seekordnegi 
kohtumine ei jää viimaseks. Lätla
sed igatahes lubasid usinasti tree
nima hakata. Ega’s meiegi.. -

ERKI BERENDS

Võõrfiloloogid Riias

Autori foto
Saabuti Riia raudteejaama.

KALMISTU — 
TOOTM1S- 
RESERV

Eelmise aasta mais ilmus «TRÜ» veergudel T„ Ilometsa artikkel «Tar
tu nekropol — jutu tasemel». Autor tõstatas teravalt probleemi Vana- 
Jaani kalmistu (Raadi kalmistu vanem osa) korrastamisest ja hool
damisest. Et lähenes K. E. v. Baeri 100. surma-aastapäev ning üli
kooli taasavamise 175. a., oli teadlaste kalmude korrastamine pakiline, 
Tegelikkuses aga ei laabunud asjad niisuguses ulatuses, nagu vaja 
oleks olnud. Tuletagem meelde artikli lõppkokkuvõtet: «Ilmselt on asi 
selles, et kusagil ülalpool tehtud plaanide, kenade (kultuurses mõttes) 
kavatsuste ja reaalses elus toimivate faktorite vahel on lai kuristik. 
Seni pole meie Tartu linnas veel niisugust jõudu ilmunud, kes sellest 
kuristikust oleks suutnud silda üle ehitada. Või, nagu ütleb Zoštšenko, 
tahame küll nii, aga elu, teate, dikteerib oma.»

Aasta on möödunud. Üsna ukse ette on jõudnud ülikooli taasava
mise 175. aastapäeva tähistamine. Tartu nekropoli probleem on taas 
päevakorral. Miks peab sellest jälle rääkima?

Käesoleva aasta algul näis, et asjad hakkavad nihkuma. Pärast kahe
kümneaastast arutamist, kemplemist, katkestusi ja taasalustamisi jõuti 
valmis Vana-Jaani kalmistu inventeerimise ja rekonstrueerimise pro
jektiga. Viimastel aastatel oli küsimusega tegelnud vabariiklik restaü- 
reerimisvalitsus, samuti ülikooli ajalookomisjon. Veebruaris arutati pro
jekti linna arhitektuurimälestiste kaitse nõukogus ja see kiideti heaks, 
Anti välja määrus Tartu linna TSN esimehe allkirjaga, kus määrati 
kindlaks kaitse alla võetud haudade hooldajad asutused. Kooskõlas 
projektiga saavutati isegi mõningat praktilist edu. Linna kultuurimä
lestiste kaitse vanemmetoodiku juhtimisel algas võsastunud teede ja 
alade puhastamine.

Ja siis tikkusid äkki tulema nood elu korrektuurid. Vana-Jaani kal
mistu naaber on tehas «Võit», kellel on kitsas ja kes kalmistus näeb 
ainust sobivat tagamaad oma territooriumi laiendamisele. Juba 1965. a, 
anastas tehas omavoliliselt osa kalmistu territooriumist. Selle tulemu
sena lõhuti hulga teadlaste ja kultuuritegelaste haudu (L. Ewers, En
gelhardt, Lenz, Harnack, Hagen, Schwartz jt.). Juhtumi eest kandis 
tehas vastutust ja teda karistati administratiivkomisjoni otsusega raha
trahviga. Kuni 1974. aastani tehti vaherahu. Siis ehitas tehas kapitaal
se kivist piirde, mille postid paigutati kalmistu territooriumile. Ette jäi 
ülikooli raamatukogu ja muuseumi asutaja prof. K. Morgensterni tolle 
ajani tervena säilinud hauaplats. Asi lahendati lihtsalt. Metallaed liht
salt purustati nurkadest, tagumine aiakülg lükati sissepoole ja tehase 
aiapost paigutati platsi graniitalusele. See selgus alles siis, kui tegu 
oli parandamatult juba tehtud. Seoses K. Morgensterni juubeliga tull 
hauaplatsi hakata hoopis restaureerima. ENSV Kultuuriministeerium 
tellis restaureerimisõiendi ja projekteeris vastavad summad. Aga ik
kagi jääb küsimus, miks nii tehti? Kelle initsiatiivil ja miks peab üks 
asutus teise asutuse poolt tehtud vandalismioperatsioonid kinni maks
ma!

Järgmisena eraldas tehas endale kruusaaugupoolsest küljest ühe osa 
kalmistu territooriumist. Edasi muudeti Vana-Jaani kalmistu endine 
peasissekäik ja selle ümbrus ehitusmaterjali laoplatsiks ja alates käes
oleva aasta märtsikuust taotleb tehas «Võit» Eesti Tööstusprojekti kau
du vastava maa-ala ametlikku eraldamist. Soovitakse päriseks saada 
seda, mida 1965. a. annekteeriti. Vahepeal on aga aeg edasi läinud 
ning seekord toetavad seda taotlust mitmed ametkondlikud inst-antsid 
Tartu linnas.

Jääb täiesti arusaamatuks, miks tehas ei taha ennast laiendada vas
tassuunas, kus on vaba maa-ala. Lisaks kalmistule on ta suundunud 
ka liivaaugu territooriumi anastamisele, mis aga linna generaalplaani 
kohaselt on ette nähtud hoopiski haljasvööndiks! Emajõe-suunalist laie- 
nemisvarianti on tehasele pakkunud nii linnaehitusnõukogu kui ka arhi
tektuuriosakond. Aga ei, tehas püüdleb visalt, meeter-meetrilt kalmis
tut, vastupidi pikalt ja laialt kaalutud ning õigeks tõdetud seisukohale. 
Tekib küsimus, et kui niimoodi edasi läheb ja tehas kalmistu suunas 
«areneb», millal siis järg Faehlmanni, Kretuzwaldi, Masingu, Clausi ja 
Baeri kätte jõuab! Kakskümmend aastat arutati, kuidas korrastada 
Tartu ühte kultuuriajalooliselt silmapaistvat kuid saatuse hooleks ja 
rüüstamisobjektiks olnud mälestusmärki. See küsimus on nüüd selgeks 
saanud, plaanidki tehtud. Jõuame siis uude etappi: kas ikka neid plaa
ne tasub realiseerima hakata, sest majanduslikku efekti sellest ju ei 
saal Aga majanduslikust «efektist» kaugemale mõtlemine nõuab juba 
natuke enamat, kui seda just alati käepärast juhtub olema! Nii et: ela
me — näeme. ,

LILLE PIHLAP, TOIVO JÜRGENSON

A u ta su d  ja g a ti
Üleliidulise olümpiaadi «Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress* 

aprillis-mais toimunud vabariiklikule voorule sai joon alla tõmmatud.
25. mail kogunesidki olümpiaadi võitjad kõigist ENSV kõrgkoolidest 
alma mater’i nõukogu saali. Tulevasi teadusetegijaid õnnitles ELKNÜ 
KK sekretär D. Visnapuu,

«Ei ole olemas «andekaid, aga laisku»,» sõnas NSV Liidu Pedagoo
gika Akadeemia liige prof. Arnold Koop. «Tõeliselt andekas inimene on 
see, kelle anne stimuleerib tema praktilist tegevust. Andekus on vaid 
eelduseks, et inimesest kujuneks hinnatud spetsialist, huvitav isikstis.» 
TRÜ rektor rõhutas just selliste olümpiaadide massilisust, mis tagab 
õppeprotsessi efektiivsuse tõusu, noore inimese enesetäiustamise.

Akadeemik P. Ariste arvas, et ka vanal on kergem kaduda, kui ta 
näeb uut oma elutööd jätkamas, õpetlaseks ei sünnita, selleks saadakse 
suure tahtekindluse ja tööarmastuse najal. NSV Liidu Meditsiiniaka- 
deemia korrespondentliige prof. J. Saarma rõhutas tohutut vastutust, 
mida kannab intelligents homse päeva ees seoses teaduslik-tehnilise 
progressiga. Teadus on jõudnud niikaugele, et inimene on omandanud 
või omandamas praktilisi protsesse, mis ohustavad inimese enda eksis
tentsi — tuumakatsetused, valgusüntees, mikroobide tüvede muutmine 
jpt. Kõneleja soovis kohalolijaile teadusetee käimist südametunnistuse 
ja vastutustunde järgi.

Olümpiaadist tegi kokkuvõtteid organiseerimiskomitee esimees, kõrg- 
ja keskerihariduse ministri esimene asetäitja H. Peremees, kes märkis, 
et vabariikliku vooru edu pandiks olid kõrgkoolidesisesed jõukatsumi
sed. TPI-s võttis neist osa 8040 üliõpilast, TRÜ-s 5616, EPA-s 2731. 
TPedl-s 2029, TRK-s 246 ja ERKI-s 92.

Meeldiv oli tõdeda, et paljude auh nhasaajate nimele lisati TRÜ-st ii 1 d- 
a i  n e t e n a  — bioloogilis-meditsiiniiised ained: Eve Vist (I— II); matemaatikas 
Jaan Kivistik (III); keemia: Jaan Pentšuk (I); Riho Koiven (II); bioloogia; 
Margus Viigimaa (I); Enno Kase (III); inglise keel: Toomas Podar (III ); 
saksa keel: Ene Nagelmaa (I); füüsika: Andres Mähar (III); E r i a i n e t e n a  
— matemaatika: Tarmo Soomre (I) ; Toivo Jullis (II), Tarmo Metsmägi (IIJ); 
vene keel ja kirjandus: Natalja Nikonenko (I), Silvi Salupere (II), Ir.na Avra- 
mets (III); keemia: Veiko Tam m  (I), Andres Raukas (III); eesti keel Ja kir
jandus: Udo Uibo (I— II); Avo Rosenvaid (III); saksa keel: Urmas Oolup (I) ; 
Küllike Silling (II); Ruve Sank (III); inglise keel: Krista Poolakene (I), Lauri 
Linask (II), Ellen Hallap (III); pedagoogika (Tartu voor): Viive Lauka (I) ; 
Tiina Kirs (II); Anne Arold (III); füüsika: Anto Unt (I), Lev Kofman (II), 

Raivo Kull ( III).

MARICA ALAKÜLA



Mitte 
ainult 
kirjandusest

Läinud nädalavahetuse! peeti Eesti N SV  Kirjanike Liidu Tartu osa
konna kriitikasektsiooni korraldusel 18. Tartu kirjanduspäevad.

Päevade üldiseloomustuseks öeldagu kohe, ei neil puudus kirjandus
teoreetilise kangestuse pitser. Küllap oli selles oma osa põhisõnavõt- 
jail, kelle seas nägime ajakirjandusteadlast Marju Lauristini ja teatri
meest Jaan Toomingat.

Käsitletud probleemide avarust ja üldistusastet näitab M. Lauristini 
ettekandes «Kriitika suunitlusest» postuleeritud lähtejoon kirjandusest 
kui ühiskondlikust nähtusest ja lugejaskonnast kui ühiskonna osast.

Kindlasti olid huvipakkuvad Pärt Liase ettekanne «Sotsiaalne ja 
kunstiline meie uuemas proosas» ja August Eelmäe sõnavõtt «Inimese
kontseptsioonist Mats Traadi proosas», kuid lubatagu allakirjutanul 
pisut pikemalt peatuda Jaan Toominga mõtetel, mis teatriga ja klassi
kalise kirjanduse interpreteerimisega seostuvad. Tundub, et Toominga 
lavastuste mõtestamispüüdlused tudengkonnas neist teatavaid pide
punkte võivad leida.

Jaan Tooming kõneles teisest inimesest uneleva ja tema piire avar
dada püüdva inimese mõtetest, mis klassikalise teose mõjuga seotud ja 
mis talle maikuus 1977 olulistena tunduvad. Teatriinimesena eelistab 
kõneleja ise neile mõtetele vastust otsida laval.

Esmalt peatus Tooming teosele esitataval eluläheduse nõudel. Tema 
jaoks assotsieerub säärane nõudmine laipadega, kes järsku elustuma 
peavad. Toominga arvamus oli, et pigem on elulähedus teatavate inim
like väärtuste intensiivsuse aste, mis klassikalises teoses ikka kõrge on. 
Enimaks väärtuseks pidas Tooming armastust. Kes ise armastab, see 
usub seda, sest lähedase inimeseta on kogu su elu, su mõtted ja püü
ded ilma jäänud millestki sügavalt inimlikust. Side maailmaga saab 
alguse armastusest. Alles temast ja ainult temast.

Tooming käsitles klassikal müüdina, võrreldes seda muinasjutuga. 
Muinasjutuvestja rollis näeb Tooming klassika elustajana teatrit. Täna
päeval tundub see siiski illusoorse kujutelmana, sest rohkem ollakse 
huvitatud päevakajalistest šlaagrilest.

Tooming avas ka oma isikupärast «mullides» mõtlemist. € Mullid» 
on autori mõtted, on tervikkujundid, mis transleeruvad retsipieruiis, 
neil on heli, lõhn, värvus, dünaamika. Lavastaja jaoks on näidendi te
gelaskond (näitlejad) selliste lihast ja verest «mullide» kobaraks. Kee
les hõljuvate mullide (mis pole küll päris need, mis looja meeles, vaid

sarnased) nähtav ustamist teatri poolt nimetas Tooming elu loitsimi
seks.

Juureldes loomingu erineva vastuvõtu üle retsipientuuriumi poolt lei
dis kõneleja, et vastuolu saab esineda ühe vaimse sihi juures üksnes 
vaimsuse, meelsuse, haridustasemete erinevuse tõttu.

Kõrvalpõikeks. Otsesemalt käsitles retseptsiooniga seotud küsimusi 
oma sõnavõtus M. Lauristin. Pidades aksiomaatiliseks kirjanduse kuu
luvust kultuuriprotsessi kui tervikusse, võiks ehk erinevaid lugejatüüpe 
üldistada teistegi kunstiliikide retsipientuuriumi diferentseerimisel. Need 
oleksid järgmised: (a) terviklikule kunstielamusele orienteeritud lu
geja; (b) elulisele faktile, õpetlikule sisule orienteeritud lugeja; (c) sil
maringi laiendamisele orienteeritud lugeja; (d) emotsionaalsele kaasa
elamisele orienteeritud lugeja; (e) põnevaile süžeeliinidele (detektiiv- 
žanr!) orienteeritud lugeja.

Neist igale lugejatüübile vastab teatava psüühilise laadiga, elukoge
musega, maailmavaatega, vaimsusega inimene.

Armastame rääkida isiksusest, inimesest, nagu oleks tema kosmose 
keskpunkt, kuigi keegi teda peale inimese enese selleks nimetanud pole. 
Kui pole aga tõelisi inimese kriteeriume, siis tekivad puhtteoreetilised 
arutlused, mis inimese olemusega mingil moel seotud pole. Tooming 
katsus visandada kolme inimese kui olendi kriteeriumi. (1) Olend on 
võrreldav tööloomaga, orjaga, kel puuduvad küsimused. Küsimuste tek
kides sünnib teadagi lõhenemine, inimene saab mõtlevaks ja juurdle
vaks olendiks. (2) Asudes vastust otsima oma olemise mõttele, tuleb 
uskuda, et inimene kunagi selleni ka jõuab. Kui ta ei suuda leitud vas
tuse järgi käia, langeb inimene tagasi küsimustesse ja kõhklustesse; kui 
ta ei küsi enam (elu mõte pole küsimises!), on ta end leidnud. (3) Mis 
eristab kolmanda tasandi inimest, kes enam ei küsi, esimese tasandi 
inimesest, kes veel ei küsi? Tooming tõi sellise olendi näitena Jürka, 
maiste väärtuste kandja, kes on end tõesti millelegi andnud, sest tei
siti ei saa. Seegi on õndsus! Antsu riukalisusega võrreldes ei tähenda 
Jürka lihtmeel, et ta on rumal, vaid seda, et inimene on usaldav. Tema 
meeles pole võimalustki, et inimeste keeruliste mõttekonstruktsioonide 
sihiks võiks olla teise inimese hävitamine.

Tooming astus välja «kui mina ei tea ega siis keegi teine ka ei 
tea» — ülbuse vastu. Kui lepiksime konstateeringuga, et ei tea inim- 
oleluse mõtet, siis tähendaks see langeda Antsu positsioonile. Selline 
suhtumine viiks selleni, et «mulliks» muutunud ilmas inimesed muud
kui teostavad ennast, kuni ühel ilusal päeval see mull lõhki platsatab. 
Universumis on nii ennegi olnud.

Teatri eesmärgiks on luua elu saarekesi, luua inimeste jaoks. Ideaal
ne oleks, kui etendusest saame kogemuse, mida ikka uuesti ihkame läbi 
elada (nagu head raamatut ikka ja jälle loed!), mitte nii, et läheme 
koju ja hakkame üksipulgi nähtu mõtet otsima ja arutama.

Kirjanduspäevade raamesse mahtusid veel Ain Kaalepi mõtisklused 
«Tõe ja õiguse» teemadel ning Karl Muru ülevaade Tammsaarele pü
hendatud emakeele olümpiaadist. Kuulati ka Tartu NAK-i liikmete loo
mingut. TÕNU KARRO

Repliik

Mõõt saab 
täis

AIME JÕGI

Teed mööda sõidab buss. Talle ei 
tule vastu ainsatki säravate tule
dega autot ja ükski masin ei kihu
ta temast ka mööda. Maantee äär
de jäävad valgustamata akendega 
majad. Jääb mets, sünge ning tu
me.

On selge maikuuöõ. Mustade 
kuusesilüettide taga hüpleb suur 
ümmargune kuu. Ta täidab kogu

bussi sinaka valgusega ja ajab mul 
ära viimasegi uneraasu. Mu naab
ril on suu inetult lahti vajunud ja 
nii ta magabki õiglase und. Kades
tan teda natuke, kuid samas tunnen 
rõõmu, et ma ei jää ilma nii to
redast ööst ja sellest kollasest 
kuust. Tema äkki Ongi see, kes mul
le pähe taob sellised veidrad mõt
ted ning meenutused hiljutistest 
kohtumistest.

* * *

Peosaal. Ukseavas paistab tuttav 
kuju. Koolutan end paremini vaata
ma. Jah, ma ei eksinud. Ta tervi
tab mind käeviipega, siis aga tuleb 
lähemale.

«Kuidas elad?» pärib ta, toi, 
olen unustanud, mida sa õpidki.. .  
Ahsoo jah, muidugi, muidugi. Ikka 
said sisse...  Vedas! Mina aga, 
näed...»

Ta laiutab käsi.
€ Lähed varsti sõjaväkke?  tunnen 

huvi, €ja mis saab edasi? Ei tea?»
€ Viimane aeg on käeluu katki 

kukkuda,» vastab ta mõrult naera
tades. Noogutan mõistvalt.

* * *

Peatus.
«Tihemetsa,» kostab bussijuhi 

hüüd. Uimased sõitjad trügivad va
hekäigus olevatele kompsudele ko
mistades ukse poole. Oli natuke 
palav ja lämbe, nüüd aga hingan 
ma hea meelega sisse uksest tulevat 
värsket õhku.

Mõtlen tagasi sellele kohtumise
le.

Kui imelik! Inimesele, kellega 
olin koos õppinud üksteist aastat, 
olin jäänud võõraks. Meie jutuainet 
jätkus vaid mõneks küsimuseks- 
vastuseks. Ja needki laused olid 
üldsõnalised, mittemidagiütlevad.. .

Kus on viga?
Seisan kassajärjekorras. Rahvast 

on pühade-eelselt palju. Veidi eemal 
märkan klassiõde. Tunnen juba ette 
rõõmu meie kõnelusest. Juba kuu- 
lengi selja taga tuttavat häält.

«Noh, mis siin ka müüakse? Ah 
ainult! Ja muud ei midagi. Huvi
tav, millest selline järjekord?»

Ja siis oma sõbratari poole pöör
dudes: «Tead, meil ei tasu küll 
siia seisma jääda. Lähme parem 
mujale.»

Ta haakub oma kaaslase käevan
gu ja tüürib sellega minema teises 
suunas. Ma jään talle pärani silmi 
järele vaatama. Hoian ikka veel 
käes ostukorvi ega märka, et pean 
nii asjatult järjekorda kinni. Ise 
aga püüan sellest ebameeldivast 
üllatusest üle saada. Tema huvi mi
nu vastu piirdus ainult nii pai juga. 
Kuigi, jah, ega ma ise samuti tei
nud midagi asja parandamiseks. 
Mis saab meist aga paari aasta pä
rast? Küllap pöörame siis kohtu
des pea kõrvale ega tee teineteist 
märkamagi. Ja mida keegi teinud 
või korda saatnud on, sellest kuu
leme vaid kellegi kolmanda suu 
läbi.

* * *

Kolmas kohtumine leidis aset bus
sijaamas.

«Oi, tere! Noh, kuidas koolis lä
heb?»

«Pole viga, hästi.»
Ning samas vaimus edasi, üsnagi 

analoogiliselt eelmistega.
«Kivi kotti sulle siis,» soovis ta,

kui tuli aeg head aega öelda, nae
ratas ja läks. Temale jäin ma sa
muti järele vaatama. Nüüd aga 
hoopis teise pilguga. Kes teab, mil
lal me ükskord jälle kohtume ja 
millised siis oleme...

Tedagi ootab sõjaväeteenistus.

* • *

Ma usun, et on üsna tublisti 
seda, mida üks aasta siin kõrgkoo
lis mulle on juurde andnud. Kõige 
selle hulgas on see aasta teinud 
mind vaesemaks. Vaesemaks nende 
võrra, keda ma alles hiljuti olin 
nimetanud sõbraks, tuttavaks või 
heaks kaaslaseks.

Ometi aga räägitakse kooliaasta 
te jooksul sõlmitud sidemetest kui 
millestki püsivast ja katkematust.

Kus on siin viga? Ega ometi 
minus? Sest on mullegi tekkinud 
eelmiste kõrvale uued sõbrad, kuid 
kas siis need tohivad varjutada 
teisi? Arvan, et ei.

Kuid ühte asja tahaksin väga. 
Tahaksin, et siin, ülikooliaastate 
jooksul sõlmitud sidemetest ka väl
jaspool kuut sammast midagi järe 
le jääks. Et nad niisama ei haihtuks 
ega olematuks muutuks.

Kui unest virgun, paistab juba 
Tartu televisioonimast ja vilguvad 
linna tuled. Kuid kuu on kadunud. 
Hommik viis ta ära.

Minu sõit on lõppenud. Üks Saa
remaa laps on jälle Tartusse jõud
nud. Roidunult lähen rasket kotti 
venitades ühiselamu poole.

« ^ o l n u s t
ühest dr. Ksrelll esitisest 
Eestimaa kubernerile
LEO LEESMENT

Endise Eestimaa kubermanguvalitsuse arhiivi paberites 1867. a. lei
dub teiste hulgas tuntud eesti arsti Philipp Jakob Karelli (1806— 1886) 
avaldus kubermanguorganitele Tallinnas.

Karell elas tollal Peterburis ja oli tegev vene keisrite, algul Nikolai I, 
pärast Aleksander II ihuarstina. Ametlik tiitel oli tal, nagu sellest esi
tisest näha, tõeline riiginõünik (hiljem ta tõusis salanõunikuks), Tema 
Keiserliku Kõrguse ihuarst, meditsiini- ja kirurgiadoktor Karell. Ta oli 
ka Tartu ülikooli audoktor 1882. aastast.

Millest siis esitises kubernerile juttu oli? Dr. Karelli teenistuses Pe
terburis oli nähtavasti toapoisina eestlasest noormees Karl Slem, kes 
põlvnes Virumaalt Erra talupoegadest. Kõrgelseisev dr. Karell palub 
Tallinnas paiknevat Eestimaa kubermanguvalitsust Karl Slemile pass 
välja anda ja see Peterburi saata.

Kubermanguvalitsuse vastusest loeme, et kuna Slem on sõjaväeko- 
huslane, peab ta enne seda ilmuma liisuvõtmisele, alles seejärel võib 
otsustada küsimust passi väljaandmise kohta. Järgnevaist aktidest sel
gub, et noor nekrut oli võtnud liisu õnnelikult, saades seega vabaks 
-sõjaväeteenistusest. Ja asi oligi korras,

Vilistlased said kokku
Arvestuste ja eksamite ärevas saginas võis tähelepanelik mööduja 

läinud laUpäeval ülikooli peahoones ning selle lähemas ümbrüses sil
mata salkkonda uudistavaid ja elavalt vestlevaid inimesi, keda kõrvalt
vaatajana ekslikult järjekordseks turistidegrupiks võis pidada. Tead
jamad tundsid nende hulgast kindlasti ära nii mõnegi tuttava, sest oli 
ju tegemist 1962. a. õigusteaduskonna vilistlastega.

Dotsendi kt. Heldur Saarsoo, üks 19-st toonasest lõpetajast, palus 
ülikooli vana kohviku rõdusaali ühisesse vestlusringi nii eilsed tuden
gid kui tänase üliõpilaspõlvkonna esindajad, et' «vanemad kolleegid 
võiksid meenutada oma ülikooliaastaid alma mater'is, tulevased juris
tid aga vaagida tulevikuperspektiive.»

Nii istusidki hubase kohvikulaua taha staažikad ja tuntud juristid 
Gabriel Hazak, Jaan Kartau, Malle Viirsalu jt. ning IV k. tudengid. 
Vastastikku esitati küsimusi, üheskoos vastates leiti üliõpilasprobleemi- 
des paljugi tuttavat ning ühist, kuid samas ka uut "ja erinevat.

Meeldiv oli tõdeda, et vanemad kolleegid on oma senise tööga igati 
rahul, ehkki nii mõnelgi on läbi käidud üsna pikk otsingute ja leidmiste 
tee. Kahetsenud ei ole aga keegi, sest omandatud kogemused on tasu
nud ennast kuhjaga. Nagu näitas mitme kokkutulnu tööpraktika, või
maldavad ülikoolis omandatud laialdased teadmised diplomeeritud ju
ristil edukalt töötada ja orienteeruda ka mitmetes mittejuriidilistes kü
simustes. ' ' j . - К  

IV к. juhendaja H. Saarsoo ja üliõpilaste ühiseks mõtteks oli kujun
dada selline tore, põlvkondade järjepidevust sümboliseeriv kokkusaa
mine traditsiooniks, mis oleks eeskujüks teistele samalaadsetele: :j 

Kohtumist jäid meenutama kingitud rinnamärgid ja lõbus ühisfoto-.'
HARRI SALMANN

ja talutavuse piir ületatud, lugedes 
äsjasest «Nooruse» maikuu numb
rist ««Kirjandussündmust ’76» ea
kaaslase pilgu läbi». Selle autor, es
makursuslasest ajaloolane Ott 
Sandrak on nõuks võtnud asjad 
lõppude lõpuks paika panna. Kuid 
eksib lugeja, kes arvab selle asja 
olemusse tungimise läbi sündivat. 
Ei, noore mehe (sünd. 1958) nihi
listlik raev, epateeriv pretensiooni
kus näikse johtuvat pigem sellest, 
et Kirjandussündmus ’76 just ta 
om a põl v ko n n a ,  tudengitest 
ja keskkoolinoortest eakaaslaste 
nägu näitab. Ilmselt on peeglis mi
dagi olulist heiastunud, et pettunu
na sellest otsustatakse pigem pee
gel purustada, kui peegeldatavasse 
endasse süüvida. Seda tahtmatut 
või tahtlikku silmaklappidega rrh- 
gikäimist selgitab kasvõi tõik, et 
autor raamatukesest vaid ühe «ot
sest ühiskondlikku kaalu omava 
luuletuse» leiab (A. Roosilehe 
«Leib») ja samas kogu raamatule 
ning selle kirjutajaile tunnuslikku 
ja ilmselt mitte asjatult lõppu ase
tatud otse programmilist luuletust 
«Epiloog» eitab.

Kriitikalugu uurides oleme väit* 
nud, et siltide riputamine on nüüd
seks vaid minevikuline fakt, kuid 
kõnesolev artikkel hoiatab taas sel
le kordumisvõimaluse eest. Eks lu
gege: Mati Unt — «udujutu» kirju
taja, «käte puhtaks pesija», Monika 
Uibo — «kirjaneitsi», Kajar Pruul, 
Lembit Michelson — need, kellest 
«ei saa sotti», Kalev Keskküla — 
«häirivalt enesekindel», Priidu 
Beier — «noor värsitreial, lugupida
matu nii enese kui lugeja vastu», 
Henn-Kaarel Hellat, Ingvar Luha
äär, Ene Jermakov — «paratamatu 
andestatava isa-ema-kompleksi» 
kandjad.

Ule olla püüdev — aga selles 
«Sündmuse» autoritega samal ta
sandil asuv — lammutajalik lähene
mine on mu tähelepanekute järgi 
iseloomulik üldse «vaikivale põlv
konnale» (R. Ruutsoo), selle olemi
se alternatiiv, teine äärmus. Non- 
konformism — iseenesest aktseptee
ritav — seisab paraku neist väljas
pool, see on poos: maailma muut
mise soov jääb vagatsevaks, kui sel
lega ei kaasne enda muutmine 
(«Maailma tahame muuta, et kõik 
uueks saaks, / kuid kes muudab 
meid endid, võib olla vaid...»  — 
A. Roosileht «Epiloog»), seesmise 
eetilise mudeli olemasolu. On siis 
ka loomulik, et neid rohkem mulje, 
nähtumus, vorm kui asja olemus 
huvitab. Seda näitab ka pealtnäha 
«omapoisilik», kuid sügavuses vul
gaarne keelekasutus, alates väljen
dist «kuramuse nigel» ja lõpetades 
jahmatamapanevate analüüsiks (?) 
kasutatavate väljendusvahenditega, 
nagu «ära viskama», «omapäräku- 
line (kas sõnast «pärak» — seede
kulgla välisava? — vt. ÕS) või 
«kuivalolek». Lausa «anakronismi
na» mõjub selle kõrval Jaak Alliku 
essee Jaan Toomingast. On vist aeg 
taas küsida, kas ühelt poolt ilutseva 
ja probleemitu pealispindluse, 'tei
selt poolt aga labase (kerge loeta
vus!?) stiili kultiveerimine polegi 
just tee sillutamine tarbijalikule 
mentaliteedile? Ja kahetsusväärne, 
kui sellega läheb kaasa üliõpilane. 
Kahtlemata devalveerib see sõnas 
«ülikool» ta esimest. poolt. Ma ei 
peatu Sandraku-fenomeni tähendu
sel meie tänases kriitikapildis; — 
repliiki see ei kuulu. Üflen vaid nii
palju, et artikkel tõepoolest, iseloo
mustab «kriitika taseme langust», 
mida autor küll hoopis KS. ’76 näh
tuses leiab, ja et ühtaegu valgustab 
see ka rubriigi toimetaja arusaamu 
kirjanduskriitika funktsioonidest, 
kui lugeja «meeldibki meeldi».-arva-. 
musi tõsikindlate väärtushinnangu' 
tena serveeritakse. Et aga noor aja
loolane nii lahkelt teistele soovitusi 
jagab, siis võtku ta ka siin ise üht 
tagasihoidlikku kuulda: lugeda oma 
arvustus veel kord üle ja küsida 
endalt, miks ma just nii arvan, s. t. 
missugused on minu hinnangu kri
teeriumid?

REIN VEIDEM ANN,
Tartu NAK-i esimees

Repliik (vt. kahte viimast «TRÜ-d».)

Koerad' hauguvad;.' karavan läheb 
edasi,. 7 ‘ . "Г. V: '*:
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«Те tahate, et ma n'aeraksin?»
Tal oli tühjas klassitoas igav ja halb olla, kõik teised 

poisid olid koju läinud, Dan Seed, James Misippo, Dick 
Corcoran, kõik nad kõndisid naerdes ja mängides piki 
Southern Pacific’u raudteed ja see miss Wissigi hullu
meelne idee tegi ta haigeks.

«Jah.»
Tõsised tõmblevad huuled, silmad, selline kaastunnet 

äratav melanhoolia.
«Aga ma ei taha naerda.»
See oli imelik. Kogu maailm, kuidas asjad arenesid, 

kuidas see kõik sündis.
«Naera.»

Kasvav elektriline pinge, õpetajanna jäikus, ta keha ja 
käte närvilised liigutused, külm, mis temast uhkas ja hai
gus poisi veres.

«Aga miks?»

Miks? Kõik köidetud kimpu, kõik vääritu ja inetu, meel 
ja mõistus kokku surutud, olid kui lõksus, ei mingit mõ
tet, ei mingit tähendust.

«Karistuseks. Sa naersid tunnis, nüüd pead karistuseks 
tund aega naerma, täitsa üksi, omaette. Tee kähku, sa 
oled juba neli minutit raisanud.»

See oli tülgastav, see ei olnud üldse naljakas, et jäeti 
pärast kooli kinni ja pidi naerma. Sel ideel ei olnud min
git mõtet. Mille üle peaks ta naerma? Keegi ei saa ometi 
niisama naerda. Pidi olema midagi niisugust, midagi lõbu
sat või uhkeldavat, midagi koomilist. See oli nii imelik, 
õpetaja käitumine, kuidas ta teda vaatas, tema tabama
tus, see oli hirmuäratav. Mida ta temast tahtis? Ja kooli 
lõhn, õlitatud põrand, kriiditolm, õpetaja mõtte lõhn, lap
sed läinud; üksindus, kurbus.

«Palun vabandust, et ma naersin.»
Lill paindus häbis. Tal oli kahju, et ei ajanud niisama 

udu, tal о l i kahju, mitte endast, vaid õpetajast, õpetaja 
oli noor tüdruk, asendaja, ja temas oli selline kurbus, nii 
kaugel eemal ja nii raske mõista; see tuli koos ̂ õpetajaga 
igal hommikul ja ta oli selle üle naernud, midagi, mis 
ta ütles, oli koomiline, kuidas ta seda ütles, kuidas ta 
igaühele otsa vahtis, kuidas liikus. Tal ei olnud tegelikult 
üldse naerutuju, aga äkki oli ta naerma pahvatanud ja 
õpetaja oli teda vaadanud ja tema oli vaadanud õpetajale

näkku ja hetkeks selline ähmane ühtekuuluvustunne, siis 
aga viha ja vaen õpetaja silmis. «Sa jääd peale tunde.» 
Ta ei tahtnud naerda, see lihtsalt juhtus niimoodi ja tal 
oli kahju, tal oli häbi, õpetaja peaks ju aru saama, ta ju 
ütles talle, sa tuhat ja tuline.

«Sa raiskad aega. Hakka naerma.»
õpetaja oli pööranud selja ja kustutas tahvlilt sõnu: 

A a f r i ka ,  Kairo ,  p ü r a m i i d i d ,  sfinks,  Ni i lus ;  
ja numbreid 1865, 1914. Aga pinge, isegi kui õpetaja oli 
selja pööranud, oli ikka klassitoas, ruumi tühjus rõhutas 
seda veelgi, tegi suuremaks ja täpsemaks, poisi mõtted ja 
õpetaja mõtted, nende ahastus, külg külje kõrval, omavahel 
konfliktis, miks? Poiss tahtis olla sõbralik, hommikul, kui 
õpetaja tuli klassi, oli ta tahtnud olla sõbralik, ta tundis 
seda otsekohe, et õpetaja oli kummaline, justkui viibis 
eemal, miks oli ta siis naernud? Miks läks kõik valesti?

Villiam Saroyan

11ЖП
Miks pidi tema olema see, kes tegi õpetajale haiget, kuigi 
tegelikult oli ta tahtnud olla tema sõber algusest peale?

«Ma ei taha naerda.»
Trots ja samal ajal nutt, häbiväärne nutt poisi hääles. 

Mis õigusega taheti, et ta hävitaks endas süütu tunde? Ta 
ei olnud tahtnud julm olla, kas õpetaja ei võiks sellest aru 
saada? Ta hakkas tundma viha õpetaja rumaluse, tuimu
se, tema tahte kangekaelsuse vastu. Ma ei hakka naerma, 
mõtles ta; ta võib kutsuda mr. Caswelli ja lasta mind 
peksta; ma ei naera enam. See oli viga. Ma olin tegelikult 
tahtnud nutta; teha midagi muud igatahes; ma ei teinud 
seda meelega. Ma võin peksu välja kannatada, sa püha 
müristus, see teeb valu, kuid mitte nii nagu see; ma olen 
tundnud küll seda rihma oma tagumikul, ma tean, mis 
vahe seal on.

Noh, las nad peksavad teda, mis tal sellest? See jäi 
külge ja ta võis veel päevade kaupa teravat valu tunda 
sellest mõeldes, aga pandagu siis teda pealegi peksupingi
le, ta ei naera enam.

Ta nägi, et õpetaja istus oma laua ääres ja jõllitas talle 
otsa, pagana pihta, küll ta nägi haige ja hämmastunud 
välja ja kahjutunne tõusis poisil jälle kurku, haigekstegev 
kahjutunne õpetaja pärast, miks küll tegi ta nii palju tüli 
vaesele asendusõpetajale, kes talle tegelikult meeldis, mit
te mõnele vanale inetule õpetajale, vaid kenale väikesele 
tüdrukule, kes oli algusest peale kohkunud.

«Palun naera.»
Ja milline alandlikkus, teda ei kamandatud, vaid nüüd 

anuti, anuti, et ta naeraks, kui ta ei tahtnud naerda. Au
sõna, mis peaks ta küll tegema, mis peaks ta tegema, mis 
oleks õige, mis sünniks tema oma tahtel, mitte juhusli
kult nagu need asjad, mis lähevad valesti? Ja mida õpe
taja arvas? Mis mõnu võis ta tunda sellest, et kuuleb ta 
naeru? Milline rumal maailm, inimeste imelikud tunded, 
salapärasus, iga isik endasse peitunud, tahab midagi ja 
alati saab midagi muud, tahab midagi anda ja alati annab 
midagi muud. Hea küll, ta võiks ju. Nüüd võiks ta naer
da, mitte enda, vaid tema jaoks. Isegi kui see teda hai
geks teeks, võiks ta naerda. Ta tahtis teada tõde, kuidas 
see oli. õpetaja ei s u n d i n u d  teda naerma, ta p a l u s  
teda, a n u s  teda, et ta naeraks. Ta ei teadnud, kuidas 
see on, aga ta tahtis teada. Ta mõtles, võib-olla ma võin 
mõelda mingile naljakale loole, ja ta hakkas püüdma mee
nutada kõiki naljakaid lugusid, mida ta oli kunagi kuul
nud, aga see oli väga imelik, talle ei tulnud ühtki meel
de. Ja teised naljakad asjad, kuidas Annie Gran kõn
dis, jessas; see polnud üldse enam naljakas; ja kuidas 
Henry Mayo tegi nalja Hiawatha üle, öeldes read vales 
järjekorras, see ei olnud ka enam naljakas. Tavaliselt ajas 
see teda naerma, nii et nägu läks punaseks ja hing jäi 
kinni, aga nüüd oli see surnud ja mõttetu asi, mööda 
suurt merd, mööda suurt merd tuli võimas, aga jessas, see 
ei olnud üldse naljakas, ta ei saanud selle üle naerda, sa 
püha müristus. Noh, ta naerab lihtsalt niisama, ükskõik 
mis vana naeru, nagu näitleja ha, ha, ha. Jumal, kui ras
ke see oli, kõige kergem asi tema jaoks, aga nüüd ei tul
nud pisematki it situst välja.

(Järgneb)

Kui mina 
oleksin 
päratu rikas...

. . .  siis ostaks ma kaupoi riided, 
auto, ahvi.

*

. . .  siis ma ostaksin hästi palju 
kommi ja «Kalevi» närimiskummit 
ja koera, sest ma armastan loomi.

♦

. . .  siis paneksin ma kõik raha

hoiukassasse ja hakkan elama prot
sentidest, mis on miljoneid rubla
sid. Lastele kingin sünnipäevaks 
reaktiivauto ja iga päev 20 pakki 
närimiskummi, endale ostaksin mi- 
nihelikopteri, millega käia looma
aias ja muuseumis ja minu elu 
oleks nii hea et-et-et-et ei tea kohe.

*

... kui te tahaksite teada mis ma 
siis teeksin, siis andke mulle 
100 000000 rubla. Küll siis Te näete 
mis ma teen.

*

Ma ei taha olla päratu rikas, sest 
siis võivad mind maha koksata.

Miks üldse olla üksinda rikas, ma 
oleksin siis parem teiste inimestega 
võrdsed. Ja mulle tunduks, et see 
olekski parem. Ja ma oleksin ka 
siis õnnelik inimene, sest rikus 
ajab alati pea lõhki. Rikkusest lä
heb hulluks aga mina ei kavatse
gi hulluks minna või mine tea võib
olla harjuks äragi.

*

.. .  ostaksin saksa jalgratta, häs
ti palju koeri, nimelt Boldoke, mõne 
limusiini, palju komme, limonaadi, 
kõige uhkema auto tžaika «Merce
dese», Ida Euroopa lambakoera 
ning teeksin naisele hinnalisi kin
gitusi, ostan maailma ära ja teen

mida tahan. ,

*

. . .  siis, siis . . .  Ma ei teagi mis 
ma siis teeks, mul on nii palju unis
tusi — võib-olla tahaksin valget 
hobust. Mulle meeldivad hobused. 
Ma tahaksin olla ka võlur ja mil
leks siis raha. Raha on kahjulik. 
Ma tahaks, et mu ümber oleks pal
ju lilli, soojust, valgust.

*

6.a. klassi arvamised (kirjandus
tunnis 25. novembril 1976) tõi val
ge kätte õpetaja-praktikant

K. AEDNIK
Hübriid

Silja KUDISIIM

Ujujad oljd võistlushoos
TRÜ ujujate paremik startis viimase kuu jooksul neljal võistlusel, 

millest esimeseks olid vabariigi kõrgkoolide meistrivõistlused. Siin 
saavutasid meie ujujad 6 esimest, 4 teist ja 3 kolmandat kohta ning 
võistkondlikus arvestuses TPedI järel II koha, edestades kolmandale 
kohale jäänud TPI võistkonda 61 punktiga (teadmiseks: igal kavas 
olnud individuaaldistantsil tõid võistkondadele punkte kuus paremat 
kohta, kusjuures I koht andis 7, II koht 5, III koht 4 punkti jne.).

Individuaalselt saavutasid esikohad: Ülle Üksi (F-K I k.) 200 m 
selili ajaga 2.55,7; Astrid Neemlaid (KKT I k.) 100 m rinnuli 1.26,4; 
Jelena Orlova (spordimed. I k.) 100 m vabalt 1.09,1, 100 m liblikat
1.23,7 ja 200 m vabalt 2.34,0 ning 4X100 m vabalt teateujumise nais
kond, koosseisus Dorrit Saat (KKT IV k.), Astrid Neemlaid, Maiu 
Elken (spordimed. III k.) ja Jelena Orlova.

Teise koha saavutanutest tuleb esile tõsta Atis Grundmanise (spor
dimed. I k.) meistrikandidaadi järku ületavat tagajärgi 200 m vabauju
mises — 2. 03,1, mis on ühtlasi ka uueks Tartu linna rekordiks.

22.—24. aprillil viidi Kaunases läbi X Balti spartakiaadi ujumisvõist

lused. Meie vabariigi kõrgkoolide koondvõistkonda kuulus 6 TRÜ uju
jat (24% võistkonna koosseisust), kes tõid 38 punkti (23,2% võistkonna 
poolt saavutatud punktide summast). Spartakiaadi parimaks naisuju- 
jaks tunnistati TRÜ üliõpilane Jelena Orlova, kes saavutas II koha 100 
m vabalt tagajärjega 1.08,2 ning kolmanda kohad samas ujumisviisis 
200 ja 400 m distantsidel aegadega vastavalt 2.37,4 ja 5.38,8. Ka 
teine meie õppeasutuse üliõpilane Atis Grundmanis esines silmapaistva 
eduga. Ta võitis esikoha 4X200 m vabalt teateujumise võistkonna koos
seisus ning tuli teiseks 200 ja 400 m vabaujumises meistrikandidaadi 
järku ületavate aegadega 2.06,8 ja 4.30,4.

Kokkuvõttes saavutas Eesti N SV  kõrgkoolide võistkond Leedu NSV 
järel hinnatava II koha, jättes 1969. aastast alates meie vabariigi uju
jatele võitmatuks osutunud Läti NSV võistkonna III kohale.

Käesoleva kuu algupäevadel toimusid Tartu linna esivõistlused uju
mises, kus TRÜ ujujatest saavutas 4 esikohta Atis Grundmanis, kus
juures 800 ja 1500 m vabalt näidatud tagajärjed — 9.22,8 ja 17.36,6 — 
on ka Tartu linna uuteks rekorditeks. Teise koha omanikeks said Maiu 
Elken, Laima Augenaite (spordimed. III k.) ja Jevgeni Lebedev (F-K
I k.) ning kolmandale kohale tuli Külliki Amos (B-G I k.)

Tartus lõppes arvult juba 34. sõpruskohtumine ujumises Leedu keha- 
kultuuriüliõpilaste ja TRÜ vahel. Kuigi Leedu üliõpilased saavutasid 
kokkuvõttes võidu, võime siiski kaotuse leevendamiseks lisada, et küla
liste võistkonda kuulus kogu Leedumaa praeguste ja endiste ujujate 
paremik, kuna TRÜ-1 analoogia puudus. Meie ujujatest esinesid taas 
sisukamalt Jelena Orlova ja Atis Grundmanis.

Sõpruskohtumise korraldas põhiliselt TRÜ ujumissektsioon. TRÜ 
spordiklubi tunnustuse pälvisid võistluste hea läbiviimise eest peakoh
tunik Maie Reimo (farmaatsia IV k.) ja peasekretär Liina Tepp (KKT
IV k.) ning sõprusürituste hea organiseerimise ja läbiviimise eest uju- 
missektsiooni esimees Astrid Neemlaid (KKT I k.) ja aseesimees Maiu 
Elken (spordimed. III k.).

Sõprusürituse raames peeti ka kahe õppeastuse ÜTÜ ujumisringide 
nn. minikonverents, kus ühtse ja aktuaalse probleemina käsitleti noor- 
ujujate valiku probleeme. Leedu üliõpilased esinesid kolme ja KKT 
ujumiseriala üliõpilased ja õppejõud seitsme ettekandega. See konve
rents oli arvult juba teine (esimene toimus möödunud aastal Kauna
ses). Arvestades osavõtjate aktiivsust ja huvi, võime eeldada, et ana
loogiliselt sõprusvõistlustega ujumises muutuvad ka need konverent
sid traditsioonilistes.

HEINO  LAIDRE

* TBG KEVADKOOL

*

Ülikooli juures tegutsev teoreetilise bioloogia grupp (TBG) korral
das võidupüha paiku Puhtu ornitoloogiajaamas järjekordse kevadkooli.

Esimene selline üritus toimus 1975. aasta mais Rutjal, kus dskuteeriti bioloo
gia üldküsimustes ning arutati teoreetilise bioloogia ülesandeid tänapäeva 
loodusteaduses. Järgmisel aastal organiseeriti kool samas kohas teemal «Bio- 
süsteemde evolutsiooni teooria». Sellised kevadised arutelud on mõeldud eel
kõige _ seniste teoreetiliste kontseptsioonide refereerimiseks. Lõppenud kevadkool 
oli pühendatud Jakob Johann von Uexküllile ning kandis pealkirja «Organ smi 
teooria». J. von Uexküll (pildil) sündis 1864. a. Keblaste mõisas (praegune 
Pärnu raj.). Aastatel 1884— 1890 õppis Tartu ülikoolis ajalugu, nrneralooglat, 
zooloogiat. Hiljem töötas Napolis, Hamburgis. Suviti viibis ta Puhtus. Avaldatud 
17 monograafiat. Paljud tema vaated organismi kohta on lähtsad täna
päevalgi.

Kolmel päeval kuulati kaksteist ettekannet. Suurt huvi tekitas R. Ro- 
seni artikkel «On the concept of the organism», mille Kanada teadlane 
oli saatnud Puhtu kevadkoolile. Noored bioloogid on loonud sidemeid 
ka teiste silmapaistvate teadlastega, nagu S. Meien, J. Šreider, V. Na- 
limov.

Diskussioonides jäi kõlama, et bioloogia ei ole veel täppisteadus, kui
gi matemaatiliste meetodite kasutamine järjest areneb. Meie ülikooli 
õppeprogramm on selles osas suuresti maha jäänud. Üldbioloogia on 
vähe läbi töötatud, ilmneb vastuolusid ja järjekindlusetust.

Kõik kakskümmend kaheksa kevadkooli liiget võtsid osa heakorras- 
tustöödest. Puhketunnil kuulati Reet Valgmaa laule ja Jaan Kaplinski 
mõtteid tänaste inimeste loodusetunnetusest, ellusuhtumisest.

REET KULL

Esikohale tulid juristid 6 parimat
Ülikooli spartakiaadi kergejõusti

kuvõistlustel oli esindatud 13 võist
konda. Ootuspärane edu saatis ke- 
hakultuuritudengeid, kes võitsid 
suurema osa auhinnalistest kohta
dest ja panid kinni ka neli esimest 
paika võistkondlikus arvestuses. Ai
nult matemaatikud suutsid neile 
avaldada tõsist vastupanu. Tabeli 
keskmisse ossa jäid majandusüli- 
õpilased, meedikud, bioloogid-geo- 
graafid, ajaloolased ja füüsikud-kee- 
mikud. Viimased kaks teaduskonda 
on aprillis ja mais endast mööda 
lasknud mitu võistkonda ning va
hetanud rahuldava 7. ja 8. koha ta
gasihoidlikuma 10. ja 13. koha vas
tu. Üldiselt kergejõustik erilisi 
korrektiive teaduskondade paremus
järjestuses ei teinud.

TRÜ spartakiaadi lõplikud tule
mused:

1. õigust. 109

2. Kehakultuurit, 102

3. Majandust. 97,5

4f Bioloogia-geograafiat. 91

5. Matemaatikat. 76
6. Arstit. 66,5
7. Spordimeditsiini osak, 60
8. Filoloogiat. 57
9. Kehakultuurit. III 56

10. Ajaloot. 52,5
11. Kehakultuurit. II 52
12. Kehakultuurit. IV 46
13. Füüsika-Keemiat. 45,5
14. õppejõud 33

õigusteaduskond saab aastaks 
enda valdusse spartakiaadi rändau- 
hinna, teaduskonna spordinõukogu 
esimees Kalev Prillop aga nädalase 
komandeeringu mis tahes rahvusva
helistele võistlustele Nõukogude 
Liidus.

VALTER LENK

Kodunduse kabinet
/  t e a t a b

Tiigi 78 ruumis 208 on 
maini k ä s i t ö ö n ä i t u s ,  

tage!

26.-28.
Külas-

ENSV Suusaspordifõderatsioon 
selgitas 1976/77. a. hooaja parimad 
suusatajad. Tänavune kokkuvõte oli 
rõõmustav ülikooli suusarahvale. 
Kümnest parimast tiitlist anti 6 (!) 
TRÜ tudengitele. Nendeks olid Fjo
dor Koltšin (KKT II k.) kahevõist
luses, Elmo Parik (KKT II k.) juu
nioride laskesuusatamises, Marian 
Ruuda (KKT I k.) juunioride murd
maasuusatamises, Tõnu Sirel 
(KKT I k.) juunioride murdmaa
suusatamises, Eda Pruuli (KKT
IV k.) mäesuusatamises, Peeter 
Siim (KKT IV k.) mäesuusatamises.

NB!
Täna Ilmub ka venekeelne ajaleht, 

(ärgmlne «TR Ü » aga 10. juunil.

TOIM ETA JA  kt. V. S O O T A K

«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»> 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Olikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop, Teil, nr, 2732, MB-03610,
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ülikoolipere 1948. aasta 
esim estel kohalike 
nõukogude valim istel

18. jaanuaril 1948. aastal kuulutas Eesti N SV  Ülemnõukogu Presii
dium oma seadlusega välja kohalike töõrahvasaadikute nõukogude va
limised. Need valimised olid esmakordsed Eesti NSV-s ja kulgesid kõi
ge laialdasema demokraatia põhimõtetel, mis olid väljendatud NSV  
Liidu ja Eesti N SV  konstitutsioonides ning «Eesti N SV  maakondade, 
linnade, linnarajoonide, valdade, alevite ja külade töörahva saadikute 
nõukogude valimiste määrustikus».

Tartu agitatsioonipunkti nr. 2 (Hermanni t. 8) ümbruskonnas elasid 
põhiliselt TRÜ õppejõud ja üliõpilased. Arusaadavalt võttis TRÜ kollek
tiiv selle agitatsioonipunkti oma šefluse alla. Juba organiseerimistöö
del osutasid TRÜ teenistujad ja üliõpilased suurt abi. Nii sisustas ja 
dekoreeris agitatsioonipunkti ruumid üliõpilasklubi juurde kuuluv ra
kenduskunsti ring energilise juhataja Silvia Sooberti juhtimisel. See 
oli üks maitsekamalt kujundatud agitatsioonipunkte Tartus.

TRÜ oli suunanud siia agitaatoriteks palju üliõpilasi ja teenistujaid: 
65 üliõpilast peamiselt õigus- ja veterinaariateaduskonnast ning 44 
teenistujat.

Valimiseelses selgitustöös kerkis esile palju tublisid agitaatoreid üli
õpilaste hulgast: Helmi Toiga, Hillar Palamets jt.

Linnanõukogu saadikukandidaadiks oli 1. valimisringkonnas rektor, 
N SV  Liidu Ülemnõukogu Rahvuste Nõukogu saadik, professor Alfred 
Koort. Teiseks saadikukandidaadiks oli linnanõukogusse TRÜ õppejõu
dude, üliõpilaste ja teenistujate üldkoosolekul esitatud 12. valimisring
konda õigusteaduskonna dekaan professor Helmut Kadari. Kolmandaks 
saadikukandidaadiks oli 8. valimisringkonnas Hilda Moosberg. 27. vali
misringkonnas kandideeris TRÜ õppejõud Lydia Roots. 15. valimisring
konnast esitati saadikukandidaadiks Dagmar Riikoja, kes tollal oli TRÜ  
lääne filoloogia kateedri vanemõpetaja. 11. valimisringkonnas kandi
deeris Harald Haberman, kes 1944. a. asus TRÜ õppeprorektori kohale 
ja oli üldbioloogia kateedri juhataja. 120. valimisringkonna saadiku
kandidaadiks oli pedagoogika kateedri juhataja professor Aleksander 

Pint. Tuntud õppejõudude kõrval oli esitatud saadikukandidaatideks ka 
üliõpilasi, nagu tollane õigusteaduskonna IV kursuse üliõpilane Johan
nes Kalits. 9. valimisringkonnas oli kandidaadiks ajaloo-keeleteadus- 
konna III kursuse üliõpilane Gea Reinmann.

Valimiseelsetel kohtumiskoosolekutel käsitleti nõukogude valimissüs
teemi küsimusi, rahvusvahelist olukorda, noorsoo ja hariduspoliitika 
probleeme. Esmakordne kohalike nõukogude valimine sattus ühte täht
sa juubeliga rahvusvahelise töölisliikumise ajaloos: sada aastat tagasi, 
veebruaris 1848. a. ilmus «Kommunistliku partei manifest».

Maakonna ajaleht «Postimees» tõi igas numbris rohkesti materjali 
saadikukandidaatide elulugude tutvustamiseks, avaldati nende fotod.

Üliõpilastest agitaatorid pöörasid suurt tähelepanu 11. jaanuaril
1948. a. vabariiklikes ajalehtedes «Rahva Hääl» ja «Sovetskaja Esto
nia» ning maakonna ajalehes «Postimees» kõigile Eesti NSV  valijatele, 
avaldatud EK (b)P  Keskkomitee läkitusele, mis kutsus Eesti töötavat 
rahvast üles üksmeelselt hääletama kommunistide ja parteitute bloki 
saadikukandidaatide poolt.

Nagu kogu vabariigis, nii toimusid ka Tartus kohalike töörahva saa
dikute nõukogude valimised suure poliitilise ja tööalase aktiivsuse tõusu 
tähe all. Oma osa valimiseelses selgitustöös ja valimiste edukas läbi
viimises oli ka TRÜ perel, õppejõududel, üliõpilastel ja teenistujatel, 
kes seisid esmakordselt valitud kohalike nõukogude koosseisude moo
dustamise juures. Ülikoolipere poliitilise aktiivsuse traditsioon on süve
nenud. Uute kohalike nõukogude valimiste eel meenutame tänutundega 
neid aktiviste, kes andsid oma osa kohalike nõukogude väljakujunda
misel sõjajärgsetel aastatel.

H U G O  SE R M A N D I

19. ju u n il valim e 
kohalike nõukogude 
saadikud

4. JUUNIL AVALDATI AJALEHTEDES NSV LIIDU UUE
PROJEKT

KONSTITUTSIOONI

TOHUTU TÄHTSUSEGA DOKUMENT
Teisipäeva õhtupoolikul kogune

sid ülikooli õppejõud ja teenistujad 
N SV  Liidu uue konstitutsiooni pro
jekti avaldamise puhul keemiahoo
nesse miitingule. Sissejuhatavad 
sõnad lausus rektor prof. Arnold 
Koop.

Filosoofia kateedri juhataja prof. 
Jaan Rebane rõhutas uue projekti 
tähtsust ning ütles, et selles on 
ära näidatud meie nõukogude rah
va saavutused majanduse, hariduse

ja kultuuri valdkonnas. Selles an
takse ka seadusandlikud alused 
edaspidiseks, kommunismi ehitami
seks. «Avaldame oma heakskiitu to
hutule tööle, mida meie rahvas on 
teinud Kommunistliku Partei juhti
misel.»

Riigi- ja haldusõiguse kateedri ju
hataja prof. Abner Uustal ütles: 
«Põhiseadus sisaldab täiesti uue 
peatüki — välispoliitika. Selle tin
gisid meie maa rahvusvahelise au

toriteedi kasv ja leninliku rahupo
liitika mõjusus.» Ta peatus lähe
malt Nõukogude Liidu rahuarmas
taval välispoliitikal.

Miitingul avaldasid oma arva
must N SV  Liidu äsja avaldatud 
uue konstitutsiooni projekti kohta 
veel eksperimentaalfüüsika kateedri 
juhataja prof. Karl-Samuel Rebane 
ja EKP TRÜ komitee sekretäri ase
täitja dots. Lembit Kiik. Lõpetuseks 
väljendas A. Koop kõikide üksmeel
set arvamust toetada ja heaks kii
ta uue projekti põhiseisukohad, aru
tada ja tutvustada projekti.

Veeviskamisest ja veeviskajatest
Kuidas te reageeriksite, kui teile 

tänaval mõnest aknast vett või ko
guni nn. veepomme kaela visataks? 
Aremad siunaksid vist ja astuksid 
edasi, hakkajamad ja vihasemad lä
heksid süüdlasi kindlaks tegema. 
Tundub, et säärases situatsioonis 
eelistatakse siiski liiga tagasihoid
likuks jääda! Mõtlen eelkõige neid, 
kes veeloopimist pealt näinud.

Miks ja kuidas niisugune «vee- 
pommide» läkitamine Leningradi 
mnt. 27 ühiselamus moodi läks? Kas 
taheti elustada kunagisi Vana-Tiigi 
kombeid, ent kaasaegsemal tasemel? 
Ei tea. Tagantjärele võime lugedc 
aga komandant Endla Jaanikesingi 
ettekandest füüsika-keemiateadus
konna dekaanile, et 12, mail tulid 
inimesed, kellele vett loobiti, ühis
elamusse selgust saama, mis seal 
toimub. «Kui läksin tänavale vaa
tama, lendas ka mulle vett peaaegu 
pähe. Tundsin ära 961. toast Raul 
Raudsepa (keemia I k.). Läksin ko
he üles, 961. toa uks oli juba lukus, 
aga 962. toas oli kodus Madis Nä- 
rep (keemia I k.), kes oli agarasti 
ametis toa koristamisega. Veeviska
misest ei teadnud ta midagi. Ome
ti nägin rõdul mitut inimest ja toa 
rõdul oli alles veenõu.» Kui koman
dant ära hakkas minema, oli M. Nä- 
rep jõudnud juba 7. korrusele ja se
letanud seal suure naeruga teistele, 
et veekott oleks just komandandile 
pähe kukkunud.

Eespool nimetatute kursusekaas
lane Jaan Paaver väidab oma sele
tuskirjas, et näinud rõdul vett vis
kamas R. Raudseppa ja T. Undrit- 
sat. «M. Närepit, kellele praegu lan
geb põhiline süüdistus selle inetu 
teo pärast, ma rõdul ei näinud.»

M. Närepi osavõttu eitab ka Toi

vo Undrits. Tema tahtnud ehma
tada oma kursusekaaslasi, kes kõn
niteel olnud. « ... täitsin kilekoti vee
ga ja viskasin selle nende suunas. 
Samal ajal aga väljus ühiselamust 
komandant ja suundus just nende 
poiste suunas.» Kommentaarid on 
vist liigsed. Ei ole nähtavasti mõ
tet rohkem ka seletuskirju tsiteeri
da. Nendes on nii mõndagi ebasel
get. Ka läheb üliõpilaste ja koman
dandi kirjapandu mõneti lahku. Et 
kõike tagantjärele selgeks teha, lä
heks vaja lausa juristi teadmisi. 
Ent fakt on see, et «veepomme» loo
biti ja loopisid üliõpilased, kellest 
enamik* -tulevikus pedagoogiametit 
pidama hakkab. Kord kukkus «vee- 
pomm» poole meetri kaugusele lap
sevankrist, kord kasteti üle teatris
se mineja. Jah, nüüd peaaegu kuu 
hiljem ei suuda enam üksikasjades 
selgust saada. Ent kes seda peaks
ki tegema? Kas õppeosakond? Aja
kirjanik? Uhiselamunõukogu? Kül
lap viimasest asi algama peakski. 
Üliõpilaste ühiselamunõukogu põhi
määruse üldsätetes on öeldud, et 
ühiselamunõukogu on kohustatud 
kokku kutsuma rektori või ühis
kondlike organisatsioonide ettepane
kul üld- või volinike koosoleku, tal 
on õigus nõuda seletust sisekorra 
eeskirjade rikkumise korral, teha 
rektorile ettepanek distsiplinaarka
ristuse määramiseks, ka eksmatriku
leerimiseks.

Mida majanõukogu teinud on? 
Komandant E. Jaanikesing vastas, 
et füüsikute-keemikute suhtumine 
korrarikkumisse on üsnagi liberaal
ne, abi on tulnud majandustudengi
telt. «Nõukogu esimehega on mul 
hea kontakt, oleme algusest peale, 
kohe kui ülakorrustelt vett loopima

hakati, üliõpilasi hoiatanud ja indi
viduaalselt kõnelnud nendega. Pä
rast konkreetset vahelejäämist ja 
koosolekut rektori juures ei ole vee
ga täidetud värvilisi õhupalle, kile
kotte jm. enam visatud.» Ehk oleks 
tulnud ühiselamus siiski üliõpilaste 
teguviisi laiemalt arutada? 2. juu
nil toimuski rektori juures dekaani
de, kasvatustöö prodekaanide, ko- 
mandantide, ühiselamunõukogude 
esimeeste jt. esindajate ühine koos
olek. Seletusi olid andma kutsutud 
Madis Närep ja Raul Raudsepp. 
M. Närepi süüd veeloopimises kind
laks ei õnnestunud teha. Küll on ta 
aga paaril muul korral ühiselamu 
eeskirjadega pahuksisse sattunud. 
Seepärast heidetakse ta rektori käsk
kirjaga ühiselamust välja, Raul 
Raudsepp aga eksmatrikuleeritakse, 
samuti Toivo Undrits.

Ühiselamust ei ole alla loobitud 
mitte ainult vett. Sealt on lennuta
tud isegi üks sangpomm, televiisor, 
ka tühje pudeleid. Geograafia III 
kursuse üliõpilasi Arvo Iitalit ja Tõ
nis Mäge karistati samuti ühisela
must väljaheitmisega. Põhjus: nen
de toast loobiti tühje pudeleid ja 
sangpomm.

Rektor A. Koop tuletas koosole
kul meelde, kui palju inimesi üli
koolis noore spetsialisti kasvatami
sega tegeleb. Sellest protsessist võ
tavad otseselt osa prodekaanid, kur
suse- ja rühmajuhendajad, ka kom- 
somoliaktiiv ja ühiselamunõukogu. 
Kasvatab iga õppejõud, kasvatama 
iseennast peab iga üliõpilane. Ja ik
kagi on meil ebaväärika käitumise
ga üliõpilasi. Neil ei tohi olla kohta 
ühiselamus ega ülikoolis!

VARJE SOOTAK

asžf
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Ju и heli üritused
TRÜ Teadusliku Raamatukogu 

asutamise 175. aasta juubeli ja Suu
re Sotsialistliku Oktoobrirevolutsi
ooni 60. aastapäeva üritused on 
raamatukogu orgaaniliselt sidunud
— ürituste läbiviimisel on pearõhk 
asetatud ülikooli raamatukogu te
gevuse nõukogude perioodi saavu
tuste käsitlemisele.

Juubeliüritused on koondatud 
juunikuule, täpsemalt 7.— 12. juuni
le seetõttu, et 11. juunil (vkj.) 1802 
alustas raamatukogu oma tegelikku 
tööd — lugejateenindust.

7. juunil asetati lilled ja põletati 
küünlaid raamatukogu endiste töö
tajate kalmudel.

8. juunil avati raamatukogu juu
belinäitus Toome majas. (Näitus 
jääb avatuks augustikuuni.)

Põhiürituseks oli 7. teaduskonve
rents 8.— 10. juunini, mis peeti 
RAT «Vanemuise» kontserdisaalis. 
Raamatukogu direktor L. Peep an
dis ülevaate raamatukogu tegevu
sest noukogude võimu aastatel.

Konverentsi teise päeva ettekanded 
käsitlesid ülikooli raamatukogus talleta
tavaid haruldasi käsikirju, raamatuid, 
geograafilisi kaarte, unikaalseid kollekt

sioone ja graafikakogu šedöövreid. Tea
duskonverentsi muutis .pidulikumaks 9. 
juunil ettekannetele järgnenud A. Mus- 
toneni ansambli «Hortus Musicus» va
na muusika kontsert.

Konverentsi viimase päeva ettekanne
tes on vaatluse all raamatukogu sõja
järgsed saavutused töölõikude kaupa. 
Analüüsitakse tänapäeva kõrgkooli raa
matukogu lugejateeninduse, bibliograa
fia- ja infotöö, väljaannete vahetuse, 
restaureerimistöö, teadustöö, kirjastus
tegevuse jm. probleeme.

Konverentsist võttis arvukalt osa 
esindajaid meie vabariigi raamatu

kogudest ja muuseumidest, samuti 
vennasvabariikidest, eriti kõrgkoo
lide raamatukogudest (Irkutskist, 
Moskvast, Tbilisist, Vilniusest, Vo- 
ronežist, Riiast jm.). Konverentsist 
osavõtjad tutvusid ka raamatukogu 
uue hoone ehitusega. Väljastpoolt 
Tartut saabunud kolleegidega toi
mus konverentsi esimese päeva lõ
pul küsimuste-vastuste õhtu, tutvus
tamaks üksikasjalikumalt Tartu üli
kooli raamatukogu töökorraldust ja 

töö sisu.

Nädalavahetusel on konverentsi 

külalistega kavas väljasõit Otepää

le, Pühajärvele, Käärikule.

Raamatukogu teaduskonverent
siks ilmus osa kavandatud juubeli- 
väljaannetest: 7. teaduskonverentsi 
ettekannete teesid, buklet Tartu üli
kooli ajalooga seotud haruldustest, 
raamatukogu ajaloost ja fondidest 
lühiülevaadet sisaldav rohkete il
lustratsioonidega brošüür ja TRÜ 
toimetiste sarjas «Teadusliku Raa
matukogu töid» avaldatud 5. artik
likogumik «TRÜ Teadusliku Raa
matukogu tegevus aastatel 1940— 
1976».

LEA TRIKKANT 
Raamatukogu juubelile on pühen

datud meie ajalehe 3 lehekülg.
Ilmar A N V E L D I kiri.

BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS 
TARTUENSIS Mpcccii—a \c a \ l x x v i i



Kui koostatakse 
käskkirja...

Igal õppeaastal eksmatrikuleeritakse keskmiselt enam kui kakssada 
nooremate kursuste üliõpilast, sealhulgas edasijõudmatuse tõttu poob 
teisesaja piires. Edasijõudmatus on kuiv käskkirja vormisõna, kuid 
põhjused üliõpilaste väljalangemiseks on väga mitmesugused. Miks siis 
peab ca 10 kursust katkestama stuudiumi enneaegselt? (Mõned lahku
vad lõplikult, osa jätkab aasta-paari pärast.) Võimetus, ajanappus või 
ebaõnnestunud erialavalik, väärtuste järsk ümberhindamine...? On 
tõepoolest palju erinevaid tegureid. Esineb möödalaskmisi kutsevali
kul, on vääri enesehinnanguid. Lisan mõned väljavõtted üliõpilaste 
poolt esitatud põhjendustest: «...  valitud eriala osutus mulle ebasobi
vaks», «___ei suuda antud erialal vajalikul tasemel edasi jõuda» jms.
Sellised juhud on erandlikud, tavaliselt 10— 12 lahkumist esimeselt, 
harva vanemalt kursuselt aastas. Need ei selgita ega ava väljalange- 
misprotsessi sisu. Aga tegemist on tõepoolest protsessiga, mis ei ku
june üliõpilaste jaoks üleöö, vaid märgatavalt pikema perioodi vältel, 
kuigi selle paratamatus võib avalduda asjaosalistele ootamatult. Üli
õpilane ei märka või ei taha märgata, et juhuslikud üksikkomponendid 
summeeruvad ja lülitavad ta kõrgkoolist välja. Kas ja kes ning kunas 
ja kuidas saanuks nende üksikkomponentide kujunemist suunata tei
sale? Milline osakaal on igal komponendil?

Eeldades, et keskkooli lõpetanud ja ülikooli sissesaanud inimene on 
üldjuhul võimeline valitud erialal õppima, asume anomaalia teiste as
pektide vaatlemisele.

Igas kvartalis karistatakse enam kui sada üliõpilast vastavate mää
rade järgi õppedistsipliini rikkumise eest. Karistamisele kuuluvad loo
mulikult «sisukamad». Allakirjutanu on täielikult nõus seisukohaga, et 
õppedistsipliinil on positiivne otseside õppetöö tulemustega. Erandolu
korrad jäägu igaühele eneseanalüüsiks! Õppetööl käib meie üliõpilane 
halvasti. Käesoleval õppeaastal läbiviidud kontrolli tulemused annavad 
järgmise ülevaate: 35—40 üliõpilasrühmast, s. o. 700—800 üliõpilasest 
alustab tööpäeva õigeaegselt 67%, hilineb 5 minutit 8%  ja ei tule üldse 
tööle 18—26%. Seega keskmiselt iga neljas puhkab edasi. Kogu üli
koolis 1000— 1200 üliõpilast ei asu tööle päeva alguseks. Kahjuks ei 
parane antud arvud ka päeva süvenedes. On kursusi ja õppeaineid, kus 
tööl puudub reaalne väärtus, sest kohal on 30—50% üliõpilastest. Näi
teks eesti filoloogia III kursuse 15. märtsi eesti kirjakeele ajaloo loen
gul oli 35-st kohal 18, kaks tundi hiljem eesti kirjanduse loengul oli 
kohal 19 üliõpilast, õigusteaduskonna II kursusel puudus nõukogude 
kriminaalõiguse eriosa loengult 21. aprillil 29, 22. aprillil 26, 5. mail 
30 üliõpilast. V  kursuse juristid külastavad üld- ja kohtupsühholoogia 
loenguid 25% tasemel.

Mida ütlevad asjaosalised, kes enam silma paistnud? «Bussisõidu graafik ei 
võimaldanud jõuda»; «likvideerisin oma akadeemilisi võlgnevusi ja seetõttu jäi 
vähe aega tegelda igapäevase õppetööga»; «ei kuulnud äratuskella»; «jäin m a 
gama, sest töötan öösiti» jne. Toodud näidetes peituv ei oleks probleem, kui 
tegemist oleks üksikjuhtumitega, millest on võimalik aru saada, aga toodud 
näited ei pretendeeri ainulaadsusele, vaid on tüüpilised ning esinevad kümnetes 
variantides. Kogu eelnev ja järgnev ei taotle olla üksikjuhtumite konglomeraat, 
vaid väljakujunenud distsipliinirikkumise süsteemi mõningane kirjeldus.

Seega siis lapsikud hädavaled ühelt poolt, mis äärmisel juhul on arusaadavad 
ühel korral, kuid mis ei põhjenda puudutud kümneid loenguid, seminare, prakti
kume.

Edasi: «Oli sansalkade võistlus»; «Ü TÜ  ettekandeks valmistumise tõttu jäi 
vähe aega»; «haiguse tõttu, sest pea valutas» (tõendit ei ole esitatud) jne. Järe
likult puudulikkus, saamatus asjaajamisel, püüdlemine kuhugi, ainult mitte 
õppetööle.

«Loengutest kevadsemestril olen puudunud sellepärast, et need tunnid (loen
gud) ei ole mulle midagi andnud, s. t. sama materjali saab omandada ka kohal 
viibimata»; «mõned puudumised on tingitud lihtsalt vajadusest, sest elus on 
peale õppetöö ka veel muud huvitavat» (resümeerib esmakursuslane pärast 50- 
tunnist puudumist); «viibisin Ukrainas seoses erialaste huvidega» (ei. kateeder 
ega teaduskond tea oma esmakursuslase «erialastest» huvidest); «mul on ole
mas raamatud, millest õppides kulutan materjali omandamisele vähem aega ja 
õpin efektiivsemalt kui käies kuulamas loenguid, mis annavad mulle tunduvalt 
kitsama koguse materjali ja minu jaoks ebaselgelt» (II kursuse arst). Samas 
arvab kursus; «Üliõpilane puudus loengutelt, mistõttu tal pole objektiivseid and
meid loengute sisu, loetava materjali vajalikkuse kohta; teised üliõpilased käi
vad nimetatud loengutel hästi. Rühmasisesel arutelu! leidsime, et antud loen
gute ja ka teiste meile loetavate õppeainete kuulamine ja konspekteerimine või
maldab ainet paremini omandada, mõista õpikutes esitatut ja on eksameiks val
mistumisel h ä da vajalik ...» . Seega on juba esimese-teise kursuse üliõpilasel 
vaba voli hinnata loenguid ja teisi õppetöövorme oma äranägemise järgi, teha 
oma järeldused ja mitte käia õppetööl. Seda et niisugune süsteem on kujune
nud või kujunemas elustiiliks ei märka (?) (ei tunnista) keegi. Ainult mõnes 
seletuses väljendub olukorra tuum. «Olen tõsiselt süüdi õppedistsipliini rikku
mises, millel saavad olla siiski ainult subjektiivsed põhjused . . .»

Eeltoodud väljavõtted ei vajagi erilisi kommentaare. Lisan, et igale 
põhjendusele, ükskõik kui elementaarne ta ka on, tukb üliõpilastel enne 
kirjapanekut tõsiselt tähelepanu pöörata. Ei ole mõeldav, et kirjapan
dule ei reageerita. Vastutustundetus toob meile hulgaliselt materjali, 
mille olemasolu on eeltoodu ilmekaks kinnituseks.

Kahju, et osal üliõpilastel puudub veel arusaam, et püsikindlad tead
mised on saadavad siiski pideva töö tulemusena, et kõrgkooli eesmärk 
ei ole mitte hinnete kujundamine diplomi väljakirjutamiseks, vaid ma
jandusjuhi, spetsialisti ettevalmistamine. Hinne matriklis ei anna min
git õigust distsipliinirikkumiseks ega näita tema omaniku sobivust va
litud erialale. Öeldakse, et oluline on’ ka enese kogemus, kuid tasub 
siiski teisi usaldada, sest kõrgkoolis käimine pole igaühe eraasi.

õppedistsipliini tugevdamine on kõigi üksuste esmane ülesanne. Ai
nult järjekindla, printsipiaalse tegevuse tulemusena võime saavutada 
edasiminekut. Mahajääjatesse tuleb suhtuda mitte kui paratamatusse 
kaasnähtusse, vaid kui õppeprotsessi patoloogiasse. Igal teaduskonnal 
on välja kujunenud oma süsteem distsipliini tagamiseks, vajaka jääb 
vahel ainult järjekindlusest. >

MATI SALUNDI, 
oppeosakonna juhataja

Vastuseks repliigile

Mõõt pole veel täis
Hoopis iseasi on, kui aga mõnel tushinnangute pähe serveerida, 
mehel ühtäkki hing täis saab. Emot- «Programmilise kaagilaulu» asjus 
sioonid nõuavad teatavasti maanda- lisaksin niipaljukest, et mitte iga 
mist ning tagajärjeks võibki osutu- ühiskondliku teemasuunitlusega luu
da veerupikkune repliik. Soovitaksin letusel ei ole veel automaatselt sot- 
repliigi autoril võtta (kasvõi het- siaalset kaalu, paigutatagu see pea- 
kekski) peast Kalevipoja hobuse sil- legi raamatu esimesele või viimase- 
maklapid, mis ilmselt takistavad le leheküljele.
märkamast «Nooruse»-artiklis lei- Ometi tundub, et oponendi mait-
duvaid üpris arvukaid positiiv- set haavasid ennekõike siiski teata-
seid hinnanguid ning järeldusi, vad vor miv ab adus ed. Üldiselt olen
Kolmeteistkümnest poisist-iüdrukust lähtunud ja lähtun edaspidigi sisu
said 6 tingimusteta heakskiidu osa- (vaatlusalune ainestik) ja vormi
Usteks, 3 väärisid kritiseerimist, ka- (käsitluslaad) vastavuse põhimõt-
hest ei saanud aru, ja vaid kaks test.
pidid leppima eitava hinnanguga. Lõpetuseks teen katset üht-teist
«KS ’76» NÄHTUSENA pälvis ilm- pisinääklustest põnevamat välja
selt tunnustust. Just ürituse ja pakkuda: kuidas oleks ühe laiema
selle saagi üldistavam iseloomusta- mõtteavaldusega meie kaasaegse
mine, mitte aga seesmise eetilise kriitika küsimustes? Ei teeks paha
mudeli olemasolu eeldav kirjandus- sügisel seda probleemi laiemalt lah-
lik analüüs oli ju arvustuse eesmär- kama asuda.
giks seatud. Autori otsustused jäid Agarat osalemist, vaikiv põlv-
sealjuures puhtisiklikeks, keegi ei kondi
kavatsenudki neid tõsikindlate väär- OTT SANDRA К

«Ei saa seminarkasse õppima 
minna,» kurdavad need tudengid, 
kes seal on harjunud käima. Tõesti, 
treppidele on püsti aetud tellingud 
nagu barrikaadid, määrdunud tun
kedes maalrid kõnnivad värvipotsi- 
kutega ringi — juba kaugelt on 
näha, et aula ees ja sees tehakse 
remonti. Kui sisse astuda, on aulat 
otsekohe raske ära tunda: pole 
pingiridu ega kroonlühtreid, klave
rist rääkimata. Parketti katab pa
berist kaitsekiht. Kõikjal lebab sae
puru.

Ühe samba juures kükitab pah- 
teldav naismaaler, kellelt tahan toi
muva kohta teadust pärida, kuid fa 
soovitab minna aula teise nurka, 
sest seal nooremad ja jutuhimulise- 
mad töötajad. Need on parajasti 
lõpetanud seinas olnud augu kinni- 
krohvimise ning peavad nüüd puh
kepausi. Asjatundlikult hakkab 
mulle selgitusi jagama üks eriti ju
tukas maalripiiga (põsel krohvilaik,

C TJ  ellingud  
aulas j a
muijal
aga see teeb ta näo kauniks), üt
leb, et sammaste vana värv kum- 
mus mõnes kohas üles ja oleks va
rem või hiljem tükati maha kooru
nud, sellepärast on sambad nüüd 
paljaks kraabitud ja hakatud neid 
uuesti värvima. See kõik on vae
vanõudev ja töömahukas, sest hea 
kvaliteedi saamiseks ei piisa ainu
üksi ühekordsest värvimisest.

Neidudega jääb jutt siinkohal 
katki, sest tööjärge tuleb vaatama

vanemtöödejuhataja jaoskonna ju
hataja Ahto Liik. Ta teatab, et re
mont aulas peab olema lõpetatud 20. 
juuniks. Küllap selleks tärminiks 
ka jõutakse, sest 19 töölist teevad 
oma tööd korralikult. Pärast seda 
tuleb järg esimese korruse kätte — 
nii et aktuste ajaks muutub sisse
pääsuks peahoone tagumine uks.

Aulale uue kuue andmine on vaid 
üheks etapiks ülikooli taasavamise 
175. aastapäeva tarvis teostatavate 
remonttööde pikas nimekirjas. Sü
giseks saavad kõik ülikooli hooned 
kesklinnas värske ilme, ka peahoo
ne füüsikatiiba ümbritsev plankaed 
võetakse maha. Seniks aga jäävad 
tellingud püsima nii keeltemaja 
ning kohviku fassaadile kui ka 20. 
juunini aulasse ja selle ette treppi
dele. Seminarkasse võib õppima 
minna tagavaraukse kaudu, komso
molikomitee ja ülikoolilehe toime
tuse treppi kasutades.

KARL PUU

Aerosoolid 
meditsiinis

Sellise nimetusega rahvusvaheli
ne teaduslik kongress peeti 19.—22. 
aprillini Varssavis. Osavõtjaid oli 
väga paljudest riikidest, sealhulgas 
ka kaks TRÜ esindajat. Dotsent 
Salme Sibul otorinolarüngoloogia 
ja oftalmoloogia kateedrist oli edu
kalt osa võtnud juba esimesest 
kongressist 1973. aastal Viinis ja 
esines ka seekord huvipakkuva et
tekandega elektroaerosoolide toime 
uurimisest luminestsentsmeetodil. 
Allakirjutanu esitas informatsiooni 
TRÜ aeroionisatsiooni ja elektro
aerosoolide laboratooriumi töödest 
aerosooli elektrilise granulomeetria 
(osakeste suuruse mõõtmise) alal.

Aerosooli mõiste on saanud üld
tuntuks ühelt poolt seoses atmos
fääri kasvava saastumise ohuga,

teiselt poolt seoses aerosoolpakendi- 
te kasutuselevõtuga nii medikamen
tide kui ka hügieeni- ja kosmeetika
vahendite, värvainete jms. jaoks. 
Need kaks poolust olid esindatud 
ka kongressil. Oli üks eraldi istung 
aerosoolide kui õhu saastajate kah
julikust mõjust, kuid tunduvalt 
rohkem oli aerosoolidest juttu kui 
ravi- ja diagnostikavahendeist. Ei 
puudunud ka ettekanded meditsii- 
nilistele rakendustele suunatud füü
sikalistest ning tehnilistest uuri
mustest ega asjakohane aparaatide 
näitus.

Tartu Riiklik Ülikool, eriti tänu 
aeroionisatsiooni ja elektroaerosoo
lide laboratooriumi töödele, esines 
silmapaistvalt nii esimesel kui ka 
teisel rahvusvahelisel kongressil. 
Seekord tuli Nõukogude Liidu ühek
sast ettekandest neli TRÜ arvele.

JAAN SALM, 

üldfüüsika kateedri

vanemõpetaja

Lõpuaktused
Õigusteaduskond 22. juunil kell

12, bioloogia-geograafiateaduskond 
23. juunil kell 15, majandusteadus
kond 24. juunil kell 15, kehakultuu
riteaduskond 27. juunil kell 11, aja
looteaduskond 28. juunil kell 12, 
füüsika-keemiateaduskond 29. juu
nil kell 11, matemaatikateaduskond
29. juuni! kell 15, arstiteaduskond
30. juunil kell 12, filoloogiateadus- 
kond 1. juulil kell 11.

NB!

ELKNÜ  TRU komitee arvestus- 
sektor tuletab diplomandidele meel
de, et enne lõpetamist on vaja end 
komsomoli arvelt maha võtta.

Arvestussektor on teie käsutuses 
igal tööpäeval kell 10— 12 ja 13—
15.

Seitsmes tõlkevõistlus andis 11 
tõlget kaheksast keelest. Tööde arv 
on meie tõlkevõistluste jaoks tava
line, kuigi meie filoloogide hulgaga 
võrreldes õige väike. Kurb on lugu 
ka keeltega, Esindatud on küll jaa
pani, tatari ja leedu keel, kuid üht
ki tõlget ei olnud inglise keelest, 
ainult ühe tõlkega oli esindatud ve
ne keel. Ja ometi võetakse igal sü
gisel ülikooli kursusetäis inglise fi
lolooge ja peaaegu niisama palju 
eestlastest vene filolooge. On vähe 
tõenäoline, et nende hulgas pole 
tõlkehuvilisi. Kindlasti takistab nii 
mõndagi osalemast mugavus — tu
leb leida teos, tõlkida see ja tõlge 
veel võistluse jaoks vormistada. Ar
vestades aga lubatud mahtu (5— 10 
lk. masinakirjas), ei tohiks küll rää
kida töö ületamatust raskusest. Olu
lisem on ehk algajate tõlkijate eba
kindlus, sest ülikool praegu veel 
tõlketegevust ei soodusta. Kuni tõl
ke kabineti loomine on veel küsimär
gi all ning erikursusi taidetõlke 
probleemidest ei loeta, jääks noor
tele tõlkehuvilistele üle soovitada 
tutvuda tõlkimise köögipoolega. Pal
ja abi tulevasele tõlkijale on kur
susetöödest, mis on seotud tõlgete 
analüüsiga või tõlkepoeetikaga. 
Just üliõpilased peaksid tegelema 
tõlkekriitikaga, mille järele vaba
riigis lausa hädavajadus on. Oluli
ne on seegi, et tõlkija ning tõlke
kriitika (uurija) tegevus on oma 
mitmekülgsuses kõige lähemal filo
loogi mõistele: tuleb mõista võõrast 
keelt ja keelestiili; võõrast autorit, 
tema poeetikat, autoristiili; ema
keelt, selle väljendusvõimalusi. Siin 
ühinevad kirjandusteadlane ja ling
vist, psühholoog ja kulturoloog, in
terpreet. Zürii siiras soov on, et tal 
järgmisel aastal oleks rohkem tööd.

Nüüd lähemalt neist, kel jätkus 
julgust ja ettevõtlikkust. Võistlus 
rõõmustas oma ühtlaselt tugeva ta
semega. Zürii oli hinnanguis nii 
üksmeelne, et täpset pingerida koos
tada osutus võimatuks. Kõik II au
hinna saajad kogusid võrdse arvu 
punkte.

Katkend F. Sagani «Imelistest 
pilvedest» Helle KULLI tõlkes võitis 
tänu terviklikkusele. Tõlkija on ta
banud autori stiili ja suutnud selle 
eestindamisel järjekindlaks jääda. 
Tõlge on eesti keeles hästi loetav, 
peaaegu puudub meie žürii prakti
kas nii tuttav nähtus nagu algkee
le kõla. Kui žiiriil on midagi ette 
heita, siis vaid üksikuid mittemõist
mist mis kandsid aga lokaalset ise
loomu ega mõjutanud oluliselt tõl
get tervikuna. Pärast vähest kohen
damist on tõlge kindlasti avalda- 
misväärne ning žürii soovitaski sel
le saata «Loomingule».

t\atie tõlkega esines tõlkevõistlu

sel Birute ŽELVITE, kes lisaks pree
miale kummagi tõlke eest (II ja 
III auhind) võib 1978. a. lugeda ta
suta ««Loomingu» Raamatukogu», 
mille aastakäik on eripreemiaks pa
rimale N SV  Liidu rahvaste keeltest 
tehtud tõlkele. Silma torkas kahe 
tõlke erinevus. Kui P. Skodžiuse 
«Süžee lühijutu jaoks» tekitas žüriis 
vaidlusi peamiselt pealkirja ümber, 
siis R. Klimase «Kõrgustes õitsele- 
puhkenud hing» sai palju karmimat 
kriitikat tunda. Selles on rohkem 
möödalaskmisi kui esimeses tõlkes, 
lisaks stiilipatustusi. Tõlkija langeb 
kohati välja autori stiilist. M. Loo
dus žürii konsultandina sedastas 
head leedu keele tundmist ning kül
lalt suurt lähedust autori stiilile, 
kuid temagi arvates tuleks tõlkijal 
veel oma töö iile vaadata ning täp
sustada mõningaid tõlkevasteid.

(cdlke-

võistlusest 
post factum
Kui üksikud komistused lauseehitu
ses välja arvata, on mõlemad tõl
ked eesti keeles hästi loetavad.
Ülle M A S IN G U  tõlgitud H. Kanti 
«Elulugu, teine lõik» peegeldas en
nekõike tõlkija head keeletundmist. 
Vähe oli tõlkes ka neid kohti, kus 
vahendajat aheldasid saksa konst
ruktsioonid. Tõlke küllalt suure täp
suse juures on tõlkija keel vaba ja 
paindlik. Kui keelelise tekstina oli 
sellele tõlkele vähe ette heita, siis 
autori poeetikat polnud lõpuni jär
gitud. Tublisti oli vähenenud ka 
teksti poeetilisus.

Kui leedu keelest tõlgete puhul ei 
saanud esimesel hetkel arugi, et 
tegemist on ühe tõlkijaga, siis 
Mari R O O SA A R E  tõlkes (F. Hebbeli 
«Lehm») tekib selline vastuolu ühe 
teksti raames. Kas on tõlkija aja- 
puudusse jäänud või on sel mingid 
muud põhjused, kuid tõlge, mille 
algusosa oli võistluse parimaid, 
muutus järk-järgult ebalevamaks.

Algkeelde takerdus ka kolmas tõl
ge saksa keelest (H . Flexi «Neli
teist roosi»), milles žürii liikmed 
täheldasid ebakindlust küllalt liht
sa teksti mõistmisel ning liigset 
sõna-sõnalisust.

H. Tukai luuletuste tõlgete eest 
tatari keelest sai III auhinna Ramia 
M IFT JA H E TD IN O V  (tõlkis ka N. 
Hikmeti luulet türgi keelest). Kui
gi P. Nurmekund žürii konsultandi

na pidas nende tõlgete avaldamist 
võimalikuks vaid pärast põhjalikku 
ümbertöötamist, otsustas žürii need 
esile tõsta, arvestades luuletõlke 
raskust üldse ning raskusi konk
reetse keelepaari puhul. Pealegi olid 
tatari keelest tehtud tõlked eesti 
keeles päris kenasti kõlavad.

Tõlkevõistlusele esitati ka A. 
Nabuko loomingut jaapani keelest 
tõlgituna, kuid tõlgitu maht ei või
maldanud hinnata ei autorit ega 
tõlkijat, mistõttu need tõlked ei 
saanud teistega konkureerida.

Er gut us auhinna saanud Anu 

U U ST A L U  tõlkele (P. Häätipää 

«Viiskümmend kilomeetrit») heideti 
ette möödalaskmisi stiilis. Küllalt 
lihtsas ning. mahlakas kõnekeeles 
kirjutatud teos on eesti keeles tub
listi neutraliseerunud, tõlkija pole 
siin õiget lähenemisviisi leidnud. 
Kohati kummitab sõnasõnalisus. 
Esiletõstmist väärivad aga mitmed 
tõlkeleiud, mõned päris ladusad 
katked, mis räägivad tõlkija ena
matest võimetest.

Ainus vene keelest tehtud tõlge 
(M . Kostenetskaja «Egiptuse sini
ne taevas») kannab kiirustamise ja 
vähese keeleoskuse pitserit. Paljud 
puudused on selles tõlkes seotud 
originaali ebaühtlusega, mis oluli
selt raskendab eriti algaja tõlkija 
tööd. Mõnede lõikude õnnestunud 
eestinduse kõrval kubiseb tõlge mit
temõistmisega seotud vigadest, läbi 
paistavad ka vene konstruktsioonid. 
Niisuguse toore tõlke põhjal on ras
ke hinnata tõlkija võimeid. Jääb 
üle loota kohtumisele järgmisel tõl
kevõistlusel, siis juba viimistletuma 
tõlkega.

Lõpetuseks aitäh kõigile osavõtja
tele, aitäh konsultantidele P. Nur- 
mekunnale ja M. Loodusele, aitäh 
A. Kaalepile, kes juba aastaid pole 
oma lahket abi keelanud. Kõigile 
järgmisest võistlusest osavõtjaile 
ning veel kõhklejatele eelteadmi
seks: sügisel proovime kohe semest
ri algul kokku tulla, et tõlkimise ja 
tõlkevõistluse teemadel mõtteid va
hetada.

ZÜRII
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RAAMATUKOGU

Esim ene laenutus

ф  Raamatukoguhoone 100 aasta eest. C. Schultzi foto.

Saja seitsmekümne viie aasta eest tehti asjalikult ja pidulikkuseta 
esimene sissekanne raamatulaenamise kohta Tartu ülikooli raamatu
kogust. See toimus riiginõunik J. M. von Bocki majas (praegu Üli
kooli tn. 16) II korrusel. Algusajal oli raamatuid umbes neli tuhat. 
Lugemiseks sobivate ruumide puudumisel laenutati raamatuid peami

selt koju. .
Ülikooli esimesteks hooneteks said raamatukogu, peahoone ja ana- 

toomikum. Raamatukogu tarvis ehitati ümber 1624. a. tulekahjus hävi
nud Toomkiriku varemete kooriosa. Selle kohta kirjutas 1806. a. laulu
isa Fr. R. Kreutzwald: «Et nüüd suurkoolil üks suur maja raamatu
kogule tarvis oli, sellepärast voeti nõuks vanade kirikumüüride kitsast 
tagumist otsa raamatu-hoidmise majaks ehitada. Vigased müürid pa
randati ära, tehti raudkatus peale ja ehitati järk-järgult üksteise üle 
kolm suurt saali, kus ümberringi riiulite peal enam kui 70 tuhat raa
matut seismas ja iga aasta suur hulk lisaks juurde nõutakse.» Kõige 
alumist saali kasutati kuni peahoone valmimiseni aulana. Toomele sai 
raamatukogu peakorter, mille ruumides liiguvad asjassepühendatu en
dastmõistetavusega alma mater'i kasvandikud, teadlased, uurijad

Ülikooli raamatukogu sündis koos ülikooliga ja tema pohipüüdlu- 
seks on alati olnud ülikooli ja teaduse arengu teenistuses seismine. 
Nõukogude ülikooli raamatukoguna oleme töötanud üle kolmekümne 
aasta ning neisse aastaisse langevad kahtlematult ka raamatukogu 
kõige suuremad saavutused. Teadus on saanud rahva omaks — ilme
kat keelt kõnelevad sellest raamatukogu kasutajate hulk ja raamatute 
arvu kasv hoidlates. Kuigi raamatukogu oli juba algselt avatud «kogu 
lugevale publikule», said hariduse ja ettevalmistuse puudusel vaid vähe
sed osa Toome vaimuvarast. Nüüd on raamatukogus lugejaiks prakti
liselt kõik ülikooliga seotud isikud ja lisaks veel kuni 3 tuhat lugejat 
väljastpoolt TRÜ-d, kõnelemata raamatukogudevahelisest laenutusest.

Raamatukogu töökorraldus ja struktuur, Kogu raamatukogu kollek
tiiv tegi aastatel 1945— 1977 läbi keerulise arengutee kodanliku ülikooli 
põhiliselt teadlasi teenindavast asutusest nõukoguliku korgkooli tea
dusraamatukoguks. õppeprotsessi kindlustamine kirjandusega, õppe
jõudude ja teadurite infovajaduste rahuldamine, lugejate, eelkõige üli
õpilaste ideelis-poliitiline ja üldkultuuriline kasvatamine, raamatuva
rade igakülgne avamine, teaduslik uurimistöö — need sootuks uued 
töösuunad on raamatukogule praegu omaseks saanud. Seda_ arengut 
toetas ja suunas koostöö ja kogemuste vahetamine teiste Noukogude 
Liidu kõrgkoolide raamatukogudega.

Raamatukogude töökorraldus on oma loomult kollektiivne ja järje
pidev. Raamatu teeb lugejale kättesaadavaks raamatukoguhoidja. Mitte 
kõik raamatukogu töötajad ei puutu otseselt kokku lugejaga. Nad suht
levad raamatutega, valmistades neile teed lugejate juurde. Kataloogide 
ja bibliograafiate koostamine, teatmete andmine nõuab püsivust ja täp
sust ning entsüklopeedilisi teadmisi, andmete otstarbeka otsimise võtete 
täielikku valdamist. Kõige vajalikumad omadused raamatukoguhoidjale 
on silmaringi avarus, õpihimu, kannatlikkus. Sellele lisaks on raama
tukoguhoidja töö lugejaga inimestega suhtlemise elav ja põnev kunst, 
raamatusõprade mitmekesise ja nõudliku pere mõistmise ning arvesta
mise kunst. Raamatukoguhoidja ülim püüdlus on ära teenida lugejate 
rahulolu. Raamatutulva ja infokriisi tingimustes on seda taotleda üha 
raskem, üha pingutavam. Raamatumere lootsideks, info-ookeani maja- 
kavahtideks nimetatakse tänapäeval raamatukoguhoidjaid.

LAINE PEEP

Q  !! krrruse sisevaade 19. sajandi keskel.

Unest Eaam afukogii 
hoonest arvudes

Tartu Ülikooli raamatukogus on registreeritud 11. juunil 1802. Rooma 
ja saksa kriminaal- ja tsiviilõiguse professor 1802.— 1817. a. Carl Fried
rich Meyer laenas ajakirja «Allgemeine Literatur-Zeitung» 1794. a. 3. 
köite. Nimetatud ajakiri ilmus Jenas ja Halles ning andis ülevaateid 
ilmunud trükiteostest igalt alalt.

Esimese üliõpilasena laenas 19. augustil 1802 stud. jur. Aleksander 
Wilhelm Johann von Zoekel Homerose «Iliase» prantsuskeelses tõlkes. 
Zoekel sai 1805. a. auhinnatöö eest kuldmedali. Oli sõjaväelane ja de- 
mobiliseerus insener-majorina. Luges Barclay de Tolly soovitusel era
viisiliselt Tartu Ülikoolis sõjaasjandust aastail 1818— 1819.

28. augustil 1802 laenas teise üliõpilaslugejana stud. jur. Gustav von 
Rennenkampf, Helme mõisniku poeg ja hiljem selle omanik, G. Merkeli 
«Die Letten ...». G. v. Rennenkampf oli 1818— 1827 Liivimaa pärisorjuse 
kaotamise ja uute talurahvaseaduste koostamise komisjoni aktiivne 
lüge,

Esimene laenaja väljastpoolt ülikooli oli Tartus pensionipäevi vee
tev kolleegiuminounik Spalhaber, kes laenas J. Cooki «Voyage dans 
l’hemisphere Australe».

31. oktoobriks 1803 said täis esimesed 1000 laenutust. Raamatute 
laenajaist oli üle 40% üliõpilasi, ligi 30% õppejõude, ligi 8%  ülikooli 
teenistujaid ja üle 20% väljastpoolt ülikooli. Viimaste hulka kuulusid 
esmajoones kohalikud kooliõpetajad ja arstid, linnaametnikud ja omal 
käel teaduse harrastajad.

1976. aastal laenutati 1*224 300 trükist.
ф  KARL M O R G E N S TE R N . G. Kü-

ELSA KU DU  gelgeni maal.

Sõprade mõtteid
Ülikooli raamatukogu käsikir

jade hulgas on populaarsemaid 
materjale foliantköide pika peal
kirjaga «Raamat sõprade nimede
ga, kes oma külaskäiguga Tartu 
Ülikooli Raamatukogusse talle au 

on osutanud» —  lühemalt öeldes 
külalisraamat. Alustati seda 
1807. a. ja peeti korralikult aas
tani 1843. 1890. aastast tänaseni 
on seda jälle vahet pidamata täi
detud.

Palju on külalisraamatust kõ
neldud ja kirjutatud, pearõhk ta
valiselt kuulsatel isikunimedel. 
Jätame täna need tagaplaanile ja 
mahutame lehte väikese valiku 
sissekannetest. Külalisraamatus 
mõne reaga oma mõtteid ja mul
jeid väljendada sai tavaks alles
30 aasta eest. Varem jäid visiiti

de tunnistajaiks vaid allkirjad. 
Nende aegade jooksul kirjutatut 
tavaliselt kokku võttes võib öel
da —  jagatakse kiitust raamatule, 
raamatukogule ja raamatukogu 
töötajale.

Enamtuntud on Leningradi 
poeedi Vsevolod Roždestvenski 
(29. IX  1964) sõnad: «Tartu raa

matukogu on ammendamatu kui 
tähistaevas. Siin on kauge mine

vik ühendatud tänasega ja kõik 
annab tunnistust sellest, et tea
dus inimese teenistuses elab ja

jääb igavesti elama».
25. jaanuaril 1955 käis raama

tukogus grupp külalisi, nende 
hulgas paleograaf professor Alek

sandra Ljublinskaja, kes jättis 
mälestuseks järgmised read: «Siin 
hinnatakse, armastatakse ja tun
takse raamatut. Temas ei nähta 
mitte säilitusüksust, vaid elavat 
kultuurimälestist ja tõelist tea
dusliku töö vahendit».

A. Kronik kirjutab 16. novemb
ril 1973: «Teadmisi säilitada pole 
vähem tähtis ja raske kui neid 
omandada».

24. V I 1964 raamatukogu külas
tanud Jean Paul Sartre ja ta 
abikaasa Simon de Beauvoir jät
sid järgmise teksti: «Liigutavaks 
mälestuseks liiga lühikesest kü
laskäigust ühte Euroopa vaimus
tavamatest raamatukogudest.»

Mitmeidki allkirju raamatus ei 
õnnestu nimeks lugeda, nii on see 
ka kahe järgmise külalise puhul. 
30. jaanuaril 1970 mõtiskleb m e

ditsiiniprofessor Moskvast: «Sur
nud muutuvad siin elavaiks, ela
vad elu neil hoiavad.» Paar nä
dalat hiljem kirjutab N S V  Liidu 
Riigiplaani vastutav töötaja: 
«Teadus on rahvusvaheline. Teie 
suur ülikool on selle tunnistaja.»

Voldemar Panso muljed Tartu- 
sõidust 30. jaanuaril I960 sisalda

sid järgmist: «Pärast seda, kui 
ma olen kaks tundi rääkinud In
dia imedest, avanes mul võimalus 
tutvuda selle raamatukogu ime
dega —  ja need imed ei olnud 

väiksemad.»
Külalisraamatust leiab ka hel

dinud mälestusi raamatukogu en
distest päevadest kõrvutatuna tä
napäevaga. Seda laadi sissekan
ded on loomulikult harvad ja 
ajendatud pikast lahusolekust. Nii 
ka Lenini preemia laureaadi, 
Kurski magnetilise anomaalia uu
rija Aleksandr Dubjanski puhul, 
kes tuli külla 60 aastat pärast 

Tartu ülikooli lõpetamist, 5. sep
tembril 1964. Teise näitena sobib 
kõnelda endisest raamatukogu di

rektorist, Tartu ülikooli professo
rist Vladimir Grabarist (27. sep
tember 1952). Temagi eemal viibi- 
rnine oli olnud pikk. Kõige enam 
paneb teda imestama päikeseval
gus, mis oli tunginud endistesse 

hämaratesse raamatukogu ruumi
desse.

Lõpetada võiks moskvalase O. 
Ivanova sõnadega: «Lahkun sel
lest suurepärasest raamatukogust 
mõttega, mis on kahtlemata pal

jusid neis ruumides tabanud: siia 
tuleb ilmtingimata tagasi tulla ja 
mitte ainult üks kord.»

Tere tulemast raamatukogu 
poolt!

Raamatut sirvisid 

L IG IA  K IIN  ja H A IN  T A N K L E R

Uue hoone ehitamist alustati
26. aprillil 1975. a. Pärast ette
valmistustööde lõpetamist tõsteti 
sellel päeval välja esimene kopa- 
täis pinnast. Tartu tulevasele 
suurimale hoonele paigaldati esi
mene vundamendielement sama 
aasta 9. oktoobril.

Järgmise aasta 27. septembril 
toimus hoone nurgakivi paneku 
pidulik miiting.

Tänaseks päevaks on paigal põ
hiline osa kandekonstruktsioonist 
ja monteeritakse vaheseinu. Hoo
ne plaanilised mõõdud (100X100 
m) tingisid montaažiks vajalike 
tornkraanade paigutamise ehitu
se sisse. Kraanad «taganevad» 
montaaži lõpetades hoone piiri
dest välja.

Küllalt hea ülevaate tulevasest 
raamatukogust saame juba prae
gu, sest suur osa välisseintest on 
monteeritud.

Sel aastal lõpetatakse karkassi 
ehitus, hoone kaetakse katusega 
ja alustatakse tehnovõrkude (vesi, 
kanalisatsioon) ehitamisega hoone 
sees.

Tunneme juba ette rõõmu uuest 
teaduslikust raamatukogust ja 
teeme omalt poolt kõik võimaliku 
ehituse tähtaegseks lõpetamiseks.

V Ä R D I  V IILUP , 

tehnilise järelevalve 
vaneminsener

TRÜ Teadusliku Raamatukogu hoidlates on 3 347 031 trükist, 
igal aastal täieneb raamatuvara 50 000— 60 000 trükisega, 
ülikooli raamatukogul on 10 322 lugejat, seega iga kümnes tartlane, 
iga lugeja jaoks on 320 trükist, 
iga üliõpilase jaoks on 23 õpikut,
iga lugeja külastab aastas raamatukogu 42 korda ning laenab 117 

raamatut-ajakirja,
äga päev külastab Teaduslikku Raamatukogu ja tema filiaale 1238 

lugejat, kellele laenutatakse 3449 trükist,
Teaduslikul Raamatukogul ja tema 12 filiaalil on lugemissaalides 

kohti 675,
lugejaid teenindab ning raamatuvara hooldab 166 töötajat,
üks raamatukoguhoidja teenindab aastas 286 lugejat ning laenutab
neile 33 542 raamatut-ajakirja.



(Algus «TRÜ-s» nr. 18)

Kuidagi hakkas ta naerma, tundes häbi ja tülgastust. 
Ja kartis õpetajale silma vaadata, seega vaatas ta üles 
kella peale ja püüdis pidevalt edasi naerda ja see oli 
hämmastav, paluda poisil naerda tund aega, mitte mil
legi üle, anuda, et ta naeraks, andmata talle mingit põh
just. Aga ta teeb seda, võib-olla mitte tund aega, aga 
ta püüab igatahes, midagi vähemalt ta teeb. Kõige nalja
kam oli ta hääl, tema naeru valskus, ja mõne aja pärast 
muutus see tõesti naljakaks, see oli koomiline ja tegi teda 
õnnelikuks, sest see ajas teda tõesti naerma ja nüüd nae
ris ta oma tavalisel viisil, kõigest hingest, naeris oma 
naeru valskuse üle ja häbi läks üle, sest ta naer ei olnud 
võlts ja selles oli tõde, ja tühi klassiruum oli täis ta naeru 
ja kõik näis olevat korras, kõik oli imetore ja kaks minutit 
oli läinud mööda.

Ja ta hakkas mõtlema tõeliselt naljakaist asjust, kõik 
see linn, inimesed kõndisid tänavail, püüdes tähtsad välja 
näha, aga nad ei saanud teda lolliks teha, ta teadis küll, 
kui tähtsad nad on ja kuidas nad rääkisid, suurest bis
nessist, see kõik oli üles puhutud ja võlts ja ajas teda 
naerma, ja ta mõtles jutlustajast presbüteri kirikus, mil
lisel võltsil kombel ta palvetas, Oo, Ju ma l ,  kui  see  
%n s i nu  tahtmine ,  ja keegi ei uskunud ta palveid 
ja tähtsad inimesed suurte autodega, Cadillacide ja Pac- 
kardidega kihutasid mööda maad edasi-tagasi nagu oleks 
neil kuhugi minna ja avalikud orkestrikontserdid, kõik see 
võlts värk pani ta tõeliselt naerma, ja suured poisid jook
sid suurte tüdrukute järel kire sunnil ja trammid sõitsid 
mööda linna edasi-tagasi mitte kunagi rohkem kui kahe 
reisijaga, see oli naljakas, need suured trammid, kus sõit
sid vaid vana daam ja vurrudega mees, ja ta naeris kuni 
jäi hingetuks ja ta nägu läks punaseks ja äkki oli kõik 
häbi läinud ja ta naeris ja vaatas miss Wissigile otsa, ja 
milline pirn: oh sa karistus küll, õpetajal olid pisarad sil
mis. Jumala eest, ta polnud tema üle naernud. Ta oli 
naernud kõigi nende lollide üle, kõigi lollide asjade üle, 
mis nad teevad päevast päeva, kõige selle valskuse üle. 
See oli tülgastav. Ta seisis alati õige asja eest, aga alati 
tuli see teistmoodi välja. Ta tahtis teada miks, kuidas olid 
lood õpetajaga, seesmiselt, selles osas, mis oli salajane, ja 
ta oli naernud tema jaoks, mitte oma lõbuks ja nüüd õpe
taja värises, ta silmad olid märjad ja pisarad jooksid ja 
ta nägu oli agoonias ja poiss naeris ikka veel viha ja igat
suse ja pettumuse pärast oma südames, ja ta naeris kõigi 
kaastunnet äratavate asjade üle maailmas, asjade üle, mil
le pärast head inimesed nutavad, hulkuvate koerte üle tä
naval, väsinud hobuste üle, keda pekstakse, nii et nad ko
mistavad, häbelike inimeste üle, keda paksud ja julmad ini

mesed, seesmiselt paksud ja ülespuhutud, hingeliselt lö- 
mastavad, väikeste surnud lindude üle kõnniteel, arusaa
matuste üle igal pool, igikestvate konfliktide üle, julmuse 
üle, asjade üle, mis teevad inimesest pahelise olevuse, põ
lastusväärse kasvaja, ja viha muutis ta naeru ja tal tulid 
pisarad silmi. Nemad kaks tühjas klassitoas, koos alasti 
oma üksinduses ja hämmingus, vend ja õde, mõlemad neist 
vajasid sedasama puhtust ja sündsust elus, mõlemad taht
sid tõde teisega jagada ja siiski, kuidagi mõlemad neist 
võõrad, kauged ja üksinda.

Ta kuulis, kuidas tüdruk surus nuuksatuse maha, ja 
siis pöördus kõik pahupidi ja poiss nuttis, nuttis ausalt ja 
tõeliselt nagu väike laps, nagu oleks midagi tõepoolest 
juhtunud, ta peitis oma näo käte vahele ja ta rind tõusis 
ja ta mõtles, et ta ei taha elada; kui see oli nii nagu see
oli, tahtis ta surra.

William Saroyan

Ta ei teadnud, kui kaua ta nuttis, aga äkki oli ta tead
lik, et ta enam ei nuta ega naera ja ruum oli väga vaik
ne. Milline häbiväärne lugu. Ta kartis pead tõsta ja õpe
tajale otsa vaadata. See oli tülgastav.

«Ben.»

Hääl rahulik, vaikne, pühalik, kuidas võis ta talle ku
nagi jälle otsa vaadata? *

«Веп.» , чвщц

Poiss tõstis pea. õpetaja silmad olid kuivad ja ta nägu 
näis säravam ja ilusam kui kunagi enne.

«Palun kuivata silmad. On sul taskurätik?»
«Jah.»
Poiss pühkis niiskuse silmist ja nuuskas nina. Milline 

iiveldama ajav vaatepilt. Kui kõle kõik oli.
«Kui vana sa oled, Ben?»
«Kümne.»
«Mis sa kavatsed teha. Ma mõtlen---- »
«Ma ei tea.»
«Kes su isa on?»
«Ta on rätsep.»
«Kas sulle meeldib siin?»
«Küllap vist.»
«On sul õdesid, vendi?»

«Kolm venda, kaks õde.»
«Oled sa kunagi mõelnud siit ära minna? Mõnda teise 

linna?»
See oli hämmastav, kuidas temaga räägiti nagu oleks 

ta täiskasvanud inimene,~tungiti ta saladusse.
«Jah.»
«Kuhu?»
«Ei tea. New Yorki, ma arvan. Vanale maale, võib

olla.»
«Vanale maale?»
«Milaanosse. Minu isa linna.»
«Oi.»
Poiss tahtis õpetajalt tema kohta küsida, kus ta oli ol

nud, kuhu kavatses minna, ta tahtis olla täiskasvanud, aga 
ta kartis, õpetaja läks riidehoidu ja tõi välja oma mantli, 
kübara ja käekoti ning hakkas mantlit selga panema.

«Homme mind enam siin ei ole. Miss Skorb on jälle 
terve. Ma lähen ära.»

Poisil oli väga kurb, kuid tal ei tulnud pähe midagi, 
mida öelda. õpetaja tõmbas mantli vöö pingumale ja pani 
kübara pähe, naeratades, sa püha müristus, milline maa
ilm, esiteks pani ta ta naerma, siis nutma ja nüüd veel 
seda. See pani poisi tema järele igatsema. Kuhu ta läheb? 
Kas ta saab teda veel kunagi näha?

«Sa võid nüüd minna, Ben.»
Kuid poiss vaatas üles õpetajale otsa ega tahtnud min

na, ta tahtis vaid istuda seal ja vaadata õpetajat. Ta tõu
sis aeglaselt ja läks riidehoidu oma mütsi järele. Ta kõn
dis ukse juurde, end üksindusest haigena tundes, ja pöör
dus, et õpetajat veel viimast korda vaadata.

«Head aega, miss Wissig.»
«Head aega, Ben.»
Ja siis pani ta täie auruga üle kooli õue ja noor asen- 

dusõpetaja seisis õues teda silmadega jälgides. Poiss ei 
teadnud, mida mõelda, aga ta teadis, et tal oli väga kurb 
olla ja et ta kartis ümber pöörata ja vaadata, kas õpeta
ja teda vaatab. Ta mõtles, kui ma kiirustan, võib-olla ma 
jõuan järele Dan Seedile ja Dick Corcoranile ja teistele 
poistele ja võib-olla ma jõuan õigeks ajaks, et näha, kui
das kaubarong linnast välja sõidab. Noh, keegi ei saa tea
da, igatahes. Keegi ei saa iial teada, mis on juhtunud ja 
kuidas ta oli naernud ja nutnud. . .

Ta jooksis kogu tee kuni Southern Pacific’u raudteeni 
ja kõik poisid olid läinud ja rong oli läinud ja ta istus 
eukalüptipuude alla maha. Kogu maailm ühes puntras.

Siis hakkas ta jälle nutma.

Inglise keelest tõlkinud 
ILMAR ANVELT

Äsjasest maalinäitusest
Nädalapäevad oli ülikooli kohvikus väike näitus moskvalanna Svet

lana BOGATÕRI töödest. Autorit võib nimetada veel nooreks kunstni
kuks. Sündinud 1945, õppinud Moskva Tekstiiliinstituudis, on Kunstnike 
Liidu liige 1969. aastast. Maalimisega tegeles oma sõnade järgi juba 
enne instituudiõpet. Meil tutvustas S. Bogatõr kolme viimase aasta 
pilte.

Esitatud varasemate pildisarjade «Moosekandid» ja «Tegelased» ku
jud olid nukravõitu klounid, isevärki pillipuhujad, lapsed puuridega, 
kus liblikad sees. Natuke abitud ja kurvad, närviliste kätega. Häma
ras, pruunikal taustal. Maalimisviisis on kuigipalju tahtlikku kohma
kust, mis omapoolselt lisab kujutlustele soojust. Üldmeeleolult mõjusid 
pildid sellise vaikse poeesiaga, mida ehk sagedamini leidub tšehhi või 
poola maalis, mõneti rahvakunstiga seostuvas osas! Igatahes on see 
meeldiv fantaasialiin, millest me just oma maalikunstis näeme vahel 
puudust tundvat. (Pean silmas muidugi mitte täpselt sama kujudega- 
leriid või ilmtingimata tsirkusetegelaste atribuutikat, vaid ligilähedast 
üldist tunnetust, poeetilist suhtumist.)

«Natüürmordid» ja «Aksioomid» esitasid mõnevõrra teist laadi. Män- 
guasjataolised geomeetrilised elemendid olid tulnud varasemate maa
lide taustast tegelaste kübaratelt või õhust hõljumast ja omaette pii 
diks kasvanud. Kõige värskemates töödes «Aksioomid» varieerus sa
geli kompositsiooniskeem keskele kobarasse tõmbunud geomeetriliste 
elementidega, mis näiliselt nagu liikusid ülespoole ja millest väljaula
tuvad jooned või helenduvad ringid otsekui sõrmed õhku puutusid. Nii 
suguses «romantilises geomeetrias» oli värvidekäsitus mitmekesistu
nud ja ehk ka vabamaks muutunud, mõju oli seejuures dekoratiivsem, 
värvikam, siiski mitte paisudes mõne meie noore maalija väsitavaks 
ereduseks.

M ARE RUUS, 
kunstiajaloo aspirant

* * *

P. Miks on kohvikus nii tumedad pildid?

A. Nad ei ole tumedad, nad on sumedad.

P. õigus küll. Ja tegelikult hoopiski helged. Meeleolu poolest.

A. Jah, neis on sügavust, mida tasub püüda mõista ja mille mõistmine 
midagi annab. Need pildid ei sunni ennast peale, vaid lihtsalt on. 

P. Eriti kena on, et pead ise «pildi sisse minema». Igaühesse üksikult 
nii leiad sealt kõige rohkem. Näiteks too punane pilt kaminasaali 
otsaseinas, mis eemalt meenutab lillevaasi aknal, lähedalt aga nagu 
suure(ma) maailma tuppatungimist. Kui need kaks asja kokku pan
na — vahest just siis tulebki pildi mõte välja. Rääkimata värvi
lahendusest ja maalimisviisist, mis silmale ka muidu hea vaadata.

A. Sa ütled, et maailm tungib välja, aga minu meelest kiirgavad need 
sissepoole, nad kutsuvad kaasa. Maalimisviisi aga võrdleksin loo
dusega: kõik on omavahel ahelatena seotud. Ei ole järske ülemine
kuid. Need pildid (vähemalt ideena, sest kõik ei ole võrdselt õnnes
tunud) taotlevad mingi terviku kujutamist.

P. Minu arvates on need pildid just eriti sisuliselt vabad. Ja kogu näi
tus annab edasi väga tervikliku maailmanägemise. Vahesaali pil
did on mõnevõrra konkreetsemad, aga nende jutustavas laadis on 
väga suuri üldistusi. Neis on mitut moodi «väikesi inimesi». Näi
teks see veidravõitu naisterahvas oma väikese, aga tema jaoks, nagu 
näha, tohutu rõõmuga, et linnupuurid ta käes on tühjad.

A. Neis piltides on kõikevõitvat optimismi. Kas sulle ei tundu, et nii
sugune laad on rahvuslik? Algul näib, et värvid on liiga sünged, 
aga tegelikult on nad traditsioonilised.

P. Kui just tšehhovlikku või gocyollikku maailmatunnetust rahvuslikuks 
pidada, siis seda on siin kindlasti. Koloriit aga tuleneb ehk sama
võrra piltide sisust kui traditsioonist.

A. Mõjuma jääb muinasjutumaailm, «oli kord». Ja ikkagi on siin midagi 
elulist, nagu ka heas muirasjutus. Need inimesed on veidi jõuetud 
ja naiivsed, aga lapselikult siirad o m a  seaduste järgimisel. Klou
naad pluss tšehhovlik nukrus.

P. Ja vabanemine või ärkamine mure argielust kõigesse muinasjutu
lisse ja lummuslikku, aga nii, et seegi unenäoline maailm saab meie 
maailma osaks.

PIRET PU KK  
AN N E  LOONELA

Koos olid suvemalevlased
Maikuu viimasel pühapäeval ko

gunesid kohvikusse EÜE’77 suvema- 
leva veidi enam kui pooletuhandeli- 
se pere esindajad, et teada saada, 
missugused ülesanded sel suvel ees 
seisavad, kuidas malevlane peab 
elama-olema.

Tervitussõnad kokkutulnuile ütles 
suvemaleva komandör Vambola Ka
se. Komsomolikomitee asesekretär 
Aili Pikat rääkis, kus ja kuidas hak

kavad suvised rühmad tööle. Põhi
listeks töökohtadeks on endiselt 
neli Tartu tööstusettevõtet, lisaks 
neile jätkab oma töösuvetraditsioo- 
ne Teedla rühm. Ülikooli juures töö
tavad rühmad rakendatakse tööle 
peamiselt ülikooli hoonete remondil. 
Oluliseks uuenduseks on see, et es
makordselt komplekteeritakse suve- 
malev kahevahetuseline. Tulevasi 
malevlasi huvitasid vorm, suviste

ürituste kava ja teenimisvõimalused 
malevas. Neilegi küsimustele andis 
vastuse A. Pikat. Koos vaadati veel 
värvilisi diapositiive malevlaste 
elust ja tööst möödunud kahel su
vel.

Meeleolu aitas luua ansambel 
«Palderjan» ja vaatamata sellele, 
et kevadine sessioon lausa ukse all, 
ei saanud sel õhtul küll keegi aega 
õppimisele mõelda. Mõtteid köitis 
hoopiski tulevane uus ja huvitav 
malevasuvi.

SILVIA SIBRITS

Esimene samm on astutud
Ettevalmistusosakonna kuulajatel on keskkool seljataga ja koos sel

lega ka koolipoisipärane õppimisviis. Ees on kõrgkool uute õppemee
toditega, iseseisva töö ja teadusega.

Ettevalmistusosakond on nende kahe kooli — kesk- ja kõrgkooli 
vahepeal. Selles küll korratakse keskkoolis õpitut, kuid tehakse ka esi- 
mesi samme kõrgkooli töömeetodite omandamiseks — iseseisvaks tööks 
raamatuga. Juba paar aastat on kuulajad kirjutanud referaate ühis
konnaõpetusest. Sel aastal toimus koguni konkurss. Tulemused olid 
tublid. Laekus palju sisukaid töid, mis näitavad, et on omandatud 
kogemusi kirjanduse iseseisval otsimisel, et on nähtud kurja vaeva 
nõuetekohase vormistamisega. Tööd annavad tunnistust noorte inimes
te töökusest kui ka võimetest.

Tublimate hulgas olid Tõnu Raudsepp, Elle Lepik, Marge Välja, Tiiu 
Uffert, Rein Raudvere, Triinu Vernik, Urmas Kullerkann jt.

Nüüd on saadud esimesed kogemused ja ka esimesed vitsad. Koos 
sellega on tulnud aga julgust ja enesekindlust juba esimestel kursus
tel tudengitena asuda ÜTÜ ringides suuremate ja põhjalikumate tööde 
kallale. Palju edu!

HELMI EREB

FOTO + FOTO + FOTO
Kõigile, kellel leidub TRÜ juhtkonna, partei-, komsomoli- ja ameti

ühinguorganisatsiooni ajalugu valgustavaid F O T O S ID  perioodidest

1940— 1941. a. ja 1944 — 1945. a.
Seoses ülikooli taasavamise 175. aastapäevaga organiseeritakse vas

tav näitus. Seni üldsusele mittetuntud fotode saamiseks palub EKP  
TRÜ komitee ideoloogiasektor kõiki, kellel on ülalnimetatud fotosid, 
loovutada neid mõneks päevaks TRÜ kino-fotolaboratooriumile ümber- 
pildistamiseks. Fotod antakse omanikele tagasi. Pöörduda TRÜ kino- 

fotolaboratooriumisse E. Rüüteli poole.

kooli astujaile. Tartu 1977. 160 lk. 2000 
eks., 0.27 kop.
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1.25 kop.
English Tenses. A  Programmed Course 
by H. Liiv. Tartu 1977, 84 Ik., 600 eks., 
0.15 kop.
Kvalitatiivse poolmikroanalüüsi prakti
kumi juhend. Tartu 1977, 280 lk., 600 
eks., 0.45 kop.
Matemaatika ülesandeid TRÜ-sse astu
jaile. E. Jürimäe, K. Sokmann. Tartu 
1977, 60 lk., 1500 eks., 0.09 kop.
Programme kõigile XIII. Fortran arvu
tile EC-1022. Koostanud Ü. Kaasik. Tartu 
1977, 88 lk., 1000 eks., 0.13 kop.
Jaak Põldmäe. Abimaterjale poeetika 
kursuse juurde II. Tartu 1977, &4 lk. 
300 eks., 0.10 kop.

Huno Rätsep. Eesti keele ajalooline 
morfoloogia I. Tartu 1977, 66 lk., 800 
eks., 0.13 kop.
Teatmik 1977. aastal Tartu Riiklikku Üli-

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Фролова H . И. Иностранные справоч
ники по истории зарубежных стран. 
Европа, Америка, Австралия. М.\ 1976. 
143 lk. 4 Bi —  151.

Üldajaloo-alaste teatmeteoste annotee
ritud bibliograafia on esimene omalaad-i 
ne. Bibliograafia hõlmab kõigis Euroopa 
keeltes (v. a. kreeka keel) ilmunud vas
tavasisulise teatmekirjanduse Ameerika, 
Austraalia Ja Euroopa ajaloo kohta. 581 
nimetust. au'oriloend.

Степанов В. П . Словарь русских пи
сателей X V III  века. Л ., 1975. 93 lk.

Võlgnikud!
õpperaamatukogu lugemissaali (Kin

gissepa 15-a) võlglased on:
Bukatš, Tatjana 
Danilevski, Aleksander 
Davõdenko, Vladimir 
Dimitrijev, Vladimir 
Erastu, Sirje 
Firstova, Olga 
Goidina, Maire 
Hartõkainen, Viktor 
Ilja, Ester 
Kainel, Maile 
Kivisalu, Toomas 
Kolesnikov, Juri 
Kraus, Heldur 
Korsunskaja, Alla 
Kreegipuu, Ellu 
Krekoten, Olga 
Känd, Jaak 
Laine, Mati 
Levando, Ludmilla 
Lintkus, Eduardas 
Luigas, Eike 
Mägi, Veronika
Omeltšenko, Sergei f
Põld, Toivi -
Põldra, Maret
Pik, Jelena
Orasson, Ants
Rosenberg, Larissa
Ruiveris, Janis
Saad, Inna
Sirak, Rüm a
Sarv, Karin
Silov, Anatoli
štein, Olga
Teras Jüri
Trofimova, Marika
Väljaots, Kuido

Venia legendi
17. juunil kell 9 peab NLKP aja 

loo kateedri dots. kt. Vilve Kal i ts  
Nooruse tn. oppehoone aulas avali* 
ku loengu dotsendi kutse taotlemi* 
seks teemal. «Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni tähtsusest» 

Prof. JOHANNES KALITS 
NLKP ajaloo kateedri 

juhataja

NB!
Järgmine ajaleht ilmub 24. juunil, 

eriffi) f. Ä " '  n"mb' r <'5Pet«!*t*

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

•Тарту Рнйклик Юликоол» («Тар* 

государственный университет») 
пигхя ртко“ а» Ректората, комитета 
/11чы ч и профкома Тартуского госу*

г- Тппг
Нава Heidemanni nim. trükikoja trflkk.

plikooli и/19, m. üksiknumbr*
hind 2 kop. Teil. nr. 3051. МВ-ОЭ635.
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P a rim a d  
filosoof iatundjad

ф  Aukirja ja Tartu albumi saab II kohale tulnud Jaan Ginter.

Jüri LAANE foto

Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale pühenda
tud konkurss «TRÜ 1976/77. õ.-a. parim marksistliku filosoofia tundja» 
peeti kõigile III kursuste statsionaarsetele üliõpilastele kolmes voorus. 
Esimeses voorus selgitasid seminaride juhendajad koos rühma aktii
viga seminaride töö, õppereferaatide sisukuse ja dialektilise materia
lismi eksamihinnete alusel välja paremad üliõpilased II vooru. Teisest 
voorust võttis osa 40 üliõpilast. Kirjaliku töö põhjal selgusid 14 lõpp
vooru pääsejat. Nemad esinesid konkursi žürii ees lühiettekandega 
oma valitud ning žürii poolt loositud teemal. Arvestades esinejate tead
miste sügavust, oskust ühendada teoreetiline analüüs Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni ja NLKP XXV kongressi materjalide, kom
munistliku ülesehitustöö ja tänapäeva praktiliste probleemidega ning 
esinemise iseseisvust ja veenvust, samuti II vooru tulemusi, oli pare
musjärjestus järgmine:
1. koht — Krista POOLAKENE (ingl. fil. III),
2.—3. koht — Jaan GINTER (õigust. III), Sergei NAZARENKO (ars

tit. III),
4. koht — Juhan KOLK (füüs. III),
5. koht — Tarmo SOOMERE (matem. III),
6. koht — Aarne KASI КО V (füüs. III),
7. koht — Anto UNT (füüs. III),
8.— 12. koht — Jüri PÕLD (õigust. III), Anatoli Š1LOV (maj. III), 

Agu VISSEL (füüs. III), Avo ROSENVALD (eesti fil. III), Jevgeni
BRASINSKI (arstit. III).

Kõikidest III kursustest tuleks konkursist osavõtu ja saavutatud tule
muste põhjal esile tõsta füüsika III kursust. Teisest voorust jäi täiesti 
kõrvale ajaloo- ja kehakultuuriteaduskond.

Kõrvuti heade teadmistega näidati teises voorus ka märgatavat ise
seisva analüüsi võimet, III voorus originaalsust, esinemise oskust ja 
kaasaja ideoloogiliste probleemide tundmist. Eriti häid teadmisi ja 
iseseisva analüüsi oskust näitas Krista Poolakene. On mõeldav mit
mete tublide üliõpilaste (K. Poolakene, J. Ginter, S. Nazarenko jt.) 
edaspidine filosoofiale spetsialiseerumine.

9. juunil anti võitjaile nõukogu saalis pidulikult kätte aukiri. Kolme
le esikohale tulnule on preemiaks turismireis sotsialismimaale. Võitjaid 
õnnitlesid ja soovisid edu filosoofiaga edasitegelemiseks filosoofiaka- 
teedri juhataja J. Rebane, komsomolikomitee asesekretär T. Villig ja 
teadusprorektor H. Metsa.

TRU nõukogu
27. mai koosolekul kõneles vastuvõtukomisjoni ettevalmistustöö

dest komisjoni vastutav sekretär, võimlemise kateedri juhataja dots. 
HELM UT VALGMAA.

«Organisatsioonilised küsimused on lahendatud, nüüd tege'eme teh
nilist laadi ettevalmistustega. Uue üliõpilaskontingendi komplekteerimi
sega on seotud ligikaudu 250 õppejõudu ja töötajat. Propaganda- ja 
agitatsioonitööd on tehtud raadios, televisioonis, ajakirjanduses. Raadio 
ja televisioon pole küll päris eraldi saateid selleks ette võtnud, kuid 
õppejõud on teistes saadetes esinemiste ajal ka ülikoolis õpplnrse või
malusi tutvustanud. Propagandaks on ka kõik ajalehtedes-ajakirjades 
ilmuvad kirjutised üliõpilastest, ülikoolist. On käidud lahtiste uste päe
vadel, külastatud eriklasse, olümpiaade. Kõige enam on oma eriala 
tutvustanud tagasihoidlikuma konkursiga teaduskonnad.

Töö jätkub. Pingelisem aeg — dokumentide vastuvõtt, eksamitele 
lubamine, eksamid ise, üliõpilaskandidaatide selgitamine — on ju veel 
kõik ees. Tänavu võetakse vastu 1455 üliõpilast 24 erialal.» Lõpetuseks 
lisas dots. H. Valgmaa, et selle aasta vastuvõtutulemused tahetakse 
anda arvutusmasinate töödelda.

ф  Järgmise päevakorra põhiküsimusena kuulati siseinspektsiooni ko
misjoni esimehe dots. VELLO TOHVERI ettekannet sisekontrollist bio- 
loogia-geograafiateaduskonnas. «Dekanaadil on kujunenud kontroMi tu
lemusena hea ülevaade kateedrite ja teaduskonna õppejõudude õppete
gevusest. On välja töötatud nii õppe- kui ka ideelis-poliitilise kasva

tustöö kompleksplaan ja selle plaani täitmise süstemaatilise kontrolli 
meetodid, õppejõudude kaader on selles teaduskonnas kvalifikatsiooni 
poolest üks ülikooli kõrgemaid. Kõikides kateedrites on sisse seatud 
vormikohased sisekontrolli plaanid ja õppejõudude individuaaltööplaa- 
nid. Esile võib siin tõsta taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedrit 
(kateedri juhataja prof. H. Trass), kus kateedri juhataja on isiklikult 
kontrollinud kõiki õppejõude ning tulemused fikseerinud ettenähtud vor
mis. Ei ole aga veel välja töötatud süsteemi kateedrijuhatajate õppe
tegevuse jooksvaks kontrolliks ega lahtiste loengute süsteemi ühe ka
teedri või sõsarkateedrite piires. Teistest paremini on see lõik organisee
ritud taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedris (juhataja prof. H. Miid- 
Ia). Mõnel juhul on õppejõudude konkreetne ja sisuline kontrollimine 
asendatud õppejõu enda poolt antud informatsiooni fikseerimisega. Kõi
kides kateedrites ei ole sisekontrolli plaanid täidetud (füüsilise geograa
fia, majandusgeograafia ja zooloogia kateedrid).» Lisaks nimetatud 
puudustele juhitakse vastuvõetud otsuses tähelepanu õppejõudude indi- 
viduaaltööplaanide koostamise ja täitmise kontrollile, samuti tunni
plaanide nõuetekohasele koostamisele (kõik nädalapäevad ei ole üht
laselt koormatud, eriti laupäev).

0  TUS-i juhataja Mati Kilp tegi teatavaks ülikoolist esitatavad kan
didaadid Nõukogude Eesti preemia saamiseks.

©  Koosolekul hääletati dotsendi teadusliku kutse taotlemise poolt 
Aadu ARRAKULE, Aino SIIMONILE ja Valeri VASSILTŠENKOLE, 
professori teadusliku kutse taotlemise poolt keemiadoktor Uno PALMI
LE ja majandusteaduste doktor Herbert METSA professori kohale va
limise poolt.

VARJE SOOTAK

Aunimetusi

ENSV teeneline arst 
VALVE SAARMA

Tänu
19.— 25. maini toimus Lenin

gradis X I  rahvusvahelise m uu
seumide nõukogu peakonverents, 
mille töö koordineerimise staap 
avaldab tänu M . T A M M E L E  ja  
S. R A IT A R IL E  kõrgekvalitee
dilise töö eest.

Ministri käskkiri
Meie KKEH minister autasustab 

kohusetundliku töö ja aktiivse 
ühiskondliku tegevuse eest kaadri
osakonna vaneminspektorit Perenie 
Beniita MATTI ning loogika ja 
psühholoogia kateedri dotsenti Uno 
SIIMANIT kauaaegse viljaka tea
dusliku ja pedagoogilise töö eest 
ministeeriumi aukirjaga ja õnnitleb 
U. Siimanit 50. juubeli puhul.

Rektori käskkiri
Rektor avaldab kiitust Hilja LE

PIKULE pikaajalise kohusetruu töö 
eest ja õnnitleb 50. sünnipäeva pu
hul. Kaadriosakonna vaneminspek
torit Perenie-Beniita MATTI tänab 
rektor kauaaegse eeskujuliku töö 
eest ja soovib pensionile jäämisel 
edaspidises elus tugevat tervist ja 
endist reipust.

(D°Cõige parem asi..

О  Jaan Kolbergi ja Tõnu Karro eksamifoto kõigile tuntud professor 
Paul Aristest, kes kuulab inglise filoloogia I kursuse üliõpilaste tead
misi keeleteaduse sissejuhatuskursusest.

Mis asi on kuumal ajal kõige pa
rem? Üks iihmab: «Hüva õllevir- 
re!» ja rüüpab janukese. «Pisike 
kupsus käik,» vastab teine. Kolmas 
kõrbeb päikeselõõsas tumedaks kui 
suitsusilk ja on samuti enesega ra- 
hui. Mina ei oska nii paugupealt 
öelda, mis on kõige parem. Ja milli
ne see «kuum aeg» üldse on?

Ahjaa, üht arvan siiski teadvat: 
käimasolev sess! Ja seda päris tõe- 
rheeli. Sest siin sünnib ajuraginast 
tõusvast, kuumusest ja suveleilist, 
mis Tartu ■ tänavail valitseb ja näo
lapid higist leemendama ajab, uus 
kuumuse kvaliteet, mille väljenda
miseks keelemehed kibekähku su
perlatiivi välja peaksid mõtlema.

Nii palju siis keelejuttu. Aga tõ
si ta on, et just eesti keele eksami 
järel avastasin enese jaoks kuuma 
aja parima asja. Küsite, mis see 
on? Muidugi šampanja!

Juba enne pudeli avamist muutub 
lauasistujate meeleolu pidulikuks. 
Jälgid kõrisõlme mulksudes gaasi
de mängu tohutust survest kummis 
korgi all. Ja siis kui avaja (see 
amet usaldatakse ikka kõige vääri
kamale laudkonna liikmele) näpu 
korgilt tõstab ... siis see ilmkära- 
kas käib. Mitte vähem kui Tootsi 
tamasseri raudadest!

Ega mina ainuke tarkpea üle üli
kooli ole, kes teab, mis on kuumal

ajal kõige parem — Taaralinnas on 
terve sessiaeg üks suur püha, kui 
paukude kõmina järgi otsustada.

Kes ülalöeldut patujutuks peab 
(leidub meil kahjuks veel seltsime
hi, kel sapp parimate asjade peale 
kihvtiseks muutub), mingu veendu
gu ise kenal õdanguviivul uue koh
viku juures.

Uues kohvikus tähistavad oma 
kordaminekut need, kel ülikool selja
taga. Ja kui siis Väljaku Peetri 
bänd tantsulugu algab, on särtsu 
neiski, kes alles end eksamivintsu- 
tustest päris lõpnuna tundsid.

Miks peab üks sessi lugu ikka 
ainult õppimisest ja igavesest tuu
pimisest olema? öpime me kõik. 
Selleks ülikoolai. Aga võib juhtuda, 
et silmaring avardumise asemel 
hoopis aheneb. Viimases «Sirbis ...» 
jaotas filosoofiakandidaat A. Miid- 
ler meie klassiantagonismivaba 
ühiskonna inimesed ellusuhtumise 
ja väärtusorientatsioonide poolest 
kaheks — küsimuste järgi, mis nad 
endale elus seavad: 1) kuidas pa
remini, mugavamalt elada, 2) mil
leks elada. See teine küsimus ei 
ole alati sugugi igaühele teada. 
Mõnel hetkel arvan end seda päris 
lähedalt hoomanud olevat. Ja sel
legi sessi ajal sai mulle kaks asja 
nagu selgemaks ja seepärast läks 
õppiminegi kuidagi keerulisemaks.

Üks on €Vanemuise» teater, mis 
seal Vanemuise mäe veerul kükib. 
Meie teatris leian inimlikku soojust, 
inimese-aedniku hoolt ja muret isti
kute pärast, mis mulda pandud, 
leian seda koduvalu, mis vahel ot
sekui vahe nuga su kurku pigistab, 
leian ema ja sooja-sooja kevadvih
ma ja tärkava maa lõhna, leian päi- 
kesevikerkaares aurava heinakaare 
äärseid koidikuid. Ja teiselt poolt 
leian meie teatris inimesest valule- 
mist, sotsiaalsete pahede varjama
tut kriitikat. Just sedasama kriiti
kat, mille olulisusest partei otsus
test loeme ja mille järgi peaksime 
oma võitlused seadma.

See teine elamistväärt asi on su 
südame imelikult hellaks teinud. 
Küll on naljakas, et inimesega mi
dagi niisugust võib sündida! Räägi
takse, et see olevat kõige inimlikum 
tunne, aga mina küll ei tea, kas on 
nii, sest kas eksisteerib siis tõesti 
inimese pärisosana <rmidagi vahel- 
duvvoolutaolist» (Kaval-Ants), mis 
laseb tal rõõmust joobuda ja samas 
valust hulluda? Ses mõttes, et selle 
tunde taga sulle kõige kallim ini
mene on, sest mõttes on see tunne 
kõige inimlikum küll.

Aga mis asi on Sinu jaoks kuu
mal ajal kõige parem?

TÕNU KARRO
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OIPPEST
Kaugõppeosakond tegutseb 

meie ülikoolis juba 31. aastat. 
Selle aja sees on osakonna lõpe
tanud rohkem kui 4000 kaug üli
õpilast, igal aastal saab diplomi 
paarisaja inimese ümber. Kõige 
värskemaks näiteks on üleeile 
lõpetanud 45 juristi, eilsed bio- 
loogid-geograafid ja tänased m a
jandustudengid. Lõpuaktused on 
aga veel mitmes teaduskonnas 
ees. Noorematel kursustel jät
kub loengutel käimine, eksami
te ja arvestuste sooritamine. 
Pikk on kaugõppuri tööpäev üli
koolis, see algab teistest varem 
ja lõpeb teistest hiljem. Ehk on 
siiski mahti pilk . ka värskesse 
ajalehte heita. Tahame täna 
veidi teist juttu teha. 
ипааи тштятшюшяшяяшшшшяятвшш

Mara Veinberga
«Milleks sulle mitut keelt on vaja? Kui veel prantsuse keel, aga eesti 

keel. Mis sa sellest saad?»
Niisuguseid pärimisi oli M Ä RA  V E IN B E R G A L E  palju, kui ta, lõpe

tanud Läti ülikooli, Tartusse eesti keelt õppima tuli. Vaevalt suudad 
sellistele küsijatele midagi selgeks teha? Vist oleks õigem isegi vasta
mata jätta. Aga ikkagi? Kuidas see kõik algas?

«Õppisin Riias aastail 1966— 1971 läti filoloogiat. IV kursusel tek
kis huvi eesti keele vastu .Tõnu Karma, endine tartlane, õpetas fakul
tatiivselt meil seda keelt. Mulle võimaldati kevadel üks kuu TRÜ-s 
kõnekeele selgeks saamiseks. Käisin kadunud vanemõpetaja Ellen Tu
ru vene rühmas, ta õpetas mind ka eraldi väga palju. Pärast seda 
kuud tundsin, et hakkasin nagu veidi eesti keelt juba rääkima, viga
dega muidugi.

Huvi andis peagi ka toekama väljenduse: diplomitöös võrdles Mära 
Veinberga läti ja eesti somaatilist fraseoloogiat. Nüüd, pärast viis aas
tat kestnud õpinguid meie linnas arendas ta diplomitööd edasi dots. 
Ellen Uuspõllu juhendamisel.

«Miks ma TRU-sse tulin? Pärast Läti ülikooli lõpetamist läksin õpe
tajaks. Koolitöö istus mulle, aga mõtlesin, et võiksin nagu veel midagi 
teha. Huvi eesti keele vastu oli ja nii ma pärast järelepärimisi TRÜ  
kaugõppeosakonda 1972. aastal tulingi. Sain II kursusele. Järgmisel 
aastal kutsus prof. Paul Ariste mu soome-ugri keelte kateedrisse labo
randiks.»

Fakultatiivselt on Mära Veinberga ka läti keelt õpetanud. Teistest 
enam on osavõtjaid olnud ajaloolaste hulgast, eriti huvitatud on olnud 
arheoloogiaüliõpilased. On ka inimesi väljastpoolt ülikooli, kirjandus
muuseumist näiteks.

Kümme aastat õpinguid kahes kõrgkoolis —  põhjalik tutvumine 
kahe keelega. Need on faktid. Imetlust väärib aga noore inimese peale
hakkamine, tahtejõud, vastupidavus. Ja nagu vestluskaaslane ise ütles, 
ei ole kaugõppes pärast statsionaari sugugi lihtne õppida. Peab tun
netama vastutust iseenda ees.» Mära Veinberga on pidevalt hästi kur- 
nn ur u « mum m  ПИГ1Г-11Ш1 r~n ппннгп1)|-ит т ш т т н ио 'п-ниг ■«■и гт— гштчпг

ф  Tartu-aastate algul enne rahvaluule eksamit.
Tullio ILOMETSA foto

suselt kursusele edasi jõudnud. Esmaspäeval oli tal üliõpilasena viima
ne etteastumine —  riigieksam teaduslikust kommunismist.

Alguse juurde tagasi pöördudes vastaks Mära Veinberga, et prantsu
se keele oskuse korral saab piirduda enamasti kirjanduse lugemisega. 
Mõne lähemal asuva rahva keelt mõistes adud paremini aga seda rah
vast ennast, tema ajalugu, tema püüdlusi. Lätlastel ja eestlastel li
sanduvad veel ka tiaabrisuhted. KAIA PAJU

Kaugõppevormi osast, efektiivsusest
ja väljalangevusest

Alates 1965. aastast, mil kaug- 
õppevorm NSV Liidus ületas üliõpi
laste arvult nii päevase kui õhtuse 
õppevormi, on tema osa kõrghari
dusega spetsialistide ettevalmista
misel pidevalt vähenenud. Muutus 
ei ole tingitud niivõrd kaugüliõpi- 
laste arvu vähenemisest (see on 
suhteliselt väike) kuivõrd päevaste 
osakondade üliõpilaste arvu märga
tavast suurenemisest. Mis puutub 
ENSV kõrgkoolidesse, siis ajavahe
mikus 1965— 1973 vähenes kaugüli- 
õpilaste arv märgatavalt TPI-s 
 ̂1500 võrra) ja TRü-s (550 võrra), 

EPA-s ja TPedl-s jäi kaugüliõpilas
te arv enam-vähem samaks. Paaril 
viimasel aastal (1974— 1976) on 
kaugüliõpilaste arv kõigis eespool 
mainitud kõrgkoolides veidi suure
nenud. Kaugüliõpilaste protsent 
TRO-s on viimase 10 aasta jooksul 
vähenenud 38-lt 1966/67. õ.-a. 28-le 
1975/76. õ.-a. (kõigis NSV Liidu 
kõrgkoolides samal ajavahemikul 
42,8%-lt 32,6%-le).

Kümnendal viisaastakul jääb vas
tuvõtt ENSV kõrgkoolide kaugõppe- 
osakondadesse endisele tasemele, 
kuid selle õppevormi efektiivsus peab 
tõusma 1980. aastaks 50% (IX viis
aastakul oli see 38,4%). Efektiivsu
se tõstmise peamiseks teeks on väl
jalangevuse vähendamine. Väljalan
gevus ENSV kõrgkoolide kaugõppe
osakondades (teaduskondades) on

viimase 10 aasta jooksul olnud suur, 
ulatudes erinevatel aastatel ja eri
nevates kõrgkoolides 7—25%-ni. 
Väljalangevuse poolest on TRO 
kaugõppeosakond teisel kohal TPI 
järel. Viimasel kümnel aastal on 
väljalangevus TRÜ-s enamikul aas
tatel kõikunud 15—20% piires. Kõi
ge suurem — 25,2% — oli välja
langevus 1973/74. õ.-a. Sellele 
«suurpuhastusele» järgnenud aasta
tel on väljalangevus tublisti vähe
nenud ning oli 1975/76. õ.-a. mada
laim (12,9%) vaadeldud 10-aastase 
perioodi jooksul. Kõige suurem on 
väljalangevus filoloogiateaduskon
nas, järgnevad ajaloo-, majandus- 
ja õigusteaduskond. Kehakultuuri
teaduskonnas on väljalangevus suu
resti kõikunud, ulatudes 9-st kuni 
36%-ni.

Väljalangevus kursuste kaupa on 
kõige suurem I kursuselt nii üldi
selt kui ka teaduskonniti ja ulatub 
24—29% -ni enamikul aastatel. 
1973/1974. õ.-a. cli väljalangevus I 
kursuselt 33,8%, seega eksmatriku
leeriti iga ko’.rms I kursuse kaug- 
üliõpilane. Küllalt suur on väljalan
gevus II ja III kursuselt (ca 15— 
25%), märgatavalt väiksem IV kur
suselt (10— 15%) ning alla 10% V 
ja VI kursuselt. Ülevaate iga kur
suse osast kogu TRÜ kaugõppeosa
konna väljalangevuses annab joo
nis 1.

Joonis 1. Iga kursuse osa kogu väljalangevusest.

Kõige suurema osa, ca 1/3, moo
dustab väljalangevus I kursuselt. 
1975/76. õ.-a. moodustasid I kur
suselt eksmatrikuleeritud 34,9% ko
gu kaugõppeosakonna väljalange
vusest. Suur on olnud väljalange
vus I kursuselt rahanduse ja kre
diidi, kehakultuuri, võõrfiloloogia 
ning ka eesti keele ja kirjanduse eri
aladel. Kõige väiksem on väljalan
gevus I kursuselt defektoloogia ja 
kaubandusökonoomika erialadel.

Eksmatrikuleerimise peamiseks 
põhjuseks on õppeplaani nõudmiste 
mittetäitmine, mis näitab õppetöö
ga mittetoimetulekut ja fikseeritak
se statistilistes aruannetes halva 
õppeedukusena. Halva õppeedukuse 
üldmõiste alla arvatakse ka arves
tatava põhjuseta õppetööle mitteil
mumine ning puudulik õppeedukus. 
Halva õppeedukuse tõttu eksmatri
kuleeritud moodustavad viimasel
10 aastal 75—857o kõigist juhtu
dest. Eksmatrikuleerimise olulisuselt

teiseks põhjuseks on omal soovil 
lahkumine, moodustades 8— 13%. 
Muudel põhjustel (armeesse kutsu
mine, distsipliinirikkumine, majand- 
duslikud põhjused, surm, elukoha- 
muutus jt.) eksmatrikuleeritud moo
dustavad kokku 10— 15% kogu väl
jalangevusest.

Uurides 1971.— 1973. a. vastuvõe
tud 1203 I kursuse kaugõppija õp
peedukuse seost mitmete demograa
filiste näitudega, ülikoolieelse et- 
tevalmistustasemega ja orienteeri
tusega kaugõppevormile, selgus, et 
kõige tugevam on seos õppeedukuse 
ja kaugõppija eluküpsuse vahel. 
Eluküpsuse näitudeks arvati töö
staaž, vanus ja keskhariduse oman
damisest möödunud ajavahemiku 
pikkus, mis on omavahel kõrges kor
relatsioonis. Pikema tööstaažiga, 
vanemate kaugõppijate akadeemili
ne edukus I kursusel on parem ning 
väljalangevus tunduvalt väiksem 
kui noorte, vahetult keskkoolist tul

nud kaugõppijate oma. Väga oluli
seks I kursuse õppeedukust mõjuta
vaks faktoriks on sisseastuja esi
a l g n e  or i enteer i t us  k a u g 
õ ppevor mi l e .  Nende sisseastu
jate hulgas, kes esialgu kandideeri
sid päevasesse osakonda ja tulid 
kaugõppesse pärast seda, kui olid 
konkursiga päevasest osakonnast 
välja jäänud, on väljalangevus  ̂ I 
kursusel väga suur, ületades mõnel 
aastal enam kui kahekordselt nen
de väljalangevuse, kes kohe kaug
õppesse kandideerisid. Kontingendi 
säilivus I kursusel on suurem vali
tud erialal või sellele lähedasel tööl 
töötavate kaugõppijate hulgas.

Grupeerides 3 aasta vastuvõtukon- 
tingendi eespool mainitud _ kolme 
olulisema õppeedukust mõjutava 
faktori järgi kaheksasse gruppi 
ning jälgides väljalangevuse suu
rust igas grupis eraldi, selgus, et 
silmapaistvalt suure väljalangevu
se poolest erineb teistest grupp, 
mis koosneb mitte erialal töötaja
test staažiga alla 2 aasta ning kes 
esialgu kandideerisid päevasesse 
osakonda. Juba I kursusel langeb 
nendest välja 52— 59%. Arvuliselt 
on see grupp kõige suurem, moo
dustades 23—25% iga-aastasest 
vastuvõtukontingendist.

Mis puutub ülikoolieelse etteval- 
mistustaseme ja õppeedukuse seo
sesse, siis võib öelda, et kõrgem 
sisseastumiseksamite pall prognoo
sib paremat akadeemilist edukust I 
kursusel, kuid selle moju ei ulatu 
kaugemale. Kõrgem keskkooli kesk
mine hinne prognoosib sissesaamist 
ülikooli ning paremat edasijõud
mist vanematel kursustel, kuid ei 
oma arvestatavat seost I kursuse 
akadeemilise edukusega. Seose 
puudumine on arusaadav, sest aja
loo-, filoloogia- ja õigusteaduskon
nas on I kursuselt eksmatrikuleeri
tute keskkooli keskmine hinne 
k õ r g e m  nende teaduskondade 
vastuvõtukontingendi keskkooli 
keskmisest hindest. õppeplaanis 
ettenähtud ajaga lõpetanute või
VI kursusele jõudnute keskkooli 
keskmine hinne on kõrgem, kuid 
sisseastumiseksamite pall madalam 
kogu vastuvõtukontingendi vasta
vatest näitudest.

I kursuselt väljalangenud on 
kaugõppe jaoks kadunud kontingent, 
sest eksmatrikuleerituil ei ole taas- 
tumisõigust. Väljalangevus vane
matelt kursustelt ei avalda nii suurt 
mõju kaugõppevormi efektiivsusele, 
sest suurem osa eksmatrikuleeritu
test taastub mõne aasta möödudes. 
Paaril viimasel aastal ületab taas- 
tatute arv TRU kaugõppeosakonnas 
vanematelt kursustelt eksmatriku
leeritute arvu.

Kõrgkoolide erinevate õppevormi
de efektiivsuse hindamiseks ei ole 
senini leitud üht üldist kriteeriumi. 
Teadlased, kes tegelevad selle kü
simuse uurimisega, kasutavad näi
tusid, mis võimaldavad määrata 
erinevate õppevormide efektiivsust 
ainult teatud aspektist. Kõige pare
mini on uuritud spetsialistide ette
valmistamiseks tehtud kulutusi eri
nevates õppevormides (ENSV kõrg
koolide kohta vt. R. Hagelberg,

Spetsialist, ühiskond, progress, Tln., 
1973). Erinevate õppevormide efek
tiivsuse näiduna on kasutatud ka 
õppijate keskmisi hindeid. Statisti
kas on laialt kasutusel erinevate 
kõrgkoolide kui ka erinevate õppe
vormide efektiivsuse hindamiseks 
spetsialistide väljalaske koefitsient. 
See kujutab endast lõpetajate arvu 
ja 5 voi 6 aastat tagasi vastuvõe
tute arvu suhet.

ENSV kõrgkoolides on kaugõp
pevormi efektiivsus väljalaskekoe- 
fitsiendi järgi viimase 10 aasta 
jooksul olnud suuresti erinev ja 
enamikul juhtudel madalam NSVL 
keskmisest (s. o. 55—68%). Kõige 
kõrgem on kaugõppevormi efektiiv
sus TPedl-s (keskmiselt 60—80%), 
järgneb EPA (45—55%, paaril vii
masel aastal isegi 60—70%), siis 
TRÜ (40—50%) ja kõige madala
ma efektiivsusega TPI (20—30%), 
kuid paaril viimasel aastal on siin 
efektiivsus pidevalt tõusnud ja ula
tub juba 40%-ni. Igas kõrgkoolis 
on kaugõppevormi efektiivsus tea
duskonniti suuresti erinev. Ülevaa
te olukorrast TRÜ-s annab joonis 2.

Joonis 2. Kaugõppevormi efektiivsus teaduskonniti.

Vaadeldud perioodi algul ja kes
kel oli kõige kõrgema efektiivsuse
ga õigusteaduskond, kuid viimasel 
kolmel aastal on ta jäänud kolman
dale kohale majandus- ja ajalootea
duskonna järel. Kõige madalam on 
efektiivsus filoloogiateaduskonnas 
(30—40%). Muide, filoloogiateadus
konna vastuvõtukontingent on võr
reldes teiste teaduskondadega kõi
ge noorem, kõige suurema naiste 
ülekaaluga, kõige suurema päevase 
keskkooli lõpetanute protsendiga ja 
kõige lühema tööstaažiga. Joonise
le ei ole kantud kehakultuuriteadus
konda, sest efektiivsus on siin äär
muslikult muutunud (12— 180%), 
ka on siin lõpetanute ja vastuvõe
tute arvud väga väikesed võrreldes 
teiste teaduskondadega.

Kui arvutame väljalaskekoefitsien- 
di õ p p e p l a a n i s  e t t e n ä h 
tud a j a g a  l õpe t a n u t e  ja 
5—6 aastat tagasi vastuvõetute ar
vu suhtena, siis saame efektiivsuse 
näiduks (1966— 1976) TRÜ kaug- 
õpoeosakonnas ainult 14—24% 
(TPI-s 5— 13%, EPA-s 13—33%). 
Teaduskonniti oli see näit TRÜ-s

1975/76. o.-a. kõige kõrgem majan
dusteaduskonnas (26,9%), järgne
vad ajalooteaduskond (26,4%), õi
gusteaduskond (22,1%) ja filoloo- 
giateaduskond (7,2%).

Eespool toodust selgub, et kaug
õppevormi efektiivsuse tõstmise hu
vides on vaja kogu tähelepanu pü
hendada väljalangevuse vähendami
sele, eriti I kursuselt. Kõrvuti di
daktiliste meetodite paremustamise
ga on üks võimalikke teid vastuvõ
tukontingendi parem komplekteeri
mine. Vastuvõtutingimusi tuleks 
kohandada selles suunas, et staaži- 
kad, valitud erialal töötavad kandi
daadid, kelle õpiedukus keskkoolis 
oli hea, pääseksid õppima soodusta
tud tingimustel. Nende suhtes võiks 
rakendada eksperimenti, nagu seda 
on tehtud statsionaarsesse osakon
da vastuvõtmisel, kuid eelneva tase
me mõõdupuu võiks olla kaugõppi
jate jaoks veidi madalam. Tuleks 
vältida statsionaarist konkursiga 
väljajäänud, tööstaažita kandidaa
tide vastuvõtmist kaugõppeosakon
da.

LEHTE JAKOBSOO

UTU
Kuigi kaugüliõpilaste osa Üli

õpilaste Teaduslikus Ühingus on 
väike, on neiltki igal aastal mit
med toekamad tööd konkursile 
laekunud. Ja mitte tulemusteta. 
Möödunud aastal esitas ajaloo
teaduskond 22 tööd üleülikoolili- 
sele konkursile, 14 neist tuli I 
kohale. Vabariiklikult konkur
silt toodi üks I järgu diplom ja 
üks esimese järgu diplom koos 
rahalise preemiaga. Filoloogid ja 
juristid said mõlemad ühe I jär
gu diplomi koos rahalise pree
miaga. Üleliidulisele konkursi

le esitati kaks tööd. Medali päl
vis filoloog Tiia Reiksaar tööga 
«IX  klassi katseõpiku lugemis
palade käsitlemisest ja raskus
astmest» (juh. H . Tõevere).

Sel aastal laekus üleülikoolili
ses konkursile ajaloolastelt 17, 
ja juristidelt 21 tööd. Ajaloolas
tele jagati 15 I ja 2 II kohta. 
Kõik õigusteaduskonnast esita
tud tööd tulid esimesteks. Esi

mese koha pälvinud teaduslikud 
tööd saadeti vabariiklikule kon
kursile.

Need on näited ainult mõne 
teaduskonna kohta. Saavutusi 
on enam. Teistest agaramalt on 
teadusliku tööga tegelnud siiski 
juristid ja psühholoogid.



„Seiles
majas

on meil kõige parem. Ruum e 
jätkub, auditooriumid on korra
likud, suur abi on telefonist,» 
ütleb kohe alguses Agnes Ram- 
mo. Mis maja see siis on?

Kalinini tänav 82 Tallinnas. 
Täpsemalt TPI elektroenergee- 
tika teaduskonna hoone, tipikate 
järgi veel lüürilise naisenimega 
«Eerika». See aadress on igale 
tallinlasest kaugõppijale teada, 
sest siin saab ta mitmes aines 
konsultatsioone, kontrolltöid, ar
vestusi ja eksameid teha, ka 
mõningaid loenguid kuulata.

Tallinna konsultatsioonipunkt 
on paiknenud mitmes kohas. 
«Sõna otseses mõttes ikka kelle
gi kaelas. Olime Sakala tänavas, 
siis Pärnu maanteel. Tudengil 
oli vahest sellepoolest hea, et 
südalinnas asusime. Aga ka siia 
pole kauge tulla, trammipeatus 
ju nii lähedal. Ja kellel vaja, see 
tuleb.»

Konsultatsioonipunktis töö
tab kaks inimest: juhataja En 
del Pirn ja sekretär Agnes 
Rammo. Esimene neist oli para
jasti puhkusel.

«Meie oleme vahendaja rollis, 
ikka üliõpilane ja ülikool. Üli
kool, s. t. siis õppejõude peami
selt. Kui vähemalt küm me ini
mest vajab teatava aine õppe
jõudu, lepime ülikooliga kokku 
ja teatame üliõpilastele aja. N e 
mad ütlevad või helistavad teis
tele edasi, seni kuni kõigile tea
da on. Üldainete õppejõud on 
põhiliselt Tallinnast (N L K P  
ajalugu, dialektiline ja ajalooli
ne materialism, teaduslik kom
munism). Konsultatsioonipunk
ti avamisest peale on meie õp
pejõud olnud Aleksander Pank- 
sejev, samuti mitmed teised.»

Kes siis kasutavad selle maja 
abi? Need on peamiselt Tallin
nas ja selle ümbruses elavad 
kaugüliõpilased. Agnes Ram mo 
ütleb, et väga palju on õigus
teaduskonna üliõpilasi, viimasel 
ajal on ka rohkem filolooge ja 
ajaloolasi. «Paljusid tunnen ju
ba nägupidi, tean, kuidas tal 
läheb. Sel aastal oli meie üli
õpilaste hulgas palju noori ema
sid. Seegi on tore. Aga veel to
redam, et nad* püüavad ka üli
kooliõpinguid lõpetada. Kui mit
te praegu, siis tahetakse seda 
vähemalt edaspidi teha.

Peale kaugüliõpilaste töötab 

siin ka ettevalmistuskursus üli
kooli astujaile. Ja töö käib kon
sultatsioonipunktis aasta läbi.

V A R J E  S O O T A K

Cogito, ergo 
sum ehk v õ t i

Tegelased

JUHAN, K., tuttavlike näojoon
tega keskmist kasvu noor 
meesterahvas;

KORISTAJA, ilmselt pensionär, 
oma eluga rahulolev käbe mu
tike, harjakesega;

M EES MUSTA MANTLIGA, 
keskealine musta mantliga 
meesterahvas, habemega;

KÄRBES, kärbes, võimalikult 
suurem ja elusamj

GÖRLIDE KOOR, napilt kae
tud kümme nooremat naiste
rahvast, kõhnad, kuid energi
lised.

Tegevus toimub täna või homme, 
tegevuspaik on standardne.

Eesriie avaneb.

Laval olevat tuba valgustab ke
vadhommiku päikesekiiri imiteeriv 
prožektor, mis järk-järgult inten
siivsemaks muutudes toob esile 
interjööri. Toa keskel asub õrna 
tolmukorraga kaetud kaasaegne kir
jutuslaud, millel jalutab KÄRBES. 
Tuba sisustav mööbel (kapp, riiul 
raamatutega, kolm tooli) ei erine 
peaaegu milleski igapäevaelus ole
masolevast, vaataja peab selles ära 
tundma o m a  mööbli, kuid siiski
— kõik olgu äärmiselt puutumatu, 
«Tallinnfilmi» mängufilmilik, s-üü- 
tu. Aken on suletud, aga sellest hoo
limata imbub tuppa tavalist tänava

PILK VENE N O U K O G U D E  K IR JA N D U S S E
Me kuuleme mööda parketti veereva ratastooli häält, uks avaneb. 

Alguses ilmuvad nähtavale ruudulistes toatuhvlites jalad, mis toetuvad 
tooli alumisele põikpuule; tool lükatakse tuppa ja me näeme seal istu
vat väikest vanameest tervenisti. Seljatoe taga seisab pikkade vurru
dega mees, kes avas meile värava. Vanamees vaatab meile otsa naera
tamata, midagi rääkimata. Tema kiilaspea toetub õlgadele kaela abita. 
See oleks nagu uppunud õlgade vahele ning meenutab sügavale pude
likaela surutud korki. On sääraseid madalaid kõhukaid pudeleid, sule
tud korkidega, mis istuvad sügavalt nagu jäämäed. Välja tõmmata on 
sellist põrgulikult raske. Lõpeb sellega, et ta puruneb, ta lükatakse 
sisse koos korgipuruga. Tundub, nagu jätkuks vanamehe pea krae all.

Igal juhul ei näe me vanamehe lõuga: see on kadunud ja asub kusa
gil allpool, mähitud õhukesse siidrätikusse. Kõigele lisaks on vanamees 
täielikult kiilas. Vähe sellest, et ta pea on kiilas, niisamasugused on tema 
ripsmeteta silmad ja lõdvalt põlvedel lebavad käed, ja kui ta naeratas, 
nägime ta täiesti paljaid igemeid. Et ületada madal ukselävi, kergitab 
vurrudega mees osavalt ratastooli, tõukab seda mõõduka, läbimõeldud 
liigutusega, ja veidi veerenud, peatub see täpselt toa keskel.

«Voili,» ütleb vurrudega mees ja lahkub.
Basile vestleb vanamehega prantsuse keeles. Vanamees kuulab vae

valt märgatavalt noogutades, mistõttu näib, nagu vajuks ta pea veel 
sügavamale õlgade vahele. Ta võiks nähtavasti selle sinna tervenisti 
ära peita. Kui Basile’i suurepärases prantsuse keeles lobisemine talle 
tüütavaks muutub, ütleb ta «adjöö» ja tõmbab pea õlgade vahele nagu 
kilpkonn.

Meie poole pöördudes lausub Basile: «Ma ütlesin, et me oleme temast 
palju kuulnud, sõitsime Grenoble’ist spetsiaalselt siia ja nii edasi.»

Vanamees pomiseb midagi. «Ta ütleb, et on rõõm meid tervitada,» 
teatab Basile.

Järgneb veel üks pikk fraas. «Räägib, et ta on alati huvitunud Vene
maast. Tal oli üks vene sõber Marseille's, hea inimene, kes suri pala
vikku . . .  La fievre?»

«■Oui/̂
«Nojah, palavikku.»
Vanamees lisab veel midagi: «Suri palavikku Alžiiris,» ütleb Bazil. 

«Tahtis sõita Bulgaariasse, aga suri.»
«Kes tahtis sõita Bulgaariasse?» küsib Borka.
«Tema sõber Marseille’st,»
«Milleks Bulgaariasse?»
«Mis sul sellest? Ärge pärige tiihja-tähja, meil on vähe aega!» ütleb 

Basile jämedalt. «Ma ei taha tagasi sõita öösel. Pidage meeles, et mul 
on veel vaja' bensiini muretseda.»

«Küsi talt, kuidas ta suhtub Dreyfusi protsessisse,» küsib Borka.
Basile küsib.
«Tn on nördinud,» ütleb Basile.
«Ütle, et meie maa paremad inimesed, näiteks Tšehhov...»
«Küsi, mida ta arvab inglise-buuri sõjast,» ütlen mina. «Kas ingla

sed võidavad?»
«Aga kuidas ta suhtub Maeterlinckisse?»
Vanamehe huuled avanevad, me näeme jälle tema paljaid igemeid. 

Võib-olla mõistis ta meie nalja, aga võib-olla naeratab millegi oma, 
salajase pärast. Vurrudega mees siseneb tuppa kandilise viskipudeli ja 
nelja klaasiga. Basile alustab temaga elavat jutuvada, mõlemad naera
vad, räägivad valjusti ja pärast iga viskilonksu veel valjemini. Vurru- 
kandja lõkerdab naerda. Basile patsutab talle peoga kõhule nagu vanale 
sõbrale. Vahetevahel seletab Basile ka meile mõnda.

Selle tüübi, monsieur Josephi naine kannab vanamehe eest hoolt...  
Ta saab nelisada nelikümmend franki. Töö on raske, sest vanamees 
on. . .  salisson? Ahah, väga räpane ja kasimatu. . .  ta on ju täiesti 
üksi, lapsi pole olnud. Inimesed muutuvad üksindusest räpaseks... 
Monsieur Joseph ei mõista, milleks oli meile vaja seda vana...  
marchand d’engrais. Vana sitasitikat? Ei, vana sitavedaja, see on täp
sem. Muide, mina samuti ei mõista, milleks teda vaja oli... Olümpia
mängudest on monsieur Joseph kuulnud, kuid ei usu, arvab, et tühi loba, 
pläma des sornsttes... Vanamees kinnitab, et sai esimese koha, kõik 
see on üks sorette ... öelda võib kõike...  Monsieur Joseph töötab polit
seis autojuhina.»

Vurrukandja punetab juba, silmad on pahupidi, ta jõi nähtavasti 
nädala normi. Pealegi ei ole ta harjunud jooma lahjendamata, ilma 
jääta, aga Basile oma alatise rutu ja pealekäimisega nõudis joomist 
selliselt kiiresti ja löökmeetodiga. Basile jaoks, kellel on Neglinnaja 
keldri ja mitmete Uurali-ekspeditsioonide kogemused, oli kõik see 
muidugi «haavel elevandi pihta». Hämmastav kuju see meie Basile! Oma 
kolmekümne seitsme eluaasta jooksul on ta juba üle elanud kaks in
farkti. ühe laevahuku, Leningradi blokaadi, vanemate surma, ta oleks 
peaaegu tapetud kusagil Indoneesias, ta tegi Aafrikas langevarjuhüp
peid, ta nälgis, vireles, õppis iseseisvalt ära prantsuse keele, ta sõimab 
meisterlikult vene keeles, sõbrustab avangardistidega ja üle kõige maa
ilmas armastab suvist kalastamist Volgal.

Ikka naeratades kordab vanamees midagi segaselt, ent visalt. Ta 
pobiseb ühte fraasi mitu korda, kuni lõpuks Basile pöörab talle tähele
panu.

«Ta räägib, et ta on olümpiamängude võitja.»
«Mis mõttes?» küsib Borka.

Juri Trifonov B A S I L E
— BE ■таиДЯДСТГ*

Ma tahaksin öelda: «Poleks olnud vaja nii kaua süüa, kuradi õgija,» 
kuid ma vaikin, mõistes, et see on kasutu. Me oleme tema juures van
gis. Kunagi elasime Basile’iga ühes ühiselamus, siis hüüti teda Vaskaks, 
Potapõtšiks või lihtsalt Tuhkruks, ja ta oli kõhn, minagi olin kõhn, 
kuigi me jõime palju õlut Neglinnaja tänava keldris. Nüüd seda keld
rit enam pole .Kuus aastat juba on Basile siin, Prantsusmaal. Ta töötab 
nagu pöörane auruvasar: peaaegu ülepäeva loen ma tema artikleid. Ja 
ta on muutunud prantslaslikuks: selline paks, kärsitu, närviline, on 
kasvatanud endale pisikesed vurrukesed, tõelised prantsuse vurrukesed, 
mis olid mees kahekümnendatel aastatel, aga nüüd ilmusid jälle välja 
nagu kloššpüksidki.

Kohalikust ajalehest luges Basile, et Couloze’i linnas Grenoble’i lähe
dal elab vanake, kes võttis osa Pariisi olümpiamängudest 1900. aastal. 
Saavutas viimase koha 400 m jooksus, kuid asi pole kohas, vaid selles, 
et võttis osa ja elab veel. Meie Borkaga süttisime mõttest leida see 
Metuusala, et kasvõi näha teda, ja veensime Basile’i, kel oli kasutada 
asutuse auto, viima meid Couloze’i. Ta punnis kaua vastu, väites, et 
ei või kulutada aega tühiasjadele, et Grenoble’is oodatakse iga päev 
presidenti ja ära sõita ei tohi, et bensiin on praegu kallis ja et kogu 
ettevõte lõhnab odava sensatsiooni järele. Olgu üheksakümmend neli 
aastat, olgu, et võttis osa mingisugustest mängudest, no ja mis siis? 
Mõte? Idee? Oleks ta tundnud Laforgue’i või kuulnud Joures’d ...  
Vanadus ei ole veel teema, isegi mitte niisugune koletislik, mitte kel
lelegi vajalik vanadus nagu sellel hädavaresel, kes sai viimase koha 
jumal teab mis aastal, kui lendasid riidest lennukid ega olnud veel 
raadiot. Kuid siis selgus, et president ei tule Grenoble’i, et bensiin pole 
nii kallis, seda enam, et kviitungid lisatakse arvele ja makstakse va
luutas, ja et Couloze’i teel on restoran järve kaldal, kust saab kuul
said kalasuppe ning mingit eriti maitsvat veini. Me sõitsime välja kell 
kaksteist, kell üks olime järve ääres ja kell seitse, kui juba pimenes, 
kihutasime Couloze’i sisse. Ja nüüd me istume ning vahime vanameest, 
kelle pea sarnaneb sügavale löödud korgiga, aga silmcuies on sajandi
pikkuse elu väsimus, tume nagu vesi seisvas tiigis.

Millest rääkida temaga? Ta ei mäleta midagi. Tööaastad, elu vilet
suste ja õnnestumiste aastad, sõjad, surmad, haigused, revolutsioonid, 
peod on segi läinud tema ajus, mis juba osalt kangestub ja reageerib 
vaid millelegi ühele, omale, juhuslikule, nagu poolsurnud raadioapa- 
raat, millel on kõik lambid peale ühe läbi põlenud. Kuid ma ei suuda 
taibata, millele siis vastab see aju, mis hingitseb temas, mille varal ta 
elab. Ta mäletab, et Pariisi mängude võitjad said autasuks vihmavarje 
ja jalutuskeppe. Et Boulogne’i metsas sadas vihma. Et oli näitus. Ja 
veel midagi segast, udust. Seosetult välgatavad mingid nimed, meenu
vad isikud, kuid ta pole kindel, kas need isikud on pärit sellest ajast 
või kuskilt varasemast või hoopis hilisemast, kui ta lamas haiglas, oli 
palav suvepäev ja üks inimene hüüdis aknast möödudes, et keegi vene
lane tulistas presidenti.

«Igas mõttes,» ütleb Basile, kuulanud ära vanamehe vastuse. «Ku
nagi sai ta viimase koha neljasaja meetri jooksus, kuid nüüd on ta 
võitja. Kõik on surnud, aga tema elab.»

Ma näen, kuidas vanamehe silmis süttib tuli, meeletu tuli. See ongi 
lamp, mis veel hingitseb selles poollagunenud raadioaparaadis. Vana
duse auahnus! Metuusala uhkus! Elada kõigist kauem. Võita suures elu 
maratonijooksus: kõik, kes alustasid seda jooksu koos temaga, kes 
irvitasid ta üle, tegid talle halba, heitsid nalja tema ebaõnnestumiste 
üle, tundsid talle kaasa ja armastasid teda — kõik nad on lahkunud 
rajalt. Aga tema veel jookseb. Ta süda lööb, ta silmad elavad, ta vaa
tab, kuidas me joome viskit, ta hingab veebruari niiskete puude õhku: 
aken on avatud, ja kui ta pöörab pead, näeb ta sügava tumesinise õ/i* 
tutaeva ristkülikus väikese ereda hõbeda tähe vilklemist. Mitte keegi 
neist, kes teda kunagi võitsid, ei saa näha seda värisevat hõbedast 
tilka, sest nad kõik on ära läinud, muutunud ise tähtedeks, niisketeks 
puudeks, veebruariks, õhtuks.

«Lihtsalt vaja elada kaua, ja ongi kõik. Vaja elada kaua!» ütleb 
Borka, kui me, lahkunud majast, läheme pimeduses hanereas mööda 
kiviteed värava poole. Vurrukandja saadab meid, näidates laternaga 
valgust. Ta räägib poolihääli Basile’iga. Basile tõlgib: vurrukandja 
ütles, et siin on väga hea, tervislik kliima, vanamees on aga peaaegu 
kogu elu elanud Couloze’is.

«Ei ole vaja elada kaua,» pomiseb Basile autoust avades. «Ja see 
poiss, kes seitsekümmend aastat tagasi võitis nelisada meetrit — las 
ta kärvas pärast kusagil Verduni või Marne’i all — ometi ta oli.. .Aga 
see oma elevantkilpkonna vanusega ...»

Basile annab gaasi, lendavad mööda majad, laternad, viltu vajunud 
autod kitsal tänaval tukkumas, kaks ratast kõnniteel, kaks sillutisel, 
ja ongi linn seljataga, oleme põldude keskel, pimeduses. Pärast algab 
tõus, miraažid, tunnelid, piki järvekallast kulgev tee meenutab Krimmi 
serpentiine, kuid Basile kihutab kiirust vähendamata. Meid loobitakse, 
pekstakse vastu seinu, me vaikime, me oleme tema juures vangis. Ta 
lülitas sisse raadio ja kuulab mingit poliitilist saadet, kaks häält sumi
sevad teineteise võidu, alatasa on kuulda: «Wilson», «Kissinger», 
«Pompidou». Poole tunni pärast, möödunud paarikümne kilomeetri 
pikkuseks veninud järvest, peatume maanteel. Väljume autost. Vasa
kul on mäed, paremal org, tuled. Mingi tühi külatee, mitte ühtki autot, 
külm, vaikus ja lähedane öö. Me seisame üksteisest veidi eemal, taeva 
all, mis hämmastavalt helendab ja kirendab tähtedest. Lõhnab mulla, 
asfaldile voolanud bensiini ja mingisuguse poolpehkinud, lõkkes suit
sevate okste järele. Lõkked põlevad nõlval, see on kaugel, ent tuulega 
kandub lõhn siia. Ma lõdisen külmast, ei suuda vaigistada värisemist 
kogu kehas. Külmaga paneb pärast veini alati kuratlikult lõdisema. Ja 
ma mõtlen sellest, et võib olla hullumeelseim vanamees, unustanud 
surra, mitte kellelegi vajalik, kuid äkki — läbilõikavalt, värisemiseni — 
tunda seda põlevate okste lõhna, mis venib tuulega mägedelt.

Tõlkinud AVO ROSENVALD

argipäevamürinat, millest aeg-ajalt 
eraldub mees- ja naishäälseid jutu- 
katkeid, nagu näiteks «... no ja 
siis põrutasime edasi, mina veel...  
ja mis sa, kurat, siin üldse komber- 
dad, kui ei.. .  maru naijakas jah, 
tead, aga siis tuli Elviira ja...» või 
muud sellist.

Toa keskel laua taga istub tabu
retil JUHAN  K-, kes vaatab liiku
matult saali umbes kümnendasse 
ritta. Tema silmad läigivad metal
selt, suu on tugevasti kinni pigis
tatud ning nägu on lubivalge. Tä
helepanelikul vaatamisel jääb mul
je, et JUHAN K. mõtleb, enamgi 
veel — ta näib oma mõttetegevuse
ga niivõrd ametis olevat, et ei pane 
tähele isegi ninale lendavat KÄR
BEST. Mina ei tea, millele JUHAN  
K. mõtleb, keegi ei tea seda — 
ceterum censeo, jäägu see vaataja- 
telegi arusaamatuks. JUHAN  К .

istub perseverantselt liikumatult 
(ka siis, kui KÄRBES kulisside ta
ha lendab), ta näib rohkem fiktsioo
ni kui tegelikkusena.

Vasemalt astub rahulikul kõnna
kul lavale M EES MUSTA M ANT
LIGA. Jõudes lava keskele, pöörab 
ta publikule selja, silmitseb JU
HAN  K-d, köhatab, pöördub näoga 
vaatajate poole, paneb käe elegant
selt taskusse ning võtab sealt väl
ja pisikese märkmiku. Teisest tas
kust leiab ta sulepea. Kirjutab mi
dagi. Mõtleb. Kirjutab jälle. Mõt
leb veel. Kirjutab veel. Siis, pannes 
enne märkmiku ja sulepea taskus
se tagasi, astub lavalt minema. Pä
rast tema lahkumist ei toimu kahe 
minuti jooksul mitte midagi. Täna
va argipäevamürin. Kõnekatked.

Lavale ilmub KORISTAJA, kel
lel on käes tolmupühkimise harja- 
ke. On kuulda, kuidas ta vaikselt

mingit laulu ümiseb. KORISTAJA 
hakkab puhastama JUHAN K-d, kes 
ikka veel samas tardunud poosis 
istub, harjab ta kuube, pükse, nä
gu —  kõike, mida üldse harjata 
saab. Ta püh i b  J U H A N  K. 
puhtaks .  Seejärel võtab KORIS
TAJA lauasahtlist võtme ja sedeli, 
millega astub JUHAN K. selja ta
ha. Kui ta seal kohmitseb, kuuldub 
vedrumehhanismi üleskeeramisele 
sarnanevat häält ning kui ka lah
kub, liigahtab JUHAN K.

JUHAN K. tõuseb ja avab suu, 
kust on kuulda häält (bariton, lii- 
vapaber), mis ütleb: «Ma mõtlen, 
järelikult olen olemas.» Ta teeb 
kohapeal aeglaselt täisringi, nii et 
vaatajad näevad ta seljal sedelit 

«PALUM E EKSPONAATI KÄTE

GA MITTE PUUDUTADA!», see
järel istub. Mõne hetke pärast tõu
seb ta uuesti ja avab suu. Ja nii

edasi.
Kogu tema tegevus kordub nõn

da selle näitemängu lõpuni, see ei 
katke ka siis, kui lavale tuleb uues
ti M EES MUSTA MANTLIGA, kel
lel nüüd on kaasas kollase kaanega 
ajakiri. Ta avab selle, teeb hingemat
valt traagilise näo ja alustab luge
mist. Ta karjub üht tsitaati. Ta 
karjub: «Selle asemel et ennast tõe
liselt harida, elab mingi osa üliõpi- 
lastest ebamäärastes fantaasiates, 
väga lõtvades seiklustes ja lavastab 
iseendale teatraalseid või kinema
tograafilisi intiimetendusi.» MUS~ 
TA MANTLIGA M EH E  viimaste 
sõnade ajal koguneb lavale GÖR
LIDE KOOR. Nad rivistuvad nõn
da, et M EES MUSTA MANTLIGA  
on nende seas paremalt lugedes 
viies. Malbe naeratuse saatel dekla- 
meerivad nad koos:

(Järg 4. lk.)



Ülikooli v ilis tla ste  
õ p in g u te s t  S ib e r is

Novosibirski akadeem;alinnak asub 25 klomeetri kaugusel Novosibirski firmast 
looduslikult kaunis kohas Obi mere ääres. Kõik akadeemiaürinaku maja'* on 
planeeritud nii, et vö'malikult p^lju põüst kase- ja rännimetsa al’es jää4s. 
Isegi keset asfalteeritud kõnniteed on mõnes kohas jäe*ud puud kasva’na. Kogu 
selle Fusa looduse kaitseks on N S V L  TA  Siberi osakonna presi'diumi poo t 
rakendatud ranged abinõud: loqduserikkujad kuuluvad akadeemia'innakust vä ja- 
saatm sele. Värske õhk, vaikus ja kaun:s loodus loovad kõik t ngimused puhku
seks ja teadus'ikuks tööks. See on töe'ine teadlaste linn. Kultuurikeskusteks on 
Teadlas+e Maja ja ku'tuurimaja «Akadeemia». Seal <egutsevad sümfooniaorkes 
ter, vene rahvapilliorkester, näitering, filosoofiaseminar, inglise, prantsuse ja 
saksa keele klubid jne. Meelsasti annavad Teadlaste Maja kontserdisaalis kont
serte nii nõukogude kui ka välismaa kunstimeistrid. Üldtuntud on ka akadeem a- 
linnaku teaduslik potentsi aa1: sea! on üle 20 teadusliku uurim sinsituudi ja 
ülikool, kus 1968. a. töötas kokku 24 akadeemikut, 47 akadeemia korrespondent- 
liiget, 200 doktorit ja 2000 kandidaati.

_ #  Alates 1968. a. septembrist kuni käesoleva aasta maikuuni õppi
sid ja töötasid Novosibirski akadeemialinnakus ka mõned TRÜ vilist
lased. Esimesena sõitis Siberisse diplomitööd kirjutama matemaatika
teaduskonna V kursuse üliõpilasena Aleksandr Fleišman. Aasta hiljem 
sõitsid sinna samal eesmärgil ka Enno Saks ja Mati Heinloo mate
maatikateaduskonnast. 1970. a. said neist NSVL TA SO Hüdrodünaa- 
mika Instituudi aspirandid. Raul Roomeldi õpingud NSVL TA SO Ma
temaatika Instituudi aspirantuuris algasid 1971. a. Samal aastal tuli 
akadeemialinnakusse TRÜ füüsikaosakonna diplomand Jaak Heinloo, 
kellest sai aasta hiljem NSVL TA SO Hüdrodünaamika Instituudi aspi
rant. Edasi hakkas TRÜ vilistlaste pere akadeemialinnakus vähenema.
1972. a. lõpetas aspirantuuri A. Fleišman, kes praegu töötab Novosi
birski linnas asuvas NSVL TA SO Mäeinstituudis vaneminsenerina.
1973. a. lõpetasid aspirantuuri E. Saks ja M. Heinloo. Esimene neist 
suunati samal aastal tööle TRÜ teoreetilise mehaanika kateedrisse, kus 
ta on praegu vanemõpetaja. M. Heinloo aga jäi veel kolmeks aastaks 
tööle NSVL TA SO Hüdrodünaamika Instituuti. Praegu töötab ka tema 
TRÜ teoreetilise mehaanika kateedris vanemõpetajana. 1974. a. lõpetas 
aspirantuuri R. Roomeldi, kes suunati tööle TRÜ arvutuskeskusesse, 
kus töötab praegu vanemteadurina. 1975. a. lõpetas aspirantuuri J. Hein
loo. Tema töötab ENSV TA Elektrofüüsika ja Termofüüsika Instituu
dis insenerina. J. Heinloo ongi viimane TRÜ vilistlastest, kes Novo
sibirski akadeemialinnakust käesoleva aasta maikuus lahkus pärast ka- 
heksakuulist komandeeringut. Väitekirjad on kaitstud ja kandidaadi
kraadid kinnitatud M. Heinlool (1974) ja R. Rooimldil (1975). J. Hein
lool on väitekiri valmis ja ootab kaitsmist. Ülejäänud kahel on see lõ
petamisel.

&  Aspirantuuris õppimine akadeemialinnaku mõne instituudi või üli
kooli juures ei ole kerge. Enamik aspirante töötab päevas vähemalt 
12 tundi. Aspirante võivad juhendada ainult teaduste doktorid. Aspi
rantuuri pääsemiseks ei piisa üksnes väga headest hinnetest diplomi 
hinnetelehel. Kõigepealt peab tulevane aspirant leidma teaduste dok
tori, kes oleks nõus teda juhendama. Tulevane juhendaja omakorda 
peab instituudi (ülikooli) nõukogu ees selgitama, miks ta on nõus ju
hendajaks olema ja pakkuma koos põhjendusega välja tulevase kandi
daadiväitekirja teema. Alles pärast seda kui nõukogu on veendunud 
väitekirja teema otstarbekuses ja tulevase aspirandi sobivuses sellele 
teemale, võetakse vastu otsus aspirantuuri sisseastumiseksamitele luba
mise kohta. Sisseastumiseksamitest on erialaeksam kõige raskem. Aspi
randil on oma tööaja ja töökoha valikul vabadus: ta võib töötada su
valisel ajal raamatukogus, laboratooriumis või kodus.' Muidugi on ko
hustuslik osavõtt erialaseminaridest ja erikursuste kuulamine. Aspi
randi tegevuse üle käib pidev kontroll. Ei olnud harvad juhtumid, kus 
juhendaja ei pidanud paljuks aspirandi juurde ühiselamusse minna. 
Teaduslikus töös on akadeemialinnaku suureks eeliseks see, et kogu 
vajaminev kirjandus on raamatukogust kättesaadav, nstituuti mine
kuks piisas 20 minutist, sööklasse minekuks 10 minutist, kontserdile mi
nekuks 5 minutist. Suusatama minna või metsajooksu alustada sai 
kohe ühiselamu juurest. Seetõttu oli ajakadu minimaalne. Võõrkeeles 
jaotati aspirandid gruppidesse sisseastumiseksamite tulemuste alusel 
vastavalt sellele, kui kaua peab keegi keelt õppima. Kõige vähem õpiti 
võõrkeelt esimeses grupis — pool aastat, ja kõige rohkem kolmandas 
grupis — poolteist aastat. Võõrkeele õppimisel pöörati erilist tähele
panu erialase teadusliku kirjanduse tõlkimisele. Filosoofiat õpitakse 9 
kuud. Õppeperiood lõppes neis aineis kandidaadimiinimumi eksamitega. 
Kandidaadieksam erialas sooritatakse tavaliselt kolmanda õpinguaasta 
lõpus.

Enamik meist töötab ka praegu erialal, mis omandati Siberis. Eran
diks on vaid R. Roomeldi, keda TRÜ-1 pole kahjuks olnud võimalust 
tema erialal rakendada.

#  Siberis ühes ühiselamutoas elades saime aastate jooksul suurteks 
sõpradeks. Ja kuigi praegu elame kõik erinevates ühiselamutes, leiame 
ikka aega vahetevahel koos käia meenutamaks Siberis veedetud aegu.

Kõik need õpinguaastad olime kursis TRÜ murede ja rõõmudega 
tänu ülikooli ajalehele, mille toimetus meile regulaarselt saatis.

MATI HEINLOO

Siit saab erialakirjandust
Igale üliõpilasele on teada, et 

ühiskonnateaduste majas Ülikooli t. 
16 asub TRÜ müügipunkt, kust on 
võimalik osta mitmesugust erialast 
kirjandust. Tahtsin osta sealt en
dalegi ühe brošüüri. Olin seda küll 
korra näinud, kuid nime kahjuks 
ärâ  unustanud. «Reporteri käsiraa
matu» ma ikkagi sain, sest kirjan
dus on müügipunktis nagu ehtsas 
raamatukaupluses erialade kaupa 
riiulitele paigutatud. «Ainult ruu
mi kirjanduse jaoks võiks veidi roh
kem . olla, sest nii mõnelgi riiulil 
on ette nähtud kuue asemel kümme 
kuni üksteist brošüüri,» arvas müü
ja Agnes Ojaveer. Sel päeval oli 
ostjaid tavalisest vähem ja nii 
söandasin müüjalt üht-teist pärida. 
Tema on töötanud üksteist aastat 
ja oskab ostjaile vajaliku kirjandu
se leidmisel alati abiks olla.

«Olete juba aastaid müügipunk
tis töötanud. Miks just siin?»

«Meeldib suhelda noortega. Siin 
tunnen ennast palju nooremana. Ka 
kirjandus huvitab»

«Kas on ka pretesnsioone ostja
tele?»

«Jah, esimese kursuse tudengid 
ei oska paljud veel ust sulgeda. 
Aga nad õpivad selle siiski ära. 
Muidu on kõik toredad inimesed.»

Sain veel teada, et müügipunktis 
käib välja palju ostjaid ka teistest 
kõrgkoolidest. Õppejõude on ostja 
te seas rohkem kui tudengeid. Soo 
vid on kõigile muidugi väga erine
vad. Sagedamini nõutakse meditsii
nilist kirjandust, sellest on suur 
puudus.

Müügipunkt on avatud esmaspäe
vast reedeni kell 10— 13 ja 14—-17 
Teisipäeviti ja neljapäeviti on ta
valiselt kaubapäevad — nii et astu
ge sisse! Ehk leiate endalegi mida 
gi kasulikku.

MAIRE EIGI

Lõpuaktused!
Majandusteaduskond 24. juunil 

kell 15, kehakultuuriteaduskond 27. 
juunil kell 11, ajalooteaduskond 28. 
juunil kell 12, füüsika-keemiateadus- 
kond 29. juunil kell 11, matemaati
kateaduskond 29. juunil kell 15, ars

titeaduskond 30. juunil kell 12, fi- 
loloogiateaduskond 1. juulil kell 11.

N B! Aulasse pääseb ikka peauksest, 
mitte tagauksest, nagu eelmises lehes

ekslikult öeldud oli («TR Ü » nr. 19 
«Tellingud aulas ja mujal.»)

Tööpakkumine
Valgemetsa laste suvesanatoo- 

rium vajab kiiresti

k a s v a t a j  at

Teatada tel. Põlva 90-156 või 
Tartu 325-86.

^dftuvitav ia tore!»ja
.. arvasid üksmeelselt kõik osavõt

nud.
«Kohtumiseni aasta pärast Lahe

maa rahvuspargis!» öeldi lõppistun

gil-
«Kuidagi päevitunud olete,» leid

sid töökaaslased.
Ja tõesti, kõik, kes osalesid IV 

noorte teadlaste looduskaitse koolis 
Pitsunda lähistel, tõid kaasa külla
ga uusi mõtteid ja probleemiasetusi, 
sõlmitud tutvusi kolJeegidega ven
nasvabariikides  ̂ huvitavaid mul
jeid ekskursioonidelt.

Sündinud Moskva ja Tartu ülikooli 
geograafide ühise ettevõtmisena 1974. a., 
on looduskaitse kool muutunud osaliselt 
juba üleliiduliseks ürituseks. Siin löö
vad kaasa nii majandusteadlased, bio
loogid ja geograafid kui ka füüsikud, 
matemaatikud, projekteerijad, filosoofid, 
filoloogid . . . Mitte ainult Tartu ja 
Moskva, Riia ja Kiievi ülikoolidest, vaid 
ka N S V  Liidu paljudest teadusasutus
test, puudutavad ju keskkonnakaitse 
küsimused spetsialiste kõige erinevama
telt elualadelt.

Seekordne suvekool oli pühenda
tud rekreatsiooniprobleemidele, spet
sialiseeritud puhkealade intensiivse 
kasutamisega tõusetuvaile keskon- 
nakaitse küsimustele. Puhkealade 
planeerimine, lähtudes vajadustest 
ja looduslikest eeldustest, nende 
ratsionaalne kasutamine, majanda
mine ning kaitse kujutavad endast 
kompleksset probleemi, mis vajab 
hea lahenduse leidmiseks nii majan
dus- kui ka loodusteadlaste ühiseid, 
vastastikku koordineeritud jõupin
gutusi.

Tingimustes, kus kiiresti suureneb 
inimtegevuse surve ökosüsteemide
le, ähvardades looduskoosluste deg
radeerumisega, ja kus teiselt poolt 
suurenevad kiiresti inimkonna va
jadused, mida majanduslik tegevus 
peab rahuldama — sellises olukor
ras on ainsaks lahenduseks arukas 
kompromiss. Küsimuse majandus
liku külje erinevaid tahke puuduta
sid kõige huvitavamalt prof. 
M. Bronštein ja majandusteaduste 
kandidaat E. Kareda, tähelepanu
väärsete ideedega esines Moskva 
RÜ majandusgeograaf B. Rodoman. 
Elavat arutelu põhjustasid filosoo
filist laadi ettekanded.

Ainsa väliskülalisena esines Bo- 
jan Manev Sofia ülikooli turismi- 
geograafia kateedrist. Tema ülevaa
det Bulgaaria Musta mere ranniku 
kuurordirajooni probleemidest kuu
lati pingsa tähelepanuga ning pal
jut taheti teada saada küsimuste- 
vastuste korras, sest kuulub ju Bul
gaaria RV nende maade hulka, kel
lelt meil puhketööstuse alal on mõn

dagi õppida.

Seminarid vaheldusid ekskursioo
nidega Kaukaasia Musta mere 
ranniku puhketsoonis, tutvustamaks 
tegelikke saavutusi ja kerkivaid 
probleeme sel alal. Huvitavaks ku
junes Pitsunda rahvusvahelise 
kuurordi külastamine, samuti jää
vad kauaks meelde Novo-Afoni kars
tikoopad, Euroopa ühed suurejoo
nelisemad, mille hiigelsaalidesse

meie ülikooli kõrgintreidki hulga
kaupa mahuks.

Kümmekond maikuu lõpupäeva, 
täis tööd ja päikest, tutvumisi ja 
vaidlusi on möödas. Aga koos lah- 
kumistseremoonia kurblõbusate nal
jade, mägede raamistuses kaugene
va koduseks saanud kalda, laeva 
ümber mänglevate fotomehi peibuta
vate delfiinidega, koos päevakohus- 
tustega nüüd juba harjumatult ja
hedas Eestis — koos kõigega elab 
meis veendumus selliste kontaktide 
vajadusest, kohtumisootus, mis on 
lätteks uutele leidmistele.

JÜRI ROOSAARE

Puhkepeatus teel Ritsa järve äärde. Vzõbi jõgi mahutab end mere
pole.

Autori foto

Tagastagem raamatud!
Enamik üliõpilastest peab kinni raa

ma ukogu kasutamise eeskirjadest ja ta- 
gasiab õppeaasta lõpul kõik raamatud. 
Kuid on ka selliseid, kellel on Teadus
likust Kaamatukogust 19/5/1976. õ.-a. ja 
varem laenatud raamatud tagasi tooma- 
a, vaa.amata meeldetuletustele. Need 

on ajalooteaduskonnast Ahven, Marin, 
Eesmaa, Andra, Laul, Marge, Lepmaa, 
Eve, L.llevä.i, Olev, Linnamägi, Epp, 
Linnus, Tanel, Saar Jüri, Sau, Evi, 
Sepp, Ingrid, Si r, Indrek, Soopärg, Kül
li; arstiteaduskonnast Anti ja, Tamara, 
Barbakadze, Teimuraz, Iilia, Sirje, Jõe
saar, Liia, К isvek, Malle, Kiviselg, 
A n s ,  Kras tin, Elviira, Kõrgvee, Ago, 
Lepik, Anne, Maiste, Jüri Melešenko, 
Sergei, Ott, Dagmar, Paltser, Taimi, 
Parv, Mart, Pihkva, Lembit, P kk, Tiina, 
Pljukfelder, Lilia, Prez, Alevtina, Raja, 
Mart, Zaitsey, Irina, Zatkovski, Georgi, 
Zonis, Lilia, Teder, Malle, Toots, Terri; 
b oloogia geograafiateaduskonnast Eding, 
Reet, Sarv, Heno, Tolk, Väino; filoloo

giateaduskonnast Heinapuu, Andres, 
Jarvet, Karmen, Jõemaa, Lea, Keva, Toi
vo, Kornijenko, Liina, Küüle, Anne, Piir, 
Hille, Pirogova, Aleksandra, Priimägi, 
Sirje, Rosenberg, Larissa, Tsiskarašviii, 
Dmitri, Uussaar, Urve, Vadi, Marika; 
füüsika-keemiateaduskonnast Allikmaa, 
Veiko, Dmitrijev, Vladimir, Haapsal, 
Margit, Pai, Ülari, Põldmaa, Juta, Päh- 
no, Helgi, Undrits, Toivo, Usin, Jaan; 
kehakultuuriteaduskonnast Põhjala, A a 
vo, Rausberg He’dur, Rebane, НеЧе, 
Rogenbaum, Andrus, Vist, Eve; m ajan
dusteaduskonnast Kirilenko, Irina, Klet- 
tenberg, Andres, Loide, A<H, Sova, V a 
hur? matemaatikateaduskonnast Karpov, 
Boris, Kask, Rein, Kozlov, Aleksander, 
Lens, Liivi, Orehhov, Leonid, Palm, 
Kristen, Raus, Toomas, Sarv, Laur, Sõ
ber, Tiit, Timmusk, Raivo, Tolp n, Alek

sander, Turunova, Marina; õigusteadus

konnast Holm, Alar, Kanna, Karin, Ke

ra, Maie, Lust, Juhan, Saavo, Karl.

Uusi trükiseid
TRÜ KIRJASTUS-  JA  T R Ü K IO S A K O N N A  

V Ä L J A A N D E L  IL M U S  M A IS

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 419.

Эндокринные механизмы ре
гуляции приспособления организма к 
мышечной деятельности VII. Tartu 
1977, 194 lk., 500 eks., 1 rbl. 64 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 404.

Труды по философии X IX .
Tartu 1977, 122 lk., 400 eks., 1 rbl. 27 kop.

К. П. Алликметс. Пособие по развитию 
речи для студентов филологического 
факультета. Часть II Tartu 1977, 86 lk., 
JX) eks., 14 kop.

Organic Reactivity. English Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений.

Vol. X IV . Issue 1(49) April
1977. Tartu 1977, 118 lk., 400 eks., 1 rbl, 
10 kop.

Проблемы высшей школы. I. Повыше
ние эффективности учебного процесса 
в высшей школе. Tartu 1977, 106 lk., 
500 eks., 84 kop.

Ю . М . Саарма, JI. С. Мехилане. Пси
хиатрическая синдромология. Tartu 1977, 

76 lk., 500 eks., 14 kop.
Ab ks õppejõule III. Füüsika ja keemia 

õp?/amise küsimusi kõrgkoolis I. Tartu 
1977, 48 lk., 200 eks., 8 kop.

H. Freymann. Ladina keele lugemik 
jig'usteaduskonna üliõpilastele. Kolmas 
trükk. Tartu, 1977, 102 lk., 400 eks., 
20 kop.

Cogito, ...
(Algus 3. lk.)

«Teeme seda, mis on hea 
ja ei tee, mis paha.»
Seda deklameerivad nad seni, kuni 
vaatajad igavusest nihelema hakka
vad. Siis tormab lavale KORISTA
JA, kas väga peenelt või väga la
baselt, see on juba ükskõik.

Sulguva eesriide vahelt lendab 
välja KÄRBES.

Eesriie on sulgunud.

AGAATON  SÕRMIK

Suvemalev
I vahetusel koguneda aulasse 

4. juulil kell 10. II vahetus ko
guneb aulasse 1. augustil kell 

10.
Vormid saab kätte komandö

ridelt ja 3. juulil kell 15 E L K N Ü  

T R Ü  komiteest.

T R Ü  suvemaieva staap

TOLKE-
VÕISTLUS
1978
on välja kuulutatud alates täna
sest, 24. juunist 1977.

Tõlgime eesti keelde maailma 
mis tahes keelest ilukirjandust. 
Proosatekstide (novellid, esseed 
või terviklikud katkendid ro
maanist) pikkus võib olla 5— 10 
masinakirjaiehekülge (2 inter
valliga), luuletusi tuleb võistlu
sele esitada vähemalt kaks ning 

ühelt ja samalt autorilt. Tööd ei 
tohi olla eesti keeles trükis va
rem avaldatud. Esitada tuleb nii 
originaal kui tõlge kolmes ek
semplaris. Premeerimiseks on 
ette nähud 200 rubla, mille žürii 
võib tööde tasemest ja hulgast 
lähtudes välja jagada täies suu
ruses või osaliselt. Eripreemia 
on parimale vahendusele N S V  
Liidu rahvaste keeltest.

Osa võivad võtta kõik, kes 
võistluse väljakuulutamise het
kel või alates järgmisest õppe
aastast on T R Ü  statsionaarsed 

või mittesatsionaarsed üliõpila- 
.lased. Tööd tuleb varustada 
märgusõnaga ja pealkirjaga 
«Tõlkevõistlus 1978», lisada su
letud ümbrikus tõlkija nimi, 
teaduskond, kursus ja elukoht 
ning toimetada hiljemalt 10. 
veebruariks 1978 ajalehe «T R Ü  
toimetusse.

Žürii, E L K N Ü  T R Ü  komitee, 
ajaleht «TRÜ».

N3!
Täna ilmub ka venekeelne «Т ГУ ».

TOIM ETA JA  kt. V. S O O T A K

«Тарту РиАклик Юликоол» («Тар' 
.•уский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитете 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. üksiknumbri
hind 2 kop. Tell, nr, 3311. MB-03631.



Ilmar A N V E L D I plakat

Et juured kandma jääksid
hiline ja füüsiline olemus nii tihe
dalt omavahel seotud. Ühe lüli kah
justus ei jäta mõju avaldamata 
teistelegi. Seda enam ootab haige 
tähelepanu. Ka ära kuulata tuleb 
teda osata.

Paraku pole alati ka õige haigu
se kätteleidmine veel edukaks ravi 
eelduseks.

Kõige raskem on tunda end abi
tuna, kui sinult abi oodatakse. See 
sunnib otsima lahendust seal, kus 
seda veel pole. On meilgi tekkinud 
probleeme, neid on kätte näidanud 
õppejõud-juhendajad. Ja siis õpid 
tundma teist tööd haiglatöö kõr
val: õpid süvenema üksikprobleemi 
ja näed, et vastuseni jõudmine 
nõuab palju vaeva. See tähendab 
õhtutunde laboratooriumis, luhta
läinud katseidki, sellele vaatamata 
edasitöötamist, lõpuks andmete-tu- 
lemuste analüüsimist.

Kuus aastat — kui palju õppeai
neid ja kui palju õppejõude! Ja kõi
gil neil ühine püüd aidata meid.

Aitäh teile, et olete aidanud meil 
juured maasse kasvatada!

Iga aastaringiga peavad juured 
ikka sügavamale tungima, et puu 
saaks kasvada.

Nüüd sõltub juba meist endist, 
kas ülikooli vältel maasse kinnitu
nud juured ka kandma jäävad.

«Kui ainult sisse saaksin, küll 
siis õpiksin!» mõtlesin sisseastumis
eksamite aegu. Nüüd, kus viimane 
eksam ülikoolis on tehtud, jään 
hetkeks mõttesse. Ülikooliaeg — mis 
see siis oli? Mida on ta mulle and
nud?

Kui lootusetu tunne oli algul ana- 
toomiaterminite hulga ees. On siis 
võimalik kõike seda selgeks saada! 
Kui aga oli tee valitud, tuli ka seda 
mööda astuma hakata. Otsisime 
seoseid, mis aitasid meelde jätta. 
Ja kui vahel ka kõik tüütu näis, 
küsisime eneselt — kuidas kujutad 
ette edaspidist, kui sellestki jagu 
ei saa. Kuidas saaks puu juuri aja
mata kasvada!

Nii see kõik algas.- Üha selge
maks sai, et tööta ei tule midagi.

Kolmandal kursusel läksime esi
mest korda haiglapraktikale. See 
oli ka vist ainus ja üsna üürike 
aeg, kus tundus, et üht-teist juba 
tead ja et kõik polegi nii keeruli
ne. õige pea tundsime aga tead
miste nappust. Mis algul näis nii, 
selge ja lihtne, oli korraga pea 
peale pööratud. Reeglitest ei piisa-, 
nud. Tuli mõelda, otsida.

Eksamil on piinlik mitte teada. 
Tunnetasime õppejõu teadmiste sü
gavust ja mõistsime veel'selgemini, 
kui palju tööd on ees, sest haige 
juures tunda, et ei oska, ei tea, tun
da seda siis, kui sinult abi oodatak-

ж  '

se, on veel raskem. Ja see sunnib 
töötama.

Erialaste teadmisteta ei ole ju 
arsti, aga vähem oluline pole hai
gele ka arsti isik. Tähelepanu oota
me me kõik. Haige inimene pole 
aga mingi üksiku organi talitluse 
häirega inimene. Inimest ei saa 
osadeks jagada, on ju tema psüü- HELE EVERAU S '■

Arsti
teaduskond

Kull, Katrin 

Kupits, Marje 
Kutsar, Urve 
Kõusaar, Erve 
Kütt, Ever

R av iosakond
Kütt, Toomas 
Ladva, Asta 
Lamp, Kristin 
Laurits, TiinaAdamson, Reet

Ader, Eha Lepik, Anne
Aesma, Siiri Leoik, Ellen
Alver, Margus Leppik, Valentina
Anier, Antonina 
Anton, Eve

Liivak, Ruth
Lindström, Sven

Anton, Rein — kiitusega Lohu, Marju — kiitusega
Aro, Tatjana Lohu, Endel
Edelkind, Ester Luha, Olev
Eichler, Tõnu Luka, Andres
Erm, Ulla Lusti, Heli
Ernits, Sirje Mehik, Aare — kiitusega
Esko, Marge Mende, Margut — kiituse
Everaus, Hele — kiitusega Mikk, Marje — kiitusega
Hallik, Ülle Mumma, Jaanus
Heinloo, Küllike Mumma, Meeli
Hõrrak, Eha Narusk, Talvi
Jaakmees, Helle Neps, Sergei
Jõe, Jüri Nõmmesalu, Reet
Jõesaar, Anne Palm, Sirje
Jõgisman, Linda Pastik, Peeter
Kaik, Ebe Pülk, Eve
Kaik, Jüri Põder, Jaak
Kanarik, Tiit Pärli, Asta
Kerge, Jaanus Pärn, Maie
Kermes, Rein Rannas, Jüri
Kiisk, Liidia Rannula, Galina
Kiisvek, Malle Ratassepp,-Sirje
Kivaste, Sirje Raudsik, Riina
Kivimäe, Jüri Roo, Reet
Koido, Tiia Rõõm, Aino
Kokk, Ingrid Rääts, Marika
Kruus, Estri (Järg 2. lk.)
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Arsti
teaduskond

(Algus 1, lk.)

Rüütel, Viktor
Salumäe, Merike
Saluste, Liidia
Seppa, Väino
Seppius, Aime
Siimann, Pille
Sillard, Svea — kiitusega
Sinikas, Anneli
Sooru, Maie
Teder, Külliki
Tepp, Jaan
Tõnisson, Arvo
Uuetalu, Merike
Valvur, Peeter
Vaftajuur, Tiina
Vares, Mati
Vassiljev, Viktor
Veri, Eerik
Viilu, Rein
Viisut, Elja

Vilosius, Sirje 
Vilosius, Toomas 
Väli, Maie 
Post, Ene

Raviosakond (vene õppe
keelega)

Aleinikova, Isabela
Baron, Irina
Bljumovitš, Anatoli
Botškai, Zoltan-Stefan
Fjodorova, Ljudmila — kiitusega
Gorbenko, Ljudmila
Hitrik, Tamara
Karpenkova, Ljudmila
Kirilenko, Jekaterina
Kozlova, Galina
Kurvinen, Elvira
Lõssanova, Valentina
Milerman, Miron
Ortutai, Agota
Peters, Niina
Petšatnova, Tatjana
Potašenkova, Anna
Raudla, Ljudmilla
Seleznjova, Veera

Senješ, Stepan 
Šmorgun, Tatjana 
Zemtsovski, Mihhail 
Tumskova, Raissa 
Vihljajev, Vladimir 
Vähk, Ziina

Spordimeditsiini osakond

Andvere, Liucija 
Audinene, Loreta-Rasute 
Burova, Olga 
Džašiašvili, Sevali 
Filonov, Boris 
Gerassenko, Aleksandr 
Jalak, Rein 
Kauer, Kadri 
Klimova, Viktoria 
Koso, Ištvan 
Krievkalns, Juris 
Melešenko, Sergei 
Naudinjar Ilze 
Nei, Tatjana 
Netšajev, Vladimir 
Nõrkute, Emilia 
Pljukfelder, Lilia 
Podalevitš, Janis

Pulveris, Janis 
Rimbenice, Arija 
Seeman, Svetlana 
Seleznjov, Vladislav 
štšjotkin, Pjotr 
Zatkovski, Georgi 
Tšernogor, Jevgeni

Pediaatriaosakond

Grünberg, Heli — kiitusega 
Kalda, Olga 
Kotkas, Marika 
Kutsar, Tiina
Laks, Annika — kiitusega 
Leitmäe, Reet 
Lpör, Maili 
Miidla, Mariann 
Pihlakpuu, Urve 
Põldoja, Eve 
Rätsep, Riina 
Salundi, Urve 
Zilmer, Kai 
Tamm, Kai 
Toomaspoeg, Malle 
Tuul, Tiiu 
Valmet, Riina

Võsu, Helle 
Väljaots, Malle

Stomatoloogiaosakond

Aas, Endla 
Aavoja, Viive 
Annus, Teet 
Eha, Aive 
Elbla, Elgi 
Jakobson, Malle 
Kask, Rutt 
Lai, Kirsti 
Lumi, Marika 
Mank, Maile 
Merusk, Irina 
Motritš, Valentina 
Org, Helle 
Pärnpuu, Elle 
Raaperi, Ruthi 
Rünk, Imbi 
Stepanova, Marina 
Suits, Taimi 
Tali, Tiiu 
Tammisto, Virve 
Tupits, Erna 
Överus, Ain

Ajaloo* 
teaduskond

Ajaloo-osakond

Statsionaarselt
lõpetajad

Anton, Sirje 
Dubjeva, Ludmilla 
Ehatam, Ene 
End, Marvi
Heidmets, Aile — kiitusega 
Helme, Eneken 
Helme, Rein 
Kark, Maret 
Kaiotam, Natalia 
Kivivare, Teesi 
Kuusik, Endel 
Ligi, Madis
Linnus, Tanel — kiitusega
Lotman, Piret
Luide, Sirje
Meerits, Tiiu
Nõmm, Toe
Oja, Anneli

Bioloogia- 
geograafia- 
teaduskcnd

Statsionaarselt lõpetajad

Geoloogiaosakond

Isakar, Mare 
Jaanson, Hinno 
Kuusmik, Heiki 
Kuusmik, Niina 

Merimaa, Mihkel 
Padjus, Toomas 
Puurmann, Toomas 
Raudsepp, Arvo 
Saue, Anu 
Tammemäe, Olavi 
Tähepõld, Kalev 
Välkmann, Siim

Filoloogia- 
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad 

Eesti keele ja kirjanduse 
osakond

Arukase, Silvi
Epner, Luule — kiitusega
Jarvet, Karmen
Jeret, Kaia
Kajak, Vaike
Kask, Külliki
Käärik, Aili
Lehestik, Lembit
Lepiksaar, Marin
Madisson, Sirje
Makkar, Mare
Murel, Reet
Nõmme, Kalev
Olesk, Peeter
Olesk, Sirje — kiitusega
Orek, Urmas
Oruaas, Anne
Osolin, Olav
Pedakmäe, Katrin
Prinits, Mare
Pungas, Hille
Rajamäe, Marika
Rebane, Epp
Rebane, Raul
Riikoja, Tiiu
Roosaar, Mari
Rändvee, Krista — kiitusega
Saldre, Viljo
Sirel, Ülle
Soone, Endla
Zirk, Anu

Püüa, Endel 
Tamul, Villu 
Tähepõld, Mari 
Tänav, Marje 
Tõnisson, Piret 
Tõnurist, Raivo 
Vahtra, Helve 
Villig, Reet 
Visnapuu, Jaak

Defektoloogiaosakond
Abroi, Elle
Andra, Leelo
Bogomolova, Marina
Kaare, Tiina
Haugas, Riina
Kangro, Deana
Karu, Hille — kiitusega
Kasenurm, Hille
Kimm, Einart
Kirss, Aare
Koel, Aira
Mikvelt, Elle
Muld, Tiina
Mähar, Tiiu
Orro, Mare,
Rõžova, Tiiu 
Saar, Rutt

Geograafiaosakond

(pedagoogid)

Jõgi, Reet 
Haav, Sirje 
Kost, Marve 
Mander, Eve 
Miinonen, Niina 
Mägi, Tiina 
Männiste, Mai 
Pallo, tijSlrje 
Poltimäe, Ena 
Poltimäe, Peep 
Põder, Ebe 
Tammissaar, Maive 
Torim, Ese 
Vari, Mare

(teoreetikud)

Haav, Vello 
Hallemaa, Helmut 
Madissoo, Helju

Taevere, Aime 
Tikko, Irja — kiitusega 
Tiks, Heli 
Tooming, Lea 
Ummelas, Mart 
Vaks, Ulve

Inglise keele ja kirjanduse 
osakond

Alari, Ann
Bergmann, Leili
Blumenfeld, Ilona
Eisen, Tiia
Johanson, Tiia
Kaer, Ingrid — kiitusega
Kurm, Ülle
Maran, Meelike
Murel, Raul
Mäeker, Krista

Mällo, Tiina
Peterson, Margit
Petrova, Irina — kiitusega
Pobul, Reet — kiitusega
Püvi, Maire — kiitusega
Ranna, Tiina
Rebane, Epp
Sibul, Karin
Soonsein, Sirje
Staak, Tiina
Toomsalu, Marju
Triisa, Ene
Uussaar, Urve
Uustal, Marika
Vaivere, Riina

Saksa keele ja kirjanduse 
osakond

Fedjuksina, Maret

Strandberg, Sirje 
Suuk, Helme

Psühholoogiaosakond
Alumäe, Aili
Hendrikson, Urve
Hommuk, Katrin
Insler, Toomas
Jaako, Malle
Kits, Inna
Krips, Viive
Lestsepp, Helvi
Lipp, Tiiu
Lõhmus, Merle
Naaber, Kulla
Parras, Ave — kiitusega
Parve, Marju
Pihelgas, Sirje
Rauk, Marika
Rood, Svetlana
Strööm, Pilvi
Soide, Ülle
Tamm, Auni

Mittestatsionaarselt
lõpetajad

Ajaloo-osakond
Agar, Tiina

Mander, Ülo — kiitusega
Miljan, Sirje
Olt, Merike
Oras, Malle
Piik, Allan
Pääro, Anu
Talvoja, Päivi
Vallik, Anne

Bioloogiaosakond

(pedagoogid)

Alles, Marika 
Altin, Evi 
Eding, Reet 
Kangur, Raivo 
Kosemets, Kersti 

Käärik, Tiina 
Liiv, Marika 
Metsalu, Helina 
Melter, Mare 
Paal, Leelo 
Padjus, Helve

Hein, Milvi 
Jõemaa, Lea 
Kadakas, Maire 

Kasemaa, Ülle 
Kraag, Aita 
Maasalu, Eha 
Määrits, Signe 
Priimägi, Linnar 
Raudsepp, Kaidi 
Salmisto, Leelo 
Tolmov, Eva — kiitusega

Vene keele ja kirjanduse 
osakond

Evardi, Tiina 
Bušujeva, Maia 
Goldman, Boris 
Gõrneva, Raissa 
Kirsis, Svetlana — kiitusega 
Klaus, Efia 
Kornienko, Polina 
Kokovkina, Natalja 
Lementar, Tatjana 
Liivorg, Ülle — kiitusega 
Manjak, Niina 
Medvedeva, Svetlana 
Mineralova, Veera 
Moissejenko, Irina 
Mulenok, Irina 
Paatsi, Olga 
Perlova, Natalia 
Peterson, Zoja 
Pozdnjakova, Jelena 
Raeste, Eve 
Ratas, Milvi 
Reinik, Erika 
Rumjantseva, Natalja 
Smirnova, Natalja 
Smolnikova, Ljudmila

Burlaka, Sergei
Ehapalu Andres — kiitusega
Kallas, Galja
Kilk, Milvi
Kosemaa, Kai
Koster Krista
Kummel, Marju
Kõrgesaar, Aave-Aleksandra
Leppikus, Tiiu
Lindmaa, Silvi
Mikiver, Ann
Paeglis, Aili-Külike
Pedak, Erika
Raidla, Olev
Raudi, Harald
Spiridonov, Valve
Šrubkovski, Vladislav
Tammiste, Ennu
Ten, Vilor
Topen, Rein
Torm, Inna
Torokoff, Hilja — kiitusega 
Vaino, Mai

Mittestatsionaarselt 

Defektoloogiaosakond 
Averjanov, Eha 
Kolk, Tiiu

Pae, Merike 
Pall, Sirje 
Rajaleid, Andres 
Rohtmets, Indrek 
Rohtmets, Malle 
Soe, Koidula 
Tähemaa, Uve

(teoreetikud)

Jõeleht, Liina — kiitusega 
Kalda, Astrid — kiitusega 
Kalda, Laine 
Kanger, Jaan 
Kirch, Rein 
Kullapere, Arvo 
Kuresoo, Andres 

Laas, Villem 
Laasberg, Tiit 
Laasimer, Nele 
Lasting, Ilfar 
Leht, Maie
Leht, Malle — kiitusega 
Raid, Tiit

Štrõmpl, Judita 
Zjuzina, Ljudmila 
Trisna, Sirje 

Tšesnokova, Larissa 
Uibopuu, Kiira 
Urb, Valentina 
Vernova, Jelena 
Võrk, Marje

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Eesti keele ja kirjanduse 
osakond

Aedma, Heidi 
Art, Lia 
Arusoo, Helja 
Hallas, Jaakko 
Helmdorf, Laine 
Krass, Liidia 
Laidre, Sirje 
Laumets, Anne 
Liivamets, Maire 
Malsub, Ene 
Mäe, Feliks 
Navi, Naima 
Noor, Saima 
Parts, Tiiu 
Pever, Milvi 
Põldma, Aimi 
Rood, Ülo 
Serman, Ita 
Sillari, Hinge 
Spassov, Leonid 
Tartland, Merike 
Uibo, Taivo 
Uustalu, Linda 
Veinberga, Mära 
Väljaste, Elme

Laur, Tiiu 
Maasing, Külvi 
Mäsak, Roosa 
Reinart, Reet 
Riks, Elve 
Rohtmäe, Aili-Maire 
Tõldsepp, Helju 
Volikova, Tamara

Psühholoogiaosakond
Ivanov, Gennadi 
Kaasik, Ants 
Kont, Mare 
Kuhi, Erna 
Mumm, Leonora 
Mäesalu, Tõnu 
Padar, Tiina 
Peetsu, Urmas 
Pensa, Aivi 
Saliste, Aigar 
Sikkar, Teodor 
Tagel, Tiiu 
Teedema, Maie 
Topmann, Leida 
Traat, Ülo
Tuisk, Reet — kiitusega 
Vadi, Maret

Ramst, Rein
Randlane, Rein
Randlane, Tiina — kiitusega
Randma, Avo

Remm, Kalle
Sillamaa, Sirje
Talpsepp, Tiit
Tamm, Tiiu-Mall
Urva, Iile
Vilde, Raimolt
öpik, Raul

Mittestatsionaarselt lõpetajad 

Geograafiaosakond

Anupõld, Illi 
Järv, Epp 
Mõttus, Tiina 
Protsenko, Aino

Bioloogiaosakond
Raava, Leini-Marje

Vene keele ja kirjanduse 
osakond -

Danilov, Vladimir
Girenko, Natalja
Jevdokimova, Ljudmila
Keskküla, Helle
Kivi, Pille
Koroljova, Svetlana
Kostusjova, Raissa
Kulik, Marta
Käbi, Sirle
Käsper, Kalle
Morozova, Olga
Müürsepp, Valve
Novikova, Sirvi

Ohtla, Leida
Pats, Regina
Peel, Maie
Pimenova, Olga
Rekuta, Niina
Reva, Valentina
Romova, Svetlana — kiitusega
Šein, Liivi
Tšernjak, Alla

Inglise keele ja kirjanduse 
osakond

Kallas, Ruth 

Madise, Ingrid 
Makk, Krista

Saksa keele ja kirjanduse 
osakond 

Baranova, Marina 
Elias, Eneken 
Jõgise, Aime-Vaike 
Niilis, Tiina 
Roosmäe, Jaan



ф  Kaks sekretäri, kaks komsomolijuhti, — Mercedes Pent ja Kalle Liiv. 
Suurpäev oli esimesel, kes nüüdsest peale majandusküberneetiku kut
sega. Ja olgu öeldud, et Kalle Liivil, meie komsomolisekretärilgi see 
päev kaua aega tagasi ei olnud, tema sai juristidiplomi kaks aastat 
tagasi.

<ф Kiitusega diplomi pälvis majandusküberneetik Tõnis Sildmäe.

Statsionaarselt lõpetajad

Tööstuskaubatundmise
eriala

Ilves, Ingrid 
Kasemets, Maire 
Kullus, Sven 
Leibur, Viivi 
Luuk, Lea 
Mardla, Maret 
Pukson, Vilve 
Raidla, Viljar 
Rand, Maret 
Soomuste, Vaike 
Tark, Andres 
Treumuth, Anneli 
Türk, Kulno 
Vaikla, Maila 
Vatsel, Zoja

Kaubandusraamatu- 
pidamise eriala

Alvela, Ele 

Eintohv, Malle 

Haandi, Maire 

Haasma, Ene-Riika 

Jõõger, Ene 

Koll, Tiina 

Koppel, Jaan 

Laidla, Aime 

Lauri, Anne 

Lepp, Maire 

Metsis, Anne 

Moor, Hedvig

• Orgia, Juta 

Parmson, Tiiu 

Penjam, Andres 

Piksarv, Krista 

Siniväli, Vahur 

Talbak, Krista 

Toots, Tiiu 

Tusti, Helga

Majandus
teaduskond

Toidukaubatundmise 
eriala

Esula, Anne 
Grepp, Thea 
Hall, Endla 
Hein, Riina 
Heinvee, Marja 
Löör, Merike 
Pajo, Elo 
Põld, Reet 
Saag, Ester 
Soidla, Aade 
Zirul, Maret 
Timberg, Kirsti 
Usai, Tiina 
Villemson, "Erika

Majandusküberneetika 
eriala

Abram, Marek 
Eenmaa, Tiit 
Ermann, Tiiu 
Halop, Tiiu 
Ilves, Sirje 
Kruuse, Rein 
Lindepuu, Eda 
Merivoo, Sirje.
Metsa, Riina 
Paapstel, Auri 
Pent, Mercedes 
Rõbakova, Jelena 
Sildmäe, Tõnis — kiitusega 
Suvi, Niina 
Šutova, Helmi 
Talvik, Eha
Valtin, Arvo — kiitusega 
Vilde, Urve

Rahanduse ja krediidi eriala

Allas, Mare
Andrejeva, Helle — kiitusega
Haagemann, Isis
Jeroškin, Ülle
Kalmet, Noora
Karm, Endel
Kartau, Urve
Kauts, Sirje
Koozel, Matti
Polt, Kaie
Raide, Ingrid
Reha, Mare
Sass, Heldur
Sihver, Raivo
Sirel, Reet
Tamm, Jüri
Toomsalu, Maret
Tsipp, Õie

Rahanduse ja krediidi eriala 
(vene õppekeelega)

Bogdanova, Lilian 
Jakovleva, Galina 
Jevsikova, Ljubov 
Kirilenko, Irina 
Klotškova, Galina 
Komarova, Irina 
Kuropatkina, Ljudmila 
Loseva, Irina 

„ Nõrko, Svetlana 
Palm, Valentina 
Roop, Anna 
Sapeta, Svetlana 
Saveljeva, Ljudmila 
Soljanova, Olga 
Spiridonova, Ljudmila * 
Šandrik, Ljudmila 
Šarapova, Svetlana 
Škljar, Janina 
šulitšenko, Valentina 
Tarassov, Nikolai *
Tinina, Olga 
Trussova, Raissa 
Truuse, Ljudmila 
Tuppits, Tatjana 
Umbleja, Jelena 
Upadõševa, Jevgenija

ф  Ei tea missuguseid sõnu rätsepmeister Kiir nüüd Raja Teelele otsiks, 
too õppis suurkoolis toidukaubatundmist. Tegelikult õppis Riina Hein, 
kes ülikoolipäevil ka «Tallinnfilmi» «Suves» kaasa mängida jõudis.

ф  See mees on palju teisi ülikooli ajal pildistanud. Seekord pildistati 
Jaan Koppelit ennast.

Jüri LAANE fotod

Kaubandusökonoomika eriala

Ausna, Helle 
Ird, Tiiu 
Jakobson, Maire 
Janson, Heiki 
Jung, Külli 
Kard, Meelis 
Kitsing, Helga 
Kuuse, Einar 
Laane, Heili 
Martinson, Maire 
Meos, Maini 
Mitt, Helga 
Moik, Tiiu

Mäe, Madis 
Mäela, Mare
Ohvril, Rein — kiitusega 
Ojavere, Riina 
Paltseri, Maie 
Pärn, Tiina 
Raudsepp, Ülle 
Rosma, Georg 
Sibul, Rein 
Sokolovskaja, Selve 
Teder, Tarmo 
Toode, Anne-Marie 
Toots, Regina 
Villemson, Viivi 
Vään, Lii

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Rahanduse ja krediidi eriala

Bahmatova, Diina 
Juuse, Tiia 
Lille, Tiiu 
Kiiker, Mati 
Kotkas, Erik 
Linnas, Eevi 
Muuga, Mare 
Paddo, Helgi 
Parts, Endel 

Pedak, Imbi 
Pree, Andres 
Sirel, Silvia 
Sutt, Aare-Vambola 
Tomingas, Eha



Füüsika* 
keemia

teaduskond

Füüsika eriala
(kvalifikatsioon: füüsik)

Fedulajev, Jevgeni 
Haud, Urmas — kiitusega 
Heinmaa, Ivo 
Juga, Raivo 
Kask, Andres

Laats, Alar 
Meerits, Ülo 
Niedrais, Heldur 
Oruaas, Jaan 
Pork, Karin 
Pruulmann, Jaan 
Sepp, Jüri 
Teeäär, Raivo 
Vabson, Viktor 
Valvas, Mihkel 
Öpik, Adu

(kvalifikatsioon: füüsik, 
füüsikaõpetaja)

Kostjukova, Ina 
Kozlov, Raimond 
Kukk, Jüri 

Luberg, Indrek

Luik, Allan 
Miil, Mihkel 
Piirimägi, Arne 
Rebane, Erik 
Serk, Ants 
Smirnov, Valeri 
Soeek, Laur 
Tõnnisson, Liidia 
Üürike, Heike

Keemia eriala

(kvalifikatsioon: keemik)

Aliste, Reet 
Anni, Kalju 
Danilov, Ingrid 
Grüner, Eda — kiitusega 
Kangur, Kaie

Kiisler, Sirje 
Lainemäe, Urve 
Lõhmus, Helle 
Moretskaja, Ljudmila 
Pagi, Tiina 
Palmiste, Paul 
Paltsova, Natalia 
Parve, Omar 
Pastel, Sirje 
Raadom, Virve 
Riikoja, Jaan 
Smirnov, Jüri 
Talu, Lea
Tiits, Reet — kiitusega
Toomik, Peeter
Uri, Asko

Varu, Valve

Vetka, lvi

Välimäe, Toomas

(kvalifikatsioon: 
keemik, keemiaõpetaja)

Danilov, Hannes 
Kusma, Mae 
Ojavere, Tatjana 
Peets, Jüri 
Sirel, Heige

(kvalifikatsioon: keemik, 
keemia-füüsikaõpetaja)

Kangro, Asso 
Karring, Kai 
Leesment, Käde 
Pentšuk, Jaan 
Rannikmäe, Arne 
Ringinen, Riho

Matemaatlka-
leaduskond
Rakendusmatemaatika 

eriala
(kvalifikatsioon: matemaatik)

Fandjušina, Svetlana 
Hartikainen, Anu 

Ilves, Aili 

Kain, Urve
Kask, Rein — kiitusega 
Kivilaid, Marika 
Kivilaid, Tiit

Kütt, Joel 
Laurand, Andrus 
Linder, Ullas 
Lindström, Rein 

Litvak, Tamara 
Lume, Tiiu 
Mihhailova, Larissa 
Muhhina, Nadežda 

Petrov, Juri 

Podlopskaja, Irina 
Randma, Olavi 
Randma, Vilvian 

Rossiina, Natalja 
Stalmeister, Eldur 

Sõber, Luule 
Sõber, Tiit 
Tallika, Lea

Tšertilina, Veera 
Uude, Marika 
Vardja, Jüri 
Vares, Eugeni 

Vares, Helve 
Voolaine, Andrus

Matemaatika eriala
(kvalifikatsioon: matemaatik)

Aun, Anne 
Habicht, Juhan 

Hartikainen, Toivo 
Kahn, Jüri 
Lepik, Mare 
Luik, Reet

Lume, Leo 
Metsalu, Jüri 
Metsalu, Pille 
Rips, Andrus 
Rüütna, Lehte 
Sarv, Laur. — kiitusega 

Sokmann, Kaie 
Tammekivi, Jüri 
Toomsalu, Toomas 
Uba, Jaak 
Uibu, Madis

(kvalifikatsioon: matemaatik, 

matemaatikaõpetaja)

Aadussoo, Leidi 
Afanasjeva, Hilja

Freiberg, Edvi
Joosep, Ain
Kikas, Helle

Koovit, Anu

Lillemets, Juta
Mogom, Helve
Mogom, Toivo
Palm, Kristin
Palm, Paul
Sasi, Jüri
Sepp, Ariita
Sepp, Harry
Tilk, Eha
Vahtras, Leini

Valter, Maaja — kiitusega
Vellend, Aili

Kehakultuuri
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Aarma, Rein 
Antsu, Astrid 
Arbeiter, Toomas 
Dolotova, Marika 
Helmoja, Heli 
Hilpus, Tiina 
Kalvet, Mati 
Kukk, Helle 
Kure, Gunnar 

Kurbas, Rein 

Külaots, Ene 
Lepik, Maie 
Lepp, Mare 
Leppik, Rein 
Liiber, Leo 
Loit, Ilona

Merirand, Mati — kiitusega
Mets, Viktor
Orasson, Ants
Parmann, Juku

Pruul, Toivo
Pruuli, Eda
Põllu, Reeda
Paid, Sirje
Pärnamaa, Pilvi
Rebane, Helle
Saat, Dorrit
Siim, Peeter
Suppi, Rein
Säks, Arvo

Zirnask, Tiiu 
Tatar, Tiia 
Tepp, Liina 
Teras, Jüri 
Valdmets, Uno 
Vallimäe, Henn 
Vinkel, Maris 
Volmer, Sirje 
Väär, Valdor 

Vahruševa, Margarita

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Astel, Riina 
Matvijenko, Ljudmilla 
Männi, Allan 
Nelis, Peeter
Otsason, Jaan — kiitusega 
Sakjas, Arvo-Juhan 
Süld, Jaan 
Tapner, Maire 
Šokman, Tiina 
Värbu, Aino

Soovid, õied ... ja pisaradki. Tu
dengeist on saanud spordipedagoo- 
gid. Nii ruttu? Kas tõesti?

TOIM ETAJA kt. V. S O O T A K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 3395. MB-03644.

Õigus
teaduskond^

Statsionaarselt lõpetajad 

Asari, Jüri
Ginter, Jüri — kiitusega 
Hellerma, Raivo 
Jesabel, Anne 

Kalbus, Juhan — kiitusega 
Kitsing* Tiina 
Kobin, Luule

Kurs, Siiri 
Laur, Ants 

Lauri, Tiit 
Lennup, Mall 

Lind, Malle 
Lillsaar, Eha 
Lillsaar, Toomas 
Maruste, Rait 
Muts, Eda 
Nirgi, Lembit 
Näär, Ester 
Ojasalu, Silvia 

Pajo, Maido 
Panova, Marina 
Pius, Urve 
Ploompuu, Hugo

Purru, Virgo 
Pärmann, Avo 

Ruil, Helle 
Schneider, Indrek 
Seppiik, Malle 
Seppik, Ain — kiitusega 

Sepp, Viivi 
Sepp, Tiina 
Sirkel, Marje 
Sobolev, Peeter 
Sobolev, Reet 
Sügis, Liivi 
Takis, Tõnu 
Taip, Enn 
Tommingas, Vello 
Tonka, Enn

Esimestena said diplomid 22. juu  ̂
nii 90 juristi.

Treilman, Lea — kiitusega 

Tulvik, Ando 
Vaiksaar, Rein 
Varul, Sirje 
Veso, Inge
Vokk, Mati — kiitusega

Mittestatsionaarselt
lõpetajad

Adrat, Heli 
Ambos, Rein 
Arumetsa, Ingrid 
Boroditš, Galina 
Dudanova, Ludmilla 
Kaasik, Luule 
Kiirman, Viljam

Kattai, Katrin 
Kikas, Rein 
Kivistik, Velli 
Klaas, Aksel 
Klaasmägi, Kaljw 
Kotik, Veera 
Kukk, Asta
Kukli, Natalia — ktfrtusega
Kupri, Jevgeni
Kärtner, Liie
Lall, Anu
Latõšev, Boris
Lippmaa, Eino

Looga, Matti
Lust, Mare
Mets, Mart

Oskar, Lembit 
Pajumäe, Reet 
Pere, Eino 
Pivnik, Benjamin 
Priske, Maret 
Pukk, Ahto 
Põdra, Nigulas 
Raudsik, Hans 
Sammal, Jaak 
Samohhina, Viktoria: 
Sarnet, Leo 
Siilivask, Kalju 
Siimson, Urmas 
Smirnov, Vladimir 
Somer, Jaan 
Säinas, Urve 
Tamm, Luule 
Tooming, Sirje > 
Valge, Mart 
Vallimäe, Erich 
Vladimirov, Vladimir 
Väljataga, Anne-Reet



tartu
riiklik

ülikool

KÕIGI MAADE
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

Nr. 22 Neljapäeval, .1, septembril 1977 XXIX  aastakäik

mm

Щ Щ  m r . tи м

йс 0ЩЬ

Reedest 
neljapäevani

Või 2. juulist 1. septembrini. Ükspuha. Paika 
peavad mõlemad, sest mõlemad kuu- ja nädala- 
märgid tähistavad meie häälekandja suve pausi. 
Aga paus pausiks. Kas muutub üliõpilase ja 
õppejõu suve juures määravaks üksnes puhkus? 
Peavad olema ju praktikat tegijad ja juhenda
jad, suve- ja ehitusmalevais tõotajad, need, kes 
üliõpilaskandidaatide hulgast valiku teevad. Su- 
vekuudessegi mahub teaduskonverentse, samuti 
ekspeditsioone, turismireise, ekskursioone, mat
ku. Ja mahub nende inimeste hool ja vaev, kes 
tänavu nii palju ülikooli remondi ja ehitustega 
ametis on olnud.

<rTRÜ» toimetus asub peahoone 111 korrusel 
ruumis 302. Reedesse lehte minevat kirjatükki 
võib tuua kõige hiljem teisipäeval ja ainult kol
mapäeval neid, mis kõnelevad teisipäeval toi
munust või sisaldavad väga vajalikke teateid. 
Fotode kõige viimaseks tähtajaks on teisipäeva 
hommik kella 9— 10.

Vahedat sulge kirjutajaile!

TOIMETUS

Head algust!

Suvesündmuste ahela lahutamatuks lüliks on 
samuti suuremate, mitte ainult ülikooliga seotud 
ürituste ettevalmistamine, teokstegemine, nendest 
osasaamine. Meenutagem Vene NFSV kultuuri- 
päevi, Moskva filmifestivali. Suurima tähelepanu 
ja asjalikkusega on kulgenud NSV Liidu uue 
konstitutsiooni projekti arutelu parteiorganisat
sioonide koosolekuil. 5. augustiks olid tartlased 
esitanud oma parteikoosolekul üle 1200 etiepa- 
neku. Mitmed täiendused, üksikute sätete muut
mised või täpsustamised on tulnud ülikooli töö
tajailt. Arutelud jätkuvad, vastav rubriik hakkab 
ilmuma ka meie lehes.

Mullu septembris avasime ajalehes uue rub
riigi €Läinud suvest». Küllap on tänavugi üht
teist huvipakkuvat tehtud või nähtud, millest lu
gejad osa võiksid saada. Ülikool on suur: meil 
on 9 teaduskonda üle 4700 päevase üliõpilase ja 
650 õppejõuga, hulk allasutusi, meil käib pea
aegu iga päev külalisi, meie ise sõidame kollee
gide juurde. Kahjuks ei jõua teave alati toime
tusse, nii et oleks hea, kui meid siin samuti in
formeeritaks. Parimaks lahenduseks on mui
dugi kaastöö ise. Aga kaastöö ei pea mitte alati 
uudiseid ja probleeme pakkuma. Ootame ka 
noorte inimeste eneseväljendust luules ja proo
sas, ootame haaravaid fotosid. Võib-olla on es
makursuslaste hulgas neidki, kes karikatuure te
ha proovinud.

Tänavu sügisel langeb kokku üli* 
kooli jaoks kaks tähtsündmust: 
mõõdab 175 aastat õppeasutuse 
taasavamisest ja 60 aastat Suurest 
Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioo
nist. Kuidas läheb neile vastu üli
kool ja kuidas kulgevad etteval
mistused?

õppeaasta algus kujuneb meil 
kahe juubeli tõttu eriti pidulikuks. 
On ju Suur Sotsialistlik Oktoobri
revolutsioon maailmaajaloolise 
tähtsusega sündmus, mis tähistas 
uue epohhi algust inimkonna aja
loos. Eriti tähelepanuväärne on, et 
ka meie kõrgkooli juubel langeb 
ühte kodumaa pidupäevaga. Alles 
tänu nõukogude võimule ja sotsia
listlikule korrale muutus ka Tartu 
ülikool tõeliselt rahvuslikuks ja 
internatsionaalseks kõrgkooliks.

Eelmine viisaastak ja selle viis
aastaku algus näitasid, et oleme 
püüdnud neid sündmusi väärikalt 
vastu võtta. Oleme edasi läinud nii 
kvantiteedis kui ka kvaliteedis. 
Aastate jooksul on paranenud üli
õpilaste õpiedukus (läinud õppe
aasta esimesel semestril ületasime 
esmakordselt 90% piiri), seega ka 
spetsialistide ettevalmistamise kva*

TRü rektoraadi, ELlCNü THU komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandjaEKP TRU komitee,

liteet. On olemas kõik tingimused 
selleks, et edaspidigi tõuseks õp
pe- ja teadustöö ning kasvatus
protsessi efektiivsus.

OlikooB taasavamise aastapäeva 
tähistamise üleülikoolilme komisjon 
moodustati poolteist aastat tagasi. 
Peatselt asusid töõle ka allkomisjo- 
nid (aktuste, teaduskonverentside, 
kirjastusasjade, aastapäeva kajasta
mise ja jäädvustamise, kultuuriüri
tuste, silmapaistvate isikute mäles
tuse jäädvustamise, spordiürituste, 
majandus- ja finantsasjade ning 
üleülikoolilise näituse komisjonid). 
Aprillis moodustati ülevabariigi
line komisjon eesotsas Arnold Gree- 
niga. Komisjon arutas ja kiitis 
meie kava heaks.

Esimesed juubeliüriiused peeti 
teaduskondades juba kevadel. Mais

toimus ka üleülikooliline spordi
päev, juunis olid Teadusliku Raa
matukogu 175. aastapäeva üritused 
jne. Tulemas on hulk teaduskonda- 
desiseseid ja ükülikoolilisi ettevõt
misi, nagu teaduskonverentsid, 
komsomoli- ja spordiüritused. .Trü
kivalmis saavad ülikooli ajalugu ja 
tänapäeva kajastavad materjalid, 
pannakse üles näitusi. Kõige pidu
likumaks kujunevad 14. ja 15. ok
toober, mil toimuvad aktus, ball, 
pressikonverents. Allkomisjonidel 
jätkub tegemist veel mitmeks 
ajaks, et kõik kavatsetu teoks teha, 
et ülikooli 175. sünnipäev meie juu
beliaastal sisukalt mööduks.

Mida .uut toob algavasse õppe
aastasse sügissemester?

Paranenud materiaalse baasi tõt

tu normaliseerub tunduvalt õppe
protsess: füüsikud kolivad oma 
uude majja, peahoones ja mujalgi 
vabaneb teiste tarbeks hulk ruume. 
See võimaldab viia õppetöö jälle 
ühte vahetusse, võimaldab kasuta
da tänapäevaseid õppevahendeid. 
Tõsiseid nihkeid õppeprotsessi toob 
kommunistliku kasvatuse ja kõrg
kooli kompleksse uurimise labora
tooriumides uuritud kaasaja kõrg
kooli pedagoogika ja psühholoogia 
aluste rakendamine. Juurutada on 
vaja automatiseeritud infosüsteem 
ja automatiseeritud juhtimissüsteem. 
Paljude aastate vältel pole olnud 
nii heade hinnetega sisseastunuid 
kui tänavu. Eeldus, et nad mõne 
aasta pärast lõpetavad TRÜ või
mekate spetsialistidena, on olemas.

Tänasel esmakursuslasel jääb üli
õpilaspiletist diplomini mitu tõsist 
õpinguaastat. Millele juhiksite te
ma tähelepanu kõige enam?

Tänapäeval ei piisa heaks spet
sialistiks saamisel üksnes eeskuju
likust õppimisest. Professionaalse 
küpsuse taga seisab loov lähenemi
ne teadusele, võime seda omanda
da, seda rakendada praktikas,

Meie päevade spetsialist ei saa 
enam kitsalt oma erialasse klam- 
tnerduda, ta peab nägema oma 
ülesandeid kaasaja keerufise rahva- 
majandussüsteemi osana. Tal tu
leb ennast pidevalt ka pärast kõr
gema õppeasutuse lõpetamist edasi 
arendada, oma erialateadmisi sü
vendada. Niisama enesestmõistetav 
on noorelt spetsialistilt ka maailma
vaatelise küpsuse, ning kõlbelise 
täiuslikkuse nõudmine, milleta ei 
saa kujuneda igakülgselt arenenud 
isiksust. Et ta ülikooliaastatel just 
sääraseks kujuneks, läheb tarvis 
palju energiat, tahtejõudu, nõud
likkust ning eelkõige tööd. Tahan 
loota, et meie esmakursuslased ku
junevad just sellisteks noorteks 
spetsialistideks ning õigustavad 
Tartu Riikliku ülikooli kasvandiku 
nime.

Tervitan ja õnnitlen esmakursus
last kujunegu need aastad nende 
elus tulemusrikkaiks! Õnnitlen ko
gu ülikooli kollektiivi uue õppe
aasta puhul, mis algab meile nii 
tähelepanuväärsel ajal, kahe juu
beli künnisel Soovin edu ja kor
daminekuid!

Kirja pani VARJE SOOTAK

(3eptemšrijuttu
R EK TO R  PROFESSOR 

ARNOLD KOOBIGA



Dotsent 
Ludmilla
Nurm and
80

23. augustil tähistas oma 80. sün
nipäeva dotsent Ludmilla Nurmand. 
Ta on sündinud Dnepropetrovski 
linnas arsti perekonnas. Tartu üli
kooli lõpetas ta 1926. aastal, mille 
järel asus tõõle Tartu ülikooli der- 
matoloogia ja veneroloogia kateed
risse, algul noorem-, hiljem vanem
assistendi töökohale, olles professor

* Aleksander Paldroki lähedasi õpi
lasi. Nõukogude korra kehtestamise 
järel töötas .'Ludmilla Nurmand 
Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriu
mi süsteemis, täites peaarsti ja ins
pektori vastutusrikkaid ülesandeid. 
1947. aasta veebruaris kutsuti Lud
milla Nurmand tööle ülikooli, kus 
ta asus dermatoloogia ja veneroloo
gia kateedri juhataja, hiljem ka
teedri dotsendi töökohale. Pensio
nile siirdus ta 1975. aastal. L. Nur
mand on aktiivselt osa võtnud ars
titeaduskonna õppemetoodilisest

tööst. Tema sulest on ilmunud mitu 
erialast õppevahendit. Publitseeri
tud erialaste teaduslike artiklite 
arv ulatub 45-ni. Aktiivselt on juu
bilar võtnud osa ka ühiskondlikust 
tööst, olleš paljude aastate vältel 
korduvalt valitud rahvakohtu kaas
istuja kohale. Ta on töötanud Va
bariikliku Dermatoloogide Teadus
liku Seltsi esimehena ning juhib 
käesoleval ajal selle Tartu filiaali.

Kõik, kes on kokku puutunud juu
bilariga, tunnevad teda nõudliku õp
pejõuna. abivalmis arstina ning 
südamliku ja sõbraliku inimesena.

Soovime austatud juubilarile õnne 
ja edu ning raugematut tervist veel 
paljudeks aastateks. Kolleegid

Dotsent 
Hillar
Palamets

50
Südasuvisel ajal, 13. juulil möö

dus 50 aastat TRO NSV Liidu aja
loo kateedri juhataja Eesti NSV 
teenelise õpetaja dotsent Hillar 
Palametsa sünnist. Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidium autasus-- 
tas. juubilari .kauaaegse viljaka tea
dusliku ja pedagoogilise tõö ning 
aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 
oma aukirjaga. 1 '

Alates 1961. aastast on Hillar 
Palamets õpetanud ülikoolis NSV* 
Liidu ja Eesti NSV ajalugu ning 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpeta
mise metoodikat. Selle põhitegevu
se kõrval on ta täitnud aga ka ula
tuslikke administratiivseid ja üh.is.> 
kõndlikke , ülesandeid ning olnud 
loendamatu hulga kõige mitmekülg
semate .ürituste algatajaks ja eest
vedajaks. Muu hulgas toimetas ta 
aastail 1970— 1974 ajalehte «Tartu 
/Riiklik Ülikool». Märkimisväärsed 
.on tema teened alma-mat er' t aja
loo ja tänapäeva tutvustajana nii 
üHkooIirahv.a|e.endale kui ka- arvu
katele külalistele., ;
, Hillar Palametsa nimi ,on laialt 
tuntud ka väljaspool ülikooli. AUN 
Tartu Kultuurihoones, on ta oma 
mees. Selle taidlusasutuse laval on 
mängitud ja mängitakse: tema näi
dendeid ja dramatiseeringuid. Aja
lehe «Edasi» lugejad tunnevad teda 
kui vaimukat publitsisti. Üldise 
tunnustuse on. ta võitnud-lektorina, 
kes on paljudele kuulajatele linna 
ettevõtetes, asutustes ja koolides 
kõnelnud küll kaugest maadest ja 
rahvusvahelistest suhetest, küll 
Taaralinna minevikust ning tema

(Septemßrijuttu 
HALDUSPRO REKTOR 

ÜLO SAAGIGA
Peahoone sambad valendavad 

jälle, tellinguis olid suvel teisedki 
hooned. Mida siis täpsemalt tehti 
ja kas tänaseks on remonttööd lõp

penud?
Lõppenud küll ei ole. Peahoone 

fassaadi saame l. septembriks kor
da. Võime maha võtta ka mitu aas
tat parempoolse tiiva ees seisva 
plangu, sest vundament on nüüd 
kindlustatud ja peahoone vajumine 
seisma pandud. Keldriruumides jät
kuvad sisetööd. Kontrollitakse sa
muti, kas peahoone vasak pool ei 
vaju, ning vajaduse puhul asutakse 
muidugi ka seda kindlustama.

Peahoonele lisaks saavad uue kuue 
veel keeltemaja koos kohviku ja 
sööklaga, õpperaamatukogu, kee
mia-, haldus- ja ühiskonnateaduste 
hoone, V. Kingissepa t. võimla, lõ
petatakse Vanemuise 46 majas mul
lu alustatut.

Suuremad sisetööd tehti aulas, 
nimelistes auditooriumides, klassi
kalise muinasteaduse muuseumis, 
peahoone fuajees. Nagu näete, saab 
riidehoid kaks ust, ühe sisenemiseks, 
teise väljumiseks, ka valvurid koli

sid vanast kohast veelgi rohkem rii
dehoidu sisse. Nende uueks tööva
hendiks saab telesüsteem, mille abil 
on võimalik jälgida peahoones toi
muvat.

Kõik fassaadid oleks tulnud na
gunii peatselt remontida. Et ülikoo
li tsenter nüüd korraga käsile võe
ti, on muidugi saabuvate juubelipi
dustuste mõju.

Nädalalehe valmimisprotseduur 
on pisut pikem kui päevalehel, see
pärast ei jõua me ka selles ajale
hes veel füüsikakorpuse vastuvõt
misest kirjutada. Kas !. septembril 
võib õppetöö selles rnajas alata?

Jah, loengud võivad aiata. Labo
ratoorsete tööde tegemiseks peab 
enne sisustus paigal olema. Selleni 
läheb veel üksjagu aega. Praegu 
enne vastuvõtmist on objektil väl
jas üle paarisaja inimese, tehakse 
kõikvõimalikke tõid, mis veel tege
mata. Tahaksin ära märkida, et see 
on ülikooli üks suuremaid ja kaas
aegsemaid õppehooneid, mis pärast 
sõda valminud. Ehitamine oli päris 
keeruline, seepärast ja ka mitmetel

muudel põhjustel on valmimistäht- 
aegki mitu korda edasi lukkunud. 
Sellest saab igati kaasaegne õppe- 
hoone. Füüsikakorpust ehitas Tartu 
Ehitustrusti Ehitusvalitsus nr. I, 
remonttöid teeb meie oma vanem- 
töödejuhataja jaoskond.

Missugustele ehitustöödele uuel 
õppeaastal hool kandub?

Põhiraskus langeb Teadusliku 
Raamatukogu ehitusele, sellega on 
ametis samuti 1. ehitusvalitsus. Le
ningradi mnt. 2a õppehoones tuleb 
pärast füüsikute väljakolimist re
mont teha ja maja osaliselt ümber 
ehitada. Sinna kolib üle arstipunkt, 
millel praegu Vanemuise tänavas 
väga kitsaks on jäänud.

Projekteerimisel on füüsikakorpu
se II järk ja ühiselamu, rekonstru- 
eerimisprojekti tehakse botaanika
aiale. Tuleval aastal hakatakse pro
jekteerima arstiteaduskonna õppe- 
kompleksi Maarjamõisa.

Mille üle haldusprorektoril kõige 
rohkeni heameel, mis muret valmis
tab?

Rõõmu teeb see, mida oleme suut
nud ära teha, muret see, mis tege
mata jäänud. Ülikoolile tuleb pide
valt hooneid juurde, majapidamine 
suureneb, kuid tööjõust jäj$ vaja
ka. Viimastel kuudel aitas meid 
tublisti suvemalev. Püüame teha 
omalt poolt kõik, et õppe- ja tea
duslikuks tööks oleks korralik ma
teriaalne baas.

VARJE SOOTAK ,

Peahoone, ru u m  204

kuu Isa te, iniaicste. tegudest . Tele
vaatajad kogu vabariigis teavad 
aga teda ;kui-. mälumängude ühte 
juhti. •

Hillar Palamets ise peab .ennast 
kutselt ja kutsumuselt eelkõige pe
dagoogiks. Ta on õpetanud ajalu
gu; Tartu Meditsiinikoolis ning 2. 
ja* 7. keskkoolis. Viimases rajati te
ma -juhtimisel esimene ajaloo kal
lakuga klass meie vabariigis. Aja- 
кхь ja .ühiskonnaõpetuse õpetajate
le on Hillar Palamets oma metoo- 
dikaraamatute ning : iga su viste esi
nemistega täienduskursustel:: Värs
kas vaieldamatuks autoriteediks, 
üle -kahe aastakümne on ja juhti
nud ka Eesti NSV Haridusministee
riumi ajaloo ainekomisjoni.

Kolleegid ja kasvandikud ülikoo
list soovivad äsjasele juubilarile 
jätkuvat tööindu ning uusi loomin
gulisi saavutusi.

ALLAN LIIM

Terve suve oli see ruum siginat- 
saginat täis. Pinge tõusis hari
punkti augusti lõpuks, tõusis ja 
langes siis järsku: 25. augustiks 
oli vastuvõtukomisjon statsionaar
sesse osakonda kandideerijate suh
tes lõpliku sõna öelnud. Kui pea
hoones arstiteaduskonda vastuvõe
tute nimekirjad välja pandi, tegi 
nende uudistajate hulk terveks päe
vaks ligipääsemise võimatuks.

Tänavusi võistluseksameid ise
loomustavad sooviavalduste rohkus 
ja kõrged hinded. Mõned arvud. 
1095 kohale pretendeeris 2263 üli
õpilaskandidaat! (möödunud aastal 
olid vastavad arvud 1075 ja 2084). 
Populaarseimad erialad olid tradit
sioonilised, vahest ainult soovijate 
hulk pisut, suurem; geograafia, eri
alale 5,3, kaubandusökonoomika 
erialale 5, venekeelsesse raviosa- 
konda 4,75, õigusteaduskonda 4, 
ajaloo erialale 3,35, inglise keele 
erialale 3 pretendenti ühele kohale. 
Vähemeelistatuks jäid jälle mate
maatika (0,5), füüsika (0,98), raa
matupidamine (1,1) ja rahandus 
(1,2 soovijat kohale). •

Õigupoolest näitab absoluutset 
huvi mitte konkursi koefitsient, 
vaid avalduste arv. Nii oli see

R ektori 
k ä sk k iri
-Seoses pensionile minekuga tä
nas rektor kauaaegse eeskujuliku 
töö eest saksa filoloogia kateedri 
dotsenti G E R D A  K O N D A S T  ja 
raamatupidajat KSEN JA  TAM M E .

Ehitajate päeva puhul avaldas 
rektor kiitust vanemtöödejuhataja 

jaoskonna töölistele PA U L  PIHL;\r 
KÄSELE, S E L M A  V OLK ILE , NI
KOLAI LUSTILE, LEH TE  SAAR- 
M AALE , H E L G L  SAILE, KARL  
M A R TSON ILE , H A N N E S  PEET- 
SO LE  ja Ü LO  REBASTELE.

Rektor avaldäs kiitust bussijuht 
ERICH M Ä E SEPA LE , kes aitas 
kaasa geograafiaosakonrfa it kur
suse õppeekskursiooni õnnestumi

sele. ..... ......  , '
TRÜ spordipäeva eduka korralda

mise eest avaldas rektor tänu keha
lise kasvatuse ja spordi kateedri 

kollektiivile.

«Individuaalselt tõstan esile järg
misi kollektiivi liikmeid ja avaldan 
kiitust kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri õpetaja KAJA K E E M A  NI
LE, kehalise kasvatuse ja spordi ka 
teedri õpetaja M ILVI K IV ISTIKU 
LE, sportmängude kateedri õpetaja 
A R N E  L A OSELE , sportmängude 

kateedri preparaator L E O N H A R D  
T O O M E L E , TRÜ a/ü. klubi ballett
meister HELJU M IKKELILE , spor
diklubi juhataja A G O  M A R K S O O 
LE, spordiklubi instruktor S. L E E 

DILE, kehalise kasvatuse ja spordi 
kateedri juhataja dots. U N O  SAH- 
VALE, kehalise kasvatuse ja spordi 
kat. v.-õpet. EVA  PEEBOLE , spprt- 
mängude kateedri juhataja dots 
ILM AR K U LLA M ILE , sportmängu
de kateedri v.-õpet. V E LL O  T R U U 
M AALE , kergejõustiku kateedri v.- 
õpet. EVI KRASS1LE, suusaspordi 
kateedri v.-õpet. PEETER TEIN  
FELDTILE , õigusteaduskonna III k. 

üliõpil. A. EROLE, V. PLA TO LE  ja 

A. T A M M E LE .

(Järg 3. lk.)

geograafiaosakonna 13-le üldkon
kursi korras täidetavale kohale 68, 
õigusteaduskonna 42 kohale aga 
168.

Teist aastat rakendati sisseastu
misel eksperimenti. Keskkoolilõpe
tajad, kelle lõputunnistusel polnud 
ühtegi kolme ja keskmine hinne oli
4,5 või rohkem, tegid ainult kaks 
esimest eksamit. Sissesaamiseks 
oli tarvis koguda 9 palli. Madala
mate hinnete puhiil oli vaja soorita
da kõik 4 eksamit. Avalduse andnud 
üliöpilaskandidaatidest tuli 27,6% 
ehk 596 inimest eksperimendiga. 
Nendest sai miinimumarvu eksami
tega sisse 53%.

Oli ka mõndagi uut: õigusteadus
kond avas kaugõppijatele venekeel
se osakonna, vene ja eesti filoloo
giasse võeti vastu 10 üliõpilast roh
kem kui möödunud aastal. Zurna- 
liste hakkab aga l kursusel õppi
ma eelmise aastaga võrreldes 10 
vähem, seega siis 15. Seal jäi pä
rast loomingulist'/konkurssi 13 ko
hale eksameid tegema vaid 17 ini
mest, 2 npormeest sooritasid eksa
mid ettövälmistusösa konnas.

Veel paar huvitavat seikg. Iga 
esmakursuslasest noormehe kohta 
tuleb kaks tütarlast, aga ega'mees

sugu asjata tugevamaks pooleks 
nimetata. Nagu alati, on meile õp
pima tuldud kaugelt väljastpoolt 
Eestitki: Novosibirskist ja Tšernovt- 
sõst, Omskist ja Odessast, Taga- 
Karpaatiast ja mujalt. Ja nagu 
alati, astuti TRÜ kaudu teistesse 
NSV Liidu kõrgkoolidesse, täpse
malt 33 inimest 11 kõrgkooli, mille 
hulgas on Moskva, Leningradi ja 
Valgevene RÜ, Moskva Riiklik Ke
hakultuuri Instituut, Moskva Polü- 
graafiainstituut, Setšenovi-nim. 
Moskva I Meditsiiniinstituut, Her- 
zeni-nim. Leningradi Riiklik Peda
googiline Instituut.

Vastuvõtukomisjoni vastutavalt 
sekretärilt dots. Helmut Valgmaalt 
sisseastujate kohta pärides kuul
sin, et nendega oli tal üsna vähe 
tegemist, küll aga papade-mamma- 
dega, kes oma täiskasvanud lapsi 
ka ülikooli kipuvad käekõrval  ̂toô  
ma. Kuid eks nii ole see aastast 
aastasse olnud ja vanemate murest-, 
ki oma laste saatuse pärast tuleb 
aru saada. •

Dots. H. Valgmaa soovis sisse
saanutele edu ja seekord veel ukse 
taha jäänutele optimismi, et teist.ja 
kui tar.vis; 'ka kolmandat’ korda 
IJröp'vidä. :

Väistuyõtukomisjoni ,4öö aga kes-- 
tab: L— 10. septembrini toimub 
küUgoppeösa.köhdä astu/atele. teine 
eksarpivoor. ■ " -'; -v

^ : : : : - ' ESTER .S A N K "

Augustis olid auditooriumid üliõpilaskandidaatide päralt. Jüri L A A N E  foto

Interklubi taasalustab
Kevadsemester oli interklubi 

rahvale tegevusrohke. Lisaks rah
vaste sõpruse päevadele, TRÜ-s 
viibivate külalisdelegatsioonide vas
tuvõtule ja õppetööle giidide koo
lis toimus mitmeid meeldejäävaid 
klubisiseseidki ettevõtmisi.

Jaapani kultuuri õhtul püüti lah
ti mõtestada selle kauge maa rah
va hingelaadi ja kombeid, vesteldi 
selle maa kultuurist ja jagati rei
sielamusi.

Märtsi lõpus toimunud õhtul kõ

neles joogast, joogidest ja para- 
psühholoogiast vana kohviku rõdu
saalis Ilmar Soomere.

Aprilli algul leidis «Sophokl^- 
ses» aset liiduvabariikide rahvuskul
tuuride õhtu. Külla olid kutsutud 
TRÜ-s õppivate erinevate rahvuste 
esindajad, kes tõid külakostiks 
kaasa oma rahva luuletusi või 
laule.

Aprillis-mais käisid interklubi 
delegatsioonid sõpruspäevadel 
Vilniuse RÜ-s, tutvusid kevadise

õitsva Karpaatide iluga, külastasid 
südasuviselt palavat idamaade pär
li Samarkandi ning parkide ja 
purskkaevude linna Taškenti.

Suvel viisid reisiteed interklubi 
liikmeid Armeeniasse, Ungarisse 
ja Poola. Veel praegu on kaks 
interklubilast preemiareisil Bul
gaarias.

Interklubi liikmete avakogunetni- 
ne on kolmapäeval, 7. septembril 

kell 20 komsomolikomitees.

SIRJE JADAL



Kahekümnes õppepraktikasuvi...
20 eri kohta, kus töötada, mida töö 

käigus tuli tundma õppida, sobivaks 
või vähesobivaks tunnistada ja siis 
maha jätta ... Igal aastal uus koo
li- või rahvamaja, kus palume ulu
alust ja tööruume, sest kahel aastal 
taluvad meie praktikamärulit vähe
sed majavaldajad. Väheseks jääb 
väikesi mõnusaid maakoole loodus
likult kenas ja meile vajalikult ki
revas maastikus. Suuremates kooli
majades on suviti malevlased ja re
montijad, pioneeri- või spordilaag- 
rld, ja meid ei taheta võtta.

Seekordne praktikabaas Kärgulas 
oli ideaalne: vajalik looduslik mit
mekesisus, suured ruumid kame- 
raaltöõdeks, lahke pere- ja külarah
vas. Kuid seegi kool töötab viimast 
aastat. Majal on rohkesti preten
dente, meie nende seas, kuid pinge
reas -mitte eriti lootustandval kohal. 
Alaline praktikabaas geograafidele 
— sellest on ammu räägitud, seda 
on siit-sealt otsitud. Saaks sisusta
da ajakohased suvelaborid, paremi
ni saaks’ ette valmistada õppetööd, 
kergem oleks õppejõul ekskureeri- 
da tuntud ümbruses. Kuid koos 
mustlaseluga kaoks ka vaheldus ja 
üllatused, nii meeldivad kui eba
meeldivad ...

Kuigi olen lugenud kaks semest
rit ja eksamineerinud, ei saa ma 
väita, et tunnen seda kursust. Al
les suvepraktikal näeb. mis rahvas 
see on. Selguvad mitte ainult need, 
kes oskavad kõnelda etteantud tee
mal, vaid ka need, kes oskavad ra
kendada õpitut, iseseisvalt mõtelda 
Ja tegutseda. Igaüks avaldab en
nast kuidagi: on ju tõsiseid ja pea
liskaudseid, kirglikke ja tuimi, nal- 
jategijaid ja naljast solvujaid, ju- 
tu.- jä pillimehi . .. Kursus, see näi
liselt nii ühtne, üheealine ja ühesi- 
hiline rühmitus, jaguneb nagu val
gusvihk prismas terveks värvide 
gammaks. Ja mõni valgus jääbki 
nähtamatuks ...

Meeldiv, kui kõik on korraga al
gusest peale kohal. Mitte ainult va
jalike alustavate juhatussõnade tõt
tu, mida on tüütu korrata. Alguses 
on ikkagi midagi enamat. Valmis
tud selleks, kuigi on eelnenud ligi 
50 selletaolist alustamist — igal 
suvel 2—3 korda. Varakult mõtled, 
millest seekord rääkida, mida rõ
hutada, paned vahendid valmis, 
häälestad ennast nagu vana pilli. 
Ja seal selgub, et siiski kahel kahe
kümnest ei olnud võimalik alguseks 
kohale ilmuda. Pärast vabandavad. 
Seletus, et hommikune liinibuss ei 
jõua ettenähtud tunniks kohale, jä
tab mulje, nagu liiguksid need sõi
dukid meie teedel vaid kord iile 
mitme päeva ...

Minu esimene ülesanne on trivi
aalne — tutvustada taimi. Taime- 
tundmine on loodusteadlasele aabit- 
saoskus, mida on vaja, et lugeda 
looduseraamatut. Esimesel päeval 
õpime ära (või meenutame juba 
tuntud) 80 liiki, järgmisel päeval 
60 ja nii edasi kuni ligi 300 on saa
nud nime ja eraldustunnused. Um
bes 200 on vajalik abivahenditeta 
ära tunda. Lubame inimlikku eksi
mist ja äraunustamist veel 25% 
osas — nii saame arvestuseks 
75%-lise piiri. Kogemus näitab, et 
80—90% rühmast sooritab arvestu
se esimesel katsel (protsendi erine
vus kajastab kursuse teadmiste ja 
suhtumiste erinevusi); ülejäänutest 
suurem osa saab töirhe kohe, kui 
kogeb, et on vaja äsja natuke tõ
sisemalt võtta. Nn ka tänavu. Pi
sar tuli mõnele silma, kui selgus, et 
minimaalse taseme saavutamiseks 
tuleb töötada veel üks päev, lisa- 
päev, oodatud puhkepäev ... On ju 
elus nii, et vahel on vajalik veel 
ainult üks päev .., Kui ka see päev 
jõudis õhtule, olid arvestuse nõuded 
kõigil täidetud, kokkuvõttes isegi 
veidi paremini paljuaastasešt kesk
misest.

Praktika kestusel on tendents lü
heneda (programmidel ja õpiku

tel seda tendentsi ei täheldata). 
Seega praktikapäeva väärtus, osa
kaal, hind tõuseb. Mäletan aega, kus 
«botapräks» kestis 2 nädalat. Siis 
kahanes see kümnele, lõpuks kuuele 
päevale.. Viimane äralõikamisoht 
ähvardas tänavu: selgus, et töö
kaitset on vaja lugeda praktika 
ajast. Tõepoolest, asi on tõsine — 
esineb tööõnnetusi. Võib-olla nii
sama vajalik oleks lisada näiteks 
vetelpääste, perekonna- ja lastekait
se või veel midagi tarvilikku eluks, 
et noor inimene oleks mitmekülgselt 
ette, valmistatud. On ju olnud up
pumist, ikka veel esineb lahutusi ja 
laste hoolimatut kohtlemist... Nii 
saaks üliõpilane kõike vajalikku 
eluks ... peale oma eriala.

Praktikasuvei oleme alati ühe 
päeva kohalikku majandit abista
nud. Peale kena traditsiooni tihen
dada seost praktikaga on sellel ka 
kaaluv materiaalne põhjus: saada 
soodsamatel tingimustel menüüle 
kaloreid lisaks. Tudengi 50-kopika- 
lise päevarahaga ei ole lihtne kor
raldada toitlustamist, mis vastaks 
isutekitava välitöö vajadustele. 
(Olen kuulnud, et mõne teaduskon
na praktikantidele on ette nähtud 
kuni viiekordselt suurem isu meie 
omadega võrreldes.)

Seekord ei tulnud šeflustööd en
dal otsida, see tuli ise. Sovhoosi 
zootehnik, käbe noorik, palus 
kähku abi — mullikad olevat met
sa jooksnud, aidaku meie neid püü
da. Nagu völuväega oli majandi- 
buss ees (nemad ilmselt ei pea 
oma bussisõite poole aasta peale 
ette planeerima ja ikkagi muretse
ma, kas saab sõita või ei saa). 
Pullikeste jahtimine läks lahti ja I 
mõnda neist õnnestuski veenda J 
pöörduma koduiauta. i

Järgnevad keerukamad ülesan-1 
ded: on vaja tunda taimekooslus», [ 
niidu- ja metsa tüü pe, nende seoseid j 
mulla ja veega. Töö laabub hästi.

Professor

Arnold

aev

(Järg 4. lk.)

в

lUVIK^OONIIICÄ
Ilma seletava allkirjata ei üt

le see pilt vist midagi. Lihtsalt 
kusagil metsas või... Need, 
kes siin jäädvustatud, on Eesti 
NSV Looduskaitse Seltsi ja Tar- 

..tu. Üliõpilaste Looduskaitseringi 
liikmed. Jalge all on neil Leedu- 
maa raba Äukštumale, .selja-ta
ga ' teiste seas ka mõned mä- 
gimännid. Mägimändidega on 
kinnistatud seal üle Kura lõuka 
asuv Kura säär, kust tuulega- 
seemned, tulnud. Raba ei ole ise
enesest . kuigi suur, ainult 3000' 

ha, kuid leedulastele seercesjt 
kõige suurem.

Erine kiii Aukštumalesse jõud
sime, tulime läbi Lätimaa Lee- 
dumaale, :käisime; Palangas, Ku
ra säärel, tegime ringi Kalinin
gradi oblastis/ Üle Neemeni ta- 

-gâ i :tulles . käisime • kä .Kauna
ses* tartu sõpruslinnas. Suur
linnad esi -hoidsime .siiski roh
kem eemale, huvitusime loodu
sest endast. Nädala kestnud 

'ekskursiooni esrmest poolt juha
tas ülikooli vilfstlžme = geograaf 
Enn Loigu, kes-töötab TPl-s, 
teist poolt seltsi aseesimees ja 
üliõpilasringi juhendaja Jaan Ei- 
larL : * r" r"

Seegi pilt on tehtud Leedu
maal, pealegi šamal päevaL nii! 
raba oma. Need tammepuüskulp- 
tuurid seisavad Klaipeda—Kau
nase maantee lähedal Ablinga 
külas, meenutamaks kunagist 
selle küla elanikke. Sõja kolman
dal päeval hävitasid fašistid kõik 
külas elanud inimesed: r lapsed, 
naised, melied, raugad. Mõnede
le on raiutud nimed, mõnede 
elualade esindajaid on niigi või
malik ära tunda. Skulptuurid on 
teinud leedu rahväkunstimeist- 
rid, paika pani need arhitekt. 
Mitmeti omapärased skulptuurid 
koos huvitava kujundusega jää
vad meelde, samuti nagu lee
dulaste põhiline käsitööliik ise. 
Paljud sildid ja viidad on sa
muti tehtud rahvuslikus stiilis. 
Ja nagu kõik Leedumaal käinud, 
imetlesime meiegi nende arhitek- 
tuuri, oskust ehitatut loodusega 
siduda.

VARJE SOOTAKjI

.- tekst ja fotod

10. augustil sai seitsmekümne 
viie aastaseks Tartu Riikliku Üli
kooli eesti keele kateedri professor, 
Eesti NSV teeneline teadlane. Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia korres
pondentliige Arnold Kask. Juubilar 
on vabariigi juhtivaid keeleteadla
si, kes pal'ude aastate vältel on 
seisnud meie keeleelu keskpunktis 
ja kelle töö tulemused on tunnus
tust leidnud nii kodu- kui ka välis
maal. •'

Lõpetanud Pärnu gümnaasiumi 
1923. ja" Tartu ülikooli filosoofia
teaduskonna eesti keele alal 1928. 
aastal, töötas A. Kask 15 aastat 
emakeeleõpetajana H. Treffneri 
gümnaasiumis. Selle kõrval tegut
ses ta aastail 1940— 1941 ka metoo- 
dikaõppejõuna ülikoolis ja Tartu 
õpetajate Seminaris. 1944! a. sügi
sest algas A. Kase pidev töö Tartu 
Riikliku Ülikooli eesti.keele kateed
ris. Ta oli akadeemik J, V. Veski 
lähim abiline eesti keele kateedri 
taasräjamisel. Sõjajärgse kaadri- 
nappuse oludes lasus tema õlul ka
teedri põhikoormus. Esimene Nõu
kogude Eesti ülikoolis hariduse saa
nud eesti filoloogide põlvkond on 
oma teadmised eesti keele hääliku
loos, ajaloolises morfoloogias, kir
jakeele ajaloos ja dialektoloogias 
omandanud professor A. Kaselt. 
Kirjakeele ajalugu ja dialektoloogia 
on tänini tema õpetada. Eesti kee
le eriharule on ta lugenud mitmeid 
erikursusi, juhendanud seminare, 
murdepraktikat. Tema juhendaja- 
käe all on valminud arvukalt kur
suse- ja diplomitöid. Juba 1945. 
aastal organiseeris A. Kask Aka
deemilise Emakeele Seltsi juurde 
üliõpilaste keeleringi, millest hiljem 
sai ÜTÜ eesti keele ring. Selle kaua
aegseks juhendajaks oli taas A. 
Kask.

Niigi pingelisele õppetöökoornm- 
sele lisandus 1947. a. vastloodud 
ENSV TA Keele ja Kirjanduse Ins
tituudi keeleuurimise, sektori juha
tamine. Tööga instituudis oti juubi
lar seotud 1955. aastani. ;>

1955. a kaitses A. Kask Väitekir
ja «Võitlus vana ja uue kirjaviisi 
vahel XIX sajandi eesti kirjakee
les», mis tunnistati doktorikraadi 
vääriliseks. Samal aastal and is aka
deemik J. V. Veski A. Kasele üle 
eesti keele kateedri juhatamise. Aas
tast 1957 on A. Kask professor, 
1961. a. valiti ta Eesti NSV Tea
duste Akadeemia korrespondent
liikmeks, 1970. a. sai ta Eesti NSV 
teenelise teadlase aunimetuse. Ka
teedrijuhatajana on professor A. 
Kask kaks aastakümmet juhtinud 
eesti filoloogide ettevalmistamist, 
hoolitsenud kateedri väljaarendami
se eest, koolitades noori õppejõude, 
suunates ■ teaduslikku tööd ja soeta
des õppevahendeid.

Viljakas ja mitmekülgne on pro
fessor Arnold Kase teadlasetegevus. 
Eesti kirjakeele arengut ja arenda
mist jälgiva aastakümnetepikkuse 
uurimistööga, mille tulemused on 
talletatud mitmetes raamatutes ja 
mitmekümnes artiklis, on A. Kask 
teinud eesti kirjakeele ajaloost oma

ette teadusharu. Kokkuvõtlik ;üle- 
vaade sellest sisaldub. 1970. a. ilmu
nud kaheköitelises ülikooliõpikus 
«Eesti kirjakeele ajaloost».

Murdeuurimine on A. Kase huvi
alade seas tähtsal kohal olnud juba 
üliõpilaspäevist, mil ta professor A. 
Saareste lähima abilisena innukalt 
tegutses Akadeemilise Emakeele 
Seltsi murdetoimkonnas. Eesti kee
le kateedri dialektoloogiaõppejõuna 
ja akadeemia keeleuuriinissektori 
esimese juhatajana oli ta sõjajärgne 
alusepanija murdekogumis- ja mur- 
deuurimistööle nii ülikoolis kui aka
deemias. Ka dialektoloogina on A. 
Kasel mitmeid kaalukaid uurimusi. 
1956. a. koguteoses «Eesti rahva 
etnilisest ajaloost» ilmunud artik
kel eesti murrete kujunemisest ja 
rühmitusest tõi juubilarile Nõuko
gude Eesti preemia.

Kolmandaks peasuunaks prof. A. 
Kase mitmekülgses tegevuses on 
olnud tänapäeva eesti kirjakeele 
korraldamine ja .uurimine. Juba 
1930. aastast peale on ta osa võt
nud kirjakeele normeerimisest. 
Meie õigekeelsussõnaraamatute val
mimises on ta osalenud küli koos
tajana, küll koostamistöö juhenda
jana, küll retsensendina ja nõuaond- 
jana. . .. ..'J

Vabariikliku õigekeelsuskomisjoni 
esimehena aitas prof. A. Kask la
hendada 1976. a. õigekeelsussõna
raamatu. ettevalmistamisel tekkinud 
probleeme. Juubilarilt on initrheid 
üurimusi eesti keele grammatilisest 
süsteemist, tä oh kirjutanud jäHoi- 
metaniid grammatikaõpikuid. Amet
kondadevahelise terminoloogiako
misjoni esimehena on ta osalenud 
ka oskussõnavara arendamises. 
1971. a.' ilmunud «Eesti-vene, vene- 
eesti õigusteaduse sõnastik»; on 
prof. A. Kase ja ülikooli õigustead
laste koostöö tulemus.

Juba viis aastakümmet ön juubi
lar olnud ’juhtivalt tegev Emakeele 
Seltsis. 1968. aastast tänini -' on 
ta seltsi esimees. Kõigi nende aas
tate vältel ön" ta osalenud seltsi 
kõigis ettevõtmistes

: - Auväärse professori väsimatu,töö
kus ja optimism; on innustavaks 
eeskujuks tema noorematele kollee
gidele. õnnitleme professor Arnold 
Kaske juubeli puhul ja soovime,tu
gevat tervist ning jätkuvat energiat 
edaspidisteks ettevõtmisteks.

‘ .. ' Kolleegid ;':

eesti .keele kateedrist ,

R ektori
k ä s k k iri

(Algus 2. lk.)

Võimlemisõhtu eduka ettevalmis
tamise ja läbiviimise eest avaldan 
tänu võimlemiskateedri kollektii

vile. . . . . .  ;TV.'-- a 
individuaalselt avaldan kiitust 

dots. ETH EL  K U D U LE , v.-õpet 
HI LJ A T IDRIKSAARELE , v.-õpet. 
LINDÄ  JA A N SONILE , kateedriju
hataja dots. H E L M U T  VALGMAA-  
LE, v.-õpet. EI N IKE  N AARITSA
LE, REET LINKBERGILE , A N N E 

LI OJASTELE, M A IR E  LOM BILE , 
LILJA N ESTR ELE  ja M A R E  ALT- 
ROVILE.»

Rektor õnnitles
vanemtöödejuhataja jaoskonna töö
dejuhatajat ILM AR  K O M P U S T  ja 
ehitustöölist V IK TO R  SO K K I 60.,

vene kirjanduse kateedri dotsenti 
ZARA  MINTSI ja sama käteedri 
vanemlaborant! TAM AR A  ETT! 
ning õppetehnika ja metoodika tee
nistuse osakonna meistrit LAINE  
I BRUST 50. sünnipäeva puhul.

Ministri käskkiri
III üleliidulise olümpiaadi «Üli

õpilane ja teaduslik-tehniline prog^ 
ress» ülikooli ja vabariiklike olüm- 
piaadivoörude eduka läbiviimise 
eest avaldati kiitust TRÜ organi
seerimiskomitee esimehele, patoloo* 
gilise anatoomia ja kohtuarstitea
duse käteedri professorile, medit-. 
siinidoktor L EO РОК К I L E.

Tööülesannete kaüäaegse kohuse
tundliku täitmise' eest ja seoses 70. 
sünnipäevaga avaldati kiitust )a 
premeeriti õpperaamatukogu riide
hoidjat M A G D A L E E N A  M U ULI, 

у Tööülesannete eeskujuliku täitihi- 
Se eest ning seoses 60. sünnipäeva^ 
ga autasustati TRÜ vanemtöödeju- 
ftatäja jaoskonna töödejuhatajat 
IILMAR K O M P U S T  aukirjaga.



Kahekümnes õppepraktikasuvi
(Algus 3, lk.)

Mõnedki on juba keskkoolis huvi
tunud taimedest, tegelnud kodu
uurimise või orienteerumisega ja 
omandanud muid geograafile vaja
likke oskusi. Koolijütsi erksa huvi-

fa omandatud teadmised jäävad 
indlalt meelde (veelkordne kinnitus 

sellele, kui oluline on varakult aren
dada erialahuvisid). Seevastu kipu
vad teadmised eelmisest praktikast 
ja loetud kursusest kiiresti lenduma. 
Küllap on käima läinud kõrgkooli- 
sessioonidel väljakujunev kiirõppi- 
mise ja -unustamise mehhanism, õp
pejõu põlisvaenlane, kellega on üha 
raskem võidelda kui ainete arv suu
reneb ning praktikaaeg lüheneb.

Lõpu lähenedes muutub aeg üha

kallimaks. Ohkad kergendatult, kui 
ei pea päevast tundigi kinkima sel 
aastal nii pealetükkivale vihmataa- 
dile. Siiski koguneb viimasele päe
vale töid, mida oleks võinud varem
gi lõpetada. Tuleb ära anda taime- 
kogu, ühistööna kokku panna 
koondaruanne. Kuigi igaühelt tu
leb vaid tükike kaarti, natuke 
teksti, nimesid, numbreid, ikkagi 
võtab see aega õhtuni ja kipub ve
nima ööni. Et andmete laekumine 
välimärkmikest ja graafikuist laa
buks seekord kiiremini, on ametis
se pandud dispetšer. Tihti on olnud 
nii, et kõige palavamal ajal, lõpu 
eel peab mõni tingimata varem 
lahkuma, jättes oma osa teiste teha. 
Küll on hea, et tänavu ei langenud

praktika lõpupäevale ühtki puima- 
ega matusepäeva, laulu- ega spor
dipidu ...

Noh, nüüd on kõik valmis! Keegi 
ei jätnud vastamist sügiseks. Keegi 
ei saanud viga ega tõbe. Riistad on 
koos. Koostatud kaardile ei jäänud 
valgeid laike. Aruandega võib ra
hule jääda. Juhendaja pakib sisse 
paberid ja taimed, raamatud ja va
rustuse, võtab oma elamise seitse 
asja selga ja hakkab reipalt astuma 
bussipeatuse poole. Üks «praks» on 
jällegi läbi. Varsti algab järgmine, 
uues kohas, uute osalistega. Selline 
on õppejõu SHvi.

Professor VIKTOR MASING

Segumasinal nimetatakse ma
leva sümboliks. Ilma selleta po
levat malevat ja malevata... 
Stopp! Vastupidi kahjuks veel 
ei ole, Õppeaasta esimese lehe 
tegemise ajal oli aga segumasin 
paljudele tänastele lugejatele 

elu keskpunkt, nii ka Antsla rüh
mas, kus see üles võetud sai. 
Võib-olla olid just siis need 
kõige kibedamad päevad — ega 
poolik tõõ vist küll tegijat kiida. 
Ja lepingupartnereid pole kena 
alt vedada. Eks või noormehed 
neidki musklirammu kasvamise 
eest tänada, tüdrukud aga kiru
da, sest kleidikäised on kitsaks 
jäänud. Kuid käsi südamel tu
leb tunnistada, et oli siin ja seal 
siidkäsi, kes teiste musklitel 
liugu lasid. Nagu ühes korrali
kus muinasjutuski on head ja 
halvad, virgad ja laisad, targad 
ja lollid olemas. Muinasjutuhalb 
näikse kõik elust võetud, aga 
kust hea? 011 kuidas oli, nüüd 
oleme jälle kõik koos ja üle 
kahe ja poole tuhande malevla
se meie hulgas, kes tänavu roh
kem kui viie miljoni rubla eest 
ehitanud. Segumasin on aga tä
nasest minevik. Ning ühtlasi ka 
tulevik, ja seda enam jutud te
ma ümber keerlevad.

458 üliõpilast 24 rühmas ja 
kahes vahetuses. Pildile jäädvus- 
tatu on üks neist. Nende arvude 
taga seisab ka malev, täpsemalt 
suvemalev, mis nüüd päriselt 

suurde malevasse kuulub.
Tööd tehti mööblikombinaadis, 

õlletehases, konservitehases, põl
lutöömasinate tehases «Võit» ja 
Teedla sovhoosis ning nagu hal
dusprorektor Ülo Saag ütles, 
võis suvemalevlasl peaaegu igal 
ülikooli objektil näha. Ametis 
oldi ka klassikalise muinastea
duse muuseumi kordategemi

sel.
Tänaseks on suvemalev *77 oma 

tegemised lõpetanud, parimadki 
selgunud. Sotsialistliku võistlu
se võitis ehitustrusti II vahetuse
II rühm (komandör Andres-Aare 
Tooming). Teiseks tuli Teedla I 
vahetus (komandör Jüri Lille- 

mägi) ja kolmandaks mööbli
vabriku I vahetus (komandör 
Ervin Luur). Selle aasta suve- 
malevat juhtisid komandörina
III kursuse rakendusmatemaati- 

katudeng Vambola Kase ja 
komissarina komsomolikomitee 

asesekretär Aili Pikat.
«Malevlased olid hakkajad, 

eriline tänu kuulub neile, kes töö 
kõrvalt ka omanäoliste ettevõt
mistega välja tulid, kes ise en
dale suve ehtsaks suveks tegid,» 
arvas Vambola Kase.

RA IVO  KULLI foto

Uusi trükiseid
Füsioloogia ja biofüüsika. Metoodilisi 

materjale füsioloogia ja bioffifisika õp
pimiseks. Koostanud E. Vasar ja 
'£, Hansson. Tartu 1977, 62 lk„ 5500 eks,, 

10 kop.
Naturschutz, Umweltschutz und Land

schaftspflege für Geographie- und Bio
logiestudenten von A . Pommer. Tartu 

1977, 70 lk., 300 eks., И  kop.
S. Russak. Periodontildi diagnostika ja 

ravi meetodid. Tartu 1977, 44 lk,, 
1000 eks., 7 kop. , ,

Texte für Pharmazeuten II (Deutsch- 
Estnisches Wörterverzeichnis). Tartu
1977, 60 lk., 500 eks., 11 kop.

Texts for Athletes. Compiled by 
j. Soontak. Teine trükk. Tartu 1977, 

44 lk„ 500 eks., 8 kop.
H . Tihane. Onkouroloogia. (Urogeni- 

taalsüsteemi tuumorite etiopatogenees, 
diagnostika ja ravi). Tartu 1977, 98 Jk., 
1000 eks., 19 kop,

Tddseadusandfus, Valimik normatiiv

akte I. Tarta 3977, 112 Ш., Ш  eks., 

22 kop.
TWeeadusandlus. Valimik normatiiv

akte II. Tartu 1977. 98 Ik., 600 eks., 

19 kop,
Tõõseadusandius. VaHmife normatiiv

akte III. Tertu 1977, 540 5k,, 600 eks., 

27 kop, '

Postulaadid

Tsiviilkaitseõppus 
ülikooli juhtkonnale
19. ja 20. mail viis rektor prof.

A. Koop ülikooli juhtkonnale läbi 
tsiviilkaitse siaabiõppuse. õppuse 
käigus said ülikooli ja teaduskon
dade tsiviilkaitse staapide liikmed 
ning linnavälise tsooni objektide 
juhid hulgaliselt kogemusi ülikooli 
evakuatsiooni juhtimise, isikkoos
seisu kaitse organiseerimise-, üli
kooli ja linnavälise tsooni objekti
de juhtide praktilise koostöö alal.
Oma ettekannetes näitasid prorek
torid U. Palm ja V. Haamer, õppe
osakonna juhataja M. Salundi, füü
sika-keemiateaduskonna dekaan 
V. Past ja majandusteaduskonna 
tsiviilkaitse staabi ülema asetäitja

PILDIL:

Füüsika-keemiateaduskonna dekaan V. Past kannab rektorile ette 
oma lahenduse teaduskonna evakueerimise kohta.

E D U A R D  SAKI foto

Komsomoliaruestus 
jälle korda

J. Sepp põhjalikku ülikooli (teadus
konna) evakuatsiooniplaani tund
mist. Rektori käskkirjaga avaldati 
neile tänu.

Teaduskondade staabid täitsid 
neile pandud ülesanded. Nende la
hendusi hinnati järgmiselt: füüsika- 
keemiat. — väga hea; ajaloot., fi
loloogiat., matemaatikat. — hea; 
arstit., bioloogia-geograafiat., keha
kultuurit., majandust., õigust. — 
rahuldav, õppuse hea organiseeri
mise ja informatsiooni operatiivse 
töötlemise eest avaldati tänu R. Re
basele, L. Kupermanile ja V. Ba 
ronile.

Pärast suvepuhkust algab taas 
komsomolielu töörohke argipäev. 
Hea peremees teeb ree korda juba 
sügisel, nii meiegi.

Lugupeetud I kursuse üliõpilane, 
kommunistlik noor!

Sinu esimeseks komsomoliülesan- 
deks on end TRÜ komsomolikomi
tees (peahoone vasak tiib, II kor
rus, ruum 208, arvestussektor) kom- 
somoliarvele võtta. Arvestussektor 
on avatud igal tööpäeval kella 9—
18, ka laupäeval, 3. septembril. Vii
mane tähtaeg on esmaspäev, 5. sep
tember.

Komsomol ikomi teesse tulgu ka 
need I kursuste kommunistlikud

noored, kellel ÜLKNÜ liikme ar
vestuskaarti mingil põhjusel enda 
käes ei ole või kes on end eelmi
sest algorganisatsioonist jätnud ar
vel t*ma ha võtmata.

Samuti peavad arvestussektorisse 
tulema need, kes astusid ülikooli 
0-kursuselt.

MALLE OM ANN,

TRÜ komsomolikomitee 

arvestussektori juhataja

ELKNü TRÜ komitee koosolek, 
toimub teisipäeval, 6. septembril; 

kell 18 komsomolikomitees.

T A G A S IH O ID L IK U K S  V E ST L U 
SEKS  E S IM ESE  K U R S U S E  ÜLI
Õ PILA STEG A , ERITI F IL O L O O 

G IDEG A .
J. Te kõik olete väga andekad 

ja te kõik olete isiksused —  
muidu poleks te ju ülikooli sis
se saanud. Ometi peab teile vor
mimüts pähe mahtuma.

2. Valitud eriala on nagu 
kombekas tütarlaps: esimesel 

tutvumisel musi ei anna.
3. Teaduse omandamisel ei 

saa paraku kasutada masin
lüpsi. See töö tuleb endal ära 
teha, ainult enne tuleb hoolega 
vaadata, et ei hakataks härja- 
värssi sõõrutama.

(Läheb edasi)

AJAKIRJANDUSKONKURSS

ELKNÜ  TRÜ komitee ja ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toimetus 
kuulutasid 4. märtsil k. a. välja Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni 60. aastapäevale pühendatud ajaklrjanduskonkursi informatsioo- 
niliste kirjutiste (sõnum, intervjuu, reportaaž) ja publitsistlikus laadis 
kaastööde (portree, kirjanduslik reportaaž, esseistlik artikkel, retsen
sioon jne.) alal, milles kajastuvad tänapäeva ülikooli ja noorte elm 
ning probleemid, revolutsioonilised traditsioonid, teadusala saavutused, 
õppetöö ning ühiskondlik tegevus jne. Konkursist võivad osa võtta ük~ 
sikkirjutised ja ka järgnevad sarikirjutised.

Hindamisele tulevad kõik üliõpilasautorite kaastööd, mis ilmuvad 
pärast teadaande esmast avaldamist KU N I 30. O K T O O B R IN I 1977„- 

Konkursi tulemused tehakse teatavaks Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni aastapäevale pühendatud ajalehenumbris.

Töid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad ELKNÜ  TRÜ komitee, 
ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toimetuse ja ajakirjanduse õppejõudude 
esindajad.

Parimatele töödele on ette nähtud preemiad järgmiselt: INFORMAT-  
S IO O N IL IS E D  KIRJUTISED  —  5 preemiat i  15 rubla; PU BLITSIS 
TIKA: üks I preemia — 50 rubla; 2 II preemiat ä 30 rubla; 2 III pree
miat ä 20 rubla. Žürii võib preemiaid ka jätta välja andmata või neid* 
ümber jaotada.

ELKNÜ  TRÜ komitee, ajalehe «TRÜ» toimetus

Vabandame,
et 24. juuni lehte (nr. 20) 3. Ik-Ic olid 
sattunud jfirgmised veads Laforgue pro 
Lafargue, Jouržs pro Jauras (part. Jau- 
rös’i) ja lügeda 2. juuli (nr. 21) lehes 
õigusteaduskonna mittestatsionaarselt 

lõpetanuteks Viljam Niirman, Jaak Sam 
mul ning Sirja Tooming, mitte Viljam 
Kiirman, Jaak Sammal ja Sirje Too

ming.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рнйклнк Юлнкоол» («Тар
туский государственный университет»} 
Орган парткома, ректората, комитет® 
Л К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тар'П' 
Эстонская ССР.
Hans Hteidemanni nim. trükikoja trükk«.. 
Tartu, Ülikooli 17/19, III. OksiknumbrS
hind 2 kop. Teil, nr. 4225. M B -05389.
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Ainuüksi paljad arvud ja andmed ei anna 
alati täit pilti. Seepärast pöördusimegi lähema
te selgituste saamiseks uue maja ühe peremehe, 
eksperimentaalfüüsika kateedri juhataja profes
sor KARL- SAMUEL R EBASE  poole.

Pikisilmi oodatud õppehoone on nüüd valmis. 
Mille üle Teie kui füüsik kõige rohkem rõõmu 
tunnete?

Ometi ükskord saame korralikult praktikume 
läbi viia, varem oli tihti ühes ruumis ühel ajal 
koguni mitu praktikumi. Avaneb võimalus ka 
uusi kaasaegseid erilaboratooriume välja aren
dada. Ei olnud meil senini ruume nüüdisaegsete 
seadmete loomisekski. Uued laboratooriumid on 
varustatud mitmesuguste gaaside ja muude va
jalike seadmetega, mis võimaldavad teha labora
toorseid töid vastavalt praeguse teadus- ja teh
nikarevolutsiooni tasemel. Peale selle saame ha
kata erilaboratooriumide tarvis uut metoodikat 
välja töötama.

Arvatavasti olete ehituse käiku algusest peale 
jälginud. Kas tellija poolt tehti ka muudatusi? 
Kas mõned ettepanekud jäid arvestamata? Miks?

Muudatusi tuli muidugi ette. 1965. aastast, 
s. t. projekteerimise algusest oli mööda saanud 
tükk aega, vahepeal aga arenesid teadus ja teh
nika üha edasi. Need muudatused tulid küll pi
gem kasuks kui kahjuks. Siiski tuleb öelda, et 
kitsavõitu jääb veel teaduslikel laboratooriumi
del ja ega auditooriumegi teab kui palju ole. 
Asi on selles, et vahepeal läks ehitustööde mak
sumus suuremaks ning seetõttu tuli mõndagi et
tenähtut kärpida või hoopis välja jätta. Pessi
mismiks ei ole aga põhjust, sest füüsikakorpuse 
teist järku juba projekteeritakse. Sinna tulevad 
auditooriumid, arvutid, informatsiooniteenistus.

Kas eksperimentaalfüüsika kateeder on kolimi
sega juba ühele poole saanud?

Meie alustame selle nädala lõpus. Teoreetili
se füüsika kateeder, kelle ruumid kõige kõrge
mal, IV korrusel, on juba lõpetanud. Graafiku 
järgi on teiseks üldfüüsika kateeder, kes võtab 
enda alla III korruse ruumid. Meie hakkame 
paiknema II ja I korrusel. Praegu on I korru
sel veel tublisti koristada. Kolimisgraafikust ole
me igatahes ette jõudnud ja toime tulla looda
me varem kui planeeritud.

Kõik ruumid saavad uue mööbli. Lauad ja 
pingid on praegu kenad, puhtad. Kas need nii
suguseks jäävad, oleneb üliõpilastest. Tahaksi
me loota ikka heaperemehelikku suhtumist.

О
Füüsikahoone füüsikuile. Seda küll. Aga et 

ülikoolis on paljudel kitsas, siis antakse uues 
majas ruume ka teistele. Üle kolib ettevalmis- 
tusosakond, osa ajaloolasi. Üliõpilaste konstru- 
eerimisbüroos saavad aga töötada ka Tartu 
keskkoolide noored füüsikahuvilised.

VARJE SOOTAK

Kroonika
Hengo Kings

Õ IG U S T E A D U S K O N N A  dekaan

26. maist. Sündinud 1935. a. 1959.a. 
lõpetanud kiitusega TRÜ õigustea
duskonna. Töötanud Harju Rajooni 
aseprokurörina ja Tallinna Linna 
abiprokurörina. 1963— 1965 kaug- 
õppeaspirant kriminaalõiguse alal, 
1965— 1967 jätkas statsionaarse as
pirandina. 1967. a. kriminaalõiguse 
ja -protsessi kateedri vanemõpeta
ja, 1974. a. dotsent. Kandidaadiväi

tekirja kaitses 1968. a., samast 
aastast õigusteaduse kandidaat.

N LK P  liige.

torit. Praegu töötab meie põllumajanduses 2 300 000 traktorit, 680 000 
teraviljakombaini ja muud masinat. Kolhooside ja sovhooside majan
duslik areng, põllumajanduse järkjärguline viimine tänapäeva indust- 
riaalalusele, maatöötajate elujärje, kultuuri ja olmetingimuste pidev pa
ranemine viivad linna ja maa vaheliste oluliste erinevuste likvideeri
misele.

Tunduvalt muutunud on haritlaskonna ilme ja tema osakaal rahva
majanduses. Rohkem kui kolmel neljandikul rahvamajanduses tööta
jaist on kõrgem või keskharidus. Uurimisasutustes töötab ligi 1,3 mil
jonit teadustöötajat, kes on viinud meie teaduse esikohale maailmas.

Täielikult on likvideeritud ekspluataatorlike klasside jäänused ja sel
lised kapitalistlikule ühiskonnale omased pahed, nagu tööpuudus, vae
sus, sotsiaalne ja rahvuslik rõhumine. Vastastikuse tiheda koostööga 
ja üksteise abistamisega on likvideeritud veel 1936. aastal säilinud 
üksikute liiduvabariikide majanduslik ja kultuuriline mahajäämus ning 
kindlustatud erinevate rahvuste täielik, reaalne võrdõiguslikkus. On  
tugevnenud meie ühiskonna sotsiaalne homogeensus, arenenud töö
lisklassi, talurahva ja haritlaskonna liit ning tihe koostöö erinevate 
rahvaste vahel. On kujunenud uus ajalooline inimühendus — nõuko
gude rahvas.

«Me oleme rajanud uu« ühiskonna, mille sarnast inimkond varem 
ei tundnud,» märkis L. I. Brežnev N LK P  X X V  kongressil. «See on 

kriisideta, pidevalt kasvava majandusega ja arenenud sotsialistlike su
hetega tõelise vabaduse ühiskond.»

Arenenud sotsialistliku ühiskonna ülesehitamisega, kõigi rahvakih
tide asumisega töölisklassi ideelis-teoreetilistele positsioonidele muu
tus proletariaadi diktatuur terbetuks, riik kasvas üle üldrahvalikuks.

Võrreldes 1936. aastaga on Nõukogude Liidu tänapäeva rahvusvahe
line seisund täielikult erinev. Tol perioodil olid Nõukogude Liit ja 

Mongoolia Rahvavabariik nagu kaks üksikut sotsialistlikku saart ka
pitalistlikus maailmas. Imperialistid soosisid fašistliku Saksamaa ja 
Itaalia agressiivset tegevust, mis kavandasid sotsialismi likvideerimise 
ja meie rahva orjastamise plaane. Fašistliku agressiooni purustamisega 
Suures Isamaasõjas pani Nõukogude Liit aluse sotsialistlikule maa
ilmasüsteemile, mis on juhtivaks jõuks kaasaegsetes rahvusvahelistes 
suhetes. Oluliselt on nõrgenenud kapitalismi positsioonid. Sotsialismi
leeri toetatud rahvuslik vabadusvõitlus purustas häbiväärse koloniaal
süsteemi. Mõõtmatult on kasvanud Nõukogude Liidu rahvusvaheline 
autoriteet. Tänapäeva oluliste rahvusvaheliste probleemide lahendami
ne on mõeldamatu meie maa osavõtuta. Sotsialistliku maailmasüsteemi 

(Järg 3. lk.)

О 8980 m2 kasulikku pinda;

О  823 töökohta laboratooriumides;

О  ügi 3 miljoni rubla eest ehitus- ja montaaži- 
töid;

A ren en u d  sotsialistliku 
ühiskonna konstitutsioon

Sotsialistliku riigi konstitutsioon on reaalne, kajastades majandus
likus ja kultuurilises ülesehitustöös juba kättevõidetud saavutusi. Sel
les osas erineb sotsialistliku riigi konstitutsioon diametraalselt kodan
like riikide põhiseadustest. Viimased sisaldavad arvukalt kõlavaid dek
laratsioone (nagu «võim kuulub rahvale, tuleb rahvast» jt.), mis on 
mõeldud vaid rahva petmiseks ning kodanliku demokraatia valelikuks 
ülistamiseks.

Võrreldes 1936. aastaga on meie maa oma arengus astunud edasi 
tohutu sammu. Tol ajal oli sotsialismi aluste rajamine alles lõppemas.

Tööstustoodangu mahu poolest jäi Nõukogude Liit kaugele maha 
enam arenenud kapitalistlikest riikidest. Praegu annab ta viiendiku 
maailma tööstustoodangust, olles paljude toodete väijalaske poolest 
esikohal maailmas. Täielikult on muutunud meie ühiskonna sotsiaalne 
pale. Ühes meie maa industrialiseerimisega on kasvanud töölisklass, 
moodustades kaks kolmandikku rahva üldarvust. Tänapäeva tööline on 
vajalike tehniliste teadmiste ja oskustega, poliitiliselt küps inimene, 
kes aktiivselt võtab osa meie riigi juhtimisest.

Muutunud on ka talurahvas. Tänapäeva kolhoosnikud on enamikus 
sündinud ja üles kasvanud sotsialismi tingimustes. 1936. aastal astus 
sotsialism külas oma esimesi samme. Kolhoosid olid tehnikaga hal
vasti varustatud, valitsesid suured erinevused linna ja maa vahel. Tä
napäeval on loodud põllumajanduslik suurtootmine, kujunenud nüüdis
aegsed kolhoosikülad, mis elanikele pakutavate mugavuste poolest ei 
erine linnast.

V. I. Lenin unistas sellest, et anda põllumajandusele 100 000 trak

Jüri LA A N E  foto
О  laboratooriumid, kateedriruumid, söökla, saal, 

raamatukogu;

О  tehnikatalitus soojasõlme, trafojaama, külma- 
seadmete, õhukonditsioneerijate, kompressori
te ja muuga.
Riiklik komisjon andis ehitusele hinde «väga 
hea.»

О
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Kuidas õppis 1976. a. 
esm akursusla ne?

Esimesele kursusele võeti taas vastu enam kui tuhat ÜMõplast, Sisseastumis
eksamite hitided ja keskkooli lõputunnistus jäävad üliõpilaste isiklikesse toi- 
mikuisse. Nende alusel on ületatud konkursibarjäärid, nende alusel võime en
nustada äsja vastuvõetute käekäiku kõrgkoois.

Nii nagu kõigi eksamite soor tamise vajalikkuse üle on po'emiseeritud, on 
seda tehtud ka sisseastumiseksamite osas. Esia gu el ole ül õpilaskandidaat de 
vä jaselg tamiseks paremat süsteemi pakutud. Kahel viimasel aastal on vastu
võtul rakendatud ka nn. eksperimenti.

Kuidas töötas esmakursuslane möödunud õppeaastal? Toon mõnin
gad statistilised andmed. 1976. aastal võeti vastu 1097 üliõpilast, seal
hulgas täitis eksperimenditingimused 293. Sügissemester ja talvine 
eksamisessioon näitasid, et väga hästi jõuab edasi 13,6% üliõpilastest, 
hästi 42,7% ning ülejäänud vahelduvalt või raskustega. Talvesessiooni 
edukus 1 kursusel oli 88,4% (ülikooli keskmine 90,1%), kevadsessioo
nil 91,0% (88,4%). Edukuse mõningane kõikumine nooremal kursusel 
ei ole ootamatu.

Kuidas kujunes talvine 88,4%? Määravaim on nende üliõpilaste osa
kaal, kes kuuluvad sisseastumistulemuste järgi gruppi «said ka ra
huldavaid hindeid». Nende edukus 84,0% vähendab tunduvalt hea pa
gasiga ülikooli astunute osatähtsust. Eksperimendiga vastuvõetute] oli 
sügissemestri järel õpiedukus vastavalt 96,4 (10 palli) ja 92,0% (9 
palli). Et õpiedukuse protsent ei näita otseselt teadmiste kvaliteeti, 
siis vaatleme täiendavalt veel mõningaid arve. 26%  eksperimendiga 
sissesaanuist õpib ainult «väga headele», üldkonkursi korras headele 
hinnetele eksamid sooritanuist — 8,3%. Nn. segahinnetega vastuvõe
tud üliõpilased iseloomustavad üliõpilaskontingendi lahjemat osa, kus 
tulemused keskmisest madalamad, läbikukkumine eksamitel ja välja
langevus suur. Teiselt poolt seostub see üldiste vastuvõtuprobleemi- 
dega, sealhulgas konkursiga erialade kaupa. Kus valik väike, seal ka 
tulemus tagasihoidlikum, hiljem raskused, et vähemalt rahuldavalt 
edasi jõuda. Kahtlemata ei peitu hilisema tõö tulemused ainult vastu- 
võetuid iseloomustavates suurustes, vaid ka kõrgkooli töö neis puudu
jääkides, mis ei luba veel võtta täielikult arvesse iga üliõpilasgrupi, 
iga üliõpilase individuaalseid näitajaid.

Õppeprotsessi praaki näitavad väljalangevus, ebaedukusest tingi
tud võlgnevused, distsipliini puudused jm. Neid esmakursuslasi, kes 
pärast eksamisessiooni ei saanud rahuliku südamega puhata, kellel sti
pendiumi saamise lootused täielikult kadunud, oli talvel 133 (s. t. enam 
kui iga kümnes) ja kevadel 85. Võlgnevused tuleb likvideerida hilje
malt esimese kuu jooksul arvates järgneva semestri algusest, vastasel 
korral on ülikoolist väljalangemine paratamatu. Möödunud õppeaastal 
oli neid 1 kursuse üliõpilasi, kellel tuleb otsast alustada (I kursusele 
ei taastata ega ole võimalik ka üle minna teise õppeasutusse), 75. See
ga on umbes kolmandik väljalangevusest seotud just kõrgkooli astu
nutega. Edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleeriti 38 üliõpilast, vääritu 
käitumise pärast 8, õppedistsipliini jämeda rikkumise eest 4. Et elu- 
kutsevalik ei ole kerge ülesanne, kinnitavad need 22 üliõpilast, kes 
lahkusid omal soovil, tunnetades suhteliselt kiiresti, et valitu ei osu
tunud meelepäraseks või oli liiga raske.

Arvestades sisseastumiseksamite närvipinget, konkurssi ja kõigi üli
õpilaskandidaatide siirast soovi saada kõrgkooli ning omandada vastav 
eriharidus, on kurb pilku heita eespool toodule.

Esimene kursus on 1976. aasta vastuvõetute jaoks saanud minevi
kuks, kätte on jõudnud järgmine aste oma eksamite ja arvestustega. 
Kahtlemata ei näita kaks esimest semestrit veel üldisi tendentse, 8— 10 
järgnevat teevad oma korrektiivid, paratamatult on veel neid, kellel 
võib stuudium katkeda. _ ,

Tänastele esmakursuslastee jääb soovida head käekäiku, väga tosist 
pealehakkamist. Ärge laske end ahvatleda üsnagi petlikust esimesest 
muljest, et ülikoolis õppimine ei olegi raske, et läbi saab ka poole koor
musega töötades. Nagu näete, on tegelikkus teistsugune.

MATI SALUND1, 
õppeosakonna juhataja

noorsoofestivalile mõeldes». Pari
maks tunnistati Riina Pulga «Alma 
mater», mida koos teiste paremate
ga võib praegu näha komsomoliko
mitees. Isetegevuskonkursil toodi 
rahva ette 11 erinevat kava.

Tublimad

Pingelisest sotsialistlikust võist
lusest tulid auga välja ehitustrusti
II rühm, mööblikombinaadi ja 

■ Teedla I vahetuse rühm, õlletehase
II vahetuse rühm ja TRÜ II vahe
tuse III rühm. Tubli töö eest vää
rivad kiitust Edith Säästla Teedla I 
vahetuse rühmast (kes pealekauba 
ka ilusaid plakateid joonistas), Ene 
Lokk ehitustrusti III rühmast, Tii
na Peetso, Ivo Mahhov ja Tiina 
Kuul mööblikombinaadi I vahetuse 
rühmast. Ja veel paljudele teistele 
aitäh! Eriti aga ehitustrusti nelja 
rühma neile liikmeile, kes töötasid 
kaks vahetust järjest.

Tublimad malevlased sõitsid 2. 
septembril Musta mefe äärde. Ka
henädalase ekskursiooni marsruut 
viib läbi Riia, Vilniuse, Kiievi, 
Simferoopoli, Jalta ja Kišinjovi. Pa
rimaid on ootamas Krimmi, Sotši 
ja Võsu puhkekodude tuusikud. 9.— 
28. septembrini on Bulgaaria RV-s. 
preemiareisil suvemaleva komissar 
Aili Pikat, mööblikombinaadi rühma 
komandör Ervin Luur ja õlletehase 
rühma komandör Ülar Loolaid.

Mis veel tulemas on

Kunagi oktoobris-novembris, kui 
lõplikud kokkuvõtted töösuvest 
tehtud ja kõik diapositiivid valmis, 
peetakse suvemaleva^ball.

Aga terve septembrikuu on suve- 
malevlased, nüüd juba II kursuse 
üliõpilased (ainult arstiteaduskon
nast III kursus), ja kõik nende 
kursusekaaslased, kellel suvel muud 
tegemised olid, tööl. Umbes 500 
üliõpilast läks appi Valga, Põlva, 
Jõgeva ja Tartu rajooni põllumees
tele. Linna jäänud töötavad kon
servi- ja õlletehases, raamatukogu 
ja füüsikahoone juures. Osa majan
dusteaduskonna raamatupidamise 
eriala üliõpilasi rakendati TRÜ raa
matupidamisosakonnas, biolooge 
botaanikaaias.

TEA SILD

Suvemalev’ 77
töötas komandör Vambola Kase ja 
komissar Aili Pikati juhtimisel 24- 

. rühmalisena ja kahes vahetuses. 
Töösuvi algas 4. juulil ja lõppes 

' 26. augustil.

Mida tehti

Ülikooli peahoone ja teisedki õp
pehooned said suvemalevlaste käe 
läbi ilusaks. Vana värskendamise 
kõrval aga ehitati uutki: ehitus
trusti rühmad ülikooli raamatukor 
gu ja õmblusvabriku «Sangar» uut 
hoonet. Heakorrastati Anne linna
osa. õlletehases villiti siirupit ja 
«Värskat». Konservitehases mari- 
neeriti kurke ja tehti õunamahla1. 
Mööblikombinaadis töötasid suve
maleva rühmad nii mööblitsehhiš 
kui ka kombinaadi, kapitaalehituse 
osakonnas. Traditsiooniliselt oli üks 
rühm ülikooli šeflussovhoosis Teed- 
las. Suvemalevlaste abi kasutati к к 
ülikooli arvutuskeskuses, raamatu- 
pidamis- ja kaadriosakonnas, ga- 
raažis, botaanikaaias, vastuvõtuko
misjonis jm.

Vaba aeg

Terve malev käis laevasõidul möö
da Emajõge ja kogunes 17. augus*- 
til Lemmatsisse fašismiohvrite mär 
lestusmärgi juurde avaldamaks 
oma hukkamõistu neutronpommi 
valmistajaüe. 20. ja 21. augustil 
kogunesid II vahetuse rühmad Pi- 
kasilda, aga I vahetusele mängis 
ilm vingerpussi: kokkutulek jäi 
hoopis ära. Isetegevuskonkursi ja 
plakativõistluse eesmärgiks oli lei
da uusi talente. Rohkearvulisest 
osavõtjaskonnast said paljud iga
tahes julgustust edaspidiseks. Pla- 
kativõistlufele esitati täpselt 100 
tööd kümnel soovitatud teemal: «60 
aastat Suure Sotsialistliku Oktoob
rirevolutsiooni võidust meie maal», 
«Hea töö on nagu ilus laul», «Õp
pida, õppida, õppida!», «Tudeng — 
tulevane noor spetsialist», «Noor 
olla on kevadet südames kanda», 
«TRÜ läbi aegade», «TRÜ suvema
lev», «Kui kogu maailma rahvad ...»  
«Sõjale — ei!» ja «Lähenevale

Kroonika

Vainer KrinaB

M AJANDUSTEADUSKONNA de

kaan 1. septembrist. Sündinud 
1929. a. 1954. a. lõpetanud kiitusega 
TRÜ õigusteaduskonna. Samast 
aastast kuni 1957 poliitökonoomia 
aspirant. Juhatanud «Edasi» pro- 
pagandaosakonda, olnud toimetaja 
asetäitja, samal ajal ka ülikoolis 
loenguid pidanud. 1963. a. raama
tupidamise kateedri vanemõpetaja,
1968. a. rahvamajandusharude öko
noomika kateedri dotsent. 1974. a. 
juhatab sama kateedrit.

Kandidaadiväitekirja kaitses 1964.

a. Majandusteaduse kandidaat.
1968— 1974 majandusteaduskon

na dekaan.

NLKP liige.

R e kto ri
k ä s k k iri

Rektor avaldab tänu geoloogia- 

kateedri juhatajale ARVO RÖÕ- 

M USOKSALE 25 aastat kestnud tu

lemusrikka teaduslik-pedagoogilise 

töö eest meie ülikoolis ja dotsent 

LEO TIIGILE kauaaegse eeskuju

liku töö eest ning soovib talle sisu- 

rikast pensioniiga, tarmukust ning 

tugevat kervist

Komsomolitöetajate esimesed suvemSngud
2.-4. septembrini toimusid Rapla 

rajoonis Inglistes vabariigi komso- 
molitöötajate I suvemängud. 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee võist
konda kuulus ka TRÜ 5-liikmeline 
esindus (Mercedes Pent, Aili Pikat, 
Inna Koiv, Mart Kull ja Kalle Liiv).

Tublilt esines meie komsomoliko
mitee sekretäri asetäitja M. Pent, 
kes tuli suvemängude võitjaks kau
gushüppes ja kuulitõukes, jagas 
3.—4. kohta 100 m jooksus ning 
oli neljas 500 m jooksus. Tartu lin
na komsomolikomitee II sekretär 
Sirje Nöps võitis 100 ja 500 m jook

su. Spordiviktoriinis oli Tartu võist
kond neljas. Suvemängude üld
võitjaks tuli Kohtla-Järve linnako
mitee, järgnesid Jõgeva, Pärnu lin
na ja Tartu linna komsomoli tööta
jad.

Meelelahutust pakkusid 'S. Nõm
mik ja L. Laats, ansambel «Kuker- 
pillid» ning diskorid. Emotsionaal
se demonstratsioonprogrammi esita
sid ELKNÜ Keskkomitee spetsiali
seeritud operatiivrühma liikmed.

Heameel oli taas kohata TRÜ 
kasvandikke: D. Visnapuu (ELKNÜ 
KK sekretär), H. Soova (ELKNÜ

KK üliõpilasosakonna juhataja), V. 
Talu (Jõgeva Rajoonikomitee I sek
retär), V. Riismaa (Tartu Rajooni
komitee I sekretär), P. Krass (Rak
vere Rajoonikomitee I sekretär), J. 
Saarniit (Pärnu Linnakomitee f 
sekretär), R. Villig (Tartu Rajooni
komitee sekretär), A. Raa (Tartu 
Linnakomitee sekretär) jt. :

Tore nädalavahetus Inglistes an
dis energiat, _palju uusi tuttavaid 
ning häid mõtteid edaspidiseks.

KALLE LIIV, i
ELKNÜ TRÜ komitee 

sekretär

Kehakultuur ja  sport ülikoolis
1802—1977“

on näituse pealkiri, mis õppehoone nr. 3 (V. Kingissepa t. 19) II korruse saalis avatud on.
Rikkalik pildimaterjal annab ülevaate Tartu üliõpilaskonna spordiharrastustest 175 aasta vältel ning 

kehakultuuriteaduskonna õppe-ja teadustegevusest. Fotomaterjalile ja lühikestele vahetekstidele toovad 
vaheldust auhinnad, mälestusesemed, vimplid, märgid jms.

Näitust saab külastada esmaspäevast reedeni kell 15— 18.
Jüri LAANE foto

Parim  luuregrupp

Füüsika-keemiateadus- 

konna luuregrupp koos

seisus M. Anso, I. Kur

vits, J. Maasepp, J. Häm- 

malov, E. Jürma, P. Ri.ts- 

laid, V. Šor, M. Roos, 

V. Pihl, E. Parv, P. Hiob,

H. Harju, M. Steinberg, 

A. Prukas ja O. Lillmaa 

saavutas vabariigi luure- 

allüksuste võistlustel 

1976. ja 1977. a. esikoha. 

Eduard SAKI foto



Postulaadid
(Hakatus eelmises lehes)

4. Mõnikord on hea ka mõelda. 
Ärge kartke, pealuu on siiski nii
võrd massiivne, et liikuvad mõtted 
seda seestpoolt niipea läbi ei ku
luta.

5. õppejõudude hulgas on kül
lalt levinud nõrgalt põhjendatud, 
kuid seda raskemini kummutatav 
arusaamine, et haridus ei seisnevat

mitte ainult teadmistes, vaid ka 
oskuses teretada, süüa ja juua, ha
bet ajada, särki vahetada, kaela ja 
hambaid pesta, kord kuus pükse vli- 
kida jms. Olge ettevaatlikud niisu
guseid õppejõude kohates!

6. Ühiselamus käitu nagu kodus. 
Kui sa kodus oled harjunud mööb
lit lõhkuma, seinu määrima ja mürt
su tegema, tee seda häirimatult ka 
siin. Harjumuse jõud on suur ja 
pole mõtet sellega võideldes ener
giat raisata. Sel kombel elades 
saad rutem oma päriskodusse ta
gasi.

7. Elu on täis paradokse: nõud
likku õppejõudu kirutakse, tal on 
mitu ülivaimukat hüüdnime, aga 
lõpuaktusel saab ta millegipärast 
kõige rohkem lilli.

8. Ladina keel olevat surnud keel. 
Aga ajalugu tegeleb ju peaaegu et 
ainult surnud meeste ja surnud as
jadega ja ometigi olevat ta üpris 
huvitav teadus.

9. Igav loeng on siiski väärt,, et 
seal istuda. Esiteks: ta õpetab vas
tupidavust ja eneseületamist. Tei
seks: ta õpetab hindama huvitavaid 
loenguid. Kolmandaks: ega ta nii 
'igav ei olnudki, kui talle tagant
järele mõelda.

10. Kui sul jääb üle niisugust 
aega, millega sa ei oska midagi 
peale hakata, on asi väga halb.

11. Rumalus oleks arvata, et 
mingi keele võib selgeks õppida 
ettenähtud keeletundides. Veel ru
malam oleks süü ajada keeleõpetaja 
kaela: mind ei õpetatud!

12. Inimlik rumalus ja juuste pik
kus ei ole tõepoolest mitte võrdeli- 
sed suurused. See on ammu tõesta
tud. Kuid sellest hoolimata olevat 
mõnda vaimuhiiglast juuksuri juu
res nähtud.

13. Ara imesta: tõelisi geeniusi 
on õppejõudude hulgas palju vä
hem kui teie seas. Suurem osa on 
keskpärased. Ja ometi peavad ne
madki oma ametis toime tulema. 
Nemad enamasti tegelevadki sinu
ga, et sinu geeniust keskpärasusest 
kõrgemale upitada.

14. Kui sa esimesel kursusel oled 
väga tark ja viimasel tunned en
nast rumalana, siis on sinu areng 
läinud õiges suunas.:

15. Ülikooli peahoone vajub. Ärge 
uskuge kuulujuttu, et selle ohtliku 
nähtuse peatamiseks hakatakse pea
hoones pidama vähem ja kergemaid 
loenguid.

JUHAN PEEGEL

Võtame kaheksa päeva tagasi. 
Mõned tunnid ka. On kuu esimene 
päev, peahoones vana ajanäitaja 
seierid jõudmas üheteistkümneni. 
Mõtleme ennast selle pildi sisse. 
Just niisugune nägi välja ülikooli 
pühamu — aula. See on täis eru
tusest õhetavaid esmakursuslasi. 
Rõdukohad hõivatakse niisama rut- 
,tu. Veel mõned minutid ja presii
diumi ning saali täitnute silmside
mele hakkab lisanduma kõne.

Rektor professor Arnold Koop 
toonitab alguse erisugust pidulik
kust: läheneb kodumaa 60, sünni
päev, lähenevad ülikooli 175. taas
avamise aasta sõlmsündmused.:

Aktus on avatud. Enamik, kuu
leb esmakordselt NSV Liidu hümni 
uues redaktsioonis. Enamik näeb 
ka ülikooli lippu esimest korda.

Päevakohane kõne on seekord 
NLKP ajaloo kateedri juhatajalt 
professor Johannes Kalitsalt. Üli
kool ja teadusliku mõtte keskus. 
Lahutamatud sõnad, mida kinnita
vad niisugused nimed nagu D. Ul- 
ianov, A. Veimer, A. Uibo, H. Ha- 
berman jt.

Ülikool ja nüüdsete päevade üli
õpilased. Nende õigused ja kohus
tused on kirjas meie uues põhisea
duse projektis. Seda ainult teada 
on vähe. Esialgne vaimustus kõrg
koolist vaibub peagi, selle asenda
vad kõhklused, ka rahulolematus. 
Nonda määratles professor J. Ka
lits noore spetsialisti kujunemis- 
teed. Eesmärgini jõudmiseks on ai
nult üks vahend — töö, õppimine 
ise.

Dotsent Hillar Palamets, NSV 
Liidu ajaloo kateedri juhataja, osu
tab presiidiumile ja lipukandjaile 
ning lausub: «175 aasta eest oli üli
kooli pere just niisama suur: 9 pro
fessorit ja 19 üliõpilast.» Praegu on 
Tööpunalipu ordeniga autasustatud 
Tartu Riiklikus ülikoolis ligi 6600 
üliõpilast ja ligi 700 õppejõudu.

Aula ajalugu, mida ta tuttavaks 
teeb, on ka alma mater'i ajalugu.

ülikooli kasvandik, EKP Tartu 
Linnakomitee esimene sekretär 
Johannes Lott tänab üliõpilasi se
nise kaasalöömise eest linna ehitus
tel. Kõrg- ja keskerihariduse 
minister Ilmar Nuut soovib ak
tiivsust, edu ja õnne. Samad soo
vid on ELKNÜ TRÜ komitee sek
retärilt Kalle Liivilt.

Enne kui meeshääled rõdult 
«Gaudeamusel» kõlada lasevad, an-

■ Я П !<' ? ' '

nab rektor parimaist parimaile sis- 
sesaanuile kätte üliõpilaspiletid.

*

Pärast avaaktust ajasime esime- 
se-koolipäeva-juttu MERIKE
KRUUSIGA, kellest 1. septembril 
sai ajalooüliõpilane. Merike lõpetas 
kuldmedaliga Pärnu 1. Keskkooli 
ja võis ülikooli astumisel kasutada 
medalistide privileegi sooritada vaid 
üks eksam. Pidulikul aktusel andis 
rektor Merikesele kätte üliõpilaspi
leti.

Missugune tunne valdab Sind 
täna?

«Uhke. Vana ülikool, millest nii 
palju kuuldud, on minugi kooliks 
saanud.»

Miks tulid õppima just seda eri
ala erinevalt vanematest õdedest, 
kes mõlemad valisid eesti filoloo
gia?

«Ajalugu huvitab. Et humani- 
taarala, seda tänu kodusele õhk

konnale, et just ajalugu, seda tänu 
emale: ta on ajalooõpetaja. Ja 
keeli ma ei armasta.»

Dotsent HILLAR PALAMETSAL 
tähistas 1. september kahekürime 
seitsmenda õpetaja-aasta algust, üli
koolis läheb aga 16.

Aastad ei olevat vennad. Kas üli
õpilane aastast 1977 erineb üliõpi
lasest anno 1961?

«Та on pikemaks kasvanud ja 
käib paremini riides. Aga lontusid 
oli siis ja on praegugi^»

Mida sooviksite üliõpilastele al
gavaks õppeaastaks?

«Et nad peaaegu 60-tunnise nä
dalakoormusega kuidagi toime tu
leksid.»

Soovime NSV Liidu ajaloo ka
teedri juhatajale dots. H. Palamet
sale ja ajaloo eriala I kursuse üli
õpilasele M. Kruusile viljakat koos
tööd!

VARJE SOOTAK 

ESTER SANK

Et ei oldaks ühekülgne
1. september sai paljudele meist 

üsna uue elujärgu alguseks. Eriti 
neile, kes kuue helevalge samba 
vahelt esmakordselt sisse astusid. 
Ja ka neile, kellele tänavune esime
ne koolipäev oli viimaseks esime
seks koolipäevaks, vähemalt (üli
õpilasena. See on selgumise ja sel
ginemise aasta, mille lõppedes ole
me teistsugused kui täna ja midagi 
hoopis erinevat sellest, kes viis 
aastat tagasi siia sammaste taha 
astus._See on vist ka loomulik. Nen
ne mõjutuste hulk ja mitmekülg
sus, mis me ülikoolist saame, ön 
väga suur. Suhtlemine inimestega, 
vaimsete väärtustega, kõik see, mis 
me omandame ja seegi, mis meist 
mööda voolab, ja lõpuks see, mil
les me ise osaleme — kõik kujun

dab meid. On vaja leida ainult 
enese jaoks optimaalseim võimalus 
ülikoolielust osasaamiseks.

Piirata oma eluruumi auditooriu
mi, tuubikumi ja ühiselamutoaga on ' 
lausa kuritegu enese ja teiste vas
tu. Sa ise ja sind ümbritsevad ini
mesed peavad osa saama kõigist 
sinu headest omadustest. Ka laul
misest. Rakenda seda, kui ta: sul 
olemas on! Võimalusi selleks on 
palju, üliõpilaskoorid nende seas.

Ülikooli naiskoorile on tänavune 
lauluaasta 33. Ükski neist sadadest 
tüdrukutest, kes selles kooris on 
laulnud, ei nõustu mõtteavalduse
ga, et see pole jätnud mingit eri
list mälestust. Igas aastas on mõn
dagi meenutamisväärset, igas kont
serdis ja laulupeos vaimustusejudi-

naid, igalt kontsertreisilt häid sõp
ru, igalt tavaliselt proovilt muusi
kat ja meeleolu, mis pole argipäine.

Kui sul on viisipidamist ja sa 
tuled igal teisipäeval ja neljapäeval 
kell 18.05 peahoone aud. 207 nais
koori proovile, siis saad osa nii 
mõnestki toredast sündmusest sel
le sõbraliku kollektiivi elus.

NB! Uusi lauljaid võtame vastu 
veel ainult 13. septembril!

Tänavune aasta toob traditsiooni
liste ettevõtmistena kaasa kaks se- 
mestrikontserti meie aulas (üks 
neist koos Tartu Akadeemilise 
Meeskooriga), kontserte Tartu koo
lides ja ettevõtteis, mõne lühema 
laulureisi Eestis. Suvel ootab ees 
naiskooride laulupäev Põlvas ja 

(Järg 4. lk.)

TBG uus semester
Pärast suvist pausi alustas jälle tegevust teoreetilise bioloogia grupp. 

Teisel septembril peetud avakoosolek tähistab ühtlasi uue perioodi al
gust grupi arengus. Kui senist tegevust võiks tinglikult nimetada 
TBG lapseeaks, siis nüüd ori jõutud noorukiikka. Senise üldise ja või
malikult kõikehaarava, seega samavõrra pealiskaudse enesesseahmimi- 
se asemele peaks tulema üksikute ТВ valdkondade põhjalikum ja süga
vam uurimine. Esialgu on plaanis kolm laiemat teemat: kõige ulatus
likum ja ühtlasi peamine — teoreetiline ökoloogia, veidi hiljem ka 
populatsioonigeneetika ja matemaatiline statistika kui bioloogia teoo
ria. ökoloogiast on üldise sissejuhatusena plaanis ära kuulata bio
loogiadoktor T. Frey vastavateemaliste loengute seeria. Sellele alusele 
oleks siis võimalik luua eriseminaridega juba põhjalik ja sügavuti sü
venevate teadmiste süsteem, ökoloogiaga tutvumise krooniks sel se
mestril peaks saama talvisel vaheajal Viitnal peetav üleliiduline ТВ 
talvekool. Kõnesolev talvekool on juba kolmas Moksva RO ТВ rühma 
eestvedamisel alustatud talvekoolide reast. Et ta on planeeritud Ees
tisse, siis on tema peamine organisaator meie TBG.

Loomulikult jätkub ka juba läbiproovitud töövorm — ettekanded 
TB-ga seostuvatelt aladelt, samuti teaduse metoodikat ja teaduslikku 
mõtteviisi puudutavad loengud antud ala spetsialistidelt. Loengule 
järgnevad tavaliselt arutelud, mis võimaldavad kuuldut kinnistada ning 
täiendada. Nende arutelude elavdamiseks ja taseme tõstmiseks tuleks 
aga varem tutvuda antud ettekannet puudutavate materjalidega. Sel
leks püüame teatada lektori ja loengu teema varem kui seni. Samuti 
tulevad rääkimisele-kuulamisele grupi liikmete ettekanded nendest 
probleemidest, millega igaüks ise tõsisemalt tegeleb.

Juba möödunud aastal oli kavas TBG liitmine ELUS-i üldbioloogia 
sektsiooniga, mis siiski kahjuks edasi lükkus. Võib loota, et sellel se
mestril see teostub, s', t. on plaanis luua ELUS-i juurde TB-ga tegelev 
sektsioon, mille tuumiku moodustaksid praeguse TBG liikmed.

Et aga TBG keskmine vanus kipub kasvama, on vaja ka noorte, 
vastselt ülikooli tulnud asjahuviliste juurdetulekut. Ei maksa lasta end 
grupi nimest eksitada — tegemist pole sugugi üksnes bioloogile huvi
pakkuva tööga, grupi liikmete seas on peale bioloogide ka mitmete 
teiste .teadusalade esindajaid. Kui aga keegi tunneb, et tema etteval
mistus võib-olla ei luba kohe täie tõsidusega grupi töösse lülituda, siis 
selle vastu on ka rohtu. Käesolevast aastast hakkab TBG juures tööle 
nn. tõsise bioloogia grupp, mille peamine ülesanne on kokkuvõtlikult 
tutvustada TBG senist läbikäidud teed ning aidata saada ülevaadet 
nendest probleemidest, mis on TBG-s juba läbi arutatud. Nii et TBG 
kaudu peaks iga asjahuviline suutma küllalt kiiresti grupi peamisse 
tegevusse sisse elada. Kuulutused koosolekute kohta pannakse välja 
peahoone ning Leningradi mnt. 25 ühiselamu teadetetahvleile ja bo
taanikaaia uksele. Jälgige reklaami, oodatud on kõik huvilised.

TÕNU OJA

India keeli õppimo
Äsja lõppenud Nõukogude— India sõpruskuu ja "peatselt algavad In

dia kultuuripäevad Nõukogude Liidus annavad tunnistust kahe riigi 
rahvaste järjest süvenevast sõprusest. TRÜ oriental i st ikakabi - 
neti õppekavas on India keeltele alati kuulunud aukoht. Käesoleval 
aastal saavad kõik huvilised alustada viie India keele õpinguid.

Juba 1956.. aastal alustas kabineti juhataja PENT NURM EKUND  
hin di keele kursuse juhendamist. India riigikeelest ja suurimast 
eluskeelest (üle 100 miljoni kõneleja) huvitatud on teretulnud ka tä
navu.

LINNART MÄLLI käe all saab tutvust teha koguni nelja India kee
lega.

S a n s k r i t  ja paal i  on iidsed kirjanduskeeled ja mõlema üli
rikka vaimuvara vahendamine eestikeelsele lugejale on alles algamas 
(vt. «Dhammapada» — ««Loomingu» Raamatukogu» nr. 24, 1977). 
Keelte suhteline' keerukus ei ole ületamatu. Tõestamaks nende õpita- 
vust hea tahtmise ja püsivuse korral, viitame kas või tänavuse ülikoo- 
lilõpetanu Maret Kargi mitmele juba trükistki ilmunud tõlkele.

Esmakordselt, õpetatakse tänavu t a m i i 1 i keelt,  mida kõneleb 
40 miljonit inimest ja mis evib India eluskeelte seas suurimaid ning 
väärtuslikemaid kirjandustraditsioone — viimaste algus kuulub meie 
ajaarvamise eelseisse sajandeisse. Draviidi keelena peaks ta huvi pak
kuma lingvistikahuvilistele: paljud uurijad pooldavad draviidi ja soo- 
me-ugri keelte suguluse teooriat. Just mõne päeva eest jõudis ühelt 
neist, Oxfordi ülikooli professorilt T. Burrowilt kingitusena orienta- 
listikakabinetti tema osavõtul koostatud «Draviidi keelte etümoloogiline 
sõnastik». - -

Kuigi tiibeti keele kõnelejad elavad peamiselt väljaspool In
diat, on tiibeti kultuurielu keskus viimastel aastakümnetel kandunud 
just sinna. Tiibetikeelse kirjanduse vanus, maht, sügav vaimsus ning 
asjaolu, et paljud Vana-India kirjandusteosed on säilinud üksnes tii
beti keeles, lubavad viimast kõnelejate vähesusest hoolimata (umbes 5 
miljonit inimest) pidada üheks maailma suurimaks kirjanduskeeleks. 
5—6 aasta jooksul on tiibeti keele õppimine ning uurimine laienenud 
otse plahvatuslikult ja kabinetil on teaduslikke sidemeid juba mitme 
uue tibetoloogiakeskusega, nende seas ka India Tiibeti Arhiivraamatu
koguga.

Kõiki India ja ka teiste Ida keelte huvilisi palutakse tulla teisipäe
viti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 12— 14 keemiahoone teisele kor
rusele tuppa 224 oma nime kirja panema ning õppetöö aega kokku 
leppima.

PRIIT RAUDNA

Arenenud sotsialistliku 
ühiskonna konstitutsioon

(Algus 1. lk.)

kujunemise tulemusena on poliitiliste jõudude vahekord rahvusvahelisel 
areenil muutunud täielikult sotsialismi ja rahujõudude kasuks. Selle 
tegevuse tulemusena on kujunenud reaalne võimalus vältida uut maa

ilmasõda.
Koik need muudatused meie maa siseelus ja tema rahvusvahelises 

positsioonis tegidki vajalikuks uue konstitutsiooni vastuvõtmise, et 
konstitutsioon vastaks tegelikule olukorrale, oleks reaalne. Võrreldes 
praeguse põhiseadusega sisaldab projekt rea uusi peatükke (sotsiaal
ne areng ja kultuur, välispoliitika, N SV  Liidu kodakondsus jt.), uusi 
sätteid majandussüsteemi osas, tunduvalt on laiendatud kodanike põhi
õigusi ja vabadusi, aga ka kohustusi, on tehtud rida muudatusi riigi

organite struktuuris ja ülesannetes.
4. oktoobril k. a. algava N SV  Liidu Ülemnõukogu erakorralise Is

tungjärgu päevakorras on uue konstitutsiooni vastuvõtmine. Pole kaht
lust, et uus konstitutsioon kujuneb kindlaks õiguslikuks aluseks meie 

maa edasises arengus kommunismile.

Professor A B N ER  U U STAL
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Vaidlused taasavatava rüütel- 
kondliku ülikooli asukoha ümber 
olid viimaks lõppenud siiski Tartu 
kasuks. Samal ajal andis end aga 
ülikooli kuratooriumis tunda võit
lus balti aadli konservatiivse ja 
liberaalse tiiva vahel. Esialgu olid 
ülikooli taasavamise juures aktiiv
semalt tegutsemas liberaalsema 
suuna esindajad, kuid mida reaal
semaks ülikooli taasavamine muu
tus, seda aktiivsemalt hakkas tegut
sema konservatiivne-reaktsiooniline 
tiib. Nii jäigi lõpuks kuratooriumi 
juhtimine konservatiivse suuna 
esindajate kätte. Eriti agaralt te
gutses salanõunik krahv G. A. 
Mannteuffel, kes oli ühtlasi ka se
nati liige ja seepärast sageli Pe
terburis viibis. Kuluaarides oli ju
ba olnud juttu sellestki, et pidades 
silmas tema kuulumist senati koos
seisu, oleks ehk soovitav valida 
teda ülikooli kuraatoriks. Tal oleks 
võimalik seal hästi ülikooli huve 
kaitsta. Ära ootamata selle kavat
suse realiseerumist, ühegi a m e t 
liku vol i tus eta  hakkaski 
krahv Mannteuffel esinema senatis 
ülikooli kuraatorina, esitledes end 
sellena koguni keisrile. Samuti hak
kas kuratooriumile oma «nõu ja abi» 
pakkuma salanõunik ja senaator 
Chr. B. v. Vietingshoff, kellel ülikoo
liga igasugused ametlikud suhted 
puudusid. Et kuratoorium pidi põhi
kirja järgi käima koos vaid 2 korda 
aastas, siis oli valitud kohapealseks 
alaliseks esindajaks viitsekuraator

parun J. F. Ungern-Sternbergi 
näol. Kõik kolm olid küll haritud 
mehed, kuid sellegipoolest tuntud 
oma konservatiivsete, isegi reaktsi
ooniliste vaadete poolest. On aru
saadav, et professorid suhtusid äär
mise umbusaldusega asjade aren
gusse kuratooriumis. Kuratooriumi
ga opositsioonis olevate professori
te juhiks sai füüsikaprofessor G. F. 
Parrot ja tema korter kujunes pro
fessoritele kokkutulekukohaks. Esi
meseks avalikuks lahkarvamuseks 
kuratooriumi ja vahepeal organisee
runud õppenõukogu (Conseil) vahel 
oli avaaktusel antava ametivande 
tekst. See nõudis professoreilt «tu
levikus teadaantavate statuutide» 
järgimist ja «kuuletumist kuratoo
riumile kui oma õiguslikule ülemu
sele». õppenõukogu liikmed keeldu
sid andmast ametivannet neile 
tundmatute statuutide alusel, sa
muti keeldusid nad vandega kinni
tamast kuulekust kellelegi teisele 
peale kõrgeima riigivõimu, millest 
ka kuratooriumi informeeriti. Ilm
selt jõuti selles küsimuses mingile 
kokkuleppele, sest avaaktus toimus 
väljakuulutatud ajal. Vaevalt aga 
olid avapidustused lõppenud, kui 
vastuolud õpetatud nõukogu ja ku
ratooriumi vahel taas üles kerkisid. 
Õpetatud nõukogu soovis suhelda 
kuratooriumiga võrdõigusliku or
ganisatsioonina, kuratoorium aga 
püüdis igati oma üleolekut säilita
da ja ka näidata. Nii näiteks vas
tas kuratoorium 2. juulil õpetatud

ELSA KU DU

nõukogu soovitusele valida kiriku- 
ajaloo professoriks Riia vaimulik, 
ratsionalistliku suuna juht ja vilja
kas kirjamees K. B. Sonntag, et 
selline ettepanek pole kooskõlas 
statuutide §-ga 26. Õpetatud nõu
kogu lükkas selle seisukoha tagasi, 
tehes sellest teatamise ülesand ks 
prof. Jaeschele «võimalikult leebes 
toonis». Edaspidi aga muutus õpe
tatud nõukogu toon üha nõudliku
maks ja kategoorilisemaks, eriti 
kui selgus, et kuratoorium oli enne 
laialisõitmist koostanud kohale
jäänud viitsekuraatorile instrukt
siooni, mis andis talle laialdased 
õigused. Nii näiteks oli viitsekuraa- 
toril õigus nõuda läbivaatamiseks 
akadeemilise kohtu akte ja protokol
le, igal ajal ilmuda õpetatud nõu
kogu koosolekule ning edasi lükata 
akadeemilise kohtu ja õpetatud 
nõukogu otsuste täideviimist. Ta 
võis igal ajal vallandada õppejõude 
ja ametnikke, olles tuvastanud ko
hustustest hoidumist, ebasobivat 
eluviisi või kardetavate põhimõtete 
levitamist. Ta pidi juhtima prorek
tori valimist ja samuti pidi tema 
juures hoiul olema suur akadeemi
line pitsat (tegelikult prorektori ko
hustus). Viitsekuraator, kellel pol
nud kuratooriumis hääleõigust, tuli 
võtta õpetatud nõukogu alaliseks 
liikmeks otsustava hääleõigusega. 
Viitsekuraatori instruktsiooni ei toh

tinud muuta tema nõusolekuta. Ei 
saa öelda, et niisugune «instrukt
sioon» leidnuks kõigi kuratooriumi 
liikmete toetust. Nii pidas maakoh- 
tunik, Õisu mõisa omanik August v. 
Sivers vajalikuks esitada säärastele 
viitsekuraatori laiendatud õigustele 
vastulause. Temaga ühines ka 
maanõunik v. Baranoff. Peagi sel
gus, et ametivande aluseks võetud 
ülikooli statuudid olid olnud veel 
senati poolt kinnitamata (senat 
lükkas statuutide kinnitamise edasi, 
sest pidas vajalikuks nende koos
kõlastamist ülikooli õpetatud nõu
koguga) ja professoritel oli põh
just oletada, et neid oli teadlikult 
petetud. Nüüd esitas professorkond 
omakorda soovitused statuutide 
muutmiseks, milles põhinõudeks oli, 
et nii õppejõudude kui ka ülikooli 
ametnike valimine ja vallandamine 
peab kuuluma õpetatud nõukogu 
kompetentsi. Nõuti mitmete teistegi 
õpetatud nõukogu õiguste laienda
mist. õpetatud nõukogu volitas oma 
soovide esitajaiks kuratooriumile 
professorid Parrot’ ja Balki. Kuigi 
suuliselt lubati professorite nõud
misi veel kinnitamata statuutide lä
biarutamisel arvesse võtta, keelduti 
seda ometi kirjalikult kinnitamast. 
Selles keeldumises nägid professo
rid kuratooriumi järjekordset pette- 
manöövrit ja otsustasid omalt poolt 
ette võtta otsustava sammu.

(Järgneb)

*

Sisuliselt tähtsate dokumentide 
kõrval leidub EN SV  Riiklikus Aja
loo Keskarhiivis ka niisuguseid,, 

mis otseselt sisulist tähtsust oma
mata aitavad siiski heita pilku oma 
aja olustikule. Üks niisuguseid on 
ülikooli fondis (f. 402, nim. 4, sü.
22, I. 72--73) leiduv arve ülikooli 
poolt antud dinee kohta seoses ava- 
pidustustega.

23. aprill 1802. Dinee 120 isikule 
koos kohviga rbl. 250.—
Lõhutud klaaside eest 5.—

225.—

Muusikusele 10.—

Rbl. 265.-

Vastu võtnud: J. G. Schultz (all
kiri)

Vendade Wernerite poolt esitatud 
veinide arve:

19. aprillil
1 pudel «Chat. Margeaux» 1.70

22. aprillil *
25 pudelit „ 37.50
20 tl «Vin de Graves» 20.—
10 H «Vin de Rhone» 10.—
10 » «Bischof» 10.—
33 »» «Champagner» 132.—
2 и «Gry Madera» 4.—

10 ft «Ungarischvein» 30.—

245.20

24. aprillil 1802.

Tasutud 24. aprillil 1802.

16. augustil suri oma kodulinnas 
Memphises südameinfarkti 42-aasta- 
ne rock’n’roll'i kuningas Elvis Pres
ley. Teade levis kulutulena üle maa
ilma ning paljud Lääne raadiojaa
mad katkestasid oma töö mälesta- 
maks varalahkunud lauljat. Sama 
päeva õhtul kogunesid tuhanded 
austajad tema maja ette Memphises, 
et saata rockikuningat viimsele tee
konnale.

Elvis Presleyt tunneb kogu maa
ilm. Oli ju tema see, kes pani aluse 
tänapäeva rockmuusikale, vapustas 
kuulajaskonda oma enneolematute 
lavashow’dega, lõi uue suuna pop
muusika arengus.

Elvis sündis 8. jaanuaril 1935. 
aastal Mississipi-äärses väikelinnas, 
kus tema isa töötas farmerina. Va
nemad olid usklikud ning Elvis 
pandi laulma kohalikku kirikukoori. 
Kui Elvis oli 14-aastane, kolis pere

Memphisesse, kus poisil tuli endale 
ise elatist teenima hakata. «Isa 
tahtis teha minust elektriku, kuid 
kõik, mida elektrist teadsin, oli just 
niipalju, et suutsin endale ise val
mistada elektrikitarri.» 19-aastaselt 
sai temast veoautojuht, sellest oli 
Elvis unistanud juba lapsepõlves. 
Siis ei osanud ta muidugi veel et
tegi kujutada oma lauljakarjääri 
ning tõusu rock/taevasse.

Elvise esiklaul «That’s All Right, 
Mama» on segu mustast blues’ ist 
ja country’st. Seega võib öelda, et 
rock’n’roll ei tekkinud mitte tühja
le kohale. On teada, et enne kui El
vis oli «keksinud rock’n’roll’ll, oli ta 
tahtnud saada D. Martini taoliseks 
ballaadilauljaks. Ballaadid moo
dustavad osa ka tema hilisematest 
lauludest.

Samal ajal tutvus Elvis Tom

Elvis ja  rock’n’roll
Oma olemuselt oli Elvis endasse- 

tõijibunud ja isegi veidi häbelik 
noormees. Esimeste esinemiste jä
rel oli ta üKmalt hämmastunud: 
«Miks nad karjuvad ja kiljuvad, 
justkui näeksid viirastust? Ma ju 
ainult laulan ja hööritan veidi ke
ha. Ei midagi imelikku.»

1954. aastal otsustas Elvis kinki
da emale sünnipäevaks laulu. Ta 
läks lähimasse stuudiosse, maksis
4 dollarit ja laulis pala sisse. En
dalegi ootamatult sai Elvis kutse 
stuudiosse tagasi tulla, sest tema 
hääl ja esitusviis olevat paljuluba
vad. Nii algas Elvise koostöö plaa
difirmaga «Sun» ning rock’n’roll oli 
sündimas.

«Colonel» Parkeriga, endise tsirku- 
sedirektoriga, kellest sai tema mä
nedžer. Peatselt ostis firma RCA 
enneolematu summa — 35 000 dol
lari — eest Elvise firmalt «Sun» 
ja tulid esimesed hitid, algasid 
filmi- ja televisiooniesinemised. 
1956. aastal lasi Elvis välja oma 
esimese kuulsama singli «Heart
break Hotel» ja sama aasta kevadel 
alustas ta ka filmivõtteid. Sellest 
sai uus rajajoon popmuusika aja
loos. Filmi nimilugu «Love Me 
Tender» müüdi üle ühe miljoni he
liplaadi. Seejärel püüdsid Holly
woodi produtsendid sõlmida Elvise- 
ga uusi kokkuleppeid. Algasid üha 
uued ja uued filmivõtted, mis kat

kesid alles Elvise siirdumisega ar
meesse. Armeest naastes oli Elvisel 
juba kindel koht popmaailmas, 
singlit «It’s Now or Never» müüdi 
üle 9 miljoni heliplaadi.

Elvis oli oma kuulsuse tipul. Aeg 
aga läks ja puhas rock’n’roll hak
kas oma juhtpositsiooni popmaail

mas minetama. Elvis loobus pikka
dest ringreisidest ning jäi elama 
Memphisesse. Ta jätkas filmivõtteid. 
Jätkus ka koostöö firmaga RCA 
ning uued singlid ja LP-d vallu
tasid maailma («Elvis Presley», 
«Elvis», «For LP Fans Only», «А 
Date with Elvis»).

Kui tulid biitlid, jäi Elvis pikka
mööda tagaplaanile. Ta ei loobunud 
küll laulmast, kuid tema singlid ei 
jõudnud enam edetabelite tippu. Töõ 
oli tehtud: rock’n’roll oli vallutanud 
maailma. 1967. aastal abiellus El
vis P. Bealieu’ga. Neil sündis tü
tar. Jätkusid ka lavaesinemised.
1969. aastal esines Elvis Madison 
Square Gardenis 20 000 pealtvaataja 
ees. Come back õnnestus ja Elvis oli 
taas tõusmas pinnale. Kuid tõusu 
ei järgnenud. Elvise vaim oli väsi
nud ning muusikakarusell keerles 
pöördumatult edasi — seda peata
da osutus võimatuks. Kuninga aeg 
sai ümber.

Ent kõigele vaatamata jääb Elvis 
Presleyle kindel koht popmaailmas, 
Tema nimel on 50 miljonit heliplaa
ti, 60 kuldsinglit ja 33 filmi. Pide
valt lastakse välja Elvise koond- 
plaatide seeriat «Elvis Golden Re
cords». Elvisega sündis rock ja El
vis on tema kuningas.

MART ALTSOO

Kammerkoori laulma
Kui Sina, noor rebane, aga ka Sina, hiljuti sellest seisusest välja- 

jõudnud tudeng armastad muusikat ja koorilaulu, võid leida endale 
koha TRÜ kammerkooris. Juba koori nimetus osutab väikesearvuli
sele koosseisule ja repertuaari eripärale. Laiemale Tartu publikule ol
lakse tuttavad nii aulakontsertidega kui ka esinemistega «Vanemuises». 
Toredat vaheldust pakuvad laululaagrid. Viimane neist oli alles hiljuti 
Saare järve ääres.

Proovid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 19. Uusi lauljaid 
võetakse vastu 14. septembrini peahoone auditooriumis 207.

Eriti oodatakse alte ja tenoreidl
BIRUTE 2ELVITE

Kodunduse 
kabinetis

(Tiigi t. 78 ruum 208)

toimub algajate ja edasijõudnud 

üliõpilaste rühmadesse registreeri

mine 12.— 16. septembrini kell 

12— 15.

Kes leidis portfelli ?
EÜE Lõuna-Eesti piirkonna pidu

liku lõpetamise toimumispaika unus
tati pruun portfell, mille sees oli 
kaks malevapluusi ja üks maleva- 
särk, märkmik ja juhiluba A. Isaku 
nimele. Leidjal palutakse tuua 
portfell peahoone valvelauda või 
anda märku.

//
Mu kodu on 

punaste 
pihlade all"

Tõnu Tepandi laulab üliõpilastele 
«Vanemuise» väikese maja ovaal
saalis 9., 10., 11. ja 12. septembril. 
Algus kell 21.

Tööpakkumine
Ülikooli komsomolikomitee vajab 

masinakirja oskusega töötajat (palk 
80 rubla).

TEADE
ÜTÜ otorinolarüngoloogia ringi

koosolek toimub 14. septembril s.a. 
kell 17 Heidemanni t. 1.

Ringi vanem

Et ei oldaks...
(Algus 3. lk.)

Balti liiduvabariikide üliõpilaskoo
ride laulupidu Vilniuses, millele eel
neb kõigi Eesti tudengikooride laa
ger. Aasta sisse mahub veel rida 
«mittelaululisi» ettevõtmisi: nääri
pidu ja vastlaõhtu (taas koos 
TAM-iga), spordipäevi, kohtumisi,, 
vestlusõhtuid jne. Igal sügisel 
puhkab, spordib ja laulab naiskoor 
Käärikul, nii ka tänavu.

Ülikooliaeg ei tohi mööduda ühe- 
külgselt. Mitmekülgsuseks ei piisa 
diskost umbses klubisaalis. Kes on 
kordki seisnud meie kõrgelaelise 
aula lühtrite all ja kaaslastega koos 
tundnud rõõmu muusikast, see on 
õnnelik, et valis õigesti.

TRIINU POOLAK,
TRÜ

Akadeemilise Naiskoori 
laulja

N B !
Tfina ilmub ka venekeelne «Т Г У ».

*

M A L E V A L E H E  augustikuu vlm ane 
number saabub ülikooli järgmise nädala 
alguses.

TOIM ETA JA  kt. V. S O O T A K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет*) 
Орган парткома, ректората, комитет» 
Л  К С М  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17П9. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 4391. MB-03694.

KAZBEKIL
Tähistamaks Tartu ülikooli taas

avamise 175. aastapäeva, vallutas 
ülikooli alpinistide 11-liikmeline 
rühm Hindrek Kriisi juhtimisel 31. 
augustil 5033 meetri kõrguse Kaz-

beki mäetipu. Tänavusuvisest mat
kast pikemalt järgmises lehes. Sa
mal marsruudil üritas 1811. aastal 
tõusta J. F. Parrot, hilisem Tartu 
ülikooli professor ja rektor, samuti 
üks esimesi alpiniste Venemaal. 
Halb ilm sundis teda tookord 4225 
meetri kõrguselt tagasi pöörduma.

1976. a. täitis ülikool esmakordselt doonorluse plaani «väga heale». 
Prorektor U. Palm annab üle aukirja Punase Risti Seltsi algorganisat
siooni esimehele S. Russakule.

Eduard SAKI foto
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Ungari
päevik

Neis akaatsiasal- 
lu ülespandud tel
kides elas mitu nä
dalat EÜE Debre
ceni rühm. Täna 
alustab 2. lehekül
jel malevapäevikul 
üks selle rühma 
liikmeid, III kursu
se inglise filoloog 
Raily Viks.

Peeter BAKHOFFI 
toto

Komsomolikroonika
Neljapäeval, 8. septembril toimu

nud ELKNÜ K e s k k o m i t e e  XII 
p l e e n u m  arutas Tartu linna ja 
Harju rajooni komsomolikomiteese 
tööd ÜLKNÜ XVII ja ELKNÜ XVII 
kongressi otsuste täitmisel. Üks põ- 
hiettekanne oli ELKNÜ Tartu Lin
nakomitee I sekretärilt Ago Tuulin- 
gult.

Pleenumi! märgiti üldiselt tun
nustavalt Tartu linna komsomoli
organisatsiooni tegevust noorsoo 
kommunistlikul kasvatamisel. Posi
tiivselt nimetati mitmel korral sa
muti Tartu linna suurima komso
moliorganisatsiooni TRÜ tööd.

Pleenumil esinesid sõnavõtuga 
TRÜ arstiteaduskonna üliõpilane 
ELKNÜ Keskkomitee liige Lauri 
Gustavson ja TRÜ õppejõud 
ELKNÜ KK Hige Paul Kenkmann. 
Lisaks neile esindas TRÜ-d veel 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär Kalle 
Liiv.

Pleenum otsustas pidada ELKNÜ 
XVIII korralise kongressi 16. ja 17. 
veebruaril 1978. a. Tallinnas. Kin
nitati kongressi päevakord ning 
esindusnorm (üks delegaat iga 260 
kommunistliku noore kohta).

*

Möödunud reedel, 9. septembril 
külastas TRÜ komsomolikomiteed 
ÜLKNÜ KK s e k t o r i j u h a t a j a  
N. Z a h h a r o v ,  keda saatsid 
ELKNÜ KK komsomoliorganisat
sioonide osakonnajuhataja V. Nos
kov ja ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
sekretär A. Raa.

N. Zahharov kohtus rektor prof. 
A. Koobiga. Külalist huvitas aru
ande- ja valimisperioodi ettevalmis
tamine TRÜ komsomoliorganisat
sioonis, ta tutvus organisatsiooni
sisese tööga. Seletusi andsid 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
K. Liiv ja sekretäri asetäitja T. Vil
lig. Tehtuga jäädi rahule.

6 0 / 0 H T 0 0 B 6 R

Revolutsiooni kroonika 
Septem ber 1917, 1.—>15.

1. september — kontrrevolutsioon moodustab viieliikmelise Direktoo- 
riumi eesotsas Kerenskiga. Vägede ülemjuhataja Kerenski kee
lab poliitilise tegevuse armees.

1.—3. september — V. I. Lenini artikkel «Kompromissidest», müles 
analüüsitakse veel kord kujunenud võimalust revolutsiooni rahu
likuks arenguks.

3. september — Petrogradis hakkab ilmuma Ajutise Valitsuse poolt 
suletud VSDT(b)P keskhäälekandja «Rabotši» asemel «Rabotši 
Putj».

5. september — bolševike fraktsiooni ettepanekul arutab võimu küsi
must Tallinna nõukogu ja võtab rõhuva häälteenamusega (82 
poolt, 12 vastu, 41 erapooletut) vastu VSDT(b)P Keskkomitee 
resolutsiooni «Võimust».

10.—-14. september — V, I. Lenini brošüür «Ähvardav katastroof ja 
kuidas selle vastu võidelda».

12. september — Ajutine Revolutsioonikomitee Taškendis võtab võimu 
enda kätte.

14. september — alustab tööd esseerlik-menševistliku Ülevenemaalise
Kesktäitevkomitee poolt Petrogradis kokkukutsutud Demokraat
lik Nõupidamine. Moodustati Vabariigi Ajutine Nõukogu ehk 
Eelparlament. Eesmärk — lämmatada revolutsioon.

15. september — VSDT(b)P Keskkomitee istung arutab V. I. Lenini
kirju «Bolševikud peavad võtma võimu», «Marksism ja ülestõus.»

Komsomoliaktivisti ABC
Alates tänasest hakkab TRÜ  komsomoHkomitee vahendusel ilmuma meie lehes 

rubriik «Komsomoliaktivisti A B C » , milles antakse nõuandeid komsomolitööks 
lursuste, osakondade ja teaduskondade komsomoliorganisatsioonides.

Tänane nõuanne on peagi algava aruande- ja valimisperioodi läbiviimisest.

Aruanded ja valimised TRÜ komsomolis

Septembri- ja oktoobrikuu on TRÜ 4600-liikmelisele komsomoliorga
nisatsioonile pingeline: toimuvad aruanded ja valimised komsomolialg- 
organisatsioonides.

Alljärgnev peaks saama iga taseme komsomolisekretärile (ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni juhtimine on aga viieastmeline: TRÜ kom
somolikomitee — teaduskonna komsomolibüroo — osakonna komsomo- 
libüroo — kursuse komsomolibüroo — arstiteaduskonnas ka veel õppe
rühma komsomoligrupp eesti raviosakonnas) heaks abimeheks aruande- 
ja valimisperioodi (edaspidi AVP) edukal tegutsemisel.

Eeltöö AVP läbiviimiseks

Enne aruande- ja valimiskoosolekut tuleb igal komsomoliaktivistil 
ära teha suur töö komsomoliarvestuse aastakontrollil. Selleks peab 
eranditult iga kursuse ja eesti raviosakonna õpperühma komsomoli
sekretär ilmuma TRÜ komsomolikomitee arvestussektorisse ja kont
rollima oma algorganisatsiooni komsomolidokumentatsiooni (arvestus
kaardid, liikmemaksud jne.) korrasolekut. Kuigi enamik kursuste kom
somolisekretäre on seda juba teinud, on esmaspäev, 19. september 
aastakontrolll viimaseks tähtajaks. 20. septembril annavad teaduskon
dade komsomolisekretärid ülevaate aastakontrolli tulemustest ning TRÜ 
komsomolikomitee otsustab, millistes teaduskondades lubada asuda 
AVP läbiviimisele. Kui teaduskonnas kasvõi ühel kursusel on aasta- 
kontroll tegemata, ei tohi AVP-d alustada.

(Järg 2. lk.)

lOO AASTAT WILLIAM HENRY 
FOX TALBOTI SURMAST
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Komsomoliaktivisti ABC
,(Algus 1. lk.)

Koos aastakontrolliga tuleb, komsomolikomitee arvestussektorisse 
teatada ka aeg ja koht, millal toimub kursuse või õpperühma komso
moli aruande- ja valimiskoosolek. (Kui koosoleku ettevalmistamise käi
gus aeg ja koht mingil põhjusel muutuvad, tuleb motiveeritud kirjaliku 
taotlusega koosoleku aja ja koha muutmiseks pöörduda TRÜ komso- 
molikomiteesse).

Aruande- ja valimiskoosoleku (AVK) ettevalmistamine

Vastavalt TRÜ komsomolikomitee otsusele 6. septembrist k. a. tuleb 
kõikidel kursustel ja arstiteaduskonna eesti raviosakonna õpperühmades 
AVK pidada ajavahemikus 20. sept. kuni 26. sept. (incl.) к. a. Osa
kondades tuleb AVK läbi viia vahemikus 27. sept. kuni 3. okt. Teadus
kondades toimuvad AVK-d 4. okt. kuni 11. okt.

Suuremates teaduskondades (arsti-, filoloogia-, majandusteaduskond) 
toimub teaduskonna AVK asemel aruande- ja valimiskonverents vasta
valt kehtestatud esindusnormile. ✓

ELKNÜ TRÜ organisatsiooni korraline, 24. konverents toimub nel
japäeval, 27. oktoobril algusega kell 10 TRÜ aulas. TRÜ komsomoli- 
konverentsile valitakse 1 delegaat iga 13 ÜLKNÜ liikme kohta. Et AVK 
oleks hästi ette valmistatud, tuleb komsoinolibüroodel selle korralda
mine põhjalikult läbi mõelda. AVK ettevalmistamises ei ole pisiasju — 
õigeaegselt tuleb leida sobiv ruum, määrata kõigile vastuvõetav aeg, 
koostada põhjalik aruanne AVK-le, planeerida tulevane komsomolibü- 
roo, organiseerida sisukaid sõnavõtte, koostada otsuse projekt, mõel
da õigeaegselt tublimate autasustamisele, kutsuda AVK-le teaduskonna 
parteibüroo liikmeid, õppejõude, TRÜ komsomolikomitee liikmeid jne. 
Kursuste, osakondade ja teaduskondade AVK-de ettevalmistamisel on 
hea nõuga alati abiks olnud kursusejuhendajad, teaduskondade partei- 
büroode liikmed, ülikooli komsomolikomitee töötajad.

Heaks traditsiooniks on saanud kõrgemate komsomoliorganite vastu
tavate töötajate osavõtt ülikooli AVK-st, nii ka tänavu.

AVK eeskujulikuks ettevalmistamiseks tuleb teha pingelist organisee
rimistööd. Konkreetseid näpunäiteid said AVK-de läbiviimiseks tea
duskondade komsomolisekretärid juba 6. septembril toimunud nõupida
misel. Kui aga kellelgi kursuse komsomolisekretäridest tekib täienda
vaid probleeme, on ülikooli komsomolikomitee alati nõus abistama, kom
somolikomitees võib tutvuda ka küllaltki põhjaliku metoodilise mater
jaliga AVK-de korraldamiseks.

AVK ettevalmistamise taseme põhiliseks näitajaks on AVK-le esita
tava aruandekõne sisukus.

Komsomolibüroo aruanne tehtud tööst AVK-le

Selle koostamisel on igal komsomolibürool ise õigus otsustada, mil
lisena seda teha, millele asetada enam rõhku, milliseid probleeme põh
jalikumalt analüüsida. On loomulik, et nii komsomolibüroo aruandes 
kui ka sõnavõttudes oleks tähelepanu keskpunktis NLKP XXV kong
ressi, ÜLKNÜ XVII ja ELKNÜ kongressi otsuste elluviimine, samuti 
NSVL uus konstitutsiooni projekt.

Igakülgselt tuleb analüüsida õppetöö ja õppedistsipliini olukorda 
ning õppeedukuse tõstmise võimalusi kursustel, osakondades, teadus
konnas. Põhiline tähelepanu on vaja osutada kommunistlikes noortes 
aktiivse eluhoiaku kujundamisele, nende kasvatamisele Kommunistliku 
Partei ja Leninliku Komsomoli traditsioonide vaimus. Tuleb arutada 
leninliku arvestuse ja ÜPP olukorda, sotsialistliku võistluse käiku.

AVK-I tuleb asetada rõhku sõjalis-patriootilisele ja internatsionaal
sele kasvatustööle, suulise propagandatöö tõhustamise võimalustele, 
üliõpilastes marksistlik-leninliku maailmavaate edasise süvendamise 
probleemidele. Põhjalikult tuleb arutada üliõpilaste tegevust EÜE-s ja 
suvemalevas.

Igal AVK-1 peatutakse arvatavasti ka üliõpilaste kultuuritaseme tõst
misel ning nende kõlbelisel kasvatamisel ja üliõpilastegevuse problee
midel. Palju on AVK-1 vaja rääkida olme ja sporditöö teemadel, sa
muti tuleb teha ülevaade komsomolidokumentide vahetamisest.

Senisest tunduvalt suuremat tähelepanu peab AVK-1 pälvima orga
nisatsioonisisene töö, sest just see töölõik annab tegeliku ülevaate meie 
organisatsiooni kogu tegevusest. On väga oluline, et AVK-1 arutataks 
põhjalikult komsomolibüroode tööstiili, -vorme ja -meetodeid, määra
taks kindlaks rajajooned komsomolitöö efektiivsuse ja kvaliteedi tõst
miseks. On saanud traditsiooniks, et just AVK-I võtab kursuse kom- 
somoliorganisatsioon ÜLKNÜ-sse vastu oma kaaslasi, kes ei ole veel 
sidunud oma tegevust Leninliku Komsomoliga.

AVK-le annavad tervikliku näo sõnavõtud. Sõnavõttudeks peavad 
kommunistlikud noored olema tõsiselt valmistunud. Tuleb igati vältida 
üldsõnaliste teeside, loosungite mahaütlemist. Sõnavõttudes on vaja 
tõstatada konkreetseid probleeme, näidata võimalusi kitsaskohtadest 
ülesaamiseks, komsomolitöö parandamiseks. Oluline koht on kriitikal, 
mis olgu konkreetne, aus ja delikaatne.

Julgelt ja printsipiaalselt tuleb analüüsida tehtud vigu, näidata või
malusi nendest ülesaamiseks. AVK-1 ei tohi olla kohta tegematajäetu 
õigustamisel või selleks põhjuste otsimisel, samuti kõlavatel fraasidel, 
mille taga ei ole igapäevast tõsist tööd.

(Järg 3. lk.)

30. juuni õhtul kogunes Tartu 
raudteejaama kaunikesti kirev selts
kond, kelle ühiseks tunnuseks olid 
suured reisikotid ja kohvrid ning 
suund — Budapest.

Meie gruppi kuulus 20 tudengit. 
Esindatud olid viis Eesti kõrgkooli, 
kõige suurem protsent oli aga siiski 
meie aima maler' ist. Komandöri 
Enn Ilansbergi ja komissar Rein 
Kermese käe all asusid teele Reet,

Ungari
päevik

RAILY VIKS

Istvan, Jaanus, Birgit, Peeter ja 
Miša arstiteaduskonnast, Leena ja 
Ervin majandusteaduskonnast, ju
ristid Suur ja Väike Toomas, täp
pisteadlased Lembe ja Sirje, fillid 
Tiina ja Raily ning Reet TPcdl-st, 
Epp TPI-st, Rutt konservatooriu
mist ja Meeme põllumeeste suur
koolist.

1. ja 2. juulit võib iseloomustada 
lühidalt: «Rong see sõitis tšuhh- 
tšuhh-tšuhh...»

3. juuli ennelõunal saabus Mosk
va—Budapest ekspress graafikust 
tublisti mahajäänuna lõpuks mad
jarite pealinna. Tdavaksalis ootas 
üllatus: keegi ei tahtnud meid üles

IBS
> *4<V  V

Kui Eestis käib malevatöö betoonikoormast betoonikoorinani, siis 
meil läks see viinamarjapõõsaste vahelisest sihist sihini.

korjata. Lõpuks õnnestus tohutust 
rahvamassist siiski Debreceni üli
kooli esindaja leida ja punane «Ika
rus Lux» sõidutas meid Ocsasse. 
Oli pühapäev, tööle veel ei viidud. 
Korrastasime telke ning püüdsime 
ellu akaatsiasalus sisse elada. 
Laagris oli kokku ligi 150 tudengit 
Ungarist, Poolast, Kuubast ja Ees
tist. Õhtul toimus laagri pidulik 
avamine ning lippude heiskamine.

Egeri kindluses.
Peeter BAKHOFFI fotod

100 AASTAT W. H. FOX TALBOTI SURMAST

Esimesest negatiivist (1835) tehtud positiiv — Lacock Abbey võre
tatud aken. Originaalist tehtud positiiv TRÜ Teaduslikus Raamatu
kogus.

Kronoloogiat negatiiv-positlivfotograafia avastaja Talboti kohta.

11. veebruaril 1800 Inglismaal Melburys, Dorsetis sündis William 
Henry Fox Talbot.

1808— 1818 õpingud Rottingdeanis ja Harrow’ koolis.

1819 õpingud Trinity kolledžis Cambridge’s.

1831 Talbot valitakse Londoni Royal Society liikmeks.

1833 reis Itaaliasse; Сото järve ääres tekib tal idee fikseerida camera 
abscura abil saadud kujutis valgustundlikule materjalile.

23. juuni 1834 fotograafiliste katsetuste algus.

1835. a. suvel saab esimese negatiivfoto (Lacock Abbey võretatud 
aken.) Valgustundlikku paberit valgustatakse kujutise tekkimi
seni.

1836— 1837 uurimused integraalvõrrandite valdkonnas.
31. jaanuar 1839 esimene teadaanne oma fotograafilistest uurimustest 

Royal Society’le.

1839 võtab kasutusele kinnitajana hüposulfiti, võtab tarvitusele hõbe- 
bromiidpaberi.

20.—21. september 1840 avastab latentse pildi hõbejodiidpaberil. Kuju
tis tekib valgustatud valgustundlikul paberil ilmutamise teel.

1841. a. jaanuaris teatab oma avastusest Pariisi Teaduste Akadeemiale.
1843 võtab kasutusele suurenduse.

1844 koostab esimese fotodega illustreeritud raamatu «The Pencil of
Nature».

1845 annab välja teise fotodega illustreeritud raamatu «Sun Pictures 
in Scotland».

1852 avastab kroomželatiini valgustundlikkuse.

1853 töötab välja fotogravüüride valmistamise metoodika.

17. septembril 1877 sureb Lacock Abbey’s.
1938/39. aasta vahetusel kingib Talboti järeltulija Matilda Talbot Tartu 

Ülikoolile unikaalse fotoinkunaablite kollektsiooni.

28. juunil 1975 avatakse Lacock Abbey’s Fox Talboti muuseum.

4. juuli. Esimene ränkraske töö;- 
päev.

5.00 äratus.

5.30 hommikusöök (vorstike).

6.00 munkaro, s. t. tööle kuni kel'- 
la 12.

Kinnitasime keha ja asusime jälle 
täie pingega viinamarjaväätide kal
lale. Nii rassisime 30—35-kraadi- 
ses päikeselõõsas kella viieni, õhtul 
selgus laagris, et meie pingutusjl 
krooms edu: I koht rühmadevaheli
ses võistluses ja 10 pudelit õlut. 
siis läks lahti Suur Disko.

23.00 öörahu (ametlikult).

5. juuli. Tööpäev lühenes ootama
tult tänu tugevale paduvihmale.

Töö polnud iseenesest raske, kuid 
väga monotoonne. Võidakse ju väi
ta, et mis see ka on neid viinamar
ju naksida, muudkui ole mees ja 
klõpsuta kääridega, aga eks sa 
klõpsuta 10 tundi päevas. Igavaks 
läheb! Viinamarjad ise olid pealegi 
hapud. Istandused laiusid kilomeet
rite viisi ja olid jaotatud sektori
teks. Iga 100 m tagant oli kui siht 
läbi viinamarjametsa rajatud. Ja 
kui Eestis käib malevas töö betoo 
nikoormast betoonikoormani, siis 
meil käis sihist sihini. Töötasime 
paarides. See paar, kes oma jupi 
teistest varem lõpetas, läks kõige 
mahajäänumatele appi, sest tege
mist polnud mitte laiskusega, vaid 
ebavõrdsusega — osa vagusid ku
jutasid endast sõna otseses mõttes 
tihnikut. Samas kõrvale võis aga 
juhtuda täiesti tühi maa. Tavaliselt 
oli iga vao lopus suitsutund, mille 
pikkus sõltus ilmast ja unisuse ast
mest ning kestis 10 minutist poole 
tunnini. Tundus, et meie liigenda
tud töögraafik oli tulusam kui un
garlaste oma, kes väga aeglaselt, 
aga pidevalt tööd tegid. Tuju aitas 
üleval hoida rühma liikmete huu
morimeel ja suur musikaalsus. 
(Muide, kui olime oma show'\ esi
tanud neljahäälse laulu, ei suutnud 
võõrustajad kuidagi uskuda, et meil 
on rühmas vaid üks inimene õppi
nud muusik.)

Pärast õhtusööki oli taevas jälle 
selge ja korraldati suur luuremäng 
või metsajooks või. . . ,  igatahes 
kinni lõime selle. (Töövõistluse ka, 
muide.)

6. juuli, kolmapäev, tundus pikem 
kui kaks eelmist kokku. Seljad va
lutasid päikesest ja pidevast küüru- 
tamisest, peopesades olid rakud 
(eriti poistel!). Loovutasime esiko
ha, aga jäime kindlalt esikolmikus
se. Õhtul korraldati lõkkeõhtu lau
lude ja mängudega.

7. juuli. Pikk ja igav tööpäev. 
Hakkab tekkima suur, sügav ja iga
vesti püsiv armastus viinamarjade 
vastu.

8. juuli. Nädal kisub lõpupoole, 
õhtul oli show vabadusesaare 
tudengitelt. Pärast seda sai tantsi
tud. Siis tuli kõva äike. Välgud aina 
sähvisid mustas taevas — päris ilus 
pilt oli, ainult et telki sadas sisse 
ja kuidagi märg oli magada.

9. juuli. Nagu kiuste, kõrvetab 
tööpäevadel naha seljast maha, aga 
kui lähed üks kord elus Balatoni 
äärde, on taevas vines ja kallab 
vihma. Tegime tutvust Siõfoki ja 
Tihanyga. Need on kenad suvitus- 
linnakesed üks ühel, teine teisel 
pool Balatoni. Tihany on kuulus 
oma iidse kiriku poolest, kus kroo
niti esimene Ungari kuningas. Linn 
asub kõrgel mäe otsas, kust vaade 
alla rohetavale Balatonile, aedadele 
ning suvemajadele võttis lihtsalt 
hinge kinni.

(Järgneb)
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eesti filoloogia lil k.

Opetus igaks 
elujuhtumiks
Leivatükil on nukid 
millest haarata hea 
ära sa nutma tüki 
valutama saab pea .

Kevadel tärkab rohi 
looduses oma kord 
milleks sa ette ronid 
näed ju et järjekord

Elul on mitmed varjud 
suured ja väikesed 
küllap elama harjud 
leiad veel päikese

Üldse ole nii kena 
tõmba end koomale 
kuidagi kitsas on täna 
miks siis nii eemale

Ära tee akent lahti 
ilma kütta ei jõua 
headuseks pole mahti 
kaugele nii ei sõua

*

oo äraneetud ja õigeksmõistetud 
need kel on hea
võtke mind hetkeski enese seltsi, 
et ma nutma ei peaks

Raimu Hanson
eesti filoloogia UI k.

Aeg ja meie
aeg mälestusi kasvatab ja lootust 
ja müüridele kive katvat sammalt 
ning naeratab kui tunneb pehmet 

kämmalt —
me kamajahust kurba kodukootust

KUS ON  LIBLIKA SURNUAED
kus on liblika kodu
liblikad sünnivad tuules
tuul on liblika kodu
liblikad surevad tuules
tuul on liblika surnuaed

kus on tuule surnuaed 
kus on tuule kodu 
tuuled sünnivad taevas 
taevas on tuule kodu 
tuuled surevad taevas 
taevas on tuule surnuaed

kus on taeva surnuaed 
kus on taeva kodu 
maailm sünnitab taeva 
maailm on taeva kodu . 
taevad surevad maailmas 
maailm on taeva surnuaed

kus on maailma surnuaed 
kus on maailma kodu 
kus on maailma surnuaed 
kus on maailma kodu

Jaan Paavle
Mil ema 
pojast mõtleb
ikkagi ära kuulata 
siis saab ehk selgeks

enne köömned veel ära tuulata 
ilm kisub selgeks

ei, see pole talv 
sügisepäev alles väljas

kuigi õues, jalaka all 
vanapime ise väljas

Venia legendi

Raskejõustiku ja veespordi ka
teedri dotsendi kt. pedagoogikakan
didaat JAAN LO КО venia legendi 
loeng teemal «Sportliku valiku teo
reetilised alused» toimub 26. s e p 

tembri l  kell 12.15 K i n g i s 
sepa  19 aud.  307.

Spordifüsioloogia kateedri dot
sendi kt. pedagoogikakandidaat 
EVALD MÄEPÕLLU venia legendi 
loeng teemal «Õppiva noorsoo ke 
haline kasvatus» on 28. s e p 
tembri l  kell 16.15 K i n g i s  
sepa  19 aud.  302.

Komsomoliaktivisti ABC
(Algus 1. ja 2. lk.)

Kaadriprobleemid
Neil on eriline tähtsus komsomoliorganisatsiooni edasise töö seisu

kohalt. Kindlasti tuleb kasuks uute komsomolibüroo liikmete kandida
tuuride eelnev arutelu ja nende kooskõlastamine teaduskonna teiste 
ühiskondlike organisatsioonidega. Komsomolibüroodesse valimisel tu
leb arvestada üliõpilaste huvialasid, kalduvusi, võimeid ning töökoge
musi. On selge, et üliõpilaskommunistid peavad täitma kõige vastutus
rikkamaid ülesandeid komsomoliorganisatsioonis.

Printsipiaalselt tuleb jälgida, et komsomolibüroode liikmeiks ja kom
somolisekretärideks valitaks kõige andekamaid, kohusetundlikumaid, 
tublimaid üliõpilasi.

Teaduskonna komsomolibüroo peab kõik kursuste, osakondade ja tea
duskonna AVK-del tehtud kriitilised märkused ükskõik millise komso- 
moliorgani aadressil ning need kirjalikus vormis üle andma TRÜ kom- 
somolikomiteele. Väga oluline on AVK protokollimine. Et AVK on 
komsomoliorganisatsioonis suur sündmus, tuleb ka tema protokollimi
sele pöörata erilist rõhku. Detailsemalt on igal komsomolisekretäril 
protokollimise nõudeid võimalik teada saada oma teaduskonna komso
molibüroo sekretärilt või ülikooli komsomolikomiteest.

Ülaltoodu püüdis fikseerida põhitõdesid, mida tuleb iga AVK 
puhul silmas pidada (täpsemalt vaata 9. sept. «Noorte Hääl»). Ei ole 
kahtlust, et TRÜ komsomoliorganisatsioonis on loodud kõik eeldused 
AVK-de läbiviimiseks kõrgel poliitilisel tasemel.

AVK-de senise ettevalmistuse käik lubab kindlalt öelda, et aruande- 
ja valimisperiood TRÜ-s möödub Suure Oktoobri 60. aastapäevale vää
riliselt. ELKNÜ TRÜ komitee

S^Luciio- 

uLsuaalne 

h и um 1.

KATRIN SAKS,
AUNE NUIAMÄE,
MART TAEVERE

Kui TRÜ filmiklubi delegatsioon
6. juulil eesotsas meie pedagoogika 
kateedri juhataja professor Inge 
Undiga Moskvasse jõudis, ei olnud 
X rahvusvaheline filmifestival veel 
alanud. Umbes kahekümne kino 
veel mitteumbsed saalid ootasid 
kannatamatult sotnikovistuvaid fil- 
mifanaatikuid, kolmsada mängufil
mi ja peaaegu niisama palju lühi-, 
dokumentaal- ning multifilme «põ
lesid.» soovist vaimustada tuhan
deid... Tagankal ei sõitnud trollid, 
sest hooaeg lõppes «Meistri ja Mar
garita» etendusega ... Vihma ei sa
danud, kuigi raadio hoiatas ajutiste 
hirmsate vihmahoogude eest...

Mark Soosaar kirjutas (vt. «SV» 
nr. 1, 1976), et etine Cannes’i festi
vali tiirutas linna kohal lennuk, ve
dades järel tohutut pornofilmi rek- 
laamtransparenti. Moskvas oli fil- 
mipeo reklaam meile kõigile tuntud- 
teatud headuses. Tõsi, kohati kum
mitas huvilisi infonappus, sest kuu
lutustel oli vaid filmi pealkiri ning 
maa nimetus, kuid eks kuluaariju- 
tud mõne filmi headusest levi ikka 
kulutulena. Meil olid abonemendid 
kinosse «Illusioon(seal näidati 
põhiliselt kon kursiv äliseid filme), 
iga päev neli tundi ja nii kaks nä
dalat ühtejärge. Peale selle sai õh
tuti dokumentaalfilme vaadatud 
ning kui õnnestus hankida pilet 
mõnda teise kinno, siis ka mängu
filmidel istutud (õhtul oli istepaik 
vähe valusavõitu). Emotsionaalse, 
füüsilise ja intellektuaalse maksi
mumi aga korvasid kirjeldamatud- 
asendamatud muljed, sest mingisu
guse pildi maailma filmikunstist 
nüüdishetkel sai ikka küll.

Lähemale asja juurde!
«Tšehh ja tühermaa!» ütles Raan 

Juus, kui ta oli vaadanud 35 män
gufilmist koosnevat konkursifilmide 
programmi. Meie, lootustandvad 
noored ajakirjanikud, pole sellega 
päris nõus. Näiteks kasvõi SENE
GALI FILM «CED DO » (rež. Sem- 
bene Ousmane). Ja nüüd kisub loo 
vägisi tõsiseks, sest «Ceddoks» ni
metasid pärismaalased oma pagan
liku usu sümbolit — puust vooli
tud jumala kuju. Konflikt filmis te
kibki kolme usundi — vana usundi, 
islami ja kristluse vahel (kaks vii
mast kui konkureerivad firmad). 
Süžeelist pinget lisasid naaberhõi- 
mu poolt röövitud pealikutütre Diori 
vabastamise katsed. Tegevus toi
mub 17. sajandi Aafrika külas ja 
kõik võtted on tehtud ehedas loo
duses, ei mingeid paviljone, deko
ratsioone ega muud butafooriat. 
(Pressikonverentsil ütles S. Ous
mane, et see kõik oli tingitud ra
haliste vahendite nappusest.У Ek
sootika filmis — Aafrika on meie 
jaoks ikka midagi müstilist, kauget 
ja kuuma — ei ole «ilu ilustamise 
pärast», vaid teose täiesti loomulik 
koostisosa. Küllap aitavad selleks 
kaasa ka mitteprofessionaalsed näit
lejad, s. t. tavalised talupojad, kelle 
siirust ja väljendusrikkust võiks ka
destada nii mõnigi Vana Maailma 
staar. Filmi võtmeks on katoliikliku 
misjonäri unenägu: ta näeb end 
sargas lamavat, ümberringi laul

dakse ja sarga jalutsis on «ceddo». 
Uhke ning samal ajal lihtne võimu 
ning vabaduse sümbol. Seda stsee
ni saadab kaasaegses helikeeles 
muusika... On see režissööri unis
tus, sest praegu on Senegalis valit
sevaks usundiks islam? Film lõpeb 
Diori vabastamise ning tagasipöör
dumisega oma külla, kus vahepeal 
on võimu enda kätte haaranud 
imaam («Tapke, ja te saate otse pa
radiisi!»). Vana pealik on tapetud, 
külaelanikud ära hirmutatud. Diori 
saabumine toob saatusliku pöörde, 
tema meelekindlus ja põletav pilk 
(milline kaunis naine!), halvavad 
kõiki. Lasknud ise maha imaami, 
võtab Dior võimu üle. Üksikisiku 
vaprus on tulenäitajaks pimeduse
riigis! «Ceddosi», mis imaami kä
sul põletati, sai tuhast tõusnud föö
niks. Film on palju mitmetahulisem, 
sest S. Ousmane ei ole ainult Aaf
rika professionaalseim režissöör, 
vaid ka tunnustatud kirjanik ja fi
losoof. Kõige üllatavam oli filmis 
vahest see, et ekraanil domineerisid 
visuaalsed kujundid, polnud seda 
tavapärast euroopalikku sõnakul- 
tust. Ja lõpuks — see oli tõeliselt 
rahvuslik film, mida ei saanud öel
da kaugeltki kõikide festivalil näh
tud filmide kohta.

Ameeriklased saatsid oma maad 
esindama tüüpilise hollywoodliku 
meelelahutusfilmi «LOGANI PÕ
GENEMINE». Film on Nolan Gold- 
soni romaani ekraniseering, tõsi, 
äärmiselt efektne ja disainitud vaa
temäng. Režissöör M i c k l e  A n 
d e r s o n  viib meid 23. sajandisse. 
Inimkond on üle elanud katastroofi. 
Meieaegsed linnad on küll liaani
desse kasvanud, kuid terved, ent 
inimtühjad (NB! neutronpommi). 
Inimesed siiski on olemas, nad ela
vad ülitehnitseeritud steriilses kesk
konnas, eraldatud muust maailmast 
tohutute kuplitega. Elu on suure
pärane, pole vaja isegi mõelda, 
rääkimata töötegemisest — kõike 
seda teevad masinad. Kuid lool on 
üks «aga», nimelt tuleb asjaosalis
tel 30-aastaseks saades siit ilmast

lahkuda, et vabastada koht inku
baatoris vääksuvatele järglastele 
(rahva arv peab jääma muutuma
tuks). Põgenike tabamiseks ja hä
vitamiseks on organiseeritud• spet
siaalne püüdjate jõuk, kelle käsutu
ses on kõikvõimalikud tehnikaimed• 
Seda kasutabki osavalt ära püüdja 
Logan, kellest saab põgenik. Ei 
puudu ka love-story. Tema ja Te
make (Mickle York ja Jenny Agut- 
ter) kohtavad oma eksirännakutel 
inimtühjas linnas siiski üht inimest, 
vanameest (Peter Ustinov), kes elab 
Kapitooliumi tohututes saalides 
koos sadade kassidega. Naera või 
puruks, kui näed kümneid kasse 
kõmpimas meile kõigile tuntud 
Ameerika presidentide portreesid 
pidi, rääkimata sellest, et nii mõ
nedki neist (kassidest nimelt), on 
Abraham Lincolni imposantsele ku
jule oma pesa teinud!

Happy end seisneb selles, et te
hismaailm hävitatakse (äärmiselt 
efektsete plahvatuste läbi!) ning 
noored saavad esimest korda elus 
näha päikest ja merd. Vaatajat šo- 
keeritakse rohkesti, kuid niipalju 
siis sellest. Kui kõik kommertsfil
mid oleksid nii nutikad ja nii heat 
tehnilisel tasemel, polekski lugu kõi- 
qe halvem.

(Järgneb)

^  «Logani põgenemine»

India ohtu
Seoses India sõprus- ja kultuuripäevadega NSV Liidus korraldab TRÜ 

orientalistikakabinet 22. septembril kell 18 keemia ringauditooriumis 
India Vabariigi 30. aastapäevale pühendatud p i du l i ku  õhtu.  

Kavas: 1. Päevakohane ettekanne (L. Mäll).
2. Dokumentaalfilm.
3. Sõnalis-muusikaline kompositsioon (RAT «Vanemuise» 

J. Toominga stuudio).
4. India muusikat heliplaatidelt.

Mõni sõna hispaania keele tä h tsu s e s t

LEO LEESMENT

Kui hakkasin kahekümnendate 
aastate keskel meie ülikoolis his
paania keelt õppima, oli õppejõuks 
romaani keelte tundja Siegfried von 
Sivers. Õppeaasta algul oli loengu
tel kümmekond kuulajat mitmest 
teaduskonnast, mõne aja pärast jäi 
vaid viie ümber. Et kõik kuulajad 
tundsid hästi ladina ja prantsuse 
keelt, siis tundusid hispaania keele 
grammatikaja algõpetus suhteliselt 
kergena. Mõne aja pärast hakkasi
me juba lugema ilukirjandust, kõi
gepealt V. Blasco Ibänezi novelle. 
Kui Sivers 1925. aastal suri, katkes 
see stuudium. Hiljem on hispaania 
keelt Tartu ülikoolis õpetanud

E. Keskküla ja A.-R. Hone.
Hispaania keel on maailmas väga 

levinud. Mitmel pool on selgesti nä
ha huvi tõusu hispaania keele, kir
janduse ja kultuuri vastu. Ameerika 
Ühendriikides on see viimasel ajal 
saanud üha suurema tähenduse. 
Ekslik on arvata, et seal on kõikjal 
tegemist ainult inglise keelega. 
Nagu Moskvas Ladina-Ameerika 
Instituudilt ilmunud 1975. aasta 
venekeelsest väljaandest selgub, 
kutsuti Los Angeleses asuvas Kali- 
fornia ülikoolis ellu rahvamuusika 
instituut, mille programmis seisab 
silmapaistval kohal tutvumine Lõu- 
na-Ameerika rahvaste muusikaga 
ning selle teaduslik läbitöötamine. 
Seni kui Põhja-Ameerika imperia

lism peremehetses Lõuna-Ameeri- 
kas, oli nende maade teaduslik 
uurimine jäänud kasinaks. Kui üle 
180 USA kõrgkoolis kaitsti 1967. a. 
enam kui 20 000 doktoriväitekirja, 
siis peaaegu 250 teemat oli Ladina- 
Ameerika küsimustest.

Põhja-Ameerikas paistab silma 
kasvav huvi selliste ainete vastu 
nagu antropoloogia, uusim ajalugu 
ja kirjandus. Tähelepanu objektiks 
on saanud Ladina-Ameerikas elava
te indiaanlaste keelte uurimine.

1949. a..kaitsti Washingtoni üli
koolis väitekiri teemal «Indiaanla
ne Kolumbia kirjanduses», Pennsyl
vania ülikoolis «Peruu indiaanlaste 
eluolu» ja Berkeley ülikoolis «In

diaanlaste probleem Argentiina kir

janduses 1735— 1852».

Et USA-sse asunud mehhiklaste 
arv pidevalt kasvab, siis on kasva
nud ka uurimuste ja väitekirjade 
arv Mehhiko küsimuste kohta. Se
dasama võib nentida puertoriiko- 
laste kohta USA-s.

Ühendriikide ajalehed ja ajakir
jad avaldavad üha enam artikleid 
ja ülevaateid Ladina-Ameerikast. 
Peale selle ilmuvad USA-s inglis
keelsed väljaanded, mis publitseeri
vad ainult Ladina-Ameerika vaba
riike puudutavaid materjale. Sageli 
käsitletakse neis põllumajandust, 
tööstust, kaubandust, haridust, kiri
kuga seotud küsimusi, samuti ka 
ilukirjandust.

Isesuguse perioodiliste väljaan
nete liigi moodustavad USA-s his
paania keeles ilmuvad trükised. 
Neis on antud eriti suur kaal pro

pagandale. Suur osa hispaaniakeel
sest perioodikast trükitakse New 
Yorgi osariigis.

Peale Washingtoni ja New Yorgi 
ilmub hispaaniakeelset kirjandust 
ka lõunapoolseis osariikides (Texa
ses, Floridas, New Mexicos, Kali- 
fornias). Viimane asjaolu on tingi
tud esiteks sellest, et neis on käes
oleva ajani kõnekeeleks enamasti 
hispaania keel. Ühtlasi on lõuna
poolsed osariigid paikadeks, kuhu 
on asunud ja asub lõviosa emigran
te, eelkõige muidugi Mehhikost. Lõ
puks on mainitud osariikidel kõige 
suurem kontakt Ladina-Ameerikas 
elavate rahvastega.

Sellest peaks olema näha, millise 
suure tähtsuse on omandanud ja 
kuivõrd on levinud hispaania keel 
ja filoloogia.
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(Algus «TRÜ-s» nr. 23)

8. septembril 1802. aastal oli loo
dud Rahvahariduse Ministeerium, 
millele pidi allutatama kogu Vene
maa haridussüsteem, kaasa arvatud 
kõrgkoolid. Tartu professorid nägid 
selles pääsu kuratooriumi eestkoste 
alt —: oli vaja vaid energilist meest, 
kes oleks olnud valmis astuma sam
me Tartu ülikooli üleviimiseks se
nati ja kuratooriumi alluvusest Rah
vahariduse Ministeeriumi alluvusse. 
See ettevõte oli seotud riskiga, sest 
ebaõnnestumise korral oleks tulnud 
arvestada vallandamise ja tagakiu

samisega kuratooriumi poolt. Me
heks, kes riski enda peale võttis, oli 
selleks semestriks valitud prorektor 
füüsikaprofessor Georges-Frederic 
Parrot. Tundub, et teataval määral 
oli asjade käiguga kursis la libe
raalse suuna esindaja kuratooriu
mis, Õisu mõisa omanik maakohtu- 
nik A. v. Sivers, kes oli kuratooriu- 
miski kaitsnud õpetatud nõukogu 
seisukohti ja huve. Et kuratooriumi 
valvsust uinutada, motiveeris Par
rot oma puhkusetaotlust vajadusega 
ajada Peterburis isiklikke asju. Ot
sustavad sündmused algasid õpe
tatud nõukogu erakorralise istungi
ga 3. oktoobril kell 10, kui prof. 
Parrot esitas palve lubada tal häda
vajalikel isiklikel põhjustel 28 päe
vaks Peterburi sõita. Pärast pike
mat arutlust see taotlus rahuldati, 
ühtlasi tehti Parrotile ülesandeks 
õnnitleda vastmääratud rahvahari
duse ministrit Tartu professorkonna 
nimel. Nii kõlab lühikene protokoll. 
Ka kuratoorium lubas prof. Parroti 
erakorralisele puhkusele, märkides 
sealjuures, et tulevikuks jätab ta en
dale õiguse puhkuste taotlemise 
korda täpsemalt fikseerida. Sama
aegselt avaldas ka viitsekuraator 
Üngern-Sternberg soovi Peterburi 
sõiduks, et tutvuda lähemalt asja
oludega uues Rahvahariduse Minis
teeriumis. Kuid sellele vaidles vas
tu'A. v. Sivers, pidades viitsekuraa- 

, tori sõitu enneaegseks. See asjaolu 
tuli Parrotile mitmeti kasuks — 
oleks ju Ungern-Sternbergist kuju
nenud Peterburis tema taotlustele 
vastutõõtaja.

Parrot sõitis Tartust välja 5. ok
toobri öösel koos oma endise õpi
lase Georg v. Sieversiga. Viimane 
pidi teda juhendama «im Anti
chambrieren», s. o. ooteruumides 
käitumises-Iiikumises. Peterburis 
Parrot mingeid isiklikke asju ei aja
nud, vaid asus kohe otsima endale 
toetajaid Rahvahariduse Ministee
riumis ja Koolide Peavalitsuses. 
Tema kõige kindlamateks toetaja
teks seal said vürst Adam Czarto- 
ryski, N. N. Novossiltsev ja F. Klin
ger. Alles siis, kui Parrot oli endale 
nii ministeeriumis kui ka Koolide 
Peavalitsuses mõttekaaslaste toetu
se kindlustanud, taotles ta audient
si keiser Aleksander I juurde. Tal

õnnestus veenda keisrit, et Tartu 
ülikooli jaoks tuleb välja töötada 
asutamisakt. Selleks määras keiser 
erilise komisjoni, kuhu kuulusid 
Parroti ettepanekul tema toetajad. 
Parroti sõnade järgi muutis asuta- 
misakti väljatöötamise keeruliseks 
asjaolu, et tuli arvestada ka teisi 
varsti avatavaid ülikoole (Kaasa
nis, Harkovis jm.) ja ka seda, et 
juba töötavatel Moskva ning Vil
niuse ülikoolidel veel asutamisaktid 
puudusid. Ühtlasi tuli murda ka 
rahvahariduse ministri, konserva
tiivselt meelestatud krahv Zava- 
dovski vastupanu. Kõige raskema
teks punktideks osutusid ülikooli 
jurisdiktsioon * ja eelarve suurus, 
kuid seal õnnestus Parrotil oma 
tahtmine läbi suruda. Asutamisakti 
kõigi punktide läbiarutamine nõudis 
kaugelt rohkem aega kui puhkuseks 
lubatud 28 päeva ja Parrotil tuli 
pikendust taotleda. Ilmselt jõudsid 
kuuldused Parroti tegevusest ka ku
ratooriumisse, sest sealtpoolt astuti 
samme, et ka uues olukorras säili
tada kontroll ülikooli üle. Nimelt 
õnnestus kuratooriumi esindajal 
krahv Mannteuffelil lasta end mää
rata Koolide Peavalitsuse liikmeks, 
et siis saada taas Tartu ülikooli ku
raatoriks. (Igal ülikoolil oli tollal 
ette nähtud keisri määratud kuraa
tor, kes pidi suunama ülikooli tööd 
ning olema vahendajaks ülikooli ja 
Rahvahariduse Ministeeriumi vahel. 
Kuraatorid määrati Koolide Pea
valitsuse liikmete hulgast.) Kuid 
Parrot suutis ka sellest karist õn
nelikult ' mööda tüürida. Vastavalt 
eelnenud kokkuleppele KHngeriga 
palus ta keisrilt asutamisakti vastu-

* Uks komisjoni liikmeist aval
das siinjuures koguni arvamist, et 
vältimaks ülikooli autonoomiast 
tekkida võivaid lahkarvamisi linna
valitsusega oleks otstarbekas panna 

Tartu linnapea kohustused ülikooli 
rektorile.

ELSA K U D U

võtmisel, et too määraks erilise ar
muna Tartu ülikooli kuraatoriks
F. Klingeri. Palve oli sõnastatud 
selliselt, et Aleksandril polnud või
malik ära öelda. (Mannteuffel mää
rati seejärel Kaasani ülikooli ku
raatoriks, kuid ta astus tagasi juba 
enne Kaasani ülikooli avamist.)

Asutamisakt andis Tartu ülikoo
lile laialdase autonoomia, vabasta
des ta täielikult rüütelkondade hool
duse alt. Mitte vähem oluline oli ka 
uue eelarve kinnitamine. Landes
universitäti aastaeelarve oli 56 050 
rubla, millest oli palkadeks ette 
nähtud 37 700 rubla (viitsekuraato- 
rile 2000 rubla, professoreile 1500 
rubla, õpetajaile 300 rubla aastas), 
teaduskondade ja teaduslike asutus
te ülalpidamiseks 15 200 rubla, üle
jäänud summa reisi- ja muudeks 
kuludeks. Uus eelarve oli aga 
120 000 rubla aastas. Professorite 
palgad tõusid 2000 ja õpetajate 
omad 500 rublani aastas, viitseku
raator saadeti 1000 rublaga pensio
nile. Märgatavalt tõusid ka teadus
like kabinettide eelarved. Kui näi
teks enne oli laboratooriumi eelar
veks 200 rubla aastas (millest 100 
langes üürile), siis nüüd oli aasta
eelarveks 1200 rubla. Üldse oli tea
duslike kabinettide ja asutuste ülal
pidamiseks määratud 22 700 rubla, 
pensionikassasse 10 000 rubla, sti
pendiumideks 5500 rubla ja teadus
likeks ekspeditsioonideks 2000 rubla 
aastas. Lisaks sellele määrati kooli
komisjoni liikmeile 6000 rubla aas
tas (5000 revideerimissõitudele ja 
1000 muudeks kuludeks). Koolide 
asutamiseks määrati 118 000 rubla. 
1803. a. novembris õnnestus F. Klin
geri kaudu saada veel 120 000 rub
la nn. /unc?a/ton(asutamis-)summa- 
na. Nii kujunes 1803. a. eelarve 
järgmiseks:

Sealjuures ei nõutud, et funda- 
rton-summat ja aasta eelarvesum
mat oleks tulnud kulutada tingi
mata ühe eelarveaasta jooksul. Ka
sutamata jäänud raha liideti järg
mise aasta eelarvesse. Näiteks ku
lutati 1803. a. tegelikult kokku vaid 
125 764 rubla 90 kopikat, sest pal
jud tellitud aparaadid, instrumen
did jm. saabusid alles mõne aasta 
pärast.

Ehitusteks saadi 8. juunil 1803. 
aastal esialgu samuti 120 000 rubla. 
Kokku läksid esimese aastakümne 
ehitused (peahoone, raamatukogu, 
kliinikud, tähetorn, anatoomikum, 
hooned botaanikaaias ja mõned 
muud väiksemad ehitused) maksma 
734 865 rubla 55!/г kopikat.

Ülikooli materiaalse baasi areng 
on aga omaette teema, mis ootab 
veel uurijat. Kõigile oma «tormle- 
mistele ja tunglemistele» vaatama
ta olid noore ülikooli noored pro
fessorid tublid majandusmehed ja 
täpsed arvepidajad. Pealegi nõudis 
ka kuraator F. Klinger väga täpset 
arvepidamist vältimaks süüdistusi,, 
nagu ei suudaks laialdast autonoo
miat omava ülikooli teadlased seda 
majandada. ENSV Riiklikus Ajaloo 
Keskarhiivis, Tartu ülikooli fondis 
leidub kuni 1816. aastani (Klinge
ri kuraatorluse aeg) väga üksikas
jalisi andmeid rahaliste vahendite 
kulutamise kohta.

(Lõpp)

21. aprillil 1802 olid avaaktusel 
kohal järgmised professorid:

Sünniaasta Vanus

1. L. Ewers
2. J. L. Müthel
3. D. G. Balk
4. M. E. Styx
5. E. G. Arzt

6. G. B. Jaesche
7. G. F. Parrot
8. G. F. Pöschmann
9. G. A. Germann

* . Ühekordne
, a j undation-(asu-

tamis-) summa 
rublades rub(ades

Sügissemestriks saabusid 
veel:

1. W. F. Hezel
2. G. L. Böhlendorff
3. K. F. Meyer
4. K. Morgenstern

Surnud prof. Arzti 
asemele tuli 

N. Scherer 
J. W . Krause

1742 60
1763 39
1764 38
1759 43

55
uppus Emajõkke 
1802. a. aug.

1762 40
1767 35
1768 34
1773 29

Keskmine 
vanus 
41,4 a.

1754 48
1773 29
1757 45
1770 32

1771
1757

Raamatukogu 
Kunstimuuseum 
Loodusteaduste kabinet koos 
botaanikaaiaga 
Füüsikakabinet
Keemiakabinet ja -laboratoorium 
Anatoomilised ja patoloogilised 
preparaadid

Tehnoloogiliste mudelite kogu 
Sõjaliste mudelite kogu 

Observatoorium \
Matemaatiliste instrumentide koguf 
Kirurgiliste instrumentide kogu 
Kliinik
Anatoomikum 
Maneež 
Ujula .
Palgad

5 000 35 000
1 300 8 000

5 000 25 000

1 500 18 000
1 200 8 000

1 000
>

}
8 000

300
200

4 000

800
10 000 
4 000
4 000

7 500
400

1 200
100

68 800

31
45

Tegeliku õp
petöö algu
seks oli pro

fessorite 
keskmine 

vanus 39,14 
aastat; 

arvestamata 
60-aastast 
«patriarhi» 
L. Ewersit 

on
37,5 a.

Kuraator F. Klinger oli 50-aas- 
tane.

100 AASTAT 
W. H. FOX TALBOTI
SURMAST

4 ^  ' ' У

j , ■ X  ; ftp; > - ^

Talboti foto Lacock Abbey ümbrusest. Originaal TRÜ Teaduslikus 
Raamatukogus.

Tule!
Filmihuvilised on juba avaldanud 

rahutust, kas meie filmiklubi täna
vu üldse alustabki tegevust. Alus
tab. Kindlasti. Ettevalmistusi juba 
tehakse.

Seniste liikmete ümberregistreeri
mine toimub kolmapäeval, 28. sep
tembril kell 20— 22 ph. aud. 127 ja 
reedel, 30. septembril kell 18— 22 
ph. aud. 127 (kaasa võtta vana liik- 
mepilet). Uusi liikmeid võetakse 
vastu nädal hiljem samas kohas; 
seega kolmapäeval, 5. oktoobril 
kell 20— 22 ja reedel, 7. oktoobril 
kell 18— 22.

Ülikooli filmiklubi on praeguses 
koosseisus tegutsenud juba poolteist 
aastat. Läinud õppeaastal toimus 
meie klubis 24 üritust. Endastmõis
tetavalt ei piirdunud tõeline filmi- 
huviline ainult sellega, mida klubis 
pakuti. Igaühel meist on suve jook
sul settida jõudnud mingid muljed, 
arvamused, mõtted. On selginud,

täienenud, paljudel kindlasti ka mõ
nevõrra muutunud suhtumine filmi
kunsti. Filmiklubi juhatus tegi läi
nud hooajal kõik, mis tema võimu
ses, et oma lubadusi täita, sama 
öotame ka klubi liikmetelt. Aasta 
tagasi klubisse astunutest lubasid 
õige paljud filmiretsensiooni alal 
vaimu ja kätt harjutama hakata. 
Väljakuulutatud filmiretsensioonide 
võistlusele jäid tööd esitamata ar
vatavasti liigsest tagasihoidlikku
sest või enesekindluse puudumisest. 
Filmiklubi juhatus jääb ka tänavu 
kindlaks endistele nõudmistele. Pa
lume kirja panna, mis seni kirja pa
nemata. Kes tunneb, et temas ret
sensiooni kirjutamiseks veel jõudu 
ei jätku, pangu kirja oma muljed, 
arvamused ja mõtted kasvõi ühe fil
mi kohta. Kirjutada võib kõigest, 
peaasi et puudutataks filmikunsti. 
Kes kirjutada ei taha, tehku plakat 
mõnele filmile või midagi muud sar
nast. (Tagasihoidlikele, kes ei taha 
toore kvaliteediga avalikult esineda, 
lubab filmiklubi juhatus omapoolse 
diskreetsuse.)

Niisiis, ümberregistreerimisele 
võtku igaüks tehtu kaasa. Sama 
ootame ka. uutelt liikmekandidaati- 
delt. Teised filmiklubisse astumise 
tingimused on endised: kohapeal 
antava küsitluslehe täitmine, vest
lus filmiklubi juhatuse liikmetega. 
Pääsmete ettemaksuks võtke kaasa 
6 rubla, uutel liikmetel ka kaks fo
tot (3X4). Samuti ootame teie et
tepanekuid filmiklubi repertuaari 
valikuks käesoleval hooajal. Tänu
likud oleme konstruktiivsete ettepa
nekute eest filmiklubi töö korralda
miseks.

Kohtumiseni!

Filmiklubi juhatus

Rahvakontroil
TRU rahvakontrolli peagrupi liik

mete ja teaduskondade gruppide 
esimeeste koosolek toimub teisipäe
val, 20. septembril kell 16.15 pea
hoones aud. 309.

TRÜ rahvakontrolligrupi 
büroo

Klubi nõukogu
koosolek toimub teisipäeval, 20. sep
tembril kell 20.

Ü T Ü
20. septembril kell 18 toimub uue 

anatoomikumi auditooriumis (O. 
Lutsu 2) ÜTÜ arstiteaduskonna 
nõukogu aruande- ja valimiskoos
olek.

UTU arstiteaduskonna 
noukogu

Läti keele tunnid 
algajaile

Huvilistel palutakse tulla aja suh
tes kokku leppima 20. septembri! 
kell 16 soome-ugri keelte kateed
risse (ph. 126).

Mära Veinberga 

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
J1KCM  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
händ 2 kop. Teil. nr. 4502. M B -07202.
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KÕIGI MAADE 
PROLETAARLASED, UHIMEGE!

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Fr. R. Kreutzwaldi

nim. ENSV  Riiklik 

RaomatvV.«?**

Nr. 25 Reedel, 23. septembril 1977 XXIX aastakäik

Komsomoiikroonika g i 1 20. septembril andsid teadus- loenguid komsomoli löökehitustel.
kondade komsomolisekretärid aru Delegatsiooni juhib TRÜ komsomo-

____________________________________________________ __________ ____________aruande- ja valimisperioodi etteval- likomitee liige, filosoofiakateedri as-
mistusest. Üldine olukord on rahul- pirant I. Gräzin, programmi kunsti-

Kolmapäeval, 7. septembril toi- kursuste komsomoliaktiivi valiku ja dav, mitmetele teaduskondadele anti line juht on S. Lääne. Agitbrigaadi
munud ELKNÜ Tar tu  Linna- väljaõppe olukorda, teaduskondade konkreetseid tähtaegu võlgade pa- 
komi t ee  büroo  arutas ELKNÜ 
TRÜ komitee tööd aruande- ja vali
miskoosolekute ettevalmistamisel.
Informatsiooniga esinesid büroo 
liikmed, komsomoli linnakomitee

komsomolibürood said vastavasisu- randamiseks. 
lisi juhiseid.

Arutusel olid ka üliõpilasürituste 
korraldamise organisatsioonilised

sekretär A. Raa ja TRÜ komsomoli- küsimused teaduskondades. Kinni
sekretär K. Liiv. Ulatuslikku eel- tati ELKNÜ TRÜ komitee tööplaan
tööd märgiti ära positiivselt, büroo 1977/78. õppeaastaks, 
andis mitmeid organisatsioonilist
laadi juhiseid. ELKNÜ TRÜ komitee otsustas

Samal bürool arutati ka asjaaja- komsomolikaristuse (vali noomitus
mise olukorda EPA komsomoliko- koos arvestuskaardile kandmisega)
mitees. Leiti, et selle tase ei ole veel maha võtta õigusteaduskonna II
rahuldav ning anti konkreetseid kursuse üliõpilaselt R. Eichelt.

Komitee kinnitas 4. oktoobril toi
muva TRÜ I komsomoliajaloo kon
verentsi programmi. Konverents toi
mub TRÜ aulas kell 10. Oodatud on 
kõik endised komsomoliaktivistid 
ning komsomoliajaloo huvilised!

kuuluvad ansabel «Lakstigal», rah- 
vapilliansambel «Kanne!», lauluso- 
list Karin Lippus, lauluduo Eda 
Strandberg ja Marju Kikerpill.

fte e d e e t 
H e e «eten i

Komitee vaatas läbi EÜE välisva
hetuse plaani aastaiks 1978—1980.

näpunäiteid selle parandamiseks.
Ühtlasi kohustati EPA ja TRÜ kom
somolikomiteesid pöörama erilist 
tähelepanu komsomolidokümentat- 
siooni vormistamisele ja säilitami- sega koos arvestuskaardile kandmi
sele kursuste ja teaduskondade kom- sega kommunistlikule noorele eba-

**  *  * 11 Ehkki selle rubriigi arvasime .
Ojuba oma aja ära elavat olnud, 1 

Taškendist saabus ü 1 e I i i d u I osanud me senini midagi ase- J 
selt ül i kool i de  sõprus  - i т? е, pakkuda. Vajadus nadala- T 
festivalilt  TRÜ komsomoliko У  sündmuste kokkuvotmiseks ise- J 
mitee 7-liikmeline delegatsioon ees-j loomustamiseks on aga olemas f 
otsas komitee pressisekretäri H. v a nu me f ,IS Jätkame. Seekord f 
Linnuga. Aktiivse osavõtu eest sõp- \™atame kull pisut ettepoole roh- f

Arutati ka üliõpilase J. Viidebau- rusfestivalist autasustati meie dele- muidu s. t. ei meenuta f
. _ _________- ____ ______s ii.L.i.! пси v-__. s„ {'eelmist nadalat. vaid оииате "mt  ̂ü 1

simust
Komitee karistas bioloogia-geog- baumi 

raafiateaduskonna III kursuse üli- mise <
õpilast A. Varendit val ju noomitu- koos arvestuskaardile kandmisega, tud Suure Oktoobri 60. aastapäeva- ^peaaegu kogu ülikoolirahvasja*

le. Külalisi oli Taškendis üle 
enam kui 25 NSVL ülikoolist.

somoliorganisatsioonides.

ELKNÜ TRÜ k o mi t e e  i s tun
gil 13. septembril arutati esimeste

väärika käitumise eest 23. augustil 
1977 Tartu linnas.

ELKNÜ TRÜ ko mi t ee  istun-

Kolmapäeval, 21. septembrit sõi
tis 15-liikmeline TRÜ komsomoli
organisatsiooni a g i t b r i g a a d  
10 päevaks Murmanski oblastisse, 
kus antakse kontserte ja peetakse

-X-

TRU nõukogu uue põhikirja väljatöötamiseks. Sa
muti tuleb hakata üle minema

i. за- tooriumis arvutustehniliste v a h e n - v "  
õppe- dite väljaehitamist spetsiaalseks jnduliku 
kssele hübriid-arvuti tüüoi komoleksiks.\korpuse

200 * .palju inimesi väljastpoolt TRU-d * 
ljuba hulk aega ametis olnud. \
* Varem teatatud kuupäevad — 14. \ 
К ja 15. oktoober on need kõige \
I tähtsamad. Alustame 14. oktoob-\
* .rist. Kell 11 algab «Vanemuise»*. 
I teatrisaalis aktus, kell 15 avatak-K 
I se ühiskonnateadustehoonel mä-Л
* lestustahvel (selles majas taas 
l avatigi 175 aasta eest ülikool). ^

_\Kell 16.30 jõuab järg veel ühe*.
füüsika- “

eelmise õppeaasta viimane koosolek 
peeti koos EKP TRÜ komiteega.

Öppe- ja kasvatustöö kvaliteedist 
ja efektiivsusest TRÜ-s NLKP 
Keskkomitee oktoobripleenumi ja 
NSV Liidu Ülemnõukogu IX istung
järgu valguses esitasid õppeprorek
tori kt. U. Palm ja EKP TRÜ õppe- 
ja teadustöö sektori juhataja 
R. Looga.

Eespool mainitud dokumentides 
kõrgkooli ette püstitatud ülesandeid 
on konkretiseeritud NSV Liidu 
Kõrg- ja Keskerihariduse Ministee
riumi kolleegiumi 4. novembri 
1976. a. otsuses. Nõukogude kõrg
kooli põhiüle^annetena on neis mär
gitud spetsialistide ettevalmistamist 
ning õppeprotsessi kvaliteedi ja 
efektiivsuse parandamist. TRÜ sel
lekohased ülesanded on kirjas ük
sikasjaliku arenguprogrammina do
kumendis «TRÜ viisaastaku arengu
plaan aastateks 1976— 1980».

avamiseni

ja kasvatusprotsessi komplekssele hübriid-arvuti tüüpi k o m p l e k s i k s , J lindi labiloikamiseni.^
---  _ . juhendamisele ning rakendama süs- milles töödeldakse automaatselt eks-±Ohtul saab aulas kuulata kont-\

TRÜ-s on paranenud õppe- ja teemikindlalt koostöös kõrgkooli perimendi käigus jooksvalt saabu-ise_rZi külalisesinejatelt. Järgmise ,
kasvatusprotsessi kvantitatiivsed kompleksse uurimise laboratooriumi vaid andmeid füsioloogiliste para-*Pafüa un} used algavad kell 10\
näitajad (õpiedukus, väljalange- ja kommunistliku kasvatuse labora- meetrite muutuste dünaamika koh- taulas ^elijori pressikonverentsi- .
vus). Materiaaltehnilise baasi para- tooriumiga kõrgkooli pedagoogika ta. Praegu uuritakse põhiliselt jäse- vSa> kell 16 esinevad aulas üli- .
nemine eelkõige uute ehituste näol slsseid uurimistulemusi. mete verevarustust. dkooli suurstncid tdidlusfzollcktii-
ning õppejõudude kõrge kvalifikat- Biofüüsika ja elektrofüsioloogia Nõukogu otsustas hinnata labora- õhtul kell 8 peetakse «Vane-{\
sioon loob kõik tingimused veelgi laboratooriumi töö (aastail 1971— tooriumi töö heaks (teaduslik juhen- tmuises» kontsertball. Need olek-{)
paremateks tulemusteks. Vaielda- 1977) kontrollimise tulemustest kõ- daja M. Epler, juhataja H. Epler). tsid siLs kahe Päeva suurüritused, š
matute saavutuste korval ei ole neles kontrollkomisjoni esimees Et laiendada füsioloogilisi uurimu-f On võimalik näha palju näitusi, ф

prof. I. Sibul.jõutud aga õppe- ja kasvatusprot
sessi kompleksse juhtimise kaasaeg
sele tasemele. Sügavat teaduslikku 
läbitöötamist vajavad üliõpilaste

Laboratoorium on saavutanud 
märkimisväärset edu biomeditsiini-

si neis suundades, milleks on ole
mas materiaalne baas ja eksperi
mentaalse töö kogemused, palutak
se rektoraati leida võimalus bioloo-

teaduskondade ajalugu, tulevikku Л 
tutvustavaid, suurt ülikooli näi-\) 
tust Leningradi mnt. 27 raama
tukogus. Lisaks neile korraldab (

iseseisva ja auditoorse töö vahe- Uste mõetmis- ja registreerimissead- gilise töörühma väljaarendamiseks \ ,9;r . Kunstimuuseum, näitusel
kord, tehniliste vahendite ja arvu- mete väljatöötamisel ning küber-
tustehnika kasutamine jt. metoodi- neetiliste uurimismeetodite rakenda-
kaalased probleemid. misel füsioloogiliste regulatsiooni-

Vastuvoetud otsuses pööratakse mehhanismide uurimiseks. Eriti võib
muu hulgas suurt tähelepanu kur- esile tõsta saavutusi keskmise ar-
susejuhendajate osatähtsusele üli
õpilaste kasvatusprotsessis. Partei
komiteel tuleb organiseerida sel 
õppeaastal kursusejuhendajate üle-

laboratooriumi koosseisu suurenda
mise teel.

ÜTÜ nõukogu esimees dots. 
U. Reino tegi teatavaks võistlus
tööde arvu. Tänavu esitati 575 tööd 
mulluse 509 asemel. Võistlustööde 
komisjon otsustas suunata üleva- t

teriaalse vererõhu pideva registree 
rimise meetodi ja aparatuuri välja
töötamisel, täiustamisel, juurutami- bariigilisele konkursile 351 ja üle-

.. . . _ ., - . - ?.el seeriatootmisse, tutvustamisel liidulisele 42 tööd.
ülikooliline nõupidamine kogemuste üleliidulises ja rahvusvahelises ula- Kinnitati 1978. aasta teaduslike
vahetamiseks ja kursusejuhendajate tuses. Samuti tuleb hinnata labora- tööde plaan.

19. sajandi Tartust, Tähetornis l 
võib vaadata astronoomia aren-y) 
gut käsitlevaid materjale, Riikli-ф 
kus Ajaloo Keskarhiivis doku- {> 
mente ja ürikuid ülikooli taas-1) 
avamisest, Baeri majas Baeri Л 
näitust. Avatakse veel mitmeid,

N SV Liidu m afandes- 
süsteem konstitutsiooni 
prof ek tls

Uue konstitutsiooni projektis on formuleeritud ühtseks rahvamajan
duskompleksiks muutunud NSV Liidu majanduse üksikasjaline iseloo
mustus, näidatud ära majandussüsteemi arengu ja juhtimise põhilised 
momendid. Erinevalt praegu kehtivast konstitutsioonist on majandus
süsteem toodud välja eraldi peatükina. Seda on tinginud nelja aasta
kümne vältel meie majanduselus toimunud suured muutused. Kui 1936. 
aastal oli meil lõppenud üleminekuperiood kapitalismilt sotsialismile, 
olid alles loodud sotsialismi alged, siis uue konstitutsiooni projekt 
fikseerib: «NSV Liidus on üles ehitatud arenenud sotsialistlik ühis
kond. Sel etapil, kus sotsialism areneb juba omaenda alusel, tõusevad 
üha täielikumalt esile uue korra loovad jõud ja sotsialistliku elulaadi 
eelised ...»

Käesolevaks ajaks on meie kodumaal tootlike jõudude arengu tule
musena loodud arenenud sotsialismile adekvaatne materiaaltehniline 
baas, mis kajastab uut etappi NSV Liidu rahvamajanduse arengus. 
Nii toodeti 1976. aastal võrreldes 1936. aastaga 15,8 korda rohkem 
rahvatulu, tööstustoodang kasvas samal ajavahemikul 26 korda ja põl
lumajandustoodang 3 korda. Võib tuua veel järgmised näited: käes
oleval ajal toodetakse meil 25 päevaga niisama palju autosid ja 11 
päevaga niisama palju elektrienergiat, kui terve 1936. aasta jooksul. 
Seejuures ületab X viisaastaku igal aastal käikuminevate elektrijaa
made võimsus 2-kordselt praegu kehtiva konstitutsiooni vastuvõtmisel 
meie kodumaal töötanud elektrijaamade koguvõimuse.

(mälestustahvleid, bareljeefe,i 
hauakive, korrastatakse ülikoo- ( 
lis töötanud ja õppinud silma- ( 
paistvate isikute haudu, mis una- ( 
russe jäänud ja rohtunud ning ф

-------- ——-----------------------— -------- -- akorrastajakätt nõuavad. ^

Nagu kehtiv konstitutsioon, nii fikseerib ka projekt NSV Liidu ma- f Raadi kalmistu ülikooli vane-{> 
jandussüsteemi alusena tootmisvahendite sotsialistliku omandi. Kahe fmast osast on meie lehes mitu 0 
põhilise omandivormi: riikliku ja kolhooslik-kooperatiivse omandivormi \korda juttu olnud («TRÜ» nr. |> 
kõrval tuuakse ära veel kolmas — ametiühingu- ja muude ühiskond- y23 1976 ja nr. 18 1977). 16.0 
like organisatsioonide omand. See kolmas sotsialistliku omandi vorm heptembril oli linna täitevkomitee(► 
on saanud elava diskussiooni objektiks. Mitmed juhtivad teadlased fehitus- ja arhitektuuriosakonnas(I 
(näiteks akadeemik A. Rumjantsev) arvavad, et majandussüsteemi alu-^linnaehitusnõukogu ja arhitek-l 
sena on tegemist ikka ainult kahe põhilise omandivormiga. Selle kõr-1 tuurimälestiste kaitse nõukogu (I 
vai aga fikseeritakse juriidiliselt ametiühingu ja muude ühiskondlike j ühine koosolek, kust võttis osa|> 
organisatsioonide omand. Küsimus nõuab kindlasti veel täiendavat uuri-^ka meie toimetuskolleegiumi lii- (I 
mist, eriti aga ühiskondlike organisatsioonide omandivorm, mis pole i ge dotsent Tullio Ilomets. Päeva-ф 
seni majandusteaduslikus kirjanduses leidnud küllaldast käsitlemist. Л korras oli RPI «Eesti Tööstus- 0

i projekti» koostatud Tartu Põllu-0 
Projekti § 14 kajastab NLKP XXIV ja XXV kongressil väijatööta-i töömasinate Tehase «Võit» gene- 

tud majandusstrateegiat, mille kohaselt ühiskondliku tootmise kõrgeima i xaalplaani variantlahenduse läbi-l 
eesmärgina on fikseeritud «inimeste kasvavate aineliste ja vaimsete (vaatamine. Lõppotsuseni ei jõu- l 
vajaduste kõige täielikum rahuldamine». Muidugi sõltub vajaduste ra-\tud, sest järjekordselt ilmnes <> 
huldamise tase eelkõige tootlike jõudude arengutasemest. Teiselt poolt (probleemi keerukus: on tarvis 
peab täiustuma, muutuma järjest ratsionaalsemaks ka vajaduste struk-i rekonstrueerida Raadi kalmistu, <> 
tuur. Nagu partei majandusstrateegias, nii nimetatakse ka projektis i on vaja laiendada tootmisettevõ-š 
tootmise kõrgeima eesmärgi realiseerimise vahendite ja teedena töö-i tet. Otsustati pöörduda kõrgema-š 
viljakuse kasvu, tootmise efektiivsuse ja töö kvaliteedi tõusu ning rah-Ate instantside poole, et leitaksi 
vamajanduse dünaamilist ja proportsionaalset arenemist. Viimase ta- i mõlemaid pooli rahuldav lahen-š 
gab majanduse juhtimine riiklike plaanide alusel. (> dus, sest kultuurimälestusmärkel

S ei saa ju ohverdada tööstusette-{\ 
võtte laiendamiseks. (I

Ajalugu nõuab oma hoolt. JaO
nagu plaanilise tsentraliseeritud juhtimise ühitamine ettevõtete ja koon- i 'asub vahel mõelda selle üle, ei f 
diste majandusliku iseseisvuse ja initsiatiiviga.» Viimane väljendub к ai ajalooks saavad millalgi ju kai 
töötajate kollektiivide ja ühiskondlike organisatsioonide osavõtus et- i meie päevad. Ja kunagi tähista-\ 
tevõtete ja koondiste juhtimisest, mida uue konstitutsiooni projektis on |l ‘akse üht või teist meie päevil \ 

erinevalt praegu kehtivast konstitutsioonist rõhutatud. Tuletagem meel- [Algatatut. Esiotsa on ülikoolipe- (|

de, et V. I. Lenin kirjutas juba 1917. aastal: «...kui kõik õpivad juh- \ e  ̂ ^nne suurt juubelit (1982. Ф
. . . . . .  , ......  , . {> aastal 350 aastat ülikooli asuta-

tuna ja tegelikult iseseisvalt juhivad uhiskondlikku tootmist. . .  sus on ä nisesfj ag a juubeli pidamise #

uks pärani avatud kommunistliku ühiskonna esimesest faasist seik «peaproov» juba siinsamas käe-0 
kõrgemasse faasi üleminekuks...» (• ?a katsuda, meie kodumaa 60. Ф

l> sünnipäeval, juba järgmisel kuul. # 
AADU ARRAK, I» f

poliitilise ökonoomia kateedri dotsendi kt. )  VARJE SOOTAK  f



(Aigus eelmises «TRÜ-s») 

RAILY VIKS

10. juuli. On pühapäev, tore päev. 
Budapestis on ta veel eriti tore, kui 
leiad õdusa tänavakohviku või saad 
kuulata orelikontserti Mattiase ki
rikus või nautida kunstiaineid Mar
giti saare basseinides. Sellele aga, 
kes armastab linnas ringi lonkida, 
pole ilusamat paika kui vana Buda. 
Tänavad on kitsad ja majad tihe- 
dalt-tihedalt üksteise kõrvale lüki
tud. Tundub, nagu polekski neis õh
ku ega päikest. Uudishimulik silm

« piilub sisse läbi poikvel ukse — ja 
pilgule avaneb imedemaailm: lille
dega ääristatud trepid viivad kee
letu turisti sisehoovi. Seda pilti, mis 
seal silmale avaneb, on raske sõna
des edasi anda: aknakestel, seinte 
ääres — kõikjal lilled, kirevad, kuid 
maitsekalt kokku sobitatud. Võrede
ga aknad, vaikus, piinlik puhtus — 
kõik see paneb kahtlema, kas näed 
seda unes või ilmsi. Lahkelt seletati 
mulle, et omal ajal olnud Ungaris 
seadus, kus tulnud maksta maksu 
tänava poole olevate akende pealt. 
Leidlikud ja ihned majaomanikud 
leidsidki siis tee, kuidas oma ela
mist õdusamaks muuta raha raiska
mata.

11. juuli. Meile halastati ja lasti 
tööl olla vaid pool päeva: et me 
tublilt oma show'd harjutaksime ja 
õhtul menukalt esineksime. Kuigi 
ennast kiita pole eriti viisakas, üt
leme, et show õnnestus, jah, isegi 
hästi. Seda märgiti ära hiljemgi.

12. juuli. Sõbrad Poolast korral
dasid õhtul meelelahutust, aga rah
va arvamus ütles, et oleks võinud 
parem olla. Üldiselt jäigi mulje, et 
meie ja teised mõtestame sõna show 
lahti küllaltki erinevalt.

13. juuli. Välismaalastele korral
dati ekskursioon mööda majandit. 
Näidati eesrindlikku piimakarja ja 
lubati piima maitsta (meie rühma 
rekord — 6 klaasi). Nägime mingi
sugust graanulites sööta tootvat 
kompleksi ja masinaparki. Lõpuks

Riia ajaloo
d o k to r 
setu  laulu
ema pool

Saksamaalt,
Norrast,
Austriast,
Itaaliast

5. septembril külastas meie üli
kooli grupp õigusteadlasi, kes enne 
seda võtsid osa Moskvas toimunud 
rahvusvahelisest juristide konve
rentsist. Moskvas viibivaile dele
gaatidele anti meeldiv võimalus kü
lastada ka teisi NSV Liidu linnu, 
et täiendada oma teadmisi sotsia
listliku riigi õigusalasest tööst. 
Oma valiku järgi käis üks grupp 
Leningradis, teine Vilniuses, kolmas 
Riias, mõned olid huvitatud Mol- 
daaviast jne. Uks rühm juriste va
lis endale Eesti NSV. Nende koos
seisu kuulus ka kaks õigusteadlast 
Indiast, nad on lõpetanud Maisuri 
ülikooli Lõuna-Indias. Saksamaalt 
oli üks advokaat Frankfurdist Mai
ni äärest ja üks jurist Ida-Berlii- 
nist. Gruppi kuuluv ainus naisjurist 
oli Viinist. Ta oskas ka vene keelt, 
oli omal ajal lõpetanud Viinis vene 
kallakuga keskkooli. Külalisi Tar
tus oli veel Norrast ja Itaaliast.

Tutvutj ülikooliga, eriti oldi huvi
tatud õigusteaduse stuudiumist. 
Toomemäel käidi Teaduslikus Raa
matukogus ja vaadati mälestusmär
ke. Õhtul vesteldi lühikest aega 
«Kaunases». Peagi sõideti tagasi 
Tallinna, kust alustati koduteed.

LEO LEESMENT

DISKO, DISKO
Reedel, 7. oktoobril kell 19 toi

mub Leningradi mnt. 27 kohvikus 
TRÜ teenistujatele ja õppejõududele 
komsomoliorganisatsiooni diskoõh-

tu. Kutseid saab teenistujate kom
somoliorganisatsioonide sekretäri
delt ja TRÜ komsomolikomitee ar- 
vestussektorist.

jukest lasti ning rasva, sibula ja 
punase pipraga saiu (ungarlased ju 
musta leiba ei tunnista!) kõrvale pa
kuti. Et idüll oleks täielik, mängi
sid mustlasviiuldajad kõrva ääres 
tšaardašši ja tahes-tahtmata tundsid 
end olevat Tenkesi-aegses Ungaris.

16. juuli. Taas vana hea Buda
pest.

17. juuli. Meie soovil, havi käsul 
organiseeriti sõit Visegradi. Ilus 
koht Doonau ääres mägedes. Vanad 
lossivaremed ja retk mägedesse vä
sitas osa seltskonda nii ära, et nad 
eelistasid sõita otse tagasi laagris
se. Vapramad läksid veel Szentend- 
resse ja Budapesti ööd imetlema 
ning jõudsid kohale alles kukelau
lu ajaks.

Szentendre on omamoodi riik rii
gis. Linnakese on rajanud serblased, 
tänapäeval on ta säilitanud oma 
iidse ilme, kuid jäänud kunstnike 
meelispaigaks. Siin elasid ja ela
vad Ungari tunnustatud kirjame
hed, maalijad, skulptorid. Arvukalt

Setu suurleelotaja ANNE  VA
BARNA 100. sünnipäeva puhul ta
haks meenutada järgmist lugu.

Läti ajaloolase Margers Steper- 
manise doktoridissertatsioonis leidis 
muu seas käsitlemist Räpina talu
rahva ülestõus 1784. aastal. Selle 
sündmuse 175. aastapäeva tähista
misele Räpinas 20. septembril 1959. 
aastal oli ta ise esinema palutud.

Et M. Stepermanis oli tollal Läti 
N SV  TA Ajaloo Instituudi etnograa
fia sektori juhataja, siis tehti talle 
ettepanek külastada enne õhtust et
tekannet Setumaad. A jaloodoktor 
võttis ettepaneku meelsasti vastu 
ja sõit läks Värska poole. Mõõda 
minnes peatuti esimese setu poeedi 
Paul Haavaoksa kodus. Edasi sõi
deti Ton ja külla, kus lauluema Anne 
Vabarna oli elanud juba 63 aastat. 
Anne tütar О de teatas, et ema on 
sõitnud tütre Nati poole Tõganitsa 
külla. Tonja külas tutvus M. Ste
permanis Setumaa hoonetega. Võõp- 
su poole sõites peatuti Mikitamäe 
külas, kus elas Anne Vabarna vii
mane tütar — üheksas laps Manni 
Lilleniit. Neiuna oli Manni emalt 
üles kirjutanud hulga rahvaluulet. 
Manni 10-aastane tütar Kaja, ande
kas viiuldaja, sai teejuhiks Tõganit- 
sasse Nati Sepiku majja. Nati oli 
olnud ema leelode saatjaks 1931. 
aastal Helsingis ja 1947. aastal 
Moskvas. Nüüdki alustas lauluema 
oma improvisatsiooni M. Steper- 
manise auks koos Natiga ja Ode 
mehega. Viimane käis õllekannuga 
ringi ja kostitas külalisi. Ajaloodok
tor märkis: «Väga südamlik rah
vas!» Räpinasse sõidust loobus 82-

#  Anne Vabarna (vasakult), Margers Stepermanis ja lauluemji tütar 
Nati Sepik.

Benita LABI foto

aastane lauluema halva tervise tõt

tu. Ta kahetses südamest, et ei saa 

esineda oma tervituslauludega Rä

pina sõbralikule rahvale ja külalis

tele, Tallinna ajaloolastele Hans 

Kruusile ja Juhan Kahkile ning Tar

tu ajaloolastele prof. H. Moosbergi- 

le, Sulev Vahtrele ja August Traa

dile ning «Vanemuise» trupile ja 

hulgale üliõpilastele, kes olid Tar

tust tulnud kolhoosi abistama.

27. septembril sõitis allakirjutanu 

Tonja külla ja kirjutas A. Vabar

nalt üles 239-realise leelopühenduse 

M. Stepermanisele. Professor M. 

Stepermanis suri 1968. aasta lõpul. 

Tema tütar oli huvitatud lauluema 

leelopühendusest, kuid ei suutnud 

seda oma isa paberite hulgast üles 

leida. Seetõttu saatis allakirjutanu 

talle pühenduse teksti koos vene

keelse tõlkega ja andmed leelo tek

ke kohta. Varsti saabus tütrelt ja 

Läti N SV  Riiklikult Pearaamatuko

gult tänukiri. A. Vabarna leelo pü

hendus oli paigutatud raamatukogu

M. Stepermanise fondi.

Lõpetuseks mõned värsid sellest 

laulust:

«Oho-ks oma kõik ojja jäänü, 

pahatuiusõ’ suurdõ pajjo.

No oma-ks rahval rahupäivä, 

hüä elo inemisil.»

PAU LO PRIIT VOOLAINE

&  Sajanditevanused madjarite müürid ja eestlastest turistid.

korraldatakse näitusi, antakse kont
serte, teatrietendusi. Linna keskele 
väikesele platsile on ehitatud lava 
ja pingid. Väljak on ümbritsetud 
keskaegsete majadega. See on ide
aalne miljöö Shakespeare’i lavastus
tele. Kui lähete Szentendresse, vii
vad sõbralikud ungarlased teid kõi
gepealt Margit Koväcsi majamuu
seumi, mis avati alles õige hiljuti 
lahkunud kunstniku ateljees. Siin 
võib näha miniatuurseid skulptuu
re, seinaplaate ja kompositsioone, 
mis on loodud ungari folkloori ai
netel. See rahvuslikkus, mis Margit 
Koväcsi loomingust õhkub, ongi ta 
teinud tuntuks ja armastatuks, sest 
ungarlased on väga truud oma rah
vakunstile.

juhtkonna telgis tamtammi saatel.

21. juuli. ENSV aastapäeva tähis
tamine eesti laulude õhtuga ning 
piduliku vastuvõtuga rühmade juht
kondadele.

22. juuli. Viimane tööpäev. Uue 
rühma ungarlased korraldasid õhtu 
guljaši ja veiniga. Hea, et keelt ära 
ei söönud! Jah, ilus aeg oli see 
laagriaeg!

23.— 26. juuli — Budapest. Iga
üks püüdis oma rahast erineval vii
sil lahti saada: kes veinikeldris 
mustlasmuusikat nautides, kes möö
da poode joostes, kes kontserte kuu
lates ... Suures linnas palju võima
lusi.

Peeter BAKH OFFI foto (Järgneb)

näidati ka Ocsa basseini. Huvitav 
päev oli.

Budapest pakkus turistile palju 
huvitavat — ole vaid mees ja vali. 
Et kergendada selles tohuvabohus 
orienteerumist, antakse välja iga
kuulist brošüüri «Sündmused Buda
pestis* inglise, saksa ja prantsuse 
keeles. Selles on loetletud kõik 
kontserdid, etendused, muuseumid, 
ekskursioonid, spordisündmused. 
Loomulikult oli võimatu pääseda 
esmaklassilistele üritustele, näiteks 
«Skorpio» kontsert oli välja müü
dud juba mais, kuid selle asemel pa
kuti Noortepargis vähetuntud an
samblit «Mini». Ka see tasus vaa
tamist. Just nimelt vaatamist. Muu
sikaliselt tasemelt olid nad tundu
valt nigelamad meie «Fixist». Huvi 
pakkus aga seltskond, kes oli ko
gunenud seda kontserti kuulama. 
Mu sõbranna kinnitas, et need onT 
alati ühed ja samad näod. Et ilm 
oli vihmane, siis ei tulnud istumi
sest midagi välja. Liikusime rahva 
seas ringi ja tundsime end kuidagi 
võõrana. Noored, kes sinna olid ko
gunenud, sarnanesid kõige rohkem 
hipidega ja «ungari hipideks» neid 
hüütigi. Käis pidev liikumine muu
sika taktis, mõned sattusid ekstaasi 
ja heitsid end maha (sadas!). Hil
jem räägiti veel, et parki teeninda
vat personali vahetatakse iga paari 
kuu tagant, sest Ungaris näeb sea
dus ette varaste ja huligaanide 
irellidetagusesse ohutusse paiguta
mise. Kohalikud tudengid selgita
sid, et umbes selletaoline olevat 
situatsioon ka avalikel diskodel. 
Igal juhul ei õnnestunud ühtegi 
minu ungari sõpradest nõusse mee
litada ja nii jäidki Budapesti dis
kod nägemata.

14. juuli. «Saja, saja, vihmake ...» 
Aga ta, sindrinahk, sadas vaid kel
la poole seitsmeni. Siis kõlas mik
rofonis jälle saatuslik munkaro. 
õhtul oli ungarlaste kord show'ga 
rahva ette astuda. Programmi nae
laks kujunes tšaardaš, mida kõigile 
asjast huvitatuile õpetati.

15. juuli. Laagri juhtkond vahe
tus ja tööpäev tuli lühem — kõigest 
kaks tundi. Kasutasime juhust ja 
sõitsime pealinnaga tutvust süven
dama. õhtul käis läbi saali pettu
muse kahin: eestlased pantomiimi- 
show'st osa ei võta. Selle eest kor
raldasid aga poolakad viinamarja- 
kääride matused kõige kõrgemal 
tasemel. Ekskursioon veinitehasesse 
V3>mi4tas oettumuse. Olime lootnud 
näha suuri veinivaate, aga kõikjal 
jooksid vaid torud, torud, torud. 
Budapestis oli aga see-eest palju 
hubaseid veinikeldreid, kus tellija 
silme all vaadist soovikohast inär-

18. ja 19. juuli. Laagri uus juht
kond ei kannata võrdlemist vanaga. 
Elame mälestustest.

20. juuli. Tõelisteks sõpradeks on 
kuubalased. Selle tõestuseks toimus 
suur vennastumine pidulike kõnede
ga ja meenete üleandmisega meie
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Milline oli suvi 
kaugõppes?

Sellest palusime rääkida kaugõppeprorektoril VALTER HAAMERIL.

«Meie osakonda laekus 1977. aasta suvel 396 avaldust kümne eriala 
360 kohale. Nagu arvud kinnitavad, oli konkurss kesine. Viimase kümne 
aasta jooksul on kaugõppes õppida soovijate arv aina kahanenud ning 
pole mingit tagatist, et see tulevikus suureneks. Põhjus? Enamik inimesi 
peab silmas võimalikult soliidsemat töötasu, mida saab ka ilma kõrg
hariduseta. Kuni eksisteerib palga sõltumatus haridusest, tuleb meil 
leppida mainitud negatiivse tendentsiga.»
Näitajad üksikutel erialadel?

«Ainult õigusteadus, mis viimasel ajal tublisti populaarsust võitnud, 
ning kaubandusökonoomika ületasid esitatud avaldustega vastuvõtu- 
plaani; kaheksal erialal aga jäi soovijate arv kasinamaks loodetust. 
Eriti vähe oli eesti keele ja kirjanduse erialale astuda soovijaid: 
50 kohale saabus vaid 15 (?!) avaldust. Parem polnud olukord ka keha
kultuuriteaduskonnas: 25 kohale 16 inimest, kellest eksamid sooritasid 
ainult kaheksa. Siit ka silmnähtav vastuolu spordiorganisatsioonide 
sõnade ja tegude vahel: laial häälel räägitakse spetsialistide kaadri 
puudusest, ent kõrgharidust mitteomavate töötajate õppima suunami
seni ei jcuta.»
Kuidas kulgesid eksamid?

«Aplodeerimiseks pole põhjust: 396-st avalduse andnust ilmus eksa- 
milaua ette 361, nende hulgast vaid 236 sooritasid kõik eksamid vähe
malt «rahuldavale». Peamine põhjus: ettevalmistuse pinnapealsus ning 
sellest tulenev ebakindlustunne kaugõppesse pürgijate seas. Siinkohal 
ka mõned õpetussõnad tuleviku tarbeks: kaugõppesse astumine peaks 
algama juba üks aasta varem, s. t. ettevalmistuskursuste lõpetamisega. 
Tavaliselt seda teed ei käida ning siis pole ka ebaõnnestumiste üle 
midagi imestada. Võimalusi õppimiseks on meil piisavalt, kõige täht
sam on ikkagi initsiatiiv inimeste endi poolt ning kollektiivide toetus.» 
Ja plaan jäigi nii suures osas täitmata?!

«Ei, päris tühjadest auditooriumidest «päästsid» meid need, kes päe
vasesse osakonda konkursiga sisse ei saanud: neid võtsime vastu 89. 
Nii et praegu on kaugõppes e?makursuslasi plaanitud 360 asemel 325.» 
Kas niisugune kohtade «täitmine» mõjutab ka mingil määral kaugõppe 

tööd?
«Kaugõppe töö sõltub sellest, kuidas tudengid, esmajärjekorras ni

metatud 89, hakkavad õppimisse suhtuma: võtavad nad seda tõsiselt 
või valmistuvad uueks ponnistuseks järgmisel aastal. Viimane samm 
muidugi eriti tark ei ole, liiatigi on edukail tudengeil võimalus pärast
III kursust üle minna statsionaarsesse osakonda.»
Ehk räägiksite veidi lõpetamisest kaugõppes?

«Väljalangevus on meil umbes kolm korda suurem kui päevases osa
konnas, seega 15—20%. Kuid hoolimata kõigist raskustest on lõpeta
jaid siiski kenake hulk: eelmisel viisaastakul oli neid 1037, 1977. aas
tal lõpetas 208 inimest. Üldse on TRÜ-s saanud kaugõppe teel diplomi 
neli ja pool tuhat kõrgharidusega spetsialisti. Siinkohal peab kinni
tama, et vastupidiselt levinud halvamaigulisele arvamusele kaugõppest 
ei saa meie osakonna lõpetaja oma diplomit mitte «siniste silmade ja 
ümmarguse jutu», vaid ikkagi hoolsa ja pingelise õppimise eest. Ja 
nagu näitab praktika, on kaugõppe lõpetanute diplomitööd tihti tundu
valt sisukamad kui statsionaarsetel: teemad on neil enamasti tihedalt 
seotud põhitööga ametikohal, mis võimaldab anda diplomitööle vaja
liku elulisuse ja praktiliselt läbiproovitud kaalu. Seega on kaugõppe 
lõpetaja igati vääriline kandmaks taskus TRÜ diplomit.»
Mida ootate 1977. aasta alustajatelt?

«Juba septembris tulevad esimesed kaugõppetudengid sissejuhatavale 
sessioonile. Jääb soovida, et meil töö ikka edukalt kulgeks ning et õppe
jõududel jätkuks kannatust üliõpilastega kontakti leidmisel ja nende 
õpetamisel; tudengitelt endilt aga ootame väga järjekindlat süstemaa
tilist tööd, muidu jääb diplom saamata.»
Ja lõpetuseks puht uudishimuküsimus üldinimlikust vallast. Sõit inim
tühjale planeedile on paratamatu. Kaasa on võimalik võtta ainult üks 
ese, olend. See oleks ...?

«Kindlasti inimene ... Sõber!»
Usutlesid 

RAIVO LAASMAGI ja 
TIIT MATSULEVITS, 

ajakirjanduse I k.

«...saa ruttu  suureks!»
On suvi, on loengud, on eksamid. Tõusen ja ruttan vannituppa pe

sema. Kiirustan, sest piinlik on hilineda loengule, pealegi veel dotsent 
Ellen Uuspõllu omale. Pesen jääkülma veega, et uni kiiremini kaoks. 
Nüüd veel paar kiiret harjutust. Riietun ja panen tormates asjad kotti. 
Paistab, et nüüd võib minna.

Ruttan tulistjalu esikusse, ise mõtlen, et ei jõudnud jälle hommikust 
süüa. Ah, tühja sest! Eks me enamikus tormame ikka nii kohale, sessi 
ajal pole õiget isugi. Ja loengu vaheajal saab kusagilt kohvipoest ka 
midagi hamba alla.

Püüan kõike vaikselt teha, et mitte äratada Kristat. Kas täna õn
nestub nii minema lipsata, et tüdruk jääb vanaema poest tulekuni ma
gama? Ei, ei jäänud. Juba kuulen avaneva ukse vaikset kriiksatust ja 
siin ta mul ongi — unine, sassis, unest soojade ja roosade põskedega. 
Kardan nii tavalist hommikust stseeni ja näen end juba pahaselt mine
ma tormamas, kõrvus lapse vali nutt. Tarvitan järjekordselt kõiki veen- 
misvahendeid hirmuga kella vaadates.

Vaatan tähelepanelikult tütrele otsa ja tahan juba avada suu min
giks keelituseks, kui jään äkki vait. Tüdruku pilk on täna liiga tõsine. 
Kummardun lapse kohale ja mul haaratakse tugevalt ümber kaela, 
kuulen kiiret sosinat: «Emme, mine ruttu kooli ja saa ruttu suureks!» 
Selles on palvet, soovi, kurbust — kõike, mida suudab üks nelja-aas- 
tane tüdrukutirts oma lausesse kätkeda.

Kallistan ja kiirustan tavalisest rutem lahkuma. Hingel on valus ja 
ängistav. Seda suurem on soov kõigile eelseisvatele raskustele vastu 
panna — et ruttu «suureks» saada.

AIME SEIM

Õp peraamatukogu 
lugemissaal
Kingissepa 15-a on alates 20. sep
tembrist küll remondi tõttu suletud, 
kuid sel ajal laenutatakse raamatuid 
koju hoone teisel korrusel vastavalt 
abonemendi aegadele: tööpäeviti k. 
10—20, laupäeviti k. 10— 15, püha
päeviti laenutust ei toimu.

Autojuhikursuseti

ALMAVÜ korraldab ülikooli töö
tajatele ja üliõpilastele eelisjärje
korras autojuhi B-kategooria kursu
sed. Loengud esmaspäeviti ja kol
mapäeviti kell 18—21 Kesk t. 19.

Esimene loeng on 26. septembril.
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Enamasti kirjutatakse mängufil
midest, sellepärast tahaksin lähe
malt peatuda vaid ühel osal festi
valist — nimelt lühifilmidel. Vene 
keeles краткометражные фильмы,
— eestikeelses filmiterminoloogias 
kuuluvad siia niihästi dokumentaal
filmid, lühimetraažilised mängu
filmid kui ka joonisfilmid.

Suure osa ainestikult väga mit
mekesistest filmidest moodustasid 
poliitilisele võitlusele ja rahvaste 
iseseisvusele pühendatud filmid. 
Nende hulgas oli palju arengumaa
de filme, samuti juhtivate kapita
listlike maade progressiivsete re- 
žissööride töid. Näiteks Saksa FV  
«Ja nüüd lase jalga!», milles oli 
juttu tööpuudusest. Probleem on 
selles, et pidevalt valmistatakse 
noori ette mitmesugustele erialade
le, õppimiseks on loodud soodsad 
tingimused, ent kui nad lõpetavad 
kooli, selgub, et neid pole kellelegi 
tarvis. Filmis näidati ka noorte 
streigivõitlust ja poliitilisi miitin
guid:

Teises sakslaste filmis «Kunst 
teenib rahvast» nägime väikest trup
pi — nn. tänavateatrit. Tõepoolest, 
agitpropi tüüpi etendusi anti lausa 
tänaval ja igal möödujal oli või
malus etendusest osa võtta. Et jutt 
juba teatrile läks, tahaksin mainida 
veel üht väga omapärast filmisee
kord hispaanlastelt. Selles oli kat
kendeid hispaania poliitilise üliõpi- 
lasteatri etenduselt, mis vaheldusid 
poliitiliste lauludega. Niisugune sii
ralt tehtud ja leidlikult kasutatud 
napi butafooriaga lavastus ei teeks 
häbi ühelegi üliõpilasteatriie.

Omaette programmina olid esita
tud Tšiili poliitilised filmid, sest 
neid oli õige arvukalt.

Palju oli Mehhiko filme, enamas
ti selle maa ja rahva raskest olu
korrast: tööpuudusest, näljast, las
test, kel pole võimalust õppida. Näi
teks «Noored»: intervjuust noortöö- 
lisega selgub, et ta peab töötama 18 
tundi päevas, et saada raha õppi
miseks, kusjuures ähvardab pidevalt 
töökoha kaotamise oht.

SD V  kineastide poolt loodud fil
mis «Noor töötu» näeme väikest 
Ladina-Ameerika poisikest, kes ela
tab end sellega, et korjab prügimä

gedelt tühje pudeleid. Tuleb meelde 
meie kinodes mõni aasta tagasi li
nastunud €Liivakarjääride kindra
lid», mis jättis olukorrast märksa 
poeetilisema mulje kui nähtud do
kumentaalfilmide põhjal öelda võiks.

üldse oli festivalil suurt tähele-r 
panu pööratud lastele, toimus ju ka 
lastefilmide konkurss ja vastavatee
malist filme oli arvukalt nii lühi- 
kui joonisfilmide hulgas. Lühifilmi
dest üks paremaid oli Kuuba film 
«Miks ma mäkerdan?» — film joo
nistavatest lastest ja sellest, mida 
nad joonistavad. Tõepoolest, val
mis töö näpu vahel, ise värvidega 
nii kokku määritud, et ainult sära
vate silmade järgi võib otsustada 
kuspool nägu asub. Lasteteemalistest 
joonisfilmidest oli tähelepanuväärne 
Küprose film «Laste silmadega». 
Praeguse noorsoo lapsepõlv sattus 
parasjagu sõjaajale, sellest ka traa
giline noot selles filmis. Päikese, 
lillede ja mere asemel näeme nen
de joonistustel pomme, lennukeid ja 
surnud lapsi.

Oli veel teinegi küllalt traagiline 
lugu lastest, seekord Jaapanist, 
pühendatud kurtidele lastele ja 
nende õpetamisele.

Joonisfilmidest tõstaksin esile eel
kõige Kanada filme. Need erinevad 
meile tuntud joonisfilmidest. Et 
puudub vastav termin, nimetaksin 
neid isegi «maalfilmideks», sest 
joont kui niisugust kaadris ei ole. 
Võib näha, kuidas ühest maalist 
aegamööda, sujuvalt kerkib esile 
järgmine jne.

Erilise soosingu osaliseks analoo
gilistest filmidest sai «Elu seest», 
režissöör J. Drouin. Film kunstni
kust ja sellest, kuidas tema maali
tud pilt elama hakkab. Kunstnik 
astub pildi sisse, et vaadata, mis 
seal on, ja näeb imelisi asju. Ini
mene läheb edasi, ent kui talle te
kib takistus, lööb ta kartma ja 
pöörab tagasi. Film kestis vaevalt 
veerand tundi, kuid oli üldistusjõult 
rikkam kui nii mõnigi poolepäevane 
mängufilm.

Joonisfilmide hulgas oli mitmeid 
huvitavaid, võiks nimetada veel 
Jugoslaavia «Košmaari» (sürrealist
lik unenägu), Bulgaaria «Sotsio
loogia õppetundi» (tee alaväärsus
kompleksidest gigatitomaaniani) ja 
Tšehhi «Krabi» (sellest, mis võib 
juhtuda, kui inimesed kaotavad või
mu masinate üle).

Eriliselt sooja vastuvõtu osaliseks 
sai film «Vasar» (stsenarist ja 
režissöör I. Ilic). Näeme, kuidas in
kubaatoris munadest kooruvad ti
bud. Kõik on imearmsad kollased, 
kuid üks on veel armsam ja erksam, 
aga —  must, mis saab talle pea
aegu saatuslikuks. Teda ei võeta 
liikuvalt lindilt ega panda karpi 
nagu teisi, teda ootab julm vasar, 
mis tambib surnuks kõik surnud ja 
vigased tibud. Tibus ärkab eluins
tinkt, ta püüab pääseda tagasi sin-
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na, kus on elu ja tema kaaslased, ent 
julm käeliigutus ja õnnetuke kukub 
koos surmale määratutega. Kõik 
lõpeb siiski õnnelikult: me näeme 
teda meeletult jooksmas mööda as
falti, kaugele eemale sellest hirm
sast paigast, kus valitseb vaid üks 
seadus — standardsus.

Suurepärane oli ka teine jugo
slaavlaste töö «Mee maik»: * lugu 
ühest mesilastarust kevadest keva
deni. Kui siia lisada veel ungarlaste 
meisterlik, ent veidi küüniline «Kui
das see teile meeldib?» (lugu ma
tustest, matusekommetest, sellest, 
kuidas me oma surnuid austame — 
ja surmast üldse) ning poolakate 
«Hoki», võib öelda, et need kõik 
kuuluvad nähtu paremiku hulka. Ja 
neid seob veel üks asi: neil puudub 
tekst. Filmikujund on eelkõige visu
aalne ja tekst polegi määrav.

Filmide kohta üldse võibki öelda, 
et tihti kardetakse vaikust, vähemalt 
nõnda tundub. Nii mõnigi nähtud 
filmidest oleks saavutanud enamat, 
kui suurepärast kaadrit poleks sisus
tanud mõttetu tekst. See jutt et 
kehti kiili Poola filmi «Haiglas» 
kohta, milles oli tekstil pildiga võrd
ne osa. Näeme traumatoloogia osa
konda. Kannatada saanutel on ras
ked luumurrud. Kostab arstide 
omavaheline jutt sellest, et nael 
läks kõveraks, tuleb uus lüüa, ja 
üleüldse, kas saab juba korraliku 
haamri jne. Ja külma rahuga tao
takse 10 cm pikkust naela haige 
põlveotsast sisse.

Filmidest võiks veel pikalt rääki
da, sest nähtud sai neid 50 ringis 
(peale selle veel mängufilmid). Ar
vukalt oli vaatefilme kaunitest 
paikadest, ehitustest, mille otstarvet 
pole tänini selgitada suudetud jne., 
mõned spordile pühendatud filmid, 
millest väärib esiletoomist režissöör 
Mickle Samuelsoni film «White 
Rock» taliolümpiamängudest. Eri
lise võlu andis filmile suurepärase 
operaatoritöö virtuoosne montaaž 
pluss suurepärane muusika (Rich 
Wakcman.

Lõpetaksingi mõttega ÜRO telli
tud filmist «Vesi»: «Elu on Maal 
võimalik ainult seni, kuni jätkub pu
hast vett.» (Järgneb)

Mees, kuhu 
sina lähed?

T Ö N U  T E P A N D I  laulude öhtu 11. 
ja 14. septembril 1977.

Kas laulu saabki seletada? Kui 
ta sulle hinge läheb, on see rohkem 
südame asi. Ses mõttes sisaldub 
Tepandi-õhtus terviklik metafoor, 
millele deduktsiooni teel vaevalt et 
adekvaatset lahendust leiad.

Ent Te pandi laulu süvenedes irri
teerib sind üha enam mõte veel 
ühest mõistmistasemest, mis selles 
peegeldub: laul kui meedium, mil
le läbi laulja vaatajaile sõnumi lä
kitab.

Mis on sõnumi sees? Tepandi lau
lab maast ja sellest, mis tema peal. 
Ikka kõige valusamatest asjadest 
(ka publiku mõistmissuutliku poole 
jaoks, ses mõttes visandub Tepandi- 
õhtu kui sotsiaalne ilmum). Trivi- 
aalsenagi tunduvaist, kuid ometi 
olulisimaist asjadest, mille tähen
dust unustama kipume. Selleks ehk 
ka diskreetse dekoratsiooni (TIIU

TEPANDI) elemendina häirekell, 
mis õhtus sünteesuva kujundi mahu
kuse omandab. Selle sees on vanad 
inimesed, kodutud, maa pealt pühi
tud indiaanlased, mahajäetud külad 
ja Ansi Jukk. Aga tema Tepandi 
pole. Võib-olla tahab Tepandi olla 
vana reheahi, mis öösel lõõmab ja 
mille paistel kohtuvad mustunud 
nägudega mehed möödunud aega
dest (hõimlased?)? Tema mure on ju 
maailma pärast. Niikaua kui 
on meri, on ka uued rannad 
ja avastamisrõõm, kuid kellegi 
jaoks on need juba koduranda
deks ja kes võib avastada meie 
maa pärast meid endid? Tepandi kui 
isiksus, kes laulude läbi piiritletu
maks saab, kannab endas maailma 
seoseid tunnetama hakanud inime
se («kui sisaliku tee kivil jätab jäl
je») traagikat. Schweitzeri järgi: 
«Olen elu, kes tahab elada, keset 
elu, kes tahab elada.» Ses mõttes on 
Tepandi tüüpiline ja tema osaks on 
laulda avali kõik, mis unustanud 
oleme, kuni pole veel hilja.

Inimene on loodud, et peegeldada 
maailma kõiksust, tema kooslusi, 
ühiskondi, aga tema tahab olla ai
nult iseenese peegliks ja vaevelda

oma ajaloo süngeis katakombides. 
Inimese mõõduks pole üksnes ini
mene — seda näikse Tepandi ühes 
Kaplinskiga uskuvat ja siit tema 
laulu üks funktsioone: aidata ini
mest avarama elutunnetuse poole. 
Sealpool on helge kevadetrummide 
põrin («Tammelaul»), on tuuleilm, 
armastus, vaikus.

Tepandi on praegu 29-aastane. Te
ma arvates on see psühholoogiline 
vanus, mil klaaruvad põhilised tõed, 
on meheks saamise iga. See on veel 
muutumiste aeg, kuid juba ka 
proovile paneku aeg. Tänase Te pan
diga võib nõustuda ja võib ka 
mitte nõustuda. Ara kuulad igata
hes.

Septembrikuus laulis Tõnu Te
pandi «Vanemuise» ovaalsaalis tu
dengitele. TÖNU KARRO

Tõlkijad!
Tuletame meelde, et TRÜ tõlke- 

võistlus «1978» oli välja kuulutatud
24. juunil k. a. (vt. «TRU» nr. 20. 
1977), kusjuures tingimused olid 
järgmised.

Tõlgime eesti keelde maailma mis 
tahes keelest ilukirjandust. Proosa
tekstide (novellid, esseed või ter
viklikud katkendid romaanist) pik

kus võib olla 5— 10 masinakirjalehe- 
külge (2 intervalliga), luuletusi tu
leb võistlusele esitada vähemalt 
kaks ning ühelt ja samalt autorilt. 
Tööd ei tohi olla eesti keeles trükis 
varem avaldatud. Esitada tuleb nii 
originaal kui tõlge kolmes eksemp
laris. Premeerimiseks on ette nähtud 
200 rubla, mille žürii võib tööde ta
semest ja hulgast lähtudes välja ja
gada täies suuruses või osaliselt. 
Eripreemia on parimale vahendusele 
NSVL rahvaste keeltest.

Osa võivad võtta kõik, kes võist
luse väljakuulutamise hetkel olid

või alates käesolevast õppeaastast 
on TRÜ statsionaarsed või mitte
statsionaarsed üliõpilased. Tööd tu
leb varustada märgusõnaga ja 
pealkirjaga «Tõlkevõistlus 1978», 
lisada suletud ümbrikus tõlkija ni
mi, teaduskond, kursus ja elukoht 
ning toimetada hiljemalt 10. veeb
ruariks 1978 ajalehe «TRÜ» toime
tusse.

Indu ja edu soovides

žürii,
ELKNÜ TRÜ komitee, 

ajaleht «TRÜ».



Spordisüsteem Helsingi ülikoolis 
erineb suuresti Tartu omast ja see
pärast ei jätku parematel sportlas
tel alati aega kõigil meelepärastel 
võistlustel startida. Kõige takistava 
kiuste viidi võistlused eeskujulikult 
läbi ja selgitati välja parimad. 
Naistest olid nendeks I. Stehhina 
(T) 100 m 12,7; M. Kalle (T) 400 
m 58,7; M, Vekk (T) kõrgushüpe

„CSport on kartus au sees, 

kuid...
. : .  häid võistlusi on vähe!» arvas 
Tartu Spordiveteranide Klubi juha
taja Aleksander Kivi, kui jälgis 15. 
septembril Tamme staadionil Tartu 
ja Helsingi Ülikooli vahelist kerge-

* jõustikumatši.
Külmetumisoht oli paljud spordi

sõbrad koju jätnud. Ka kohalolijad 
põgenesid vinge tuule ja vihmava
lingute eest kaugele kaitsva varika
tuse alla. Vaid üksikud uudishimu
likud ei vandunud alla ilmataadi 
kapriisidele ja jäid võistluspaikade 
vahetusse lähedusse. Viimastega 
suutsid sammu pidada ainult eemal 
kaupluse juures õllepudeleid tüh
jendavad mehed, kes oma tegevuses 
niisama suurt järjekindlust üles 
näitasid. Raske oli uskuda, et lühi
keses võistlusdressis sportlased 
staadionil ja paksus riietuses külma 
käes lõdisevad pealtvaatajad tribüü
nil on ju tegelikult samast luust ja 
lihast. Samal ajal kui uudistajad 
külmast kangeid käsi hõõrusid ja 
kojuminekumõtteid heietasid, saavu* 
tasid Gennadi Organov ja Aleksan
der Tammert tulemusi, milleni ide- 
aalseteski tingimustes on raske 
küündida. Pealtvaatajad, keda oli 
staadionile toonud uudishimu meie 
nimekamate ja põhjanaabrite vastu, 
ei pidanud pettuma. Kuigi paljudel 
aladel tipptulemustest kaugele jää
di, näitasid isiklikud rekordid, et 
õige sportlasehing ei ole ainult tipp
sportlaste!. Mehine heitlus halva il
maga oleks väärinud ka tihedamat 
konkurentsi rivaalide vahel. Kah
juks jäi see ära, sest tartlaste 104 
pünktile suutsid Helsingi üliõpila
sed vastu panna vaid 73. Vähesele 
punktide arvule vaatamata oli põh
janaabrite esindaja rahul, sest kõik 
esinesid oma võimete kohaselt, ning 
mis sa ikka teed, kui eestlased pa
remad kohad endale napsasid.

1.65; S. Kõnn (T) kuulitõuge 13.22; 
P. Pursiainen (H) kaugushüpe 5.75 
ja Soome naiskond 4X100 m teate
jooks 50,7. Meestest G. Organov 
(T) 100 m 10,7; 400 m 49,1 ja kau
gushüpe 7.42; R. Biiman (H) 110 m 
tõkkejooks 14,9; A. Tammert (T) 
kuulitõuge 19.19; R. Aarma (T) 
odavise 67.14; G. Bezrodov (T) 
1500 m 4.07,8; K. Külv (T) ketta
heide 55.82; R. Kurbas (T) kõrgus
hüpe 2.00; J. Toivola 5000 m 14.42,4 
ja Soome meeskond 4x100 m 43,6.

Rahulolematuseks ei oleks tohti
nud suure võidu puhul põhjust olla 
ka tartlaste leeris, kuid sellele vaa
tamata ei puudunud võistluste pea- 
kohtuniku Meinhard Puki hääles 
murenoot. Seda mitte lõppenud 
võistluste, vaid tuleviku pärast. Iga 
aastaga jääb vähemaks neid, kes 
õppimise kõrval suudaksid saavuta
da häid tulemusi spordis. TRÜ on 
olnud siiani tooniandjaks peaaegu 
kõikidel üliõpilaste võistlustel. Kuid 
kaua see nii veel kestab, kui kehali
se kasvatuse üldgruppidest püütak
se kõrvale hiilida ja paarikümnest 
treeninguid alustanud üliõpilasest 
jätkab mõne nädala pärast veerand. 
Paremal juhul käiakse sõpradele- 
tuttavatele võistlustel kaasa elamas, 
kuid ise higi valada on tülikas ja 
sellest proovitakse kõikide võima
lustega kõrvale hoida. Helsingi üli
õpilaste seas on sport hinnas vaid 
nn. pühapäevasel tasemel. Hea see
gi, aga Tartu õppur tunneb ka pü
hapäeviti oma füüsilise tervise vas
tu vähe huvi. Sundimisega kedagi 
sporti tegema ei pane, kuid kas ei 
võiks pealtvaatajad tulevikus aplo
deerida mõnele seltsimehele, kes 
praegu voodis lesides lehte loeb!?

AIVAR HANSON,

ajakirjanduse I k.

O r i e n t e e r u m a !
. Järgmine nädal toob ülikooli rah

vale rohkesti orienteerumisvõistlu- 
si. Tutvustame neid lähemalt.

Neljapäeval, 29. septembril on
Ropka jaama lähedal ülikooli spar
takiaad valikorienteerumises. Start 
on avatud kell 10— 18. Eribuss väl
jub kell 10— 17 Kingissepa 19 võim
la juurest igal täistunnil. Rongid 
(Elva suunda) väljuvad kell 9.05, 
12.20, 14,28, 16,25, 17.20.

Valiku kontrollajaks on üks tund. 

Kes selle ajaga kahekümnest kont

rollpunktist vähemalt ühe üles leiab, 

toob oma kursusele ja teaduskon

nale ühe punkti. Preemiapunkte (27,

25, 24, 23 jne.) saavad 25 paremat 

tulemust, võitjaks tulnud kursus aga 

tordi. Mullu startis samal võistlusel 

ca 500 üliõpilast.

Laupäeval, 1. oktoobril on Vedul

korraga kolm võistlust: Balti kõrg

koolide meistrivõistlused (TRÜ pa

neb väljarlO meest ja 10 naist, s. o. 

kaks võistkonda), ülikoolide (Mosk

va, Leningrad, Tartu, Riia, Vilnius) 

matš ning ülikooli aastapäevavõist- 

lus. Viimane on mõeldud vilistlas- 

tele ja kõigile muudele soovijaile. 

Registreeruda tuleb TRÜ suusaspor

di kateedris 29. septembrini. Võist

luspäeval läheb eribuss kell 11 Ga

garini 1 võimla juurest, start algab 

kell 12.

Pühapäeval, 2. oktoobril jätkuvad 

võistlused Elva kandis. Rong läheb 

kell 9.05. Kõrgkoolid võistlevad 

teates, kõik muud soovijad saavad 

konkureerida autoremonditehase au- 

hinnaradadel. Start algab kell 11.

ARNE KIVISTIK

R SR

Mehed alustavad louluaastat Kes on huvitatud tüfloloogiast?
Taas võib kahel õhtul nädalas kuulda EPA peahoones meestelaulu. 

Tartu Akadeemilisel Meeskooril algas uus lauluaasta. Eelmine hooaeg 
oli tegevusrohke ja ka saavutused märkimisväärsed. Esimesel üleliidu
lisel taidlusfestivalil anti koorile kõrgem kategooria, Tallinnas vaba
riiklikus lõppvoorus lauldi aga välja üks kolmest meeskooride laureaa- 
ditiitlist. Arpillis tähistas ТАМ oma 65. aastapäeva. Käidi kontsertmat- 
kal Leningradis ja Karjalas.

Ka eelolev aasta tõotab kujuneda huvitavaks. Juba oktoobris tuleb 
üles astuda ülikooli juubeliüritustel ning koos teiste laureaatkooridega 
maha laulda ühine kontsert. Hooaeg lõpeb suvel meeslaulu päevaga 
Viljandis ja VII üliõpilaslaulupeoga Vilniuses. Nende ajaliste piiride 
vahele mahub arvukalt proove, suuremaid ja väiksemaid kontserte, koos- 
istumisi isekeskis ja teiste kooridega, jõukatsumisi spordis jne.

Nagu igal sügisel, võtab meeskoor ka tänavu vastu uusi lauljaid. 
Noortele meestele esitatakse vaid kaks nõuet: esiteks peab neil olema 
piisavalt lauluhäält, teiseks (see on veelgi tähtsam) peavad nad olema 
valmis regulaarselt ohverdama igal nädalal vähemalt 5 tundi oma va
bast (või muust) ajast laulule. Proovid toimuvad esmaspäeviti ja nelja
päeviti kell 19— 21.30 EPA peahoones. Varem tulijad on eelistatumas 
olukorras, viimased mehed võetakse arvele oktoobri keskpaigas. Kohtu
miseni! VELLO ROSS

Selgituseks niipalju, et tüfloloo- 
gia on teadusharu, mis tegeleb isi
kutega, kes on tunduvalt või täie
likult kaotanud nägemise Nende 
abistamiseks näeme kolme võima
lust:

— uuem meditsiin (oftalmoloogia);
— tüflotehnika — puuduliku või 

puuduva nägemise korrigeerimi
ne või kompenseerimine tehnilis
te vahenditega;

— tüflopedagoogika ja tüflopsüh- 
holoogia, mis õpetab invaliide se

nisest paremini elama ja tööta
ma.

Teatud määral tegeldakse kõigi 
nende probleemidega ülikoolis nä
gemise tervishoiu laboratooriumis.

Huvilised, näiteks tulevased või 
praegused füüsikud, defektoloogid, 
psühholoogid, arstid jt., võivad 

pöörduda laboratooriumi poole (V. 

Kingissepa t. 37, oftalmoloogia kat., 
tel. 342-54).

Tuusikud
К. а. IV  kvartalis on TR Ü  amti ühingu komitee! alljärgnevad sanatooriumi- ja

puhkekodu tuusikud:
Sanatooriumidesse: 

Kislovodsk «Narsaan»
Sotši «Lazarevskoje» 
Essenluki pans. «Zori» 
Leningrad «Petrodvorets» 
Len ngrad «Staraja Russa» 
Druskinninkai «Draugiste» 
Jurmala «M . Gorki»
Laz ar evsko j e-ambl.

Pjatigorsk-ambl.
«E  s t о n 1 a»

>R a h u >

« S S p r u s »
« L a i n e »

Puhkekodudess«:

25. 10.-
09. 12.
19. 11. 
01. 10. 
30. 12. 
11. 10. 
13. 12. 
30. 12.

28. 11.
10. 11.
29. 11.
20. 10.
30. 12. 
13. 11. 
20. 10.
31. 12. 
18. 10. 
31. 10. 
21. 12. 
25. 11. 
04. 11. 
25. 12.

-17. 11.
-01. 01.
- 12. 12.
-24. 10.
- 22 . 01 .
-0.?. 11.
-05. 01.
- 22. 01.

- 21 . 12.
-03. 12. 
-03. 12.
-12. I I . 
- 22 . 01 .
- 08 .  12.
-12. 11.
-23. 01.
- 10 . 11 .
-23. 11.
-13. 01.
-18. 12.
-27. 11.
-15. OS.

36.— rbl. 
27.— rbl. 
48.— rbl. 
33.— rbl. 
48.— rbl. 
38,—  rbl. 
33.— rbl.
31.50 rbl.

38 — rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl. 
54.— rbl. 
54.—  rbl. 
48,— rbl. 
48 — rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl.
34.50 rbl.
31.50 rbl.

(vereringeh.)
(rärvisüsteemih.)
(seedeelunditeh.)

(vereringeh.)

(vereringeh., närvih„ 
h 'nga-ч s'eedeh.) 
(närvisüsteemih.) 
(liigesteh.) 
(närvisüsteemih.) 
(liigesteh.)

( seedeelunditeh.)

(liiges+eh.)
(vereringeh.)
(li’gesteh.,
närvisüsteemih.)

FILM IKLU BI

seniste liikmete ümberregistreerimi
ne toimub kolmapäeval, 28. septemb
ril kell 20—22 ph. aud. 127 ja ree
del, 30. septembril kell 18—22 ph. 
aud. 127 (kaasa võtta vana liikme- 
pilet). Uusi liikmeid võetakse vastu 
nädal hiljem samas kohas; seega 
kolmapäeval, 5. oktoobril kell 20— 
22 ja reedel, 7. oktoobril kell 18— 
22. v

Pikem informatsioon ilmus ajale
he eelmises numbris («TRÜ» nr. 
24).

20. 10.—06. II. — 2 tuusikut 
12. 11.—05. 12. — 2 tuusikut 
14. 10.—25. 10. — 2 tuusikut 
18. 11.—29. 11. —  1 tuusik 
14. 12.— 25. 12. —  2 tuusikut 
25. 10.—05. 11. — 2 tuus kut 
30. 11.— 11. 12. — 1 tuusik 

„  12. 12.—23. 12. — 1 tuusik
„  ?5. 12.—0R. 01. — 2 tuusikut

Soovijail esitada avaldused T R O  ametiühingukomiteesse.

SotSi pans. «Ad'er» 
Kum m i pans. «Kastropol» 
P ü h a j ä r v e

L a u l a s m a a

„Esmaspäevaklubi"
Taas alustab oma tegevust Tartu Rajooni Kultuurimaja «Esmaspäeva- 

klubi». Nagu eelmiselgi aastal, on põhiliseks ohtute läbiviijaks TRÜ 
majandusteaduskonna üliõpilane Andres Ulp.

Möödunud aastal tekkis arusaamatusi, sest harjumus- ja ootuspä
rase tantsudisko asemel pakkusime muusikat kuulamiseks. NB! «Es- 
maspäevaklubb on neile, kes armastavad muusikat ja on võimelised 
saama sellest maksimaalse naudingu ka ilma eriliste füüsiliste ponnis
tusteta. Piiratud osavõtjate arv võimaldab ohtu lõpul arutada, analüü
sida kuulatut.

Möödunud hooajal kuulasime näiteks Mike Gibbsi, Standley Glarke’i, 
ansamblite «Queen» ja «Focus» loomingut. Nüüd on plaanid natuke 
muutunud. Nimelt ei tule kuulamisele üksikud ansamblid ja solistid, 
vaid püütakse tutvustada biitmuusika arengut alates 1968. aastast.

«Esmaspäevaklubi» tuleb esimest korda kokku 26. septembril.
ALAR M ADISSON

TRÜ rahvusvaheliste suhete ring 
loodi 1963. aasta oktoobris, seega 
on käesolev õppeaasta ühtlasi ringi
15. tööaasta.

Iga sügis on juurde toonud uusi 
liikmeid, eelkõige esmakursuslaste 
näol, kes on huvitatud rahvusvahe
listest suhetest. Nende hulgas on 
olnud mitmeid, kelle huvi välispo
liitiliste sündmuste vastu on tekki
nud juba enne kõrgkooli astumist.

Praegu moodustavad RSR-i tuu
miku ehk «väikese ringi» 10— 15 üli
õpilast, peamiselt tulevased juristid. 
See on loomulik, sest on ju mõis
ted «õigus» ja «poliitika» teinetei
sega väga tihedalt seotud, peale 
selle kuulub õigusteaduskonna õp
peprogrammi ka rahvusvaheline õi
gus. Ringi tööst võtavad osa samu
ti tulevased ajaloolased, majandus
teadlased jt.

RSR-i liikmeks saab üliõpilane pä
rast seda, kui tema huvi rahvusva
heliste suhete vastu on osutunud 
püsivaks ning ta on aktiivselt lüli
tunud ringi töösse. Eelkõige sisal

dab see iseseisvat tööd selliste pe
rioodiliste väljaannetega nagu «За 
рубежом», «Проблемы мира и 
социализма», «Международная 
жизнь» jmt.

RSR alustab oma uut tööperioo
di kolmapäeval, 28. septembril kell 
18 ELKNÜ  TRÜ komitees. Siis aru
tame läbi kõik meie ees seisvad 
ülesanded ja töötame välja tegevus
programmi.

Peatse kohtumiseni!

V IK TO R  KAASIK,

RSR-i president

N A D A L
Esmaspäev: Pille.
Teisipäev: Ülle.
Kolmapäev: Asta.
Neljapäev: Esta.
Reede: Raja.
Laupäev: Kaja.
Pühapäev: (telegramm maale, koju) 

STIPP LAEBI PUNKT SAATKE  

RAHA KOM A RAAMATUD ON  

KALLIMAKS LAEINUD HUEUEU- 

MAERK TEIE POEG

AGAATON  SÕRMIK

Uusi trükiseid
Альтах О. Jl., Павлов В. П. Русско- 

французкий химико-технологический 
словарь. М ., 1977. 600 lk. 19S — 31.

Арсланян Г., Шубов Я. Русско-араб- 
ский медицинский словарь. М ., 1977 
608 lk. 22S — 63.

Блях И. С., Багма Л. Т. Немецко- 
русский экономический словарь. М  . 
1977. 664 lk, 5S — 43.

Кузнецов И. В., Фингерит E. М . Га
зетный мир Советского Союза 1917—  
1970 гг. 2. Республиканские, краевые,, 
областные и окружные газеты. М . 1976.

Немецко-русский геологический сло
варь. М ., 1977. 784 lk. 23S -  68.

Никонова О . И., Цвиллинг М, Я. Рус
ско-немецкий словарь. М ., 1977. 759 lk. 
S ven — sa 47.

Органы научно-технической информа
ции С С С Р . Справочник. М ., 1976. 222 lk. 
8Т — 55.

Фельдман-Конрад Н. И. Японско.рус- 
ский учебный словарь иероглифов
М ., 1977. 680 lk. S ja — ven 11.

T R O  KIRJASTUS-  JA  T R Ü K IO S A K O N N A  

V Ä L J A A N D E L  IL M U S  J U U N IS , JU U L IS  

JA  A U G U S T IS

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vih k 398. Труды по русской и славян
ской филологии X X V II. Серия линг
вистическая. Tartu 1977, 203 lk., 500 eks.. 
2 rbl 14 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
V i hk  404. Труды по философии XIX . 
Tartu 1977, 122 lk.. 400 eks., 1 rbl. 
27 kop.

Tartu Riiklku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 406. Tõid N L K P  ajaloo alalt XIV . 
Tartu 1977, 82 lk,., 400 eks., 62 kop.

N B !
TSnase ajalehe kujundas'd I kursuse 

ajak rjandusüiiõpilased Illi S A U N , Valli 
V O O R , Aivar H A N S O N  ja Tiit MATSU-  
LEVITŠ .

TOIM ETAJA  kt. V. SO O TA K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
/1КСМ  и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 4614. MB-07215.
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KÕIGI MAADE .. 
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 26 Reedel, 30. septembril 1977 XXIX  aastakäik

Lugupeetud pedagoogid!
Tööpunalipu ordeniga Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv tervitab ja 

õnnitleb teid 1977. aasta õpetajate päeva puhul ja soovib edu ning 
kordaminekuid teie kutsetöös.

Läbi aegade on ülikool olnud tihedalt seotud üldhariduslike kooH- 
dega. Keskkoolid on andnud ülikoolile uut täiendust, ülikool aga va
rustanud koole noorte pedagoogide-koolmeistritega. Paljud ülikooli õp
pejõud on võrsunud just kooliõpetajate hulgast. Koolid on heaks prak
tikabaasiks pedagoogide ettevalmistamisel. Omalt poolt on ülikool 
püüdnud abistada koole nii sõna kui teoga õppetöö läbiviimisel, õpe
tajate teadmiste täiendamisel ning materiaalse baasi tugevdamisel. 
Ühenduses üleminekuga üldisele kohustuslikule keskharidusele, mida 
näeb ette uue konstitsiooni projekt, muutub koostöö kõrgkooli ning 
keskõppeasutuste vahel veelgi konkreetsemaks ja sisukamaks.

Käesoleval aastal toimub õpetajate päeva tähistamine Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva ning Tartu Ülikooli taas
avamise 175. aastapäeva künnisel. Võtke nende suurte tähtpäevade eel 
vastu Tartu Riikliku Ülikooli tunnustus ja tänu saavutatu eest noor
soo õpetamisel ning kommunistlikul kasvatamisel. Soovime, et tulevi
kus meie sidemed tugevneksid veelgi.

Professor A R N O L D  KO O P ,
Tartu Riikliku Ülikooli 

rektor

ф  õpetajate päeva erimaterjalid 2. lk.

Komsomolikroonika
ELKNÜ  TRÜ komitee istungil teisipäeval, 27. septembril anti soo

vitus N LK P  liikmekandidaadiks astumiseks majandusteaduskonna V  
kursuse üliõpilasele Irina Lebakovale.

ÜLKNÜ-sse võeti vastu õigusteaduskonna üliõpilased Kalev Lilii- 
puu ja Maret Ahelik.

Komsomolikaristused (vali noomitus arvestuskaardile) võeti maha 
õigusteaduskonna üliõpilastelt Aivar Ennokilt ja Üllar Talvistelt ning 

noomitus arvestuskaardilt Henn Jõksilt.
Põhiküsimusena arutati 1977. a. EÜE tegevust. Ette kandis EÜE  

sektorijuhataja Mart Raik. ELKNÜ  TRÜ komitee hindas möödunud 
malevasuve kordaläinuks. Põhjalikuni ülevaade EÜE tööst ilmub aja

lehes pärast lõppkokkuvõtete tegemist, orienteeruvalt oktoobrikuus.
Arutati arvestuse aastakontrolli ja liikmemaksude tasumise olukorda 

TRÜ komsomoliorganisatsioonis. Ette kandis komsomolikomitee arves- 
tussektori juhataja Malle Omann. Praegune olukord ei ole veel rahul
dav. Teaduskondade komsomolisekretäre kohustati puudused kõrvalda
ma 3. oktoobriks.

Iga kursuse komsomolisekretär peab selleks ajaks läbi tulema kom
somolikomitee arvestussektorist, et kontrollida oma algorganisatsiooni 
komsomolidokumentatsiooni olukorda.

Teaduskondade komsomolibüroosid kohustati printsipiaalselt arutama 
vastutustundetute ja saamatute komsomolisekretäride presonaalküsi- 
musi.

ELKNÜ  TRÜ komitee arutas organisatsioonilisi küsimusi. Seoses 
tööleasumisega ELKNÜ  Keskkomitees vabastati ametist ELKNÜ  TRÜ  
komitee sekretäri asetäitja ideoloogilise töö alal Tiit Villig. Komitee 
valis uueks sekretäri asetäitjaks ideoloogilise töö alal ajalooteadus
konna komsomolisekretäri V. I. Lenin] stipendiumi saaja kommunist 

Raivo Palmaru.
Arutati ka ülikooli juubeliga seotud ürituste'korraldamist teaduskon

dades ning muid küsimusi.

ülikooli 
esimene 
komsomoli' 
ajaloo 
konverents

4. oktoober 1940 — 29 liiget; 
1944 — 4 liiget... september 1977
— 4650 liiget. Selline on kiirpilk 
ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
arvukusele tema loomisest tänase 
päevani.

4. oktoobril 1977, see on täpselt 
37 aastat pärast TRÜ komsomoli 
algorganisatsiooni asutamiskoos
olekut, tuleb kokku esimene üli
kooli komsomoliajaloo konverents. 
Aastate jooksul arhiividest ning 
veteranide mälestustest kogutud

materjalidest sõlmub konverentsi 
teemadering:

— TRÜ komsomoliorganisatsioo
ni loomise päevilt,

— TRÜ komsomoliorganisatsioon 
aastatel 1944— 1948, 1948— 1950, 
1951 — 1953, 1960— 1962, 1962— 
1965 ...

— TRÜ komsomoliorganisatsioo
ni tegevus käesoleval ajal.

Ettekannetega esinevad õigus-, 
ajaloo- ja arsti'eaduskonna üliõpi
lased. Sõnavõtte illustreerib näitus 
meie kommunistlike noorte tegevu
sest läbi aegade.

Konverentsile on aukülalistena 

kutsutud ka kõik endised TRÜ kom
somoliorganisatsiooni sekretärid.

Algus 4. oktoobril kell 10 TRÜ  
aulas.

I Ü LIKOOLI K O M S O M O L I
A JA L O O  K O N V E R E N T S  — pilk 
minevikku, mis toob tulu iga täna
se komsomoliaktivisti töökogemus
tele!

Kirjandus
võistlus

TRÜ kirjandusvõistluse tähtaega 

on pikendatud 7. novembrini (ar

vesse tulevad ka selle kuupäeva 

postitempliga saadetised). Esitada 

võib töid kõigis žanreis, kaasa ar

vatud tragöödiad, esseed ja kirjan

duskriitika. Märksõnaga varustatud 

töid saata või tuua ajalehe «TRÜ» 

toimetusse (202400 Tartu, Ülikooli 

18, 302), lisades kinnises ümbrikus 

oma nime, aadressi, teaduskonna, 

osakonna ja kursuse. Auhinna 

mõistjateks toimkond muusadest, 

üliõpilastest ja õppejõududest.

Teatriklubi 

alustas

20. septembril tutvustas vanas kohvikus «Vanemuise» peaadminist
raator TIIT LILLEORG teatri 8. oktoobril algavat hooaega. Kõneleja 
soovis, et koosviibijad saaksid vahendajaiks teatri ja üliõpilaste vahel, 
et etendusi käidaks vaatamas edaspidi rohkem grupiti kui seni. Sel
leks jagati ohtust osavõtnuile kollektiivtellimislehti.

Raimu HANSONI tekst ja foto

Kui „rebane'' 
„Edasis" käis

21. septembril 1977: raekoja kell oil 
löönud vi.s pauku, kui žurnalistikareba- 
sed oma akadeemilise ema Marju Lau
ristiniga kuue tarkusesamba alt kursi 
«Edasi» toimetuse'e võtsid. Inglastel on 
kena keMaviietee-komme, meid ootasid 
kellav iekohvlle hoopiski mitte alblonü- 
kult vanameelsed, vaid «edasP kult» 
lahked ja та mukad toimetuse liikmed. 
Ees seisis tuivtimisöh'u vanemate kob 
leeg dega vabarl- gi ühest !oe*avamast 
ajalehest, koha’e olid kutsutud ka žur- 
nalisiika õppejõud.

Esimene sõna enda tutvustami
seks anti «rebastele», ja võib öel
da, et suu peale polnud meist keegi 
kukkunud. Ent lõplikult maandas 
esmaärevuse toimetaja Ilmar Rat
tus, kes soovis «Tere tulemast!», aga 
samas kohe ka «Jõudu tööle!», sest 
«surnud hinge» pole ajakirjanduses 
kellelegi tarvis! Teisedki toimetuse 
liikmed avaldasid lootust, et me 
pingsate õpingute vahel ikka aega 
leiame «Edasi» veerge sisukate 
kaastöödega täita.

Professor Juhan Peegli vaimukas 
sõnavõtt õppejõudude tutvustami
seks lõi toimetuse hubases kamina
saalis veelgi kodusema õhkkonna. 
Vanemate kolleegide sõbralik suh
tumine tõi teadvusse omainimese- 
tunde, meie poolt jäid esialgu su
hete sisseseadmist tähistama auto
grammid külalisteraamatus ja kur
suse foto.

(Järg 4. Ik.)

tartu
riiklik

ülikool

gu, andsid kõrgkoolid ka sõja ajal oma andami võidu heaks. Aastatel
1941— 1945 valmistati ette 302 tuhat spetsialisti.

Pärast sõda jätkus kõrghariduse hoogne areng. IV viisaastakul lõ
petas kõrgkooli 652,6 tuhat spetsialisti, seega rohkem kui kahel esime
sel viisaastakul kokku. Nõukogude Eestis asus kõrgkoolist tööle 2627 
spetsialisti. Arenes ka Kesk-Aasia vabariikide kõrgharidussüsteem, kus 
avati 60 uut õppeasutust, sealhulgas Tadžiki, Turkmeeni ja Kirgiisi 

ülikoolid.
Partei XXII kongressil nähti ette kõrghariduse laiendamise ja süven

damise igakülgne programm, määratleti kõrgkoolide ülesanded kommu
nistliku ühiskonna ülesehitamisel.

N LK P  X X V  kongress kinnitas N SV  Liidu rahvamajanduse arenda
mise plaani aastateks 1976— 1980, kus olid ära näidatud ka kõrghari
duse ülesanded: parandada spetsialistide ettevalmistamist, täiustada 
õppeprotsessi, arendada kõrgkoole kui teadusasutusi jne.

X viisaastakul on põhitähelepanu nendel erialadel, kus valmistatakse 

ette tehnilist progressi tagavat kaadrit — masinaehitus, keemia- ja 
naftakeemiatööstus, elektrotehnika.

Tänapäeva kõrgharidussüsteemi kuuluvad erinevad kõrgkoolid: üli
koolid, polütehnilised instituudid ning spetsialiseeritud instituudid. 

N SV  Liidu 65 ülikoolis õpib üle poole miljoni, 859 kõrgkoolis aga üle 
viie miljoni üliõpilase.

Aastalel 1918— 1975 on N SV  Liidus ette valmistatud 12,6 miljonit 
spetsialisti, neist IX viisastakul 3,5 miljonit. X  viisaastakul astub ellu
3,7 miljonit spetsialisti, nendest Eestis 17,3 tuhat.

Kõrghariduse tänapäeva arengutase leiab kajastamist ka N SV  Liidu 
konstitutsiooni projektis, kusjuures samal ajal on säilitatud 1936. a. 
põhiseaduse kõrghariduse põhiprintsiibid.

Uues põhiseaduse eelnõus on tunduvalt laiendatud kodanike õigusi. 
Kui 1936. a. konstitutsioon räägib vaid üldse õigusest haridusele, siis 
uue põhiseaduse projektis on ette nähtud üldine ja kohustuslik keskha
ridus ning laiaulatuslik kutse-, keskeri- ja kõrghariduse arendamine. 
Rõhutatakse ka kaug- ja õhtuhariduse tähtsust. Õppijatele on mõeldud 
mitmed soodustused; haridus N SV  Liidus oli ja jääb tasuta. Kõigi 
N SV  Liidu rahvaste arengut soodustades kinnitab uus põhiseadus 
õiguse haridusele emakeeles. On pööratud tähelepanu kutsesuunitlusele 
ja töötajate enesetäiendamisele.

TRÜ üliõpilased on arutanud uue konstitutsiooni projekti koos N LK P  
ajaloo kateedri õppejõududega. Arutelust aktiivselt osavõtnud üliõpi
lased kiitsid projekti heaks. RAFIK GRIGOR JAN ,

N LK P  ajaloo kateedri aspirant

Juba neljandat kuud kogu meie maal toimuvasse põhiseaduse pro
jekti arutelusse on lülitunud ka kõrgkoolide rahvas, nende hulgas 
TRÜ õppejõud, üliõpilased ja teenistujad. Huvi põhiseaduse eelnõu 
vastu pole sugugi juhuslik. Alles sotsialistlik revolutsioon likvideeris 
varakate klasside eesõiguse haridusele. Kõrgkooli reformile pani aluse 
RKN-i 2. augusti 1918. a. dekreet «Vastuvõtueeskirjadest Vene SFN V  
kõrgkoolidesse». Esmakordselt avanesid kõrgkoolide uksed töölispä- 
ritoluga noortele. Kaotati õppemaks. V K (b )P  1919. a. programmis 
määratleti hariduspoliitika põhijooned. Kõrgkool pidi saama ühtse 

rahvamajandussüsteemi orgaaniliseks koostisosaks, et rahuldada maa 
vajadusi nõukoguliku kõrgharidusega kaadri järele. Eriti hoogsalt hak
kas kõrgkool arenema industrialiseerimis- ja kollektiviseerimisperioo- 
dil. Sõltus ju spetsialistide ettevalmistusest viisaastakuplaani täitmi
sel nii mõndagi. Järgnev tabel iseloomustab kujukalt nõukogude spet
sialistide arvu kasvu (tuhandetes):

1918— 1928 I 1929— 1940 1 1946— 1955 ■ 1956— 1965 < 1966— 1975 

340 I 868,8 j 1773,9 j 3230 | 6074,1

Sotsialismi lõpliku ja täieliku võidu ajaks olid toimunud suured 
muudatused ka kõrgkoolis. Kõik need leidsid kajastamist 1936. a. kons
titutsioonis. Tühistati klassitsensus kõrgkooli astujatele, esmakordselt 
kuulutati välja ja tagati reaalselt õigus haridusele.

Ehkki Suur Isamaasõda katkestas kõrghariduse plaanipärase aren

Kõrgkool N S V  Liidu 
konstitutsiooni 
projektis



Peeter N Õ G E S E  joonistus, 

Varje SOOTA K I fotod.

Ш Щ

Nõukogude rahvas armastab lap
si ja nõuab, et neid koolis, kuhu va
nemad oma lapsed usaldavad, hästi 
õpetataks ja kasvatataks. Nii mõni
gi meie üliõpilastest, kellel peda- 
googitee silmade ees, küsib areldi: 
kas minust saab hea õpetaja, kas 
ma tulen selle vastutusrikka tööga 
toime. Mõni on aga juba ette kin
del: mina õpetajaks ei kõlba — ja 
ta võtab kõik abinõud tarvitusele, 
et suunamiskomisjonilt mõnd teist 
tööd välja klanida.

Kuidas on siis lood pedagoogiks 
sobivusega, pedagoogilise andeku
sega? Kuulakem, mis on selle kohta 
öelda nõukogude pedagoogika suur
meistril, veendunud marksistil 

A. Makarenkol.

«Ei ole tarvis omada pedagoogi
list andekust. Minul ei ole peda
googilist talenti ja sattusin kooli
tööle juhuslikult, ilma kutsumuseta 
selleks. Mu isa oli maaler. Tema üt
les: hakkad õpetajaks. Aru pidada 
ei tulnud. Ja ma hakkasin õpeta
jaks. Tundsin kaua aega, et mul lä
heb halvasti, et ma pole suurem asi 
õpetaja .. .  Kuid õppisin ja sain oma 
ala meistriks. Meistriks võib saada 
igaüks, kui teda abistatakse ja kui 
ta ise töötab. Heaks meistriks viib 
saada ainult heas pedagoogilises 
kollektiivis.» («Kommunistlikust 
kasvatusest», lk. 359).

Eriti tähtsaks peab A. Makarenko 
noore õpetaja tahtmist ja oskust 
oma tööd kriitiliselt analüüsida, 
oma saavutuste ja ebaõnnestumiste

puhul välja otsida nende tõelised 
põhjused.

Pedagoogilise meisterlikkuse ku
junemine algab juba õpilaspõlves.

Aktiivne osavõtt pioneeri- ja komso
molitööst annab suurepäraseid ko
gemusi inimestega suhtlemisel ja 
nende tundmaõppimisel. Statistika- 
gi näitab, et väga paljud koolikom
somoli aktivistid hiljem meeleldi 
suunduvad pedagoogitööle. Kooli 
kutsesuunitlustöös tuleks seda asja
olu silmas pidada. Aastaid tagasi 
töötasid mitmes keskkoolis õpilaste 
pedagoogilised ringid, kus lähemalt 
tutvuti pedagoogikaprobleemidega 
ja saadi esimene kasvatusalane ka
rastus. Nende ringide aktiviste nä
gime hiljem ülikoolis pedagoogiks

muudel üliõpilaselu aladel loob 
soodsad eeldused ka pedagoogika 
teooria paremaks, teadlikumaks 
omandamiseks. Pedagoogilise prak
tika ajal võime tõdeda, et ühiskond
likus tegevuses karastatud noored 
ka kooliklassi ees seisavad kindla
tena, julgetena, leidlikena.

Pedagoogika teooria, samuti kui 
metoodikagi õpetamine kujuneb eri
ti viljakaks seal, kus üliõpilastel 
juba on tekkinud probleeme. Nendel 
üliõpilastel, kellel vastavad problee
mid puuduvad, jäävad pedagoogili
sed ained abstraktseks teooriaks, 
mille omandamine suhteliselt vähe 
mõjustab nende pedagoogimeister- 
likkuse kujunemist.

Kõige otsustavamaks etapiks õpe-

Kas minust 
saab hea õpetaja!

valmistumas.
Samas suunas mõjub ka aktiivne 

osalemine kõrgkooli komsomolitöös. 
Pedagoogilises kirjanduses, kus 
vaetakse õpetajate ettevalmistamise 
probleeme, on korduvalt juhitud tä
helepanu vajadusele ja võimaluste
lê  anda õpetajaid ettevalmistava 
kõrgkooli (või selle mõnede teadus
kondade) komsomolitööle tugev pe
dagoogiline suund. Aktiivsus kom
somolis, üliõpilasomavalitsuses ja

taja arengus on esimesed tööaastad 
koolis. Seistes silmitsi paljude õp- 
pe- ja kasvatustöö raskustega mo
biliseerib noor õpetaja kõik oma ko
gemuste ja teadmiste reservid, et 
neid raskusi edukalt ületada. Ne‘n- 
de reservide rikkusest sõltub suu
rel määral esimeste tööaastate edu
kus. Siin selgub ka vajadus neid 
reserve tõhusalt täiendada. Need 
noored õpetajad, kellel kõnesolevad 
reservid on napid ja kellel puudub

usinus neid kiiresti täiendada, satu
vad üha enam koolielu perifeeriasse, 
kuni nad viimaks on sunnitud koo
limaja ukse enda järel jäädavalt sul
gema.

Pedagoogitööks vajalike reservide 
täiendamise kõige tõhusamaks alli
kaks on vanemate, suuremate ko
gemustega kolleegide eeskuju ja si
hiteadlik abi. Kes sellest allikast ise
teadlikult ja kõrgilt ära pöördub, 
ainult oma verivärskele «tarkusele» 
loodab, seda ootavad varem või 
hiljem pettumused, kahtlused, krii
sid. On küllalt esinenud juhtumeid, 
kus noor'kõrgkooli lõpetaja arvab, 
et ta on juba omandanud piisava et
tevalmistuse pedagoogitööks ega 
tarvitse teistelt enam midagi õppi
da. Noore õpetaja hoolimatu suhtu
mine teiste pedagoogide kogemus
tesse, oma võimete ja teadmiste, 
võib-olla ka esialgsete edusammude 
ülehindamine muudab upsakaks ja 
viib konflikti pedagoogide kollek
tiiviga. Kooli juhtkonna ja kolleegi
de kriitilised märkused tunduvad 
sellisele õpetajale isiklike kallale
tungidena, solvangutena, millele ta 
reageerib omapoolsete teravustega 
või kollektiivist isoleerumisega.

Nagu näeme, on noortel, tulevas
tel õpetajatel olemas kõik võimalu
sed kujuneda oma ala meistriteks, 
ilma et tarvitseks loota kes teab 
kust tulevale andekusele.

ALEKSANDER ELANGO, 
pedagoogika kateedri dotsent, 

ENSV teeneline õpetaja

A i n u l t  k o o l i s t

ELV E  V OLTEIN

Sedapuhku tõepoolest üksnes koolist, 
mit.e por.ree õpetajast, nagu ooda.a 
võiks. Koolijutt i.se on Tartu 10. kesk- 
kooii eesti keele ja k.rjanduse õpe.a- 
jalt E L V E  V G L T E iN IL T  (ülikooli astu
mise aegu 198/. aastal oii lema nimi 
Paevä i). Püüdkem ise pärast intervjuu 
läjiiugemisc igapäevase.e lunnandm.- 
sele juurde mõeitia eesti kee e kab ne.i 
tarvis materjali otsimine, ekskursioonide 
korraldamine (eelm sel rä a avahe usel 
käidi Mhhailovskojes), p.dev uudiskir
janduse lugem ne (Eesti Raadio sot
sioloogide andme I olevat õpetajad pen
sionäride järel kõ ge suuremad lugejad).

Ja näe, kõ к eespool loetle u puudutab 
ikkagi otseselt oma tööd. Aga kui õpe
tajal on meel.stegevus ja eriala üks ja 
seesama?

tihe portree detailid tahaksn küll 
lisada: kui koolis on omad lapsed 16- või 
17-aas.ased, siis kodus oo.avad hoopis 
pisemad — 3- ja 6-aastane.

Vahel juhtub кг» nii, et kui eesti 
filoloogiat õppima tullakse, ega siis 
õpetajaks õppimist küll suurt ette 
ei kujutata. Kuidas Sinuga oli?

Eks ma ikka teadsin, kuhu ja 
milleks ma tulin. Mul tuli juba 8- 
klassilises koolis vahel mõnd puu
duvat õpetajat asendada. Emagi üt
les, et meil oli õega ainult kaks 
mängu: pidu või kool.

Pärast Tartu Pedagoogilist Koo
li valisin eesti keele ja kirjanduse. 
Hiljaaegu sain kooli kokkutulekul 
teada, et kõik eesti keele tunnid 
olid omal ajal «viitega» hinnatud. 
Teiste ainete eest ma küll nii häid 
hindeid ei saanud. Mulle on kirjan
dus kogu aeg meeldinud, praegugi 
istuvad kirjanduse tunnid endale 
rohkem kui keeletunnid.

Aga kui paljud Sinu kursuselt 
õpetajaametit peavad?

Ainult kuus.

Mis oleks võinud õpetajate ette
valmistamisel teisiti olla?

Igal juhul peaks praktikat roh
kem olema. Minu meelest oleks 
ideaalne säärane variant: lõpetad 
ülikooli, töötad mõne aasta ning 
lõpuks õpid veel paar aastat. Sel
leks ajaks on juba mõningane prak
tika olemas ning oskad teooriat 
paremini mõista. Ülikooliaegsest 
metoodikast ei olnud õieti mingit 
kasu.

Sa oled 10-b klassi juhataja. Kas

Sinu või mõnes teises klassis, kus 
Sul tunnid, on mõni Sinu jälgedes 
astuja?

Senini ei ole küll keegi minu õpi
lastest eesti filoloogiasse läinud. 
Aga kes teab? Pille Pärnapuu sai 
mullu üleliidulisel kirjandite võist
lusel esikoha, sel aastal meie vaba
riigis.

Kuidas Sa iseloomustad tänapäe
va abiturienti?

Tänu kaasaegsele informatsiooni- 
tulvale märksa targem kui meie te
ma vanuses. Teab rohkem oma õi
gusi kui kohustusi. Vastutustunde
tum. Loomulikult ei käi see kõigi 
kohta, aga paraku kipub üldpilt vä
gisi sinnapoole. Mis aitaks? Peame 
temalt rohkem nõudma.

Tartu N AK  lubab ka kirjandus
õpetajaid oma üritustele kutsuda!?

Senini nemad mind veel kutsu
nud pole, olen ise kirjanikke kooli 
palunud. Lähen hea meelega.

Mida arvad Juhan Kaivo koolitee- 
malistest artiklitest «Noorte Hää

les»?

Kahjuks kirjutavad ajakirjanikud, 
mitte õpetajad. Kirjutaks õpetaja, 
jääks mõnigi ebameeldiv järelkaja 
(õpetajale) koolis olemata. Milles 
asi? Õpilane ei tungi alati asja tuu
mani. On jutt omavalitsusest, ar
vab ta, et võib käia või pea peal.

Kooliteema on heli. Aga see, mis 
ma ütlesin, et tähenda, et kooliprob
leemid ajakirjandusest puuduma 
peaksid. Ja küllap jõuab õpilasegi 
arusaam õige resultaadini.

Mida arvad õpilasest, kellel keh
vad hinded? Kas tasub keskkoolis 
käia?

Kui ta just õige suur loru ei ole, 
siis kindlasti. Üht-teist omandab 
ikka. On ta viletsas klassis, siis 
ei ole muidugi mingit edasipüüdu. 
Paremas klassis tahab temagi na
tuke etem olla. Ongi tunda, et kee

gi ei taha keskmine olla. Minu klas
si 31 õpilasest (vene keele eriklass) 
oli kevadel 21 eksamitest vabasta
tud. Igaüks tahab teisest erineda.

Oktoobris algab diplomandidel 
pikk praktika. Mida tahad neile 
öelda?

Kes arvab, et küll ma kuidagi 
praktikal ära olen, teeb need kuud 
piinavaks õpilastele,, juhendajaile, 
endale. Õpetajaid on vaja. Ja see 
amet ei ole sugugi nii hull. Minule 
igatahes meeldib.

VARJE. SOOTAK

Seoses õpetajate päevaga 
biviimisel osutatud abi eest 
duskoolide õpetajatele:

Maia Käppale 
Aino Talvistule 
Heino Mägile 
Milda Karule 
Artur Tikile 
Jüri Venele 

j Linda Söödele 
Sirje Mattile 
Maila Kivisalule 
Evi Järvistele 
Lia Paaverile 
Helve Raigile 
Kanni Tartesile 
Helle Hallikmaafe 
Aino Juhkamile 
Elvi Liimile 
Vaike Puurale 
Tõnu Seenele 
Viima Kahkile

ning ülikoolile pedagoogilise praktika Й- 
avaldab rektor tänu järgmistele öldhari-

— Tartu 1. Keskkoolist,
— Tartu 5. Keskkoolist,
— Otepää Keskkoolist,
— Tartu 3. Keskkoolist,
— Tallinna 21. Keskkoolist,
—■ Tartu 5. Keskkoolist,
— Tartu 1. Keskkoolist,
— Tartu 5. Keskkoolist,
— Tallinna 2. Keskkoolist,
— Tartu 8. Keskkoolist,
— Tartu 2. Keskkoolist,
—■ Tartu 5. Keskkoolist,
— Nõo Keskkoolist,
— Rakvere 3. Keskkoolist,
— Tartu 7. Keskkoolist,
— Tartu 7. Keskkoolist,
— Tartu 8. Keskkoolist,
— Tallinna 7. Keskkoolist,
— Tallinna 21. Keskkoolist.

Ungari 
päevik

(Algus «TRÜ-s» nr. 24)

Raily Viks

27. juuli. Planeeritud sõit Ege- 
risse. Hoolimata mõningatest eba
täpsustest ja ecTasilükkumistest me 
sinna siiski jõudsime, kuid liiga hil
ja, et edasi oma ööbimiskohta (=  30 
km) sõita. Nii saabuski romantiline 
öö iidse Ungari linna Egeri raud
teejaamas. Meie võtsime asja rahu
likult ja tukkusime tubli tunnikese, 
aga öövahtidele oli see öö lausa 
piin: 20 välismaalast +  nende va
randus. Alles hommikul kell 4 said 
nad meist lahti.

28. juuli. Szilväsvärad. Ilus koht 
mägedes. Vaatamata mõningatele 
ebameeldivustele, mis kaasnesid 
kohvrite tassimisele jaamast 2 km 
kaugusel asuvasse pansioni, oli see 
ilus päev, mis lõppes küpsetatud 
peki söömisega ungari moodi.

29. juuli. Eger, jälle Eger. Seda
korda päeval. Õhtul sõitsime Misko- 
lesi.

30. juuli. Miskolesist, mis meid 
eriti ei tõmmanud, otsustasime teha 
kõrvaipõike Lillafüredisse. Aeruta- 
sime mägijärvel ja käisime maa
aluse jce uuristatud koobastes.

31. juuli. Debrecen, viimane pea
tuspaik Ungarimaal. Tegime tutvust 
ülikooliga ja meditsiinikeskusega, 
nägime ungari tudengite õpi- ja ela
mistingimusi. Esimesed meie oma
dest ehk pisut paremad, teised aga 
mitte. Ühiselamud on jaotatud klas
sidesse ja tasu sõltub astmest. Ka 
tingimused on vastavalt tasule ning 
on võimalik elada kaheses toas, mis 
polegi suurt parem meie «torni

dest», või kümnekesi raudvoodite 
ning suurte puukappidega möblee
ritud suures toas, kus kodutunnet on 
kaunis raske leida. Nautisime_ bas- 
seinivõlusid ja kavatsesime lõpeta
da päeva kuningliku õhtusöögiga. 
Tegelikult see toimuski, ainult pa
duvihmas, nii et kannus õlut ja vih
mavett üks ühele koos «vürtsitatud» 
puulehtedega.

32. juuli e. 1. august. Rühma 20 
liikmest olid 8 kas küpsed või küp
semata arstid. Neile korraldati eral
di tutvus Debreceni meditsiinikorpu- 
sega. Ülejäänud lihtsurelikud vaaj 
tasid üht klassikalist kirikut, mis 
1848. a. paistnud silma revolutsioo- 
nitegevuse keskusena. Õhtul nautis 
kogu rühm kriminulli «Murder on 
the Orient Express», mis kinokülas
tajate huvides oli ungari keelde 
dubleeritud.

2. august. Viimane päev Ungaris. 
Vaja raisata veel viimased fillerid. 
Õhtune itaallaste «Decameron» oli 
juba varem kinni makstud ja siis 
ilmneski kurb tõsiasi, et polnud

enam raha pakkide hoiustamiseks.

3. august. 2.10 Kesk-Euroopa aja 
järgi väljus Debrecenist Budapest— 
Moskva ekspress. Hüvasti, ei — nä
gemiseni, Ungarimaa, Sinu sõbra
lik ja külalislahke rahvas, vanad ja 
uued sõbrad! Kohtumiseni Eestis!

4. august. Rong hilines ja tunni 
ajaga tuli tormata Kiievi vaksalist 
Leningradi vaksalisse, kus selgus, et 
ungari giidide lohakuse tõttu pole
gi meile kohti broneeritud. Neli mi
nutit enne rongi väljumist tormasid 
perroonile hingeldavad bossid ja 
teatasid suurima rahuloluga, et jaa
maülem andnud loa rongile asuda. 
Kohad jäid meie otsida. Leidsime 
ka. Tormijooksuga hõivasime osa
kese üldvagunist ja mõned vaguni
saatjate kupeed.

5. august. Vesine lahkumine Tal
linna sõitvatest kaaslastest Tartu 
jaamas. Tilkus taevast ja silmanur
kadest, aga ega see viimaseks koh
tumiseks jääl

(Lõpp)

30. septembril kell 16 algab Tar
tu Laste ja Noorte Spordikooli 
võimlas Tartu Riikliku Ülikooli 
juubelipidustuste raames korvpalli
turniir Tartu, Riia ja Vilniuse kõrg
koolide mees- ja naiskondade osa
võtul.

Esimesel päeval kohtuvad:
kell 16.15 Tartu Riikliku Ülikooli

I ja Läti Riikliku Ülikooli meeskon
nad,

kell 17.35 Vilniuse Riikliku Üli
kooli ja Läti Riikliku Ülikooli nais
konnad,

kell 18.55 Tartu Riikliku Ülikooli
I ja II naiskond,

kell 20.15 Vilniuse Riikliku Üli
kooli ja Tartu Riikliku Ülikooli II 
meeskond.

1. oktoobril toimuvad võistlused 
samuti Tartu Laste ja Noorte Spor
dikooli võimlas, algusega kell 16.

2. oktoobril viiakse võistlused läbi 
EPA võimlas, Pälsoni t. 1, alguse
ga kell 11.
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Praegu ei kahtle enam keegi, et 
kinematograafia on üks mõjuka
maid kunstiliike. Meie sajandi algul 
aga ei arvanud kaugeltki kõik fil
mitegijad nii. Filmi tegemise ümber 
valitses kaos ja segadus, puudus 
süsteem. Tegijateks olid aga tõeli
sed fanaatikud, kes panid oma vii
mase raha tselluloidlinti, teadmata, 
mida toob homne päev. Filmi algus
ajast ongi USA režissööri Peter 
Bogdanovichi viimane töö «Nikkei
odeon». («Nikkeiodeon» on ameerik
laste kinosümbol, sest nikliks nime
tati 5-sendist raha — just nii palju 
maksis tollal kinopilet — ja «odeon» 
oli Vana-Kreekas laulude esitamise 
koht, ameeriklased nimetasid «ode- 
oniks» filmivaatamise ruumi.)

Energiline töötu mr. Harrigan 
(Ryon O ’Neal) otsib teenistust. Ju
huslikult satub ta D. Y. Griffithi 
stuudiosse, mis pole tegelikult mi
dagi muud, kui laudadest kokku
klopsitud barakk. Ja et ta on juba 
seal, siis kasutatakse ta ka kohe 
ära: valge palakas õlgadele, hobuse 
selga ja üle lava. Kaamera! Filmi
da! Kõik see on ühtaegu koomiline 
ja traagiline, naljakas ja nukker. 
Mr. Harrigan on kino maagiast na
katatud, ta ei lahku enam Griffithi

jõjugust, aga kuna viimase kanna
tus lõpuks katkeb, saadetakse Har
rigan poolelioleva filmi võtetele. 
Et režissöör on parasjagu jalga 
lasknud, õnnestub mr. Harrtga- 
nil omandada veel üks elukutse: 
saada filmlrežissööriks. Hakkab 
pöörlema karussell: tehnika ütleb 
üles, näitlejad lahkuvad, konkureeri
va filmikompanii «esindajad» muu
davad kaamera puu- ja rauahunni- 
kuks. Tüli Griffithiga, kes lõikas ja 
monteeris omavoliliselt filmi. Mee
leheide. Uuesti endas jõu leidmine. 
Ekraanile jõuab kunst. . .

See võltspaatose ja nostalgiata 
ausalt tehtud filming filmi pionee
ridest (nagu ka hiljuti meie «odeo- 
nides» jooksnud A. Mihhalkovi 
«Armastuse ori», omanäoline ja vä
ga huvitav teos), valmistas rõõmu 
vist mitte ainult tegijaile, vaid ka 
vaatajaile. Jätkuks seda ausust, 
siirust ja mängulusti ka teistesse 
mängufilmidesse.

О

Meelde jäi Ungari kuulsaima re- 
žissööri M. Jancsõ abikaasa Märt а 
Meszärosi siiras ja pretensioonitu 
«üheksa kuud». Film naise emant
sipeerumisest kaasajal, õnne, ar
mastuse ja raha proportsioonidest. 
Lugu lihtsast töölisneiust, kes ei 
tahagi olla esimene daam linnas, 
vaid kellele aitab inimlikust sooju
sest. Pigem vähem, aga paremini. 
Juli isemeelne karakter põrkab vas
tu meestemaailma jäiku raame, ma
teriaalsed väärtused kipuvad üles 
kaaluma vaimseid väärtusi. Liii 
Monori poolt mängitud Juli ei mur
du (armastatu loobub temast — 
mitte küll ilma sisepiinadeta — 
maja ja sugulaste kasuks), vaid 
võitleb edasi. Ei, mitte loosungite, 
vaid tegudega. Ta sünnitab! Uue

elu sünd ekraanil vapustas, sest 
vaevalt oli suurem osa saalisistu- 
jaist näinud lapse ilmaletulekut nii 
naturaalselt (film oli ~ värviline). 
See oli tõeline ilu! Ja kui saal val
geks läks, vaatasime üksteisele kaa
mete nägudega otsa. Liii Monori, 
kes sai Juli osatäitmise eest viima
sel Teherani filmifestivalil parimale 
naisnäitlejale määratud preemia, ei 
kasutanud lõpustseenis dublanti. 
Suurim ja võimsaim kõikidest kuns
tidest on elu ise!

ALAIN RESNAIS

О
Alain Resnais ja tema «Etteku

jutus». See on film korduvast ja 
uuenevast Ajast iroonia ning traa

gika sünteesis. Alljärgnev olekski 
sõnaline metamorfoos sellest mitme
kihilisest teosest, mida võiks hakata 
lahti mõtestama vahest alles pärast 
korduvat vaatamist (nagu ka And
rei Tarkovski filme).

Mõisas nimega «Ettekujutus> 
kirjutab-kujutleb romaani vana kir
janik. Tegelasteks on ta poeg 
Claud, poja naine Sonia ja Claudi 
lapsepõlvesõber Kevin. Vanamehe 
kujutlustes ilmubki romaan ek
raanile, seda kujutlemist võiks ting
likult nimetada filmilikuks «tead
vuse vooluks». Reaalsus seguneb 
fantaasia ja mitmesuguste õudust
äratavate nägemustega. Läbi terve 
filmi jookseb kirjaniku uitmõte — 
hüplev jalgpallur —, kes ilmub ik
ka kõige eoasobivamal ajal, s. t. en
ne voodisseminemist, enne kaklust 
ine.

Sõdurivormis Kevin kohtab met
sas metsiku välimusega haavatud 
meest, kes palub end maha lasta 
(«Halasta! Ja ma saan õndsaks!»). 
Kevin täidab ta soovi ja satub...  
kohtusse. Prokurör, kelleks osutub 
Claud, süüdistab Kevinit mõrvas. 
Nüüd astub vahele Sonia...

Vanamees tõuseb püsti, pühib lau
balt higi, _haarab veinikannu ja 
joob. Kujutlused mõisas «Ettekuju
tus» jätkuvad. . .

Armastav poeg Clade dikteerib 
kirja oma vanale isale. Kiri kodu
kanti on väga viisakas, aga kom
mentaarid kirja juurde on järgmi
sed: «Kas see tobe vanamees ei 
mõtle juba seda kuradi raamatut 
kõrvale visata!», «Ma tean kull, et 
tema mürgitas mu ema!» jne.

Kevin ja Sonia võetakse tänaval 
politsei poolt kinni ja viiakse staa
dionile (Tšiili?). Ümberringi üks
kõiksed, ilmetud näod. Kanderaamil 
lebab Kevini poolt tapetud mees, 
õndsakssaanu, Kevin ei kannala se
da välja ja põgeneb metsa. Tume-

roheliste, müstilise väljanägemise
ga puude vahel Kevin aina jookseb. 
Ta on välimuselt juba peaaegu nii
samasugune kui vanamees, kellele 
ta halastas. Tulevad sõdurid ja la
sevad Kevini maha.

Vanamees ärkab. Täna on ta sün
nipäev. Saabuvad õnnelikud Claud 
ja Sonia, varsti ka Kevin. Kõik 
oleks nagu korras, kui poleks vae
vumärgatavat pinget õhus. Seda si
semist ikka. Kuid elu ei ole etteku
jutus (või on ehk?). Korraga pa
lub vanamees kõigil lahkuda, öel
des: «Mul on jäänud aega veel ülie 
klaasi jaoks». Ja ta tühjendab klaa
si...  ettekujutusi.

Alain Resnais, prantsuse «uue 
laine» tuntumaid esindajaid F. Truf- 
faut’i ja J. L. Godard'i kõrval, on 
öelnud: «Kõike, mida ma tean fil
mide valmistamisest, võib õppida 
mitte ainult kinos, vaid ka koomik
sitest. Kadreerimise ja montaažl 
reeglid kehtivad ühtaegu nii 
kunstniku jaoks, kes joonistab koo
mikseid kui ka filmirežissöörl 
jaoks.» Meie täiuslikult umbkülgne 
ettekujutus koomiksist sunnib sel
les siiski kahtlema.

Kahed mõtted kahest
lavastusest

Ilm Ise on enese looja, 
kõik maa on üks Jumala saar.

(Friedebert Tuglas «Jumala saar»)

H. K. Härjal kohe sarvist kinni 
haarates ütleme, et juttu tuleb hil
jaaegu Tartus mängitud Noorsoo
teatri lavastustest «Inimese va
ri» ja «Jumala saar». Mõlemad on 
loodud F. Tuglase samanimeliste 
novellide ainetel ja on noorte lava- 
jõudude esimene tõsine lavastaja
töö.

A. R. Tuglase novellide toomine 
lavale, nende lahtimõtestamine pole 
kindlasti lihtne. Oli-on Tuglas ikka

gi impressionist-sümbotlst, kelle kir
janduslikud kujundid omapärased 
ja huvitavad. Teatris aga on kunsti
lise kujundi «ehitusmaterjaliks» 
elav inimene, näitleja. «Inimese 
varjus» ja «Jumala saares» oli osa
tud vaatajani tuua Tuglase sümbo
lite keel, tabatud mõte. Usutavalt, 
siiralt.

«Inimese vari» on hümn emaar
mastusele. Pingeline ja selle juures 
lõpuni väljapeetud. Meeldisid mõned 
episoodid, eriti lõpp. Huvitav oli 
sümboolika: sõdurikujud, milles ema 
näeb oma ideaali, surilina, kivi

müür, millelt haavatu püüab leida 
tuge ja lõpuks peeker ema käes.

H. K. Kohati häiris lavakujundus-.
A. R. Esialgu tekkis kartus, kas 

dekoratsioonidest ülekuhjatud lava 
ei hakka «mängima» omaette. Lõ
puks siiski tasakaalustus kõik. Minu 
meelest andis tükile palju juurde 
pantomiimi kasutamine. Muidugi, 
reaalsete tegelaste puhul oleks see 
liigne. Kuid siin, kui ka kõiki tege
lasi mõelda ikkagi kujunditeks, oli 
pantomiim igati õigustatud. Sõna
dega polekski olnud võimalik kõiki 
mõtteid, tundeid väljendada.

H. K. Osatäitjatega võis rahule 
jääda.

A. R. Eriti ema (ENSV teeneline 
kunstnik Hilja Varem) ja haavatu 
(Aleksander Ee'maa).

H. K. Kõige õnnestunumaks pean 
Andres Otsa sõdurit. Ta oli laval

*
Jumalatapp

Kavalehtede viimases krabinas, 
laetulede kustudes avaneb eesriie. 
Ikka selleks, et kiskuda meid lahti 
argielust, oma muredest ja rõõmu
dest, selleks, et panna meid elama 
laval toimuvasse. Kui hästi või 
halvasti seda suudetakse, oleneb 
näitlejatest, nende mängust. Ja ega 
alati ei suudetagi. Sel, 14. septemb
ri sügisõhtul aga küll. « Vanemuise> 
väike maja ja Noorsooteatri «INI
M ESE VARI. JUMALA SAAR».

Sellist elamust ei osanud ooda
tagi. Sest see, mis toimus laval, oli 
meie jaoks midagi enneolematult 
head, masendavalt hinges ööbiv at. 
«Inimese varju» EMA (osatäitja 
ENSV  teeneline kunstnik HILJA 
VAREM) kannatuste ränkraske tee, 
kasakiskuvalt ja hingestatult män
gitud, — midagi sellist on võimatu 
unustada. Iga hetkega, iga tema lii
gutusega tunnetasid etna murest 
murtud südame lööke ja ikka veel 
ootust, ootust. Lugemata varem 
Tuglase samanimelist novelli, po
leks ehk mõistetudki öelda tahetut, 
ehk siiski —  seekord kõneles ka lii-

gutaste, kehade ja miimika mäng 
kõigest sellest, mida sõnades vahest 
ehk väljendada ei saakski. Sõjast 
naasnud POJA (ALEKSANDER  
EELMAA) kohutavad haavad ära
tasid õudust, tema ebainimlikud 
karjed, kogu tema kuju — kas ei 
väljendunud selles kõige suurem El 
sõdadele, sellele, mis teeb inime
sest ainult varju, mis kaotab temas 
kõik inimliku. Seda tunnet suuren
das veelgi M ETSAVAHI ja tema 
NAISE — näitlejate PAUL LA ASI- 
KU ja ZOJA MELLOVI — kahju
rõõmus nauding õnnetusest, mis te
gelikkuses näis võika irvena veel 
elavate, ent sõjaõudustes oma inim
likkuse minetanute üle. Ja siis kõi
ge sügavama muljena ema tead
vusse jõudnud sõdurilt kuuldu, mis 
purustas täielikult armastava ema- 
südame: «Keda. keda olen ma ar
mastanud, keda matnud, keda lei
nanud?»

Vaatamata koletislikule õudusele, 
mida süvendas veelgi ise enda eest 
kõnelev õnnestunud lavaseade ja 
veflgustus ning mis kõik kokku te

kitas võpatamapanevaid hirmujudi
naid, oli «Inimese vari» sügavalt 
humaanne, elujaatav, näidates kõi
ge selgemini sõja hirmsat laastavat 
nägu.

Ja seejärel «Jumala saar». Mõnin
gal määral eelmisega seotud, ent 
iseseisev. Et «Jumala saarest» ei 
jäänud nii eredat elamust kui 
«Inimese varjust», selles on süüdi 
nende vahetu järgnevus. Eelmisest 
lavastusest tekkinud tunnetega oli 
raske kohe sisse elada uude, tundma 
tusse. Pealegi pole kerge mõista te
gevust novelliga varem tutvumata. 
Ja ometi andis see etendus enamgi 
mõtteid iust eneses juurdlemiseks.

MARGUSE, keda mängis LEM 
BIT PETERSON, kurtmine mõisas 
peksmise üle on vaid kibe tõde sel
lest, et seal on alati pekstud. Kõik, 
mis maa peal on halba —  antud ju
hul põud — on inimese süü, mida 
nuheldakse mitte ainult mõisnike, 
vaid ka jumalate (ja eeskätt just 
nende) poolt. Ja inimesed, kes mõt
lesid eneste jaoks välja jumala, 
mõtlevad välja ka kõik muu — us
kumata, et põud võiks lõppeda il
ma eneseohverdusteta — jällegi ju
mala heaks. ISA — VELLO JAN-

nii vähe, aga temad sõnad läksid 
südamesse. Kõik ja kuidagi loomu
likult. Omaseks sai see sõdur. Otsa 
mängus polnud mingit kramplikku 
püüdu end iga hinna eest maksma 
panna.

A. R. Mis ei meeldinud? Vahest 
ehk see, et mõned lavastuses kasu- 
tatud detailid, nagu Zoja Mellovi 
mask ja ka kujud tundusid liiga 
tuttavlikud Jaan Toominga lavas

tustest.
H. K. «Jumala saar» jäi rohkeni 

meelde. Lihtne lavakujundus, haarav 
algus.

A. R. Mõnes mõttes kontrast 
«Inimese varjule». Valge, peaaegu 
tühi lava. Laulud. Põuane maa ja 
põlev Jumala saar. Aja lõputust 
sümboliseerimas pöörlevad silind
rid. Lõputu otsingute tee: laudadest, 
Marguse ja Maia jaoks. Minna lõ

SONI — lootusetuses kõlama jää
nud mõte «Mis maksab sinu elu 
nälga sureva rahva elu kõrval?» 
äratab kaastunnet rumalusest sün
divate ohverdamiste pärast, aga ka 
uhkust sellesama rahva üte. Ning 
kusagilt peab alguse saama mõist
mine, et inimene on ise enda jumal 
ja kogu maa on üks jumala saar, 
sest jumal ei näe oma rahvast kan- 
natamas, ei kinnita enam usku oma 
jõusse. Võib ehk olla, et jumalat 
polegi olemas?! See arglik mõte, 
kord suurenev, siis jälle hirmust ja 
süütundest kahanev, leiab erilise 
ilmingu just Lembit Petersoni Mar
guse kujus. Orjuses ja jumalakart
likkuses oma mina kaotanud, oma 
armastatu kaotusele alistunud, ees
märgita elava Marguse mõistusse 
tungiv mõte — mis siis ikka seal
pool otsatust on —  viib mõtted 
laval arenevast hetkest eemale, meie 
aega. Kas teame meiegi alati, mil
le nimel me elame, kas ei kummar
da me enda loodud väärjumalate 
poole, kas ei karda meiegi seda, 
mis meie mõistusest üle käib?

Ning ootamatult finaal: Margu
se oma jumala tapmine iseeneses — 
sest «Vähe halastavad jumalad, ini-

puni, sinna, kus algab olematus. 
Lahenduseks kasutas lavastaja Pee
ter Volkonski teatris küll juba näh
tud («Tuhkatriinumäng») võtet, 
lava «horisondi» ülestõstmist, igati 
õnnestunult. Neli inimest, neli tõde 
otsimas oma Jumala saart. Margus 
(Lembit Peterson), habras Maia 
(Ene Janson), Esä (Vello Janson) 
ja õpetaja (Peeter Volkonski).

Ii. K. Saar põles, kaua põles ta 
veel rahva hinges, enne kui tulekah
ju kustutati. Vägivalla ja usuga ei 
saanud enam inimesi vaikima sun
dida. Oli aeg, mil igaüks pidi otsus
tama, mida teha edasi. Margus loo
bub oma jumalast, sest see ei aida
nud teda. Surra võib ka ilma juma
lata. Rahva eest.

HELVE  KUIV,
ANNE  RAISTE, 

ajakirjanduse I k

mesed — ei iialgi!» — võib-olla oli
gi see tõestus kogu etendusele, võib
olla sellest mõttest lähtudes polegi, 
raske leida kogu lavastuse mõtet: 
kõige lõpuks oleme ikkagi meie ise 
kohtumõistjad nendb üle, keda me 
endale kohtumõistjateks oleme sead
nud, nii imelik, kui see ka ei tundu.

Iga teatrietenduse lõppedes ei ole 
õige oma tänu väljendamiseks aplo
deerida, sest mitte aplausis ei väl
jendu alati hukkamõist või heaks
kiit. Mulle meeldis, et näitlejad el 
tulnud ka hiljem lavale kummardu- 
ma, sest kaugeltki mitte eesriiete 
sulgemisega ei lõppenud see eten
dus, nagu ei lõpe ükski hea eten
dus, mis peab jätkuma meis endis

M ERIKE PÄRNAPUU, 
ajakirjanduse lk .

Algam e! 
Muusika!

Igal sügisel alustavad ülikoolis 
taas tööd paljud huvialaringid. Esi
mese kursuse tudengil on valida 
mitme võimaluse vahel, kuhu min
na, mida teha.

Tantsuhuvilisi noormehi ja neide 
ootasid rahvatantsurühmad. Et kõi
ki soovijaid ei olnud võimalik vastu 
võtta, tuli eelnevalt korraldada kat

sed. «Sõelumist» jälgisid ka proo
viks valmistuvad vanema rühma 
tantsijad.

Uudishimu sundis küsima, missu
guse mulie neile katsetele tulnud 
jätsid. «Hea,» kinnitati, «on neid, 
kellest tõesti võivad saada head 
tantsijad, kes on liikuvad, kelles on 
sädet.»

'Õnnelikud uutesse rühmadesse 
pääsenud tunnistati niisiis aasta 
staažikamate kolleegide poolt kõlb
likuks ülikooli tantsutraditsioone 
jätkama.

Aga kuidas läheb neil endil? 
Missugused on esimese tantsuaas- 
ta muljed? Vastuse sain pisikese

hingetõmbepausi ajal.
«Tore,» kostab ümberringi.
«Kas alguses oli ka raske? Kui 

otsustada vastuvõtukatsetel valitse
nud pinge ja koormuse järgi, siis 
tantsija elu kerge ei ole.»

«Eks alguses olnud ikka raskusi, 
aga selle koormusega harjub ära. 
Praegu toimuvad proovid kolm 
korda nädalas korraga kolm tundi.

Paljud meist olid varemgi tant
sinud. Alati võetakse aasta alguses 
rühma rohkem tantsijaid, sest kõik 
ei leia endas nii palju armastust 
ja tahet rahvatantsu vastu, et kaua 
vastu pidada.»

Praeguses koosseisus on neli

staažikamat liiget, kellel läheb rüh
mas juba kolmas aasta. Sirje Va
hur, Tõnu Tamm, Kalmer Keevend 
ja Valdek Järvpõld meenutavad rei
se Virtsu, Kohilasse, Tallinna ja 
Rakverre. Esimene suur ülesastu
mine selle koosseisuga oli 1976. aas
ta aprillis Tallinnas kõrgkoolide 
taidlusülevaatusel, kus saavutati 
laureaaditiitel.

Traditsioonilised on esinemised 
asutuste nääripidudel. Esialgu ei 
ole teekond koduvabariigist kauge
male läinud, kuid Eestimaagi pakub 
palju tantsuelamusi. Suvel toimus 
Rakveres eesti rahvakunsti ansamb
lite kokkutulek. Kahe kontserdipäe-

va jooksul näidati oma taset ja 
vaadati teisi. Esimesel päeval esine
ti rajooni majandites. TRU rühm 
andis kontserdi Paalamäel. Teisel 
päeval oli Rakveres suur sõprus- 
kontsert, millest võttis osa ka kaks 
külalisansamblit Vene NFSV-st.

Tantsurühmadel on oma väljaku
junenud traditsioonid. Nääride ajal 
peetakse «Halja oksa õhtu», kus 
uue koosseisu tantsijad lõplikult 
omaks võetakse. Kevadel toimub 
aga «Karikakrapäev». See on veidi 
nukkergi, sest diplomandid lõpeta
vad. Paljud neist jätkavad rahva
tantsu töökohtades.

(Järg 4. lk.)



Rahvakontroll ||ue konstitutsiooni p ro jektiga  kooskõlas
NSV Liidu uue konstitutsiooni 

projekti §-s 91 on fikseeritud:
« R a h v a s a a d i k u t e  n õ u 

k o g u d  m o o d u s t a v a d  rah- 
v a k o n t r o l l i o r g a n i d ,  kes 
S h i t a v a d  ri ikl iku k o n t 
rolli tööt a j a t e  ü h i s k o n d 
liku k o n t r o l l i g a  e t t e v õ 
tetes,  kol hoos i d e s ,  a s u 
tustes  ja o r g a n i s a t s i o o 
nides.

R a h v a k o n t r o l l i o r g a n i d  
k o n t r o l l i v a d  ri iklike
p l a a n i d e  ja ü l e s a n n e t e  
täitmist,  p e a v a d  võitlust  
ri ikl iku d istsi pl i ini  r i k 
kumi se ,  kol kl use  ja a m e t 
k o n d l i k u  a s j a s s e  s u h t u 
mi se  i l mi ngute ,  e b a m a 
j a n d u s t  i к к u s e ja p i l l a 
mise,  a s j a a j a m i s e g a  v i i 
v i t a mi s e  ja b ü r o k r a t i s mi  
vast u  n i n g  a i t a v a d  k a a s a  
r i i g i a p a r a a d i  tõö t ä i u s 
tamisele».

NSV Liidu seni kehtivas (1936.a. 
vastu võetud) konstitutsioonis vas
tav säte puudub.

Seega on nüüd ka konstitutsioo
niliselt fikseeritud rahvakontrollior
ganite õigused ja kohustused.

Endastmõistagi on nende õiguste 
ja kohustustega tutvunud ka ülikoo
li rahvakontrolörid. TRÜ rahvakont
rolligrupp on võtnud need teadmi
seks ning oma töös juhindumiseks 
ja täitmiseks.

Järgnevalt lühidalt TRÜ rahva- 
konrolligrupi 1976/77. õ.-a. kevadse
mestri tööplaani täitmisest ja sellest, 
mis 1977/78. õ.-a. sügissemestril tu
leb teha.

1976/77. Õ.-a. kevadsemestri töö
plaanis ettenähtud ülesanded TRÜ 
rahvakontrolligrupp täitis. Üleüli- 
kooliline rahvakontrolligrupp viis 
läbi 21 reidi, neist sotsialistliku

omandi säilimise-hoidmise kontrol
le 5, töö- ja olmetingimuste kontrol
le 9, õppeplaanide ja -ülesannete 
täitmise kontrolle 4 ning materiaal
sete väärtuste kasutamise sihipära- 
suse kontrolle 3. Teaduskondade ja 
teiste allasutuste rahvakontrolligru- 
pid viisid läbi 112 kontrolli (põhi
liselt samades töölõikudes, milles 
tegi seda üleülikooliline rahvakont
rolligrupp). Füüsikakorpuse ehitus
objektil tegutses ajutiselt eraldi 
kontrollpost. See õigustas end. 
Kontrollpost tegutses füüsikaosa
konna rahvakontrolligrupi (esimees 
L. Uibo) baasil. Kaugõppeüliõpilas- 
te elamistingimuste parandamiseks 
ajal, millal nad seoses õppimisega 
viibivad Tartus, on nüüd ühisela
mus aasta ringi mittestatsionaarsete 
üliõpilaste jaoks eraldatud 30 kohta. 
Sellise otsuse tegi ülikooli juht
kond rahvakontrolligrupi ettepane
kul. Enne seda oli filoloogiatea
duskonna rahvakontrolligrupp (esi
mees M. Lauristin) kontrollinud 
väljaspool Tartut elunevate kaug- 
õppeüliõpilaste elamistingimusi ses
siooni ajal Tartus.

TRÜ rahvakontrolligrupi 1977/78. 
õ.-a. sügissemestri tööplaani kinni
tas EKP TRÜ komitee 19. septemb
ril 1977. Põhiüritustena on selles 
plaanis ette nähtud järgmised üles
anded.

1. Ehitus- ja remondiplaanide 
täitmise kontrollimine.

Peatähelepanu tuleb pöörata siin 
teadusliku raamatukogu ehituse käi
gule.

2. Aparaatide ja seadmete telli
mise põhjendatuse kontrollimine.

3. Ruumide kütmise kontrollimi
ne.

4. Sanitaar- ja olmetingimuste 
kontrollimine.

5. õppejõudude ja abiõppeperso

nali töödistsipliini kontrollimine.
Siinkohal tuleb märkida, et suh

teliselt raskem on mittekoosseisu
liste õppejõudude töödistsipliini 
kindlustamisega. Nimelt komplitsee
rib seda asjaolu, et nende suhtes 
ei ole töötasustamise küsimus ligi
lähedaseltki nii soodsalt lahendatud 
kui koosseisuliste õppejõudude osas. 
Näiteks saab teadusliku kraadiga 
mittekoosseisuline õppejõud oma 
õppekoormuse täitmise eest palju 
vähem palka kui niisamasuguse tea
dusliku kraadiga koosseisuline õppe
jõud analoogilise õppekoormuse 
eest. Mitmetes teaduskondades (aja- 
loo-, arsti-, bioloogia-geograafia-, 
füüsika-keemia-) on viimastel aas
tatel laialdasemalt välja kujunenud 
praktika, kus põhikohaga mujal töö
tavaid kvalifitseeritud spetsialiste 
on kohakaasluse korras hakatud ka
sutama ka veerand kohaga koossei
suliste õppejõududena. Tundub, et 
see on praeguste tasutingimuste 
juures perspektiivikam kui mujal 
põhikohaga töötavate spetsialistide 
kasutamine enam-vähem niisama 
suure koormusega mittekoosseisulis
te õppejõududena. Koosseisulisena 
töötav õppejõud on ka materiaal
selt huvitatud sellest, et tema tööga 
ollakse rahul. Mittekoosseisuliste õp
pejõudude puhul toimib materiaalne 
stiimul aga liiga nõrgalt. See aval
dab või võib avaldada negatiivset 
mõju ka mittekoosseisuliste õppe
jõudude töö kvaliteedile.

NSV Liidu uue konstitutsiooni 
projekti §-s 40, kus on fikseeritud 
NSV Liidu kodanike õigus tööle ja 
selle garantiid, räägitakse sõnasel
gelt ka töötasust:

«N S V L i i du  k o d a n i k e l  
on õ i gu s  t ö ö I e, s. o. g а r a n- 
teeritud tööle koos  tööta
su s a a m i s e g a  v a s t a v a l t

töö k v a n t i t e e d i l e  ja k v a 
l iteedile . . . »

Ühenduses eelöelduga tundub ,  
et N S V  L i i du  uue  konst i 
tut s i ooni  § 40 e l l u r a k e n 
d a m i s e  k ä i g u s  v a j a b  kor
r i g e e r i mi s t  ka mi t t e k o o s 
sei sul i ste  õ p p e j õ u d u d e  
t ö ö t a s u s t a m i n e  (et nad sa
ma kvantiteedi ja kvaliteediga töö 
eest hakkaksid saama üldreeglina 
enam-vähem niisama suurt töötasu, 
kui saavad koosseisulised õppejõud).

Et p a r e mi n i  o r g a n i s e e 
rida  s i s e к о n t г о 11 i а I a s t 
tööd ja väl t i da  selles 
v õ i m a l i k k e  dubl eer i mi s i ,  
luges TRÜ rektor otstarbekohaseks 
ja kinnitas oma käskkirjaga nr. 85,
13. maist 1977. a. ülikooli rahva
kontrolligrupi (esimees A. Paltser) 
ning siseinspektsiooni komisjoni 
(esimees V. Tohver) ühise ettepa
neku põhifunktsioonide ja ülesan
nete jaotamisest s p e t s i a l i s 
tide e t t e v a l m i s t a m i s e  
kva l i tee di  (õppe-kas va- 
tustöö)  kontroll imisel .  
R a h v a k o n t r o l l i g r u p i  ja 
s i s e i n s p e k t s i o o n i  ühise  
e t t e p a n e k u  alusel  r e k 
tor otsustas :

1. L u g e d a  r a h v a k o n t r o l 
l i grupi  p õ h i ü l e s a n d e k s  
ü l a l n i m e t a t u d  kontrolli- 
v a l d k o n n a s  —

a) töödistsipliini kontrollimise 
kõigi õppetööga tegelevale töötaja
te (õppejõud, abipersonal, õppetööga 
tegelevad laboratooriumi töötajad) 
ja üliõpilaste osas;

b) vahendite otstarbekohase kasu
tamise kontrollimise õppetöö ma'e- 
riaai-tehnilise baasi loomisel, samuti 
õppetööks ettenähtud aparatuuri te
geliku kasutamise kontrollimise;

c) õppetööga tegeleva kaadri pai

gutuse ja hõivatuse otstarbekohasu
se kontrollimise;

d) üliõpilastele iseseisvaks Õppe
tööks tingimuste loomise kontrolli
mise ülikooli vastavates allasutus
tes (raamatukogud, laboratooriu
mid, kateedrid);

e) ühiselamutes ja ülikooli muu
des ruumides sanitaar- ja olmetin
gimuste kontrollimise.

2. L u g e d a  s i s e i n s pe kt s i 
ooni  k o mi s j o n i  põhi l i s
teks kontrol l i ül esanne- 
teks õppe-kasvatustöö 
alal —

a) töö sisu hõlmavate plaanide ja 
aruannete analüüsi töö metoodilise 
ja teadusliku taseme uurimise ees
märgil;

b) kateedrites tehtava tegeliku 
õppe- ja kasvatustöö taseme tuvas
tamise (metoodiline otstarbekoha
sus, süsteemsus, järjepidevus, tea
duslikkus, ideelisus), metoodilise 
abi osutamise kateedri juhatajatele, 
dekaanidele ja kontrollkomisjonide
le kontrolli teostamisel vastavates 
allüksustes;

c) eriainete nomenklatuuri ots
tarbekohasuse tuvastamise teatava 
eriala spetsialistide ettevalmistami
se huvide aspektist ja õppeprogram
mide, eriti kohal koostatute sisuli
se taseme uurimine;

d) tunniplaanide analüüsi nende 
metoodilise ja organisatoorse ots
tarbekohasuse aspektist, samuti õp
peplaanide vastavuse aspektist;

e) õppe- ja menetluspraktikate 
programmilisuse tuvastamise, anta
vate ülesannete sisulise hinnangu;

g) eksamitele esitatavate nõud
miste taseme uurimise.

HARRI KÄRTNER,
TRÜ rahvakontrolligrupi esimehe 

asetäitja

Laupäev on kõrgkoolis 
tööpäev

Kohtudes ajalehe kaudu suure 
hulga esimese kursuse üliõpilastega, 
tahaksin tänavu peatuda kojuigat
suse ja õppimiskohustuse umbmää
rasel võitlustandril, s. o. laupäeva
sel õppetööl või kojusõidul.

Alustame situatsioonist. Ülikooli 
sissesaamine oli muidugi väga 
meeldiv nii endale kui ka koduste
le, sõpradele, õpetajatele jt. Ent 
koos sellega jäid nemad nüüd kau
gele. Uus tutvus- ja sõprusringkond 
on veel kujunemata. Igapäevaseks 
muutuv õppetöö hajutab sissesaa- 
misrõõmu ja endale antud lubadu
sed. Kõik muutub tasapisi tavali
seks.

Olles esmakordselt ja alles üsna 
noore inimesena kodust eemal, pea

legi ühiselamus, tekib üha suurenev 
igatsus kodu järele. Vajaduse õi
gustamiseks loob aga inimene en
dale keerulise, vahel teda ennastki 
petva filosoofia. Ning milleks need 
sõiduhinnadki 50% odavamad! Nii 
et — koju!

Kui koju, siis koju. Algul ikka 
viisakalt, laupäeval pärast «tunde» 
(esmakursuslane omandab ju aka
deemilise sõnavara aeglaselt!)_. Siis 
aga alanevad endale seatud tokked. 
Ärasõit algab varem, tagasisõit hil
jem. Puudumiste vältimiseks läheb 
käiku üks väliselt kompenseeriv 
ühisüritus: tunniplaani «tihendami
ne», mis tegelikult halvendab juba 
kogu kursuse õppimistingimusi. öp- 
petöö nihutatakse üha koomamale

nädala keskele, tulgu auditoorse 
tööpäeva pikkuseks kasvõi kümme 
tundi.

Aga õppejõud? Nõus. Kuidas üli
õpilaste soove mitte arvestada?! 
Tundis ju isegi end veidi teise
järgulisena, et tema aine laupäeva
le planeeriti (põhiaineid ja -jõude 
laupäevases tunniplaanis ju ei 
ole).

Edasi dekanaati. Kinnitaks nüüd 
prodekaan selle muutuse. Küsida 
ikka võib. Eks neid muutusi ole 
kinnitatud ja tagasi lükatud, kinni
tamata rakendatud ja rakendamata 
jäänud. Mõneti on harjutud ka lau
päevaste meelispuudumistega. Sest 
kõik nagu toimub suhteliselt lühi
kese aja, ainult ühe semestri jook
sul.

Aga tegelikult? Lühendatud töö
nädala tingimustes saab õppetööst 
osavõtu näitaja küll parem, kuid 
kodune tõö tuleb palju napim. Mõ
nigi üliõpilane peab koguni selle 
«lühendatud» töönädala tulemuse
na ülikoolist lahkuma, eriti täppis

teadusi õppides, sest sageli ei küüni 
just seal võimed ajakadu kompen
seerima.

Probleem on isegi üldisem. Noor- 
tudengi kojusõiduvajadusest kuju
neb kahjuks paljudel üliõpilastel 
pühapäeva-ümbruse puudumisharju- 
mus (veendute selles, kui viibite 
reede õhtupoolikul Tartu bussijaa
mas voi vaksalis). Kohati on aga 
juba tunniplaani kooctamisel lau
päevast kolmandajärguline õppe
päev tehtud, s. t. erihariduse oman
damiseks ei kulutata enam viis, 
vaid neli päeva nädalas. Sellistesi 
semestritest koostatud õppeaeg ei 
kesta enam viis, vaid hoopis пеГ 
aastat. Auditoorne õppetöö saab 
mõõduandvaks, iseseisev töö jääb 
episoodiliseks. Teadmised jäävad 
kesisemaks, tulemused tagasihoidli
kumaks. Kasvab «halli toodangu» 
osakaal ülikoolis.

Mida öelda lõpetuseks? Praegu 
on Nõukogude Liidus töönädal 
tõesti viiepäevane, kuid õppenädal 
kuuepäevane. Kõrghariduse oman

damine ei ole aga kelielegi konus- 
tuseks, vaid on privileeg. Sedasama 
on ka kõrgkoolis töötamine. Nii et 
kõik eeldused õppeaja ratsionaal
seks kasutamiseks on olemas. Jääb 
vaid otsustada, kas meile on täht
sam isiklik mugavus või kõrghari
duse kvaliteet.

Dotsent JAAN REIMAND

Algam e! Muusika!
(Algus 3. lk.)

Saalist kostavad käteplaksud. 
cAlgame! Maestro, muusika!» 
hüüab Henn Tiivel klubi lavalt. Al
gab hoogsa vene tantsu «Tuisk» 
proov. Klaveril saadab Toomas Ha'.d- 
ma. Vaevalt jõutakse mõned sam
mud teha, kui Henn Tiivel muusi

ka peatab, сStopp! Nii ei lähe! Võ
tame uuesti.»

Jälle kõlab klaver, aga mitugi 
korda peatuvad paarid, et siis uues
ti alates сmust» koht puhtamaks 
lihvida.

Tantsijate näod on higised, kuid 
tüdimust sealt ei leia. Veidi muret

teeb mõne noormehe kergemeelne 
proovidest puudumine.

Tõnu soovitab poistel ansamblis
se tulla. Nad on seal väga oodatud. 
Saadakse rohket tantsurõõmu ja 
tuntakse lusti liikumisest, reisimi
sest.

REET RIHVK, 
ajakirjanduse I k.

Kui „rebane" . . .
(Algus 1. lk.)

Kui pimeduses toimetusest lahku* 
sime, oli südames kindel tahe pea
gi tagasi tulla ning siis juba tõsi
semate mõtetega.

TIIT MATSULEVITS, 
ajakirjanduse I k.

Tartu NAK ja 
üliõpilased

Need kaks mõistet on olnud Tar
tu Noorte Autorite Koondise 28 te- 
gevusaacta jooksul lahutamatud. 
I^al aactal on NAK peamiselt just 
ülikoolist saanud oma täienduse. 
Loodetavasti tänavugi. Seepärast 
tuleb iga sõnalisest eneseväljendu
sest (ilukirjandus, esseisfika, kriiti
ka) huvituv tudeng esmaspäeval, 
3. oktoobril k. a. kell 19 õoetaia t. 
12 asuvasse Kirjanike Liidu Tartu 
osakonna majja, et ära kuulata, mi
da on öelda NAK-i senisel esimehel 
Rein Veidemannil, ia teada saada, 
mis juhtub Tartu NAK-is edaspidi.

Ida huvilistele!
хм ?Iniapaeval, 5. oktoobril 1977 algusega kell 19 toimub orientalis- 
tikakabinetis, kh. 224 ÜTÜ orientalistikaringi töökoosolek, mis on pü
hendatud ülikooli taasavamise 175. aastapäevale.

Kavas:

1. «21 aastat orientalistikakabinetti: minevikust ja tulevikust» — 
dots. P. Nurmekund

2. õppeaasta tööplaani koostamine. NB! Palutakse tulla läbimõeldud 
ettepanekutega!

Jätkub uute ringiliikmete ja keelteõppijate registreerimine.
On avatud raamatunäitus.

LUULELÕUNA
. •

*»■
5. oktoobril kell 14.30 vestleb 

TRÜ botaanikaaias Ain Kaalep tee

mal «Armastusluule aastatuhan

ded». Oodatakse kõiki luulehuvilisi.

N B !

Teatrihuviline

*
Looduskaitseringi
esimese üritusena sellel semestril 
on pühapäeval, 2. oktoobril kavas 
avamatk Ahja jõe ürgorgu ja Kiid- 
järve maile. Kogunemiskohta Tae
vaskoja jaamas saab sõita Tartu 
jaamast kell 10.16 väljuva rongiga. 
Tagasi Tartusse jõuame hilisõhtul.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»! 
Орган парткома, ректората, комитета

päeval. 3. oktoobril kell 21 Ed. .Vil- Ä S
"  ■ ■ ■ ■ Эстонская ССР.

Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19 III. Üksiknumbri 

Juhatus hind 2 kop. Teil, r.r. 4711. MB-03434.

Loodav Tartu üliõpilas- 

s t u u d i o  ootab huvilisi esmas

de nimelises Rahvateatris.
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R e kto ri k ä s k k iri
Hea töö eest vastuvõtukomisjo

nis avaldab rektor tänu ars titea
duskonna vastutavale asjaajajale 
Anne-Liis PADAR1LE, kehakultuu
riteaduskonna vastutavale as jaa ja 
jale Hille-Kai LAITILE ja vastuvõ
tukomisjoni vastutavale sekretärile 
Helmut VALGMAALE.

Hea töö eest EÕM-is 1977. a.

suvel avaldab rektor kiitust füüsika- 
keemiateaduskonna üliõpilastele 
Vadim KORSOKOVILE ja  Aleksan
der VOSTROVILE.

Seoses 50. sünnipäevaga avaldab 
rektor tänu eeskujuliku töö eest 
eriõpetuse kateedri õpetajatele Ana
toli HARKOVSKILE ja Valentin 
LANGOVOiLE.

R e k to r õnnitleb
NSV Liidu ajaloo kateedri juhata
ja t  dots. Hillar PALAMETSA 50. 
sünnipäeva puhul, tänab teda kaua
aegse õppetöö ning ülikooli ajaloo 
uurimise ja populariseerimise eest 
ning soovib jätkuvat tööindu ja 
uusi loomingulisi saavutusi; saksa

О  Semestri esimesel nõukogu koosolekul öeldi tänusõnu, sooviti indu 
ja tervist ning anti üle kingitus meie kauaaegsele õppeprorek
torile, riigi- ja haldusõiguse kateedri professorile KARL PÜSSILE.

Tema kõrvale vasakule jäid pildile õppeprorektor Uno Palm, rektor 
Arnold Koop, parteikomitee sekretär Advig Kiris ja teadusprorektor 
Herbert Metsa. JURI LAANE foto

K om som olikroonika
E!l KNÜ TRÜ komitee istungil 4. oktoobril anti soovitus NLKP 

liikmekandidaadiks astumiseks ars titeaduskonna spordimeditsiini osa
konna komsomolisekretärile Ants Lõhmusele, Vladislav Seleznjovile 
(arsti teaduskond) ja Valeri Timofejevile (füüsika-keemiateaduskond).

ÜLKNÜ-sse võeti vastu Maimu O pm ann-(arstiteaduskond) ja  Signe 
Slastinovska (matemaatikateaduskond).

Majandusteaduskonna I k. üliõpilasele Lea Vallile tehti noomitus 
komsomolidokumentide lohaka hoidmise eest.

Teoreetilise mehaanika kateedri vanemlaborandile  Ludmilla Marini- 
nale tehti vali noomitus arvestuskaardile kandmisega komsomolidist- 
sipliini rikkumise eest.

Põhiküsimusena arutati suvemaleva 1977. aas ta  tööd. Ettekande tegi 
TRÜ 1977. aasta  suvemaleva komandör Vambola Kase. Komitee hindas 
möödunud töösuve ülikooli suvemalevas kordaläinuks.

Arvestuse aastakontrollist andis ülevaate arvestussektori juhataja  
Malle Omann.

ÜPP ja leninliku arvestuse järjekordsest atesteerimisest TRÜ komso
moliorganisatsioonis informeeris komiteed sekretäri asetäitja  ideoloogi
lise töö alal Raivo Palmaru.

R. Palmaru tegi kokkuvõtte ka I TRÜ komsomoliajaloo konverent
sist.

Kinnitati teaduskondade komsomoli aruande- ja  valimiskoosolekute 
graafik.

Teaduskond Aeg Koht

Arstiteadus
kond 6. okt. kl. 15 aulas.

Füüsikaosakond 6. okt. kl. 14 füüsikakorpus IV k.
Keemiaosakond 6. okt. kl. 19 keemiahoone aud. 320.
Õigusteadus

kond 6. okt. kl. 12 aulas.
Bioloogia-geo-

graafiateadus-
kond 10. okt. kl. 18 . keemiaring.

Kehakultuuri
teaduskond 10. okt. kl. 18 KKT maja aud. 302

Ajalooteadus-
kond 11. okt. kl. 20 Vanemuise ringaud.

Filoloogiatea-
duskond 11. okt. kl. 17.30

M ajandustea
duskond 11. okt. kl. 17.15 Nooruse 9.

M atemaatika
teaduskond 23. okt. kl. 16.15 Vanemuise

ringaud.
Teaduskondade komsomolisekretärid informeerisid aruande- ja vali

miskoosolekute läbiviimise tulemustest kursustel ja osakondades ning 
ettevalmistustest teaduskondade aruande- ja valimiskonverentsideks.

Arutati samuti ülikooli komsomolikomitee ja teaduskondade komso- 
molibüroode uue kaadri komplekteerimise praegust olukorda, ülikooli 
juubeliga seotud üliõpilasürituste korraldamist teaduskondades ja muid 
küsimusi.

Ajalugu tänapäevas, tänane päev ajaloos
Seda kinnitas ka 1940. aastal ülikooli komsomoliorganisatsiooni juh

tinud sekretäri Irina Martin-Karolese tervituskiri konverentsist osavõt
jaile:

«Soovin konverentsile kogu südamest edu ja üllameelset elevust. 
See on teretulnud üritus ja  on tore, et teie sellega hakkama saite. Üli
kooli komsomoli ajalugu väärib valgustamist, sest tolleaegne komso
mol kasvatas tublisid poegi ja  tütreid, kes on toonud palju ohvreid 
Suures Isamaasõjas, on mõndagi ära  teinud sõjajärgses taastamistöös 
ning sotsialistliku ühiskonna ülesehitamisel.

Mäletan, kuidas meie kommunistlikud noored esimesel sõjaeelsel nõu
kogude aastal kõik põlesime, ära  segades vahel ööd päevadega. Kuid 
iga algus on raske, oli ju tarvis väga  palju ära  teha, aeg nõudis 
s e d a . . .

Nõnda võiks hinnata ülikooli esimese komsomoliajaloo konverentsi 
ettekannetest ning mitme põlvkonna komsomoliaktivistide kohvilaua- 
kõnelustest koorunud keskmõtet. Ajaperiood, mis uurimistööde raam i
desse mahtus, oli üsnagi mahukas — 1940. aas tas t  etappide viisi kuue
kümnendate aastate  keskpaigani pluss meie üliõpilastest kommunist
like noorte tänased tegemised. Sellele vaatam ata  ei kujunenud konve
rents kuivkrõbisevaks faktide ja  daatumide roduks. Oli sügavuti a ja 
lukku minek.

Arstiteaduskonna II kursuse üliõpilane Jüri Lillemägi pani oma uuri
musega «TRU komsomoliorganisatsiooni loomise päevilt» sisuliselt 
paika meie üliõpilaste jaoks olulise, ent seni aastakümneid arhiiviüriku- 
tes varjunud daatumi — 4. oktoober 1940. Sel päeval loodi ülikooli 
komsomoliorganisatsioon, nõnda et esimese ajalookonverentsiga tähis
tasime ühtaegu ülikooli komsomoli 37. aastapäeva. Neljakümnenda aas
ta lõpuks kasvas 22 asutajaliikme loodud noorteühendus 29-liikmeli- 
seks. Muuseas, üliõpilasi oli samal ajal TRÜ-s 3478, neist ligi kolman
dik koondunud ametiühingusse.

Tollase esimese komsomolitööaasta sügissemestr i tegevusele andsid 
näo tõeliselt demokraatlikku rahvavõimu propageerivad üritused. No
vembris 1940 alustati referaatkoosolekute korraldamist, oli ka isetege- 
vusõhtu, kohus reaktsioonilise üliõpilase üle, võeti osa ajalehe «Noorte 
Hääl» levitamise võistlusest jne.

Nii see a l g a s . . .  õ igus teaduskonna üliõpilaste Heiki Pisukese, Ethel 
Ahlbergi, Aime-Kersti Vuti, Andrus Laureni, Marika Jürioja  ja Aivar 
Ennoki konverentsie ttekannetest koorus välja erinevate ajalooetappide 
vormieristusi läbiv ühtne ja kindel sisuline komsomolitöö suund — tu 
levase noore spetsialisti kujundamine mitte ainult kitsalt oma eriala 
tundjaks. Komsomolitöö eesmärgiks kõrgkoolis on ikka ja alati olnud 
noorte ühiskondliku aktiivsuse õhutamine ja suunamine.

Seda kinnitasid ka konverentsil aukülalis tena osalenud kunagised 
TRU komsomoliorganisatsiooni sekretärid, praegused ülikooli õppejõud 
meditsiinidoktor Õie Reintam (sekretär aastail 1944—1945), professor 
Johannes Kalits (sekretär aastail 1946—1948) ja dotsent Edgar Salu
maa (sekretär 1949. aastal) .

Tänapäeva ülikooli kommunistlikele noortele soovin teoinimeste as
jalikkust, et saada oma eriala kvalifitseeritud ja tööd armastavateks 
spetsialistideks, nagu seda nõuab kaasaeg, kaotam ata aga  noortele 
omast h ingestatust ja  tulisust.»

Esimene tõsine samm ülikooli komsomoliajaloo uurimisel on tehtud. 
Tänu professor Johannes Kalitsa oskuslikule juhendamisele, tänu üli
kooli komsomolikomitee sekretäri asetäit ja  Raivo Palmaru organisee
rimisele, tänu üliõpilasteadurite uurimispüsivusele. Seda teed tuleb 
jätkata. Edaspidi peaks meie komsomoliorganisatsiooni ajaloo uurimine 
edenema nii laiuti kui sügavuti.  Tulevasi uurijaid ootavad terved tee
maderingid — üliõpilased taastamistöödel,  uudismaadel, ehitusmalevas; 
üliõpilasteadus läbi aastakümnete jne. Ajalugu ootab ka uusi uurijaid 
~  seni on nende probleemidega tegelnud valdavalt õigusteaduskonna 
üliõpilased. Meie eelmiste põlvkondade organisatsioonilise töö koge
muste pärand peab saam a iga tänase kommunistliku noore tegude 
alusmüüriks.

Aastate pärast moodustavad ka 1977. aasta  ettevõtmised osakese üli
kooli komsomoliorganisatsiooni ajaloost.

HALLAR LIND,
ELKNÜ TRÜ komitee pressisekretär

№edesteedeni

filoloogia kateedri vanemõpetajat 
Helme TÕEVERET 50. sünnipäeva 
puhul ja  avaldab tänu hoolsa pe
dagoogilise ning ühiskondliku te
gevuse eest; uksehoidjat Elfriede 
MUUGAT 75. sünnipäeva puhul.

S Teisipäev, 4. oktoober, ajaloo- Ф 
Use tähtsusega päev ü likoolis ,0  
kogu meie riigis.  Mõned Minu-Ф 

i t  id pärast  kella küm m et ho m m i-9  
i k u l  kuulutas ülikooli kom so m o li-$ 

sekretär Kalle Liiv ava tuks T R Ü 9 
(I/ kom som olia ja loo konverentsi .<> 
{)Keil  kümme a lgas M oskvas  N S V  Ф 
[)Liidu Ülemnõukogu erakorraline<> 
{»is tung  järk, kus võetakse vastu  Ф 
()meie riigi põhiseadus. I*
^ K onstitu ts iooni ü ldrahvalik jj 
* arutelu kestis mitu kuud. Oma f
l sõna tä iendusteks, täpsustusteks  >
l ja parandusteks ütlesid  ka TRÜ  . 
xkollek t i iv i  liikmed. 3. o k toobr i le
0  kuulas N L K P  Keskkom itee  p l e e - \  
f n u m  ära N L K P  K eskkom iteed  

peasekretäri, N S V  Liidu Ülem-У 
nõukogu Presiidiumi esimeheЛ

0 konstitutsioonikomisjoni esime- j 
Ohe sm. L. I. B režnevi  e t tek a n d ed
0 põhiseaduse pro jek tis t  ja selle  >
0 üldrahvaliku arutamise  tu lem us-d  
Otest.  Põhiseaduse projekt k i ide t id
0 põhiliselt heaks ning o tsu s ta t id  
Фesitada läbivaatamiseks e rakor-d

ä ralisele, se i tsmendale  is tung jär- . 
gule. Is tu ng järgu  tööst  võtab  > 
osa ka meie ülikooli rektor pro-  \  

Ofessor Arnold  Koop. Is tu ng jär - .
töö on tähelepanu k e sk p u n k - \  

Otis. Uks väike tähelepanek. K e s * 
Oneil päevil «Rahva Häält» h o m -d  
Omikul kohe ajalehekioskist  ära e id  
0 ostnud, see ka ilma jäi.
0  Meie  aima mater7 juubelipi-l  
Odustuste  e t teva lm is ta jad  anna-* 
Ovad v iim ast  lihvi  üleülikoolilisele^ 
0 näitusele. K u tsed  külalis te le  on* 
Ovälja saadetud. Om a v a b a r i ig i s t* 
0 peaks külalisi tulema 50 ümber, J  
Vkoos te is te s t  l i iduvabariik idest* 
0 saabunutega on neid kokku paa-l  
Orisaja  ümber. Juba rektoreid ük-d  
Osi peaks 27 tulema. Veel v i im a-0  
Osed helis tamised, jooksm ised ,*! 
0 kokkulepped, e t  tuleva nädalaO
014. ja 15. oktoobril ülikooli taas-l  
0 avam ise  175. aastapäeva  üritus-0  
i t e s t  osa saaksime.  f

M eil töötava kehakultuurlaste

päevaprobleeme, tu tvu ti  ü l ikoolij 1 
õppeprotsessi

i kvalifikatsiooni tõstm ise teadus-ф 
dkonna  baasil korraldati täien -(>
I duskursused kehakultuuri insti- 
Ituutide füsioloogiakateedrite ju -ä  

dhatajatele. Käärikule kogunes 27() 
\spordifüsio loogi. Lektorite hul-ф 
l^as  olid TRÜ -st prof. A tko  V iru | |  

d ja  dots. Olaf Imelik. A rutati 
Ispordifüsioloogia tähtsam aid  

dpäevaprobleeme, 
d v  as tava kateedri 
jlkorraldam isega. »

(I Toimetusse on jõudnud mituO  
11sõnumit b ioloogia-geograafia-  < 
|l  teaduskonna tudengeilt .  A goO  
{IG aškov  kirjutab g e o lo o g ia m a t-0  
(Ikast ,  mis korraldati  g e o lo o g ia -0  
\ \kateedri aas tapäeva  täh is tam i-Ф 
[\seks.  Käidi Taevaskojas,  SuurelQ  
(IMunamäel, Irboska kipsi- ja  lu b -0  
( I jakiv ikarjäärides.  < J

A ugusti lõpus ja septembri al- л  
dguses oli 8 geograafiaosakonna л  
d i l  ja I I I  kursuse üliõpilast ̂  
\ praktikal M oskva RÜ-s. Sellest 
\ kirjutasid meile Valve M ihke l-л  
• s o n  ja Katrin Andra. Oldi le - ^
* .pingu järgi abiks Leninskije л
* Gorki looduskaitsealal m aastiku- ^
0 kaardi koostamisel, võeti m u lla -л  
Oja taimkatteproove, kuulati / | i  
dkursuse avaloengut M oSkva üli-\) 
dkoolis. Sel kuul peaksid m oskva-d lased lepingu järgi va stukü la s-\) 
J ̂ käigule tulema. ||
(I Ka looduskaitsering a l u s t a s  0 
(►oma esimese üritusega. NaguO  

sügisel ikka, tehti avam atk A h j a O
4 ja Valgemetsa. f
i  f
i  .VARJE SO O TAK  f



Pooltund skulptuuridega
Tartu K unstim uuseum is võib näha Jaak Soansi personaalnäitust. E ks

poneeritud on skulptori 70. aastate tööd. Enam ik neist on üllatava  
ideega, nakatavad, sundides jä lg im a kunstn iku  ootam atut mõttelendu.

Kuidas m õtteleid on sulanud reaalsusse, võime näha teoses «Nr. 
2178». Näeme m õtte kujunem ist süngeks m öödanikuks — terve sõja- 
õud kangastum as kehata särgis. M aterjal ja teostus koos loovad suges
tiivsuse, mida süvendab «Trepp». Kelle jaoks on inim peadest trepi
astmed? Jaak Soansil on erilise tähenduse om andanud sümbol.

«Liikumine»: kaks sitke t jalga lakoonilises ja dünaam ilises liikum i
ses, m ille süm boolsust veerevad kettad  n ing metallraam  rõhutada aita
vad.

Vaatajal on palju mõelda, kui ta näeb «Ühinemist». Omapärane har
moonia, karikatuursuski. Kuidas kunstn ikuga  siin kaasa mõelda? Või 
pronksi valatud «Vari», m öödunud aegu elustades. On m ingi rõhuv 
tasakaal ü lestõstetud inim käte ja pronksise varju vahel. Sõjam älestusi 
jätkab «Tundm atu» oma paljude kätega. Vaataja ei näe tem a silm i, 
sest need on kunstn iku  m õtte ja teo varjus. Kuidas? Seletam ine käib 
üle jõu: peab vaatam a, et mõista.

H uvitava lahenduse on skulptor leidnud «Hobujõus», mis külje pealt 
vaadatuna võib m õistatuseks jääda, s =  ä =  vis aga selgitab autori va i
m ukat m õttetabam ust.

K õrgendatud meeleolu, nagu hea näituse külastam isel loomulik, sai 
aga veelgi jaksu juurde. Suurim a eripära ja huvitavusega paistis teiste 
tööde seast välja «Tsivilisatsiooni püramiid». See on teos, m ida ei 
püüagi paberil lahti m õtestada. Siin peab oma silm  kuningas olema. 
Sam ad sõnad ka «Viienda viske» kohta, m ille idee originaalsuses vist 
küll keegi ei kahtle.

Ülaltoodus väljendub m uljete kirjapaneja esm akordne laiem  — ja 
peab ütlema, et m eeldiv — tu tvus J. Soansi skulptuuridega. N ing  nagu  
näha-kuulda oli, kujunes ka tu tvuse uuendam ine omanäolise sku lp to 
riga m õnelegi ü lla tuslikult elam uslikuks.

%  Jaak Soans. Tsivilisatsiooni püramiid. Kips, metall.

Kes tallinlase kunsti vaatam a läheb, tu tvugu  kindlasti ka Tartu 
kunstn ike ühisnäitusega, m is juba 16. septem bril avati. See on tugev  
nii autorite kui ka tööde koosseisult. Toredaid hetki pakuvad eriti 
noored kunstnikud. Pühapäeval on skulptuurinäitus lahti viim ast päeva.

M E E L IS  LOKK, 
ajakirjanduse I k.

Orientalistid tähistasid India 
Vabariigi aastapäeva

«Yušman uttänahridayän, višöddhena tšittena,. gambhlrena ädarena 
tša, iha sam äg a tšša tän  — abhinandämi!» — «Teid, avalisüdamelisi, 
puhta meelega ja sügava huviga siia tulnuid, tervitan!»

Nii algas orientalistikakabineti ja UTU orientalistikasektsiöoni kor
raldatud pidulik õhtu, mis oli pühendatud India Vabariigi 30. aastapäe
vale. Juba üle kahekümne aasta  on kabinetis tehtud tõsist tööd India 
keelte õpetamisel, selle maa ajaloo, kultuuri ja  filoloogia uurimisel. 
Dotsent P. Nurmekund ja L. Mäll on kir javahetuses nimetatud alade 
tuntuimate eriteadlastega üle kogu maailma; kabinetis on võimalik 
õppida sanskriti,  bengali ja  draviidi keeli; juba seitsmendat aastat 
on tegutsenud ÜTÜ orientalistikasektsioon.

Pikema ettekandega esines L. Mäll, kes, teinud ekskursi India kul

tuurilukku läbi kõikide ajalooperioodide, rääkis lähemalt India edu
sammudest tööstuse, põllumajanduse ja  kultuuri vallas pärast iseseis
vuse väljakuulutamist 1947. aastal.  Nõukogude Liidu igakülgsel abil on 
Indiale olnud ja saab ka edaspidi olema tohutu tähtsus India rahvaste 
arengule ja tema kultuuri õitsengule. Sidemed kahe maa vahel tihene
vad pidevalt. August oli Nõukogude—India sõpruskuu, praegu kesta
vad meie maal India kultuuripäevad.

Sügavat huvi pakkus dokumentaalfilm «India peegeldub Gangeses», 
mis manas silme ette nii hunnituid kunstipärleid kui ka tänapäevaliku, 
oma majanduslikku ja poliitilist sõltumatust kindlustava riigi. Päras t  
vaheaega sundis J. Toominga juhendatavate  noorte isetegevuslik sõna
ja muusikaprogramm viimastel aastatel eesti keeles ilmunud India kir
jandusklassikast süüvima filosoofilistesse mõtisklustesse.

Köitvad olid harva kuuldavad Änand ja Ravi Sankari ning ansambli 
«Sakti» helindid.

Toimunud ürituse tähtsus seisnes veel selles, et see oli äsjaloodud 
TRÜ ÜTÜ orientalistikaringi esimene avalik õhtu.

TARMO KULMAR

E D U K A L T
Ülikooli taasavamise 175. aas ta 

päeva tähistasid korvpallurid läi
nud nädalal teokssaanud juubeli- 
turniiriga, kus peale võõrustajate, 
kes esindatud kahe koosseisuga, 
osalesid veel külalised Riiast ja 
Vilniusest. Tulemata jäi seekord 
Kiievi Riiklik Ülikool. Kahju! Aasta 
tagasi ellukutsutud nelja ülikooli 
sõprusturniiri traditsioon oleks saa 
nud endale toreda jätku.

Naiskondade mängudes oli t a r t 
lannade esimese koosseisu ülekaal 
mäekõrgune. Mis teha, spordivälja
kul paraku külalislahkuse kombeist 
kinni ei peeta. Läti Riikliku Ülikoo
li naiskond kaotas 53 : 88, leedulan
nad koguni 55 : 120. Numbriliselt 
esitas kõige südikama partii võit

jate vastu meie teine koosseis 
(3 7 :7 0 ) .  See oli aga ka kahjuks 
kõik, sest külaliste vastu ei saadud 
kuidagi. Riiale kaotas meie teine 
koosseis 4 7 :7 1  ja  Vilniuse Riikli
kule Ülikoolile päras t  võidetud 
poolaega ja tasavägiseid lõpuminu
teid 53 : 57. Teist-kolmandat kohta 
otsustanud m ängus olid ri ialannad 
Vilniuse üliõpilastest kindlalt pare
mad ja  võitsid 64 : 47. Nii et esi
koht TRÜ I naiskonnale (Rita Sar- 
takova, Ülle Koplus, Sirje Kartau, 
Inna Saad, Sirje Reva, Eve M an
del, Kai Kotkas; treener Roland Le
pasaar).

Seevastu meeste turniiril pingest 
puudu ei tulnud. Sensatsioon oli 
sündimas juba esimeses kohtumises.

Favoriidiks peetud TRU esindus- 
meeskond saavutas kohtumises Riia
ga teisel poolajal küll vahepeal juba 
18-punktilise edu, kuid siis jä tkati 
lohakalt ja lõpuvileks kahanes see 
vaid 4-punktiliseks (8 0 :7 6 ) .  Koh
tumises oma teise rivistusega pani 
esinduskoosseis teisel poolajal põ
nevaks muutunud m ängus oma pa
remuse lõpuks siiski maksma 
(8 1 :7 2 ) .  Kohtumine Vilniuse üli
kooliga oli finaali vääriline. Leedu 
tudengid, kes olid alistanud Riia 
9 8 :7 5  ja TRÜ II 9 0 :7 7 ,  kasuta
sid meie korvpallurite lohaka a lgu 
se oskuslikult ära ning läksid ette 
1 8 :6 .  Tänu pressingule saadi seis 
peagi võrdseks, kuid edaspidi pu
hanguliselt möödunud m ängus kao
tati poolaeg siiski 39 : 47. Ka teine 
poolaeg möödus leedulaste juhtimi
sel. Siis aga hakkas üha paremini 
tabama hästi mänginud Mati Jõgis 
ja 5 minutit enne mängu lõppu 
läks meie meeskond esmakordselt 
juhtima 72 : 70. Vahet suudeti hoi
da ja nii võitis kohtumise ning sel

lega koos ka kogu turniiri TRÜ 
meeskond (Urmas Laeks, Tiit Hang, 
Mart Kull, Jüri Neissaar, Mati Jõ
gis, Tõnu Lust, Peep Joonas, And
res Kirss ja  Aivar Vals; treener 
Arne Laos).

Auhindadega peeti meeles kõigi 
võistkondade paremaid. Võitjatest 
tunnistati edukaimateks Sirje Kar
tau ja Urmas Laeks.

Oma muljeid möödunud turniirist
oli valmis jagam a sportmängude ka
teedri juhata ja  Ilmar Kullam: «P a
remate mängija te  puudumine, kes 
seotud teiste tähtsamate võistlus
tega, vähendas ehk turniiri esindus
likkust, kuid oli see-eest heaks 
eksamiks meie järelkasvule. Tuge
vamatel võistlus jätkub. Teisele- 
kolmandale koosseisule aga piisaval 
arvul mängude leidmine on viimas
tel aastatel probleemiks olnud nii 
meil kui vennasvabariikides. Meel
dib, et meie noored end heast kül
jest näitasid.»

RAUL RÕÕMUS,
PRIIT  JÕGI

Kõik on nagu ikka . . .
Mõni minut enne, kui raekoja kell tähistab pauguga  akadeemilist 

veerandit, täitub auditoorium sagina, naeru ja  jutuga. Tervitused. Ar- 
gipäevaarutlused. Elevust on täna  ehk rohkem kui tavaliselt. Aga eks 
ole selle nelja aasta  ja  ühe kuu jooksul nii mõndagi ärevat ja  rõõmsat 
olnud, mis terve kursuse kihama löönud, õppejõu tulekul vaibub kära. 
igaüks jääb omaette, ja üheskoos oleme viienda kursuse eesti filoloo
gid, valmis kuulama loengut. Mõnelgi on oma harjumuslikuks saanud 
koht, kus ta end kõige paremini tunneb. Ootame hea traditsioonina, et 
kuldhilineja pistab tänagi pea ukse vahelt sisse viis minutit pärast 
loengu algust.

Kõik on nagu ikka ja hoopiski mitte . . .
Ainult et ei vana kohviku banketilaud ega šampanjaklaaside pidulik

JÜRI LAANE fotod 
kõlin, ei õppejõudude ning kaaslaste südamlikud sõnavõtud ega as ja 
likud nõuanded too veel tõde meieni.

Selgus tuleb pikkamööda. Alles a ja  joostes jõuab meile järele tead
mine, et muutunud on palju, päris palju. Enam ei kiirusta me hommi
kuti, uneudu veel silmis, ulatama jooksul mantlit garderoobitädile, 
tä i tm a auditooriume oma argipäevaselt asjalike nägudega, ostma vahe
aegadel ajalehte, seisma «Sophoklese» pontsiku- ja kobvisappa, ei 
jookse enam üle Toomemäe peahoonest Tiiki ega Vanemuisest keelte- 
majja, ei seisa uuel sügisel enam tunniplaani ees ega pahanda asjatute 
aukude ja kõigi ebameeldivuste pärast, mida uus semester ähvardab 
kaasa t u u a . . .  Ei tee enam palju muudki, mis siiani nii enesestmõiste
tavalt meie igapäeva k u u lu s . . .  sest meil oli viimane loeng.

RAMIA MIFTJAHETDINOV, MARE PAHKA

Ametiühingu- 
laager

Käärikul
Ühel sügisesel nädalavahetusel 

viibisid Käärikul TRÜ ametiühingu 
rühmaorganisaatorid.

Iga-aastane ametiühinguorgani- 
saatorite laager Käärikul on saa 
nud traditsiooniks. See on korralda
tud peamiselt esimest korda ame
tiühingu rühmaorganisaatoriks vali
tuile selgitamaks neile eesseisvaid 
ülesandeid ning tu tvustamaks kol
lektiivi ja puhkebaasi Käärikul.

Laagri avapäeval võttis sõna 
üliõpilaste kultuurikomitee esimees, 
žurnalistika II kursuse üliõpilane 
Marica Alaküla, kes tegi ettekande 
ametiühinguorganisatsiooni ülesan
netest. Ülikooli ametiühingukomitee 
esimees Helve Kabur selgitas 
ametiühinguorganisatsiooni s truk
tuuri ja  rühmaorganisaatorite 
ülesandeid. Teemal «Üliõpilaste õi
guslikest küsimustest» vestles dots. 
Heldur Saarsoo, kes tutvustas ek
samite sooritamise juhendeid, sti- 
pendiumimäärust, selgitas eksm at
rikuleerimise põhjusi jms.

Tervistavate spordilaagrite ins t
ruktor Kalli Paavere ja  suusaspordi 
kateedri õppejõud Kaarel Zilmer 
kõnelesid kehakultuuriga tegelemise 
võimalustest ülikoolis.

Esimene õhtu oli tutvumisõhtu, 
õpiti orienteerumise abc-d ja  peeti 
maha esimene orienteerumisvõist- 
lus Tornijärve ümbruses.

Helve Kabur: «Liikmemaksude 
tasumisega meil seni erilisi pahan
dusi pole olnud. Küll aga tahaksin 
uutele ametiühinguorganisaatorite- 
le südamele panna, et üliõpilased 
peaksid saama rohkem informat
siooni sellest, mida pakub ameti
ühing; et tuusikute, puhkelaagrite, 
profiilaktooriumi, dieettuusikute või
malused ei selguks üliõpilastele 
alles siis, kui tudengiaastad juba 
lõppemas. Rühmaorganisaator peab 
teadlik olema ka rühmaliikmete 
materiaalsest ja  tervislikust seisun
dist, et vajaduse korral toetust 
taotleda.»

Helve Kabur pidas üritust korda
läinuks. Küllap jäid meeldiva n ä 
dalalõpuga rahule ka esimesed õp
penädalad läbiteinud tudengid. 

JAANA PADRIK, 
ajakirjanduse I k.

Laululaagris
1. ja 2. oktoobril toimus Käärikul 

TRU Akadeemilise Naiskoori laulu- 
ja spordilaager. Tõsine töö vahel
dus keha ja vaimu kosutamisega. 
Kolmetunnisele lauluharju tused  pi
di plaani kohaselt jä rgnem a orien- 
teerumismatk mööda Kääriku metsi, 
kuid vihm rikkus kasuliku ürituse.

Õhtutunni lauluproovil oli lõuna
söögist mõnus roidumus sees ja d i
rigent Vaike Uibopuu ei saanud 
teisiti, kui pidi meiega mõningaid 
võimlemisharjutusi tegema. Ja  tõe
poolest, see ergutas.

Päeva huvitavaim osa oli kind
lasti ohtune isetegevuskonkurss. Iga 
häälerühm pidi koostama vastavalt 
antud teemale (väljavõtted õpitava- 
test lauludest) ligi kümneminutilise 
kava. Etteasted olid kõik omajagu 
huvitavad, kuid esimene koht anti 
siiski II aldi laulutüdrukutele. õ h 
tu naelaks kujunes uute lauljate 
vastuvõtmine. Värskeks traditsioo
niks on saanud igalt «laulurebaselt» 
väike juuksesalk mälestuseks lõi
gata.

Teise päeva närvekõditavamaks 
osaks, eriti noortele lauljatele, oli 
«luukamber». Siin selgitati ka meie 
koori uued «kuld»- ja  «hõbekõrid». 
Sporditunnist ei tulnud taas mida
gi välja, sest vihma valas ka sel 
päeval nagu pangest. Aga see-eest 
saime spordibaasi võimla lühikeseks 
ajaks enda käsutusse. Pidasime 
võrkpallivõistluse ja proovisime 
sportlaste  jõumasinaid. Kui vihm 
siiski pisut oli järele andnud, m a t
sime laülurebaste «karvad» piduli
kult Kääriku mulda.

Kindlasti oli laager kõigile laul
jatele kasulik: lauldud sai palju. 
Ees seisab esinemine koos TAM-i ja 
TRÜ kammerkooriga ülikooli juu 
belikontserdil TRÜ aulas 15. ok
toobril.

ESTER SUURPERE,
TRÜ Akadeemilise Naiskoori 

laulja
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AUNE NUIAMÄE

Ing lise  režissöör P e t e r  W о t - 
k i n s  oli festivalil esindatud kahe 
film iga. Esim ene neist oli Taani 
konkurssfilm  «Õhtumaa», teine 
konkursiväline R ootsi «Edward 
Munch».

E dward Munch (1863—1944) 
kuulub ekspressionistina kindlalt 
ajalukku. Meile on E. M unch tun 
tud eelkõige graafikuna  — arvata
vasti seetõttu , et tema graafikarep- 
roduktsioonide levikuala on ilm selt 
laiem kui maalide oma.

Taustana kogu tolleaegne Rootsi 
eluolu, m illes M unchi jaoks oli olu
line ergas kunstn ike ja kirjanike 
seltskond, kus ta sageli viibis. S in 
na kuulusid ka A u g u st S trindberg, 
Christian Krohg, Gerhard M unthe 
jt. Ägedates filosoofilistes vaid lus
tes pandi alus tõele, mis kunstitõe
na peegeldus nende loomingus.

Tõsi, film e kunstn ikest pole ju st 
vähe tehtud ja nii m õndagi neist on 
õnnestunud isegi näha. Kuid peab 
ütlema, et «Edward Munch» on üks 
vä h estest'kunstn iku  kujunem islugu
dest, kus peategelast püütakse näha

ja avada eelkõige läbi tema loo
m ingu.

Sam al ajal on film  ka perekonna
draama. Perekonna kohal püsis ala
line surm aoht — ja m itte  ainult — 
lapsena elas E. M unch üle kaks va 
pustust: ema ja vanem  õde surid  
tiisikusse. On öeldud, et kogu oma 
loom inguga balansseerib Munch 
elu ja surma piiril. N õnda see vist 
ongi, enda jaoks saab selgeks, m iks 
M unch ju s t nõnda maalis ja m itte  
teisiti. Kogu film i läbivad ema ja õe 
leinamälestused, mis M unchi ikka  
uuesti kum m itavad ja m ida ta kogu  
elu enesega kaasas kannab  — ja 
mis vajutab surm apitseri kogu tema  
loomingule. Filmi monteerim isel 
pole vaeva säästetud: paralleelselt 
sündm uskäiguga jooksevad meie 
silm e eest läbi kaadrid m inevikust 
ja ideed veel sündim ata kunstiteos
test. (N B ! N ä h tu is t kõige m õistli
kum a m ontaažiga film ; viim asest 
johtus ka teose lausa lum m av 
rütm  — kuidagi põhjam aiselt aeg
lane ja sam as närviliselt tõtlev.)

F ilm ist ei puudu ka arm astatud  
naised. Teatavasti polnud M unchi 
elu kuig i õnnelik. Kirele järgnes 
pettum us  — ja nii kogu elu.

Kõik see kujundab M unchist selle, 
kellena meie teda tunnem e  — või 
ei tunne  — tema loom ingu kaudu.

Õnneliku juhusena oli samal ajal 
M oskvas P uškini m uuseum is ava
tud E. M unchi graafika näitus Sak- 
s-a D V  kunstikogudest. Pärast fil
mi näitust külastades ja vaadates 
m õnd visandit või lõpetamata m aa
li, näis, nagu oleks kunstn ik  vaid  
hetkeks lahkunud, kuid naaseb pea 
lõpetamaks joont, m is paar tundi 
tagasi ekraanil pooleli jäänud.

Vaadates neid süm bolistlikke, sü-

LUCHINO VISCONTI

gavalt hum aanseid töid, tuli enda
legi pildi sisse m inem ise tunne.

Luchino Visconti on öelnud, et 
me elame kunstliku l ja julm al ajal, 
kus kõik läheb kaduvuse teed.

L. V i s c o n t i  viimane film  va 
pustas m onum entaalsuse ja stiili
puhtusega. Teose linaletulek tekitas 
ägedat poleemikat. Filmile heideti 
ette liigset dekadentlikkust ja nos
talgiat. Läbi m itm ete film ide  — 
«Gepard», «Surm  Veneetsias», «Lud
vig», «Perekonnaportree interjöö

ris» — kujutab autor väga erine
vaid karaktereid, kes jõudnud oma 
suletud ringi, peavad paremaks siit 
ilm ast lahkuda.

«Süütut» võib vaadelda kui pere
konnadraam at, mis peegeldab kogu  
ühiskonna tuhm uvat hiilgust ja ka 
duvust. Süžeelt deklaratiivsuseni 
banaalne melodraama. See on lugu  
tühja hingega ahnest naudinguja- 
nust, mis toob teistele häda ja v i
letsust, endale aga üksinduse ja 
krahhi.

N. Zorkaja nimetab oma artiklis 
«L. Visconti viimane film » krahv 
Tullio abikaasat krahvinna Julianet 
(Laura A ntonelli) Valgeks ja arm u
kest krahvitar Tereza Raf f  at (Jen
nifer O’Neil) M ustaks Luigeks. 
Kogu oma salajase õrnuse annab 
režissöör neitsilikule Valgele Lui
gele — traagiliselt arm astavale nai
sele ja õnnetule emale, kes kaotab  
oma lapse. Naiseliku vaistu  muster- 
näidisele Terezale saab osaks pet
tum ine armastuses. Oma elu maha- 
m änginud krahv Tullio (Giancarlo 
Giannini) ütleb, et ta võib igal ajal, 
kui tunneb, et elul pole talle enam  
m idagi paakuda, siit ilm ast lahku
da. Läbinägelikku Terezat ei suuda  
ta ometi üle kavaldada ja too teeb 
Tullio pihuks ja põrmuks: «Iga ini
mene, kes nõnda ütleb, lakkab ela
m ast ja üksnes vegeteerib sellest 
hetkest peale, m il ta seda väidab!»

Täiesti varjatult (vaataja  pilgu  
eest) kulgeb Valge luige love-story. 
Kõik selgub alles film i lõpus. (S e l
lega seoses üks tähelepenek: ilm 
selt on moes — või moodi mine- 
mes — näidata ekraanil paljaid  
mehi. Peaaegu igas nähtud film is 
oli neid kas üks või mitu. Publikus 
tekkis antireaktsioon  — järjekordse
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alasti m askuliinsuse ilmum isel pah
vatas saal naerma. A inus film , kus 
analoogiline stseen end sajaprotsen
diliselt õigustas, oli Visconti «Süü
tu».)

Ei oska aimata, kuidas Visconti 
näitlejatega töötas, kuid tulem us on 
rabav. Fantastiline võime näitlejaid 
m ängim a panna! On patt seda ni
m etada m änguks, selles on kaugelt 
enam at (sõna «mäng» on meil liialt 
kom m ertsim aiguliseks m uutunud!).

N äitlejatega võrdselt «m ängisid» 
kaasa m uusika, dekoratsioonid ja 
värvid. Omavahel otseses seoses olid 
m uusika ja värvid (M ozart ja 
kunstn ik  Piero Tosi). Kuid luksusel 
puudus sära ja kõigel lasus ängis
tuse vari, m ingi kaduvuse pitser.

Ja lõpuks — kes oli S ü ü tu ?
Kas Valge või M ust Luik?
Väike õnnetu ohver või krahv ise?
M ingil määral kõik ja m itte  

keegi.
M eisterlik oli selle suure režissöö

ri luigelaul.

Õhtukohv teatraalidega
Ühel hilisõhtul, kui kiusliku tuule 

ja trotuaarile langeva vihm a käes 
kössitõm bununa koju kiirustasin, 
m ärkasin äkitselt enda ees elavas 
vestlushoos kõndim as kahte tu tta 
vat kuju, m ulle tun tud  Taaralinna  
teatraale H ypolitti ja P ragm aati
kat. Olime parasjagu jõudnud ko
hakuti m ajaga, m illes m u tagasi
hoidlik poissm ehetuba asub, ja ma 
otsustasin  kutsuda teatraalid enda 
poole õhtukohvile. Ju ttu  tuli l a v a 
k u n s t i k a t e e d r i  VI I I  l e n n u  
d i p l o m i e t e n d u s e s t  «S IT U 
ATSIO O N », m ida teatraalid sam al 
õhtul vaadanud olid.

A lustas P.: «Aktsepteerin Kaarin 
Raidi kui näitejuhi (ja  õppejõu!) 
õigust lavastuse dram aturgilise m a
terjali omapoolsele tõlgendusele, ent 
ei pea «oma pisuhänna» arvustam i
seks sedagi, kui kriitik, nentides la
vasta jakontseptsiooni allajääm ist 
autori m õtte- ja ideemaailmale, 
oma pahameelt väljendab. V. Rozo- 
vi «Situatsiooni» kohta olen kuul
nud m itm esuguseid  arvamusi. Lepi
me VIII  lennu diplom ietenduses 
nähtuga, kui senini meil selle tüki 
ainuvõim aliku interpretatsiooniga.»

H.: «Näidend käsitleb olulisi eeti
lisi probleeme: kes on tegelikult tu 

gev inimene? Kas see, kes võitleb 
teiste eest, või hoopis inimene, kes 
teostab end oma töös, ei võitle kõi
gi vastu, sest võitlus ei tohi m uu
tuda eesmä'rgiks om aette, ei tohi 
varjutada inim likke kvaliteete meis 
endis?»

P.: «Ilm selt on K. Raidi «S itua t
siooni» lavastam a m eelitanud näi
dendi avar m änguruum  ja võim a
lused, mis selles tema lastele kä tke
vad. Paraku on neid võim alusi ühe
kü lgselt kasutades Rozovile liiga 
tehtud. H uumor, mida autor kasu
tab sillana vaatajaga tõsistest asja
dest kõneldes, on etenduses või
m endatud astm eni, kus näidend  
m uutub iseenese paroodiaks, milles 
tegu tseva t karikeeritud seltskonda  
enam tõsiselt võtta  ei saa.»

H. rüüpas kohvi, mida ma juurde 
olin kallanud, ja jä tkas m õtlikult: 
«Kõike täna räägitut arvesse võttes 
ju lgen om eti oletada, et teatrituden
g ite pehm elt öeldes nässuläinud  
R ozovi interpretatsioon oli TEAD 
LIK U LT kavatsetud.»

P.: «Kuidas nii?»
H.: «Püüan põhjendada. Oma- 

näolistelt loovisiksustelt, kelle 
kunstiküpsus ja -kreedo avaldusid  
juba õpiaastail, rikka VII lennuga

võrreldes on VIII  lennu arengu- 
spiraal ühtlasem. Pole dissonantse  
näitlejatöös. O llakse püüdlikud ja 
m ängulustlikud. Süm paatne on an- 
sam blilisus. Erijoonena m ainiksin  
kursuse tugeva t realiteeditaju, au
sust iseenese ja oma võim ete suh
tes. Selline suhtum ine on põhim õtte 
küsimus. Võrdleksin kursust elava 
organism iga, kes oma eluteel läbib 
m itm eid arengufaase. Praegu näik
se läbi kannatatavat valulisim at 
faasi, iseeneses kuni juurteni se lgu 
sele jõudm ist, mis on vajalik isik
suse taasloomiseks. Sellest ka elu 
ja iseenestegi nägem ine läbi naeru- 
prisma. Enese alalhoidmine naerus. 
Naer kui eluhoiak. Siirus elus, mis 
kunsti ülekantuna muutub ühekülg
seks. L avastust nii m õistes leiad, et 
K. Raid on ohverdanud näidendi 
vaim u, säilitam aks kursuse vaimu. 
Üllatav on siinkohal aduda K. Rai
di selg inud kontseptsioonide vaimu- 
sugu lust E. Hermaküla režiiprint- 
siipidega.»

P.: «Tunnen, kuidas see m õtte
lend m indki köidab. E n t ometi ei 
asenda diletantism  kunsti, rolli vä
line joonis karakterit ennast!»

H.: «Veidi kannatust! Kes on 
näitlejaks sündinud, see ka saab 
selleks. Kõik sünnib omal ajal. 
Terpsichore teener olla pole ker
ge.»

TÕNU KARRO

Sügiseses lehekullas
Varasel hom m ikutunnil toob kellahelin tudengi unenäokütkeist tagasi 

igapäevaellu. R iietum e kärm elt ja seame end kaaslastega minekule. Meid 
võtab vastu karge sügishom m ik, selja taha jääb m agav ühiselamu. 
U neramm estus silm is, jooksem e läbi peaaegu inim tühjade tänavate. 
O majagu huvitav on Tartu linn hom m ikul kella 7 paiku  — veel ei 
ole seda linnalikku rütm i, askeldust, mis päeva ajal. Tänavadki näivad  
väljapuhanum ad ja värskemad. Iga  hom m ik on omamoodi kordum atu, 
omamoodi korduv. Täna seirab m öödujat tu ttavaks saanud kõuts m a
dala võlvi alt, hom me aga võib teda kohata tähtsana uksetrepil vurre 
pesemas. Tuttavaks on nägupidi saanud kojam ehedki oma luudade-kühv- 
litega ja küllap meie neilegi, kes me igal hom m ikul neist jooksusam 
m ul möödume.

Kõige enam muudab oma palet park. On see siis Tähtveres või teis
pool Emajõge. H arvem aks jääb lindude rännueelseid lahkumislaule, 
askeldavam aks m uutuvad oravad, ikka rohkem meeldib puudel kollase
m asse kuube riietuda, et peagi sellest kaunidusest tasahilju vabaneda.

Meeldiv on silgata  sügiseses lehekullas. Vahel juhtub vastu ka mõni 
meietaoline lippaja, aga liiga vähe on nende üksikute seas neid, keda  
võiks tudengiks pidada.

Mida annab hom m ikune (võ i õhtune) jooks? V astust ei ole raske 
leida. Neile, kes ei tegele spordiga tõsisem alt, on see üks väheseid  
ja sam al ajal kergem ini käepärast olevaid mooduseid füüsilise ja vaim 
se tervise eest hea seismisel. L iigagi palju võib ühiselam utes kohata  
nirvaanalikku olesklem ist. Kiire väsimine, kontsentratsioonivõim e vä
henemine, mälu nõrgenemine, huvi kadum ine õppimise vastu, ärritu- 
m ine tühiste asjade pärast — sellest kõigest võime lahti saada. Üks la
hendus võiks olla end rohkem kehaliselt harida. Ehk leiab mõni kogu
ni tee suurde sporti. Iga l juhul võidab aga tervis.

Tervisejooksu saab m uuta vaheldusrikkaks, tuleb appi võtta  fan taa
sia. Ja peagi saab hom m ikune jooksm ine enne uut koolipäeva lausa 
vajaduseks.

Vahepeal on ka ühikas aset leidnud m uudatus. On kuulda m itm ehääl
set kellade m ängu  — uus päev on alanud ka teistel tudengitel.

R E IN  RAU D VE R E , ajakirjanduse I k.

LEO LEESMENT

Teadusliku töö tegemisel kerki
vad silme ette Tartu ülikooli endi
sed professorid, kelle elu ja viljakat 
tegevust on seni vähe valgustatud. 
Et nende osatähtsus oli 1920.— 
1930. aastatel küllaltki suur, siis t a 
haksin mõnele neist pühendada all
järgnevad read, seda enam, et ukse 
ees on meie ülikooli tähtis juube l

Alustame JURI DMITRIJEVITS 
FILIPPO VIST. 1920. aastal oli ta 
Tartu ülikoolis õigusteaduskonna 
kaubandusosakonna (hiljem m a jan 
dusteaduskonna) õppejõud ning 
peatselt (1921) ühtlasi selle uue 
osakonna dekaani abi. J. Filippovi 
erialadeks olid majanduspolii tika ja 
-geograafia.

Sündinud Orjol is 1867. aastal ja 
edukalt lõpetanud Peterburi ülikoo
li, jäeti ta sama ülikooli juurde 
teaduslikuks stipendiaadiks (aspi
randiks) poliitilise ökonoomia alal. 
Seejärel teenis ta Peterburi mitmes 
ri igiasutuses ja õppejõuna samas 
asuvas polütehnilises instituudis. 
Seal oli ta ametis 1917. aastani. 
J. Filippov publitseeris töid pan
ganduse, merekaubanduse ja  lae- 
vanduspolii tika alal. Vallates saksa 
ja  prantsuse keelt, andis ta trükist 
välja vene keelde tõlgituna Albert 
Schäffle, Werner Sombarti jt. tea 

Ülikooli endiste  õppejõudude  
vä h e m u u rrtu d  biograafiaid

duslikke teoseid.
Kodanlikus Eestis pidas ta  Tartu 

ülikooli õigusteaduskonna kauban- 
dusosakonnas loenguid, algul õppe
ülesandel, peatselt aga professorina 
majanduspolii tika ja m ajandusgeog
raafia alal.

J. Filippov suri Tartus oma ko
dus Vallikraavi tänavas 25. april
lil 1926. aastal.  Maetud on ta Raa
di kalmistule.

Uks meie ülikooli endisi rektoreid 
(kahel korral) on matemaatik V IS 
SARION GRIGORJEVITS ALEK
SEJEV. Ta sündis Novotšerkasskis 
Doni kasakate suurtükiväe a lam 
polkovniku pojana 1866. aastal.  Lõ
petas 1888. a. kandidaadina Moskva 
ülikooli puhta matemaatika alal, 
nagu tollal ametlikult väljendati . 
1891. aastal oli ta samas eradotsent 
ja 1893. aastal magister. 1895. a a s 
tal nimetati ta Tartu ülikooli m ate
maatikaprofessoriks. Neli aastat 
hiljem — 1899. aastal — kaitses ta 
Moskva ülikoolis edukalt doktori
väitekirja.

V. Aleksejev on publitseerinud 
uurimusi nii vene kui ka saksa kee
les (ka Saksamaal) , eriti invarian- 
tide teooria alal. Kodanliku Eesti 
ülikoolis oli ta eradotsent. Valdas 
vene, saksa ja prantsuse keelt, eesti 
keelt aga mitte. Tartu ülikooli rek

toriks oli ta  1908.— 1913. aastal.  Ko
danlikul ajal avaldas ta artikleid 
«Postimehes» filosoofia ja  m ate
maatika kokkupuute alalt.

1939. aastal siirdus ta Poolasse 
ja suri seal 1943. aastal.

MIHHAIL ANATOLJEVITŠ 
KURTŠINSKI oli rohkem majan-

J. D. F ILIPPO V

dusteadlane kui jurist. Ta sündis 
1876. aastal Kaluugas ülemkohtuni- 
ku pojana. Saanud Peterburi üli
kooli õigusteaduskonnas hariduse ja 
lõpetanud selle 1899. aastal,  teg u t
ses ta  1904.— 1915. aastal samas 
eradotsendina, s. t. mittekoosseisu
lise õppejõuna ning 1918.— 1921. 
aastal ' professorina finantsõiguse 
alal. Progressiivsete vaadete pärast 
oli ta 1902. aastal kolmeks aastaks 
pagendatud Arhangelski kuber
mangu.

Aastail 1915— 1918 oli ta Tartu 
ülikoolis professor. Asunud uuesti 
Tartusse, oli ta meie ülikoolis 1921. 
aastast kuni surmani poliitilise öko
noomia ja statistika professoriks. 
Ta valdas vabalt peale vene keele 
ka saksa keelt ning mõne aasta pä
ras t hakkas loenguid pidama eesti 
keeles.

M. Kurtšinski teaduslik tegevus 
oli viljakas. Tähelepanuväärseim 
teos «Statis tika põhijooni» ilmus 
1934. aastal.

M. Kurtšinski suri 12. juunil
1939. aastal Tartus, kuhu ta on ka 
maetud.

IGOR MATVEJEVITŠ TJUTR- 
JUMOV sündis 1865. aastal Nov
gorodi kubermangus suurmaa- 
omaniku pojana. Lõpetanud 1887.

aastal Peterburi ülikooli õigustea
duskonna, töötas ta Peterburis koh
tunikuna. Hiljem siirdus Vene V a
litseva Senati prokuratuuri tsiviil
asjade osakonda. Esimese m aailm a
sõja ajal sai temast Senati, aga 
peatselt ka Riiginõukogu liige, ü h t 
lasi oli ta 1903.— 1917. a. e radot
sent ning 1917— 1919 professor P e
terburi kõrgemates õppeasutustes.

Eestisse asunud, oli ta 1920. aas 
tast alates Tartu ülikooli tsiviilõi
guse ja -protsessi professor, pida
des loenguid ka kaubandusõiguse ja 
-protsessi alal. 1935. aastast, jõud
nud pensioni-ikka, töötas ta osalise 
koormusega kuni 1938. aastani.

I. Tjutrjumov oli viljakas publit- 
seerija. Peterburis andis ta välja 
Vene kõrgeima kohtu otsuseid ja 
seletusi, samuti seaduslikke m ater
jale. Kodanlikus Eestis ilmus tema 
sulest 1922. aastal tsiviilõiguse õp
peraamat, 1925. a. «Tsiviilprotsess» 
ning 1931. a. «Konkursi õigus». 
Ühtlasi publitseeris ta juriidilisi a r 
tikleid tsiviilõiguse üksikküsimuste 
kohta. Oma tööd Vene ja Balti õi
gusest kirjutas ta vene keeles. Vii
mased levisid ka Lätis..

Tjutrjumov suri pensionärina
1940. aasta kevadel Narva-Jõesuus, 
kus ta elas oma viimased eluaastad.



1811. aastal tegutses Kaukaasias
ekspeditsioon, mille koosseisus oli 
Tartu ülikooli meditsiiniüliõpilane,  
hilisem füüsikaprofessor ja rektor 
J. F. Parrot .1 Ekspeditsiooni ülesan
nete hulka kuulus ka Kaukasuse  
kõrgemate tippude vallutamine ja 
nende kõrguse määramine. Kauka
suse kõrgeimale — Elbruse mäeti
pule ei pääsetud ligi rahutuste tõt
tu m ägilaste  hulgas.  Suve lõpul 
jõuti aga teise vi ietuhandese — 
Kazbeki jalamile. Noore Parroti 
eestvedamisel tõusti umbes 4300  
meetri kõrgusele, siis sundis ilma 
halvenemine neid edasistest üritus
test loobuma. Sellest retkest jäi 
Parroti hinge armastus m ägede v a s
tu, temast sai kirglik rännumees ja 
üks esimesi alpiniste Venemaal.  
Järgmistel ekspeditsioonidel alistu
vad talle mitmed tipud Alpides ja 
Püreneedes, 1829. aastal saab te
mast Suure Ararati (5156 m) esm a
vallutaja.
* Tartu ülikooli taasavamise 175. 
aastapäeva tähistamiseks otsustas  
ülikooli alpinismisektsioon pühenda
da sellesuvised retked Kaukaasias  
J. F. Parroti mälestusele.

22. juulil seisame Elbruse m äeti
pul. Ilm on ideaalne, paistab Must  
meri, läänest itta kulgeb lumiste tip
pude ahel. Kaugel idas paistab häm
mastavalt korrapärane va lge  püra
miid, mis tunduvalt ületab ümbrit
sevaid mägesid. See on Kazbek —  
Kaukasuse ilusaim viietuhandene.

Kazbek (muistse nimega Mkin- 
vartsveri) on nagu Elbruski kustu
nud vulkaan. Tema kõrgus merepin
nast on erinevatel andmetel 5033,  
5043 või 5047 meetrit. Esimesena  
tõusis  Kazbeki tippu inglise alpinist 
Douglas  Frenshfield 1868. aastal,  
s. o. 57 aastat pärast Parroti katset.  
V ägisi  tekib mõte, et kui Parrot 
oleks 1811. aastal pääsenud kõrge
mat, kuid lihtsamat Elbrust ründa
ma, oleks ta ehk tippu jõudnud 
(Elbrus vallutati  1829. aastal).  
Kaasaegse alpinismi seisukohalt on 
ka Kazbek lihtne tipp, kuid seda ai
nult ilusa ilmaga. Tarvitseb tipul 
pilvedesse mähkuda, kui tema kõi-

Toomas Täht

Meie marsruut. Ristiga on märgitud kõrgeim oletatav punkt, kuhu tõusis J. F. Parrot,
KARL OTTASE foto

G. F. Parroti poeg.

kidele tuultele avatud nõlvadel hak
kab möllama lumetorm.
• Oleme Gruusia sõjateel.  Mugav  
buss viib meid mööda korralikku a s 
faltteed paari tunniga Ordžonikid- 
zest Kazbeki asulasse, Parroti ajal 
läbiti seda vahemaad terve päev. 
Praegugi võib mitmes kohas näha 
vana teed. Uus tee on rajatud läbi 
monoliitsete kaljude, olles kindlalt 
kaitstud varingute eest. All mühiseb 
Terek, mõlemal pool piiravad orgu

kilomeetrised kaljuseinad. See on 
kuulus Dariali kuristik. Eemal l ig i 
pääsmatu kalju otsas paistavad  
vana kindluse müürid, allpool aga 
tulepesad viimasest sõjast. Sõda on 
sellel teel peetud iidsetest aegadest  
peale ja ka rahuajal polnud siin 
ohutu liikuda. Praegu aga meenu
vad muistsed mägiröövlid vaid siis, 
kui teeäärses söögim ajas kolme
kordset hinda küsitakse.

Kazbekis ei suuda me kuidagi lei

da päästeteenistuse ülemat. Selgub, 
et grupp vahvaid motosportlasi  oli 
otsustanud tsikliga Kazbeki otsa 
sõita ja päästeteenistus on tegevu
ses nende allatoomisega. Tuleb 
oodata.

Päästeteenistuse ülem Saliko Kiri- 
kašvili osutub üsna nooreks meheks. 
Ta on hiljuti mänginud peaosa fi l
mis, kus Saksa mägidiviisi  «Edel
weiss» sõduritena osalesid ka neli 
Tallinna alpinisti. Vist sellepärast

kohtleb Saliko meid nagu vanu tut
tavaid. Saame temalt oma marsruu
di kohta palju väärtuslikke nõuan
deid.

Praegusel ajal on Parroti mars
ruut vähekäidav. Kazbekile tõustak
se mööda lühemat ja kergemat teed 
üle Gergeti liustiku, kus 3700 m eet
ri kõrgusel paiknevas meteoroloo
giajaamas saab enne tipu ründamist 
mugavalt  ööbida. Õigupoolest pole 
Parroti marsruuti päris täpselt kor
rata üldse võimalik, sest pooleteise  
sajandiga on Devdoraki liustik, mi
da mööda Parrot tipule lähenes,  
tundmatuseni muutunud. Tohutute 
pragudega kilomeetrine jääkosk on 
kaasaegse alpinismitehnikaga küll 
kindlasti  läbitav, kuid sagedased  
jäävaringud muudavad selle tee üli
malt ohtlikuks. Õnneks on olemas  
suhteliselt lihtne kõrvaltee.

Järgmisel hommikul alustame tee
konda Devdoraki liustiku poole. V ii
mane tõus sel hooajal, viimased  
kolm ja pool kilomeetrit kõrguse-  
võitu!

Liustiku ääres olid tsaariajal be lg 
laste kaevandused. Praeguseks on 
säilinud vaid rohtunud tee ja vari
senud müürid. Tee tõuseb serpen- 
tiinidena järsul kaljunõlval kõrgele  
liustiku kohale. Vanad kaevandus
käigud on enamasti täis varisenud.

N agu Parrotit kimbutavad meidki 
sagedased udud. Ootamatult mäh
kub koik halli vatti, kaovad mäed 
ja liustikud, vaid võimas kohin ree
dab mägijõge. Eksime rajalt, uker- 
dame kaljurahnude vahel, ületame  
kaks korda jõge, siis selgineb jälle 
ja leiame kõrgel nõlval uuesti oma  
raja. Kohtume glatsio loogidega.  
Nad on viimaseid päevi Devdoraki  
liustikul. Mõõtmised näitavad, et see  
liustik taandub nagu enamik teisi 
Kaukasuse liustikke. Minevikus on 
aga Devdorak olnud üpris m ässu
line — möödunud sajandi keskel 
paiskus liustiku keel välja Tereki 
orgu, põhjustades suure loodusõn
netuse. Selliseid katastroofe esineb  
küllalt sageli ka tänapäeval,  se lle
pärast on vaja liustikke hoolikalt 
jälgida.

( Järgneb)

Popmuusika on saanud tänapäe
val tõsise  muusika kõrval täie õi
guse. Tal on oma kuulajaskond, 
oma spetsiifika. Kahjuks on aga  
senini meie ajakirjanduses väga  
vähe käsitletud ülevaatlikult pop
muusika erinevaid stiile. Siin-seal  
on vilksatanud nimetused rock, 
soul, blues  jt. n ing  sellega kõik 
enam-vähem piirdubki. Puudub üle
vaade popmuusikast kui tervikust.* 
Seda anda ei ole sugugi kerge: tä 
napäeva popmuusika on niivõrd ki
rev ja mitmepalgeline, et isegi pro
fessionaalil on vahel raske määrat
leda muusikapala kuulumist ühte 
või teise liiki.

Nimetus «popmuusika» kui v a s 
tand klassikalisele muusikale on 
kaasajal laialt levinud. Peaaegu  
niisama ulatuslikult on levinud ka 
nimetus «rockmuusika» (eriti meil).  
Kasutan siin üldnimetusena «pop
muusikat» sellepärast,  et pean 
rock'i viimase alaliigiks, üheks stii
liks.

Probleem tekib ka džässmuusika  
puhul: kas arvata ta popmuusika  
alla kuuluvaks või mitte. Siin tu
leb si lmas pidada, et džäss areneb 
täiesti iseseisvalt,  oma teed mööda,

* Kui artikkel toim etuses ilm um is- 
järge ootas, hakkas «Noorte Hääles»  
ilm um a V. Ojakääre ülevaade popm uu
sikast.

sõltumata popmuusika arengust.  
Džässmuusika tekkis juba XIX sa 
jandi lõpul. Seepärast pean otstar
bekaks lugeda džäss iseseisvaks 
žanriks kõigi oma alaliikidega,  
välistamata seejuures kokkupuute
punkte popmuusikaga.

Enne kui asuda konkreetsete sti i
lide liigitamise juurde, teeme se l
geks, et uus tants ei tähenda veel 
uue stiili teket. Viimasel ajal on 
esile kerkinud hulgaliselt m itm esu
guseid tantse, eeskätt diskomuusi
kas. Nimetagem siin kung-fu' d, 
bump'i, hustle'it. Ent see ei tõenda

Stiilidest

MARYLA RODOWICZI 
valis Sopoti ’77 publik oma lemmi
kuks. Ta võlus kuulajaid omanäo
liselt etendatud ballaadiga «Laada- 
värvid».

sugugi uute stiilide teket, vaid nad 
kõik kuuluvad popmuusikas juba 
olemasolevate alla.

Nüüd siis stiilidest. Mitmed ni
metused on tinglikud. Vaadeldes  
popmuusikat tervikuna, võime tä 
heldada kaht suuremat alaliiki.

I. R o c k
^oc&muusika moodustab nii oma 

hulgalt kui ka tasemelt kõige enam  
levinud stiili popmuusikas, millel on 
hulgaliselt  alaliike.

1. Pop rock  haarab enda alla ees
kätt kõige kommertslikuma osa  
rockmuusikast.  Kvantiteedilt  on 
pop rock  tohutu, sest teda viljele
vad tuhanded ansamblid ja lauljad 
ning ta on eksisteerinud ligi vee
rand sajandit. Poprock’i arengus  
võib eristada kolme voolu:
a) 1950. aastate rock’n’roll  (esita

jateks E. Presley, В. Holey,  
J. L. Lewis);

b) 1960. aastate biitmuusika ja 
«The Beatles»;

c) 1970. aastate  pop rock  («Slade»,
G. Glitter, «Abba»),

Eraldi tuleks muidugi välja tuua 
nn. puhas rock’n’roll, mis sai alu
seks kogu järgnevale rockmuusi
kale.

2. Progressiivset rock'i võib ni
metada ka klassikaliseks rock'iks, 
sest tegemist on ju rock  muusika tõ
sisema poolega. Esikohale ei sea 
me siin enam mitte kvantiteeti, vaid 
kvaliteeti. Muusikasse süvenemine,  
sotsiaalse ja filosoofilise külje te 
ravam esiletõus, muusikute suur 
meisterlikkus, virtuoosne pillikäsit- 
sus —  see kõik iseloomustab prog
ressiivset rock'i. N imetagem siin an
sambleid «Pink Floyd», «Yes», 
«E.L.P.». MART ALTSOO

(Järgneb.)

Kammerkoor 
ootab

Kolmkõlahelid klaveril panevad  
käima hääleharjutused. Taas algab  
proov. Jälle võetakse üles laulud, 
mis toovad su ära argipäevast, sun
nivad unustama mured-pahandused,  
toovad su muusika kordumatusse  
maailma, mis hurmab kord oma 
võimsuse ja harmoonia sügavusega,  
kord mänglevuse,  kord nukruse
g a . . .

TRO kommerkoori proovid on 
täies hoos, lihvimaks laulud helama 
eelseisvateks esinemisteks. Nädala
vahetusel on ees laululaager Sa n 
gastes.

Tudeng! Lõppes küll uute liikmete 
vastuvõtt kammerkoori, kuid Sina, 
noor rebane, kes Sa ehk veel ei 
jõudnud otsustada kammerkoori ka

suks, või Sina, vahest kolhoositöölt  
naasnud laulusõber, aga  eriti Sina, 
noormees, kes Sa laulad bassi või 
tenorit, leiad endas laulutahtmist  
ja viis ipidamist, soovi tunda rõõmu 
omalauldud laulust, kannatust ja 
tahet harjutamiseks ning tööks, 
ilma milleta ei tule miski, kaunilt 
lauldud laul ammugi mitte — oota
me Sind kammerkoori!

Kui tuled esmaspäeval, 10. ok
toobril või kolmapäeval, 12. oktoob
ril kell 19 peahoonesse aud. 207, 
kaasas soov anda oma osa muusi
kasse, ootab Sind ees hulganisti  
elamusi ning laulurõõmu. Ja ma lu
ban Sulle, et Sa ei kahetse!

Õhtul, kui hämarus aknasse poeb, 
jätan hetkeks sinnapaika oma tööd- 
tegemised ja lähen kammerkoori. 
Tundma rõõmu muusikast.

Tule ka!
JAANA PADRIK

Füsioloogiaringi
koosolek on 11. oktoobril 1977. a. 
kell 18 O. Lutsu 2.

1. Muljeid tänapäeva Rootsi m e
ditsi inist  — dots. J. Maaroos.

2. Tartus 19. sajandil etteval
mistuse saanud füsioloogid —  J. 
Jelistratov, II k.

3. Aruanne 1976/77. a. tööst ja 
uute liikmete vastuvõtt — I. Am- 
järv, III k.

Ringi juhatus.

ÜTÜ ees t i  k irjanduse  
ja  rahvaluule ringi
koosolek toimub esmaspäeval, 10. 
oktoobril kell 19 Vanemuise 46 aud. 
136.

Kutsume juubelikrossile
Oktoobrirevolutsiooni 60. ja TRÜ taasavamise 175. aastapäevale  

pühendatud jooksukross toimub ka seekord teaduskonniti.  Loodame, et' 
teaduskonnad on massiliselt esindatud, loovad vajaliku pidulikkuse ja 
annavad omapoolse panuse traditsioonidega üleliidulise ürituse õnnes
tumiseks. Kolme kõige rohkem esindatud teaduskonda autasustatakse

Tähtvere pargis
juubelivimplitega.

10. okt. kl. 10 õigusteaduskond
10. okt. kl. 17 füüsika-keemiat.
10. okt. kl. 17.30 arstit. I, III ja IV k.
10. okt. kl. 18 ajalooteadusk.
11. okt. kl. 16 matemaatikat.
12. okt. kl. 16.30 biol.-geograafiat.
12. okt. kl. 17 filoloogiat.
13. okt. kl. 14 arstit. II ja ülejää

nud kursused
13. okt. kl. 17' majandusteaduskond
17. okt. kl. 10 järelkross
17. okt. kl. 17 ,,

Nooruse tn. 
Tähtvere pargis

Ootame starti koiki — õppejõude, teenistujaid, üliõpilasi.
Kehalise kasvatuse ja spordi kateeder

Kohtusime 
D. Assanovaga

Ülemöödunud nädalal viibis meie 
filmiklubil külas momendil NSV  
Liidu naisrežissööriks nr, 2 peetav  
Dinara Assanova Leningradist.  Fil
midest vaadati  režissööri diplomi
tööd «Rudolfio» ja täispikka m än
gufilmi «Rähni pea ei valuta». Ü le 
vaate D. Assanova loom ingust tegi  
filmilektor Igor Vinokurov (samuti  
Leningradist).

Oodatud oli režissööri sõnavõtt.  
D. Assanova kõneles sellest , mis 
teda kõige enam erutab ja talle m u
ret teeb: isiksuse kujunemine, tema 
areng, sallimatus kõige suhtes, mis  
tundub võõras, kurjus.

D. Assanova tutvus põgusalt ka 
meie ülikooli ja Tartuga. Lahkudes 
ütlesime: «Peatse kohtumiseni!»,  
sest oma järgmist filmi tuleb režis
söör iilmima Tartusse ja ka meie  
ülikooli seinte  vahele — ja juba sel  
talvel!

Klubis
NB!

Laupäeval ja pühapäeval esineb 
kell 21 ansambel «FIX».

Rootsi keel
Tööd alustab rootsi keele fakul- 

tatiivkursus: teisipäeval 11. oktoob
ril km. 214. Algajail koguneda kl. 
18.15, edasijõudnuil kl. 19.15.

Tänase ajalehe kujundasid ajakirjan
duse I kursuse üliõpilased JAANA 
PADRIK, REET RIHVK ja MERIKE 
PÄRNAPUU.

* * *
Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ».

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклнк Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans H eidem anni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III, Ü ksiknum bri
hind 2 kop. Teil, nr. 4828. M B-05459.



Lugupeetud õppejõud, 
üliõpiSased ja teenistujad !

Täna tähistab meie ülikool oma 
taasavamise 175. juubeliaastapäeva. 
Heites pilgu tagasi,  võime nentida, 
et meie ülikoolil on kuulsusrikas 
minevik. Tänu ajaloolistele ja muu
dele faktoritele kasvas tema kuul
sus eriti pärast taasavamist 1802.a. 
ning kõrvuti Peterburi Teaduste 
Akadeemia ja Moskva Ülikooliga 
asus ta  teaduse eesliinile. Aja jook
sul tõusid siin esile teadlased, kes 
töötasid hiljem ka mitmetes teistes 
Venemaa ülikoolides ning seisid 
ülemaailmselt tuntud koolkondade 
eesotsas. Siin õppisid silmapaist
vad kirjanikud, kultuuritegelased, 
revolutsioonilisest liikumisest osa
võtjad.

Märkimisväärne koht kuulus üli
koolile möödunud sajandil eesti 
rahvusliku kultuuri arengus.

Ent vaatam ata  kuulsale minevi
kule algas ülikooli kui rahvusliku 
ja in ternatsionaalse teadus- ning 
kultuurikeskuse kiire edasiminek 
alles nõukogude võimu tingimustes.  
Toogem selle tõestuseks vaid üks 
fakt. Kogu ülikooli eksisteerimise

aja jooksul on saanud siin kõrg
hariduse üle 40 tuhande inimese, 
kuid rohkem kui pooled neist, töö
liste, talupoegade ja töötava intel
ligentsi lapsed, on lõpetanud Tartu 
ülikooli nõukogude korra ajal.
' Tänaseks on Tartu Riiklik Üli

kool muutunud Nõukogude haridus
süsteemi lahutamatuks koostisosaks, 
samal ajal kuulub talle tema kõrge 
teadusliku potentsiaali tõttu juhtiv 
koht Nõukogude ülikoolide peres. 
Kõrvuti traditsiooniliste suundade
ga on tekkinud uued tänapäevale 
vastavad teaduslikud suunad ja 
koolkonnad.

Tänu partei ja valitsuse pidevale 
hoolitsusele luuakse järk-järgult 
tingimused, mis tagavad teadusliku 
ja õppeprotsessi ühtsuse, tagavad 
teadmiste loova omandamise, kom
munistliku maailmavaatega isiksu
se igakülgse kujunemise.

Kaasaegne spetsialist on sotsiaal
selt aktiivne noor inimene, kelle 
mureks on oma alma m ater’i, oma 
maa, kogu inimkonna mured, kes

kõikjal suudab ja tahab olla oma 
sotsialistliku kodumaa vääriline ko
danik.

Meie juubel toimub märkimis
väärsel ajal. Äsja võeti vastu uus 
konstitutsioon, mis on meie maa 
kuue aastakümne saavutuste kont
sentreeritud väljendus. Erilise mõt
te omandab meie ülikooli aastapäev 
aga  veel seetõttu, et ta langeb 
Suure Oktoobri aastapäeva künni
sele.

Seepärast on loomulik, et täna 
me peame vaatama tulevikku, läh
tudes tänapäevast. Ülikool on jõud
nud sellisele tasemele, on kindlus
tanud endale sellised lähted, mis 
võimaldavad edasi liikuda veelgi 
kiiremini.

Tervitan ja õnnitlen kogu meie 
ülikooli kollektiivi Tartu Riikliku 
Ülikooli taasavamise 175. aastapäe
va puhul ning soovin veelgi tule
musrikkamat tööd meie alma m ater’i 
ja meie suure kodumaa hüvanguks!

Rektor professor 
ARNOLD KOOP

kava
14. o k t o o b r i l

kell 11 aktus «Vanemuises»,

kell 16 TRÜ füüsikahoone avamine,
kell 21 retro-akadeemia aulas (L. v. Beethoveni,

G. Pergolesi ja J. S. Bachi heliloomingut 
esitavad ENSV rahvakunstnik A. Kaal, 
ENSV teeneline kunstnik V. Roots, J. Ger- 

retz, J. Öun ja  T. Velmet). Pileteid saab 
tund enne kontserdi algust.

15. o k t o o b r i l
kell 10 pressikonverents aulas, külaliste tu tvu

mine ülikooli teaduskondade ja allasutus
tega,

kell 16 TRÜ taidluskollektiivide kontsert aulas, 

kell 20 kontsertball «Vanemuises».

Andrus PEEGLI plakat.



175 aastat ülikooli taasavamisest
O lulisem aid pidepunkte
21. aprill 1802 — päras t  98-aastast vaheaega avatakse taas Tartu üli

kool. Ülikool võtab vastu 46 üliõpilast.
12. detsember 1802 — ülikool allutatakse rahvahariduse ministeeriu

mile.
1803 — rajatakse Eesti vanim muuseum, ülikooli klassikalise

muinasteaduse muuseum.
1804—1810 — valmivad raamatukogu, vana  anatoomikumi rotund, 

tähetorn.
1806 — botaanikaaed raja takse praegusesse asukohta.
1809 — valmib peahoone.
1810—1814 — ülikoolis õpib K. E. v. Baer.
1812 — ülikoolis on 209 üliõpilast.
1817— 1827 — arstiteaduskonnas õpib Fr. R. Faehlmann.
1818—1839 — tähetorni direktor on F. G. W. Struve.
1819— 1820 — ülikoolis õpib Kr. J. Peterson.
1826—1832 — arstiteaduskonnas õpib Fr. R. Kreutzwald.
1827 — ülikoolis on 452 üliõpilast.
1830— 1836 — ülikoolis õpib H. Abovjan.
1865 — ülikoolis on 594 üliõpilast.
1867 — K. E. v. Baer saabub tagasi Tartusse, kuhu jääb oma

elupäevade lõpuni.
1889—1895 — ülevenemaaline ülikoolireform, kärbitakse ülikooli õi

gusi, õppetöö hakkab toimuma vene keeles. Suureneb 
eesti ja  vene üliõpilaste arv.

1900— 1901 — arstiteaduskonnas õpib D. Uljanov.
1905— 1907 — aulas korraldatakse üliõpilaskoosolekuid.
1916 — ülikoolis on 2654 üliõpilast, nendest 364 eestlast ning

hulgaliselt lätlasi, armeenlasi, poolakaid. On levinud 
marksism.

1917 — edumeelsed õppejõud ja  üliõpilased osalevad Veebruari-
ja Oktoobrirevolutsioonis.

20. dets. 1918 — Tartus taastatakse nõukogude võim, rektoriõigustes 
juhata ja  J. Sarv koostab ülikooli uue põhikirja.

1. dets. 1919 — võimuletulnud kodanlus hakkab kujundama oma üli
kooli.

1926 — ülikoolis on 4714 üliõpilast.
1935 — ülikoolis on 66 professorit ja 26 dotsenti.
1936 — tehnikateaduskonnast kujuneb Tallinna Tehnikainstituut

(praegune TPI).
9. sept. 1940 — likvideeritakse usuteaduskond.
9. okt. 1940 — hakkab kehtima uus ülikooli põhikiri, ülikooli hakatakse 

n imetama Tartu Riiklikuks Ülikooliks. Kehtestatakse 
kursuste süsteem, riiklikud stipendiumid, luuakse eri- 
alakateedrid.

Juuli 1941 — Tartus algab fašistlik okupatsioon.
Kevad 1944 — vaevaliselt hingitsenud õppetöö soikub lõplikult.
25. aug. 1944 — Tartu on vaba!
9. nov. 1944 — ülikoolis a lgavad sisseastumiseksamid.
17. nov 1944 — taasavatud  nõukoguliku ülikooli avaaktus.
20. nov. 1944 — algab regulaarne õppetöö.
1946 — rajatakse ÜTÜ.
Nov. 1948 — hakkab ilmuma ajaleht «TRÜ».
1951 — ülikooli baasil moodustatakse Eesti Põllumajanduse

Akadeemia.
1967 — ülikooli autasustatakse Tööpunalipu ordeniga.
1977 . — ülikoolis õpib rohkem kui 5000 statsionaarset ja  ligi 

2000 mittestatsionaarset üliõpilast, õppejõude ja teadus
töötajaid on ligi 1000. Meil on 106 teadusdoktorit ja 
408 -kandidaati . . . .
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Päevad enne pidustusi oli juubelikomisjoni liik
metel tööd ülearugi ja kedagi neist kätte saada  
üpris raske. Kirjastusasjade 'komisjoni esimees,  
kaugõppeprorektor Valter Haamer leidis siiski 
veidi aega, et vastata küsimusele, milliseid uusi 
trükiseid ilmub seoses TRÜ taasavamise 175. aas 
tapäevaga, .... •

Küsitletav mõtleb veidi ja võtab siis kätte kesk
mise paksusega raamatud «Tartu Riikliku Ülikoo
li ajaloo küsimusi» (IV, V, VI osa). Nende kaan
te vahel on materjalid, mis kanti ette 1975. a. 
toimunud TRU ajalookomisjoni teisel laiendatud  
sessioonil .  Seos juubelipidustustega on veel 
Hillar Palametsa koostatud lühiülevaatel ülikooli 
ajaloost «Alma mater Tartuensis», mis antakse

välja eesti ja vene keeles. Kahes keeles on värvi
trükis piltidega brošüür «Tartu ülikool 1802— 
1977». Huvi peaks pakkuma ka «Tartu ülikooli 
professorid, NSV Liidu Teaduste Akadeemia liik
med ja korrespondentliikmed». Seoses Baltim aa
de teadusajaloo konverentsiga Tallinnas 18.— 19. 
oktoobril ja Tartus 20.— 21. oktoobril pühenda
takse üks selle materjalide kogumikest TRÜ osa 
le Baltimaade teaduse ajaloos. Lugejad võivad  
tutvuda ka brošüüriga «Tartu Riikliku Ülikooli 
Teaduslik Raamatukogu», milles antakse pilt 
raamatukogu kui ülikooli koostisosa ajaloost ja 
tänapäevast. Soovijad võivad saada ka aasta
päeva puhul väljaantud märgi omanikuks.

TIINA MERIRAND

Ülikooliteaduse osatähtsus kasvab
Ülikooli õppejõudude ja kasvan

dike saavutused teadusepõllul lõid 
meie alma m ater’i ümber kuulsuse- 
oreooli juba eelmisel sajandil . Seda 
enam on rõõm nentida, et ka prae
gu, tähistades ülikooli taasavamise 
175. aasta  juubelit, võime oma mitte 
just suure õppeasutuse teadlaskol- 
lektiivi julgelt kõrvutada ükskõik 
missuguse teadusasutusega kogu 
maailmast — tuleb ju meil iga 
kümne statsionaarse üliõpilase koh
ta üks teadusliku kraadiga teadla
ne, nende hulgas sadakond teadus
te doktorit.

Suurt kuulsust mitte ainult üli
koolile, vaid kogu meie vabariigile 
on toonud sellised ülemaailmse tun 
nustuse leidnud teaduslike koolkon
dade ra ja jad  nagu akadeemik prof. 
Paul Ariste soome-ugri keelte alal 
ja  prof. Viktor Palm orgaanilise 
keemia alal. Kõrge ja pälvitud tun
nustuseni on jõudnud meie teadlas- 
kollektiivid, keda juhivad professo
rid Karl-Samuel Rebane, Vello 
Past, Ernst Raudam, Jüri Saarma, 
Atko Viru, Hans Trass ja  veel pal
jud teised.

Meie ülikooli teadusesaavutustele 
on kahtlematult tunnustuseks see, 
et ülikoolis töötab praegu 12 prob- 
leemlaboratooriumi ja üks riigieel
arveline uurimisgrupp.

Raske on teadust mõõta arvude 
abil. Ometi on olemas mõningad 
arvud, mille abil seda on harjutud 
tegema. On hea meel öelda, et ka 
need arvud muutuvad meil pidevalt 
paremaks. Jär jest vähemaks jääb

niinimetatud pisiprobleeme. Kogu 
ülikoolis uuritavate teemade arv on 
viimasel ajal tunduvalt vähenenud 
— järelikult tegeleme järjest kaa
lukamate küsimuste uurimisega. 
Kasvab kompleksteemade arv. Ena
mik uurimistöid on ametlikult koor
dineeritud teiste uurimisasutustega 
(42*/* teemade koguarvust üleliidu
lisel tasemel). Pidevalt suureneb 
ülikoolis tehtavate lepinguliste töö
de maht. Praegu on aastamaht vei
di üle 2 miljoni rubla. Ning ka siin 
arvulised näita jad jär jest parane
vad. Nii on sel aastal sõlmitava le
pingu keskmine maksumus umbes 
50 tuhat rubla (1971. a. 11 tuhat 
rubla), keskmine aastam aht 20 tu 
hat rubla (1971. a. -ainult 4 tuhat 
rubla). Viimase kümne aasta  jook
sul on ülikooli teadlased saanud 57 
autoritunnistust. Suurt edu on saa 
vutatud teadusliku aparatuuri loo
misel. Paljudest entusiastidest ni
metaksin siin dots. Jaan  Reinetit, 
vanemõpetaja Olev Saksa, elektro
luminestsentsi ja  pooljuhtide labo
ratooriumi juhata ja t  Arved-Aleksan- 
der Tammikut, biofüüsika laboratoo
riumi juhata ja t  Harald Eplerit, an
orgaanilise keemia kateedri vanem
õpetajat Toomas Tennot ning tea
dusliku uurimistöö sektori eksperi- 
mentaalosakonna juhata ja t  Ado 
Jaagosilda.

Meie teadlaskollektiivide töö on 
leidnud paljudel juhtudel väärilist 
tunnustust. Meie teadlasi on valitud 
mitmesuguste teaduslike organ isa t
sioonide liikmeteks ja auliikmeteks, 
palutud osa võtma teaduse küsimusi

koordineerivate ning juhtivate or
ganite tööst. Viimase kahe aasta  
jooksul on ENSV Teaduste Aka
deemia korrespondentliikmeteks va
litud professorid Jaan Rebane, Mih
hail Bronštein, Hans Trass ja Juhan 
Peegel, ENSV teenelise teadlase au
nimetus anti professor Lembit Allik- 
metsale.

Igal aastal on Tartu Riiklik Üli
kool mitme üleliidulise konverentsi 
peaorganisaatoriks. Käesoleval aas 
tal on terve rida vabariiklikke ja 
ülikoolisiseseid konverentse pühen
datud ülikooli juubelile — kokku 16 
mitmesugust konverentsi, millest 
enamik on juba toimunud.

Ülikooli teadustöö on lahutama
tult seotud õppeprotsessiga. Palju
del juhtudel on teadustöö saavutu
sed aluseks uute õppevahendite loo
misel ning erikursuste kavandami
sel. Pidevalt hoolitsetakse teadlas- 
kaadri järelkasvu eest — ühes või 
teises vormis on teadustööle kaasa 
tõmmatud peaaegu 90e/o üliõpilas
test. Võib öelda, et vägagi edukalt 
on meie üliõpilased esinenud üle
liidulistel üliõpilastööde konkurssi
del. Viimaselt, s .o .  1976. a. ülelii-. 
duliselt konkursilt sai ülikool 4 me
dalit (teaduslikud juhendajad dots. 
Edgar Salumaa, dots. Vambola 
Raudsepp, v.-õp. Helme Tõevere ja 
dots. Rein Vihalemm) ning 12 dip
lomit.

Olen kindel, et tänavune topelt- 
juubeliaasta lisab meie teadlasperele 
uut indu ning nende tulevased saa 
vutused on veelgi kaalukamad.

MATI KILP

Element ruteeniumi avastajale, 
Kaasani ja  Tartu ülikooli pro
fessorile, Peterburi TA kirjava- 
hetajaliikmele CARL CLAUSI- 
LE (1796—1864) 29. septembril 
1977. a. püstitatud hauasammas 
Tartu Raadi kalmistul.

TULLIO ILOMETSA foto

*
Nobeli preemia laureaadi,  Tar

tu ülikooli kasvandiku ja õppe
jõu, füüsikalise keemia ühe ra ja 
ja WILHELM OSTWALDI ja 
Nõukogude Liidu TA auliikme, 
Tartu ülikooli kasvandiku ja õp
pejõu, keemilise termodünaami- 
ka ja füüsiko-keemilise analüüsi 
arendaja GUSTAV TAMMANNI 
pronksbareljeefide avamine kee
miahoone fuajees 7. oktoobril 
1977. a.

JÜRI LAANE foto

Palju  m e te m a s t team e
Küsigem endalt. Minule sai see  

eriti se lgeks siis, kui uudistasin nä i
tust meie ülikoolist läbi aegade.  
Pühendatuna suurele pidupäevale  
avatakse see täria Leningradi mnt. 
27 lugem issaali  ruumis.

Huvituma peaksid kõik need, kes 
seotud ülikooliga tema minevikus,  
olevikus n ing  tulevikus. Liidu ühe

vanema suurkooli ajalugu kuni 
verstapostini, millel 1977, peaks 
üht-teist pakkuma ka kaugemalt  
külalisele.  Nii et, tulge kaema! 
Ruumimahult tagasihoidlikuna ei 
nõua näitus käimisvaeva. Marjaks 
kulub ära terav si lm ja hea mälu. 
Materjal on tihe n ing  faktirohke. 
Pilku püüavad paljud fotod, jooni

sed, skeemid. Koltunud paberima- 
terjal ning vanad raamatud on oma 
aja kõige ehtsamateks tunnistaja
teks. Makettidel näeme tuttavaid  
hooneid, kuid ka neid, mis alles ehi
tamata. Kõik selle on näituseks ku
jundanud Tartu linna peakunstnik  
TUULI ORG, keda abistasid kuns
tikooli õpilased. Materjale valis ko
misjon, mille eesotsas ajalooteadus
konna dekaan dots. ALLAN LIIM.

Näituse koostamisel  ja ü lesseadmi
sel olid abiks teaduskondade ja 
ühiskondlike organisatsioonide esin
dajad ning ajalootudengid.

Teeviidaks mõned üldisemad tä 
helepanekud. Näitus koosneb kahest 
põhiosast: ülikool kuni nõukogude  
perioodini ning aastad 1940— 1977. 
Kuigi näitus tähistab taasavamise  
175. aastapäeva, algavad väljapa
nekud Academia G ustaviana  asuta

misest. Aeg suurkooli jaoks seiskus  
1710. 1798. aastal keelas tsaar Paul
I Vene riigi alamatel õppimise v ä 
lismaa ülikoolides ning andis kor
ralduse uute ülikoolide rajamiseks 
kodumaal. Nii sai Eestimaa 1802. 
aastal alma mater'i.

Pildiseeria taastab meile XIX sa 
jandi ülikoolilinna, kirjapanekud 
loovad pildi to lleaegsest  ülikoolist, 

(Järg 3. lk.)



Meil kõigil oli au osaleda selles 
suures ajaloolises sündmuses, mida 
endast kujutab maailma esimese 
arenenud sotsialistliku riigi konsti
tutsiooni vastuvõtmine. Meie kollek
tiivi rõhuv enamik kuulus nende 
rohkem kui 140 miljoni inimese 
hulka, kes kõige lähema mineviku 
nelja kuu vältel võtsid aktiivselt 
osa Nõukogude Sotsialistlike Vaba
riikide Liidu põhiseaduse projekti 
arutamisest. Suure pinge ja tähele
panuga  jälgisid oma 175. pidevat 
tegevusaastat tähistava Tartu Riik
liku Ülikooli üliõpilased ja töötajad 
erakorralise NSV Liidu Ülemnõu
kogu is tungjärgu  käiku, jagasid 
7. oktoobri vaimustust ja pidulik
kust ning ühinesid meie maad haa
ranud tervitusmiit ingute lainega.

Nüüd on uue põhiseaduse vastu
võtmise üleva pidulikkuse meeleolu 
asendumas nende arenguperspektii
vide järjest avaram a ja sügavam a 
tunnetamisega. Tähistades Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
60. aastapäeva ja koos sellega ka 
meie kollektiivi silmapaistvat juu
belit, mõistame veelgi eredamalt 
seda suurt vastutust, mida tähendab 
juubelisaavutustega tähistatud eda
siliikumise üha edukam jätkamine.

Uus konstitutsioon on rahva loo
ming ja rahva ülesanne on ka teda 
nii ellu viia, et konstitutsiooni iga 
paragrahv, iga  säte, iga selles si
salduv mõte muutuks kiiremini te
gelikkuseks. Selleks on aga  vaja 
hästi teada, tunda ja mõista uue 
konstitutsiooni sisu ja olemust.

Kõrgkooli kollektiivi iga  liikme 
ees on siin kahekordne ülesanne:

Edu k in d lu sta ja  ja  stiim u l

Rohkem kui 400 õppejõudu, üliõpilast ja  tee
nis tujat võttis eelmisel reedel osa miitingust,  
milleks andis põhjust meie riigi uus konstitut
sioon. Vasakpoolsel pildil näete parteikomitee 
sekretäri dots. Advig К i r i s t miitingut ava-

JÜRI LAANE fotod

mas, parempoolsel pildil teadusliku kommunismi 
kateedri juhata ja t  ajaloodoktor Ivan V о 1 к о - 
v i t ütlemas oma mõtteid uue põhiseaduse täh t
susest. Sõna võtsid veel akad. Paul Ariste, kee- 
miadoktor Ülo Haldna ning õigusteaduskonna 
komsomolibüroo sekretär Madis Kallion.

ühelt poolt olla arenenud sotsialist- vades ja  kasvatades kindlustada kasvatamise vastutusrikkaid ülesan-
liku ühiskonna riigi väärikas ко- sellise kaadri ettevalmistamine, kes deid. See nõuab kõikide õppejõudu-
danik, teiselt poolt aga  teha kõik iseseisvasse ellu astudes oleks oma- de ja  üliõpilaste, meie kollektiivi
selleks, et õppides ja  õpetades, kas- korda suuteline täitma juhtimise ja kõigi töötajate, administratsiooni ja

ühiskondlike organisatsioonide häs
ti läbimõeldud ja kooskõlastatud te
gevust. Esialgsed plaanid on ka
vandatud, esialgsed üritused ka el
lu viidud. Kuid see on suure töö 
tagasihoidlik algus, mille eksperi
mendid ja kogemused loovad uusi 
võimalusi, uusi ideid ja teostusi. 
Juhtmotiivideks selles töös kujune
vad kahtlemata need põhimõtted, 
mis on seotud partei suunava ja 
juhtiva osa konstitutsioonilise fik
seerimise, sotsialistliku demokraa
tia edasiarendamise ja meie m aa 
rahvaste kõikehaarava koostöö ja 
üksteisele lähenemisega. Ilma nen
de suurte põhimõtete tunnetamiseta 
on raske mõista kõikide konkreetse
te tegevussfääride sisu, olgu see- 
siis looduskaitse või välispoliitika, 
tervishoiu või majanduse, loomingu
vabaduse või töökollektiivide tugev
damise valdkonnast.

Uus konstitutsioon kehtib ja elab, 
kohustades riigiaparaati paremini 
töötama, ning stimuleerib inimeste 
ühiskondlikku ja  tööalast aktiivsust. 
Ta on meie maa ajalooliste võitude 
üldistus, kaasaja  tegevusjuhend ja 
meie majanduselu, kultuuri ja  sot
siaalse arengu veelgi kiirema edasi
mineku kindlustamise vahend. 
Sellisena mõistab teda kogu prog
ressiivne inimühiskond, meie nõu
kogude rahvas, tema iga töökollek
tiiv ja  üksikisik.

JOHANNES KALITS, 
NLKP ajaloo kateedri 

juhataja

Juubilar on professor Juhan Aul
Homme pühitseb bioloogiadoktor professor Juhan Aul oma 80. sü n

nipäeva, 60-aastase pedagoogilise  ja 50-aastase antropoloogilise töö 
juubelit. Üle poole sajandi on ta elu olnud seotud meie ülikooliga:  
opinguaastad, siis töö — algul Zooloogiainstituudi noorema ass isten
dina, hiljem aga professorina ja zooloogiakateedri juhatajana. Nendesse  
aastatesse  mahub tuhandetele noortele õpetuse jagamine inimese ana
toomias, se lgroogsete  zooloogias,  antropoloogias jt. ainetes, ligi 80 
teadusliku töö ja õpiku avaldamine trükis — nende hulgas mahukaima 
monograafiana «Eestlaste antropoloogia», praegu kasutatavate õpiku
tena «Anatoomia õpik bioloogidele» ja «Selgroogsete  zooloogia», töö 
mitmete rahvusvaheliste konverentside organiseerimiskomitee liikme
na, väitekirjade kaitsmise nõukogu esimehena, tegevus teaduslikes  
seltsides.

Juubilari tee ülikooli polnud sirge, kuid jõudmine sinna oli seadus-  
pärane: ainult andekal ja silmapaistvate võimetega 19-aastasel nooru- .  . .
kii oli võimalik üheaegselt töötada õpetajana ja eksternina sooritada к Г Ч С к к 1Г 1
küpsuseksamid. Ka ülikooliõpingute ajal tuli töötada õpetajana, Rah- • 11111Ы1 I 1хШЫ\1х11 I
vaülikooli ja Haridusliidu lektorina, Õpetajate Seminari looduslooõpe- _________________________ __________
tajana. Kujunes koolmeister. Samal ajal valmis ka I auhinna saanud  
«teaduslik töö. Aasta enne ülikooli lõpetamist, täpselt pool sajandit ta
gasi , ilmus J. Auli esimene antropoloogiaalane töö «Pärivus inimese  
juures». Kujunes teadlane. Prof. J. Aul on Eesti antropoloogia rajaja, 
suured on ta teened Eesti loodusteaduste  arendamisel ja vastava kaad
ri väljaõpetamisel . Seda ulatuslikku tööd hinnati 1976. aastal K. E.
Baeri preemiaga.
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Kuid teha on Veel palju ja vaatamata soliidsele aastatepagasile  
pole juubilari tööind hetkekski raugenud: ilmumas on kaks kogumikku  
antropoloogiaalaseid töid ja «Zooloogiaalane võõrsõnade leksikon»; 
päev-päevalt jätkub materjalide läbitöötamine uute kokkuvõtete tarvis. 
Tundub, et juubilar on elavaks näiteks umbes kaks aastatuhat tagasi  
Cicero poolt Cato vanema suhu pandud õpetussõnadele, mida see lau
sus noortele: «Sobivaimaks relvaks vanaduse vastu on vaimse tubli
duse tundmine ja ellurakendamine. Kes püüdleb selle poole kogu elu 
jooksul, lõikab vanas eas imepäraseid vilju. Ei vähene vanadel vaim
sed võimed, kui aga püüdlikkus ja töökus püsivad.»

Oma parimad soovid austatud juubilarile pühendavad selle nimel 
tema kolleegid ja arvukad Õpilased.

HARRY LING

nõupidamise organiseerimise ja lä
biviimise eest rektor A. KOOBILE, 
teadusprorektor H. METSALE, 
kaugõppeprorektor V. HAAMERI- 
LE, vanemõpetaja A. ALLILE, va
nemõpetaja M. LAARILE, dotsendi 
kt. J. SOONTAKILE ja  dotsent 
J. TULDAVALE.

KKEH minister avaldab tänu 
Eesti NSV, Valgevene NSV, Läti 
NSV ja Leedu NSV ning Kalinin
gradi oblasti kõrgkoolide võõrkeelte 
kateedrite juhatajate II tsonaalse

20 a a sta t kosm oseepohhi

Esineb tehnikadoktor prof. BO
RISS RODIONOV.

4. oktoobril möödus 20 aastat päe
vast, mil Nõukogudemaalt  saadeti  
välja esimene Maa tehiskaaslane.  
Selle raadiosignaalid kuulutasid 
kogu Maa elanikkonnale uue ajas
tu, kosmoseepohhi algust. Täitus 
paljude teaduse- ja tehnikaentusias-  
tide, suurkujude K. Tsiolkovski, K- 
Kovaljovi jt. unistus — ületada 
Maa külgetõmbejõud.

Kosmoseepohhi sündi pühitsetak
se Tartus oktoobri alguspäevil kon
verentsidega juba alates 1961. a., 
s. o. aastast, mil J. Gagarin es i 
mesena kosmosesse  lendas.

Tänavusel juubeliaastal toimus
Jüri LAANE foto meil konverents ja sümpoosion.

Konverentsil «20 aastat kosm o
seepohhi» tehti meie aulas kokku
võtteid tööst kosmose ja kosmi
liste uurimiste alal. Konverentsi  
juhatas EKP Tartu Linnakomitee  
sekretär TRÜ õppejõud J. Kaarma.

N S V  Liidu TA Kosmoseuurin
gute Instituudi teadur matemaatika-  
füüsikadoktor Igor Podgornõi kõne
les teemal «Kosmoseuurimise sa a 
vutused ja perspektiivid». Räägiti  
näiteks teistel planeetidel elu otsi
mise meetoditest.

Tehnikodoktor professor Boriss 
Rodionovi, Kosmoseuuringute In s
tituudi pikaaegse osakonnajuhataja,  
Moskva Maakorraldusinseneride  
Instituudi praeguse õppejõu ette

kande teemaks oli «Kosmonautika 
loodusekorralduse teenistuses». Sa i
me teada, et aerokosmiline fotograa
fia annab head lähtematerjali m aa
korralduse, metsakorralduse, melio
ratsiooni, meteoroloogia jt. alade 
edasiarendamiseks.

Fiiüsika-matemaatikakandidaat  
vanemteadur U. Veismann E NSV  
TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüü
sika Instituudist kõneles teemal 
«Mõningatest kosmilistest uurimis
test E N SV  Teaduste Akadeemias».

Konverentsile järgnes sümpoosion  
TRU nõukogu saalis, juhatas TRU  
teadusprorektor majandusdoktor H. 
Metsa. Kuulati professor B. Rodio
novi ettekannet «Loodusekasutuse

tehnoökoloogilised aspektid ja nen
de kindlustamine aerokosmilise in
formatsiooniga». Kõne all oli uus 
ökoloogiline suund — tehnoökoloo-  
gia, arutati loodusekorralduse prob
leeme, nende hulgas põllumajandu
se arendamise perspektiive. Lähte
materjali tuleb aerotehniliste sead
mete kaudu tohutult.

Rohke illustratiivne materjal foto- 
lehtedel ja ekraanil andis ülevaate  
kosmilise informatsiooni olemusest.  
Näidati Krimmi mägesid ja põllu- 
välju,-Altaid nähtuna «Saljut 1-lt» 
jpm.

Läbirääkimistel rõhutati looduse
korralduse avaraid perspektiive  
sotsialistlikus ühiskonnas.

Dotsent VALDEK RITSLAID,  
ühingu «Teadus» Tartu 
tehnikanõukogu esimees

P alju  m e . - -
(A lgus 2. lk.) 

tema struktuurist, õppejõududest, 
üliõpilastest.

A eg  läheb edasi ja ülikool ühes 
sellega. Koos tuleb läbida ühiskond
likke muutusi, sõdu, häid ja halbu 
aegu. Stendid kannavad pealkirja 
«Ülikool ja revolutsiooniline liiku
mine», «TRÜ õppejõud ja üliõpila
sed Suures Isamaasõjas».

Ülikooli on meie kultuuriloost 
võimatu lahutada, seda kinnitavad  
tunnustused ja autasud. Tema osa  
teiste rahvaste kultuuris tutvustab 
rida väljapanekuid. Palju on pü
hendatud raamatutele.

Näituse teises osas on peatähele
panu teaduskondadel. Nende struk
tuur, õppejõudude koosseis, õppe
protsess sõnas ja pildis, lepinguli
sed tööd, publikatsioonid, TRU lõ
petanud, UTU ringid, ko n tak tid . 
Ühiskondlike organisatsioonide
tööst ning õppevälisest tegevusest  
annavad tunnistust kaalukad mater
jalid.

KATRIN SAKS

Komsomoli
sekretärid 
1 9 4 0 — 1 9 7 6
Irina Martin-Karoles — okt. 1940— 

märts 1941.
Edgar Maksa — märts 1941 kuni 

Suure Isamaasõja alguseni.  
Hukatud gestaapo poolt.

Õie Reintam Jaan  Parts
Valdik Virkoja Johannes Kalits 
Edgar Salumaa Heinrich Tiido 
Vaino Väljas 
Aleksander Blumfeldt 
Aino Käärik Bernhard Hiire
Olaf Kuuli Johannes Lott
Eerik Truuväli Enn Kreem 
Karl Adamson Mikk Titma 
Jaak Kaarma Toomas Sutt 
Sirje Endre Laur Karu
Märt Kubo Kalle Merusk
Tiit Koldits Henri Soova

Tänased kom som oliaktivistid pärast 
I TRÜ kom somoli ajaloo konverentsi 
koos endiste sekretäride (parem alt va^ 
sakule) dots. E. Salum aa, prof. J. Ka
litsa  ja m editsiinidoktor õ .  R eintam iga.

Jüri LAANE foto



Koputan. Ei kippu ega  kõppu. Läbi 
ukse on kuulda, et toas m ängib raadio. 
K atsun ust, see polegi lukus. Astun  
s isse . Tuba nagu ühiselam utoad ikka. 
Poiste oma seda enam . Nurgas se isa 
vad kuidagi nukralt suusakepid. Teises 
toas põrandal on om apärane paar: m as
siivne sangpom m  ja «Salvo» võim lem is- 
rull . . .

Tulin veel te ise lg i õhtul ja  käisin kol
mandatki korda, enne kui mul õnnestus  
tem aga kokku saada.

Mina: «Kuidas juurakatel õppimi
sega lood on?»

Tema: «Kevadine sess öeldakse  
millegipärast otsustav olevat. Ker
ge ei saa see kindlasti  olema: nel
jal eksamil kuuest on aastamater-  
jal. Kahe päeva pärast, s. t. nelja
päeval on minulgi esimene — sot-  
siaalhooldusõigus. (See eksam läks 
hästi. Olgu öeldud, et jutuajamine  
sai teoks veel siis, kui kevadses
sioon läbi ei olnud.) Semestri jook
sul on meil siiski kergem kui filo
loogidel.  Klassiõde kurdabki, et lu
gemist on palju. Keskmine tudeng  
semestri jooksul eriti ei rabele, se 
davõrd jääb aega ka kõige muuga  
tegelemiseks.»

Mina: «Ja selleks muuks on tea- 
duskonnarahva organiseerimine  
spordi tegemisele?»

Tema: «Juristide spordilatt on üp
ris kõrgele tõstetud. Teaduskonna  
spordiorganisaator sai minust alles
III kursusel. Varem tegin seda  
tööd kursuse ulatuses. Ausalt öel
des amet ise esialgu eriti ei meel
dinudki. Paberimäärimist on palju. 
Oma jõududega oli algul raske a s 
jast üle käia. Ma ei osanud vist tei-

la ti i/г/г a fzõrgel püsifts

si tööle rakendada. Paljus aitas ja 
on praegugi abiks Karin. Tema on 
nüüd V kursusel, Karin minule selle 
ameti üle andiski.

Nüüd tean, millest tuleb alata. 
Sügisel on vaja väljapuhanud jõud 
ära kasutada ja toredaid üritusi 
kohe septembris-oktoobris korral
dada. Novembris hakkavad ilmad

alt vedama ja detsembris läheb se s 
si tõttu kiireks.»

Mina: «M a s s i s p o r t  ja
v õ i s 1 1 u s s p о r t?»

Tema: «Spordivaimustust rahvale  
sisse  puhuda ei saa. Saavutused  
võistlusspordis püsivad ühe kindla 
grupi õlgadel.  Teaduskondadevahe-  
lisel korvpalliturniiril tulime esim e
seks. Massispordis aga võita ei õn
nestunud. Rahvas on leige. Mis  
teaduskonna spordivaimust sa rää
kida saad, kui krossijooksu päeva  
hommikul käid ustele koputamas:  
«Ega sa pole unustanud, täna . . . »

Aga teaduskonna spordituumik  
on meil tore. I kursuse tüdrukud- 
poisid on tublid, tulid ruttu kaasa.  
Ega II kursustki laita saa. Oma 
kursuse kohta ka midagi halba ei 
ütle. Vanematega on rohkem tege
mist. Saan aru: seal on juba pere- 
konnamured, aga s i i ski . . .  Kevadel  
korraldasime jalgpalliturniiri.  Tore-, 
et IV— V kursus tulid välja koond-  
meeskonnaga.

Meeldib, et õppejõudki kõrvale ei 
jää. M öödunudsügisesel orienteeru
misel kuulus meie gruppi peale 
minu, Andrese, kolme I kursuse  
tüdruku ja ühe poisi V kursuse ju
hendaja dots. Heldur Saarsoo, õ p 
pejõud silkab meiega koos mööda  
metsi, mis paremat eeskuju sa veel

tahad . . . ?»
Mina: «Mis sporditegemisega kok

ku käib?»
Tema: «Spordiklubile tahaks ette 

heita seda, et me nii mõnedki plaa
nid viimasel minutil kätte saame.  
Suusapäeva kuupäevaliselt  ette öel
da ei oska, sellest saan ma aru. Aga  
üritused, mis ilmast ei sõltu, peak
sid punkt-punktilt teada olema.  
Kuidas muidu saaks koostada tea
duskonna ja kursuse spordiplaane?  
Veel on üks asi, mille üle tasuks  
mõelda: autasustamine. Kohtumis
õhtul majandusteaduskonnaga võit
sime suure tordi. Tore oli pärast 
koos kohvilauas istuda. Diplomid ja 
karikad pole alati sugugi otstarbe
kad . . . »

Mina: «Mis sa ütled k u r s u s e  
v a i m u  kohta?»

Tema: «Kahju küll, aga meil pole 
see veel õiget hoogu sisse saanud,  
kursus on suur, üle 60 inimese. 
Paljud ei ela ühiselamus.»

Mina: «Kas ühiselamus saab se l
le vaimu ülalhoidmiseks palju ära 
teha?»

Tema: «Tiik on armsaks saanud.  
Miks? Ega põhjendada ei oskagi.  
Ent kui tehti ettepanek kolida Le
ningradi maanteele, lükkasin selle  
kohe tagasi. Siin on tekkinud mingi  
kambavaim, just heas mõttes. Nagu

öeldakse lõpetanud V kursuse koh
ta: «Kui nad muud ei teinud, si is  
istusid köögis ja praadisid kar
tuleid.» See oli kursus, millest Tii
g is  veel kaua räägitakse. Kui ma 
nüüd ütlesin, et kursuse suuruse  
tõttu on seda vaimu raske üleval  
hoida, si is teaduskonna piires on 
sidemed tihedad. Teaduskond on 
ise väike, pole nii palju osakondi 
nagu näiteks filoloogidel.  Ja selle
pärast tead-tunned kolme neljan
dikku nägupidi. Mis meid tugeva
mini seob, on traditsioonilised tea- 
duskonnaõhtud: sügisel lööb IV 
kursus esmakursuslased tudengiks,
II kursus korraldab nääripeo, III 
naistepäevaõhtu, kevadpidu on I 
kursuse poolt.»

Mina: «Aga EÜE?»
Tema: «EÜE piirdub minu jaoks  

seni vaid suvem alevaga I kursuse  
lõpus. Paraku suhtutakse suvemale-  
vasse  kuidagi irooniliselt. Oma ko
gemuste põhjal tahan väita vastu 
pidist. Minule see suvi linnas küll 
aega nukrutsemiseks ei andnud.»

Minu vestluskaaslaseks oli praeguse  
IV kursuse jurist KALEV PRILLOP. 
Poiss, kes on tegelnud kiiruisutam ise, 
süstam atka, kergejõustiku ja korvpalli
ga. Poiss, kes on teaduskonna spordi
organisaator ja valutab südant m assi- 
spordi pärast. Poiss, kelle kohta ü h is
elamu vanem a abist sõber Andres üt
les: ««Prillkopp» on inim ene, kellest 
peab kirjutam a midagi erilist.»

S ellest h ilisõh tusest käigust Tiiki sa i
gi lugu , m is ei pajata küll K alevist, 
aga vahest iseloom ustavad inim ese sõ 
nad ja mõtted teda ennast koige pare
mini.

MARE RANDJÕE

Esmakursuslasele kehakultuuriteaduskonnas
Esimene tutvus õppetööga ja e lu

ga ülikoolis on Sul tehtud. Sul on 
taskus õpinguraamat, oled enam  
kui kuu kuulanud loenguid ja osa 
lenud praktilistes tundides. Ülikoo
liga ja üliõpilaseluga tutvumisel on 
püüdnud Sind aidata kursus «S isse 
juhatus erialasse». Kõige selle va 
ral on Sul kujunenud oma arvamus,  
mida too tudengielu heas-halvas  
endast kujutab. Ja pole ime, kui see  
arvamus erineb varasemast etteku
jutusest ülikooli kohta. Vae siiski, 
kas Sinu suhtumine nõudmistesse  
ja kohustustesse on kooskõlas selle  
eesmärgiga, mis tõi Sind ülikooli, 
ning kas too eesmärk on kooskõlas  
sellega, mida Sinult ootab ülikool 
ja ühiskond üldse.

Ma ei hakka kordama, mida 
nõuab üliõpilaselt kõrgkool, ka seda  
mitte, et Sa tulid siia vabatahtli
kult. Poleks paha, kui Sa mõttes

viiksid need kaks asja omavahel  
seosesse  ning korrigeeriksid oma 
suhtumisi sellelt pinnalt lähtudes.

Täna oled Sa üliõpilane, homme  
aga kõrgharidusega spetsialist , tree
ner, kelle käe all peavad kasvama  
uued sportlaste põlvkonnad, kellest  
vaimustuvad tribüünid 20 . sajandi 
lõpul ja 21. sajandi algul. Igal sa 
jandil on oma mõõt. Ka treeneri 
teadmiste ja oskuste mõõt, mis ra
huldas 20 . sajandi esimesel kolmel 
veerandil, ei rahulda enam viimasel  
veerandil, r.ääkimata 21 . sajandi al
gusest. Seepärast hinda oma si lm a
de all olevaid treenereid kui eesku
jusid nende töökuse, pühendatuse, 
ennastsalgavuse  ja sihipärasuse 
poolest, kuid ära arva, et nende 
teadmised ja oskused on etalon, 
Sina pead oma lati seadma sellest  
märksa kõrgemale. Muidu ei maksa 
Sul oma kutsetöös edu loota. U n us

ta, et üle oma varju ei saa hüpata. 
Sa pead seda suutma, sest Sinu tu
levased õpilased küünivad märksa 
kõrgemale, kui ulatuvad Sinu ene
se spordisaavutused. Erinevalt pal
judest teistest spets ialistidest ei saa  
treener kunagi tühipaljaste sõnade  
varal rinda ette lüüa. Tema tööd 
mõõdab alati karm objektiivsus 
võistlustulemuste näol.

Selleks aga, et asetada latt kõr
gemale, tuleb endasse rammu ko
guda. Rammu annavad Sulle kutse
töös teadmised ja oskused. Kunagi 
ei tule Sul kannatada sellepärast,  
et teadmisi ja oskusi on liiga palju, 
küll aga sellepärast,  et neid jääb 
vajaka. Ülikooli õppeprogrammid  
kindlustavad Sulle kutsetööks vaja
liku miinimumi. N ing  võta seda v a s 
tu kui miinimumi, ilma milleta ei 
saa läbi, mis aga on vaid nurgaki
vi maksimumi rajamisel. Praktika

areng ise on viinud spordi kitsast  
rakendusalast fundamentaalteadus-  
like probleemidega valdkonda. Tea
dusliku lähenemiseta, tundmata  
sportivat inimest kõigis võimalikes 
aspektides ei saa enam edasi.

Pole kahtlust, et Sind tõid keha
kultuuriteaduskonda Sinu senised  
spordisaavutused. See on kahtlema
ta hea. Et saada heaks treeneriks, 
peab oma nahal kogema suurspordi 
vaevu ja rõõme. Seepärast tuleb Sul 
ka üliõpilasena visalt jätkata tee
konda suurspordi raskel mäkke- 
tõusval rajal. Oled ju jõudnud se l
leks kõige sobivamasse vanusesse.  
Muidugi saab Sul olema raske, sest  
pead suutma ühendada spordi, mis 
nõuab mitmekordset treenimist päe
vas, tööga auditooriumis ning raa
matutega kodus ja raamatukogus.  
Kui oled õppinud oma aega planee
rima ja otstarbekalt kasutama, siis  
tuled sellega edukalt toime. Pea  
meeles idamaa vanasõna: «Kaotad 
raha, kaotad vähe, kaotad aega,

kaotad väga palju.»
Sa oled sportlane ja Sinust saab 

sportlaste kasvataja. Sellepärast ei 
ole_suitsul kohta Sinu suus, tuden- 
gilõbud on Sinu jaoks lahus jooma-  
lauast. Käi oma teed nii, et alati 
näed horisondil sihtpunkti.

Professor ATKO VIRU

Aastaringid seovad sõpru

R E IN  RAU D VE R E , 
ajakirjanduse I  k.

Täna on m ul sünnipäev. Saan  
jälle aasta võrra vanem aks. Nii on 
see igal sügisel olnud. A ga ometi 
on m idagi m uutunud.

Väiksena oli sünnipäev suur 
rõõm, mida hakkasin ootama kohe 
pärast eelmise m öödum ist. Iga aas
taring tõi m ind lähemale tä iskasva
nute maailmale, mis tundus olevat 
täis suuri tegusid. Kõike seda, mida 
väikemees võis igatseda. Niliid on 
unistused tegelikkuseks saamas. 
Ometi läheb sünnipäeval meel veidi 
nukraks. Tundub, et ju s t praegu on 
käes see ideaalne aeg, m illest rüb
likuna sai unistatud, n ing iga uus 
aastaring kisub m ind kõigest se l
lest kaugemale. On kange tahtm ine  
aega kinni hoida, teda peatada. S a 
mas tean, et see on võimatu. S ta 
nislav Lee -on tabavalt märkinud:

«Aeg jääb ikka kannibaliks.» Siin- 
nipäevapeodki tunduvad selleks 
olevat, et m õningast nukrust haju
tada.

Aastaid  tagasi istu tasin  koduõue 
tiigi äärde kastanipuu. M illegipä
rast meeldivad kastanid m ulle puu
dest kõige enam. Lapsepõlves kas
vas toa akna all võimas kastan. Ta 
saeti maha, sest jäi töödele-tege- 
m istele ette. Sellest ajast saadik 
igatsesin oma kastanipuu järele. 
Nüüd, kui kodus käin, tervitab ta 
m ind esimesena. Veel ei ole puu 
m inust pikem aks sirgunud, veel va 
jab ta aeg-ajalt hoolitsust. Aga ku 
nagi võin ehk ise tem ast kui sõb
rast tuge ja lohutust leida . . .

Meid saadavad sõbrad ja kaasla
sed, kelleta oleks elu nagu ilma 
päikeseta. On lapsepõlve- ja kooli
sõbrad, kellega meid seovad ühised 
mälestused. Nendega kohtudes on 
ju tuainet rohkem aks kui aega sel
leks. A lati oodatud on klassi kok
kutulekud.

M õni aeg tagasi saime kokku, 
paarküm m end poissi Eestimaa m it
m est nurgast, kes kolm  aastat ta
gasi armees koos olid aega teeni
nud. õ lg  õla kõrval olime elanud 
kaks aastat. Suur oli soov üksteist 
taas näha. K uigi aastatki polnud  
meie lahkum isest möödas, ootas ees 
ka üllatusi. N ii m õndagi poleks ko
hates ära tundnud, sest m ällu oli
me ju üksteisele jäänud sõdurimil- 
jöös. Meeldiv oli jällegi omavahel 
m ehejuttu  puhuda, teada saada, 
kuidas teistel läheb. Taas sai k in 
n itust väide, et sõdurisõprus on 
üks püsivamaid. Tore oli seegi, et 
lahkudes tundis igaüks: teenistuse  
lõppemisega ei katkenud meie sõp
rus.

Olen jälle uues kollektiivis. Meid 
pole küll palju, kuid seda rohkem  
on eeldusi, et m eist kujuneb üks
meelne kursus. Mida enam me üks
teist tundm a õpime, mida enam  
kaasakiskuvaid üritusi korraldame, 
mida rohkem me ise teeme, seda  
enam tahame ka pärast viieaastast 
tudeerim ist kokku saada.

Kõik Vorbusele!
Jälle on kätte jõudnud sügis  ja 

juubelini on jõudnud ka meie üli
kool. Seepärast kutsume kõiki juu- 
belimatkale nautima sügislooduse  
ilu, hingama värsket õhku ning  
kompenseerima liikumisvaegust!

Seekord seame sammud Vorbuse 
suunas. Matkame läbi Tähtvere met
sa Vorbuse mäele. Stardime 23. ok
toobril kell 10 lauluväljakult, kus 
täidame ka matkakaardid. Matka  
pikkuseks on 15 km. Ühtlasi on see 
üks viimaseid massispordjüritusi 
sel aastal, kus on veel võimalik  
tuua vajalikke punkte oma teadus
konnale. Parimat leaduskonda oo 
tab juubelivimpel!

Võtkem kaasa hea tuju, hästi pal
ju kursusekaaslasi, õppejõude ja 
teenistujaid ning asugem reipal 
sammul matkarajale!

Kehalise kasvatuse ja spordi 
kateeder

Päris- ja fakultatiivkursuste kõrval
saab nüüdsest mõnede teiste maade keele- ja kultuurialaseid teadmisi  
avardada ka internatsionaalsete sidemgte rahvaülikoolis, mis alustab 
tööd k. a. oktoobri lõpus kaheksa — hispaania, soome, inglise, p ran t
suse, saksa, ungari, eesti ja vene teaduskonnaga. Viimased kaks on 
mõeldud kas Tartus elavate vennasrahvaste esindajate eesti keele oskuse  
süvendamiseks või neile eestlastele,  kel tekkinud vajadus oma vene  
keele oskust täiendada.

Keele intensiivkursuse kõrval on nimetatud teaduskondades põhi
tähelepanu pööratud vastava maa kultuuriloole, traditsioonidele ja kir
jandusele. Need, kel huvi hispaania maailma vastu, saavad Hispaania  
enda kultuuri ja kirjanduse kõrval sissevaate ka Ladina-Ameerika  
(Peruu, Ekuador) rahvaste kultuuri ja traditsioonidesse. Ka teiste m aa
de ja rahvaste käsitlusis püütakse anda avatud ja holmav pilt, et oleks 
ajendeid järgnevaiks süvenemisteks. õppejõud on oma ala entusiastid.  
Õppetöö hakkab toimuma 2 korda nädalas õhtuti kella 17— 20 vahel. 
Kursus kestab tuleva aasta 1. juunini (vaheaeg jaanuaris).  Kasutage  
soodsat võimalust oma teadmiste täiendamiseks voi enda välisreisiks  
ettevalmistamiseks.  Registreerida saab ühingu «Teatius» ruumes Nõu
kogude väljak 8 esmaspäevast reedeni kell 16— 18 kuni 20 . oktoobrini.

REIN VEIDEM ANN,
ISR nõukogu esimees

Marksismi-leni- 
nismi ülikooli 

kuulajad!
Tartu marksismi-leninismi üli

kooli kõrgemate koolide osakonna
I kursus alustab õppetööd kolma
päeval, 19. oktoobril kell 18 keemia 
ringauditooriumis. Sellest õppusest 
peavad osa võtma ka II kursuse 
kuulajad.

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 

Vihik 411. Труды по знаковым систе
мам VIII. Tartu 1977. 168 lk., 1000 eks., 
2 rbl.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 411. Труды по русской и славян
ской филологии XXVIII. Литературове
дение. Tartu 1977, 160 lk., 8000 eks., 
2 rbl.

Библиография трудов Ф. Д . Клемен
та. Tartu 1977, 80 lk., 500 eks., 40 kop.

А. Коппель. Нерелятивистский анализ 
релятивистских гравитационный полей. 
Tartu 1977, 86 lk., 300 eks., 15 kop.

Ю. П. Ксенофонтов. Аллергические 
реакции кожи. Аллергозы кожи. Tartu 
1977, 58 lk., 500 eks., 10 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 426., Töid rom aani-germ aanl filo 
loogia a la lt VII. K irjandusteadus. Tartu, 
1977, 156 lk., 400 eks., 1 rbl. 40 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 429. Труды по психологии VI. 
Проблемы психической деятельности. 
Tartu 1977, 168 lk., 500 eks., 1 rbl. 50 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 416. Studia orientalia  et antiqua II 
Tartu 1977, 170 lk., 450 eks.. 1 rbl. 52 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 420. Studia m etrica et poetica II. 
Tartu 1977, 172 lk., MOeks., 1 rbl. 54 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 423. Teadusliku Raamtukogu töid 
V. Tartu 1977, 188. lk., 600 eks., 1 rb. 
65 kop.

Реакционная способность органиче
ских соединений. Том XIV, вып. 1(49).

Апрель 1977. Tartu 1977 122 lk., 400 eks.,
1 rbl. 30 kop.
Сборник трудов С НО филологического 
факультета. Русская филология V.
Tartu 1977, 162 lk., 500 eks., 60 kop.

Советская педагогика и школа XI. 
Воспитание в процессе обучения. Tartu 
1977, 160 lk., 500 eks., 1 rbl. 30 kop.

A Selection of English Proverbs and 
Idiom atic E xpressions. Compiled by
H. Koop and H. Pulk. Tartu 1977, 94 lk., 
400 eks., 15 kop.

Paul Alvre. Soome sõnakonstruktsioone  
ja  väljendeid  I. Tartu 1977, 90 lk., 
500 eks., 17 kop,

NB!
Tänase ajalehenum bri kujundasid I 

kursuse ajakirjandusüliõpilased ANNE 
RAISTE, GEORG PELISAAR, VEIKO 
PAALMA ja RAIVO LAASMÄGI.

Täna ilm ub ka venekeelne «ТГУ» 
nr. 15.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР,
H ans fie id em anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil. nr. 4974. MB-06316.
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J U U B E L I P E E G E L

Rektor professor A. Koop juubelikõnet pidamas.

«TRÜ ON ORGAANILINE 
TERVIK MEIE PALJURAH
VUSELISE KODUMAA 
KÕRGHARIDUSE SÜSTEE
MIS» — A. KOOP.

Pidupäevaaktusele tõttasim e see
kord «Vanem uise» m ahukasse teat
risaali. Koos õppejõudude ja üliõpi
la stega  olid nii saa lis kui ka presii
dium is istet võtnud alma m ater’i lä 
hedased ja kauged külalised. Nim e
tagem  neid: NLKP Keskkomitee 
sektorijuhataja N. Dõbenko ja v a s
tutav töötaja B. M itin, EKP Kesk
kom itee esim ene sekretär J. Kä
bin, sekretärid A. Rüütel ja V. 
Väljas, osakonnajuhatajad E. Gretš- 
kina ja Ü. Nõmm, ENSV M inistrite 
Nõukogu esim ehe asetäitja A. Green, 
m inistrid I. Nuut, A. Norak, E. Sil- 
vet ja paljud teised.

Rektor prof. A. Koobi avasõnad, 
NSV Liidu ja Eesti NSV hümn. 
Teatrilavale tuuakse ülikooli lipp. 
Veel kord tõusem e püsti, sedapuhku 
leinam inutiteks: prof. K. Gross, a s
pirant I. Gräzin ja üliõpilane M. 
Kull viivad lilled peahoonesse Suu
res Isam aasõjas langenute tahvli 
ette.

EKP Keskkomitee ja ENSV Ülem 
nõukogu Presiidium i nimel õnnitleb  
meie kollektiivi esim ene sek
retär J. Käbin: «Erilise värvin
gu annab tänasele juubelile see, et 
seda tähistatakse Suure Oktoobri 
künnisel, kõigi töötajate kõrge töö
alase ja ühiskondlik-poliitilise en
tusiasm i õhkkonnas, m ille on esile  
kutsunud NSV Liidu uue konstitut
siooni, arenenud sotsia lism i konsti
tutsiooni vastuvõtm ine. Uues kons
titu tsioonis on uuel m ajanduslikul 
ja poliitilisel baasil koos teiste õi
gu steg a  fikseeritud NSV Liidu ko
danike õ igus haridusele ja kutseva
likule. Nende õ iguste  tagam isest 
peab kasvanud vastu tusega  osa võt
ma m eie m aa laialdane ja m itm eke
sine õppeasutuste võrk, sealhu lgas 
kõrgõppeasutused ja nende hulgas 
ordeniga autasustatud Tartu Riik
lik Ülikool.»

Sm. Käbin peatub lühidalt juubi
lari pikal arenguteel ning annab 
rektorile üle ENSV Ülem nõukogu  
Presiidium i aukirja.

Juubelikõneks saab sõna meie 
rektor A. Koop. Ta tänab parteid 
ja Nõukogude va litsust suure hoole  
ja igakü lgse  abi n ing kõrgete au
tasude eest: «See on suur tunnus

tus m eie kollektiivi ühistele jõupin
gutustele.»  Aktusekõnes järgneb ni
mele nim i, arvule arv, iseloom usta
maks ülikooli läbi aastasadade. 
Palju on neid, kes om a jälje jät
nud, kelleta meie tänane päev ei 
oleks hoopiski see,_ m illine ta on. 
Mõned neist: mõlemad Parrot’d,
H. F. E. Lenz, M. H. Jacobi, F. 
Struve, W. O stwald, K. E. v. Baer, 
J. K. S. M orgenstern, V. Dal, K. 
Rimša, K. Valdem ars, F. J. W ie
dem ann, H. Moora, K. Ramul, N. 
Burdenko, L. Puusepp, G. Rägo, 
T. Lippmaa, H. Riikoja, J. Piiper,

Tervitussõnad NSVL KKEH m i
nistri asetäitja lt Alla šapošn ikovalt 
ja «Vanem uise» peanäitejuhilt Kaa
rel Irdilt.

H. Kruus, A. Koort, F. K lem en t. . .  
loendam atu hulk meie tänaseid tun
nustuse leidnud teadlasi-pedagooge.

«TRÜ on orgaaniline tervik meie 
paljurahvuselise kodumaa kõrgha
riduse süsteem is. Selles on tema 
jõud ja edasise arengu am m enda
matu allikas.» Selle ilm ekaks tões
tuseks on aktuse tõsisem ale poole
le järgnevad vaimukad õnnesoovid  
ja tervitajate om a õppeasutuse ning  
meie ülikooli vaheliste pidepunktide 
väljatoom ine. Kingitused ja auaad
ressid.

NSV Liidu kõrghariduse m inistri 
asetäitja  A. šapošn ikova annab 
edasi m inistri ja kolleegium i tervi
tuse n ing teatab haridus- ja tea
dustöötajate am etiühingu keskko
m itee m ärgi ja aukirjaga autasus
tam isest. Tervitab sam a am etiühin
gu esinaine T. Januškovskaja. Meie 
Teaduste Akadeemia president K. 
Rebane m eenutab sen ist edukat 
koostööd. Selle kestvuse panevad  
süm boolselt pikaks ajaks paika 
presidendi ja rektori ühine päris 
raske kingituse, seinaplaadi tõstm i
ne. Tervitavad meie KKEH m inis
ter 1. Nuut, linna parteikom itee esi
m ene sekretär J. Lott, vabariigi 
kom som oli keskkomitee sekretär V. 
K uznetsov, «Vanem uise» peanäite
juht K. Ird, M oskva RÜ žurnalisti- 
kateaduskonna dekaan prof. J. Zas- 
surski, Kaasani RÜ prorektor prof.
S. Habibullin, Leningardi RÜ pro
rektor prof. M alinin, Läti RÜ rek
tor prof. V. M illers, Aserbaidžaani 
RÜ rektor prof. F. Bagir-zade, Tbi
lisi RÜ esindaja V. Gagua, Vilniu
se RÜ rektor prof. J. Kubilius, Har- 
kovi RÜ prorektor prof. N. Sazo- 
nov, tervishoium inister prof. V. 
Rätsep, haridusm inister F. Eisen, 
sisem inistri esim ene asetäitja  
A. M artin, vabariigi teiste kõrg
koolide rektorid B. Tamm, K. Ko
ger, V. Gurjev, J. Vares, N. Koz
lov, Loom akasvatuse ja Veterinaa
ria Instituudi direktor E. Vald
m ann, rajooni parteikom itee esim e
ne sekretär A. M änniste.

M eenutam aks meid ja meie täht
päeva annab rektor om akorda m ä
lestusesem eid , autudengiks saavad  
sm-d V. K uznetsov, A. šapošn ikova  
ja T. Januškovskaja.

Nagu ülikooü tähtsündm uste pu
hul ikka, kõlab lõpuks igivana  
«G audeam us» kammerkoorilt. Nii 
algasid  läinud reedel juubelipidus
tused.

Eesti NSV ü lem nõukogu  
P re siid iu m i seadlus

Tartu Riikliku Ülikooli autasustam ise  kohta 
Eesti NSV  Ülem nõukogu Presiidiumi aukirjaga

Edu eest kvalifitseeritud spetsia listide ettevalm istam isel ja teadus
likus töös ning seoses 175. aastapäevaga autasustada Tartu Riiklikku 
Ülikooli Eesti NSV Ülem nõukogu Presiidium i aukirjaga.

Eesti NSV Ülem nõukogu Presiidium i esim ees
A. VADER

Eesti NSV Ülem nõukogu Presiidium i sekretär 
Tallinn, 13. oktoobril 1977 V. VAHT

Autasustamisi
Suurte teenete eest teaduse aren

dam isel ja eduka pedagoogilise  te
gevuse eest andis Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidium  13. oktoobril 
E e s t i  NSV t e e n e l i s e  t e a d 
l a s e  a u n i m e t u s e  järgm istele  
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudu
dele:

Albert KLIIMAN — hospitaalki
rurgia kateedri juhataja

Uno PALM — õppeprorektor 
Lembit TÄHEPÕLD — biokeemia 

kateedri juhataja 
Atko VI RU — kehakultuuritea

duskonna dekaan

K auaaegse eduka töö ja aktiivse  
ühiskondliku tegevu se eest ning  
seoses Tartu Riikliku Ülikooli 175. 
aastapäevaga autasustas Eesti NSV  
Ülem nõukogu Presiidium  13. ok
toobril om a a u k i r j a g a  järgm i
si töötajaid:

Lembit ALLIKMETS — arstitea
duskonna dekaan

Mihhail BRONŠTEIN — poliit
ökonoom ia kateedri juhataja

Maria EPLER — füsio loog ia  ka
teedri dotsent

Linda ERINGSON — NSV Liidu 
ajaloo kateedri dotsent

Ülo HALDNA — analüütilise  
keemia kateedri juhataja 

Ado JAAGOSILD — teadusliku  
uurim istöö sektori konstrueerim is- 
eksperim entaalosakonna projekti 
peakonstruktor-juhataja

Endel JÜRIM ÄE — m atem aatili
se analüüsi kateedri juhataja

Helve KABUR — am etiühingu
komitee esim ees  

Arvo KASEVÄLI — Eesti NSV  
Kõrgema ja Keskerihariduse M inis
teeriumi valitsuse juhataja

Hugo KELDER — vanem töödeju- 
hataja jaoskonna maaler

Lembit KIIK — NLKP ajaloo ka
teedri dotsent

Salm e LAAR — aspirantuuri ju
hataja

Ivan LARIN — poliitilise öko
noom ia kateedri dotsent

Kalle LIIV — kom som olikom itee  
sekretär

Asta LI I VAK — kaadriosakonna  
juhataja

Aadu LOOG — bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna dekaan

Irene MAAROOS — teaduslik  
sekretär

Herbert METSA — teadusprorek
tor

Heiki MÜÜR — m ajandusteadus
konna dekaan

Silvia OJA — spordifüsioloogia  
kateedri dotsent

Aili PAJU — spordim editsiini ja 
ravikehakultuuri kateedri professori 
kt.

Raivo PALMARU — üliõpilane 
Jaroslav RAI D — NSV Liidu aja

loo kateedri dotsent
Jaan REBANE — filosoofia ka

teedri juhataja
Karl-Samuel REBANE — ekspe

rim entaalfüüsika kateedri juhataja 
Jaan RE1MAND — m atemaatika 

õpetam ise m etoodika kateedri juha
taja

Hardi ROOSVE -  Eesti NSV  
Kõrgema ja Keskerihariduse M inis
teeriumi valitsuseinspektor

Silvia RUSSAK  — stom atoloogia  
kateedri juhataja  

Jüri SAARMA — psühhiaatria ka
teedri juhataja  

Olev SAKS — üldfüüsika kateed
ri vanem õpetaja

Edgar SALUMAA — tsiv iilõ igu 
se ja -protsessi kateedri dotsent 

Enno SE P P  — operatiivkirurgia, 
topograafilise anatoom ia ja ortopee
dia kateedri juhataja

Nikolai SPA SSO V  — vanem töö- 
dejuhataja jaoskonna müürsepp 

Lembit Z ER NA NT — pearaam a
tupidaja

Ene-M argit TIIT — m atem aatili
se statistika ja program meerim ise 
kateedri dotsent

K onstantin VOINOV — sõjandu
se kateedri ülem

Tartu linna partei- ja täitevko
m itee aukirja said:

Julius ADOJAAN — dotsent 
Mari-Liis ALLSALU — dotsendi 

kt.
Jüri ANT — dotsent 
Rem BLUM -RUSSAK  — profes

sori kt.
Kadri GROSS — kateedrijuhata

ja, professor
Tullio ILOMETS — dotsent 
Kaido JAAN SON — vanem õpeta

ja
Ülo KAASIK — dotsent 
Virve KASK — dotsent 
Vainer KR1NAL — dotsent 
Kalju KUDU — dotsent 
Leo-Peeter KULLUS — dotsent 
Endel LAASIK — dotsent 
Valter LENK — vanem õpetaja  
Kalju LEPIK — teadusraam atu

kogu osakonnajuhataja
Märt LIIGANT — dotsent 
Jaan LOKO — dotsendi kt.
Mait MILJAN — dotsent 
Hilda MOOSBERG — pensionär, 

ajaloodoktor
Karl MURU — professor 
Evald MÄEPALU — dotsendi kt. 
Kalle NIGOLA — dotsendi kt. 
Mari ORAV — teadusraam atu

kogu sektorijuhataja
Ando OTS — dotsendi kt.
Albert PALTSER — kateedriju

hataja, dotsent
Lilie PUNG — vanemteadur 
Leo PÄI — kateedrijuhataja, pro

fessor
Ants RAI К — kateedrijuhataja, 

dotsent
Georg REKKER — dotsent 
Jüri RISTKOK — dotsent 
Lidia ROOTS — pensionär, a ja 

lookandidaat
Vilmar RUUS — dotsent
llo SILDMÄE — professor 
Kalju SOONETS — dotsent 
Ester ZIMMERMANN — lepin

guliste tööde osakonna juhataja 
Kiira TALJA — vaneminsener 
Udo TARVE — dotsent 
Ado TRUUPÕLD — kateedriju

hataja, professori kt.
Endel TÜRI — dotsent 
Leonid UIBO — dotsent

Rajooni partei- ja täitevkom itee  
aukirja said:

Aleksander BLUM FELDT — dot
sent

Viima KELDER — professor 
Inge ORGO — dptsent 
Vam bola TÜRK — dotsent 
Inge UNT — professori kt.



R e k to ri k ä s k k iri
Ülikooli taasavam ise 175. aastapäeva puhul avaldab rektor tänu 

kauaaegse viljaka töö eest 
a r s t i t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhataja professor Leo S c h o t -  

t e r i l e ,  professoritele Valve S a a r m a l e ,  Kaljo P õ d e r i 1 e, 
Leo P о к i l e, kateedrijuhataja professor Robert L o o g a l e ,  dotsen ti
dele Mart K u l l i l e ,  Eugen M u r a š e v i l e ,  Evald T a m m e p õ l -
I u 1 e, vanem preparaatoritele M argot L i i b u s к i 1 e, Elfriede A m -  
b o l e ,  Oskar K r e i s i l e ,  Salm e M u 11 i к u 1 e, vanem õpetaja Kalev 
U 1 b i I e, laborant Liidia M u t s о 1 e, vanem teadur Agu T a m m e l e ;

a j a l o o t e a d u s k o n n a s t  professor Sulev V a h t r e 1 e, dotsen
tidele Viima T r u m m а 1 i 1 e, Mihhail K o t i k u l e ,  Kalju T о i m i 1 e, 
Vladimir V ä ä r a n e n i l e ,  Jaan M i k u l e ,  vanem laborantidele Juta 
K u l l i l e ,  Aino P r  a t  k a l e ,  Vladimir K i l g i l e ,  kabinetijuhataja  
Ilme S о о b i 1 e, preparaator Anne M a d i s s o n i l e ;

b i o l o o g i a - g e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  professor Vik
tor M a s i n g u l e ,  dotsentidele Asta O r a s p õ l l u l e ,  Ai n H e i n 
a r u l e ,  Vello T o h v e r i l e ,  vanem laborant Vaike K a l d e m ä e l e ;

f i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  professoritele Paul A r i s t e 1 e, 
Eduard L a u g a s t e l e ,  dotsent Veera M ü r k h e i n i l e ,  õpetaja Rutt 
^ V e s k i m e i s t r i l e ,  vanem preparaator Ljubov L a n g e l e ;

f ü ü s i k a - k e e m i a t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Jüri L e m b -  
r a l e , '  Paul P r ü 11 e r i 1 e, O svald S e e m a n n i l e ,  Aleksander 
P a e l e ,  Valeri V a s s i l t š e n k o l e ,  Heiki T i m o t h e u s i l e ,  va
nem õpetajatele Johannes R a u d s e p a l e ,  Raimond T a n i I e, vanem 
teadur Ilmar К о p p e 1 i 1 e, laboratoorium ijuhataja Arved T a m m i 
k u l e ,  vanem preparaator Leonore T a r r a s t e l e ,  laborantidele Leida 
S o s s i l e ,  Anna P a a s i 1 e, preparaatoritele Pauline P i i r i l e ,  
Armilde P a s  t i k u l e ;

k e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhatajatele dotsen
tidele Jüri К а I j u s t о 1 e, Ilmar K u l l a m i l e ,  Alfred P i s u k e s e l e ,  
Helmut V a I g  m а а 1 e, dotsent Erich K ü b a r s e p a l e ;

m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhataja dotsent Peeter
V i i r e s e 1 e, dotsentidele Ülo К a u e r i 1 e, Kalju P a r v e 1 i I e, Elvi
II I s  t i l e ,  vanem õpetaja Martin L o  i m i l e ,  vanem laborant Hilja 
N ä m m i l e ;

m a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Enn T a m 
m e l e ,  Sim son В а г о n i 1 e, Kalle V e l s k r i l e ,  vanem õpetaja Karl 
A r i v а 1 e;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  vanem teadur Harri K ä r t n e r i l e ;  
ü h i s k o n n a t e a d u s t e  k a t e e d r i t e s t  dotsentidele Feliks 

K in  k a r i l e ,  Igor S o r o k i n i l e ,  Aadu А г г а к u 1 e, Aleksander 
B l u m f e l d t i l e ,  vanem õpetajatele Jüri T a m m a r u l e ,  Enn 
H a n s b e r g i l e ,  Ülo M a t j u s e I e, Nelli K u l l i l e ,  Helgi S i l  l a s 
t e l e ,  vanem laborant Vaike V a n a a s e m e l e ,  laborant M eeta M ä e -  
s e p a l e ; .

a d m i n i s t r a t i i v o s a k o n d a d e s t  vanem insener Lidia K u r -  
t u к о v а 1 e, vanem laborant Aino L e e s i k a l e ,  vanem raam atupidaja
tele Elsa О d r  a t  s i l e ,  Erna S ä i n a s e I e, Liis P e t r o v õ h h i l e ,  
vanem inspektor Helve K a r d m a a l e ,  preparaator Armeta M a r g a l e ,  
vanem inseneridele Lembit N e u  l a n d i l e ,  Urmas M a s t i l e ,  Kalju 
A I l a s e l e ,  Vello S ä r e v i 1 e, Vahur T u b e r g i 1 e, Udo M i c h e l -  
s о n i i e ,  Richard R e b a s e 1 e, Aksel О s t r a t i 1 e, Mati M ä t a -  
s e 1 e, Mati S e p a l e ,  m eister Helmut M а 1 i n i 1 e, lukkseppadele 
Georgi К r j u к о v i 1 e, Aino P e i t e 1 i 1 e,. santehnikutele Hillar K i n 
g u s t e l e ,  Vello К о  i t  m e t  s a l e ,  puusepp Ants K r e e g i l e ,  m aa
ler Aino M ä e l e ,  elektrik Jaan S i i 1 b e к i 1 e, seadistaja-brigadir  
Johannes T e m m о 1 e, m asinalladuja Lydia K a l j u v e e l e ,  brošee- 
rija Helve M õ 11 u s e 1 e, trükivorm ide kopeerija M agda K o o g i l e ,  
kom andantidele Lembit V a l d m a a l e ,  A leksander S u 11 s i 1 e, Hilja 
R e i m a n i 1 e, Bernhard Ü t s i 1 e, Johannes L i 11 a s t i 1 e, keskkütte- 
kütjatele August S a v i l e ,  Albert R e b a s e l e ,  Jüri H a n s s о n i 1 e, 
Meeme K r i i s e m a n n i l e ,  Agu K u l l i l e ,  telefonist. Marta V a l -  
g i 1 e, m ajahoidjatele G ustav L i p p i n g u 1 e, Selm a К õ r v e l i  1 e, 
puusepp Raimo S a a g i l e ,  lukksepp-santehnik Johannes K i v i l e ,  ko
ristaja Alvine B l u u m i l e ,  inseneridele Luule V i i  t a r n e  h e l e ,  Ar- 
m ilda L e p i n i I e, laohoidjatele Eha К e n d e r i I e, Valli S a a g i l e ,  
Asta К e 1 d t i I e; •* ,

t e a d u s l i k u s t  r a a m a t u k o g u s t  pearaam atukoguhoidjatele  
Elna H a n s s o n i l e ,  Ilme M e s i p u u l e ,  Tiina N u r g a l e ,  Tiina 
S e p a l e ,  osakonnajuhatajatele Ene J a a n s o n i l e ,  Laine K i l g i l e ,  
Ida N о p p e I i 1 e, sektorijuhataja Mari O r a v a l e ,  vanem raam atu
koguhoidja Ingrid L о о s m e 1 e, vanem redaktor Lea T r i k k a n t i l e ,  
pensionäridele Kaja N о о d I а 1 e, Elsa K u d u l e .

Näitus on avatud. J. Käbinile ja A. šapošn ikovale annavad seletusi 
L. Eringson ja A. Liim.

Tervitustelegramme saatsid
Kasahhi RÜ, M ordva RÜ, V algevene RÜ, Saraatovi RÜ, Rostovi RÜ, 
Jerevani RÜ, Irkutski Ülikool, Lvovi RÜ, Tadžiki RÜ, Voroneži Üli
kool, Gorki RÜ, Tbilisi M editsiiniinstituut, Mari Teadusliku Uurimise 
Instituut, NSVL M editsiiniteaduste Akadeem ia Presiidium , NSVL Tea
duste Akadeemia, NSVL Tervishoiu M inisteerium, Ü leliiduline Farm a
koloogide Seltsi Presiidium , ENSV A/Ü. Nõukogu Presiidium , ENSV  
Vabariiklik Õpetajate T äiendusinstituut, «Eesti Kom m unisti» toim etus, 
ENSV Ehitusm inisteerium , Tartu Linna H aridusosakond, Tartu 6. 
Keskkool, Tartu 8. Keskkool, Tartu 9. Keskkool, ENSV MN Riikliku 
Televisiooni ja Raadio Komitee, ENSV kultuurim inister Juhan Jürna, 
ENSV TA M ajanduse Instituudi direktor Vello Tarm isto, ENSV TA 
Keele ja Kirjanduse Instituut, Eesti NSV Riiklik Kutsehariduse Komi
tee, ALM AVÜ E NSV Keskkomitee, ENSV TA Füüsika Instituut, Tartu 
Inform atsiooni ja Arvutuskeskus, TA Füüsika, M atem aatika ja Teh
nikateaduste Osakond, prof. Riikoja, Erast P annasto , Tiit Koldits, Olaf 
Utt ja paljud teised.

EKP Keskkomitee I sekretär Johannees Käbin füüsikakorpust avam as.

saavutustele. Peamine aga, et nüüd
sest mahuvad kõik füüsikaüliõpila- 
sed ja pedagoogid ühe katuse alla 
ja  see tihendab veelgi vastastiku
seid kontakte.

Miitingul avaldaski rektor A. 
Koop lootust, et selletaolised ehi
tused ülikoolile ei jää  järgm is t  ju u 
belit ootama, vaid viljakas koostöö 
jätkub ka järgmiste  ülikooli objek
tide ehitusel. Ehitusvali tsuse nr. 1 
juhataja  A. Möldre andis rektorile 
üle sümboolse võtme. Nende otse
sed suhted selle majaga  on nüüd 
katkenud.

Külalised, sõnavõtud, õnnesoo
vid . . .  õppejõudude tänu ehita jate
le andis edasi dots. M. Liigant. 
J. Kolk lubas üliõpilaste nimel, et 
ehitajate tööd austatakse vääriliste 
õppetulemustega.

Tartu Akadeemilise Meeskoori 
lauluhelide saatel lõikas EKP Kesk
komitee esimene sekretär J. Käbin 
läbi lindi ja avas massiivse tabalu-

FÜÜSIKAKORPUSE AVAMINE
«OLGU SIIN OHTRASTI 
ÕPIHIMU JA ÕPETAMISE 
O SA V U ST ...» — H. ÕIG
LANE.

Reedel said füüsikud oma maja 
ametlikeks peremeesteks. Hoolima
ta vingest tuulest oldi hulganisti 
vastvalminud korpuse avamisele 
kogunetud. Ja tõepoolest, seekord
se hoone valmimisest oli põhjust 
rõõmu tunda kõigil: ehitajatel, kel

le objekt võeti vastu kõrgeima 
hindega, alma mater'W tervikuna, 
sest uued ruumid aitavad leeven
dada kitsikust, ja  muidugi tudengi
tel ning õppejõududel enestel. P a 
neb ju uus maja oma paremate töö
tingimustega aluse ka kõrgematele

ku. Mis muud, kui ühineda Eesti 
NSV TA Füüsika Instituudi direk
tori H. õ ig lase  sõnadega: «Olgu 
siin ohtrasti õpihimu ja õpetamise 
osavust,  jä tkugu siin ikka uurimise 
visadust ja avastamise õnne!»

Füüsikakorpuse uksed on valla! ..

PRESSIKONVERENTS +

Küsimused ülikooli tänasest ja 
homsest tulid laupäevasel pressi
konverentsil ajakirjandustöötajailt ,  
vastused ülikooli esindajailt , kes 
pildil näha.

M issugune on ülikooli väljaeh ita
m ise perspektiivplaan?

Rektor A. KOOP. Sel viisaastakul 
ehitatakse teadusraam atukogu ja 
füüsikahoone teine järk, rekonstru
eeritakse botaanikaaed. Kavas on 
ehitada veel üks ühiselamu J a  õp
pejõudude elumaja. Projekteerimi
sel on arstiteaduskonna linnak 
Maarjamõisa, alustatakse kehakul- 
tuurikompleksi projekteerimist. 
Ülikooli väljaehitamine mak
sab ligi 70 miljonit rubla. Tu
levikus koondub ülikoolihoonete ra 
jamine Supilinna rajooni.

Kas ajalooline peahoone on kind
lustatud?

Haldusprorektor Ü. SAAG. Koh- 
vikupoolne külg on kindlustatud. 
Mõõtmised näitasid, et teine pool 
ei vaju. Seal on ka kõvem alus. 
SamUti ei tekkinud suvel mõrasid 
juurde. Mõõtmisi tehakse muidugi 
veel ja kui vaja, asume ka peahoone 
teist poolt kindlustama.

Kui suure osa m oodustavad lõpe
tajate protsendist õpetajad?

õppeprorektor U. PALM. õ p e ta 
jaks suunatakse umbes 200—250 
lõpetajat, s. o. 25—30% lõpetajate 
üldarvust.  Peaksime aga ette va l
mistama ligi 350 õpetajat.  Et vas
tuvõtu suurendamist ei ole ette nä
ha, ei suuda me ka esialgu nii 
suurt õpetajate vajadust rahuldada.

Millal avatakse ülikooli muu
seum?

A. KOOP. Kui teadusraam atuko
gu uus hoone valmis, raam atuko
gu Toomelt ära kolinud ja muuseu
mi jaoks ruumid korda tehtud.

Kas ülikoolis tuleb juurde uusi 
teaduskondi, uusi erialasid?

A. KOOP. Ü likool. areneb ja 
täieneb vastavalt elu nõuetele. On 
tekkinud vajadus uute spetsialis ti
de järele, hakkame neid ka ette 
valmistama. Kõige lähemaks näi
teks on molekulaarbioloogid. Põhi
tähelepanu peaks tulevikus kuuluma 
aga diplomijärgsele haridusele.

Kui suur osa on kaugõppel täna? 
ses õppetöös?

Kaugõppeprorektor V. HAAMER.
Kaugõppeosakond avati juba 1945. 
aastal.  Seni on lõpetanud 4539 ini
mest. Eakamad o n ' kõrghariduse 
omandanud ning praegusaja käug- 
õppija on tunduvajt noorem kui 
aastaid tagasi. Mõistagi on kaug
õppe osakaal vähenenud ning lähe
mal ajal see ei suurene. Kõige roh
kem oleme kaugõppes ette valmis
tanud juriste, majandusspetsialiste 
ja  filolooge.

14. ja 15. oktoobril õppetööd ei 
toim unud. Kuidas tähistab üliõpila
ne alma mater'i  taasavam ise aas
tapäeva?

Rektor A. KOOP, kom som olisek
retär K. LIIV, am etiühingukom itee  
esim ees H. KABUR. Juubeliüritus- 
tega tegime algust juba kevadel, 
sügissemestr il need jätkusid. Koo
ride kontserdil aulas esineb ligi 160 
üliõpilast, niisama palju ka ballil 
«Vanemuises».

Lisam e juurde, mis veel oli.
V aatam ata sellele, et üliõpilased

«ÜLIKOOL ARENEB JA 
TÄIENEB VASTAVALT 
ELU NÕUETELE» —

A. KOOP.

suuremalt jaolt kolme vaba päeva 
kojusõiduks kasutasid, oli Tartus- 
ki üritustetihe nädalavahetus. P ea 
le reedeõhtuse retroakadeemia ja 
laupäevase ülikooli kooride kont
serdi võidi osa saada reede- ja  pü- 
hapäevadiskost või ülikooli klubi 
luulegrupi «Aruandest». M atem aa
tikud tähistasid ülikooli ja oma tea 
duskonna juubelit (10.) üsna suu
rejooneliselt: mälumängu, teadus
konna päeva (avati näitus n ing R aa
di kalmistul mälestati endisi õppe
jõude) ja esmakursuslaste õhtuga. 
Teaduskonnaõhtud olid ajaloolastel 
ja arstidel, majandus- ja kehakul
tuuriteaduskonnas. Keemikud tähis
tasid osakonna 30. aastapäeva. 
Füüsikud ja  eesti filoloogid lõid 
oma esmakursuslased rebasteks. F i
loloogide majas toimus kaks kohtu
mist: reede ohtul kohtuti diapositii
vide kaudu ja muusika saatel Sak
sa Demokraatliku Vabariigiga, es
maspäeval dotsent H. Palam etsa
ga, jutuaineks ülikooli ajalugu.

*

Esinduslikemateks kontsertideks 
olid kahtlemata reedeõhtune retro
akadeemia Beethoveni, Pergolesi ja 
Bachi loomingust ning meie kolme 
koori ühiskontsert laupäeval. Miks 
jäi aga  aula pooltühjaks? Need vä
hesed, kes A. Kaalu, V. Rootsi, J. 
Gerretzit, J. õ u n a  ja  T. Velmetit 
kuulasid, said meeldiva muusika- 
elamuse. Imepärane tunne tekkis, 
kui sinu ees laulsid korraga nii 
nais-, mees- kui ka kammerkoor. 
Nende esiettekandes kuulsime A. 
Ritsingu laulu (J. Aasavi sõnad) 
«Alma mater 175». Edaspidi tasuks 
vist veidi rohkem reklaamiga vaeva 
näha.

Ministri käskkiri
Viljaka teadusliku ja pedagoogi

lise töö eest n ing 50. sünnipäeva  

puhul autasustati teaduskonnasise- 

haiguste kateedri dotsenti JURI  

KSENOFONTOVIT m inisteerium i 

aukirjaga.

Tä n u a v a ld u s
Tänan kõiki ülikooli õppejõude, küsim uste lahendam isel ning aita-

töötajaid, üliõpilasi ja v ilistlasi, sid nõu ja jõuga kaasa juubelipäe-

kes tegid ära silm apaistva töö aima  v ade edukale kulgem isele.

mater' i taasavam ise 175. aastapäe- Aitäh tehtu eest!

va ürituste ettevalm istam isel, lõid Rektor professor
agaralt kaasa organisatsiooniliste  ARNOLD KOOP



BALL *
«V1IB UHKE MAJA UKSE

ETTE
TREPP TULUKESTEST

SÄRADES; 
FASSAADI KÕRGEIS

AKENDES 
NÄEB DAAMIPEADE

SILUETTE . . .»
(A. Puškini «Jevgeni O negin»)

Peaaegu täpselt tunniplaani jär
g i, kell 00.30 või mõni m inut hiljem , 
lõppes laupäevaõhtune kontsertball 
« Vanemuises». K ahjuks pole teada, 
kuidas lõppes see iga külalise jaoks, 
kuid  algas v ist kõigile ühtmoodi: 
tu ttav liku lt akadeemilises, aga siiski 
võrratult pidulikum as n ing ühtaegu  
üllatav-inim likus meeleolus. « Va
nem uise» teatrisaalis leidsid ükstei
se elegantselt riietatud kolleegid, 
õpetajad ja õpilased, ühe suure aka
deem ilise pere liikm ed, täna kõik 
ühtviisi peolised.

Õhtu tunniplaangi oli ühine kõi
gile külalistele, vilistlastele, õppe
jõududele ja üliõpilastele. A lgusesse  
tulles, pärast jõudm ist «uhke maja 
ukse ette», sai iga balliline kava, 
kus tunniplaani kõrval terve rida 
akadeem ilisi vellerisme kirjas sei
sis, lõbusaks vahelugem iseks. Seda  
aega aga nappis: peaaegu iga m i
nu t oli sisusta tud  loengutega tea t
risaalis või praktikum idega kohvi
kus ja tantsupõrandal. Õhtu läks 
vahest ehk liigagi tem pokalt, sü ve
nem iseks ja hingetõm bam iseks aega 
andm ata, kuid ülikooli arvukast 
ta idlejaskonnast m ahtusid publiku  
ette  vaid üksikud solistid  ja kollek
tiivid.

Esim ese loengu pidas ülikooli 
teeneline rahvakunstiansam bel tee
m al «Eesti ja vennasrahvaste tants». 
Väljaspool E estitk i meeli köitnud  
ansam bli «Lakstigal» laul ei jä tnud  
m uidugi külm aks ka kodupublikut. 
Ja kanneldajad tõestasid veel kord, 
et rahvam uusikast ja -pillidest pee
takse kestva lt lugu.

Teist loengut viljastas põnevus
m om ent: kes astuvad üles kunagiste  
ja  praeguste üliõpilaste nimel? E na
m ik nim esid on am m u ja laialt tun 
tuks saanud: M argarita Võites on 
ülikoolis õppinud bibliograafiat, 
Kalm er Tennossaat ja Karl Kalkun  
on kunagised juuraüliõpilased, 
E vald  H erm aküla geoloogia- ja M a
tt Talvik žurnalistikaüliõpilane. 
Kõikidele praegustele üliõpilastele 
on sagedaste esinem iste kaudu häs
ti teada Tartu Akadeem ilise M ees
koori ansam bel ja so list Olaf Pri- 
nits. Toivo Tasa ja M ihkel Zilmeri 
ning Tiina ' Torni ja M argarita Its- 
kovitši duett.

Kõige meeleolukam  ja värvikam  
oli kindlasti naisvõim lejate etteaste. 
Seekord olid saateks valitud  peam i
selt moodsad rütm id, kostüüm ide ja 
valguse tulevärk ei võinud nõudli
kule publikule rahuldust pakkum ata  
jätta.

Ja kui kogu peoseltskond rek
toriga eesotsas ansam bli «Fix» (se l
legi so list S ilv i Vrait on meie v ilis t
lane) saatel jalga keerutas, tekkis 
veel kord tahtm ine öelda suure 
poeedi suu läbi:
. . . ju kõlavad kui kuljused  
kavalergardi kannused, 
ju  kisub kaasa m õtted-m eeled  
nii mõni tibatilluke 
parketil tantsiv jalake . . .

A ga  õues sadas sel ajal selle sü 
g ise esim est tõelist lund.

Juubelipeegli kirjutasid ESTER 
SANK, VARJE SOOTAK ja GEORG 
PELISAAR, pildid teg i JÜRI 
LAAN.

Rektor õnnitleb
ja tänab tehtud hea töö eest ülikoo
lis  HILDA KEPLIT ja EDUARD  
ADOVIT 60. sünnipäeval, TAM-i 
kontsertm eistrit, ENSV teenelist 
õpetajat AGO RUSSAKUT 50. sün
nipäeval, AINO-HELGI SUITI ning  
GUSTAV LIPPIN G U T.

T U N N U S T U S
EESTI NSV M INISTRITE NÕU

KOGU RIIKLIKU KIRJASTUSTE, 
POLÜGRAAFIA JA RAAMATU
K A U B A N D U SE  KOMITEE 
autasustab Tartu Riikliku Ülikooli 
kirjastus- ja trükiosakonna juhata
jat MARTA RAISM AD aukirjaga.
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Revolutsiooni kroonika 
16. sept. — 15. okt. 1917

17. september — V. I. Lenin asus H elsingist Viiburi, et pidada tiheda
mat sidet partei keskkom iteega.

25. september — Petrogradi nõukogu kinnitas täitevkom itee uue koos
seisu, m illes enam us kuulus bolševikele.

29. septem ber — V. I. Lenin kirjutas artikli «Kriis on küps».

K om som olikroonika
Kom som olikom itee istungil 11. oktoobril võeti ÜLKNÜ ridadesse v a s

tu Ülle Kadastik (arstiteaduskond), Harri Soom ets ja Otto Preem (m õ
lem ad õigusteaduskond).

Põhiküsim usena arutati matkaklubi «Patrioot» tegevu st. Ette kandis 
bioloogia-geograafiateaduskonna kom som olibüroo sekretäri asetäitja  
Mati Laine. Komitee hindas «Patrioodi» tegevu se rahuldavaks ning  
andis konkreetseid juhendeid töö edasiseks parandam iseks.

Kom som olikom itee istungil 18. oktoobril anti soovitus NLKP rida
desse astum iseks Urmas Murrele (ajaloot. V kursus) ja Jaan Ginterile 
(õ igu st. IV kursus). Kinnitati õ igusteaduskonna kom som olibüroo otsus 
Ahto Sirendi (õ igu st. II kursus) karistam ise kohta valju noom itusega  
arvestuskaardil kom m unistlikule noorele ebaväärika käitum ise eest.

Põhiküsim usena arutati aruande- ja valim isperioodi läbiviim ist kur
sustel, osakondades ja teaduskondades. Ette kandsid teaduskondade

1. oktoober — V. I. Lenin lõpetas brošüüri «Kas bolševikud suudavad  
riigivõim u enda käes hoida?»

3. oktoober — V S D T (b )P  Keskkomitee o tsu stas teha V. I. Leninile 
ettepaneku üm berasum iseks Soom est Petrogradi.

10. oktoober — V S D T (b )P  Keskkomitee istung. Võeti vastu  V. I. Le
nini koostatud resolutsioon relvastatud ülestõusu kohta. 
Valiti Keskkomitee Poliitbüroo eesotsas V. I. Leniniga.

11. oktoober — Petrogradis a lgas bolševike poolt kokkukutsutud Põh-
japiirkonna nõukogude kongress. Oma kirjas kongressi 
bolševikest delegaatidele m ärgib Lenin: «Asi seisab üles
tõusus, m ille võib ja peab otsustam a Piiter, M oskva, Hel
sing i, Kroonlinn, Viiburi ja Tallinn. Piiteri all ja P iiteris, 
just seal on võim alik ja tuleb otsustada ning läbi viia  
see ülestõus võim alikult tõsiselt, võim alikult hästi etteva l
m istatult, võim alikult kiiresti, võim alikult energiliselt.»

12. oktoober — a lg a s Eestim aa nõukogude II kongress, kus bolševikel
oli tunduv enam us. Tartu, Narva ja Rakvere nõukogud  
olid saatnud kongressile  ainult bolševikke.

15. oktoober — V S D T (b )P  Petrogradi Komitee arutas praktilisi rel
vastatud ü lestõusuga seotud küsim usi.

sekretärid ja teaduskondi kureerivad kom som olikom itee sekretäri ase
täitjad. Kom som olikom itee hindas aruande- ja valim isperioodi TRÜ 
kom som oliorganisatsioon is kordaläinuks. Teaduskondades paranes 
tunduvalt organ isatsioon isisese  töö tase, kom som olikom iteele esitati 
rida asjalikke kriitilisi märkusi üliõpilaste elu-olu parandam iseks, suu
renes kom m unistlike noorte ühiskondlik-poliitiline aktiivsus jne. Aru
ande* ja valim isperioodi käigus valiti esm akordselt kom som olisekretä
rideks Olaf Lukk (aja loo t.), Katrin Andra (b io loog ia -geograafia t.), 
Ülle Lepp (m ajandust.), Henn Vallim äe (kehakultuurit.) ja Andrus An- 
sip (keem iaosakond). Teaduskonnasekretäridena jätkavad uuel õppe
aastal tööd Mart Kull (arstiteadusk .), Ruve Sank (filo lo o g ia t.) , Kalle 
Kulbok (m atem aatikat.), Tõnu Laupa (füüsikaosakond), M adis Kallion 
(õ ig u st.) .

Arutati TRÜ ettevalm istusi allakirjutam iseks leninliku kom som oli ra
portile, m is saadetakse NLKP Keskkomiteele Suure Sotsialistliku Ok
toobrirevolutsiooni 60. aastapäeva puhul, sam uti eelse isva  rahvusvahe
lise üliõpilaspäeva tähistam ist ülikoolis.

«Et kõik oleksime isiksused ..»
Film iklubi kohtus A natoli Solo- 

nitsõni ja A leksandr K aidanovskiga.
A. SO LO N IT SÕ N  on oma 20-aas- 

tase näitlejapraktika jooksul tööta
nud paljudes kollektiivides, sealhul
gas ka Tallinna Vene D raam ateat
ris. K uigi ta on juba aasta id  tegel
nud peam iselt film iga, peab end ka 
teatrinäitlejaks ja austab teatrit.

«Aastaid koostööd A ndrei Tar- 
kovskiga on m ind suuresti m õju ta
nud. Tarkovski kujuneb paljudele, 
kes tem aga koos töötavad, vaim seks 
isaks. Nõnda on ka m inuga, ehkki 
vanusevahe pole meil nim etam is
väärne. Tõsi, tem aga on raske. P a
rim, mida tem alt kuulda võib: «Tä
na m ängisid sa üsna normaalselt!» 
Kui ta teeb film i, on kogu tem a  
isik seotud ainult sellega.

K oostööst Sergei G erassimoviga  
on jä tnud  palju eelkõige Gerassi- 
m ov kui pedagoog. Vestlused tem a
ga on aidanud paljut mõista.»

M issugune on näitleja ja režis
sööri vahekord — ideaalne ja te
gelik?

«Režissöör on ainus mees, kes 
film i teeb või ei tee. Vaid halbade 
režissööride puhul tuleb arvesse 
näitleja «mina» m aksm apaneku või
malus. N äitleja peab olema isiksus, 
tal peab olema oma maailm , oma 
sisem ine mina, kuid režissööri jaoks 
on ta vaid värv. Režissöör loob, 
näitleja vaid väljendab ekraanil te
ma tahet ja mida täpsem alt ta seda 
suudab, seda kõrgem al professio
naalsel tasemel ta on. Mida kõrgem

on režissööri tase ja mida selgem ad  
tema arusaamad, mida konkreetsem  
tem a idee, seda potentsiaalsem  on 
võimalus kunstiteose sünniks.

G. Panfilovi film is «Tulest kõrve
tam ata ei pääse» ja A. Tarkovski 
«Andrei Rubljovis» ei saa rääkida  
ei headest ega halbadest osatäit- 
m istest. N äitlejad täitsid a inult re
žissööri tahet ja järgisid  tem a m õ t
telendu  — ja sündis kunstiteos.»

Kas on ette näha mõnd kirjatükki 
Tarkovskist?

«Minu teada kirjutab vähem alt 
seitse inim est praegu Tarkovskist 
raamatut, õ ig e  varsti peaks ilm u
ma tun tud  kriitiku Olga Surkova  
raamat, m is on huvitav, ja täiesti 
võim alik, et seda lugedes võib avas
tada enda jaoks hoopis uue Tar
kovski.»

Mida Eesti film ist arvate?
«Eesti film idest on parim Gro- 

m onovi-M üüri «Põrgupõhja uus Va
napagan». On tunda režissööri m õ
tet ja kätt:»

A. K A ID A N O V SK I õppis in sti
tuudis teatrinäitlejaks. Tänapäeva

noortest režissööridest hindab 
A. K aidanovski oma kunagist kur
susekaaslast N ikita  M ihhalkovi kõi
ge enam. Ka K aidanovski pole eri
alale truuks jäänud: diplomeeritud 
teatrinäitlejast on saanud film inä it
leja. Tema jaoks on need kaks 
täiesti erinevad elukutsed. Teatrit 
armastab ta sellegipoolest. Oli vai
m ustatud Jaan Toom ingast kui E es
ti teatri lavastajast number üks.

«Pole nõus A natoli Solonitsõniga  
selles, et näitleja on vaid fu n k ts i
oon, vahend teostam a režissööri m õ
tet! N äitleja on alati sandis olu
korras. Noorena tahab ta m ängida, 
tal on energiat, kuid pole, m illele 
toetuda: pole kogem ust ega bio
graafiat. Ja see, kas töö õnnestub, 
oleneb peale kogem use veel psüühi
lisest seisundist, sisem iste lahkhe-. 
Iide olem asolust, isiksusest.»

M is Teid m om endil kõige enam  
huvitab? - •;

«Momendil tunnen erilist huvi 
looduse, loomade, kõige elava vas
t u S a m u t i  astronoom ia on huvitav, 
kuigi , ei saa pooltest asjadest aru. 
M ind huvitab .veel vanaslaavi keel. 
See on ju m inu emakeel, kuid  rää
g in  seda aktsendiga.

Ja peamine?
«Sa pead teadma, kust oled tu l

nud, m illest oled kujunenud, mis 
on sinu pärisosa, inimene. Ja lõ
puks — et me kõik oleksime isiksu
sed, m itte  funktsioonid!»

Vestluse panid kirja 
M E R R IT  JU R S ja 
A U N E  N U I A MÄ E

T aidlusf estivallle!
Oktoober on üle keskpaiga saa

nud ja esim ene voor taidlusülevaa- 
tusest kindlasti käim as. Teaduskon- 
dadesisene nim elt. Tore kuulda, et 
siin-seal on juba mitmed ärksamad  
«rebased» isetegem ise kunstis kaasa  
lööm as.

E s m a k u r s u s l a s t e  t a i d -  
l u s f e s t i v a l  toimub 2 4 .-2 6 .  
novem bril. Žürii valib välja pari
mad kursused ja huvitavam ad  
numbrid. Viim aseid näidatakse taas 
klubi lavalaudadel detsem bris, mil 
kavas lõppkontsert. Loomulikult on 
välja pandud ka auhinnad.

Pisut lähem alt nõuetest. Žanriva- 
lik on vaba. Võite «sitada ühtse 
program mi või. üksiknumbreid, luu
lepõimikuid, lavatükke, laulu, tan t
su ja lugupilli. V äga teretulnud on 
m uidugi originaalžanrid , om aloo
m ing. H indam isel arvestatakse ka 
osavõtjate hulka, m is aga m õistagi 
ei või hakata varjutam a kunstilist 
taset. Prooviruum ide ja atribuutika 
m uretsem isel saab abi m eie klubist 
(tel. 755-79) n ing ega  sealt neid
ki ära saadeta, kel kunstilise juhi 
näpunäiteid vaja.

Kursuse kultuurivolinik! Too fes
tivalil esitatav kava klubisse või 
am etiühingu kultuurikom isjoni. Sel
les olgu  m ärgitud pala, autor, esi- 
ta ja (d ), umbkaudne kestus.

Kui m idagi selgusetuks jäi, pöör
du abi saam iseks kultuurikom isjoni 
(vana kohviku peal) või klubi ju
hatuse poole.

Soovim e m ehist hoovõttu!
O rganiseerim iskom itee

6. oktoobril sai teatavaks, et Nobeli tän avu se kirjanduspreem ia pälvinu on 
hispaania luu letaja  Vicente A leixandre (s . 18Э8)). Aleixandre esindab XX sajandi 
H ispaania jõu list avangardistlikku luu leliikum ist, nn. 1927. aasta  põlvkonda, 
kuhu teiste  seas kuuluvad n iisugu sed  kordumatu andega poeedid nagu Federico 
Garcia Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillen, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Dä- 
m aso A lonso ja  Gerardo Diego. Juba varajastes kogudes v iivad sürrealistlikud  
otsingud Aleixandre n.-ö. puhta luu le  juurest reaalsuse sügavam a hum aanse  
tajuni, m ille väljenduseks on tem a m etafooridest rikkad nägem used o lem ise kos
m ilisest ja  ürglooduslikust (tellu u rsest) ü h tsu sest, Inimkonna avarast ja ü le
vast so lidaarsu sest. Tema luu lekogudest on tähtsam ad «M õõgad kui huuled»  
(«E spadas с о т о  lab los» , 1932), «H äving või arm astus» (La destrucciön о el 
am or», 1935), «Paradiisi vari» («Som bra del Paraiso», 1944), lü ü rilistest proosa
teostest «Maa kirg» («P aslön  de la tierra», 1935). Aleixandre «Kogutud luule»  
(«P oesias com pletas») ilm us I960, aastal, kuld hiljem  on lisandunud veel õ lge  
m itugi luu lekogu. 1968. aastal avaldati tem a «Kogutud teosed» («Obras comp
letas» ).

A lljärgnev tõ lge  on omamoodi haruldus: nim elt valm is see üh eaegselt — kuid 
vastastikku tä iesti o lenem atult — Ain Kaalepi tõ lk ega sam ast luu letusest (vt. 
«Sirp ja V asar», 14. X 1977). Neile kahele versioonile peaksid varsti täiendust 
tooma tõlkenäited A leixandre lu u lest ajakirjas «Loom ing».

Kõig i eest lau lab  poee t
/

Seal on nad kõik, ja sina nende m öödum ist vaatad.
Oh jaa, seal, kuis tahaksid sekkuda, ära end tunda!
Südam es pöörane vihur sind  hullum a paneb.
Ihu tum m ade sisevallide vastu  
valum assi m eeletut pritsleb.
Ja siis, oma viim se jõuga, sa otsustad. Jah, nad mööduvad.
Kõik nad m ööduvad. Lapsed on seal,- naised. Karmid  

mehed. Ühed m atused, pilgud.
Üksainus mass, ühine olend, rivisse koondub.
Ja sina, süda tõm bunud kokku, kram plev keset su üksildast 

valu, oma viim se jõuga uputad enda.
Jah, lõpuks end kohtadki sa, ennast leiad!
Tasa lased end võtta  seal lain eil. Vaikselt huljud.
Ja tõugatuna, hulpides, otsekui hällis, leebunud edasi kandud .
Ja sa kuuled kum edat heli, nagu sum bunud palvelaulu.
Need on tuhanded südamed,- üht unud üheksainsaks 

südam eks, m is sind  kannab.

II
Üksainus süda, mis sind  kannab.
Lahti ütle omaenese\ valust. Omaenda kokkutõm bunud  

südam el paisuda lase.
Üksainus süda läbistab sind, üksainus tukse  

sinu silm isse tõuseb, 
võim ukalt tungib su kehasse, sirgu ajab su rinna,

vehklem a paneb su käed, nüüd kus sa edasi kandud.
Ja kui sa korraks püsti end ajad, tean ma hästi, 

mida sa laulad.
Seda, mis kõigist tum edaist kehadest, otse lõputuist, liitunud on 

ja välguna vihvatand välja, 
seda, mis läbi kehade, läbi hingede äkitselt vabastab end 

sinu hõikes,
nende hääl see on, kes sind kannavad, kõrgele tõusnud  

tõeline hääl,
m illes sina võid kuulata ennast, milles sina, imestades, 

ära end tunned.
Hääl, m is läbi su kõri, kõig ist hajusaist südam eist 
õhus puhtana tõuseb.

II I
Ja kõigi kõrvade jaoks. Jah. Vaata, kuidas nad kuulavad sind.
N ad kuulavad iseennast. N ad kuulavad ühtainsat häält, 

m is nendele laulab.
Kui laulu enese mass, nad liiguvad nagu laine.
Ja sina, uppunud, lahustunud peaaegu, nende olemise 

ühe sõlmena ära end tunned.
Heliseb hääl, mis neid kannab. Ta maha heidab kui tee.
Kõik taim ed tallavad teda.
K aunilt nad tallavad teda, oma ihuga  

voolivad teda.
Ja tema end avali laotab ja  pakub ennast ja kogu mass nüüd rivis 

väärikalt möödub.
Ta kerkib kui mägi. Nende teel, kes lähevad.
Ja ta selge tipuni tõuseb. Ja laupade kohal 

särama hakkab päike.
Ja mäeharjal, oma ülevuses, kõik laulavad juba.
Ja sinu hääl on see, m is neid väljendab. S u  hääl, ühtne  

ja kõrgele tõusnud.
Ja vägevuse taevas, täiesti olev, suursuguselt 
nüüd vastu hüüab terve kaja inimesest.

H ispaania keelest tõlkinud  
JÜ RI TA LVE T



(Algus «TRÜ-s» nr. 27)
Kahepäevase teekonna järel ole

me niikaugel, et võime ründelaagri 
rajada. Selja taga on enam kui kilo
meetrine tõus mööda kaljuharja, mis 
kohati nugateravaks aheneb, ees 
Kazbeki lumeväljad. Asume umbes 
4000 m kõrgusel, praegu parasjagu 
pilvede ülemisel piiril. Meist kõrge
mal on selge taevas ja suurepärane 
vaade Kazbekile. Edasine marsruut 
näib olevat probleemideta, kui ai
nult ilma peaks.

Meenuvad read Parroti Kazbeki- 
päevikust: «Pilved, mis siiani meid 
olid ümbritsenud, olid nüüd meist 
allpool ja Kazbeki tipp selgelt näha. 
Ainult saabuv pimedus sundis mind 
kaljude varjus järgm is t  hommikut 
ootama, et siis veel enne päikese 
tõusu lähedast eesmärki vallutada. 
Kuid kahjuks oli saatus teisiti ot
sustanud. Olime kogu kohutava öö 

t  tormi ja lumetuisu tõttu ärkvel. P ak 
sud pilved matsid meid endasse, nii 
et me ei näinud kaugemale kui küm
me sammu ning torm m uutus üha 
tugevamaks.» Nii lõppes Parroti 
kolmas katse tippu tõusta. V aa ta 
mata vintsutustele kavatses Parro t 
veel uut tõusu üritada, kuid alanud 
sügistormid tegid selle võimatuks.

Tänapäeva alpinisti kaitseb tuule 
ja külma eest telk ja udusulgedest 
magamiskott . Ometi on mägedes 
ka praegu tihtipeale loodus inime
sest tugevam ja sellepärast a lus ta 
me hommikul lumetuisus tõusu üs
nagi ähmaste lootustega. Mida kõr
gemale, seda tugevamaks muutub 
tuul ja tihedamaks tuisk. Alles mõne 
päeva eest vaevlesime lõunamaise 
palavuse käes, nüüd oleme mingil 
imeväel südatalve sattunud! Orien
teerume nõlva kalde ja kompassi 
järgi, palju kasu on eilsest m ars
ruudi vaatlemisest.

Tempo on aeglustunud, mõjub 
kõrgus. Et 5000 meetrit on Kauka
suse tingimustes tõsine asi, seda 
nägime juba Elbrusel, kus mitu m ä
gihaigusest mahamurtud tipuürita- 
ja t  omal jõul enam laskudagi ei 
suutnud.

Parrot: «Me pidime ka tihti ringi 
minema ümber lõhede ja järskude

Toomas Täht

t£

lumeseinte. Nendele takistustele pi
dasime hästi vastu. Kuid ma tund
sin mingit erilist väsimust, mis 
mind iga 50 sammu järel puhkama 
sundis, ja mis kohe kadus, kui ma 
pool minutit puhanud olin.» Edasi 
kirjeldab Parro t  mägihaiguse süm p
toome: peavalu, iiveldus, meeleor
ganite taju nõrgenemine.

Meie oleme suurepäraselt aklima- 
tiseerunud, kõigil on selja taga m it
med tipud ja mäekurud. Seetõttu on 
ka enesetunne hea, kuid sedasama 
«erilist väsimust» tunneme meiegi. 
Algab seitsmes tõusutund. Tipp ei 
tohiks enam kaugel olla, a g a . . .  ka 
tagasi on meil vaja jõuda ja see 
teeb üha rohkem muret. Tuisk m a
tab väga kiiresti meie jäljed, mis 
viivad mööda ohtlikest pragudest ja  
järsakutest. Kui ilm veelgi halve
neb, oleme küll suurtes raskustes.

P aras jagu  ühel kõhklusehetkel 
ilm selgineb veidi ja üsna lähedal 
paistab midagi tumedat. Veel viima
sed ponnistused ja enam pole ku
hugi tõusta. Tippu on keegi kinnita
nud suure punase lipu. Niisamasu
gune lipp lehvis siin 1889. aastal. 
Selle viis üles topograaf ja alpinist 
Andrei Pastuhhov. Lipp paistis sel
ge ilmaga Vladikavkazi (praegune 
Ordžonikidze) tänavatele, tekitades 
linnaelanike hulgas elevust. Raevu
nud tsaarisandarmitele selgitas P a s 
tuhhov, et poes oli saada ainult va l
get ja punast riiet, valge lipp poleks 
aga lume taustal välja paistnud.

Alpinistidel ei ole kombeks tipus 
pikalt aega viita, ka siis, kui ilm 
on ideaalne. See tundub esimesel 
pilgul imelik — mille nimel kõik 
need pingutused ja tihti ka risk, kui 
eesmärgil olles ei ^aa vabalt võitu

nautida. Paraku ei jä rgne  alpinismi- 
marsruudil kulminatsioonimomendi- 
le — tipule — mitte kiire lõpp, vaid 
laskumine, mis sageli pole tõusust 
lihtsam ja nõuab igal juhul täit t ä 
helepanu. Praegu on ka ilm selline, 
et pole mingit tahtmist pikemat pea
tust teha. Laskume oma vaevumär
gatavates jälgedes, lisaks mätsib 
tuisk ka prilliklaasid kinni. Nelja- 
viie kilomeetri kõrgusel tuleb ka 
pilves ilmaga tumedaid prille kan
da, nii võimas on päikese ultravio
lettkiirgus. Aga prillidega ei suuda 
me tuisus «jälgi ajada». Eksime 
mitu korda jälgedelt, jõuame lõpuks 
järsaku servale, kus oleks lange- 
varje vaja. Asi paraneb alles siis, 
kui Karl ilma prillideta etteotsa 
asub. Selle eest pälvib ta kaaslaste 
tänu, parima jäljeküti tiitli ja . . .  
ränga lumepimeduse, mis alles ron
gis järele annab.

Kõik on siin maailmas suhteline. 
Praegu on meile täielikuks õnneks 
vaja vaid telki, mis tuule eest kait
seks, sooja magamiskotti ja kuuma 
teed, hästi kanget,  hästi m agusat ja 
hästi palju. Peagi valitseb meie 
täistuisanud laagris õnnis rahu, tor- 
mimühinaga võidu kostab laperda
vatest telkidest võimas norskamine.

Ka kogu ülejäänud laskumise ajal 
on ilm endine. Pikk ja tülikas ro
nimine lumistel kaljudel, närvesööv 
laskumine mööda kiviohtlikku kulu- 
aari, eskalaatorit meenutav kiire 
allasõit peenikesel rusul, lühike udus 
eksimine liustiku ületamisel, ja 
jõuame rajale. Ongi kõik — selleks 
korraks!

*
Tipus käisid praegune IV kursuse 

matemaatik Karl Ottas, Ivo P a r 
mas, Kalle Hansen, Jaan  Paaver ja 
Veiko Tamm keemia II kursuselt, 
Immar Puun ja Toomas Täht a rvu
tuskeskusest ja Aivar Pärgm äe 
EPA-st. Retke juhtis kogenud alpi
nist nooremteadur Hindrek Kriis.

Vilhelm 
Reiman
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Raske on kirjutada ansam blist, 
kes võlus juba esm akordsel kuula
m isel nii, et tekkis ühekorraga suur 
vaim ustus ja harras aukartus.

Ju tt on vanam uusikaansam blist 
«H ortus Musicus», kes esines 10. ok
toobril aulas. Kavas oli X V I sa jan
di prantsuse ja hispaania renes
sanss.

M ul ei ole varem õnnestunud  
«H ortus M usicust» vahetult kuulata, 
põgusast televiisoritu tvusest aga ei 
piisa, et lugeda end ansam bli tund 
jaks. Ka tem a viim ane duubelplaat 
kadus nii ruttu , et sellegi abil ei ol
nud võim alik ansam blist ülevaadet 
saada. N ii läksingi kontserdile va 
bana igasugusest arvam usest. H in
ges oli aga suur ootus: m ida pakub 
tänane õhtu, sest vanam uusika m õ
jub alati rahustavalt, sam al ajal 
pidulikult ja ülevalt.

Saali sisenedes m õjusid soodsa 
eelhäälestusena lavale valm isseatud  
pillid. Kavalehelt võis lugeda: vio 
la da gam ba, krum horn, zink, pom- 
mer jne. M õista tam ist jä tkus ter
veks õhtuks, et pille nim etustega  
vastavusse viia.

Ilm uvadki m uusikud. Kontserdi 
esimeses pooles kõlas prantslaste  
P. A tta in g n a n t’i ja A. de B ertrand’i 
looming. See oli tasane ja vaoshoi
tud  m uusika, m is haaras kaasa ja 
kandis läbi ajapiiride. Lüüriliselt ja 
m õtlikult kõlav kitarr 1. K limenko- 
va käe all toob tagasi reaalsusse.

Kava teine pool oli hispaania re
nessansiaegsest m uusikast. Võrrel

des prantslaste vaoshoitud, ju stku i 
sordiini all kõlavate teostega lõi 
siin välja hispaanialik elurõõm, 
särts ja tem peram ent. Kontserdi se l
les osas pääsesid rohkem m õjule ka 
lauljad. Neid iseloom ustab tugev  
vokaalne ja tehniline külg, hea d ik t
sioon, ansam blilisus.

Kõige rohkem meeldis mulle 
M. Tralla tugev ja jõuline hääl 
(a lt) , m is eriti ilm ekalt avaldus
F. de la Torre «Damos Gracias a 
Ti D ios’es». Kahju, et sõnadest aru 
ei saa — säärane m õte käis tihti 
peast läbi.

H ulgaks ajaks jäi kõrvu kõlama  
veel J. Escobari <rClamabati» a lgus, 
kus õrn sopran (H. M ustonen) ja 
m ahlakas bass (R. Ridbeck) laulsid  
duetti.

K ontsert lõppes särava ja hoogsa 
lauluga «Claros у Serenos», aga 
publik plaksutas kaks lisapala välja.

Saalist lahkusin tu lvil suurt vai
m ustust, kõrvus helisemas veel äsja 
kuuldud viisid. «H ortus Musicus» 
võitis m ind selle õhtuga vanam uu
sika tõsiste austajate ringi ja olen 
kindel, et ma ei olnud ainuke, sest 
kuulsin kõikja lt ainult kiitva id  hin
nanguid.

See m uusika puhastab ja sam al 
ajal kirgastab kuulajat. Igatahes 
tekitab ta soovi saada paremaks. 
Vanamuusika veenab oma rahvalik
kusega. Ja selles on m inu arvates 
üks ta suure m õjukuse põhjusi.

R EET R I H V K
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1. novembril algab uus kon tsertvestluste  hooaeg meie ülikooli m uu
sikahuvilistele.

Tahaks loota, ei need m uusikat tu tvustavad  kontserdid m uutuvad  
traditsiooniks.

K evadine F. Chopini kontsert näitas kasvavat huvi klassikalise m uu
sika vastu. Esim ese kontserdi teem aks on J. S. Bach, kellest teeme 
ju ttu  järgm ises lehes. Kontserdil aga kuulem e juba iga teose sisust, 
mis esitam isele tuleb.

Esinevad, nagu varem gi, Tartu M uusikakooli õppejõud, kuid seekord
sel kontserdil on võim alik kuulata ka orelim ängu, sest põhiosa Bachi 
loom ingust on k irju ta tud  orelile.

Head kuulam ist!
A N D R E S  M U R SA К, 

keemia fV  k.

T raditsioonilise VTK kompleksi kuu
luva kom somoli- ja am etiühinguorgani- 

T  1  I  •  satsiooni korraldatud sü g isk rossiga  on
I  l i l " !  | Л О  | 1 e  s iis  sedapuhku maha saadud. Ainult et

( 'J  U L t l U C l l “  joosti ülikooli 175. aastapäeva aastal ja
omamoodi osa juubelisuurusest langes  
ka sel perioodil korraldatud üritustele. 

l A A l r n i i r t i  Rõõmud rõõmudeks, valud valudeks,
1 1  l i  | | 4  v [ l  1 V T  tulem used on igal juhul kirjas. Noor-
I V /  v I X u l l O  V mehed läbisid lfftO m raja, neidudel oli

О  vaeva poole võrra vähem . Et asi m as-
sispordi huve teenis, tehti ka kokkuvõt
teid, lähtudes osavõtjate  arvust.

Tulem used teaduskondade kaupa

Kui õigusteaduskonna inimestest käis dis tantsil 44% kollektiivist, 
siis edasi hakkavad näitajad juba allamäge astuma. Matemaatikute pe
rest oli väljas 43%, majandusmehi ‘/s- Viimastele tuli veel 19. oktoob
ril lisa, sest objektiivsetel põhjustel oli hulk tullatahtjaid varem liht
salt kõrvale jäänud ja siis korraldatud n.-ö. epiloogjooksul sai kõik 
paika pandud.

Edasi_ tulevad pingereas filoloogia-, füüsika-keemia- ja  ars t i teadus
kond, lõpus ajaloolased 23,3%-ga. Ja resümee: üldse oli üliõpilasi vä l
jas  18. oktoobri seisuga 1462 ja  kui järgmise päeva tulemused juurde 
arvata, saab ümmarguse arvu täis. Ju siis ettevõtmine korda läks. 
Eelmistel aastatel sellise arvuni pole jõutud. Küllap tänavu olid süüdi 
kehalise kasvatuse ja  spordi kateedri koordineeriv töö ja hea ilm.

Tudengite omaentusiasmi kohalt tuleks suu kinni hoida. Andkem tõe 
le au: kui teadaandva kuulutuse peal oleks leidunud märge — vaba
ta h t l i k . . .

Sõsarüritusel kevadel tahaks näha jus t  organiseerituse ja pidulikkuse 
rõhutamist.  Et üritus ei kujuneks vormitäitmiseks. Käed tuleks külge 
lüüa komsomolil ja ametiühingul, kelle kompetentsi kross ju kuulubki.

Kes aga tänavu osa võttis, see omajagu rahuldust tehtust hinge sai. 
Tuulutati kasvõi kopsegi suitsust.  Osav mees lõi kogunisti kolm kär 
best korraga: võttis osa üritusest,  täitis VTK normi ning järgugi.

Hoogu annaks juurde õppejõudude ja teenistujate osavõtt. Tänavu 
oli neid vaid kümne ligi.

Osavõtnute üldarv 1500 on muidugi ilus ja ümmargune, aga arves 
tades meie ülikoolipere_ arvukust,  põhjust hõisata pole (lisades 10% 
erigruppi kuuluvaid üliõpilasi, saame üldprotsendiks 40).

Planeeritud oli kolme massispordiala läbiviimine: orienteerumine ja 
kross on seljataga, ees seisab MATK, mis toimub pühapäeval, 23. ok
toobril Vorbuse m äele. Kogunem ine kell 10 lauluväljakul.

Päras t  matka tehakse iildkokkuvõtted.
RAIVO LAASMÄGI

Noorsoolaulude konkurss,

M etsakalm istu m ändide alla sän 
gitati m aam ulda ülikooli kauaaeg
ne NLKP ajaloo kateedri juhataja, 
ajaloo-keeleteaduskonna dekaan ja 
õppeprorektor Vilhelm Reiman.

V. Reiman sündis 29. märtsil 
1903. aastal Pihkvas töölisperekon- 
nas ja om andas hariduse töölisfa- 
kulteedis ning M archlevski nim. 
Kom m unistlikus Ülikoolis Leningra
dis. 1929— 1937 oli ta Eesti kirjas
tuse «Külvaja», Välism aa Tööliste 
Kirjastuse Leningradi osakonna ees
ti sektsiooni juhataja n ing Lenin
gradi kirjastusasjade volinik. Blo
kaadi ajal toim etas ta sam as Ltr 
ningradi Raadio eesti saateid. Sot
sialistlikke ümberkorraldusi Eestis 
1940— 1941 asus V. Reiman tegem a  
Eesti Raadiokom itee juhataja ase
täitjana ning Riikliku Kirjastuse 
«Poliitiline Kirjandus» peatoim eta
jana.

Meie ülikooliga oli V. Reiman 
seotud aastail 1944— 1961, ta oli 
m arksism i-leninism i kateedri orga
niseerija n ing 17 aastat selle  juha
taja. Samal ajal täitis V. Reiman 
dekaani (1949— 1953) ja õppepro
rektori (1951— 1953) ülesandeid.
1950. aastal kaitses kandidaadiväi
tekirja n ing talle anti dotsendi kut
se. Sel ajal valiti teda korduvalt ka 
Tartu linna TSN saadikuks (1950— 
1960), EKP Tartu Linnakomitee 
liikmeks (1947— 1959); EKP KK 
liikm ekandidaadiks (1951 — 1953), 
EKP VI ja VII kongressi delegaa- 
diks, TRÜ parteibüroo liikmeks.
1961. aastast kuni surm ani töötas 
V. Reiman TPI NLKP ajaloo ka
teedris.

V. Reimani nõudliku käe alt on 
saanud m arksistliku ettevalm istuse  
tuhanded kõrgharidusega sp etsia 
listid , tem a juhtim isel hakkasid väl- 
a kujunema vabariigi esim esed  

m arksistliku etteva lm istusega  ühis
konnateadlased. Tema enda su lest  
on ilmunud lig i kaheksakümmend  
teaduslikku ja populaarset tööd. 
Eriti paelus teda uurim istöö Suure 
Sotsialistliku O ktoobrirevolutsiooni 
kohta, m ille toim um isest Eestis on 
ta avaldanud ühe esim est m onograa
fiaid «Eesti bolševikud võitlu ses  
Nõukogude võimu eest aastail 1917 
— 1918».

V. Reiman andis suure panuse  
nõukogude kõrgkooli arengule n ing  
ideo loogilisele  tööle vabariigis. Ta 
oli tahtekindel, töökas, printsip iaal
ne ja tagasihoid lik  inim ene.

Muru kasvab m ulla peale, mäles* 
tused tuhm uvad, töö jä ä b . . .

V1LMAR RÜ Ü S

Arstiteaduskonna

mis on pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäevale, toimub 3. novembril kell 20.30 klubis. Osa võtta soovi
jail registreeruda klubis hiljemalt 1. novembriks. Kaasa võtta esi ta ta
vate laulude tekstid, millele on märgitud ka sõnade ja  viisi autor. 

Parematele preemiad ja eriauhinnad.
Organiseerimiskomitee

Tähelepanu, 
tõlki|ad!

Neljapäeval, 27. oktoobril kell 18 
peahoone aud. 127 vestleb ilukirjan
duse tõlkimisest ja sellega seotud 
probleemidest OTT OJAMAA. Ooda
tud on kõik tõlkehuvilised üliõpila
sed, nii need, kes ülikooli tõlke
võistluses juba osalenud, kui ka 
need, kes sellest osa võtta alles ka
vatsevad.

NAK-i liikmed ja 
teised

8. detsembril on meil planeeri 
tud NAK-i kirjandussem inar. Osa 
võtta soovijail palume tuua küm 
mekond lehekülge oma loomingust 
Kirjanike Liidu Tartu osakonda 
(Õpetaja t. 12) hiljem alt 8. novemb 
riks. Töö varus tada  nime ja aadres 
siga. Seminari alguse kohta saa 
dame teate.

Juhatus

päev
M öödunud aastal pandi arstitea

duskonnas alus uuele traditsiooni
le — arstiteaduskonna päevale. Tä
navu korraldatakse see 21. oktoob
ril. Toimub rida üritusi, m illest 
tähtsam ateks on arstiteaduskonna  
nõukogu ja ENSV Tervishoiu M inis
teeriumi teadusliku õpetatud nõu
kogu ühine koosolek kell 10 TRÜ 
nõukogu saalis, kus arutatakse tea
duse saavutuste juurutam isega seo 
tud probleeme m eie vabariigis. Kell 
15 algab aktus aulas, kus akadee
m ilise loen guga esineb NSVL MTA 
korrespondentliige prof. P. B ogovs- 
ki. Sam as tehakse ka kokkuvõtteid  
tehtud tööst n ing arutatakse tu le
vikuperspektiive.

A rstiteaduskonna päevale ooda
takse rohkesti külalisi nii Tartu ra
viasutustest kui ka T allinnast ja 
te istest Eesti NSV linnadest. Küla
listel on võim alus tutvuda ka tea
duskonna kateedrite töö ja tegevu 
sega.

HEINART SILLASTU, 
korraldava kom isjoni esim ees

Suusamatkakool
Matkaklubi «Patrioot» eestveda

misel alustab tööd suusamatkakool. 
Kõigil matkahuvilistel tulla teisipäe
val, 25. oktoobril kell 20 peahoone  
auditoorium i 127.

NB!
Tänase ajalehe kujundasid I kursuse 

ajakirjandusüiiõpilased Helve Kuiv ja 
Rein Raudvere.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. üksiknum bri
hind 2 kop. Teil. nr. 5112. MB-05487.
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Nr. 30 Reedel, 28. oktoobril 1977 XXIX aastakäik

NSV Liidu  ülem nõukogu  
P re siid iu m i seadlus

Tartu Riikliku. Ülikooli töötajate 
autasustamise kohta NSV Liidu or
denite ja medalitega.

Suurte teenete eest teaduslikus 
ja pedagoogilises tegevuses ning 
Tartu Riikliku Ülikooli avamise 
175. aastapäeva puhu! a u t a s u s 
t a d a :

OKTOOBRIREVOLUTSIOONI
ORDENIGA

KOOP, Arnold Viktori p. — üli- 
kooH rektor, NSV Liidu Pedagoogi
kateaduste Akadeemia korrespon
dentliige, professor

TÖÖPUNALIPU ORDENIGA

PUSS, Karl Juhani p. 
õigusteaduse kandidaat

dotsent,

RAUDAAi, Ernst Johannese p. — 
kateedrijuhataja, professor, medit
siinidoktor

RAHVASTE SÕPRUSE 
ORDENIGA

KALITS, Johannes — kateedriju
hataja, professor, ajalookandidaat

ORDENIGA 
«AUSTUSE MÄRK»

VOLKOV, Ivan Nikifori p. — ka
teedrijuhataja, dotsent, ajalookan
didaat

KARD, Pau! Georgi p. — kateed
rijuhataja , professor, füüsika-mate- 
maatikadoktor

KASK, Arnold Hansu p. — profes- 
sor-konsuftant, Eesti NSV Teaduste

Akadeemia korrespondentliige, filo- 
loogiadoktor

KIRIS, Advig Juhani p. — ülikoo
li parteikomitee sekretär

KONKS, Jaan Jüri p. — profes
sor, ajaloodoktor

HAGELBERG, Raimund Rudolfi 
p. — kateedrijuhataja, professor, 
majandusteaduse doktor

MEDALIGA 
«TÖÖVAPRUSE EEST»

BEZZUBOV, Valeri Ivani p. — 
kateedrijuhataja, dotsent, filoloogia
kandidaat

KIIS, Voldemar Johannese p. — 
grupijuhataja  

METSA, Antidea Aleksandi t. — 
kateedrijuhataja, dotsent, pedagoo
gikakandidaat 

MÄLL, Johannes Jaani p. — dot
sent, õigusteaduse kandidaat 

NÕMMIK, Salme Jaani t. — pro
fessor, geograafiadoktor

MEDALIGA 
«EESKUJULIKU TÖÖ EEST»
LUMISTE, Ülo Gori p. — kateed

rijuhataja, professor, füüsika-mate- 
maatikadoktor 

MUTT, Oleg Viktori p. — kateed
rijuhataja, dotsent, filoloogiakandi
daat

PAST, Vello Elmari p. — kateed
rijuhataja, professor, keemiadoktor 

RAID, Lembit Tõnise p. — dot
sent, aja lookandidaat

SAAR, Zinaida Nikita t. — dot
sent, meditsiinikandidaat

HAAMER, Valter Pauli p. — üli
kooli kaugõppeprorektor

NSV Liidu Ülemnõukogu 
Presiidiumi esimees 

L. BREŽNEV 
NSV Liidu Ülemnõukogu 

Presiidiumi sekretär 
M. GEORGADZE

Moskva, Kreml 
21. oktoobril 1977

Eile toimus aulas ELKNÜ TRÜ 
komsomoliorganisatsiooni XXIV

aruande- ja  valimiskoosolek. Täna
ses lehes avaldame lühendatult sek
retär Kalle Liivi aruandekõne.

Sõnavõtud avaldame järgmises 
ajalehenumbris.

Tartu Riikliku Ülikooli komsomo
liorganisatsiooni 24. konverents tu
leb kokku äjal, mil kogu nõukogu
de rahvas tähistab Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäeva.

7. oktoobri! vastuvõetud NSV Lii
du konstitutsioon annab suured õi
gused nõukogude noorsoole ja tema 
organisatsioonile  — Leninlikule 
Komsomolile. Nende õigustega seon
duvad alati tänaste  üliõpilaste, hom
sete noorte spetsialistide kohustused 
oma kodumaa ees.

Tööpunalipu ordeniga Tartu Riik
lik Ülikool, mille taasavamise 175.

A rs tid  jä tkas id  t ra d its io o n i
Arstiteaduskond v a ag is  tehtut ja tegi 

plaane tulevikuks tavakohasel teadu s
konna päeval, 21. oktoobril. Häid sõnu  
tu levaste  tohtrite töö kohta oli tulnud  
ütlem a tervishoium inistri esim ene ase
tä itja  m editsiinidoktor Endel Kama 
(p ild il), ülikooli suurim a teaduskonna  
arenguperspektiividest kõneles dekaan 
prof. Lembit Allikm ets.

NSVL M editsiiniakadeem ia korrespon
dentliige  prof. Pavel Bogovski pidas 
seekordse akadeem ilise loengu teem al 
« K antserogeensed N-nitroosoiihendid». 
Päeva lõpul autasustati tublisid üliõpi- 
lastead lasi aasta  jooksul saavutatud  
uurim isalaste tu lem uste eest.

Teaduskonna päeva puhul andis in
tervjuu dekaan prof. LEMBIT ALLIK
METS.

Jüri LAANE foto

1. U liõpilasteadus on kõrges hinnas kogu ülikoolis, eriti heal jär
jel on ta aga  arstiteaduskonnas.

M illised on kavatsused edaspidiseks, arvestades seda, et teie üli
õpilased on üha tihedam alt seotud Vabariikliku Kliinilise H aigla 
tööga?

Ei ütleks, et üliõpilaste huvi iseseisva teadusliku uurimistöö vastu 
oleks viimase 10 aasta jooksul oluliselt kasvanud. Kasvanud on üli
õpilaste arv nii meie teaduskonnas kui ülikoolis tervikuna ja seetõttu 
on ka ÜTÜ tegevuse üldnäitajad mõnevõrra paremad. Uurimuslike 
võistlustööde arv on püsinud arstiteaduskonnas stabiilsena 50—70 va
hel, küll on aga  suurenenud referatiivsete ja  sanitaarhariduslike tööde 
osatähtsus ÜTÜ tegevuse kokkuvõtetes, ulatudes 70—80-ni aastas. 
Viimaseid on rohkem valminud psühhiaatria ja siinnitusabi-günekoloo- 
gia kateedrites.

Meie teaduskonna ÜTÜ aktiiv on väga tubli — sinna kuuluvad kõik 
nimelised stipendiaadid eesotsas V kursuse üliõpilase ÜTÜ esimehe 
Eero Vasaraga. Ka komsomoliaktiivist on praktiliselt kõik tegevad 
ÜTO-s, mis ilmselt ei jä ta  positiivset mõju avaldamata ülejäänud üli
õpilaskonnale.

Arvan aga (ja seda rõhutavad ka teaduses aktiivsed üliõpilased), et 
üliõpilaste huvi teadusliku töö vastu on otseselt sõltuv kateedrite ja 
iga õppejõu osalemisest uurimistöös. Ülikooli lõpetanute teaduslik ak
tiivsus on otseses seoses vastava teaduskonna teadusliku uurimistöö 
tasemega, selle kaasaegsusega, rahvusvahelise tasemega. Nii näiteks 
on üliõpilasi rohkem nende kateedrite ÜTÜ ringides, kus on tihedad 
üleliidulised ja. rahvusvahelised ieaduslikud sidemed (psühhiaatria,

konverents
aastapäeva me 14. ja 15. oktoobril 
tähistasime, on kogu kollektiivi 
aastatepikkuse tubli tööga pälvinud 
üleliidulise tunnustuse. Märkimis
väärne on olnud ülikooli ette sea
tud ülesannete lahendamisel ka 
TRU komsomoliorganisatsiooni osa. 
Kuidas täidab TRÜ komsomoli- 
organisatsioon NLKP XXV kong
ressi ajaloolisi otsuseid, millised 
ülesanded seisavad ees üliõpilas
konna kommunistlikul kasvatami
sel — seda arutab täna  ELKNÜ 
TRÜ organisatsiooni 24. konverents.

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ
TRÜ komsomoliorganisatsioon on 

lähtunud õppe- ja  kasvatustöö

neuroloogia-neurokirurgia, teaduskonnasisehaiguste jt. kateedrid, ve
resoonte kirurgia ja  meditsiini kesklaboratoorium jne.).

Muidugi on kliiniliste kateedrite töö üldine efektiivsus sõltuv ka baas- 
haiglate töö tasemest. Sõltuvalt sellest, kuivõrd kateedrid ja kliiniliste 
baaside arstid (baasapteegid, farmatseudid) arendavad koostööd kogu õp- 
pe-teaduslikus tegevuses, tõuseb spetsialistide ettevalmistuse kvaliteet. 
Selles lõigus on praegu põhirõhk asetatud üliõpilastele polikliinilise 
töö ja meditsiini profülaktilise suuna õpetamisele. Öppejõu-arsti tähe
lepanu terve inimese tervise kaitse probleemidele ei jäta positiivset 
mõju avaldamata üliõpilase (tulevase arsti, teadlase, õppejõu) isikule.

2. Missugusena näete oma teaduskonna päevi järgnevail aastail? 
Kuidas oleks võimalik üliõpilaste veelgi laialdasem kaasahaaramine nii
sugusel päeval?

Arstiteaduskonna päev toimus esmakordselt oktoobris 1976. Vastavalt 
teaduskonna nõukogu ja  rektori poolt kinnitatud statuudile on see 
iga-aastane uue õppeaasta algusele ja  senise tegevuse kokkuvõtetele 
pühendatud üritus, mis seob teaduskonna kollektiivi (õppejõude, üli
õpilasi) vabariigi tervishoiu süsteemis töötavate arstide ja farmat- 
seutidega. Üritusel on kaks põhieesmärki — esiteks, kasvatuslik, üli
õpilastele arsti (farmatseudi) kui teadlase, organisaatori,  kodaniku 
rolli rõhutamisega; teiseks, teaduslik, akadeemiline, sest sellel kuula
takse ettekanne väljapais tvalt teadlaselt olulise teadusliku probleemi 
kohta ja tehakse kokkuvõtted teaduskonna ÜTÜ tegevusest, antakse 
kätte autasud võistlustööde autoreile ja  parimaile üliõpilasorganisaa- 
toreile nii teadusliku tegevuse kui ka teaduskonna juhtimises osalemi
se eest. Samal päeval toimub ka vabariigi tervishoiuministeeriumi tea
dusliku nõukogu ja arstiteaduskonna nõukogu ühine istung, mis on 
pühendatud olulisematele teaduslikele ja  organisatsioonilistele küsi
mustele. Senisest kahest arstiteaduskonna päevast on üliõpilased ra 
huldavalt osa võtnud, kuigi õppejõudude ja üliõpilaste lootused selles 
osas olid suuremad. 250—300 üliõpilast meie suure teaduskonna kohta 
pole kahjuks suur arv. Arvan, et teaduskonna päeva traditsioon muu
tub arstiteaduskonna tegevuse orgaaniliseks osaks ja loodan selles 
eelkõige üliõpilaste peale, et nad ise teevad täiendavaid ettepanekuid. 
Oleks näiteks tore korraldada päevale järgneval laupäeval teaduskonna 
spordipäev, sest tervise kaitse on tervishoiusüsteemi põhiülesandeid ja 
füüsiliselt terve üliõpilane, tulevane tervishoiutöötaja ning õppejõud, 
ön palju edukam oma ülesannete täitmisel.

3. Mis tingis operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja orto
peedia kateedri avamise selle õppeaasta algul, eraldi viljeldi nimeta
tud alasid ju varemgi?

Eeltöö kateedri taasavamiseks on toimunud juba kolm aastat.  Tege
likult on kateeder asutatud möödunud sajandil N. Pirogovi poolt ja 
sellel on kuulsusrikas ajalugu (N. Burdenko jt.).  Kateeder oli ainult 
ajutiselt,  alates 1-954. aastast  ühendatud teaduskonna ja  hospitaalki
rurgia kateedritega. Praegu töötab selles kateedris tubli õppejõudude 
kollektiiv eesotsas professor Ennu Sepaga.

AARNE RANNAMÄE

Шеeedestdoni

ELKNO TRD organisatsiooni XXIV
suunamisel ülesannetest,  mis on 
meie ette seadnud NLKP XXV 
kongress.

Meie eesmärgiks on igakülgselt 
kaasa a idata kõrge kvalifikatsiooni
ga, poliitiliselt haritud ja ühiskond
likult aktiivsete noorte spetsialisti
de ettevalmistamisele kõrgkoolis.

Aruandeperioodil tihenesid side
med teaduskondade komsomolibü- 
roode õppesektorite ja teaduskon
dade partei- ja  ametiühingubüroode 
vahel. Õppesektori põhilisteks üles
anneteks oli teaduskondade õppe- 
ja kasvatustöö üldine suunamine ja 
kontroll.

Et tagada  veelgi stabiilsemat õp
peedukuse kasvu ja  õppedistsipliini 
paranemist,  on loodud kõigis tea
duskondades õppenõukogud, kuhu
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< Presiidiumi esimehe asetäitja, \  
\E N S V  Ülemnõukogu Presiidiumi ( 
0 esimees A rtur Vader. Ta andis
0 ülikooli töötajaile kätte kõrged d 
0 riiklikud autasud, N S V  Liidu or- J. 
O denid ja medalid, ning E N S V d  
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Eeskujuliku töö eest ja  seoses 
arstiteaduskonna päevaga avaldati 
kiitust professor Leo POKILE, dot
sentidele Mart KULLILE, Eugen 
MURAŠEVILE, Ülo LEPALE, va
nemteaduritele Ants KALLI КО R- 
MILE, Märt SAARMALE, Agu 
TAMMELE, nooremteadur Tiiu 
VIHALEMMILE, vanempreparaator 
Margot LIIBUSKILE, laborant 
Endla ANNILE ja üliõpilastele 
Mare TETSMANILE, Lauri GUS- 
TAVSONILE, Ants KIVISELJALE, 
Reeni BLUMBERGSILE, Aleksan
der KOŠELOVILE, Ingrid LIHTE- 
NILE, Sergei NAZARENKOLE.
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(Algus 1. tk.) Suurt tähelepanu pöörasime idee- Debrecenist, Veszpremist, Jyväsky- gern välja selgitada parimat teadus- ERKI vahel.
Ils-poliltilise kasvatustöö tõhustami- Jäst, Jerevanist, Odessast, Minskist, konda. Ü h i s k o n d l i k e  e r i a l a d e

kuuluvad dekaanid partei- ameti- sele järgmistes suundades: ELKNÜ Moskvast, Užgorodist, Samarkan- Paranenud on liikmemaksude ta- t e a d u s k o n d  teg u tse b  enam kui
ühingu- ia komsomolibüroode esin- TRÜ komsomoliorganisatsiooni et- dist jm. sumine. kümme aas ta t  ja  lõpetajate arv ula-
daiad õppenõukogu koordineerib tevalmistused NLKP XXV kongres- Sidemeid NSV Liidu ja  välismaa 0 n koostatud komsomolikonve- tub üle 2500.
k o iu  'õppe- ja  kasvatusalast tööd si vääriliseks tähistamiseks, sotsia- kõrgkoolidega peetakse peamiselt rentsil tehtud kriitiliste märkuste Esteetika ja eetika koolis oppis 
teaduskonnas ja  rakendab konkreet- ,istlik võistlus austava õiguse eest interklubi kaudu, samuti ka delegat- lahendamise plaan. Vastavad plaa- 1976. aastal 308 uhopilast, 1977. 
seid abinõusid õppe- ia kasvatustöö alla kir jutada Leninliku Komsomoli sioonide vahetamisega komsomoli- n jd tehakse ka teaduskondades. aastal vottis_ kooli tegevusest osa 
tõhustamiseks raportile; TRÜ kommunistlike komiteede tasemel. Pidevad sõprus- ligi 100 üliõpilast. Ülikooli rekto- 

Komsomolikomitee otsuse koha- noorte mobiliseerimine NLKP XXV sidemed on meil 39 kõrgkooliga K U L T U U R M A S S I L I N E  T Ö Ö  [aadi poolt organiseeritud kõne- 
selt kontrollitakse pidevalt õppetöö kongressi ajalooliste otsuste tund- NSV Ludus, sotsialismimaadest kooli lõpetas 1976. aasta  kevadel 
t ä i t u  ia nnnpdictcinliim !<тя%е- maõppimisele, propageerimisele ja  Debreceni Ülikooli, Veszpremi Kee- . 216 üliõpilast. Teaduskond valmis- 
mestri algul organiseerib komsomo- täitmisele; ülikooli komsomoliorga- mia-Tehnoloogia Instituudi ning fc f  u [ 1« ^  ? Vleü H kooHl^  Ы1 *ettJ  Kunstnik-dekoraatoreid, 
liirmnitPP nnnpcplitnr mnftdnnnri ses- nisatsioom ettevalmistamine Suure Krakovi Ülikooliga. faks  peamist suunda. uieuitKooniK. rahvatantsu- ja  peotantsuinstrukto- 
siftoni tulem uste nõhialiku arutelu Oktoobri 60. aastapäeva vääriliseks Meie rahvaste  sõpruse päevadest te ürituste korraldamine ja  nende rej j t näiteringide ning ansamblite 
kus ettekannetega esinevad õnne- vastuvõtmiseks; üritused, mis olid on osa võtnud ka Jyväskylä Ülikoo- organiseerimisele kaasaaitamine | uhte. Töötasid kodunduse ja  sport- 
nrnrptrbr õn n e? 8a kasvatus- seotud NSV Liidu konstitutsiooni li esindajad Soomest. 4nsnS teaduskondade kultuurlurituste er |alade rühmad. Ühtekokku õp- 
töö prodekaanid ja  õppesekto- projekti üldrahvaliku aruteluga Alates septembrikuust töötab tn- kontroll ja  suunamine. pjs i q e j  programmi järgi 873 üIi
ri te iuhataiad. Kavandatakse abi- n 'n £ NSV Liidu konstitutsiooni pro- terklubi juures olümpiagiidide kool, Hästi õnnestusid isetegevuskon- õpilast.
nõud õppe- ia kasvatustöö edasiseks tundmaõppimise ja propagee- millest võtab osa ligi 100 üliõpi- kurss, R Ü L -i.3 0 . aastapäevale pü- Edaspidi o n v a j a  erialasid laien-
o a ran d am isek s E riti printsipiaalselt rimisega; kommunistlike noorte ja  last. hendatud laulukonkurss ning Suure dada ja  osavõttu suurendada, sa-
on siin tegutsenud filoloogia- ja komsomoliaktiivi poliitõppuste süs- Sõjalis-patriootlik kasvatustöö toi- Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni muti ulatuslikumat propagandat,
füüsika-keemiateaduskondade õppe- teemi organiseerimine, selle efektiiv- mus tihedates sidemetes TRÜ eri- 60. aastapäevale pühendatud mälu- Plaanis on avada  ÜET raames
sektorid Seda näitab ka õppeedu- suse tõstmine, et tag ada  marksist-  õpetuse kateedri ja  ALM AVÜ TRÜ turniir. ühiskondlike komsomolitöötajate
l ^ s e  kasv neis teaduskondades 
1976/77. õ.-a. kevadsemestri! võrrel
des möödunud aasta  kevadise ses
siooniga (f iloloogiateaduskonnas 
10,3% (89,7%), füüsika-keemiatea-
duskonnas 4,3% (80,2% )).  lik-leninliku teooria, kommunistliku komiteega. Üks töö raskuspunkte Üleülikooliliste ürituste juures oli osakond. Selle tööst võtaksid osa

Öppe- ja kasvatustöö tõhustami- partei ja  Nõukogude valitsuse do- asub matkaklubil «Patrioot», mis mõeldud eelkõige üliõpilaste meele- teaduskondade komsprnolibüroo liik-
sele on kaasa aidanud üleülikooli- kumentide tundmaõppimine; kokku- tegutseb ELKNÜ TRÜ komitee juu- olukale vaba aja  veetmisele (kont- mcd (umbes 120 inimest),
line sotsialistlik võistlus «Austava võtete tegemine leninlikust arvestu- res. Klubi tegevus võimaldab üli- sertballid «Vanemuises», õhtud Klubil ja  komitee kultuurisektoril
õiguse eest alla kir jutada Lenin- sest «NLKP XXIV kongressi otsu- õpilastel osa võtta üleliidulisest TRÜ uues kohvikus, teatrietendused on tähtis osa üliõpilaste ideelis-po-
liku Komsomoli raportile NLKP sed ellu» ning leninliku arvestuse matkaliikumisest. Talvisel vaheajal ja  muusikaõhtud TRÜ aulas).  Tra- liitilisel ning esteetilisel kasvatami-
Keskkomiteele Suure Sotsialistliku «NLKP XXV kongressi otsused ei- organiseerib klubi talituriaadi.  1976. ditsioöniliselt olid populaarsed kam- sel. 1976/1977. õppeaastal tihenes
Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäe- Iu» organiseerimine; sõjalis-patrioo- a. saadeti välja 11 gruppi 98 ini- mermuusika kontserdid «öömuusi- tunduvalt nendevaheline ko n ta k t
vaks», mille esimese etapi kokkuvõt- tilise töö juhtimine; ajalehe «TRÜ», mesega. Matkapiirkonnaks oli Al- ka» nime all. Koostöö tulemusena sisustati sobi-
ted tehti 1977. a. aprillikuus. Lõpp- seinalehtede töö suunamine; mas- tai. 1977. a. ta lituriaadist võttis osa Teaduskondades olid kesksema- vate e ttekannetega meie tähtpäeva-
kokkuvõtete tegemine ja pidulik siliste poliitiliste ja  kultuuriliste 107 inimest 13 grupi koosseisus, teks tähtpäevadele pühendatud õh- üritusi, korraldati noorsoo- ja  pro-
allakirjutamine raportile toimub ürituste organiseerimine; TRÜ kom- Uuteks piirkondadeks olid Ida-Sa- tud, kohtumisõhtud teaduskondade testi laulude konkurss ning teadus-
1977. a. novembris. somoliorganisatsiooni sidemete tu- jaanid ja Kuznetski Alatau. Esma- vahel ning kohtumised huvitavate kondadevahelisi taidluskonkursse.

Komsomoliorganisatsiooni osa gevdamine ja arendamine tööstus- kordselt toimus V kategooria suusa- inimestega, diskoõhtud. 1977. aasta  kevadel korraldati tea-
tõstmisel õppe- ja  kasvatustöös ettevõtete, kolhooside, sovhooside, matk. TRÜ f i l m i k l u b i  tegevuse duskondadevaheline m älumäng «60
loeb ülikooli komsomolikomitee koolide ja pioneerilaagritega. Komitee juures tegutseb sõjalis- eesmärgiks on ideoloogiline ja es- aas ta t  Suure Sotsialistliku Oktoob-
tähtsaks ka kaadri õiget paiguta- Küsimused sellest, kuidas tõsta patriootilise kasvatustöö sektor, teetiline kasvatustöö üliõpilaste hui- rirevolutsiooni võidust*,
mist. Teaduskonna komsomolibüroo TRÜ komsomoliorganisatsiooni idee- mis töötab tihedas koostöös eriõpe- gas, nõukogude ja kogu maailma Diskoohtud on võitnud laia popu-
tähelepanelikku ja prntsipiaalset lis-poliitilise kasvatustöö efektiiv- tuse kateedriga. On korraldatud progressiivse filmikunsti tu tvusta- laarsuse. Elavat osavõttu ja huvi
suhtumist õppetöö küsimustesse on sust ja  kvaliteeti, olid ja  jäävad kohtumisi kodusõja ja  Suure Isa- mine ja propageerimine. Peetakse leidis diskorite konkurss,
m ärga ta  eriti nendes teaduskonda- peamiseks ja määravaks ELKNÜ maasõja veteranidega, sõjakangelas- silmas vajadust anda  ettevalmistus
des, kus komsomoliorganisatsiooni TRÜ komitees, aga  samuti teadus- tega, korraldatud ts iviilkaitsealaseid filmikunsti alustest tulevastele ope- E U E  
eesotsas on õppetöö eesrindlased, kondade komsomolibüroodes tehta- võistlusi, massilisi laskevõistlusi tajatele. Aruandeperiood hõlmab E Ü E  

TRÜ komsomolikomitee peab vä- vas ideelis-poliitiiises kasvatustöös. VTK normide täitmiseks. 1976/77. õ.-a. kuulus filmiklubisse kolmeteistkümnendat ?a * neliateist- 
ga oluliseks ka õppetöös silmapaist- Pidevaks, kõikehaaravaks töö- Mõnevõrra uueks töölõiguks on 308 üliõpilast ja  92 teenistujat. kümnendat töõsuve 
nud üliõpilaste esiletõstmist. Nii on vormiks on l e n i n l i k  a r v e s -  TRÜ k o m s o m o l i  a j a l o o  Aasta jooksul korraldatud 24 uri- v 1970 aastal oli EÜE jaotatud 
ELKNÜ TRÜ komitees välja pan- t u s  ja  ü h i s к о n d 1 i к-p о 1 i i t  i- u u r i m i n e .  Seni oli seda tehtud tusel näidati 15 täispikka m ängu- k . Vsrmni ia ч r>HH<nnrla TPÜ 
dud kõigi nimeliste stipendiaatide l i n e  p r a k t i k a .  teaduskondade tasemel. TRÜ NLKP filmi, 10 dokumentaalfilmi, peeti 14 | т <еп„ и  töötasid ka K ana las  ja 
fotod, igas teaduskonnas antakse Üks ideoloogiasektori põhiülesan- ajaloo kateedris ja  NSVL ajaloo ka- filmikunsti tu tvustavat loengut Qägarini (jmias Ungari ia Poola 
igal semestril välja õppe- ja  ühis- deid on komsomoliaktiivi väljaõpe- teedris on valminud mitmed kur- (nende hulgas 8 mitmesugustele fil- ^y _ s ’ Ä 
kondliku töö eesrindlaste autahvel.  tamine, milles võib eristada koltne suse- ja  diplomitööd. Sügissemest- mikunsti probleemidele pühendatud EÜE-76-st võttis osa ligi 2600 
1976. a. sügisel autasustati  170 tasapinda: üSeülikoolilised, sektorite riks tõusis see töö kvalitatiivselt temaatilist õhtut). Filmikunstiala- m a jeyjast sealhulgas TRÜ-st 576 
TRÜ üliõpilast ÜLKNÜ KK ja ja  teaduskondadeõppused. uuele tasemele: jõuti TRÜ koinso- seid teadmisi andis prof. J. Lo*ma- Qj-0pjja s i ’ nefst välisrühmades 42, 
NSVL Kõrgema ja  Keskerihariduse Üleülikoolilisi aktiiviõppusi orga- moli ajaloo üldistatud uurimisele, ni juhendatud erikursus «Filmi- | ejs^gs liiduvabariikides 65 * 
Ministeeriumi rinnam ärg iga  «Eesku- niseerib komitee eesotsas ideoloogia- 4. oktoobril 1977. a. toimus Suure kunsti keel», mis jätkub käesoleval Malevasuvel viiakse malevlaste 
juliku õppimise eest». ja  organisatsioonilise töö sektoriga. Oktoobri 60. aastapäevale pühen- õppeaastal.  poolt ellu laiaulatuslik ideelis polli- 

1976/77. õ.-a. toimus esmakord- Õppustest võtavad osa komsomoli- datud 1 TRÜ komsomoli ajaloo Kogemusi vahetati TPŽ ja Le- j;.jjse kasvatustöö programm mille 
selt ülikooli nimeliste stipendiaati- aktivistid alates komitee sekretäri- konverents. ningradi kino «Molodjožnõi» filmi- eesm argjks 0n aktiivselt kaasa ai
de kohtumine ülikooli rektori prof. dest kuni kursuste komsomolibüroo- 1976. a. sügisel ilmus «Üliõpilas- sõprade klubiga. ^ ata  tulevase spetsialisti kasvata- 
A. Koobiga. On veel suuri reserve de sekretärideni. 1976/77. õ.-a. koos- teatmiku» esimene väljaanne. Prae- T e a t r i  к l u b i  koosseisu kuu- mj ' eje 1975 a möödus X viisaas- 
õppe- ja  kasvatustöö parandami- tati õppuste plaan 32 tunni ulatu- gu on toimetamisel järgmine. !ub 30 ü liõpilast Tegevuse põhi- a jj p earöhk 0jj pööratud 
seks ühiselamutes, nõukogude üli- ses. Tutvuti komsomolielu põhi- O s a v õ t u l  k o m m u n i s t i l -  suundadeks on teatri propageerimi- 155 kvaliteedile 
õpilastele omase suhtumise kujun- probleemidega, ühiskondlike orga- k e s t  l a u p ä e v a k u t e s t  on ne üliõpilaskonna ja kooliõpilaste y saks koduvabariigile töötasid 
damisel õppetöösse ning peremehe- nisatsioonide juhtimise teooriaga, tähtis koht üliõpilastes kommunist- hulgas ning klubi liikmete teadmis- tänavu suvel 3 TRÜ malevarühma 
tunde kasvatamisel üliõpilaste käsu- Suurt täh tsust  osutati kohtumistele liku töössesuhtumise kujundamisel te ja  huvi süvendamine teatrival- | (arj*a |as j(omjs ia Tjumenis Enam 
tusse antud varade kasutamisel.  partei, valitsuse ja komsomoli juh- ja  nende teadlikkuse tõstmisel. las. _ kui 60  ̂üliõpilast oli Ungari ja 

Meie tegevuse üks olulisemaid tivate tööta ja tega  (V. Väljas, I. 16. aprillil 1977 toimunud Üheks klubi ülesandeks on üliõpi- p 00 ja ц\г_8 ö 
suundi on š e f l u s t õ ö  ü l d h a -  Nuut, A. Koop, 1. Toome, J. Lott).  V. I. Lenini 107. sünniaastapäevale lastest teatriretsensentide-kriit ikute
r i d u s k o o l i d e  k o m s o m o l i -  Ülikooli ideoloogiasektoril lasub ja Suure Oktoobri 60. aastapäevale kasvatamine. 1S75/76. aastal toi- suvernaleva tegevus
j a  p i o n e e r i  o r g a n i s a t s i -  ülesanne kureerida rahvusvaheliste pühendatud kommunistliku laupäe- mus retsentsioonide võistlus, pare- * ^
o o n i d e g a .  Kõige massilise- suhete ringi ja  interklubi. Mõlema vaku ajal koristasid üliõpilased mad tööd avaldati nii ajalehes 1976. aastal töötas TRÜ suvema-
maks ja vil jakamaks töövormiks 011 klubi tööst võetakse osa. Toomemäge ja tegid suurpuhastuse «TRÜ» kui ka vabariigi ajakirjan- fevas 354 üliõpilast, 1977. aastal
keskkooliõpilaste erialaringid iga Suure töö on ä ra  teinud RSR. TRÜ ühiselamutes ning auditooriu- duses. 458, neist 40 mõlemas vahetuses,
teaduskonna juures ( v ä l ja a r v a tu d  17. septembril 1976. a. toimus mides. Palju üliõpilasi töötas Tartu K u n s t i k a b i n e t i  töö ees- Malevlased töölasid peamiselt
kehakultuurit.) TRÜ peahoone ees solidaarsusmii- linna heakorrastustöödel. märk on praktilise tegevuse kaudu ülikooli vanade hoonete remontimi-

Kõik erialaringide liikmed on ting fašismi ja  rassismi vastu võit- EÜE-s tehti suvel 3 kommunistlik- arendada . üliõpilaste kunstimõist- sel ning uute ehitusel. 1976. aastal
saanud endale liikmepiletid, mis levate rahvastega  ja Musta Aafri- ku laupäevakut. m is t  Koos Tartu Kunstnike Maja- olid peamisteks objektideks TRÜ
annab õiguse osa võtta TRÜ kom- kaga. 11. novembril organiseeris Septembrikuus vabariigi majan- ga  on organiseeritud noorte ühine Teadusliku Raamatukogu ja Vane-
somolikomitee ja TRÜ klubi poolt RSR ülikooli klubis poliitilise prog- dites koristustöödel viibinud üliõpi- graafikaring. _ muise tn. 46 õppehoone, 1977. aas-
korraldatud üritustest. rammi, kus paljastati kodanlike jas te laupäevaku töötasu kanti Kevaditi on korraldatud oma üli- tal raam atukogu ja füüsikakorpus,

Peale erialaringide on oluline ka ideoloogide propagandavõtteid. 23. noorsoo- ja  üliõpHasfestivali fondi, õpilaste aastatöödest näitusi TRÜ peahoone ning teised õppehooned,
keskkoolide komsomoli- ja  pioneeri- detsembril korraldas RSR üleülikoo- v vanas kohvikus. Kahel korral eks- Üliõpilased töötasid meie šeffette-
organisatsioonide kureerimine, lälise poliitilise mäluturniiri, millest O R G A N IS A T S IO O N I- poneeriti üliõpilaste töid šefluskor- võtetes, botaanikaaias, vastuvõtu-
Praegu töötab lisaks pedagoogilise võttis osa 8 võistkonda. x ras ^ar tu  I Eriinternaatkoolis.  ̂ komisionis, raamatupidamises,
praktika programmile koolides 20 Ringi liikmed tegelevad peale b ibH IN Ii ,  Ш О  Näitused kohvikus, samuti ka kaadriosakonnas ning arvutuskesku-
üliõpilast ühiskondlike klassijuhata- teadusiiku uurimistöö ka loengulise i™ ühiselamutes peaksid muutuma re- ses.
jatena, rühmajuhtidena ning pionee- tööga. Peamiseks töövormiks on \  , , a  anaeperiooaiie lan- g Ujaarseiks, tih ed am ak s peaksid ku- 1977. a. kuulus TRÜ suvemalev
ri juhtidena. igal suvel töötab ligi suure ja väikese ringi tegevus. 2 “  junema sidemed kunstikabineti ja  ametlikult E Ü E  koosseisu.
300 üliõpilast pioneeri juhtidena 17. septembril toimus suur ring, ™.n<r. K°™s°nolldokumend.d  va-
pioneerilaagrites.  Eesti öpilasmale- mille viis läbi T. Alatalu. 22. april- £ t a t ,  -  « И е  W W ® » » © © ® ©
va röhmakomandörldeks oli tä- H peeti miiting rahvaste sõpruse hetamise- p*erioodi, suurenese me|;  Д  * ENS V Ministrite Nõukogu J .
n a v u -5  uliop1 as . . L11 У , - о е о  i i n  pere 95 liikme võrra. # 4 l ^ « C I S i J S T d i l l l S S  ENSV Ametiühingute Nõukogu an-

Juba mitmendat a as ta t  korralda- 2 0 . -2 2 .  mail to ,mus RSR-t 111 Ana|iiiisiti komm„ nistlike nnorfp tasustasid seoses ülikooli luubeliga
takse teaduskondades lahtiste uste teoreetdme konverents „  ||е(|(е val|e!amis!, H I  —  — ----- — ------------—  kauaaegse viljaka tõö eest oma au-
paeyi tulevastele Ohopilaskandidaa- Tartu Innas on RSR juba  aas- ^  aneko |d_ Sel|e tu ,em “se_ Seoses valjapaistvate saavutuste- kirJaga Jllhan Al)L1 Hara,d EP.

1 T'h" ii , . . . . , ir-psf nrnnarrardatf  V(?nna я«?^пч1е na seati sisse komsomolikoosolekute j a LERIT, Mati KILPI, Feliks K1N-Tihedad sidemed on m eiekom so-  Ilsest p ropagandas t  Imna asutuste, pro ,okol| ide blanketid eesti ja vene duslikus toos, ühiskondlikus tegevu- KAR1T, Ago KÜNNAP1T, Eduard
mol,organ,satsioonil H. Kullmanl f ^ o t e t e k e e l e s ,  komitee otsuste blinketid, ?es n(m * ' u.ul?el! . P ^ n  .au- LAUGASTET, Harri LINGI, Li
mm. kutsekeskkooliga. i s t e J a  h« j e £ -  ^  komitee liikmete ja  teaduskondade tasus tas  ENSV Tervishoiu Mmlstee- L 0 IT I , Ш л е  PEEPÜi  Andres

tooI toimub ühingu .Teadus» vahen- komsomo|ibüroo sekretäride kindlad f 1“ !" ars titeaduskonna paeval au- pARLl, Mihkel RATAST, Jaan
IDEOLOOGILINE K U  r.liSnll,,.!» vastuvõtuajad komsomolikomitees, ^ lria Sa P™ '  t p d ' . t ' REI NET1T,  Olo SAAGI, Toomas
K A S V A T T I S T j l t t  Suurt to5d ü l i õ p i l a s t e -  kõmmu- komitee sekretärid kureerivad kom- S^rrnun VAHI ERIT, Elmai- VASA~ SULLINGUT, Leonid STOLOVIT-
K A S  V A I  U S T 0 O  nisthke noorte internatsionaalsel som o |iteM  konkreetses teaduskon- .RAT- ^ r v o  TIKKU, professori kt. SIT, j ohannes TAMMEORGU,

kasvatamisel teeb TRü i n t e r -  Leo NÜ-RMANDIT, Hemart SIL- н апч TRASSI Endel TÜNDERIT
Oleme taotlenud oma tegevuses, k l u b i ,  mille ülesannete hulka * LASTUT, dotsente Aino DANILO- ;a Arnold VAIKSAART

et ideoloogiline töö oleks maksi- kuulub ülikoolis viibivate külalisde- TRÜ komsomolikomitees on teh- VITŠIT, Johannes TAMMEORGU,
maalselt plaanipärane, et seda teh- legatsioonide vastuvõtmine; giidide tud 60-lahtriline nn. infopostkast,  vanemlaborant Daisy PALMI, va-
taks tihedas seoses meie m aa ma- ettevalmistamine «Inturistile» ja  kus igale aktivistile on eraldatud nempreparaatoreid Margot LIIBUS-
janduse ja kultuuri a renguga, et «Sputnikule», sidemed TRÜ-s õppi- oma lahter. On sisse seatud ühtne KIT, Endla KUSI, Arnold K REISI, PROPAGANDISTID’
ideoloogilises kasvatustöös oleks vate erinevatest rahvustest üliõpi- kaustade nomenklatuur (74 kausta),  vanemteadur Ants KALLIKORMI,
arvestatud kõigi noorsookategooria- lastega; õhtute korraldamine erine- korrastatud  komsomoiidokumendid, vanemõpetajaid Aade LIIGANTIT, Esmaspäeval, 31. oktoobril kell 14
te huve, et tegeldaks iga kommu- vate maade ja rahvaste kultuuri mis kuuluvad üleandmisele partei- Kalev ULPI, Enno HANSSONI ja toimub EKP Tartu Linnakomitee
nistliku noorega. Ainult selline lä- tundmaõppimiseks; ideoloogilise ja  arhiivi. On sisse viidud perfokaar- üliõpilasi Eero VASARAT, Toomas loengute saalis (21 . Juuni t 2 1
henemine tagab üliõpilasnoorsoo internatsionaalse kasvatustöö teo- tide süsteem komsomoliaktiivi koh- ASSERIT, Arvo ROSENTHALI, Su- korrus) õppus metoodikaaiastes kü-
marksistlik-leninliku maailmavaate, reetiiised probleemid; sidemed ta, sest kokku on meie komsomoli- lev HALDRET, Ants LÕHMUST, simustes seoses NSV Liidu uue
sügavate  kommunistlike veendu- NSV Liidu ja  välismaa ülikoolide- organisatsioonis ligi 1000 aktivisti. Jüri BORODIN1, Mihhail GUSSI, konstitutsiooni tundmaõppimisega
muste, kodanikukohuse ja patriotis- ga. Teaduskondade üüõpilasüritustest Anna PINTŠUKOVAT, Reet KÕI- poliitharidusvõrgus Osa võtma
mi, kommunistliku töössesuhtumise Aruandeperioodil viibisid TRÜ-s antakse ülevaade samuti perfokaar- VU, Mart KULLI, Reeni BLUM- oodatakse kõiki ülikooli propa^an-
tegelikult efektiivse kujunemise. külalisdelegatsioonid Krakovist, tidel. Nii on kom som olikom itees ker- BERGSIT, Pille SIKKU. diste.



Õppim ine on meie peam ine ülesanne
S elleks me ju siin ülikoolis olemegi. Selge on ka, et selle olemise 

lõpptulemuseks peab olema kõrgesti kvalifitseeritud, poliitiliselt 
haritud ja ühiskondlikult aktiivne noor spetsialist. Sinnapoole 

me püüame ja rõõmustame, kui tulemusi iseloomustavad arvud — esi
algu on see peaaegu ainus ja tõenäoliselt mugavaim moodus õppetöö 
kohta arve pidamiseks — tõusu näitavad. Ja  rõõmustamiseks on põh
just: õpiedukus ülikoolis on üha paranenud (1974/75 — 87,1%; 1975/76
— 89,1%; 1976/77 talv — 90,1%, kevad — 89,2%). Aga need on vaid 
arvud, mille suurenemisest me võime rääkida küll kui positiivsest ten
dentsist, kuid ei saa salata  nende taga  olevat sisulist praaki. Kõik 
õppetöö arvnäita jad võiksid olla kõrgemad, kui oleksid ära kasutatud 
olemasolevad reservid: õppedistsipliin ei ole kogu ülikoolis veel rahul
dav. Õppedistsipliini Sellest on siin ja seal küllalt palju räägitud, aga 
reaalsete tulemusteta. Tõenäoliselt ei tule siitki midagi niisugust, soo
viks on vaid igapäevases tegevuses tekkinud mõtteid arutlemiseks ja  
uute mõtete tekitamiseks rahva ette tuua, et siis ühisel jõul mingi rahul
dava lõpptulemuseni jõuda.

Tuleb tunnistada, et meie üliõpilane on hoolimatu oma igapäevaste 
ülesannete täitmise suhtes (vt. ka «Kui koostatakse k ä sk k i r ja . . .» ,  
«TRÜ» nr. 19, 1977). Sellesse suhtutakse mitmeti: kaaslaste seas on 
paraku läbi löönud «täiskasvanud inimesed, ise teavad, mis teevad», 
ülevaltpoolt reageeritakse peamiselt karistustega. Mõneti sisulisem on 
«häbi-häbi, ise tulevased õpetajad ja tootmisjuhid, aga nii lohaka töös
sesuhtumisega», sest tõepoolest, kuidas saab teistelt nõuda, kui endal 
distsipli iniga raskusi on. Ja vaevalt see hoolsuski üleöö tuleb. Ühel 
päeval on vaja lihtsalt tundm atus kohas vette hüpata ja eelkõige en
dale oleks siis parem, kui suudaks ka välja ujuda.

M illes on siis asi? Kas ei ole me ikka veel suureks saanud, ootame 
ikka veel läbivedamist? Arvatavasti on asi lihtsalt selles, et me 
ei tunne end i s i k l i k u l t  vastu tavatena resultaadi eest. Kõik 

saab alguse mentaliteedist , mis kesk- (aga tõenäoliselt juba  alg-) koo
list kaasa võetakse: seal — õpetaja peab mulle niikuinii selle «kolme» 
välja panema, siin — aga  tervet kursust niikuinii eksmattida ei saa. 
Muidugi ei tohi niisugust suhtumist üldistada, kuid klassi ja  kursuse 
tööstiil ei saa selle liikmetest küll kedagi puudutamata jä t ta .  Võiks 
arvata, et üliõpilaste distsiplineerimatu osa moodustavad mittekommu
nistlikud noored, tegelikult on suhe aga enam-vähem võrdne ja kom
munistlike noorte õpiedukuski pole oluliselt kõrgem.

Asjatu ja rumal oleks oodata mingit kvalitatiivset muutust paremuse 
poole ainuüksi surveabinõusid kasutades. Seepärast tundub eriti ab
surdsena igasuguste  komisjonide ja nõukogude loomine, kelle ülesan
deks on järelevalvamine ja  karistamine, aga mis tegelikus funktsionee
rimises takerduvad oma ülesannete ebaselgusse. Eelkõige tuleks uurida 
p õ h j u s i .  Ja  kui juba olukorra parandamise kallale asuda, siis peaks 
tõenäoliselt a lustama isikliku vastu tuse kujundamisest.  Tuleks teada
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saada ja tingimata, võib-olla isegi ennekõike arvestada võimalikult 
paljude üliõpilaste (ka mahajääjate) ettepanekuid õppetöö korralduse 
kohta. Peaks saavutama, et keegi ei tunneks end mutrikesena tohutus 
masinavärgis, mille logisemisest midagi ei olene, vaid et igaühel on 
õigus kaasa rääkida ja igaühest oleneb tulemus. See ju ongi vas tu
tamine.

S elleni jõuda aga  polegi nii lihtne. Kõigepealt tuleks vahest tu n 
nistada, et 100-protsendilise osavõtu nõudmisega on la t t  liiga 
kõrgele seatud. Seda nõudmas ja kontrollimas võiks ju ka masin 

olla, mis põhjusi arvestamata kõik süüdi mõistab. Aga inimesel peaks 
olema võimalik inimlikest põhjustest aru saada, neid tuleb ikka vahete
vahel ette. Muidugi ei saa nii seletada 50-tunnilisi puudumisi, aga 
tuleks ka teist võimalikku seletust näha: ehk ei olegi viga ainuüksi 
üliõpilastes. Võib-olla on loengutest puudumise põhjused juba õppetöö 
korralduses, õppeplaanide ülekoormatuses. Kui kursusel on 40 tundi 
nädalas ja  7 eksamit sessioonil, siis on seda juba liiga palju ja täiesti 
loomulik, kui millelegi käega lüüakse. Aga iseseisev töö, erialane ene
setäiendamine, ühiskondlik tegevus? Sellele kuluvat aega ei ole ega 
saagi vist keegi kokku arvata. (Praegu on küll TRU kommunistliku 
kasvatuse laboratooriumil ja  kõrgema kooli kompleksse uurimise labo
ratooriumil käsil üliõpilaste ajabüdžeti uurimine.) Aga tudeng tahab 
ka teatris ja  kinos käia, uudiskirjandust lugeda, lihtsalt puhata. Täiesti 
loomulik, et kui millestki loobutakse, siis vähemhuvitavast,  ja  tuleb 
tunnistada, et selleks vähemhuvitavaks võib paraku ka loeng olla, mis 
halval tasemel esitatud või mis juba trükis ilmunud. Ja kindlasti ei ole 
esimese-teise kursuse üliõpilasel mitte ainult «vaba voli hinnata loen
guid ja  teisi õppetöövorme oma äranägemise j ä r g b ,  vaid nad lausa 
peavad seda tegema.

Kindlasti on veel palju muidki põhjusi. Alles nende tundmaõppi
mise järel peaksime minema mitmesuguste mõjutamisvahendite 
juurde. Nendegi kasutamine peaks sisulisemaks ja paindlikumaks 

muutuma. Käskkir jadest kindlasti mõjukam on materiaalne surve, s. t. 
stipendiumi äravõtmine. Stipendium ei ole pärusmaa — kord antud, 
siis ka surmani. Oleme õppedistsipliini rikkujaid karistanud stipendiu
mist ilmajätmisega 1—2 kuuks, kõrgendatud stipendiumi äravõtmisega. 
Kuid sellest viimasest saab alguse jälle üks tõsine probleem: väga hästi 
sessiooni sooritanu tuleb järelikult ka iseseisvalt töötades suurepäraselt 
toime, ja  selle asemel, et teda iseseisvalt õppimise eest karistada, peak
sime hoopis seda stimuleerima. Tasuks siiski kaaluda (kuna vabakuu
lamise õigust ei ole) arvukamalt eriplaanide andmist väga hästi edasi- 
jõudvatele üliõpilastele. Üldse peaks olema meie töös rohkem paind
likkust!

ESTER SANK, 
filoloogiateaduskonna õppesektori 

juhataja

Ühel ajal ülikooli suure juubeliga tähistab tema kõige suurem tea
duslik allasutus — meditsiini teadusliku uurimise kesklaboratoorium — 
oma tagasihoidlikku 15. aastapäeva. Tähtpäevad sunnivad meid ta- 
hes-tahtmata meenutama möödunut, võrdlema tänas t  päeva eilsega.

Laboratoorium loodi ars titeaduskonna juurde vastavalt NSVL Mi
nistrite  Nõukogu 1961. a. määrusele, mis nõudis meditsiinis teadus
liku uurimistöö edasiarendamist. Labor pidi saam a selleks kaasaeg
seks baasiks, kuhu koondatakse hinnalisem apara tuur ja  kvalifitseeri
tud kaader. Esialgu polnud kumbagi. Võrdluseks võib meenutada, et
1962. a. ja ka mõni aas ta  hiljem juhatati laborit ühiskondliku töö (!) 
korras, kogu koosseis oli 18 inimest. Praegu töötab laboris niisama 
palju teaduste kandidaate, on 10 sektorit, vivaarium, ühtekokku 90 
töötajat.  Nende arvudeni on jõutud järk-järgult.  Esimese 4 tegevus
aas ta  jooksul lisandusid morfoloogia, (teaduslik juhendaja dots. K- 
Põldvere) ja  biokeemia (tead. juh. dots. L. Tähepõld) sektorile ekspe
rimentaalse patoloogia ja füsioloogia (vanem teadur L. Allikmets). ra 
dioloogia (prof. K. Villako), immunoloogia (prof. K. Kõrge) ja  mikro
bioloogia (dots. A. Lenzner) sektorid. 1971. a. avati peaaju vaskulaar- 
sete haiguste (juhendaja  prof. E. Raudam), 1974. a. kardioloogia (prof. 
K. Valgma), kollagenooside (prof. L. Päi)  ja  r.efroloogia sektorid 
(dots. H. Tihane). Esimese 10 tegevusaastaga, nagu uute sektorite ni- 
metustestki näha, olid laboril lisaks abistamisfunktsioonile välja ku
junenud ka oma teadusliku uurimistöö teemad.

Alljärgnevalt puudutaksin lühidalt mõlemaid töölõike. Selles, et 
arstiteaduskond on käesoleval ajal üsna hästi varustatud kõrgesti kva
lifitseeritud kaadriga, on oma osa olnud ka meditsiini kesklaboratooriu
mil (MKL). Kogu labori tegevusaja  vältel on teaduskonna õppejõudu
del ja  aspirantidel valminud 20 doktori -ja 36 kandidaadiväitekir ja, mil
le eksperimentaalne või laboratoorne osa on tehtud MKL baasil. La
bor on olnud ka otseseks kaadri taimelavaks: umbes pooled labori 
omaaegsetest teaduritest töötavad mitmete kateedrite õppejõududena. 
See kõik on soodustanud ühiste teaduslike huvide ja  teemade kujune
mist MKL-i sektorite ja kateedrite töötajatel.  Igal aastal teeb umbes 60 
üliõpilast MKL-i baasil katseid oma diplomi- või võistlustööde tarbeks.

Sam al ajal on laienenud ka see  teem ad ern g , m ille  uurim ise põhiraskus on 
labori kaastõölfstel. Nii on vanim ast, morfo’oog a sektorist kujunenud meie maa  
juhtivaid keskusi koekuliuuride meetodi kasutam isel. On se lg  talud mitmeid

KESKLABORATOORIUMI
olu lisi seaduspärasusi koebioloogias, nende seost üldpatoloogiaga. Omandatud  
teadm isi ja  kogem usi rakendatakse kasvajate d iagnoosim iseks ja organism i im- 
m unoloogilise reaktiivsuse hindam iseks. Sellest sektorist on vä lja  kasvanud  
elektronmikroskoopla kabinet (juhendaja dots. J. Kärner) ja  geneetika grupp 
(juhataja  v. t. t. A. M ikelsaar). Geneetikud uurivad krom osom aalsete aber- 
rats'oonide seost va'm sete ja kehaliste anom aaPatega, sam uti kromosoomide 
polüm orfism i Eesti NSV populatsioonis. Kord nädalas toim uvad konsultatiiv- 
vastuvõtu d Tartu L:nna K liin ilises H aiglas.

B iokeemia sektori (v . t. t. A. Kallikorm) olulisem ad saavutused  seostuvad  
horm onaalse regu latsiooni uu rim isega haiges ja  terves organism 's. Eriti üksik
asjalikult on selg itatud  kilpnäärme hormoonide to'm et ja transpordim ehhanism e. 
Verevalkude türosi nisidum ise võim e irääram ise m eetodi eest on saadud autori- 
tunnistuski. Кб к need uur m used on o tseses seoses praktilise ravitöö ja  d iag
nostikaga baashaig las — Vabariiklikus Struum atõrje D ispanseris. Koostöös TRÜ 
eksperim entaaltöökojaga valm istatud dens'tom eeter on pälvinud mitu m edalit 
Ü leiiidu lisel Rahvam ajanduse Saavutuste Nä tu sel.

Kõrget tunnustust  on pälvinud ka teiste sektorite töö. Kollektiivi, 
kellele peaaju vaskulaarsete haiguste patogeneesi uurimise ja  ravi- 
printsiipide väliatöötamise eest määrati 1973. a. Nõukogude Eesti pree
mia, kuulusid MKL teadurid M. Mägi ja R. Zupping. Niisamasuguse au
tasu said kaasautoritena 1975. a. MKL-i eksperimentaalse patoloogia 
sektoris tehtud uurimuste eest psühhofarmakoloogia alal prof. L. Al
likmets, L. Karu, L. Mehilane ja V. Vahing. Radioloogia sektori töö
ta jad  osalevad koostöös, mis NSVL Tervishoiu Ministeeriumi vastava 
lepingu alusel kuuendat aasta t  toimub Helsingi ja  Tartu ülikoolide 
gastroenteroloogide vahel. Selgitatakse seedetrakti haiguste esinemis
sagedust ja  tekkemehhanisme. Analoogne koostööleping on samade üli
koolide neuroloogide vahel, kes uurivad ühiselt riskifaktoreid aju vas
kulaarsete haiguste suhtes. Mikrobioloogia sektori kaastöölised on võit
nud laialdase tunnustuse inimese soole mikrofloora uurimisega. Nad 
võtsid osa «Sojuz 13» kosmonautide, samuti orbitaaljaama «Saljut 4» 
meeskondade laktobatsil laarse floora uurimisest.

Niisuguse ulatusega teadustöö tugineb laialdastele loomingulistele 
sidemetele-ja kontaktidele ka väljaspool meie vabariiki. Meie teadureid 
võib näha tööl keskinstituutide juures ja  ka välismaal.

Mis saab edasi? Ülikooli juhtkond ja  Kõrg- ja  Keskerihariduse Mi
nisteerium peavad otstarbekaks moodustada MKL-i ja  arstiteaduskon
na  probleemlaborite baasil Tartu ülikooli juurde üldise ja  molekulaar
patoloogia in s t i tu u t

AGU TAMM

Ühise avaiirituse
pidas kuu algul ligi 300-liikmeli- 
ne õppejõudude ja teenistujate kom- 
somoliorganisatsioon. Selleks esi
meseks kokkusaamise vormiks sobis 
päris hästi diskoõhtu uues kohvi
kus. Diskorid olid tulevane jurist 
Valev Lillipuu ja Tartus esimene 
teadaolev naisdiskor, EPA tudeng 
Epp Jaagus. (Vahemärkusena o lge 
öeldud, et diskoreid leidus nii Olav 
Osolini aegu kui ka päras t teda. 
Midagi ag a  logiseb selles ülikooli 
ühendamata diskorite ühenduses. 
Arvamust kinnitab fakt, et tollekskl 
õhtuks nõudis diskori töövahendite 
hankimine kolleegide käest oma
jagu närvi- ja  jõupingutust. Ilmselt 
vajaks teema omaette  käsitlust.)

Üritust aitasid sisustada veel kul
tuurihoone rütmiansambel «Hop
hop» ja atleetvõimlejad Meelis Tõ
nisson, Toomas Saag ja  Indrek Ot
sus.

Hiljaksjäänud sõnumi viib uudise 
tasemeni ehk see, et nüüdsest pea
le on nimetatud komsomoliorgani
satsiooni töö korraldatud uut moo
di. Aili Pikat, kes tükk aega seda 
töölõiku juhtinud: «Iga m aja  rah
vas moodustab nüüd ise grupi. (Va
rem kuuluti oma teaduskonna 
juurde, suuremad allasutused on ka 
omaette gruppe moodustanud.) On 
kergem kokku saada, midagi teha, 
pealegi tuntakse-teatakse üksteist. 
Teisipäeviti peab vastvalitud büroo 
oma koosolekuid. Kontakt on meil 
olemas. Tahaks loota, et komsomoli
töö hoo sisse saab.>

KAIA PAJU

Esimeselt reidilt
6. oktoobri õhtul võtsid ameti

ühingukomitee aseesimees Toivo 
Leemets ja  allakirjutanu ette se
mestri esimese ühiselamureidi. Heit
sime pilgu filoloogide ja ajaloolas
te elamisele. Ma ei hakka ühisela
muid omavahel võrdlema, vaid toon 
välja mõned iseloomulikud puudu
jäägid ja  silmahakanud väärt  tege
mised. Seda mitmetel objektiivsetel 
põhjustel. Tulid ju teised kursused 
äsja maalt,  filoloogidel hakkas ühis
kodu elu juhtima uus esimees. Käi
mas oli ka juubelipidustuste e tteval
mistamine. Seda kõike arvesse võt
tes jätame seekord ka kehvemate 
tubade numbrid nimetamata.

Tahaksin kõnelda aga hoopis 
ühiselamu valvest. Kas alati ikka 
teatakse, miks seda tegema peab, 
mida teha tuleb? Küllap mitte. 
Kuidas muidu võisid tekkida küla
liste registreerimise raamatusse 
järgmised sissekanded: Pälsoni 14— 
213, 22. sept. must koer Joosep, 
tõutunnistus, ei ole veel lahkunud; 
Pälsoni 23—202, 3. okt. juhuslik, 
oass; tuba 423 Puškin, loteriipilet. 
Tudenginaljani need «vaimukused» 
igatahes ei küüni. Muide, ajaloo
lastel polnud 4., 5. ega 6. oktoobril 
sisse kantud ühtegi külalist. P uu 
dus ka uus elanike nimekiri. Või
dakse küsida, et milleks sellest 
enam kõnelda, kui filoloogid pidasid 
oma üldkoosoleku maha, tunnista
sid eelmise valveraamatu «anekdoo
tide kogumikuks» ning uus nõuete
le vastav külaliste raam at on sisse 
seatud.

P aar  kiidusõna ajaloolaste ühis
kodu kunstnikele (Silja Soronova 
ja Silvi Varend), kes oma ülesannet 
tõsiselt võtnud. Ustel on ühtmoodi 
nägusad nimesildid. On, millest 
eeskuju võtta. VARJE SOOTAK

Monumentaalpropaganda Uusi trükiseid

Rahvakomissaride nõukogu
1918. a. 14. aprill iga dateeritud dek
reedile «M onumentaalpropagan
dast» langes osaks huviküllane vas
tuvõtt: huvitas ju  kõiki, millist rolli 
pakub kunstile verinoor riik. 
V. I. Lenin pidas monumentaalpro
pagandat  kultuurharidustöö lahuta
matuks osaks ja  esitas haridusko- 
missar Lunatsarskile vastavasisulise 
kava: (1) kõik vabad majaseinad, 
müürid, plangud, putkad, tulbad 
jms., kus rippusid või võinuksid 
rippuda afišid ja kuulutused, kau
nistada hiiglasuurte revolutsiooni
liste üleskutsetega; (2) püstitada 
ausambaid kuulsatele revolutsionää
ridele ja maailmakultuuri välja
paistvamatele loojatele. Sellel punk
til oli ka korvaleesmärk: välja sel
gitada uusi andekaid kujureid. Ja 
erinevalt esimesest punktist, nõudis 
see teatavaid eeltöid: sobivate tüh

jade kohtade leidmist. Tehtigi al
gust  kunstil iselt väheütlevate m ä
lestussammaste lammutamisega. 
Avaldati dekreet «Tsaaride ning 
nende teenrite auks püstitatud Qiä- 
lestusmärkide eemaldamisest ja 
vene sotsialistl iku revolutsiooni m ä
lestusmärkide kavandite väljatööta
misest». Ajakiri «Iskusstvo» kir ju
tas keisrite ja  nende kannupoiste 
esteetilisest vaatevinklist väärtuse
tute ausammaste kohta: «Neid puus- 
likupeletisi on meie silmadel juba 
veebruarist saati  valus ja paha 
vaadata  olnud, aga  nüüd, pärast 
oktoobrit, on nende olemasolu suisa 
mõnitav.»

A sjatundjaist m oodustati erilised ko
m isjonid, kes pidid ühe või te ise  konk
reetse rrä eslu ssam ba lamm utam isprob- 
leem i arutades m itte a nu lt po’ih l l is ’, 
vaid ka esteetil'si m otiive arvesse võt
ma. Iga kuju või sam ba eem aldam isele  
eeln es üsaks veel rahva ik arutelu ü h is
kondlikes organ isatsioon ides ja  rLklikee

asutustes. K õigepealt eem aldati Skobe- 
levi ausam m as M oskvas, vabanenud  
kohale otsustati püstitada konst.tu sioo- 
nisam m as. Järgm iseks eem aldati A'eks- 
ander III kuju M oskva jõe kaldalt. 
Sam a toim us ka te is ‘es linnades. Kaks 
esim est eem aldam isoperatsiooni jäädvus- 
tati film ilind ile. Eemaldatud kujud sa a 
deti m uuseum ide fondidesse. Kõike se 
da tehti ennenägem atu entusiasm iga, 
m is mõn kord kahjuks m õistlikkuse p ii
re ületam a kippus. K ainestavalt ja  aru
kalt kõlas V. I. Lenini küsim us: «Lõ
hu fe küll kenasti, aga olete te ka uute  
trä  estussam m aste püstitam iseks m idagi 
ette  võ  nud?» 1918. a. lõpul lepp sid 
m onum entaalpropaganda eest vastutajad  
kokku Moskva kujurite liid u ga  67 m ä 
lestussam b a loom ises. Kuulutati vä  ja  
v õ istlu s . Ajakiri «Vestnik 2l*ni» teatas: 
«. . . kõigi kunstn ke m obillseer m se  
üleskutsele  vastas  peaaegu v irmane kui 
fiks Moskva linna kujur, kuigi ajapuu
duse, m ada'a töötasu, ma erjali nap
puse ja  tehn l V e  raskuste tõ tlu . . .  
y ö’nuksld pa’judki kartlikult kõrvale 
jää  la.» M ooüm entaalehitiste eest v a s
tu tajaks m äärati arhitekt N. V inogra
dov.

Esimene «monumentaalpropagan
da» mälestussammas avati 22. sep
tembril. Petrogradis Talvepalee lä
hedal leidis endale koha kujur Šer- 
vudi loometööna vene revolutsiooni
lise esimõtleja Radištševi rinnaku

ju. Kahe nädala pärast paigaldati 
niisamasugune büst ka Moskvasse.

Mossoveti otsuste kohaselt algas 
mälestusmärkide massilise avamise 
hooaeg 3. novembril 1918. a. Sel 
päeval paigutati Moskva tänavaile 
neli ausammast: Koltsovile, Nikiti- 
nile. Sevtšenkole ja Robespierre'ile,
7. novembril avati konstitutsiooni- 
obelisk ia bareljeeftahvel Oktoobri
revolutsiooni kangelaste mälestu
seks. Sellel päeval kaunistasid 
Moskva tänavaid veel paljud kuul
suste mälestussambad.

Piiteris avati 7. novembril Marxi 
ja Las^alle’i rinnakujud ja veel en
ne 1919. aasta a lgust  Tšernõševski, 
Heine, Sevtšenko ja paljude teiste 
suurmeeste büstid. Üldse jõuti
1918. a. nelja viimase kuuga ava
da Moskvas umbes 20 ja P e trogra
dis üle kümne mälestussamba.

1922. aastal paigutati kolm vii
mast mälestussammast kavandatud 
nimistust: Herzenile, Ogarjovile ja  
Timirjazevile.

VIKTOR BLUM 
(Järgneb)
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Esietendus 9. oktoobril 1977

Juba ku junenud vaatekohtade 
kum m utajana pakub Ülo Vilimaa 
« . . .  Piaf», m is suurele m ajale la
vastatud, ü llatuslikku, eeldanuks ju 
kahe inimese etendust ( E dith Piaf — 
Velda Otsus, Sim one Berteaut — 
M aimu K rinal) näha tubateatris või 
väikesel laval. S ilm e ees J. Toom in
ga lavastustes suure maja lavale 
m anatud vapustavad audiovisuaal
sed kollaažid, võiks Vilimaa «vaest» 
teatrit süüdistada lavavõim aluste  
ebaökonoomses ka su ta m isesk i. . .  
O meti tundub, et o lem uslikult ei 
kuulu « . . .  Piaf» ka selle teatriil- 
m ingu alla ( m ääratledes: vabastada  
lava NÄI TLEJA jaoks (1) ) ,  m is ees
ti laval vahest kõige adekvaatsem a  
väljenduse leidis Viidingu-Rätsepa  
«N iagaaras». P igem  visandaksin  
c . ... Piafi» form aalloogilist žanri- 
m ääratlust kasutades nähtavusta- 
tud kuuldem änguna. De facto järel- 

*dub sellest m õtteahelast, et Vilimaa 
pole oma lavastuses juhindunud  
spetsiifilisest «teatrikeelest» ja sa 
tub kahtluse alla «. .. Piafi» kui la
vastuse otstarbekus.

E n t ku st teame me ette, m illine

on teatrikeel, ja kui teame, m illeks 
meile - veel etendus? Lavastaja- ja 
näitlejais iks uste paljusus tagab la
hendite paljususe. Teatrikeel sünnib  
taas iga uue etendusega ja nii saa
me iseenda peal tunda tema mõju. 
Teatriime selles seisnebki.

E t « . . .  Piafki» enesega tõsiselt 
arvestam a sundiv lavastus on, sel
gub etenduse sisu lisest analüüsist.

E dith P iaf on meie argiteadvust 
ikka võlunud kui legend tänava
tüdrukust, kes vallutas maailma, 
kangelanna. Sellised legendid on 
«vaba maailma» klassiideoloogiale 
m õjusaks relvaks vaim uvaese väi
kekodanluse vaoshoidmisel («Ka s i
nust võib saada Edith!»). Ülo Vili
maa lavastuses on ku ju ta tud  TÜÜ
P IL IST . See on SO T SIA A L N E  ül
d istus, oma aja peegeldus läbi piir
situatsioonides (ühelt poolt mar
tüürium ile sarnanev elu ja teiselt 
poolt: «Ma ei kahetse m idagi/») vib 
reeriva kunstn ikusaatuse, ühtaegu  
kü tkestava lt poeetiline ja ka taklüs
miline. Sam al ajal on lavastaja  
näinud P iafis väikest habrast naist, 
kes om eti suutis ja tundis veidi 
rohkem kui teised, naist, keda elu

oli löönud näkku, ja kes om eti ei 
lakanud teda arm astam ast, u sku
m ast temasse. See on näidend nai
sest, kes laulis oma elupikkust lau
lu, kunstn ikust, kelles eneses oli ta 
kunsti läte (J. Cocteau: «Та oli iä- 
navapoeet!»).

«EDITH PIAF»
Piaf ei tähenda Vilimaale üksnes 

piiritut arm astust, vaid tema läbi 
deklareerib lavastaja oma ideaale, 
oma inimese- ja kunstn ikukontsept- 
siooni. Vilimaale kõneleb Piaf ise, 
tema elu, tem a lavakuju Velda O t
suse läbi. E. Piaf on lavastajale nii 
tähtis, et segavaks osutub butafoo
ria, sünteesiv teatrikujund, mida 
kõike instseneering ju võim alda
nuks. Vilimaale on vaja ainult palju  
ruumi, vabadust P iafi hingele  — 
haprale ja sam as pillikeelena pin- 
guldunule. E dith Piaf kui süm bol 
ja kui aade.

Lavastaja m õtet järgib Tiiu Te-

pandi kujundus. K unstnik näib ole
vat seda usku, et vaim sus pole 
m itte asjades ega ruum is, vaid ini
m estes, kes selle sees. Seepärast ei 
m uutu Te pandi deklaratiivseks, vaid 
annab edasi olem uslikku. Kui puu
dub sisu, ei päästa suledki, olgu  
need kui tahes kirevad. Lavastaja- 
ja kunstn ikum õtte  kaaslusest sün 
dinud h ingesta tud metafoorina olgu  
m ainitud stseen, kus värvusm uusi- 
kas on tabatud tabam atut — hin
gevärinate värelust, m illesse laulja 
sulab ja mis tem a «are de triomphe» 
alusel poodiumil seisva lavakuju  
kaudu saali kandub.

Velda O tsuse loodud Piafi ei tu 
leks vist vaadelda kui lavakuju  
loom ist sõna argises kontekstis. P i
gem  on see inim hinge seisundite 
ekspositsioon, m ille ekraaniks aeg 
ja kom m enteerijaks Sim one. Selles 
on m ingi analoogia balletiga, Ülo 
Vilimaa senise mateeriaga. Tunnen  
end näitlejatööde konkreetseis h in
nanguis jänni jäävat (liiga  napp  
otsustusm aa!) ja ütlen ainult, et 
Velda O tsuse kehastatud Piaf m u l
le väga meeldib. See on neid harvu  
juhtusid, kus näitleja oma tavaku
juga ka hingelt ühte elab.

Ü. Vilimaa reiiiprintsiipe antud  
lavastuses määratleksin: vabastada 
lava I N I MHI N G E  jaoks. Eespool 
form uleerituga (1) võrreldes võib 
täheldada kva lita tiivset erinevust. 
Esim eses sisaldub m ärksa enam  
teatraalsust. E esti laval seni näh
tust on sellesarnastelt positsiooni
delt lavasta tud  vahest ainult P o ts
dam i teatri «Bušm an ja Lena».

Ü. Vilimaa pole käinud teiste a l- 
likailt joomas. Tema esimene sõna
lavastus on arm astuse asjana sün 
dinud, ja see on andnud talle ju lg u 
se teha ju s t nii, nagu tema mõtleb 
ja tunneb. Lavastuse jälgim iseks on 
vaja palju sildameharidust. Kui 
m õistam e «. . .  Piaffi» nii, siis tun 
nistam e, et Vilimaa lavastus on 
selle vastu, mis talle m eiegi elus 
ei meeldi. E t me ei ela täie h inge
ga, et valu, mis kusagil südam e  
juures ikka kriipima peab, enam  
tunda pole. Vilimaa deklareerib, et 
ainult arm astuse läbi võib laulda, 
et ainult sisem iselt läbi tunnetades 
sünnib tõeline kunst. Oma ideaah  
laval teostada tähendab asuda selle 
eest võitlema.

TÕNU K ARRO

(Algus «TRÜ-s» nr. 27)

3. Hard-rock. Nagu juba nime
tus ise ütleb, on tegemist nn. raske 
rock'iga, mida iseloomustavad ees
kätt vali esituslaad ja  tugev rõhu
asetus rütmile («Led Zeppelin», 
«Ten Years After», «Deep Purple»),

4. Kammer rock. Ametlikku tu n 
nustust kammerrock veel saavu ta 
nud ei ole, kuid teda tuleks siiski 
esile tõsta. See stiil balansseerib ku
sagil pop rock'i ja  progressiivse 
rock'i vahepeal. Ülimalt hästi sobib' 
seda iseloomustama «Queeni» su- 
persingel «Bohemian Rhapsody»: 
väljapeetud esituslaad, pillide meis
terlik käsitsemine, rasked helikäi
gud ja samal ajal meeldejääv viis.

5. Countryrock. Siin kohtame 
kahe erineva stiili sünteesi. Nii võib 
kombineerida muidugi hulgaliselt 
uusi alaliike, kuid countryrock  on 
neist kõigist kõige selgemini välja 
kujunenud. Nimetagem siinkohal 
ansamblit «Eagles», kes on momen
dil tuntuim countryrock-grupp 
maailmas.

6. Džässrock. Veel üks süntees, 
kuid nüüd juba väljaspool popmuu
sika piire oleva žanriga (nagu ees
pool väidetud). Seda stiili ei ole

raske ära tunda, sest rock'We. omase 
rütmi kõrval tunnetame selgelt 
džässilikku improvisatsiooni. Kuul
samaks džässroc&’i viljelejaks võib 
pidada gruppi «Blood, Sweat & 
Tears».

Stiilidest
7. Punkrock. Viimasel ajal on 

eriti Inglismaal hakanud kiiresti le
vima /шп/г-stiilis laulud. Midagi 
põhimõtteliselt uut see toonud ei 
ole; ta sarnaneb paljuski hard- 
rock'iga, ehkki rütm on enamasti 
ülimonotoonne, sellega taotletakse 
kuulajate viimist ekstaasi ja nende 
sugereerimist («Sex Pistoles»).

(Järgneb.)
MART ALTSOO

Spartakiaad startis

CZESLAV NIEMEN

Järjekordne T R ü  spartakiaad on nesid KKT IV ja KKT II kursus,
õigusteaduskond ja matemaatikatea
duskond.

P äras t  kahte ala on järjestus:
1. bioloogia-geograafiat.  30
2. KKT IV kursus 24
3. Matemaatikat. 22
4. KKT I kursus 17,5
5. Õigust. 17
6. Spordimeditsiini osa- 11 

kond
7. KKT II kursus 11
8. Arstit. 10
9. Filoloogiat. 9

10. Füüsika-keemiat. 8
11. Majandust. 6
12. KKT III kursus 4,5
13. Ajaloot. 2,5
14. Töötajad 2,5

Pühadejärgsetel päevadel a lga
vad teaduskondadevahelised võrk- 
palliturniirid, detsembri alguses 
peetakse ujumisvõistlused.

SPORDIORGANISAATORID! 
Pidage meeles, et iga distantsi lõ
petanud võistleja toob teaduskonna
le 1 punkti, esimese 25 hulka jõud

alanud. 29. septembril käis onen- 
teerumisradadel 201 nais- ja  104 
meesüliõpilast. Individuaalselt olid 
kolm esimest naistest A. Kiudorv 
(filol. I l l ) ,  V. Lan (spordimed. 
I l l ) ,  A. Gross (matem. IV) ja 
meestest T. Põld (matem. IV), J. 
Jaagus  (biol.-geogr. I l l )  R. Pa- 
doms (spordimed. VI).

Arvukamalt olid esindatud bioloogia- 
geograafiateaduskond 51, matem aatikud  
46, arstid 45, juristid  32, filoloogid ja 
m ajandusüliõpilased 27 võ istle jaga . Kõi
ge õnnestunum alt esin esid  bioloogid- 
geograafid kes kogusid 349 punkti. Järg
nesid matem aatikud 126, KKT !V kursus 
109, spordim editsiini osak. 91 (n elja  
võ istle ja g a ), arstit. 64, filo loogiat 53, 
füüsika-keem iat. 47, Õigust. 37, m ajan
dust. 27, KKT III ja KKT I 2, töötajad  
ja ajaloot. 1 punkti.

8 . - 9 .  oktoobril toim us jõuproov VTK 
su v ises m itm evõistluses. Laskerajale 
asus 21 m ees- ja  9. n a isü liõp ilast, kel
le st viie  a laga  tulid toim e 16 m eest ja  
5 naist. Esim esed ametlikud TRÜ m eist
rid sellel spordialal on Maret Pars 
(KKT I) 86 ja Peeter Romanenkoy (KKT 
IV k.)  ̂ 89 punktiga. H eitluse tašaväg i- 
su st tõendavad järgm iste kohtade punk
tid: na istest E. Viik (KKT 1), V. Lehiste 
(KKT I) — 75, m eestest J. Ligi (b iol.-

‘J J , a  n t t  ^ e i c c i s t i a  n
«Nicht Bach! — Meer sollte er h e issen . . .» Vaevalt leidub m uusika- 

sõpra, kes poleks kuulnud seda Beethoveni ü tlust Bachi kohta. J.a tõe
poolest, M eri oleks igati sobivam  nim i m uusikahiiglasele, kelle m uusika  
on juba rohkem  kui kaks sa jandit olnud vaim ustuse allikaks.

Bachi peeti tem a eluajal Saksam aal eelkõige ü letam atuks organistiks. 
Kogu elu kestnud  väsim atu uurim istahtega omandas Bach oma eel
käijate kunsti põhjalikum alt kui ükski teine tema kaasaegne. Seda m i
nevikupärandit geniaalselt sünteesides ja ümber töötades viis ta oreli
m uusika täiuslikkusele, «mida pole olnud enne teda ja mida pärast 
teda vaevalt saab olema», nagu ütles esimene Bachi biograaf J. N. For
kel 1802. aastal. Väliselt kasutas Bach kõiki seni praktiseeritud oreli
m uusika võtteid  ja vorme, andes neile aga seniolem atu sisulise süga 
vuse. Bachi m uusikaline m õtlem ine oli «orelipärane» (nagu  see B eet
hovenil oli «orkestripärane» ja  Chopinil «klaveripärane»). N ing  selle
pärast ongi loom ulik, et Bachi orelistiili mõju tuleb esile tem a kla
veri-, kam mer-, orkestri- ja vokaalsüm foonilistes teostes. Paljud Bachi 
klaveriteosed näivad olevat vahetult tekk inud suure helilooja oreliimp- 
rovisatsioonidest. Bachi klaverim uusika uus loom inguline sisu ja uued  
stiilielem endid nõudsid interpreteerim isel uusi väljendusvahendeid.

Orelipärane kõlavus iseloom ustab Bachi ansam bli- ja  vokaalsüm foo- 
nilisi teoseid. A llu tades kõik vahendid kunstilise idee ja m uusikalise  
idee ja m uusikalise m õtte dram aturgiliseks väljendam iseks, saavutab  
Bach kogu  teose häm m astava ühtsuse ja monoliitsuse. Seejuures on 
talle aluseks orkester kui organism , m illes instrum endid ja hääled on 
lahutam atu lt ühte sulanud. See Bachi loom ingulise m eetodi iseloom u
lik ja tähtis joon avaldub se lgelt tema suurtes vokaalsüm foonilistes 
teostes. Bach oli alati suurem al või vähem al määral ise libretistiks oma 
vokaalsüm foonilistele teostele. Lähtudes tekstist, a llutas ta sõna m uu
sikale, avades, laiendades n ing rikastades m uusikaga selle m õttelist 
tähendust.

Bach ei arm astanud ega osanud kõnelda m uusikast keerukate form u
leeringute õpetatud keeles. M uusika ise ja  ainult m uusika oli selleks 
südam elähedaseks keeleks, m is võis väljendada tem a m õtteid  ja tun 
deid, tem a filosoofilist m aailm akäsitust ja  m aailm atunnetust. Bach oli 
sügavalt ideeline kunstn ik , otsiva  vaim uga meister, tõeline m õtlev 
m uusik ja  ju lge novaator. Oma stiili alused ja olemuse leidis ta rahva
m uusika am m endam atus ja peaaegu veel täiesti puutum ata varasalves, 
rahvakunsti m etoodiliselt selgetes ja vä ljendusrikkalt lihtsates n ing  jõu
listes kujundites. Selleks et täielikult välja töötada n ing arendada oma 
stiili, pidi Bach kriitiliselt läbi töötam a, loom inguliselt lahti m õtestam a  
ja üldistam a m uusikakunsti eelnenud arengutee. Toetudes m ineviku  
kogem ustele, kokku võttes n ing  üldistades m uusikakunsti suure ja kee
ruka ajaloolise perioodi väärtusi, osutus Bach selle edasise arengu e tte 
kuulutajaks. Selles seisab Bachi hiiglasliku loom ingulise elutöö tähtsus.

T A I ME  P Ä R N

Kontsert vestlus J. S. Bachist on aulas 1. novembril kl. 19.80.

geogr.) — 76, A. saan  (KKT ii) — 75, nud aga  saavad lisapunkte. Edu
ii fifiKKAT 73ž Kl\ as saavutamiseks on vaja meisterlik-l )  — 66, A. Kauge (M atem .) — 66, , ... , . T
i. K esselm ann (KKT i v )  -  65 punkti, kus ühendada massilisusega. Tea-
Märkigem, et Eesti m eistrivõistlustel duskonna parimad sportlased pea-
kohaUtaS M’ Pars 3‘ ja V‘ Lehiste 6- vad pingutama rohkema arvu lisa

punktide eest, kümnetel kaasüliõpi-
Head organiseerimisvõimet de- lastel tuleb liidreid toetada osavõt-

monstreerisid järjekordselt bioloo- misega.
gia-geograafiateaduskonna spordi- Kokkuvõtete tegemisel arvesta-
funktsionäärid, kes suutsid võistle- takse esinemist 10 edukamal spor-
ma tuua 14 üliõpilast. Voistkonna- diaial 14 võimalikust. Kõik seisab 

[võidu said nad 142 punktiga KKT alles ees.
SpordiklubiI kursuse 132 punkti vastu. Järg-

Väravpall 57:10, Pärnu 35:18 ja Kohtla-Järve 
36:28. Resultati ivsemad Jüri Lepp 
29 (1) KKT I k., Peeter Sõber 21 
KKT II k. ja  Jaan  Jahiio 21 (1) 
KKT I k.

TRÜ II meeskond kogub veel

Eesti NSV karikavõistluste tsoo- 
nimängudel osales kolm ülikooli 
väravpallivõistkonda.

TRÜ naiskond mängis Aseris ja  jõude, mida näitasid ka mõnepunk- 
saavutas  ülekaalukad võidud. Vii- tilised kaotused Tartus mängides, 
jandi alistati 27:16 ja Aseri 36:9. Kaks võistkonda (TRÜ I meeskond 
Resultati ivsemateks olid Ilme Hunt ja TRÜ naiskond) kohtuvad kuu 
15 väravaga, Maie Värk 11 (neist 7 viimasel nädalavahetusel Tallinnas 
m karistusviskeid 4), Mare Värk 11 finalistidega).
(1) (Kõik KKT IV k.). Hoidkem pöialt!

TRÜ I meeskond esines täiseduga 
Pärnus, alistades Tihemetsa ST ILME HUNT

Laulab 
„Ellerhein“

Lugupeetud EÜE-77 liikmed! 31. 
oktoobril kell 18 toimub keemia 
ringauditoorium is

TRÜ II EÜE KONVERENTS.

T ulge kõik, kellel südam el male- 
vaprobleem id!

EÜE-78 Tartu tsooni staap,
ELKNÜ TRÜ komitee EÜE sektor

*
Lähenemas on EÜE-77 kokkuvõ

tete tegem ine. 12. novembril toim u
vad Tallinnas J. Tombi nim elises 
kultuuripalees järgm ised üritused: 
kl. 15.30 konverents « EÜE-77 töö
tu lem ustest ja EÜE arengusuunda
dest»; kl. 17.30 aktus (E Ü E -77 so t
sialistliku võ istlu se  võitjate auta
sustam ine); kl. 19 EÜE-77 lõpuball ------------------------------------------

S u s t ) d Saab ° Sla enne k0nVere" ‘Si 1 a lgavad 3. novembril
Bussid väljuvad TRÜ peahoone kell 9.15 autojuhi B-kategooria kür

eest 12. novembri! kell 12. sused üliõpilastele.

Laupäeval, 29. oktoobril kell 20 
esinevad aulas «Ellerheina» kam
merkoor ja RAT «Estonia» kam
m erorkester. Kontsert on pühenda
tud Tartu ülikooli taasavamise 175. 
aastapäevale. Kavas on T. L. de 
Victoria, A. Vivaldi, G. P. d a 4Pa- 
lestrina, G. B. Pergolesi, C. De
bussy, С. Camilleri, В. Britteni ja 
V. Tormise loomingut.

Pääsmed ELKNÜ TRÜ komitees 
ja tund enne kontserdi a lgust ko
hapeal.

K O N K U R S S
Lenini ordeniga Ü leliidulise Leiu

tajate ja Ratsionaliseerijate ühingu  
TRÜ a lgorgan isatsioon  kuulutab 
välja konkursi, m is on pühendatud 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo

lutsiooni 60. aastapäevale. Selle  
eesm ärgiks on parim ate leiutajate  
ja ratsionaliseerijate vä lja se lg ita 
m ine ülikoolis.

T IN G IM U SED.

Esitada võib m aterjale (ettepane
kuid), m is on vahetult seotud leiu- 
tus- ja ratsionaliseerim istegevuse
ga. Konkurss kestab 1. jaanuarist
1976. a. kuni 31. detsem brini 1977.
a. Parim ate leiutajate ja ratsionali
seerijate vä ljaselg itam isel annab 
ratsionaiiseerim isettepanek 1 p., juu
rutatud ratsionaliseerim isettepanek  
3—6 p. sõltuvalt m ajanduslikust 
efektist või tegelikust väärtusest, 
autoritunnistuse taotlus 3 p., saa
dud autoritunnistus (lahenduse tun
nistam ine leiutiseks) 6 p., juuruta
tud leiutis 9 — 15 p. sõltuvalt efek
tist või tegelikust väärtusest.

Leiutiste puhul arvestatakse kõikf 
nim etatud ajavahem ikul esitatud  
avaldusi ja autoritunnistusi, samuti 
leiutiste ja ratsionaliseerim isettepa
nekute kasutam ist.

Žürii (leiutus- ja ratsionaliseeri- 
m isküsim uste kom isjon) vaatab saa
bunud ettepanekud läbi 1978. aasta 
jaanuaris, määrab rahalised pree
miad ja esitab protokolli kinnita
m iseks TRÜ juhtkonnale.

Prem eerim iseks on ette nähtud: 
üks I preemia (120 rbl.) kolm II 
preemiat (ä 60 rbl.) ja kolm III 
preemiat (ä  30 rbl.). Žürii! on v a 
jaduse korral õ igus väljaantavad  
preemiad ümber jaotada premeeri
m iseks eraldatud üldsum m a piires.

Tulem used avaldatakse ülikooli 
ajalehes.

MATERJALIDE ESITAM INE

Esitada on vaja ratsionaliseeri
m isettepanekute avaldused (vorm  
P - l) ,  patendiekspertiisi in s t i tu u d i  
poolt väljaantud prioriteeditõend  
autoritunnistuse taotluse v a s t u v õ t 
m ise kohta, autoritunnistused, leiu
tiste ja ratsionaliseerim isettepane
kute kasutam ise ja juurutam ise ak
tid (vorm  P -2) koos aastaökonoo- 
m ia arvestusega.

M itme autori puhu! võjb õiendis 
näidata ig a  autori kaastööm äära  
protsentides.

M aterjalid esitada 31. detsem b
riks 1977. a. patendiala vanem tea
durile Ernest T eetsovile teadusliku  
uurim istöö sektorisse, peahoone tu
ba 301, tel. 341-21/607.

Sam ast saab ka täiendavaid tea* 
teid ja konsultatsiooni.

NB!

Aufo-motoklubis

Tänase ajalehenum bri kujundasid * 
kursuse ajakirjandusüliõpllased MEE
LIS LOKK ja AIN SAARNA.

NB! Täna ilm ub venekeelne «ТГУ».

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юаикоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans H eidem anni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil., nr. 5238. MB-0722I,
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XXIX u i t a l i f t

ф  Erki BE R E N D S! plakat

Kogu m eie m aa on piduehtes. Lä
heneb Suure Oktoobri 60. aastapäev. 
Sellele suurele juubelile toob iga  
kollektiiv ja töötaja kaasa om a töö- 
kingitused, vaatab selle  ajaloolise  
tähise juures tagasi läbikäidud tee
le ja seab sihte veelgi jõudsam aks 
edasim inekuks.

Meie vana alma mater ei ole sa a 
nud kuigi pikka aega  kasutada Suu
re Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni võidu tulem usi. Kuid need 33 
aastat näitavad ilm ekalt, m illiseid  
suurepäraseid tulem usi võib saavu
tada Suure Oktoobri loodud ühis
konnakorra ting im ustes töötav ja 
loov inim ene. Kui sõjajärgsel üli
koolil tuli alustada nõukoguliku  
teaduslik -pedagoogilise kaadri 
kom plekteerim isest ja kasvatam isest 
ning sõjas purustatud m ateriaalse  
baasi taastam ise ja uutele vajadus
tele vastava  baasi väljaeh itam isega, 
siis Suure Oktoobri 60. aastapäeva  
eelõhtul astub Tartu Riiklik Üli
kool m eie m aa juhtivate kõrgkooli
de esireas. P ed agoog ilist tööd ja 
teaduslikku uurim istööd teeb siin 9 
teaduskonnas ja 17 teaduslikus 
uurim islaboratoorium is üle 100 tea
duste doktori ja professori n ing  
enam kui 400 teaduste kandidaati 
Ja dotsenti. Ligi 700 õppejõu käe

all om andavad 5000 statsionaarset 
ja 2000 kaugõppeüliõpilast teadm i
si 27 erialal. Selle  aja jooksul on 
ülikool andnud vabariigi rahvam a
jandusele üle 21 000 kõrghariduse
ga spetsia listi, see  on niisam a pal
ju kui om a varasem a pika ajaloo  
vältel. Paljude TRÜ õppejõudude- 
teadlaste nimed on hästi tuntud kau
gel väljaspool meie vabariigi ja  
NSV Liidu piire.

Need suurepärased tulem used on 
saavutatud m eie Kommunistliku  
Partei ja Nõukogude va litsuse juh
tim isel, teiste nõukogude kõrgkooli
de ja teadusasutuste internatsio
naalsel abistam isel ja koostöös.

Viiendik m eie ülikooli õppejõudu
dest tõstab igal aastal kvalifikatsi
ooni teiste liiduvabariikide teadus
keskustes ja kõrgkoolides. Sajad  
m eie ülikooli aspirandid on. olnud 
aspirantuuris, kaitsnud doktori- ja 
kandidaadiväitekirju teistes kõrg
koolides. Ülikoolil on käesoleval 
ajal teaduslikke, õppetööalaseid jt. 
sidem eid enam  kui 900 Nõukogude  
Liidu teadusliku uurim iskeskuse, 
kõrgkooli, ettevõtte ja asu tusega. 
Üha tihedam aks muutuvad ülikooli 
välissidem ed.

Meie ülikooli areng nõukogude korra 
ajal on lahutam atult teotud ülikooli

Suure 
juubeli eel
parteiorganisatsiooniga, mfsi on alali 
olnud ülikooli kollektiivi suunavaks ja 
m obiliseerivaks jõulcs; Kogu sõjajärgse  
perioodi Vältel on ka parteiorganisat
sioon kasvanud nii arvu liselt kui orga
n isatsioon ilise lt, on üha m õjuvam aks 
m uutunud tem a osa  töötajate ideelis- 
poliitilise l suunam isel. 4-lükmeHsest v ä i
kesest organ isatsioon ist 1944. aasta l on 
parteiorganisatsioon kasvanud enam  
kui 560-liikmeliseks võim saks kommu
nistide kollektiiviks, kus on 15 organ i
satsiooni ja 38 parteigruppi. Ilmekalt 
tuleb parteiorganisatsiooni mõju näh ta
va le  teaduskondade tegevuses: sea l, kus 
on osatud ja suudetud õ igesti m obili
seerida kollektiivi esm ajärgulise lähtsu -  
seg a  'probleemide lahendam isele, seal, 
kus on õ igesti lahendatud kom som oli
organisatsiooni parteilise suunam ise kü
sim used , kus kaadriprobleem on lahen
datud tõe lise lt parteilise lähenem isega, 
on ka kollektiivi saavutused  õppe- ja 
teadu slik us töös olnud paremad, teg e 
vu s tulem usterikkam .

Suure Oktoobri 60. aastapäeva eel 
väärivad erilist austust ja lugupida
m ist need m eie parteiorganisatsioo
nil liikmed, kes on aastaküm 
neid om a elust pühendanud Kom
m unistliku Partei ürituse teenimise» 
le ia andnud oaliu  eoergiat ülikooli

parteiorganisatsiooni, sealtkaudu ka 
meie vana alma mater'x heaks. Sel
listest in im estest peaks eelkõige ni
m etam a Eesti NSV TA akadeemikut
H. M oosbergi, kes sidus om a elu  
parteiga juba 1925. a. Ligi 50 aas
tat on NLKP liikmed olnud J. Küla
ots, L. Roots, G. Muhhin. Sõjaeel
setest aastatest kuuluvad NLKP ri
dadesse A. Habermann, V. Haldre,
G. Jarjomko, V. Kallas, K. Taev, A. 
V assiltšenko, P. Vihalem ja D. Kor- 
jabkin. Enamik neist ei võta enam  
osa  aktiivsest tööst ülikoolis, kuid 
jõu ja nõuga on nad ka praegu  
toeks meie parteiorganisatsiooni 
ettevõtm istes, jagades kom m unisti
de noorem ale põlvkonnale om a rik
kalikke kogem usi ja oskusi. Neid 
vajavad aga  eriti ülikooli parteior
ganisatsioon i igal aastal juurdetule
vad üliõpilaskom m unistid, kes prae
gu m oodustavad umbes küm nendi
ku kogu m eie kom m unistide kollek
tiiv ist. See on m eie partei tubli noor 
vahetus, m is vahetult seob meie par
teiorganisatsioon i Kommunistliku  
N oorsooühinguga, ü liõpilasm asside- 
ga ja kelle osaks jääb edasi viia

Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni 60. aastapäeva võtab üli
kooli kollektiiv vastu  ' suurepäraste  
saavu tustega , edukalt täideti IX 
viisaastaku plaan ja kulgeb X v iis
aastaku plaani täitm ine. Tulem us
rikkalt tä itis kollektiiv Suure Ok
toobri 60. aastapäeva tähistam iseks 
endale võetud kõrgendatud so ts ia 
listlikud kohustused. Uut innustust 
om a loovale energiale on ülikooli 
õppejõud, teenistujad ja üliõpilased  
saanud NSV Liidu Ülem nõukogu  
IX koosseisu VII, erakorralisel is
tungjärgu l vastuvõetud konstitut
sioonist, arenenud sotsialistliku  
ühiskonna m anifestist ja program m- 
dokum endist, m illes väljendub meie 
partei hoolitsus rahva heaolu edasi
se kasvu n in g  ühiskonna m ajandus
liku, sotsiaa lse  ja kultuurilise aren
gu kiire tõusu eest.

Ei ole kahtlust, et ülikooli kollek
tiiv  om a parteiorganisatsiooni juh
tim isel suudab edukalt toim e tu lla  
nende ülesannetega, m is tema ette  
kerkivad, tulenedes NLKP XXV  
kongressi a ja loo listest o tsu stest, ja 
jätkab tulem usrikkalt om a tööd par
tei poolt näidatud suunas kommu
nistliku ühiskonna ülesehitam isel.

ADVIG KIRIS, 
EKP TRÜ komitee



E L K NU T R U  o rg a n isa tsio o n i X X IV  k o n ve re n ts . S õ n a võ tu d .
Neljapäeva}, 27. oktoobril, kaks päeva  

enne Kommunistliku Noorsooühingu 59. 
a a sta p ä ev a . tolm us aulas ELKNÜ TRÜ 
organisatsiooni XXIV. konverents. Dele* 
gaatidena ,oH valitud jllg l küm netunni- 
lise st konverentslpäeväšt osa  võtm a 351 
kom som oiiaktivisti. Tööpresiidium i laua  
taga istusid  lisaks ülikooli kom som oli
kom itee liikm etele veel EKP TRÜ komi
tee sekretär dots. ADVIO KIRIS, Õppe
prorektor prof. UNO PALM, ELKNÜ 
Keskkomitee sekretär DONALD VISNA
PUU, ELKNÜ Tartu Linnakomitee I 
sekrefär AGO TUULING; ülikooli kom- 
somojjperet olid tulnud tervitam a EPA 
kom som olisekretär ANDRES ,  LEPIK, 
TRK kom som olisekre'är-• JÜRI TREI, 
tervitustelegram m  saabu$ ELKNÜ TPI 
kom iteelt. Konverentsi! v iib ’s revolut- 
siooniveteran KRISTAP KANTOVSKI. 
Konverentsi tööd juhatas IGOR GRÄ
ZIN.

Delegaadfd saatsid  tervitustelegram m i 
Sofias toim uvale R ahvusvahelise Ü liõpi
lasliid u  XII kongressile .

Pärä^t TRÜ kom somolikomitee sekre
täri KALLE LIIVI aruandekõnet komso- 
moKiom itee tööst aastatel 1975-1977 

f  .{avaldati lühidalt meie eclm !ses lehes) 
/x a s u ta t i  kõnetooli sõnavõttudeks.

Õ P P E T Ö Ö

«Tänane eeldab paremaid hom seid  
saavutusi,» ütles õppeprorektor pro
fessor UNO PALM, K aigi m eie õpi- 
edukus on viim asel ajal tub listi 
tõusnud ja vaatam ata sellele, et 
meil õpib üle 50%  üliõpilastest 
«headele» ja «väga headele», ei to 
hi jõutud tasem ele peatum a jä ä 
da. Paljud unustavad isese isva  -toö, 
heade tulem uste saavutam iseks- ei 
piisa ainult loengu hoolsast üleskir
jutam isest. Kujundada tõsine töö
m eeleolu — see o lgu  k om som oli(ko \  
m itee) ülesanne! \  ^

Sisutiheda sõn avõtuga  esjnes ES
TER ŠANK, kes analüüsis õppedist- 
sip liin iga  seotud küsim usi n ing  
põhjusi, miks «õppedistsipliin ei

* ole kogu ülikoolis veel rahuldav» 
VvX.vt- pikem alt eelm ine «TRÜ», artik- 
\k e l  «õpp im ine on meie peam ine 
^ülesanne»).

HELGI RÕUK HALLAR LIND MART RAIK URMAS M URRE

\  Ü H I S E L A M U D
Õppetöö edukus sõltub nii või 

teisiti Õ ppim isvõim alustest kodus. 
Enamik m eie üliõpilast elab ühis
elam us. V iidates konstitutsiooni 44. 
paragrahvile (*N S V  .JLÜdu kodani
kel on õ igu s eluruum ile . ..*  NSV Lii
du kodanikud peavad sä ä stva lt suh
tum a neile antud eluruum idesse»), 
ütles M ADIS KALLION, et ühisela
m ute kasutam isega ei või veel su 
g u g i rahul olla . Tubades juuakse  
sageli, lõhutakse m ööblit, m õnes 
toas elatakse «põrssa kombel» —  
tahes-tahtm ata häiritakse nõnda 
kaaslasi ja se lleg a  kahjustub õppi
mine. M õnikord pole korralageduses  
süüdi üliõpilased: T iigi 14 ühisela
m us ei olnud duširuum ides v a lg u s

tust, paar tuba oli seRtembris m õn
da aega  ustefä. .

LAURI G USTAVSONI arvates  
peaks ig a  ühiselam unõukogu liige  
tunnetam a vastu tust kaasüliõpilaste  
ees, neil peaks olem a võim e la
hendada ootam atult tekkinud situ 
atsioone. Ühiselam ute kasutajais  
on veel palju ükskõiksust, mõni ei 
saa aru, et tuba ei pea koristam a  
m itte kontrollide, vaid enda tarvis. 
Ühiselam utöö organiseerim isel oleks^ 
vaja kom som olikom itee tugevam at 
kätt. '

KL UB I

tööd v a lgu stas AN DRES SA LM IS
TU. Taidlejad on saavutanud vaba
riikliku tunnustuse, nende popu
laarsus kasvab pideVüif. Sam al ajal 
on klubi m ater iaa ltehn iline  baas 
jäänud aastaid peaaegu m uutum a
tuks. Klubihoone ei vasta  enam aja 
nõuetele, kuigi eelm ise aastaga  võr
reldes on olukord paranenud: tehti 
remont.

Senisest rohkem abi ootab klubi 
ülikooli rahvam alevalt. M uretsem i
seks annab põhjust seeg i, et kadu
ma hakkab üliõpilasvaim  ja asem e
le astub tarbijalik m entaliteet.

TIIT LUTS rääkis üliõpilaste su 
hetest teatriga: hea, et üliõpilased  
eelistavad  vaadata tõsisem a sisu g a  
etendusi, halb aga, et ise tehtud  
sh o w 'des puudub tudenglik terav
m eelsus. Tarvis oleks üliõpilasteat- 
rit, m is haaraks suurt hulka rahvast, 
teatrit, «mis oleks relvaks m eie 
noorsoojuhtide käes üliõpilaste idee- 
lis-polütilisel, m oraalsel ja esteetili
sel kasvatam isel.»

ECJE JA S U V E M A L E V
EÜE m õnedes rühm ades kipub 

maad võtm a «om aette nokitsem ine», 
seda on näha ka isetegevuskavadest. 
Talvel kavandatakse suuri plaane, 
mis suveks kahjuks vaibuvad. Ja 
veel: suvel ei anta endale mõnikord 
aru, m ida tegelikult tehakse; kui 
me hindam e om a tegevu st objek
tiivselt, teem e kõike korrektselt (ka  
rühm apäevikud!), alles siis  läheb 
m alev edasi. Seda rääkis MART 
RAIK.

AILI PIKAT kõneles suvem aleva  
küsim ustest. E sm akursuslaste^  
soovitas ta käia ära kõigepealt su- 
vem alevas ja a lles seejärel m õelda  
ehitusm alevale, vastasel korral 
märkaks tudeng alles EÜE-s enda  
m alevlaseks sobim atust. Lõppkokku
võtteks: TRÜ suvem alev on endale  
eluõiguse võitnud.

V E E L  RÄÄGITI

AIRI PÕDER kõneles interklubist, 
kus põhitööks on saanud nn. väike
se r in g iga  tegelem ine, m is peaks 
tagam a toreda klubilise õhk
konna. Korraldatud on üritusi ka 
kogu ülikooliperele (rahvaste sõp
ruse päevad)-.

M ajandusteaduskonna pressigrupi 
kogem usi jagas HELGI RÕUK. 
Ajakirjandusest rääkis HALLAR 
LIND. Tema sõnavõtust se lg u s, et 
ajalehes «TRÜ» on kom som olielu  
puudutavaid artikleid vähevõitu. 
M eelde on jäänud n iisugused rub
riigid nagu «Sekretäri tribüün», 
«Kom som olikroonika», ajalugu tut
vustavad rubriigid. Sõnavõtja ar
vas ülikoolilehe vea olevat se lles,

et see väljaanne «fikseerib asja  o le 
m use pärast se lle  lahendam ist». 
Satnaš tuli tä järeldusele, et just 
kom šom oliaktiiv peaks esim esena  
nägema' probleeme, neid lahendam a  
ja neist kirjutama.

Tippsporti v aag is HENN VALLI
MÄE. Ülikooli spord itase on ikka 
olnud kõrgel järjel, m eie sportlaSed  
on tuntud kõikjal, kuid m assispordi 
üritustest võetakse vähe osa. «Oleks 
aeg m õelda uutele spordi arendam i
se vorm idele,» ütles sõnavõtja.

EKP TRÜ kom itee sekretär AD- 
VIG KIRI S sõnas, et vä lja langevuse  
peapõhjus peitub üliõpilase väheses  
huvis eriala vastu , vastutustunde
tus suhtum išeš eria lasesse töösse. 
Endisele kom som olikom iteele saab  
ette heita ehk ainult vähest huvi 
altpoolt tulevate probleem ide vastu.

M assiürituste küsim use tõstatas  
RAIVO PALM ARU. Tema arvates 
tuleb korraldada rohkem n iisu gu
seid üritusi, m illes saaksid osaleda  
kõik TRÜ üliõpilased (näiteks ke
vadpäevad). Rahvusvahelise üliõpi
laspäeva tähistam iseks tuleks leida  
uudne vorm, m is aitaks vältida va
rem tehtud vigu.

P O L E E M I K A K S

andsid a lust m ajandusteaduskonna
V kursuse üliõpilase TÕ NIS BLAN« 
Kl sõnävõfü m õned m otiveerim ata  
seisukohad. Nim etades küll õppe- ja 
kasvatustööd «pseudoprobleem iks», 
pidi ta siiski m öönm a, et kom som o
likom iteele «tuleks rektoraadil välja  
pakkuda konkreetne võim alus seda  
tööd teha». «Tarbijalik suhtum ine»  
(n agu  vasturepliig is märkis R. 
Palm aru) ilm nes protestis taidlus-

lle v a a tu se  võitjate prem eerim ata 
jätm ise vastu  kahel aastal. T. Blank 
pani kom som olikom itee süüks, et 
«ülikooli kui terviku ulatuses puu
dub ühtne pere», sest «praktiliselt 
puuduvad suurüritused».

T. Blank arvas, et ülikooli taas
avam ise üritustest said o sa  võtta  
väg a  vähesed üliõpilased. Suurem  
o sa  üritusi toim us teaduskondades. 
Kus ja m illised, se llest on kirjuta- 
Jtud nii «Edasis» kui «TRÜ-s», 
Seda * põhjendam atuna tundus 
T. B lanki küsim us « M id a . tegi 
kom som olikom itee?» Oleks juba 
a eg  aru saadä, fet kõigi üliõpilasüri- 
tuste ta g a  seisäl) organiseerijana  
just kom som olikom itee, olgu need 
siis  rahvaste sõpruse päevad, m ii
tingud, taidluskonkursid- või töö  
m alevates.

Füüsikaosakonna delegaadi JAAN  
KIVISTIKU väide, et «vähe ön tun
da kom som olikom itee juhtivät ja 
suunavat kätt», jäi argum enteerim a
ta. Tema küsim usele, kas ei peaks 
tõsist tähelepanu pööram a just suur
te m assiürituste korraldamisele^ an
dis vastu se  M. Kallioni repliik: 
«4731 kom m unistliku noore juhtftfti- 
seks m oodustatakse kom som oliko
m itee kui korrigeeriv, juhtiv ja 
suunav, m itte ag a  ainult läbiviiv  
organ». Ja eg a  ülikooli kom som oli
elu se isne ainult m assiürituste kor
raldam ises.

K Ü L A L I S E D

«Ülikooli kotnsom oliorganisatsi- 
oon on ära teinud suure töö. Kom
som olitöö piiri linna ja ülikooli Va
hele on väga  raske tõm m ata,»/ütles 
ELKNÜ Tartu L innakom itee/l sek 
retär AGO TUU LING . Et teoreeti
liste teadm iste side praktikaga oleks 
veelg i tugevam , tuleks üliköoli kom- 
som oliaktiviste edaspidi rohkem  
kaasa tõm m ata šeflusettevõtete  
kom som oliürituste organiseerim ise
le. Sam uti peaks klubi «Patrioot»  
pööram a enam tähelepanu tööle  
linna noorsooga.

ELKNÜ Keskkomitee sekretäri 
DONALD V ISN A PU U  arvates m öö
dus konverents asjalikus õhkkonnas
— nähtus probleeme, m ille lahenda
m isega  kaasneks kom som olitöö pa
ranemine.

Donald Visnapuu andis ÜLKNÜ  
Keskkomitee aukirjad M ERCEDES  
PENTILE ja JÜRI ASARILE. 
ELKNÜ Keskkomitee aukirja said  
27 kom som oiiaktivisti.

ESTER SANK, 
RAIMU HANSON

O T S U S
ELKNÜ TRU organisatsiooni 

konverents, ära kuulanud ja läbi 
arutanud ELKNÜ TRÜ komitee 
aruande ja sõnavõtud o t s u s t a b :

1. Tunnistada ELKNÜ TRÜ ko
m itee töö aruandeperioodil rahul
davaks.

2. Rakenduda veelg i aktiivsem alt 
ülesannete täitm isele, m is on kind
laks m ääratud NLKP XXV kong
ressi, ÜLKNÜ ja ELKNÜ XVII 
kongresside n ing kõrgem ate partei- 
ja kom som oliorganite o tsu stes. Iga
külgselt tundm a õppida NLKP 
Keskkomitee oktoobripleenum i ja 
NSVL Ülem nõukogu 9. koosseisu  
erakorralise 7. istungjärgu  m ater
jale n ing NSV Liidu põhiseaduse  
sisu . TRÜ kom som oliorganisatsioo
ni üks peaülesandeid on kodumaa 
60. aastapäeva tähistam iseks võetud  
ülesannete edukas täitm ine n ing  
ideo loog ilise  kasvatustöö ja orga
n isatsioon ilise  tegevu se tasem e eda
sine tõstm ine.

3. Noorte sp etsia listide paremaks 
ettevalm istam iseks pöörata suure
m at tähelepanu õppedistsip liin ile ja 
õpperühfnadevahelise sotsia listliku  
võistluse organiseerim isele.

4. K om som olikom iteel, teadus
kondade, osakondade ja õpperühma
de ning kursuste kom som olibüroodel 
rakendada abinõusid laia poliitilise  
silm aringi ja kõrge teadlikkuse  
arenguks. O rganiseerida õppetöö
alaseid kohtum isi ühiskonnatead
laste  ja kom som oliaktiivi vahel. An
da ühiskonnateaduste kateedritele  
tõhusat abi VII ü leliidu lise ühiskon- 
nateadusalaste uurim uslike ja refe- 
ratüvsete tööde konkucsi raam es. 
In tensiiv istada TRÜ kom som olior
gan isatsioon i ja ELKNÜ ajaloo  
alaste uurim uste koostam ist.

5. Pöörata suurem at tähelepanu  
filiõpilaslektorite ettevalm istam isele  
Ja üliõpilaste loen gu lise  tegevu se  
arendam isele. Koos ühiskonnatea
duste kateedritega tagada kõneos-

ELKNÜ TRÜ KOMITEE 
SEKRETÄR  

KALLE LIIV
õppinud K ingissepa 8-k la ss illses  koo

lis, edasi V. K ingissepa nim. keskkoolis 
ja  lõpetanud spordlkallakuga internaat
kooli 1970. a. Sam al aastal astus õ ig u s
teaduskonda, m ille lõpetas k iitusega
1975. a. OH kursusevanem . kursuse  
kom somolibüroo IHge. 1973-1974 tead u s
konna ÜTÜ nõukogu esim ees. 1975. a. 
suvel töötas suvem aleva kom andörina.

ÜLKNÜ liig e  1966., NLKP Hige 1974. a.
1975. a. ju un is valiti ELKNÜ TRÜ kom i
tee sekretäri asetäitjaks, 1976. a. jaa
nuaris sekretäriks. 1975. a. novem brist 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee liige , 1976.
a. jaanuarist ELKNÜ Tartu Linnakomi
tee büroo liige .

A utasustatud ENSV Ülem nõukogu  
Presiidium i aukirjadega 1976. ja 1977. 
aastal.

Abielus, perekonnas poeg.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE 
ASESEKRETÄR  

AILI PIKAT
Lõpetanud i960, a. Kohtla-Järve 1. 

keskkooli. Sam al aasta l astus füüsika- 
keem iateaduskonda, kus õppis keem iat 
eriprogram mi a lu se l. Pärast TRÜ lõ p e
tam ist 1974. a. asus tööle TRÜ Teadus
likus Raam atukogus kcem ik-restauraa- 
torina. Ülikooli ajal oli kursuse kom so
molibüroo sekretär, 1972—1974 kom som o
likom itee kultuurisektorl liige , alates
1974. a. ELKNÜ TRÜ kom itee liige  ja 
^õppejõudude n in g teenistujate kom so
m oliorgan isatsioon i sekretär. ÜLKNÜ 
liig e  1965., NLKP Hige 1976. a.

1976. a. mais valiti ELKNÜ TRÜ ko
m itee sekre äri ase'ä ltjaks õppe- ja  
teadusliku n in g kultuuritöö alal.

ELKNÜ TRÜ KOMITEE 
ASESEKRETÄR  

M ERCEDES PENT
Lõpetanud 1972. a. Põltsam aa kesk

kooli. Sam al aastal astus m ajandustea
duskonna m ajandusküberneetika eria la
le, m ille lõpetas 1977. a. Ülikooli ajal 
oli kursuse, osakonna ja 1974—1976 ma
jandusteaduskonna kom som olisekretär. 
ÜLKNÜ liige  1968., NLKP liig e  1976. a.
1976. a. oktoobris va liti M. Pent ELKNÜ 
TRÜ kom itee sekrelärl asetäitjaks orga
n isatsioon ilise  tõö alal.

O sa võtnud EÜE tööst 1973-1977, 
kaks v iim ast aastat plirkonnakom lssa- 
rlna.

1976. a. aprillis autasustas NSV Liidu 
Ülem nõukogu Presiidium  M. Pentl m e
d aliga  «Töövaprüse ees t* .

ELKNÜ TRÜ KOMITEE  ̂
ASESEKRETÄR  

RAIVO PALMARU

Lõpetanud 1970. a. L. Koidula nim. 
Pärnu II keskkooli. 1970-1972 teenis  
Nõukogude arm ees, sam al aastal astus  
TRÜ ettevalm lstusosakonda, ajalootea- 
duskonda 1973. a. Praegu ajaloo-osakon- 
na V k. üliõpilane, õp ib  a ja lu gu  e r i
programmi järgi.

1976. a. sü g ises t V, t. Lenini niru. 
stipendium i saaja.

II kursusel oli ajaloo-osakonna sekre
tär, III kursusel teaduskonna sekre Sri 
ase'ä itja , IV kursusel teaduskonna s e k 
retär.

1977. a. septem bris valiti ELKNÜ TRÜ 
kom itee sekretäri asetäitjaks Ideoloogi
lise  töö alal.

ÜLKNÜ Hige 1966., NLKP Hige 1977. a.
Abielus, perekonnas poeg.

kuse aluste laialdane om andam ine. 
Aktiviseerida noorte lektorite kooli 
tegevu st, laiendada üliõpilaste loen- 
g u list tööd Tartu linna ettevõtetes ja 
koolides n ing vabariigi te istes linna
des ja rajoonides.

6. Tihendada kontakte vennasva
bariikide ja sotsia lism im aade kõrg
koolidega, eelkõige sõprus- ja koos
töölep ingute partneritega. Korralda
da 1978. a. aprillis rahvaste sõpruse  
päevad «TRÜ-78» pühendatuna Le
ninliku K om som oli 60. aastapäevale.

7. Ü liõpilaste sõjalis-patriootlikul 
kasvatam isel jätkata talituriaadide  
korraldam ist, m uuta klubi «Pat
rioot» tegevu s aastaringseks, tõhus
tada veelg i koostööd eriõpetuse  
kateedriga, korraldada teaduskon- 
dadevaheline sõjalis-patriootllku töö  
ülevaatus. • •

8. Sporditöö hoogustam iseks osu
tada põhitähelepanu koos spordiklu
biga kõigi ü liõpilaste osavõtu le  
VTK norm atiivide täitm isest.

9. Koos am etiühingukom itee ja

klubiga jätkata ü liõpilaste esteetili
se kasvatam ise seniseid  traditsloo*  
ne. Leida selleks uusi töövorm e. 
Arendada edasi ü llõpilasfaidlusf, ti
hendada sidem eid TRÜ klubi ja hu- 
vialaklubide vahel, koordineerides 
vastastikku tööplaane. Suurendada  
kom som olibüroode o sa  klubiõhtute 
sisu stam isel ja organiseerim isel. 
Jätkata kom som oliorganisatsiooni 
šeflustööd kohvikutega.

10. T aaselustada ülikooli kevad
päev, m uuta see ig a a a s ta se k s  üri

tuseks ja sisustada heatasem elise  
program m iga.

11. Kom som olikom iteel ja tea 
duskondade kom som olibüroodel ta
gada igakü lgn e ettevalm istus EÜE  
tõosuveks, selleks pöörata enam  tä
helepanu EÜE ja EÕM-i rühmade 
funktsionääride valikule ja etteval
m istam isele n in g  m uuta traditsioo
niks EÜE päevade korraldamine.

12. Võtta kom som olišefluse a lla  
kogu ülikooli eh itustegevus, m aksl-

(Järg 3. lk.)



OTSUS
(Algus 2. lk.)

m aalselt rakendades suvem alevat.
13. Koos ametiühingukomiteega 

pöörata senisest enam tähelepanu 
ühiselamutes tehtava ideelis-poliiti- 
lise ja  esteetilise kasvatustöö plaa- 
nipärasusele ja pidevusele, näitagi-  
tatsiooni osakaalu suurendamisele 
ja  tõhustamisele. Järjekindlalt juu
ru tada  omavalitsuse põhimõtteid 
ühiselamute siseelu juhtimisel ning 
tugevdada komsomolikontrolli selle 
tegevuse üle

14. Aktiviseerida noorte teadlaste 
nõukogu tegevust.  NTN-il võtta 
oma šefluse alla töö keskkooliõpilas
tega  ning ülikooli kollektiivi liikme
te — noorte teadlaste ja  spetsialis
tide ühiskondlik-poliitiline enese
täiendamine.

15. Osutada tõsist tähelepanu or
ganisatsioonisisese töö edasisele pa
randamisele. Selleks ülikooli komso- 
molikomiteel, teaduskondade kom- 
somolibüroodel pöörata senisest 
suuremat tähelepanu komsomoli- 
kaadri valikule, paigutamisele ja 
juhendamisele.

16. Komsomoliaktiivi õpetami
sel, samuti komsomolitöö planeeri
misel rakendada kõrgkooli arengu 
ja noorsoo maailmavaate kujunemi
se alaste  uurimuste tulemusi. T aga
da liikmemaksude õigeaegne laeku
mine, dokumentatsiooni korrasolek 
a lgorg an isa ts io o n ide^  komsomoli- 
dokumentide üleandmine parteiarhii
vi, muuta efektiivseks töö ÜLKNÜ- 
sse riiittekuuluvate noortega ning 
nende ettevalmistamine astumiseks 
ÜLKNÜ ridadesse. Rohkem tähele
panu pöörata TRU komsomolikon- 
verentsi sõnavõttudes tehtud kriiti
liste märkuste ja ettepanekute ellu
viimisele, 15. novembriks välja töö
tada konkreetne abinõude plaan.

Spordi'
meedikud 
üllatasid

Aastaid on arstiteaduskonna spor- 
dimeditsiiniosakonna isetegemise 
tahe olnud nõrk. Täpselt nädal ta-

fasi oli ülikooli klubis spordimee- 
ikute õhtu, mis näitas, et endisi 

vaateid tuleb revideerida. Saime kin
nitust sellele, et nad oskavad ja 
suudavad  tõesti midagi ka heal ta 
semel korraldada. Lugejale, kes klu
bis toimunut ei näinud, kuigi oleks 
võinud vaatama tulla (nõrk rek
laam ), esitame toimunust kokku
võtte.

Ürituse avas spordimeditsiini ja 
ravikehakultuuri kateedri dotsent 
Jaan  Seeder lühikese sõnavõtuga. 
Ta ju tustas  Tallinnas toimunud üle
liidulisest vabariiklikust spordimee- 
dikute konverentsist. J. Seeder tõi 
esile spordimeditsiiniosakonna s a a 
vutused teaduse (kaks doktorit va
liti professoriks) ja üliõpilasteaduse 
valdkonnas n ing  komsomolitöö p a 
ranem ises  (komsomolisekretär on 
Ants Lõhmus).

Päevakohase kõnega esines eri
õpetuse kateedri vanemõpetaja Bo
riss Korolkov. Tartu Kodusõjavete- 
ranide Nõukogu liige Ivan Rosen
thal ju tustas  sündmustest, mille kee
rises ta revolutsioonipäevil oli ol
nud.

Tänutäheks said kõnelejad puna
seid nelgiõisi. Sümboolne nelgiõis 
oli samuti etlejate rinnas. Irina 
Zaitseva, Natalje Vrits ja  Ljubov 
Žukova esitasid põimiku Majakovs- 
ki, Jessenini ja  Kogani revolutsioo- 
niideedest kantud luulest. Tavapä
rase võltspaatose asemel nägime 
luulest, lauludest ja lavalisest liiku
misest koosnevat väga meeldivat 
tervikut.

Küllalt uuelaadsena, kuid eelne
vast veidi nõrgem tundus A. Gai- 
dari jutustuse «Sõjasaladus» põhjal 
valminud lühi (nuku) näidend. La
vastaja  oli Irina Zaitseva. H eatase
melise kunstnikutöö eest tuleb tä 
nusõnu öelda Aija Brokkale ning 
tema abilistele.

Klubi oli dekoreeritud napilt, kuid 
sobivalt õhtuks, mis pühendatud 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo
lutsiooni 60. aastapäevale.

REIN KORP

kateedrijuhataja dotsent Henni 
Harri LING, üliõpilane Katrin

Paul ARISTE, kateedrijuhataja

O k to o b rik ä s k k iH
Tervitan ja  õnnitlen ülikooli kollektiivi Suure Sotsialistliku Oktoob

rirevolutsiooni 60. aastapäeva puhul! Soovin kõigile edu töös ja õpin
guis!

I. Asetada foto ülikooli autahvlile: administratiivosakondadest ra a 
matupidaja Liis PETROVÖHH, kütja Jüri HANSSON, majahoidja Sel
ma KÕRVEL;

ajalooteaduskonnast kateedrijuhataja dotsent Uno SIIMANN, üli
õpilane Anne KELK;

arstiteaduskonnast kateedrijuhataja professor Ennu SEPP, kateedri
juhataja  professor Robert LOOGA, kateedrijuhataja professor Akivo 
LENZNER, professor Ain KAASIK, internatuuriosakonna juhataja  
Helga TIBBIN, vanempreparaator Endla KIIS, üliõpilased Andrus 
ARRO ja Vladimir NEKLESSA;

bioloogia-geograafiateaduskonnast 
KALLAK, kateedrijuhataja dotsent 
ANDRA;

filoloogiateaduskonnast professor 
dotsent Valeri BEZZUBOV, kateedrijuhataja dotsent Juhan TULDAVA, 
üliõpilane Ester SANK;

füüsika-keemiateaduskonnast kateedrijuhataja professor Paul KARD, 
kateedrijuhataja professor Vello PAST, kateedrijuhataja professor Vik
tor PALM, dotsent Aleksander PAE, üliõpilane Riina LEINBOCK;

kehakultuuriteaduskonnast vanemõpetaja Valter LfeNK, üliõpilane 
Vahur ÖÖPIK;

majandusteaduskonnast kateedrijuhataja Raimund HAGELBERG, pro
fessor Karl-Feliks SAUKS, dotsent Herman PAUTS, vanemõpetaja 
Leonhard KANGUR;

matemaatikateaduskonnast kateedrijuhataja professor Ülo LEPIK, 
dotsent Ülo KAASIK, laborant Meeta KULL; 

õigusteaduskonnast dotsent Inge ORGO, dotsent Herbert LINDMÄE; 
Teaduslikust Raamatukogust peabibliograaf Eljo KALLAS; 
üleülikoolilistest kateedritest dotsent Meeta MURD, õpetaja Jakov 

SAMODUMSKI, õppekabineti juhata ja  Li LOIT.
IL Avaldan kiitust: administratiivosakondadest kantseleijuha

taja  Eili ROOSTILE, vaneminspektor Liljan MÄGILE, metoodik Anu 
SAARELE, masinakirjutaja Jelena MILGILE, as jaa ja ja  Aino SOOTSI
LE, koristajatele Alma UNDILE, Valentina LOŠAKOVALE, insener 
Benita VISSELILE;

ajalooteaduskonnast laboratooriumi juhata ja  Erich VÄÄNALE, vanem
õpetajatele Jaan  HUIGILE, Tiiu PUIGILE, dotsendi kt. Märt TÄNA
VALE, üliõpilane Olaf LUKKILE;

arstiteaduskonna professoritele Elmar SIIRDELE, Kuno KÕRGELE, 
dotsentidele Väino MANDELILE, Jaak MAAROOSILE, assistent Erich 
KUUSILE, vanemteadur õ ie  REINTAMILE, nooremteadur Mihkel ZIL- 
MERILE, vanemlaborant Ellu PAESALULE, üliõpilastele Varje HAA- 
VELILE, Maret ROOSIVÄUALE, Riina KUKELE, Urmas SUKLESE- 
LE, Ursula RÄÄTSALE;

E LK N Ü  T R U  kom itee  
u u s  ko o sse is

L H ir m  e d

Kalle Liiv 
Aili Pikat 
M ercedes Pent 
Raivo Palmaru  
Hallar Lind 
Ester Sank  
Urmas Murre 
M alle Omann 
Mart Raik 
Andres Salm istu  
Triinu Vernik 
Toivo Leemets

Krista Prokoptšuk  
Mart Opmann 
Airi Põder  
Igor Gräzin 
Mart Kull 
Olaf Lukk 
Ruve Sank 
Katrin Andra 
Ülle Lepp 
M adis Kallion 
Kalle Kulbok 
Andrus Ansip  
Tõnu Laupa 
Henn Vallim äe

sekretär
õppe-, teadusliku ja kultuuritöö asesekretär  
organ isatsioon ilise  töö asesekretär  
id eo loogilise  töö asesekretär  
pressisekretär  
õppesektori juhataja  
ideoloogiasektori juhataja  
arvestussektor! juhataja  
EÜE sektori juhataja  
kultuurisektori juhataja  
organ isatsioon isisese  töö sektori juhataja  
üliõpilaste a/ü. esim ees, ideoloogiasektori juha
taja asetäitja  olm eküsim ustes 
vene õppekeelega osakondade kom som olitöö  
sõjalis-patriootiline kasvatustöö  
interklubi president 
kom som olitöö m etoodika 
arstiteaduskonna sekretär 
ajalooteaduskonna sekretär 
filo loogiateaduskonna sekretär 
bioloogia-geograafiateaduskonna sekretär 
m ajandusteaduskonna sekretär 
õigusteaduskonna sekretär 
m atem aatikateaduskonna sekretär 
keem iaosakonna sekretär 
füüsikaosakonna sekretär 
kehakultuuriteaduskonna sekretär

biofoogia-geograaflateaduskonnast zooloogiamuuseumi juhatajale Rai- 
mond VEENPERELE, peavarahoidja Ingrid HEIDEMAALE, osakon
najuhata ja  Volli KALMULE, botaanika-aia direktorile Hiie KIMMELI- 
LE, vaneminsener Hell VEERMAALE, töölisele Mare NOVAKILE, va* 
nemlaborantidele Aari TALVELE, Ilja KALALE, üliõpilastele Tiina 
KSENOFONTOVALE, Toivo MAIMETSALE, Ülle PRAATSILE, Külli
ke KALLAVUSELE, Heikki BAUERTILE;

fi loloogiateaduskonnast kateedrijuhataja professor Mihhail SELJA- 
K1NILE, kateedrijuhataja professor Huno RÄTSEPALE, professor 
Eduard LAUGASTELE, dotsent Helle HEITER1LE, dotsent Jaak 
PÕLDMÄELE, vanemõpetajatele Toivo KULDSEPALE, Virve LIIVALE, 
Jüri TALVETILE, Peeter TOROPILE, õpetajatele Tõnu SEILENTHA- 
L1LE, Virve TAMMELE, Ülo TORPATSILE, vanemlaborantidele Paul 
HAGULE, Milvi KABERILE, laborantidele Edda HINTILE, Reet P I I 
RILE, Eve TIMUSKILE, aspirant Tatjana PEREVOZTŠIKOVALE, üli
õpilastele Mart ALTSOOLE, Inga ANDERSONILE, Helle AUNAPILE, 
Ene HÄRMATISELE, Marika KLOORENILE, Kristiina KROSSILE, 
Helle KULLILE, Reet LIIMETSALE, Rita LÄÄNELE, Ene NAGEL- 
MAALE, Jelena P1NS1LE, Triinu POOLAKULE, Antonina ROOSI
MÄELE, Vadim RUDNEVILE, Birute ZELVITELE, Vadim VORO- 
NETSKILE, Karin VÄINALE, ANNI  WITTENBERGER1LE;

füüsika-keemiateaduskonnast vanemteaduritele Elmar TALVISTELE, 
Matti HALLIKULE, Aleksander SAVIHHINILE, sektorijuhataja Märt 
AINTSILE, õppelaboratooriumi juhatajale Tiiu MÜÜRSEPALE, vanem
inseneridele Mart ROOSILE, Alma-Asta KIISLERILE, laborant Varpo 
RED1LE, üliõpilastele Valeri TIMOFEJEVILE, Mati TREUFELDTILE, 
Toivo KALLASTELE, Kalev TARKPEALE, Irina BICHELELE, Mihail 
ROZMANILE, Juhan KOLKILE, Viktor PALMILE, vaneminseneridele 
Feliks M1LLERILE, Viljar PIHLILE, vanemteadur Mati KARELSONI- 
LE, vanemõpetaja Toomas TENNOLE, assistent Helve VAHEMETSA
LE, üliõpilastele Andrus ANSIPILE, Karmen KURVITSALE, Tiiu 
GUTMAN NILE, Alar KÜLMALE;

kehakultuuriteaduskonnast nooremteadur Karin ALEVILE, vanemin
sener Koidu OTSARILE, dotsendi kt. Arne KIVISTIKULE, üliõpilaste
le Lembit TÕEMÄELE, Kaire VA1MELILE, Enn VARRIKULE, Ivar 
HANVERELE, Ivar VALGELE, Gennadi BEZRODNOVILE;

majandusteaduskonnast üliõpilastele Valdek JÄRVPÖLLULE, Tõnis 
BLANKILE, Mart OPMANNILE, Helgi RÕUKILE, Viivi VAINO- 
MAALE, Jelena VLADIMIROVALE, Andres LIPSTOKILE;

matemaatikateaduskonnast arvutuskeskuse juhatajale Jüri TAPFERI- 
LE, dotsent Leida TUULMETSALE, üliõpilastele Lembit ÕUNAPUU
LE, Anne TÕRULE, Katrin RATASSEPALE, Ksenia LISSENKOLE;

Teaduslikust Raamatukogust sektorijuhataja Tiiu AAVALE, arhiiviju- 
hata ja  Erna RUSSAKULE, pearaamatukoguhoidja Leida ALVERILE, 
Erika NUGINILE;

õigusteaduskonnast dotsent Heldur SAARSOOLE, vanemõpetaja 
Lembit LILLELE, üliõpilastele Tiiu TIISLERILE, Peeter JÄRVELAI- 
DILE;

vanemtöödejuhat^ja jaoskonnast meister Raivo SAREALILE, maaler 
Maimu PIKKATILE, tisler Ferdinand ONNILE, Peteris KIRSISELE.

Rektor ARNOLD KOOP ~

A k t i i v

Silja  Sazonova  
M ati Salundi

Enn Hansberg 
Aune Nuiam äe 
Katrin Saks 
Krista Poolakene 
Sulev Lääne 
Viktor. Kaasik 
Lembit Laja

M arica Alaküla 
Sven Andresen  
Märt Puusalu  
Andrus Lulla 
Andrus Lauren 
Valev P lato  
Inna Kõiv 
Ivar V alge  
Raily Viks 
Vam bola Tiik

— näitagitatsioon
— õppejõudude ja teenistujate kom som oliorganisat

siooni sekretär
— noorte teadlaste nõukogu esim ees
— filmiklubi president
— teatriklubi president
— ateistlik  kasvatustöö
— välissidem ete organisaator . ...
— .rahvusvaheliste $ühete r in g i president' .
—■ sõjalis-patriootliku mafkaklubi «Patrioot* presi- 

dent
— šeflus ülikooli kohvikutega
— töö keskkooliõpilastega
— sidem ed Tartu šeffettevõtetega, töökasvatus
— kom som oli operatiivrühm a ülem
— leninlik arvestus ja sotsia listlik  võistlus
— m ajandusküsim used
— statistik-m asinakirjutaja
— sporditöö
— olüm piagiid ide kool
— klubinõukogu liige

Monumentaalpropaganda

Oktoobrirongkäiguks kogu
neme kell 11.45 Akadeemia 
tänavale.

A, Gaidari «Söjasaladuse» nukud ja nukunäitlejad.
*  V ladas SKLIZM ONTASE foto

(A lg u s eelm ises lehes)

M onumentaalpropaganda plaani 
täitsid mitmete kunstikoolkondade 
esindajad. Meistrite loomingulise 
initsiatiivi ti ivustamiseks loobuti 
kitsendavate nõudmiste kehtesta
misest. Lõpliku otsuse iga kuju s a a 
tuse kohta langetašid autoriteetseist 
kunstitundjaist moodustatud neli 
vetoõigusega komisjoni. Oleks eks
lik arvata, et e lu õ igu s-an t i  vaid 
rangelt realistlikele taiestele, tollal 
oli hulgaliselt poolehoidjaid ka 
progressiivsetel novaatorlikel voo
ludel.

Skulptorite hoogsa loomelennu 
sünnitistena tuli muidugi ette ka 
kogunisti absurdseid mäles- 
tussambaid. Tolleaegne haridusko- 
missar Lunatšarski meenutab oma 
ülestähendustes üht kujurit, kes ka
vatsenud Karl Marxi figuuri nelja 
elevandi kukile asetada. Kunstili
selt ebaküpseteks tunnista tud või 
muudel põhjustel väljapraagitud au- 
sambaid demonstreeriti publikule 
mõnda aega kinnistes ruumides ja 
seejärel nad hävitati.

Terve rea mälestussammaste nur
gakivi panekul ning avamisel viibis 
ka V. I. Lenin, kelle otsese juhti
mise ja kontrolli all toimus kogu 
m onumentaalpropaganda o rgan i
seerimistöö, mille probleeme Rah
vakomissaride Nõukogu 1918. a.

kolmel korral arutas.
Uute mälestusmärkide avamts- 

tseremooniad toimusid tavapäraselt 
suure rahvahulga osavõtul, kes üri
tuse algatuseks ja lõpetuseks laulis 
«Internatsionaali», oraatorid esine
sid ettekannetega sam baga austa
tava tegelase eluteest ja  võitlustest, 
tihti kõneldi ka tähtsam atest päeva- 
probleemidest. Tseremoonia lõppes 
sageli punaarmeelaste paraadiga. 
Esines juhtumeid, kus avamispidus- 
tus kasvas üle võimsaks manifes
tatsiooniks.

1919. a. juuli lõpus toimue Petro- 
gradis Kominterni asutav kongress. 
Paljud delegaadid võtsid osa G. G a
ribaldi ausamba avamisest, es ine
des kõnedega miitingul. Üks Aust
ria tööline sõnas: «Me sõitsime siia 
ja  saime näha, kuidas vaba rahvas 
austab oma kangelasi. Ka meie lin
nades püstitatakse mälestussam- 
baid, kuid hoopis kuningaile ja  
kindraleile. Inimestele, kes võitle
sid vabaduse eest, ohverdasid selle 
nimel oma elu, on meil monumente 
ülivähe. Alles siin õnnestus mul es
makordselt näha Marxi, Lassälle’t 
ja  Perovskaja a u s a m b a id . . .  Vene
maa on praegu ainus maa, kus( ker
kivad tänavaile ja  väljakuile toeli
selt suurte inimeste, revolutsionää
ride ausambad. Kuid saabub aeg, 
mil neile püstitatakse aüsambad 
igal maal.»

VIKTOR BLUM



Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva 
kajastamisest majandusteaduskonna õppetöös

Revolutsiooni kroonika 
16. okt. — 27. okt. 1917

16. oktoober — V S D T (b )P  Keskkomitee laiendatud istun g , kus võeti 
vastu  lõplik otsus relvastatud ülestõusuks, Kinnisel koosolekul 
valiti sõja-revolutsiooni keskus relvastatud ülestõusu parteili
seks juhtim iseks.

21. oktoober — V S D T (b )P  Keskkomitee arutas II nõukogude kongres
si ettevalm istam ist.

23. oktoobri öö vastu 24. oktoobrit — Kerenski juhtnööride kohaselt
tüli rindelt saata  Petrogradi A jutisele V alitsusele ustavad väe
osad . Ajutise V alitsuse otsu se  kohaselt tuli su lgeda- kõik bolše- 
vistlikud ajalehed n ing purustada bolševike partei organ isatsioo
nid.

24. oktoober — V S D T (b )P  Keskkomitee võttis vastu  m itm eid konk
reetseid otsuseid  ülestõusu juhtim ise kohta. Pöördelised sünd
m used a lgasid  kell 5.30 hommikul junkrute katsega hõivata bol- 
ševistliku ajalehe «Rabotši Putj» toim etus.

24.— 25. oktoober — tööliste, sõdurite ja m adruste relvastatud ü les
tõus Petrogradis.

25. oktoober — Suure Sotsia listliku O ktoobrirevolutsiooni võit.
25. oktoobri öö vastu 26. oktoobrit — ülestõusnud vallu tasid  Talve

palee. Ajutine V alitsus arreteeriti.
25.— 27. oktoober — Petrogradis toim us II nõukogude kongress, mis 

kuulutas välja nõukogude võim u, võttis vastu  leninlikud rahu- 
ja m aadekreedid ja va lis  esim ese Nõukogude va litsuse  Rahvako
m issaride Nõukogu eeso tsas V. I. Leniniga.

Suure Sotsialistliku Oktoobrirevo
lutsiooni so tsiaa lm ajan d u slik e  tu le
m uste hindam ine, analüüsim ine ja 
eelseisva  sotsiaal-m ajandusliku  
arengu program m i põhisuundade  
ning elluviim ise teede selg itam ine  
on m ajandusteaduskonnas õppetöö  
lahutam atuks ja pidevaks koostis
osaks. Töö aluseks on olnud NLKP 
Keskkomitee otsus «Suure Sotsia 
listliku O ktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäevast». K äsitletavad problee
mid seosta ti o tseselt NSV Liidu 
konstitutsiooni projekti arutam isega, 
pärast uue konstitutsiooni vastu 
võtm ist a g a  NLKP Keskkomitee
1977. a. oktoobripleenum i ja NSV  
Liidu erakorralise VII istungjärgu  
m aterjalidega n ing uue põhiseadu
sega . M aterjali kunstliku ja üle
kuhjatud esitam ise vältim iseks, o ts
tarbeka tööjaotuse ja kooskõlasta
tuse tagam iseks on vaadeldavate  
probleem ide käsitlem ist arutatud  
parteiorganisatsiooni, teaduskonna  
nõukogu ja kateedrite koosolekutel 
nii koos te iste  kui eraldi küsim us
tena. Spetsiifiliste  probleem ide jao
tus õppejõudude vahel on ära m ää
ratud n in g  üldraam ides piiritletud

õpetatavate ainete program m idega.
Eriti üksikasjalikult n in g  põhjalikult 

on Suure Sotsia listliku  Oktoobrirevo
lutsioon i 60. aastapäeva m aterjale k ajas
tatud kaubandusökonoom ikas (prof. F. 
Sauks, dots. A. Siitnon), NSVL rahva
m ajanduse ajaloos (d ots. V. Krinal), 
tööstuskaupade tundm ises (v .-õp. R. 
D onfsov), Nõukogude õ igu se  a lustes  
(prof. I. Sildm äe, dots. A. S iigur) n ing  
ettevõtete ja  rahvam ajandusharude ra- 
handuses_ (prof. R. H agelberg). Piira
matud võim alused  olid Suure Oktoobri 
60. aastapäeva kajastam iseks kõrge 
abstraktsiooniastm ecra m ajandusm ate- 
iriaatilistes d istsip liin ides.

Peam ised m aterjalide käsitlem ise vor
mid:
— vastavate  probleemide k äsitlu s loen

gutel,
— probleemide analüüs sem inaridel jb 

praktikum ides,
— üliõpilaste suunam ine isese isv a le  

tööle — direktFvorganite vastavate  
otsu ste  läbitöötam isele,

— kursuse- ja  diplomitööd.

Kodumaa juubeliga seotud m ater
jalide om andam ise kontroll toim us 
peam iselt sem inaride käigus n ing  
kontrolltöödega, õ p p e- ja kasvatus
töö kontrolli plaanide realiseerim i
sel on erilist tähelepanu pööratud  
O ktoobrirevolutsiooni 60. aastapäe
va g a  seotud m aterjalide kajastam i
sele.

Kõikides kateedrites valmistatü 
ette täiendavaid või täiendati v a s
tavaid tem aatilisi loenguid. Esile  
tõstm ist väärivad prof. I. Sildm äe  
loen g  «N SV  Liidu konstitutsioo
nist», dots. V. Krinali loengute sari 
«N SV  Liidu m ajandus läbi v iisaas
takute» ja dots. J. Pika loen g  «Le
ninlik kooperatsiooniplaan ja se lle  
elluviim ine NSV Liidus».

T ööprogram m idesse on lülitatud  
teem ad, m illes kajastuvad Oktoob
rirevolutsiooni tulem used. Näiteks 
«K aubanduse areng NSV Liidus», 
«Kaubanduse areng EN SV -s». Kaa- 
bandusökonoom ikas on üliõpilastele  
koostatud ka tem aatilised õppeva
hendid (F . Sauks «Kaubanduse 
arengu põhijooni N SV  Liidus», 
«Kaubanduse arengu põhijooni Ees
ti N S V -s). «N õukogude õ igu se  
aluste» raam es peetakse sari 
loenguid NSVL konstitutsioonist.

Kodumaa 60. aastapäevale on pü
hendatud ka arvukalt rühmade, kur
suste ja osakondade õppeväliseid  
üritusi.

MAIT M ILJAN, 
teaduskonna parteibüroo 

sekretär

K om som olikroonika
K om som olikom itee istun gil 1. novem bril kirjutasid TRÜ kom som oli

organisatsiooni raportile NLKP K eskkom iteele O ktoobrirevolutsiooni 
€0. aastapäevaks pidulikult a lla  teaduskondade sotsia listliku  võ istlu se  
võitjad ja ülikooli kom som olikom itee liikmed, kokku 19 inim est. Alla 
kirjutas ka EKP TRÜ kom itee sekretär A. Kiris.

Sam al kom som olikom itee istun gil võeti Ü LK N Ü -sse vastu Kaarin 
Raud (in g l. fil. I k .), Mare Lorents ja Janne Raba (õ igu st. III k ) .

õ ig u stead u sk on n a  kom som olisekretär, V. I. Lenini nim. stipendium i 
saaja M adis Kallion raporteeris kom som olikom iteele m eeldivast saavu
tusest — Suurö Oktoobri juubelile m innakse vastu  kom som oliteadus- 
konnana! .

Arutati m atem aatikateaduskonna V k. ü liõpilaste Juri Knjazihhim, 
Aleksander Tolpini. M ihhail F leiderviši ja Aleksander M aršaki ühis- 
elam ueeskirjade rikkumist. K om som olikom itee teg i rektorile ettepaneku  
nim etatud üliõpilased ühiselam ust välja tõsta.

K om som olikom itee heitis relig ioossete  veendum uste pärast ULK NU-st 
välja Anne Rajamäe (ravi I).

õ igu stead u sk on n a  II k. ü liõpilasele Tõnu Ligile tehti vali noom itus 
koos arv^ tusk aard ile  kandm isega üliõpilasele ebaväärika käitum ise pä
rast ULyabtoa rjandus&xmJti

Zürii koosseisus ajalehe «TRÜ» toim etuse esindaja V. Sootak, aja
kirjandusõppejõudude esindaja J. Peegel ja ELKNÜ TRÜ kom itee esin 
dajad M. Pent ja R. Palmaru vaatasid  läbi 4. m ärtsist kuni 30. ok
toobrini k. a. ajalehes «TRÜ» ilm unud üliõpilaste tööd n ing otsustasid:

1. M äärata preemiad inform atsiooniliste tööde eest (preem ia к 15 
rbl.) järgm istele üliõpilastele: Priit JÕGI — ajakirjanduse II k., Ester 
SANK — eesti filo loogia  IV k., Hallar LIND — õigusteaduskonna V k., 
Raimu HANSON — eesti filo loog ia  111 k., Katrin SAKS — ajakirjan
duse II k.

2. M äärata preemiad publitsistlike kirjutiste eest järgm iselt: Tõnu 
KARRO, ajakirjanduse II k. — e s i m e n e  p r e e m i a  (50  rbl.), Aune 
NUIAM ÄE, ajakirjanduse II k. — t e i n e  p r e e m i a  (30 rbl.), Viktor 
BLÜM, ajalooteaduskonna II k. — t e i n e  p r e e m i a  (30 rbl.), Raivo 
PALM ARU, ajalooteaduskonna V k. — к о 1 m a s p r e e m i a  (20 rbl.), 
Mart TAEVERE, ajak. eriharu V k. —? k o l m a s  p r e e m i a  (20  rbl.).

Z ü r ii
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Paljutõotavad kuulutused kohvikus, peahoones ja mujalgi kutsuvad 
luuleteatrisse. R e e t  M ä n d m e t s  oma trupiga tõotab «kohut mõista» 
ühe noore pöeedi ja kahe noore poetessi «•süüasjus». See oli R, Mänd
metsa trupi esimene avalik väljaastumine Tartu üliõpilaskonna ees.

Luulearuaftdega esineti kahel korral, kusjuures teisel etendusel oli 
tehtud esitatavale mõned parandused ja täiendused.

Mis see siis oli? Efektne, muljet jättev, vaidlema õhutav — seda 
kindlasfi Kuid oleks, rumal märgata selle lavastuse puhul ainult vä
list. Kaldun arvama, et niisugust ohtu ehk ei tekigi, niivõrd hästi oli 
luule seotud sellega, kuidas kuus, küllap andekat noormeest-neidu seda 
esitasid. Kuid ka head on võimalik alati veel paremini teha.

NagiX eespool märgitud, kanti ette kolme eripalgelise autori — 
D o r i s  K a  r e v  ia, E v e  K i v  i p õ l l  и ja K a j a r  P r u u l  i loo
mingut: Üks jagu huvitavad ning väljendusrikkad olid autoreid tutvus
tavad plqkatid, millele enne luule esitamist valgus suunati. Ajalehe
väljalõiked Doris Kareva nime ümber, leegitsev Eve Kivipõld teater 
veel ei põle*), langevad sügisesed lehed ümber Kajar Pruuli.

Kõige rohkem esitati D. Kareva luuletusi. Paratamatuse tunnetamine, 
iroonia;, pessimism, hoolimatus, mõnesugune eneseirooniagi, terav e/u- 
vaatleriiitid, kohati nukrüs tundusid ta luules, kandvad olevat. Hästi 
õnnestünud lav'aline liikumine, viiulihelid, mäng palliga, loetu suge
reeriv kajana kordamine andis esitataval? palju juurde.

Eve Kivipõld üllatas. Ennekõike seetõttu, et mängis ise kaasa, jää
des ometi lavälgi nagu kõrvalseisja rolli, kes kogu truppi mõjuvõim
salt suunab. Luuletsükkel moodustas hea terviku_ püsimotiiviga: «Draa
ma algas. Teater veel ei põle.» Pean E. Kivipõldu mõtlema panev ai
maks ja muljet jätvaimaks õhtu jooksul üldse.

Mõneti vastuseisu tekitas ehk Kajar Pruul luuletrupi esituses ja seda 
eriti teisel etendusel. Kui alguses liigne mängimine, põhjendamatu sa
gimine. ja veidralt häälitsemine tundusid mõistmatuna ja koomilisena, 
siis just viimase luuletuse puhul näis kõik omal kohal olevat. K. Pruul 
oti esitanud sama luuletuse ise esmakursuslastest eesti filoloogide loo- 
rhingu õhtul ( « Kehad on masinad /  sõnad on seinad f lolle on kasi
nalt . . .» jne.). R. Mändmetsa lavastuses sarnanes trupi ettekanne 
K. Pruuli tolleõhtuse ettekandega.

Üldiselt €kohtumõistmine* meeldis, Kui see ikka «■kohtumõistmine* 
oli? . / /  V I W V I T S

tõlkimisest

EhituSvalitsuse nr. 1 vanem töödejuhataja L. Lukksepp oli üks neist, 
kelle hoole ja tööka käe all füüsikahoone valm is sa i. Teda ja p a lju sid  
teisi tublisid ehitajaid autasustati aukirjaga 26. oktoobril aulas. Pidu
likust koosolekust võttis  osa  ka ehitusm inistri esim ene asetäitja  
U. Kiudsoo. Päevakohase kõne pidas füüsikaosakonna kollektiivi nimel 
professor K.-S. Rebane.

Pidulikku m eeleolu aitasid luua puhkpilliorkester ja kammerkoor.

Jüri LAANE foto

27. oktoobri õhtul kogunes pea 
hoone 127.-sse auditooriumisse hul
galiselt rahvast. Selleks oli ka põh
jusi — meie ülikooli tõlkehuvilistele 
oli Tallinnast külla sõitnud Ott 
Ojamaa, et jagada oma tõlkijakoge
musi meilegi. Nii tutvusime lähe
malt mitmesuguste tõlke probleemi* 
dega, saime teada, millele tuleks 
erilist tähelepanu pöörata. Algajate 
tõlkijate viga on tihti selles, et ei 
mõisteta algteksti kui tervikut, mis
tõttu tõlge kujuneb ebaühtlaseks. 
Tõlkija peaks tehtud tõlke alati üle 
lugema n.-ö. võõra pilguga - ?  võib
olla on tekstis kahemõttelisi kohti, 
millest lugeja võib aru saada tõlki
jast erinevalt. Ka ei tohiks tõlkija 
ainuõigeks pidada esimest lahen-. 
dust, mille ta paberile paneb. See 
on alles toortõlge, mida tuleb hoo
likalt viimistleda. Tõlkija peab tub
listi vaeva nägema, et teos tulem- 
keeles oleks nauditav. O. Ojamaa 
soovis kõigile noortele tõlkijatele 
head püüdmist ja tahtmist selles 
küllalt raskes töös ja soovitas või
malikult rohkem tegelda tõlkeprak
tikaga — on ju tõlkimine eelkõige 
praktiline tegevus, ja ainult pide
vas töös saab oma võimeid aren
dada. Ühtlasi tunnistas ta hädava
jalikuks, et tõlkijate koolitamine 
ülikoolis asetataks senisest süsteem- 
semale alusele. Vaid sel juhul on 
lootust edendada edasist tõlke
tegevust meie vabariigis.

Nii kuulajaskonna arvukus kui ka 
Ott Ojamaale esitatud küsimuste 
rohkus näitavad, et huvi tõlkimise 
vastu ülikoolis kasvab.

ÜLLE MASING,
saksa fil. III k

Eesti NSV kõrg
koolide mängud

toim uvad 12,—̂ 13. novembril Tartus 
Ilm atsalu võim las. K äigus eribussid  
KKT juurest. Ootam e ergutajaid ,

Kirjandusvõistlust
on pikendatud 15. novem brini. M är
gusõnaga  tööd tuua või saata a ja 
lehe «TRÜ» toim etusse.

Õpperaamatukogu
lugem issaal on pärast rem onti ava
tud endistel aegadel alates 4. no
vem brist k. a.

NB!

«R aim u HANSONI foto

Täna võite lugeda ka venekeelset  
«ТГУ-d».

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
тусеий государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитете 
ЛКСМ и профкома. Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trüklfc 
Tartu, Ülikooli 17/19. 111. Üksiknumbri
hind 2 fcop. Teil. nr. 6358, MB-07230.
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TAGASIPILK TAGASIPILK
©  Ivan Orrov ja  Krästap Kantovski. Nemad olid komsomolikonve- 

rentsi auväärseimad külalised. Ivan Orrov on läbi teinud Kodusõja, 
Kristap Kantovski on olnud 1917. a. Tartu tööliste, soldatite ja  üliõpi
laste saadikute nõukogu esimehe asetäitja. Viimase meenutusi on või
malik lugeda linnalehe pidupäevanumbritest.

Anne ESTRI foto

Nimeliste stipendiumide saajad
V. I. Lenini nim. stipendium 

Raivo Palmaru — ajaloot. V k. 
Eero Vasar — arstit. V k.
Madis Kallion — õigust. IV k. 
Sergei Nazarenko — arstit. IV k. 
Maere Vapper — bioloogia-geo- 

graafiat. V k.
Riina Leinbock — füüsika-keemiat. 

IV k.
K. Marxi nim. stipendium 

Tiit Vilüg — majandust. V k. 
Ester Sank — filoloogiat. IV k. 

N. Burdenko nim. stipendium 
Andrus Arro — arstit. V k.

Fr. Tuglase nim. stipendium
Krista Poolakene — filoloogiat.

IV k.
J. Smuuli nim. stipendium 

Anu Aluoja — ajaloot. V k.
G. Lurichi nim. stipendium 

Paavo Russak — kehakultuurit.
II k.

J. Lauristini nim. stipendium
Ülle Kuusksalu — ajaloot. I l l  к.

D. Uljanovi nim. stipendium 
Ursula Rääts — arstit. IV k.

E. Lenzi nim. stipendium
Kalev Tarkpea — füüsika-keemiat.

III k.

W. Struve nim. stipendium 
Martin Viil — matemaatikat. IV 

k.

K. E. v. Baeri nim. stipendium 
Peep Männik — bioloogia-geo- 

graafiat. V k.
H. Pöögelmanni nim. stipendium 

Irina Avramets — filoloogiat.
IV k.

V. Kingissepa nim. stipendium 
Jaan  Ginter — õigust. IV k.

J. Varese nim. stipendium 
Ain Niineste — kehakultuurit.

II k.
J. Anveldi nim. stipendium 

Andres Lipstok — majandust.
III k.

Ministri käskkiri Rektor õnnitleb
Kauaaegse eeskujuliku töö eest 

avaldati tänu ja  premeeriti 75. sün
nipäeval ravimtaimede laboratoo
riumi töölist Alice PÄRLI NIT ja 
60. sünnipäeval majahoidja Hilda 
KOPLIT.

Rektori käskkiri
Füüsikahoone õppetööks etteval

mistamise eest said ülikooli aukirja 
dotsent Lembit PUNG, do*sendi kt. 
Ando OTS, vanemteadur Rein PIK- 
VER, vanemõpetaja Eduard TAMM, 
assistent Henn VOOLAID, insener 
Toomas M Ü ÜRSEPP ja vanemlabo
ran t Tõnu LEHTO.

75. sünnipäeval ravimtaimede labo
ratooriumi töölist Alice PÄRLI- 
NIT, 70. sünnipäeval valvureid 
Aleksander ELBET ja Eduard 
VUKSI, 60. sünnipäeval teadus
konnakirurgia kateedri assistenti 
Erich KIVIVARE ja nakkushai
guste, dermatoloogia ja  veneroloo- 
gia kateedri dotsenti Aino DANI- 
LOVITŠIT, 50. sünnipäeval vene 
keele kateedri dotsenti Jelena GUR- 
JEVAT ning kauaaegse kohusetund
liku töö eest Teaduslikus Raamatu
kogus vanemraamatukoguhoidjat 
Erika LANGI. Rektor tänab oma 
käskkirjas eeskujuliku töö eest ning 
soovib töökust ja  indu edaspidi
seks.

Õigusteaduskonna
üliõpilased ja õppejõud kohtusid
2. novembril akadeemik Harald 
Habermanniga, kes kõneles oma 
mälestustest, mis nii tihti ristusid 
meie maa ajalooliste suursündmus
tega. Eriti, pakkusid noortele juris

tidele huvi meenutused Kommunist
liku Partei põrandaalusest tegevu
sest Tartus ning 1940. aasta revo
lutsioonilised sündmused Eeslis.
H. Habermann jutustas ka Lenin
gradi blokaadist ja eestikeelsete  
raadiosaadete tegemisest tol karmil 
ajal.

PE E P PIIRSALU

Ülikooli parteikom itee koosolekul 
24. oktoobril kuulati tsiv iilk a itse  
staabiü lem a A. Dovidenko inform at
siooni teaduskondade ja form eerin
gute tööst n in g tsiviilkaitseteadm is- 
te propagandast. Kinnitati 1978. a. 
tööplaan.

Käesolevaks aastaks kavandatud  
üritused — staabiõppused, isikkoos
seisu õppused miinimumprogrammi  
omandamiseks,  eriformeeringute ja 
teenistuste treeningõppused, sani-  
taarpostide ja luuregruppide võ ist
lused on edukalt lõppenud. Tartu 
linna tsiviilkaitsestaabi komisjon  
kontrollis sotsialistliku võistlUše  
käiku ja hindas tsiviilkaitsetöö üli
koolis tervikuna väga  heaks. Mär
giti, et rohkem on vaja avaldada  
informatsiooni TRU ajalehes tea
duskondade tsiviilkaitsetöö posi
ti ivsetest kogemustest, uuendada ja 
täiendada näitagitatsioonivahen-

deid õppehoonetes , ja ühiselamutes,  
süvendada individuaalsete kaitse
vahendite praktilise kasutamise o s 
kust jne. Teaduskondadest tsiviil- 
kaitsestaapi esitatavad ettekanded,  
plaanid, õiendid jm. peavad olema 
täpsed ja laekuma ettenähtud täht
aegadeks. Enam tähelepanu tuleb 
osutada doonorluse propagandale  
bioloogia-geograafia- ja ajalootea
duskonnas.

Tsiviilkaitsetöös on toimumas  
pööre praktilise väljaõppe suunas, 
mille üheks põhivormiks on objekti 
kompleksõppus. Peamine on seejuu
res väljaõppe praktiliste vormide ja 
meetodite edasiarendamine, nende 
kvaliteedi ja kasuteguri tõstmine. 
Plaanikohaselt korraldatakse
1978. a. aprillis kompleksõppus, mil
le käigus hinnatakse staapide, for
meeringute ja teenistuste tegevust,

korraldatakse evakueerimise de
monstratsioon, organiseeritakse in
dividuaalsete kaitsevahendite välja
andmine, hinnatakse nende praktili
se kasutamise oskust jm.

Ettevalmistusi kompleksõppuseks  
tuleb alustada viivitamatult. Suur 
vastutus lasub tüaduskoffdade par
teibürool. Nende üleSanne on kaasa  
aidata tsiviilkaitseteadmiste propa
ganda ja ürituste parteilis-poliitilise 
kindlustamise plaani koostamisele
1978. aastaks. Erilist tähelepanu tu
leb pöörata praktilistele õppustele  
ja nende näitlikustamisele (õppefil
mide demonstreerimine, õppevahen
dite kasutamine jmt.) .  P laan tuleb 
esitada TRU tsiviilkaitse staapi hil
jemalt 20 . detsembriks k. a.

ÜLO VANAASEME,  
TRO tsiviilkaitse staabiülema 

asetäitja propaganda alal

Malevlased malevast
Suure Sotsialistliku Oktoobrire

volutsiooni 60. aastapäevale pühen
datud EÜE-77 töösuvest on aeg  
teha kokkuvõtteid.

Sel aastal töötas 646 TRU üliõpi
last EUE-s ja 458 suvemalevas.  
31. oktoobril toimunud III maleva-  
konverentsil  Tartus avaldas  
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär 
Kalle Liiv sügavat  veendumust, et 
kõik üliõpilased annavad oma osa  
EÜE ees seisva väärika ja tõsise  
ülesande lahendamisele.

Konverentsil  kõneldi palju male
vast, mängureeglitest  ja kuivast 
seadusest. Kõnelejad olid EÜE  
keskstaabi esindajad ja malevategi-  
jad piirkondadest. Seega ei räägi
tud konverentsil  lihtmalevlastest,  
isegi mitte rühmakomandöri prob
leemidest. Arvati, et piirkonnad ei 
tohiks eriti suured olla. Põhjendati  
mitte niivõrd sellega, et piirkonna- 
>taap ei jõua rühmi alati toetada, 
aidata ja juhatada, vaid et neid ei 
jõua kontrollida.

Tartu piirkonna komandör Jaak 
Aaviksoo tõstis üles kaadriproblee- 
mi. Rühmade suurus peab lähemal 
ajal samaks jääma, sest lepingu
partnerid ei saa rohkem abilisi v a s 
tu võtta. Kui aga EUE kvantitatiiv
ne näitaja jääb samaks, tekib küsi
mus, kust 'võtta häid rühmajuhte. 
J. Aaviksoo näitas, et malevlane  
peab lugu tõsisest naljast. Kõnele
ja püüdis sisule õiget etiketti peale, 
kleepida. Kahjuks aga andis sõna
võtt kontraefekti. Kuid kaadriprob- 
leem on ja ilmselt ka jääb maleva-  
teoreetikutele ja -praktikutele kõ
vaks pähkliks. Uks abivahend oleks 
EUE sotsioloogiline uurimine. 
M. Pent, ELKNÜ TRU komitee ase- 
sekretär, nägi uurimistöö võimalust  
kursusetööde näol. Seda võiksid  
teha õigus- ja majandusteaduskon
na üliõpilased. Lõuna-Eesti  piir
konna komissar Igor Gräzin toetas 
uurimistöö mõtet, teostajaks soov i
tas ta aga teadlasi.

Malevalehe probleemid peaksid 
olema maleva probleemid ja maleva  
probleemid lehe probleemid. Praegu  
ilmub ajaleht ««Noorte Hääl» Eesti 
Üliõpilaste Ehitusmalevas» Tallin
nas meie noorsooajalehe toimetuses. 
Vabariikliku lehe toimetaja on fak
tiliselt ka malevalehe toimetaja. 
«Noorte Hääle» toimetusest on v a s 
tutav sekretär malevalehe kuraator. 
Leht aga on nii toimetusele kui trü
kikojale lisakoormus. Suvekuudel ei 
anta välja kõrgkoolide ajalehti. 
Võib-olla jõuaksid näiteks EÜE  
keskstaap ja Tartu rahvas kokku
leppele ning tuleval suvel ilmuks 
malevaleht kõrgkoolilehe baasil?

Maleva pressiteenistus töötas sel 
aastal uue süsteemi järgi: rühma- 
kirjasaatja, piirkonna pressikomis-  
sar, malevalehe toimetus. Esimest

aastat oli võimalik pressiteenistusse  
tõmmata ajakirjandusüliõpilasi. P õ
hiliselt tulidki kaastööd neilt. M eel
divateks eranditeks olid Kiidi, Tae
vaskoja, Habaja ja «Avangardi»  
rühm. N agu ütles Igor Gräzin, on 
malevaleht jõudnud välja m adal
seisust. Kuid ikka veel on palju ära 
teha, et leht oleks sisukas ja prob- 
leemitihe. Konverentsil toodi välja  
teesid malevalehe kohta: ( 1) sisse  
viia ka 1978. aastal kolmeastmeline  
pressiteenistus, (2) I ja II kursuse  
ajakirjandusüliõpilasi,  samuti teisi 
huvilisi tõmmata kaasa malevalehe  
kooli, (3) kutsuda malevaajakir-  
janikke osalema EUE talvistes üri
tustes, (4) võtta seisukoht, lähtu
des majanduslikest ja tööjõu küsi
mustest, malevalehe sümbioosist  
«Noorte Häälega», (5) välisrühma-  
de töö kajastamiseks võtta suve al
gupoolel  töötavatesse rühmadesse  
žurnalistikaüliõpilasi (see võiks olla 
preemiaks eelmise aasta hea töö 
eest) ,  (6 ) malevaleht peaks ilmuma 
aasta ringi, talvel kord kuus, suvel  
iga nädal.

Konverentsil  kõneldi veel palju
dest väiksematestki probleemidest.  
Maleva peaarst Ralf Allikvee leidis, 
et kuigi meditsiiniõdede kursused 
läbiteinud muu eriala naistudengi

tel on teadmisi rohkem kui arstitea
duskonna I ja II kursuse üliõpilas
tel, peaksid maleva arsti teenistuses  
töötama ikka arstiteaduskonna üli
õpilased. Lahendus oleks siin v a 
nemate kursuste kaasahaaramises.  
Vaktsineerimine on kõigile kohus
tuslik ja need, kes on pääsenud m a
levasse vaktsineerimata, oleks tul
nud sealt eemaldada.

Välisrühmi vastuvõtvate rühmade 
töö on keerukam kui teistel rühma
del. M. Pent ütles, et see kaader 
peaks olema tugevam. Debreceni 
rühma komandör Rein Kaarli aga  
arvas, et vastuvõtvat rühma suhte
ga 1:1 pole vaja. Ettevõtted ei suu
da anda tõõd 40 inimesele. Külali
sed ja meie' üliõpilased töötavad  
niikuinii erinevatel objektidel. Sa 
muti on raske korraldada vaba aja 
sisukaid üritusi 40 inimesele.

Komissarteenistuse sotsialistlik 
võistlus on saavutanud taseme, mis 
rahuldab praegu paljusid. EÜE-77  
komissar Andres Eesmaa rääkis 
praegusest võistlusest ja hindamis
süsteemist.

Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni 60. aastapäevale pühen
datud EÜE-77 töösuvi saab joone  
alla 12. novembril Tallinnas. TRU
III malevakonverents oli mõeldud 
valusate probleemide tõstatami
seks ja neile lahenduse leidmiseks.

AUNE PAST

Ф Oli see Budapestis? Ei, vist seal, k u s . . .  Vist ikka Budapest jaa
mas, k u i . . .  Kas oldi parajasti  madjarite pealinnas või ei, aga  Ungari-  
maal kindlasti. Esiplaanile on jäänud Ungari rühma ü ikooli rahvas, 
seepärast see piltki siin malevapäevi meenutamas.

PEETER BAKHOFFI foto
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^IpltibvfiieeriKl
Võidi ju tõesti kadestada teisi, 

kes kolhoosis raskema tööga suure
ma palga välja teenisid. Ent keegi 
peab ju raamatukogugi ehitama. Ei

■ ;;*v . ,'üd

30. septembril lõpetasid Teadusli
ku Raamatukogu ehitusel töö a rs ti
teaduskonna spordimeditsiini III 
kursuse 34 üliõpilast. Kuu a ja  jook
sul suutis iga üliõpilane töötada
keskmiselt 5,4 tundi päevas. Norm __________________________________ _
oli 8 tundi.

I liigi töölise keskmine kuupalk | | L  i m a L a « !  
peaks olema 87 rubla, üliõpilastel U H 6  KCS60Ö шбПбСя 
oli see vaid 47 rbl. 32 kop. 34 üli
õpilast tegid selle aja jooksul 21 __________________________________ _
inimese töö. Mine sa tea, mis põjir 
jused siin kellelgi võisid olla! Või
di ju kurta tervise üle, mis tihti 
nõrgaks osutus. Kuid . . .

«KeUa veerand nelja paiku ütle
vad, et lähevad vett jooma. Pool 
neli tuleb üks üliõpilane, riputab 
võtme naela otsa ja ongi läinud,» 
ütles brigadir Uno Parts.

Kuid võib-olla ei tahetud üliõpi
lastele tööd anda, mis olnuks tasu 
vam?

«Üliõpilased valisid tööd, iga töö 
polnud neile meelepärane. Vaid r a 
ha vastu tunti pidevalt huvi.»

tohi ka unustada, et tööd, mis ehi
tusel tasuvamad, on ka raskemad, 
suuremaid oskusi ning kogemusi 
nõudvad. Kellele see ehitus kuulub, 
on kõigile teada. Kas tasub raiuda 
oksa, millel ise istume? Ent kuidas 
teisiti seletada sellist töössesuhtu
mist?

Aastaid on üliõpilased kaasa löö
nud oma ehitustel. Staadion, ühis
elamud, Kääriku spordibaas ja  uus 
füüsikakorpus on kujukaks näiteks. 
Ei taha sellega öelda, et vanasti 
olid varblased suuremad ja rohi 
rohelisem, kuid midagi oli teisiti.

Nüüd aga tuleb välja, et ulatame 
oma abistava käe töömehele alles 
siis, kui ehituse käikulaskmise täh t
aeg lähenemas. Kuid elus on vahel 
vaja käed külge panna, ei või 
ju igavesti küüru selga tõmmata ja 
kõike õppimise kaela ajada. Tege
mist pole siiski mitte ainult kohali
ku, vaid vabariikliku, isegi üleliidu
lise, teatud määral ülemaailmsegi 
tähtsusega ehitusega. Seal töötab 
praegu kolmkümmend meest, kelle
le abi vägagi vajalik oleks.

Kas ei võiks ülikooli komsomoli
komitee juures olla ehitussektor? 
Vahest oleks hea, kui ka üliõpilased 
teaksid, kuidas läheb nende ehitus
tel? Praegu  veel sellele küsimusele 
vastata  ei osatud.

«TRÜ Teadusliku Raamatukogu 
ehitus peaks saama esimeseks üle
linnaliseks komsomoli löökehitu- 
seks,» kirjutati möödunud aasta
26. septembri «Edasis».

Nii et pangem käed külge!

VEIKO PAALMA, 
ajakirjanduse I k.

T o i m e t u s e l t .  Selle  lehekülje kaks 
kõrvuti seisvat artiklit jäävad vastust 
ootama. Toimetus peab vajalikuks seda  
rõhutada, sest s iiani on ülikoolilehes  
avaldatud kriitika enam asti vastu seta  
jäänud, kuigi käsitletud probleem idega  
tegelejaid  on tava lise lt rohkem kui iiks 
olnud. Nimetatud kaastööd on tähelepa
nuväärsed selleg ip oolest, et nad ei fik
seeri «asja  olem ust pärast selle  lahen
dam ist» (vt. eelm ine ajaleht, komsomo- 
llkonverentsi sõnavõtud).

Repliik

(D=Cuulu jä r g i  ü liõp ilas-  
Izofivilz, aga . . . ?

Miks te siin ühikas istute, kas  
siis tudengil  Tartu linna peal pole 
m idag i  teha? Loengud käidud, õp- 
pimised õpitud või edasi  lükatud,  
täna pealegi  pühapäev  — kus klubi, 
koguni kaks k o h v ik u t . . .?

Jaa, kaks kohvikut. Eks mine k a t 
su sinna sisse saada! Olgu pealegi,  
et iiks on ühtelugu reserveeritud,  
sellest  võib veel aru saada, aga see  
teine, nime järg i  lihtsalt  «uus koh
vik» . . . Seal kehtivad m ingid  eri 
süsteemid.

Mis eri süsteemid? Et võhikud  
pole kunagi m idagi  karta osanud,  
seadsin sam m ud üsna lootusrikkalt  
Leningradi  maantee poole. Igaks  
juhuks võtsin ühe neljanda kursuse  
juris ti  kaasa  — tal rohkem k o g e 
musi, jagab vähemasti  kom m entaa
re. Kuigi  ta ise ( ja  enamik IV — V 
kursuse tu ttava id  tudengeid)  pole  , 
enam ammu sellesse kohta oma  
nina pis tnud  . . .

Üllatused a lgasid  juba ukse taga.  
Kerkisid  üles jä rgm ised  küsimused.

1. Miks on võimalik lugeda kah
te erisugust  silti: söökla  ava tu d
8— 16 ja söökla  ava tu d  11— 16. 
Kumb on õige?

2. Kui on kirjas,  et kohvik a v a 
takse kell 17, miks ta si is tehakse  
tegelikult  lahti alles kell 18? ( v ä 
hemasti  pühapäeval, 16. oktoobril) .

3. Kohviku avam ise l  paar aas ta t  
tagasi  oli uksele joonis ta tud  kaks  
rõõmsat teklites tudenginägu. Kuhu 
ja miks need on kadunud?

4. Millal ja m ism oodi ja m issu
guse piirini saab kohvikusse kohti  
õhtuks kinni panna, se s t  s e l k o r r a l - 
gi olid pooled lauad (l i ia lduse ta)  
reserveeritud?

5. Miks lastakse  s isse  i lmselt  
joobnud isikuid, pealegi  väljaspool  
järjekorda? Kas ainult  sellepärast,  
et mõnel mehel on au olla a d m in is t 
raatori tut tav?

Ja lõpuks. Miks se l  üliõpilaskoh
vikul ( ruum ikas , kena interjöör,  
meeldiva muusikaga Peeter  Väljaku 
ansam bel)  ei ole tunnustava t  m ai
net tudengkonna hulgas, eriti  vane
matel kursustel? Miks ei võiks tal  
ka oma nimi olla? « Vana kohvik»  
on ju suutnud oma lugupeetuse sä i 
litada.

Lihtsameelne kohviku
külastaja

1. novembri ühel õhtusel pooltun
nil kogunes peahoonesse paras 
seltskond žurnalistikatudengeid, 
vürtsi lisamas nende akadeemilised 
kolleegid. Et ülikoolis on ajak irjan
duse latikergitajateks pürgijate arv 
viimase aasta  ja kahe kuu kestel 
enneolematult kopsakaks paisunud, 
on õhk juba mitu aega olnud pakil 
n.-ö. oma puu mahapanemise tarv i
dust.

Kui kõik kannad olid kujuteldava 
ümmarguse laua ümber kindlalt 
maas, haaras juhtimisesarved vap
ralt  pihku V kursuse ajakirjandus- 
üliõpilane, küllap meie staažikaim 
tudengist žurnalist-entusiast Aune 
Past. Kombekohase üks-räägib-tei- 
sed-tukuvad koosolekuprintsiibi ase
mel pidi igaüks kohe alguses suu 
lahti tegema ja mitte ainult «aa» 
ütlema, vaid teatama, MIKS ta üle
jäänuid oma kohalviibimisega aus
tab ning mis ta asjast arvab.

Eelnevalt kavandatu ja konkreetj 
sed ettepanekud andsid põhjust tu 
levast tegevust planeerida üldiste 
huvisuundade järgi.  Niisiis, TRU 
ÜTÜ žurnalistikaringi avakoosolek 
leidis, et kõige optimaalsem on tööd 
alustada neljas sektsioonis. Esimene 
neist on eesti ajakirjanduse ajaloo
ga  põhjalikumalt tegelda soovijai
le — juhendajaks prof. Juhan  Pee
gel. Eriti oodatud on probleemuuri-

mused selles valdkonnas, huvipak
kuvaid teemasid on hulgaliselt.

Teine sektsioon — ajakirjanduse  
sotsio loog ia  (juhendab vanemõpe
taja Marju Lauristin) käsitleb a ja 
kir janduse probleeme peamiselt teo
reetiliselt tasandilt.  Olla hea prak
tik tähendab omada sügavat teoree
tilist põhja. Sotsioloogiline töö või
maldab uurimusi väga avaras tee
maderingis.  Marju Lauristin arvas, 
et esialgu on vahest jõukohaseim ja 
kindlasti huvitavaim võtta käsile 
kultuuriprobleemid. Sotsioloogia- 
sektsiooni töömaile kuuluvad veel 
kriitikaküsimused, uurimused TV 
ja raadio alal jne.

Vanemõpetaja Peeter Vihalemm 
hakkab juhendama psühholoogilist 
uurim istööd. Kui sotsioloogia tähen
dab eelkõige baseerumist massilisele 
auditooriumile, siis psühholoogia on 
«individuaalsem» teadus, õpib tu nd 
ma isiksust kui süsteemi. A jakirjan
dusest lähtudes uuritakse eri massi
kommunikatsioonivahendite spetsii
fikat ning isiksust ajakirjanduslike 
materjalide vastuvõtjana.

Neljas osakond hakkab süvenda
tult täiendama üliõpilaste ühiskond- 
lik-poliitilist silmaringi konkreetse
tes valdkondades, s. t. on ellu ku t
sutud tulevaste ajakirjanike opera
tiivse ajakirjandusanalüüsi oskusi 
kujundama. Juhendajaks vanemõpe

taja Märt Kubo, kes arvas, et võiks 
õppida tundma näiteks rahvusvahe
lise üliõpilasliikumise probleeme, 
uurida maailma globaalseid prob
leeme (keskkond ja inimene jt.).

Arutelu käigus leiti, et on vaja 
ka viiendat rühmitust,  mis ühendaks 
nn. käkerdamislembesi noori. Huvi
lise põhiline eeldus on naljahamba 
olemasolu.

Järgnevalt  valiti žurnalistikaringi 
juhatus. Üldsuse ühehäälsel soosin
gul kinnitati e_simeheks žurnalistika
I kursuse üliõpilane Tiit Matsule- 
vitš. Esimehe a se tä i t ja . teadusliku 
töö alal on IV kursuse üliõpilane 
Raini Sillaots, organisatsioonilise 
töö alal Aivar Hanson I kursuselt. 
Pressisekretäriks valiti Kärt Tõnis
son II kursuselt.

Puu on maha pandud. Loodame, 
et tal tulevad tugevad juured, tihe 
võra ja  lopsakas kroon.

Mida veel? Žurnalistikaringi liik
med ei pea sugugi kõik olema žur- 
nalistikaosakonna inimesed. Ootame 
endi keskele võrseid ajama ka teis
te erialade esindajaid, kel on as ja 
lik huvi eespool nimetatud lati ker
gitamise vastu. Esmast informat
siooni saab esialgu juhatuse liikme
telt ja  ajalehe «TRÜ» toimetusest, 
hiljem, kui puu juba tihkelt mullas, 
kujunevad ka regulaarsed reklaami
vormid. KART TÕNISSON

See pilt on tehtud bioloogide-geograafide tavakohasest looduslaste 
päevast. 148 tudengit ja 10 õppejõudu käisid ühel sombusel sügispäe
val Emajõe alguses, Viljandis, Lood] põrguorus, Holstres, Helmes, 
Aakres. —

Pildil näeme järjekordsel peatusel seletusi jagam as professor Endel 
Varepit.

Ago GAŠKOVI tekst, 
Tõnu ME1DLA foto

Ülikool Upsalas asutati 1477. aas 
tal. õppetööd alustati 7. oktoobril.

Väike keskaegne ülikool eksisteeris  
väga m itm esugustel põhjustel vaid lüh i
kest aega n ing a lles XVII saj. muutus 
ta tähtsaks teaduskeskuseks. K õrgaeg  
saabus XVIII saj. seoses loodusteaduste  
kiire arenguga. Tol perioodil tõid Upsa- 
la le kuulsust Linnaeus. Anders C elsius, 
Johan Gottschalk W allerius ja Torbern 
Bergm an.

XIX sajandil m uutus ülikool rahvus
liku kultuuri keskuseks, kusjuures v a lit
sesid  idealistlik  filosoofia ja konserva
tiivne m õttelaad. Uued ideed jõudsid  
U psalasse  läinud sajandivahetusel.

U psala ülikooli aja lu gu peegeldab  
Rootsi kultuuri arengut. Veel käesoleva  
sajandi algu! oli U psala ülikool ainult 
kõrgem ate k lasside jaoks. Pärast 1 
m aailm asõda kasvas m õningal määral 
alam ate klasside osa, ulatudes 1920. 
aastate keskpaigaks üle kümne prot
sendi. N aisü liõp ilaste arv oli m inim aal
ne, alles II m aailm asõja eel tõu sis see  
hum anitaarteaduskondades 40 protsen
dini.

50. aastail hakkas üliõpilaste arv kas
vam a kõikides Rootsi ülikoolides. U psa
las tõu sis  see 4380-lt (II m aailm asõja  
lõpuaastad) 20 000-ni 1970. aastaks. M är
kim isväärselt suurenes naisü liõp ilaste  
arv: 19ö5. a. jõudis see 7000-ni (vrd. 
1945. a. — 1123). Kuid ikkagi on U psa
las praegu vaid neli naisprofessorit.

1959. a. seati Upsalas sisse uus 
ametikoht — ülikooli õppejõud 
(meil vastab sellele umbes vanem
õpetaja). Professorid ja  dotsendid 
vabanesid nooremate kursuste õpe
tamisest n ing võisid kontsentreeru
da lõpetanute (post-gradu a te  —  
meie vastes aspirant) õpetamisele. 
Esmakursuslaste õpetamine sa rn a 
neb grupitundide ja sagedaste testi
dega tavalises koolis õpetamisele.

1969. a. viidi läbi uus reform, 
eriti puudutas see hum anitaar teadu
si. Õpingud toimusid õppeplaani 
järgi, mis oli kohandatud tööturu 
vajadustele. Õpetamine jagat i  17 
üldisesse 3-osalisse õpetamissuunda 
teatud arvu kursustega. Igale^ kur

Upsala ülikool—500

See 1620. aastail ehitatud maja oli kuni 1887. aastani üks üli
kooli põhihooneid.

susele kinnitati s tandardne õppe
kava, mis kehtis kogu maal ning 
erinevais ülikoolides võis teostada 
vaid väikseid muudatusi. Tulemusi 
hinnati punktisüsteemis: kursuse 
lõpetamiseks oli vaja 40 punkti, 
kraadi jaoks 120 punkti. Varasem 
humanitaarteaduste doktori kraad 
asendati kandidaadikraadiga.

Uue reformi järgi pidi õpetamine 
vastama ühiskonna nõudmistele. 
Varsti selgus aga, et selline õppe
töö  ei rahulda üliõpilasi. 1972. a. 
eelistas 75% esmakursuslastest ise 
valida õpitavaid aineid.

Üliõpilaste arvu järsk  tõus 1960. 
aastatel tähendas, et Rootsi ülikoo
lide vana organisatsioon on oma

aja ära elanud. Tekkisid uued üli
koolid — Umeä, Karistad, Örebeo 
jne. Paljud nn. h ö g s k o la d  tõsteti 
ülikooli seisusesse, et võimaldada õp
pimist oma piirkonnas ja sellega vä
hendada üliõpilaste tungi vanadesse 
ülikoolidesse. Korraldati ümber ka 
aspirantide õpetamine. Suurendati 
professorite arvu, sest Upsala 90 
professorit ei suutnud õpetada 
20 000 üliõpilast. 1975. a. oli U psa
las 155 professorit.

Ülikoolis paranesid õppimistingi
mused. Isegi humanitaar teaduskon
nad, kes olid töötanud äärmiselt v i
letsates tingimustes, said uued häs- 
tisisustatud korpused. 1976. a. j a a 
nuaris valmis ulatuslik kompleks, 
milles on ruumid filoloogidele, a ja 
loolastele, ühiskonna tead lastele, 
keskraamatukogu ja restoran. Eriti 
on paranenud arstide ja loodustead
laste töötingimused.

Koos ülikoolis toimunud muuda
tustega muutus ka ülikooli juh t i
mine. Nn. ülikooli nõunik (m ajan
dusdirektor) sai võrdseks rektoriga 
ning nad koos moodustavad rektori 
nõukogu. Senat koosneb rektorist, 
prorektorist, ülikooli nõunikust ja 
dekaanidest. Suurenes üliõpilaste 
osatähtsus ülikooli juhtimises. Üli
õpilased võivad osaleda rektori ja 
prorektori valimistel. Üliõpilased 
võtavad osa mitmete, institutsiooni
de administratsiooni tööst.

Demokraatlikud printsiibid kehti
vad ka üliõpilaste vastuvõtmisel. 
Suureneb nende osatähtsus, kes ei 
astu ülikooli otse gümnaasiumist.

Upsala ülikoolis toimunud suu
red muutused ei ole veel lõppenud. 
Juba 1968, enne uue reformi lõpu
leviimist määrati komisjon kogu 
Rootsi hariduselu uurimiseks ja

uute plaanide loomiseks. 1973. a a s 
tal avaldati uus projekt, mis aga 
ülikoolides erilist vaimustust ei ä r a 
tanud, sest alles oli vähendatud 
tunduvalt nende iseseisvust. Uue 
plaani järgi tuleb gümnaasium i
järgne haridus koordineerida ning 
võrdsuse põhimõttel nimetada kol- 
ledžihariduseks; kogu maa j a g a 
da 19 kolledži piirkonnaks, millest 
igaüks omakorda jaguneb kuueks 
hariduslikuks piirkonnaks. Kolledži 
juhtkond peab juhtima tegevust 
oma piirkonnas. Mis puutub U psa
lasse, siis soovitas komisjon ühen
dada ülikool algkooliõpetajate kol- 
ledžiga Upsalas ning Gävlis ja 
kodumajanduse kolledžiga U p
salas. Seda ühendust tu 
leb nimetada Upsala hõgskola'ks.

1975. a. o tsustas R iksdag  selle 
plaani ellu viia. Upsala ülikoolis, 
mis säilitab ilmselt endise nime, 
juurutatakse rida algõpetuse suun
di ning õppekava võib muutuda nii
sama rangeks, kui oli 1969. a. re
formi ajal. Paljud traditsioonilised 
akadeemilised ained ei‘ ole enam 
kohustuslikud. 350-aastane senat 
asendatakse Upsala hõgskola  juh t
konnaga. Teaduskonnad jäävad pü
sima, kuid neil kui ka professoreil 
on üha vähem sõnaõigust ning nad 
võivad mõjutada vaid uurimistööd 
ning teadlaste väljaõpetamist.

Uus seadus astub jõusse sel aas 
tal. Rootslased ise peavad aga seda 
ülikoolide vabaduse piiramise ^sea
duseks. Eks tulevik näita, mis säab.

S. LINDROTHI
raam atust 

«A History of Uppsala University» 
tõlkinud

KRISTI REISSAAR



Tiiu Kuld-Paris 

(S ü gislau lu d

r  uneta!)
vahtrapuu

P unas te  vahtrate  juurde  
m ööda  libedat teed  
punaste  vahtrate  juurde  
täna veel

Tulla siia ja seista  
kui pühamu ees 
l ih tsalt  tulla ja seista  
täna veel

H õõguks kui tuli  
nende võrade sees  
hõõguks kui tuli 
täna veel

JJeidab m inugi tuli 
selle  lõõmaga liitu 
heidab m inugi tuli 
k o rd  koltunud niitu

£т а(ге  Ж aa
Kartu lim ullase  pihuga  
j ä ts in  kord jä lje  Su  pinda  
m a isem a st  m aisema ihuga  
m aitses in  kuidas Sa  hingad

Varises ahtaks see pind  
ja  mahtus mu si lmade sisse  
siis nägin ma Sind  
siis nägin ma Sind  
ja  nutsin Su sam etisse

laulja, vaid  ka lihtsalt  inimene ,j 
naine, kes püüdis oma saa tuses t  üle 
olla. Maimu Krinal Sitnone’ina so:_ 
bib om a lüürilisnukra ja  mõneti  
harduses-m eenutavagi ju tus t  amis-,  
laadiga seda kõike vä lja  ütlema.' 
Tundub, nagu pöörduks ta vahel  
kuulaja poole,  otsekui paludes õ i 
gustust ,  imetlust ja kaastunnet oma  
kuulsa õe imestusväärse le  e lu le '  
Sim one’1 sõnades on aim atav  saa-  
tuslikkus, ja nagu tões tam aks s e 
da  esitab Piaf järjekordse tähendus-■ 
liku lõigu oma elust.

Jutustaja ja ju tustuse  kange lan-j  
na esinevad justkui erinevate  p o o - ; 
lustena, mille vaheline l a v a t e g e v u s ; 
loob psühholoogilise pinge. Edith  
Piaf saab vaataja le  inimlikult lä 
hedaseks. Kas me enam jä lg im eg i  
niivõrd konkreetse laulja kui jus t  
inimese elu? «Tänavapoeedi» laulud  , 
helil indilt  sa a va d  vastuse  leidmisel  
kaasa aidata: nad v ä l j e n d a v a d ; 
lauljanna vahetuid elamusi ja  seos-  * 
t a va d  laulu tema esita ja  isikuga.  
L avas ta ja  oskas tunnetada teed,  
mille kaudu mõjusaimalt  vaa ta jani  
jõuda. Ja tõepoolest ,  nagu Ü. Vili- , 
m aa «Sirbi ja  Vasara» intervjuus  j 
ise ütleb, on raske e tte  kujutada Si- y 
топе B erteau t’ jutustuses väljenda  
tud  elutõe m õis tm is t  ja  ta b a m is t ' 
m ingis  draam avorm is ,  kus olustik ja  ' 
hulk tege lasi  ainult  segaks.  Elu- ■ 
sündm uste  ahelana esitamine on ', 
head v il ja  kandnud. Need aga, kes \ 
tundsid  M. Krinalit  kui ooperilaul- , 
jat,  sa id  m eeldiva  üllatuse o s a l i - ' 
seks. Ehk saab «Vanemuine» juurde,  
huvitava draamanäitle ja?  . '

M E E LIS L O K K  *

ja lausa lihtsalt  
aed rohtu uppund ära 
on tulek tuldud  
minnes su lge  värau

Haljus kõik kadus  
jäi tühjus ja kulu 
tuulelint ladus  
teele lehtedepuru

Porine tee 
ja  E m a jõ g i  
nagu iseg i  vet t  
läbiks sogane võbin  
Lehed te kaote

jä t te s  järele  huumuse  
teil nagu m inulgi  
kahju on kuumusest  
Om eti  värv ides  
tiirlete  surmas
m ata te  end omaenese pulmas

Viimane tuuleviiulitoon  
v iimane hüüd  
juba kantakse kohale  
v a lg e t  surijarüüd

Kris JärvШ
Linnar Priimägi

s suvi
üks suvi  jälle  
libisend m ust  läbi  
veel eraldan ma päevi  
õhtuid öid  
ja h ingetõmbeid  
suur voo g a v  lõhnameri

jä lleJa

õ h tu d  põlevad  
päevas t  p ä e va , 
tuikab, tuikab veri.

Olen su süda,  
su järv  ja su jõgi,  
on taga  mu suudm ete meri.

Sea l  sü g a va l  kumab
ja ringi käib veri
ja tuikab ja tuikab mu südames

meri,

Mootorrattad , autod, lennukid, raketid.
Suits, tolm, ving , gaas.
Inimene kiirustab. Ta ru ttab , va a ta m a ta  ümber, ette  või tagasi.
Suurlinnad m attuvad  sudusse.
Vähemaks jääb puhast õhku, rohelist m etsa ,  saa s ta m a ta  vett.
A ga ju s t siia — puhtasse õhku ja  rohelisse m etsa ta kuulub  — 

H OBUNE. Temas on tõsist .maamehetööd, kauget m inevikurom antikat, 
lämbet suvepäeva, krudisevat saaniteed. Ja ku ig i ka tema teiste k ii
rustam ise vahel autokastis sõidab, tõusevad ta hind n ing väärtus päev
päevalt, nagu puhtal õhul, rikkum ata ojaveel ja sügaval metsarohe- 
lisel.

POOL KUNI NGRI I KI  H O B U SE  EEST!
M A R IK A  PR ITS

ccö t e u r e u s e  c o m m a  t o u t  

ö t e u r e u s e  m a l g r e  t o u t . . . »

Inimene, kes on üle elanud neli A inult  kaks tege last ,  needki tei-
autoõnnetust,  ühe enesetapukatse,  neteisega m it te  vahetu lt  d ia loogi
kaks narkomaania- ja alkoholismi- kaudu seotud, ja om eti  pole vaata-
v a s ta s t  ravikuuri,  psühhoose, seitse jal-kuulajal igav.
o p e r a t s io o n i . . .  —  kes ta on? Kes Siin on lauljanna ebatavalise  elu
oli see, kelle elu oli täis  arm astust ,  lugu ühinenud näitle jate  meisterl i-
laulu ja kannatusi? Naine, kes sii t- ku esitusega. Velda Otsuse Piaf on
i lm ast  lahkudes pärandas maailma- tea tud  m ääral hääleltki sarnane pä-
le om a kirglikud laulud ja 45 mil- ris-Piafiga, rääkimata  temperamen-
jon i t  franki võlga. Tema laule ole- d is t  või kasvust.  Väiksena , l iikuva-
me kõik kuulnud, teda ennast ehk na, lõbusana, bravuurikana  —  sel-
pilt idel näinud, kuid mida me siiski lisena näg id  inimesed kord Pariis i
tem ast  teadsime? «varblast» (P iaf  =  ’varb lane’ parii-

Ülo Vilimaa on koostöös oma s i  argoos) .  Sellisena näeme teda
abikaasaga  Edith Giovanna Gassio- nüüd lavalgi.  Oma kurbust peitis
ni (P ia f i )  meie e tte  toonud. U. Vi- Piaf endasse, ahastusi nägi  vaid
limaa on loonud lavastuse  lauljatari poolõde, kes 30 aasta t  truult  
poolõe S imone Berteau t’ m älestus te-  J e m a  rõõme ja kannatusi jagas,
raam atu põhjal. Edith polnud S im one’i jaoks ainult

Sirjele
Mul, kallim, pole sulle miskit tuua.
Siin seisan, kuuehõlma kaotand Saul . . .
Ma raha olen jõudnud maha juua.

Kuid teenin uut, kui valmis saab see laull 
Ma ostan sulle lumivalge kleidi.
Nii uhke nagu nelivürsti vaul,

Et ümber sinu nagu mingi lady  
Voiks kuulda kadeduse kollast kära. 
Ja kui peaks raha üle jääma veidi,

Siis sõidame siit igaveseks ära.
*

Ann Mustale
Igaüks on oma õnne sepp. 
ö n n  on juhus. ________
Igaüks on oma juhuse sepp. - »  Sepp on juhus *.

Juhus on pime.
Sepp on pime.

Ime. Ime.

* Inessivus vel nominativus.
Peeter NÕGESE joonistused

i & i o l l i u s t
Meie o rie n ta  I is tid e s t m inevikus

LEO LEESMENT
Г " '

Kui heita pilk tagasi ja küsida, 
kui palju on Eestis või Baltimail 
üldse huvi tuntud Idamaade kultuu
ride, teaduste ja keelte vastu, siis 
näeme, et üsna vähe.

Ma ei taha Hhtsalt loendada neid, 
kes on ainult õppinud orientaalkeeli 
või viibinud Idas, vaid märgin pea
miselt  just neid, kellel on saavutu
si orientalistika kui teaduse vallas,  
kes on õpetanud Ida keeli kõrgkoo
lides, eeskätt  meie Tartu ülikoolis. 
Nii on 'näiteks raske pidada orien
talistiks eestlast ALEKSANDER  
TOMBACH-KALJUVALDA ( 10. 
nov. 1872— 21. jaan. 1944).  Ta lõ
petas 1894. aastal Peterburi üli
kooli Ida keelte teaduskonna, õppi

des peaainena mongoli  keelt, tege 
les ka kirjanduse ja näitekunstiga.  
Pärast ülikooli lõpetamist ta enam  
mongoli  keelega ei tegelnud. Selli
seid on veel teisigi.

Orientalistidest seisab kõige ees 
semiidi keelte, eriti araabia keele 
asjatundja, ülikooli kunagine pro
fessor WILHELM FRIEDRICH HE- 
ZEL (1754— 1824).  Et temast juba 
on pikemalt kirjutatud meie ajale
hes 1976. aastal (nr. 31),  siis ma 
teda üksikasjaliselt tutvustama ei 
hakka

ALEXANDER BULMERINCQ  
(1868— 1938) õppis Tartu ülikoolis 
teoloogiat ja Leipzigi ülikoolis se 
miidi keeli. 1898— 1939 oli ta Tartu

ülikooli usuteaduskonna professor 
heebrea, araabia ja süüria keelte 
alal.

EDUARD VIGEL (1890— 1957) 
oppis Moskvas Lazarevi-nimelises  
Idamaade Keelte Instituudis (1911 — 
1915) pärsia keelt. Töötas aastast  
1923 kuni surmani meie ülikooli 
teaduslikus raamatukogus,  kus te
mast oli suur kasu kui asjatundli
kust orientalistist.

Viljakas arabist oli tallinlane  
VIKTOR ROSEN (.1849— 1908). Ta 
oli väheseid araabia keele doktoreid. 
Selle tiitli sai ta 1883. aastal, töö
tades professorina Peterburis. H il
jem oli V. Rosen ka Vene Teaduste  
Akadeemia akadeemik.

Akadeemik KARL SALEMANN  
(1849— 1916) õppis Peterburi üli
koolis Ida keeli ja pühendus eeskätt  
pärsia keelele. 1897. aastal võttis

ta osa teaduslikust ekspeditsioonist  
Pamiiri.

ALEXANDER STAEL von HOL
STEIN sündis Pärnumaal Tõsta
maa mõisas 1876. aastal, suri Hii
nas 1937. aastal (abiellunud Pekin
gis 1929. aastal).  Ta õppis Tartu, 
hiljem Berliini ülikoolis. 19117 aas
tal sai Peterburi ülikooli eradotsen-  
diks. Elas Indias ja Jaapanis ning  
alates 1917. aastast oli Pekingi üli
kooli sanskriti ja tiibeti keelte pro
fessor, ka budoloog. Pidas külalis
professorina loenguid ka USA-s.

Peamiselt küll mandžu, aga ka 
hiina keel oli põhiaineks lätlasel 
PETER SCHMIDTIL (Smits)  
(1869— 1938). Ta õppis Moskva ja 
Peterburi kõrgkoolides Kaug-Ida 
keeli, sai 1902. a. magistriks.  A la
tes 1899. aastast oli pikemat aega  
Vladivostoki Idamaade Keelte Ins

tituudis Kaug-Ida keelte õppejõud- 
Tema kirjutatud hiina keele õpik oli 
Tsaari-Venemaal kaua aega k a s u - , 
tusel ning sellest ilmus mitu kor-f 
dustrükki. Viimane leidub ka meie. 
ülikooli teaduslikus raam atukogus. , 
1907. a. ilmus tema sulest mand-. 

"žu keele õpik. 1920. a. sai 
P. Schmidt Riia vastloodud ülikooli 
rahvaluuleprofessoriks. Ta on kü
lastanud ka Tartu ülikooli.

Väljapaistvaks jaapani keele 
tundjaks kujunes lätlane EUG EN  
SPALVIN (Spalvinš).  Sündis  
1872. a. Lätis, õppis Peterburi kõrg
koolides õigusteadust, rohkem aga  
jaapani keelt. Pärast sai temast  
Vladivostoki Idamaade Keelte Ins
tituudi jaapani keele õppejõud. Siir
dus 1917. a. Jaapanisse. (Hilisemad  
teated temast puuduvad.).



Ф Annibale Carracci. M adonna pääsukesega. V aselõige. 1581.

Itaalia vanagraafika^
Tartu Kunstimuuseumis eksponeeriti ülikooli taasavamise 175. ju u 

beli tähistamiseks Teaduslikus Raamatukogus säilitatavaid itaalia 16 —
17. sajandi gravüüre. Näitusega seoses sugenes küsimus: mida huvi
tavat võiks leida tänapäeva noor inimene graafil istelt lehtedelt, mis 
on loodud kolm-nelisada aasta t  tagas i ja  kajastavad põhiliselt müto
loogia- ja piibliteemasid.

Varasemad teosed pärinevad aastais t 1510— 1530 — k õ r g r e n e s 
s a n s i  perioodist. See oli aeg, mil religioosset ja  antiikmütoloogilist 
ainestikku hakati üha rohkem tõlgendama reaalse maailma tunneta
m ise positsioonilt. Seda võib näha Rafaeli teostes, mida meisterlike 
vaselõigete vahendusel on edasi andnud M arcantonio Raimondi (u. 
1480— 1527/34). Näitusel eksponeeritud lehes «Püha õhtusöömaaeg» on 
kujutatud stseeni ilusas renessanss-sti il is  saalis vaatega Itaalia m aas
tikule. Laua ääres elavates poosides ja ilmekate nägudega mehed on 
haara tud  erutava küsimuse arutelust . Igapäevasust ja  juhuslikkust too
vad piiblistseeni laudlina ääre alt paistvad meeste jalad, andes teosele 
lisanimetuse «Püha õhtusöömaaeg jalgadega». Veelgi rohkem seostub 
kaasa jag a  leht «Madonna hälliga», peegeldades olustikku, eriti aga 
renessansile  omast rahulikku, õilis tavat suhtumist inimtunnetesse, 
käesolevas teoses emaarmastusse. Rafaelile iseloomulik tegelaste kerge 
idealiseerimine ja kompositsiooni harmooniline ülesehitus leiavad g ra 
vüürides täiel määral kajastamist.

Renessansi mitmekülgseima meistri — maalija, skulptori, arhitekti 
| a  luuletaja M ichelangelo tööd tutvustab A gostino dei Musi, nim etatud  
Veneziano (u. 1490—p. 1536), vaselõige «Ronijad» («Cascina lahing»). 
Vastandina Raffaeli rahule ja tasakaalule valitsevad selles pinge ja 
liikumine. Puhkehetkel suplema läinud sõdurid, kes kuulsid vaenlase 
lähenemisest tea tavat pasunahuiget, ronivad veest välja ja riietuvad 
kiirustades. Jõulised figuurid, kelles võib tunda võitlejaid-firenzelasi, 
On keerukates poosides alasti või pükse ja lga tõmbamas. Stseen on 
Michelangelo seinamaalist, mis telliti tema kodulinna Firenze raekoja 
|P a la z z o  Vecchio) saali kaunistuseks. Fresko jäi pooleli, ettevalmistav 
«cartoon hävis ja  mõnevõrra valgustab seda suurt tööd A. dei Musi 
g ravüür.

16. sajandi kunsti tõekspidamised kajastusid kõige selgemini Raffaeli 
teostes. Need muutusid eeskujuks kaasaegsetele ja  jä rgnevate  põlvede 
kunstnikele. Seetõttu on neid reprodutseeritud rohkesti vaselõikes, mida 
võib näha ka näitusel.

17. sajand tõi uue kunstistiili — rahutust ja  ülepaisutatud tunde
avaldusi rõhutava b a r o k i .  Selle stiili jooned ei ilmne 17. sajandi 
gravüürides nii selgesti kui renessansi taotlused omas ajas, sest kül
la lt palju reprodutseerit i endiselt Raffaeli ja tema koolkonna teoseid. 
Ajastut võib kõige selgemini aduda Pietro Aquila (surn. 1692) gra- 
уДйпэ «Bakchgse t r iu m b  Pietro Cortona maalist.  Selles on barokselt 
Võkkävat elurõõmu ja rahutut liikumist. /

Muutunud käsitlus ilmneb ka palju viljeldud madonnateemades. P üh a
likku olelusse lükkub argiseid noote, nagu Annibale Carracci (1560— 
1609) vaselõikes «Madonna pääsukesega», kus rahulikku õhkkonda 
häirib kahe poisikese tüli linnu pärast.  Seost tegelikkusega suurendab 
lihtne Ioodusetaust. Rõhutatud tundeavaldust ja  erakorralist s i tua t
siooni võib tõdeda G. B. C astiglione (1616— 1670), G. Reni (1575— 
1642) ja S. Rosa (1615— 1673) ofortides.

Baroki toreduseharrastus ilmnes arhitektuuris, eriti siseruumides. 
Cheks esinduslikumaks interjööriks oli Annibale Carracci dekoreeritud 
Farnese palee peosaal, mille maalid graveeris vaske Carlo Cesio 
1626— 1686). Põhiliselt antiikmütoloogia sündmused on esitatud pidu
likult ja dünaamiliselt.

Kõige vahetumalt võib vahest tunda 17. sajandi suurejoonelist elu
laadi Giovanni B attista Falda (1640/48— 1678) ofordisarjas «Rooma 
aiad», milles kujutatakse ilusamaid losse kaunilt kujundatud parkide 
keskel Rooma ümbruses. Mitmesuguses tegevuses inimfiguurid aiatee
del annavad edasi oma aja hingust.

Kuigi näitusel esitatud teosed põhinevad enamikus elukaugel reli
gioossel või mütoloogilisel süžeel, peaks tänapäeva vaata ja  siiski tun
netam a aega, mis on kätketud vanadesse gravüüridesse. Ka peaks tä 
helepanu paeluma tehniline teostus: detailne varjundirikas _ graveering 
vasegravüürides ja vaba väljendusrikas joon ofortides. Meisterlik teh- 
nikavaldamine on võimaldanud mustvalges anda edasi tegelaste tunde
väljendust, valgusemängu ja isegi maalide koloriidinüansse.

TIINA NURK

M a r k s i s r m - I e n i -  Järgm ine  kõrgkoolide osakonna 
^  ee “ õppus toimub 16. novembril: 1 kur-

n i c m a  l l l l l r n n i l  susele keemiahoone ringauditooriu-
mis kell 18 ja II kursusele Vane- 

k u u l a j a d 1 muise 46 ringauditooriumis samuti

(vt. «TRÜ» nr. 27 ja 30)
II. S o u l  on eelkõige neegrite 

muusika. Praegu  on muusikamaail
mas toimunud tugev nihe soul'i 
eelisarengu suunas. Võib kindlalt 
väita, et soul'ist on saanud rock'iie 
võrdväärne partner.  On tekkinud ka 
nn. valge soul, kuigi mingit stiililist 
erinevust seejuures pole m ärgata .

So u l'i diferentseerida osutub üp
ris raskeks, piirid alaliikide vahel 
on väga  ebamäärased ja ühtesula- 
vad.

1. Disko soul. Siia kuulub põhi
mõtteliselt kogu diskomuusika, kui
gi osa sellest langeb ka järgnevate  
alaliikide alla. Tähtis on disko- 
soul'i puhul tugeva rütmi olemas
olu. Praegu  on Inglismaal umbes 
7000 diskot ja 20 000 diskorit — 
seega on diskomuusika haardeula- 
tus üpris lai. Hetkel peaksid olema 
kõigile tuntud Lääne-Saksa ansam b
lid «Silver Convention» ja «Boney 
M.»

2. Philadelphia soul. Meloodia 
sujuvam, tihtipeale suurte orkestri
te taustmäng, rohkem sou l'ilikkust
— see kõik kuulub praeguse super- 
souTi juurde. Philly-sound'i (nii 
teda nimetatakse) loojateks on pro
dutsendid K. Gamble ja L. Huff, 
tänapäeval esindavad teda B. Whi
te, «Three Degrees» jt.

3. Ekspressiivne soul. Vanim 
soul'i alaliikidest. Teda iseloomus

tab eriline väljendusrikkus, kiire 
tempo ja  tugev rütm ning muidugi 
võrratu A. Franklin oma ületamatu 
laulumaneeri ja  häälediapasooniga. 
Nimetada võiks veel J. Browni.

4. Funky. F unky't sou l'i alalii
giks pidada on omamoodi ülekohus 
ja ei ole ka." Tänapäeval on fu n ky  
saanud diskomuusika lahtutama- 
tuks osaks. Kuid samal ajal on ta 
siiski sou l'ist mõnevõrra eraldunud 
oma pulseeriva rütmi ja  Aafrika-pä- 
raste heliliikumistega. Tuntud 
funkygrupp  on «Wild Cherry», keda 
on lähemalt tu tvustanud ka meie 
vikerraadio.

Stiilidest
III. C o u n t r y
C ountrym uusika  ои koos bluusi

ga tänapäeva popmuusika üks alus
tugesid. USA-st alguse saanud stiil 
on nüüdseks levinud laialt üle m a a 
ilma ning oma maaläheduse ja 
rahvalikkusega ä ra tuntav  igale kuu
lajale. Kuningas countrym aatim as 
on J. Cash.

IV. B l u u s
Neegrimuusika sümbolina ja 

popmuusika ühe põhialusena ei 
vaja bluus lähemat tutvustamist. 
Piisab, kui nimetada Mississipi 
alamjooksul sündinud neegerbluusi 
viljelejat В. B. Kingi ning viimasel 
ajal nn. valget bluusi esitama h a 
kanud E. Claptonit.

V. F o l k
Ka folkmuusika koos protestilau

ludega on laialt tuntud. B. Dylan, 
kuulsaim stiili viljelejaist, on laul
nud juba aastakümneid, inglise 
grupp «Steeleye Span» külastas al

les hiljuti NSV Liitu, P. Seegeri 
heliplaate tema protestilauludega on 
välja lasknud ka Riia heliplaadl- 
stuudlo «Melodija».

V. R e g g a e
EI tea paljud teist selle nime t a 

ga peituvat muusikat kuulnud o n , . 
kuid stiilina on ta suhteliselt uus ja  ■ 
vähe levinud. Pärit  on reggae  J a 
maika saarelt , kus teda on viljel
dud üsna tükk aega. Rütm on oma
pärane, tihti kasutatakse ka sealse- 
päritoluga muusikariistu. Popmuu
sikasse tuli reggae  1960. aasta te  lõ
pul ja  1970. aastate  alguses. Tun
tuim ansambel ongi Jamaikalt p ä 
rinev B. Marley & «Wailers».

VII. A a f r i k a  r ü t m i d
Siia kuuluvad fun&t/-lähedased 

Aafrikast pärit rütmid. Nimetust on 
püütud täpsustada ja ei oskagi 
praegu öelda, millise valiku pop
muusika teinud on. Paljudele on 
kindlasti tu t tav  grupp «Osibisa», 
kelle muusikat võib pidada stiili p a 
rimaks näiteks.

Ammendavat ülevaadet ei saagi 
aRda, sest, nagu  öeldud, pole tä n a 
päeva popmuusikat võimalik üheselt 
lahterdada. Pidevalt tekib uusi se- 
galiike, muusika täiustub, muutub 
Keerukamaks, millega kaasnevad' 
muutused ka stiilides. Jääb  üle va id  
oodata, mida toob tulevik.

MART ALTSOO

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Армянская литература. Вып. 1. Д о 
советский период. Ереван, 1974. 334 lk.
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Teatmik annab ü levaate  uutest kõdu
ja vä lism aistest ravim preparaatidest. 
D oseerim isjuhised on esitatud tab elite
na. Andmed on kooskõlas riikliku ja 
rahvusvahelise  farm akopöaga.

Uusi trükiseid
P. Ariste. Eesti keele foneetika. Õpik 

filoloogiateaduskonna üliõpilastele.^ Nel
ja s , parandatud ja  täiendatud trükk. I 
osa. Tartu 1977, 82 lk., 5C0 eks., 10 kop.

P. Ariste. Eesti keele foneetika, öplk  
filoloogiateaduskonna ü liõp ilastele. Nel
jas, parandatud ja täiendatud trükk. II 
osa. Tartu 1977, 82 lk., 500 eks., 10 kop.

Eriinternaatkoolide töö organiseerim i
sest. õppem aterjal defektoloogiaosakonna  
üliõp ilastele. Tartu 1977, 124 lk., 400 eks, 
20 kop.

Füsio loog ia  praktikum I. Veri, vere
ringe, bioelektrilised nähtused südam es. 
Tartu 1977, 64 lk., 1500 eks., 10 kop.

Fü sioloogia praktikum II. H ingam ine, 
energiavahetus, toiduratsioonide koosta
mine. Tartu 1977, 88 lk., 1500 eks., 20 kop.

E. Laaslk. Ü lesande d Nõukogude ts i
v iilõ ig u sest. Eriosa I. Tartu 1977, 76 lk., 
500 eks., 15 kop.

Let us Read Medical Texts. (Word De
rivation ). M. Laar. Tartu 1977, 86 lk., 
500 eks., 15 kop.

M. Liigant. M atem aatilise füüsika võr
randid I. Pöh'vörrandid. K lassifikatsioon. 
Cauchy ü lesanne. Tartu 1977, ICO lk.,

M. L iigant. M atem aatilise füüsika võr
randid II. Spetsiaalfunktsioon'd. Fou
rier’ meetod. Tartu 1977, 92 lk., 600 eks.,
15 kop.

M etoodiline juhend kursuse- ja  diplo
mitööde koostam iseks õigusteaduskonnas. 
Tartu 1977, 20 lk., 1200 eks., 5 kop.

Organic Reactivity. E nglisch Edition 
of Реакционная способность органиче
ских соединений. Vol. XIV, Issue 2(50). 
July 1977. Tartu- 1977, 278 lk., 400 eks.,
1 rbl. 30 kop.

K. Põder. A 'ajäsem ete tram bobüferee- 
rivate h aigu ste  d iagn ostikast ja ravist. 
Tartu 1977, 24 lk., 1000 eks., 5 kop.

J. Riiv. S iseh a igu ste  propedeutka  
praktikum ide juhend. Tartu 1977, 100 lk., 
100Ü eks., 20 kop.

I. Siimon. S issejuhatu s toidukauba- 
tundm isse. Tartu J977, 80 lk., 450 eks.,
15 kop.

H. Tikko. Portaalhüpertensioon. Tüsis
tused ja ravi. Tartu 1977, 34 lk., £00 eks.,
5 kop.

Õpetatud Eesti Seltsi perioodiliste ja  
jäJkvä jaannete koondregistrid. Tartu
1977, 188 lk.. 500 ks„ 47 kop.

«Mul on väga  vähe aega,» ütles m ees ja hakkas oma pliiatsit otsim a,
(H. Bõll «Minu kallis ja lg » )

Sügisene Tartu. Ohtu. M ust lõhnav m uld on kaetud puna-kollaste- 
lehekestega, mida leigniiske tuuleke harva lainetam a sunnib. Kõik lau
sa kutsub suikum a nirvaanalikku oleskellu  . . .

Pääsem aks m elanhoolseist õhtum õtisklusist sead sam m ud vana arm 
sa teatrim aja poole. P uhastad papud, sisened ja peagi nihutad end har
dalt tooli esiservale. See kutsub esile kavalehtede kestva lt ootusäreva  
krabina. Saalis kustu ta takse tuled (huvitav on märkida, et peaaegu  
sam al ajal sü ttivad  nad laval!). Salapäraselt kähisedes pooldub ees
riie. Avaneb aken «imeilma». Vahel juhtub, et pead nähtus pettum a, m õ
nikord aga suudetakse pakkuda m idagi m asendavalt head. «Humalaid» 
kuulub viim ast liiki elam uste hulka.

ilt^ifirofoni j a  märfzmi&uga 
tea tr it kü la stam as

M. Birnapu värsklavastuses m õjus eriti uudsena asjaolu, et aeg-ajalt 
lasti lavale Ma inimesi. Kord grupiti, kord üksi ringi liikudes m uutsid  
nad õhkkonna kuidagi lum m avaks. H ingepõhjani rabava kirkusega suu
tis P unam ütsikese osatäitja (D. P atule-V its) esile m anada lihtsa ta lu
tüdruku h ingevisklust pilkpim eda orjaaja kütkes. H. Unta «Kaval-Hans»  
(v t. «Die H ottentottische Folklore»: lupus, an an im al) vastaspooluse  
esindajana avas küpskunstliku  veenvusega oma kiskjalik-koletisliku  
võikolemuse. E ndalgi tekkis tahtm ine tormata lavale ja hüüda talle» 
€Paha, paha oled, Hans!» Vähe hooletumale jälgijale võis aga m ärka
m atuks jääda, m illine lootustandev positiivne programm  peitus ühe 
kõrvaltegelase vähetähtsas (näiliselt!) ja seetõttu  ka vähetsiteeritud sõ
nades: «Tee tööd, siis tuleb ka armastus!»

Loodan, et heatahtlik lugeja andestab m ulle m õningase tahtm atu süü 
vim ise iseenese sisem ina põhjatuisse urgastesse. Pealegi, rõhutaksin, on 
raske m õista tegevust, tu tvum ata  kirjandusliku algm aterjaliga. Ja ma 
arvan, et see polegi niisama lihtne. Sellest südant põletavast, hingeln- 
nustavast, m eeliköitvast, turjasthaaravast lavastusest kõneldes ei suuda  
vist keegi m eist jääda ükskõikseks, külm aks, küüniliseks, pahatahtli
kuks  — oh kui tihti oleme me hoolim atud kaasinim este ja tea 'ri vastul 
Ja lisaks kõigele sellele ju lgeksin  veel mainida, et lavastuses oli taba
tud MÕTE. Ja MÕTE on IME.  M ulle meeldis. Mulle meeldis lähtuda  
m õtetest ja tundm ustest ja ma olen keeletu. Heas m õttes keeletu.

Veidi aega pärast etendust, kui ma oma igaõhtusel tervisejooksul 
taas teatrifuajeest läbi põikasin, silm asin tun tud  teatraali Mari Maru- 
koid ühes hämaras nurgas seism as, kristallhelkjad liigutuspisarad veel 
ripsmeis. Väikese humoorika alatooniga küsisin talt: «Kui sa peaksid  
sõitm a üksikule saarele, kelle või m ille võtaksid siis enesega kaasa?»

<rÜliõpilase . . .  Žurnalisti,» vastas ta hetkegi mõtlem ata.
JÜRI  KURI TÄI ,  

eesti fil. 1 kursus

D I A L O O G
FILOLOOG: «Näe, Mats jälle mõt

leb.»

MATEMAATIK: «Mis sa nüüd, ta 
ju kõik ammu ära mõelnud.»

FILOLOOG: «Kevadel mõtles nagu 

küll.»

MATEMAATIK: «Ehk mõtleb veel 
midagi.»

FILOLOOG: «Äkki mõtlebki.»

*

СЭ

T O I M E T A J A  kt. V. S O O T A K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома,  ректората,  комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного  университета, г. Тарту 
Эстонская  ССР.
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III üksiknum bri 
hind 2 kop. Teil. nr. 5457. MB-08418,
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RAHVUSVAHELINE ÜLIÕPILASTE PAEV
Igal aastal 10.—17. novembrini korral

dab R ahvusvaheline Ü liõpilasllit ü liõp i
laste rahu, rahvusliku sõltum atuse ja v a 
banem ise eest võitlem ise nädala, m is lõ 
peb rahvusvahelise üliõpilaste päevaga. 
S ee  sai a lgu se  1941. aastal fašism i v a s 
tu võitlevate  üliõpilaste rahvusvahelisel 
kohtum isel Londonis, kus otsustati ha
kata seda tähistam a 1939. aasta 17. no
vembri sündm uste m älestuseks Prahas. 
Fašistlikud okupandid arreteerisid tol 
päeval paljud Tšehhoslovakkia Ü liõpi
laste  Liidu juhid, kes peagi ka hukati.

Ka RÜL (R ahvusvaheline Üliõpi- 
lasliit) tekkis üliõpilaste ühise fa- 
šism ivastase  võitluse baasil Teise 
m aailm asõja aastail. O rganisatsioo
n iliselt vorm istati liit 1946. aasta  
augu stis I ülem aailm sel üliõpilaste  
kongressil Prahas. Sellest ajast on 
RÜL-i read ja autoriteet rahvusva
helises ü liõpilasliikum ises pidevalt 
kasvanud. Kui loom ise m om endil 
ühendas RÜL 35 rahvuslikku üli
õp ilasorganisatsioon i, siis praegu  
on tem a ridades ligi 90 ühingut. 
Tähtis koht liidu töös kuulub sel
listele  küsim ustele nagu hariduse 
reformid ja dem okratiseerim ine, üli
õpilaste elu- n ing õppim istingim us
te parandam ine, abi osutam ine  
arengum aade ü liõp ilasorgan isatsi
oonidele rahvusliku kaadri etteva l
m istam isel, üliõpilaste kultuuri-, tu
rism i- ja spordiküsim used jpm. 
Nendes küsim ustes toim uvad igal 
aastal RUL-I vahetul osavõtul ja

toetusel rahvusvahelised, territori
aalsed ja rahvuslikud konverentsid, 
sem inarid, kursused ja d iskussioo
nid. 1968. aasta m ärtsis organisee
riti Prahas solidaarsuskonverents 
V ietnam iga, 1971. aastal toim us 
H elsingis konverents araabia rah
vaste vabadusvõitluse toetuseks, ha
riduse ja sotsiaalm ajandusliku  
arengu teem adel peeti konverentsid  
H amburgis ja Dublinis 1970. aastal, 
Prahas, Pariisis ja Adenis 1971. 
aastal, M adrases 1972. aastal jne.

Eelarvest ja om a liikm esorgani- 
satsioonide kaudu annab RÜL m a
teriaalset abi nende m aade üliõpi
lastele, kes võitlevad rahvusliku sõ l
tum atuse eest. Igal aastal määrab 
RÜL umbes 350 stipendium i nende 
m aade üliõpilastele, kus on raskusi 
rahvusliku kaadri ettevalm istam i
sega. Nende stipendium idega õpib 
Euroopa sotsialism im aade kõrgem a
tes õppeasutustes juba üle 2000 üli
õpilase. RÜL on osutanud ja osutab  
abi Aafrika ja Ladina-Ameerika 
m aade ü liõpilasorganisatsioonidele  
kirjaoskam atuse likvideerim isel.

Liidu põhikiri võeti vastu  asu ta
m iskongressil 1946. aastal. VI kon g
ressil B agdadis (oktoobris 1960) 
tehti se lles rida m uudatusi ja pa
randusi. Põhikirja järgi on RÜL-i 
juhtivateks organiteks kongress

(tuleb kokku iga  2 aasta ta g a n t), 
täitevkom itee (tuleb kokku 2 korda 
aastas) ja sekretariaat, m is asub 
Prahas (juhib liidu tegevu st kong
resside ja TK istun gite  vaheaega
d el). RÜL annab välja kuukirja 
«Ü lem aailm sed Ü liõpilasuudised  
(in g lise , saksa, prantsuse, hispaa
nia ja araabia keeles), lisaks muid 
väiksem aid väljaandeid.

RÜL-i üks traditsioonilisi aktsi
oone on niisiis ka 10.— 17. novem b
rini toim uv üliõpilaste rahu, rahvus
liku sõltum atuse ja vabanem ise eest 
võitlem ise nädal. On tähelepanu
väärne, et see nädal algab juba 10. 
novem bril, Ü lem aailm se Dem okraat
liku Noorsoo Föderatsiooni (Ü D N F )  
sünnipäeval, m ida tähistatakse Igal 
aastal ülem aailm se noorsoopäeva- 
na.

Tartu Riikliku Ülikooli kom som o
likom itee tervitab rahvusvahelise  
üliõpilaste päeva puhul kõiki 
üliõpilasi. Soovim e, et te viiksite  
edukalt lõpule käesoleva õppese- 
m estri, käesoleva õppeaasta, om a 
õpingud ülikoolis, et annaksite se l
lega  om a panuse Nõukogudem aa  
hariduse ja kultuuri arendam isse, 
et te alati oleksite tu lih ingelised  
võitlejad rahu, dem okraatia ja so t
siaa lse  progressi eest.

ELKNÜ TRÜ kom itee 
н ш ш м н ш р т п т

S UURE  SOTSIALISTLIKU  
OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 

60. JUU B E L IL E  JA 
RAH V USV AH ELISE  

ÜLIÕ PILA SLIIDU 31. AASTA
PÄEVALE PÜH EDATU D  

TRÜ ÜLIÕPI LAS ÜRITUSTE

PROGRAM M

Reedel, 18. novembril

kl. 14 m iiting peahoone ees.

kl. 16 kinos «Saluut» film  «Oõ 
Tšiili kohal» (pileteid saab ki
no kassast alates kella 12-st).

Leningradi mnt. 25 sööklas 
filoloogiateaduskonna korral
datud õhtu (O. Lutsu «Kap
sapea» T. Lutsu grupilt,  eesti 
fil. III k. etteaste, diskor 
Mart Kadastik).

kl. 20 rajooni kultuurimajas arsti
teaduskonna korraldatud õh
tu (näitetrupilt A. Gaidari ju 
tustused, taidluskonkurss,  
disko);

kl. 20 klubis ERKI üliõpilaste p rog
ramm, disko.

Laupäeval, 19. novembril

kl. 17 klubis Leningradi Polütehnl- 
lise  Instituudi teatristuudio  
etendus «Vürst Igori sõja
retk» (vt. lk. 4 ).

kl. 19 aulas «Ellerheina» kammer
koori kontsert koos Peeter 
Volkonski ja O lav Ehala 
trioga;
uues kohvikus interklubi kor
raldusel diskoõhtu värvus- 
m uusikaga (diskorid Peep  
Pree ja Peeter H o lts), RÜL-i 
aastapäevale pühendatud vik
toriin;
teeninduskom binaadi «Edu» 
saa lis m ajandusteaduskonna  
organiseeritud õhtu (esm a
kursuslaste taidluskonkurss, 
disko);________________________

kl. 19 «Vanem uise» etendus «Krem
li kellad».

Pühapäeval, 20. novembril

kl. 12 klubis LPI teatristuudio kor- 
dusetendus. *

kl. 19 tervishoiutöötajate m ajas m a
tem aatikateaduskonna korral
datud õhtu (esm akursuslaste  
taidluskonkurss, esinevad  
Priit Pedajas, Heli Raadik, 
Reet K ängsepp, diskor Paul 
V atsar).

kl. 20 klubis «Kukerpillid».________

Komsomoli- 
kroonika

14. oktoobril toim unud järjekord
sel ülikooli kom som olikom itee is
tun gil kinnitati rahvusvahelise üli
õpilaste päeva tähistam ise ürituste  
programm.

Anti soovitus NLKP liikm ekandi
daadiks astum iseks arstiteaduskon
na kom som olibüroo sekretärile Mart 
Kullile.

K innitati Ungari Rahvavabariik! 
sõitev aiikooll kom som olldelegat- 
stoon koosseisus: Kalle Liiv, Raivo 
Palm aru ja Andrus Ansip.

Klubi tänane 
päev

Meie klubi sai hiljuti endale uue 
ja uhke naabri: füüsikakorpuse. 
Ülikooli uusehitusest on viimasel 
ajal palju ju ttu  olnud, enamasti 
ikka ülivõrdes. Aga milline on elu 
klubis? Klubi juhataja  HEINO VA
RIKU oli lahkelt nõus seletusi j a 
gama.

Klubi juurde on koondunud üli- 
õpilasi-taidlejaid saja  tosina ringis. 
Nimekamatest ja  suurematest kol
lektiividest võiks nimetada TRU 
Akadeemilist Naiskoori ja kammer
koori Vaike Uibopuu juhtimisel. 
Kumbki koor harjutab peahoones 
kaks korda nädalas. Meestelaulu 
traditsioone kannab edasi 1912. 
aastast tegutsev Tartu Akadeemiline 
Meeskoor, kuhu on koondunud Tar
tu mõlema kõrgkooli tugevama soo 
esindajad. Klubi ruumes harjutab 
meie vabariigi teeneline rahvakollek- 
tiiv, 1945. aastal asutatud rahva- 
kunstiansambel, mis koosneb kol
mest eri üksusest. Suurim on rah 
vatantsijate pere, kelle kunstiliseks 
juhiks on Helju Mikkel ja assisten
diks Henn Tiivel. Kokku on neid 
kaheksakümne ringis, lõviosa moo
dustavad esmakursuslased. Kollek
tiiv on üks vähestest, kel avaneb 
võimalus näidata meie rahvakunsti 
arvukatele külalistele 1980. aasta 
olümpiaregati linnas Tallinnas. Sel
leks vastutusrikkaks etteasteks ha
kati varakult valmistuma. Koos rah
vapilliorkestri ja  lauluansambliga 
«L akstigab  on rahvakunstiansamb- 
lis sada isetegevuslasi. Kollektiiv 
on palju reisinud. Peale meie kodu
maa eri paikade on esinetud Tšeh- 

(Järg 2. lk.)

SEE VANA KOHVIK tiivsed põhjused on siingi. Olgu sellega kuidas on, jäägu need põhjused  
täna hoopis sinnapaika. Sünnipäev on sünnipäev ja nagunii vajutavad  
kaalukausi alla m aitsev kohv, selle kõrvane pluss kohviku iselaadne 
miljöö ja selle perenaiste hool.

Kõige paslikum  ongi sellest üm m arguselt 30-liikm elisest perest kõ
nelda. Teistest kauem on kohvikus töötanud einelauamüüja A lina Niilo, 
ettekandja  Ülle Läll ja rõivahoidja H ilda Keiso. N ii üllatav kui see ka 
on, aga riidehoiutädile on «oma lapsed», eks ikka meie ise, enam jagu  
kõik meelde jäänud. Tema on üks, aga m eid on palju. Seda enam, et 
endalgi m öödusid esimesed tööaastad pärast ülikooli lõpetamist hoopis 
teises linnas, aga siia tulid kui tu ttava  manu. E ks m äletata m eid ka 
teisel korrusel, kuigi o tsest sõnasuhtlem ist seal peale «palun» ja «tä
nan» vähem pruugime.

Pagar L iivi Pärn-M ägi on parim selle ala meister linnas. A asta id  on 
selles m ajas töötanud ka ( varem riidehoius, nüüd kohvikus) Ilse Truu
väli.

P ikka aega on kohvikut juhatanud juhataja kui selle asetäitjana H il
ja Sõtn ikova, keda on m itu korda tunnista tud  parimaks to itlusettevõ tte  
juhatajaks. Talle on antud ka rinnamärk «N õukogude kaubanduse ees
rindlane». Peoõhtu lühiintervjuus ütles ta, et päevas juuakse ligikaudu  
1000 tassi ehk 12 pajatäit kohvi, meelisroaks olevat karbonaad.

Üks selle kohviku iseärasusi on ju s t see eespool n im etatud reservee
rimine, m is teeb mõnel õhtupoolikul meele mõruks. Tegelikult oleme 
aga ka ise tihtipeale nende kohviku kinnipanijate hulgas: üliõpilane ena
m asti kom somoli- või mõne muu ürituse pärast. S iin  on peetud rah
vaste sõpruse päevi, luuleõhtuid, m uusikaõhtuid, kohtum isi, poliitiliste 
laulude konkurss, tudengiks lööm isi jt. Sageli köidavad seintel pilku 
kunstiteosed. K ohvikupersonali üllatas aga hindu pulm: ei olevat telli
tud liha ega alkoholi, üksnes «juurikaid».

Kõige meelepärase pakkum ise eest andis rektor üle ülikooli aukirja. 
Kauaaegse eeskujuliku töö eest said aukirja ka H ilda Keiso, Ülle Läll 
ja A lina Niilo. Soojad sõnad saatsid tervet juubeliõhtut, neid olid ütle
ma tu lnud endised kolleegid, tänased ja kunagised kohviku patrioodid. 
Prof. H. Piirimäe jätkas eelmisel juubelil a lustatud loengut kohvi aja
loost. Järgm isel tähtpäeval tuleb kõne alla kohv Eestimaal. Selleni jääb 
veel hulk aega. Seniks käim e jälle iga päev kohvikus, kuid olgem  va
hest siiski veidi tähelepanelikumad, kui oleme olnud. Ärgem  unusta
gem  riidehoiutädidele «head isu» soovim ast, kui nad sealsamas oma 
töö juures lõunatavad, ärgem  «•reserveerigem » kiirel lõunatunnil koh- 
vikukohti pikem aks oma asjadega. Jä tkugu vastastikust arusaamist 
meie kõigi vahel iga päevi

Lõpuks kum m itab m ind ennast üks arv. Tartu kohvik nr. 20 Ülikooli 
tänav 20 töötab kaheküm nendat aastat.

VARJE SO O TAK

«S iin  on väga m eeldiv võimalus hetkeks igapäevam uresid unustada. 
Vanas kohvikus on kõige paremini tunda ülikooli soliidsust, mida  
peaks küll kogu а-eg ka m ujal meie ümber olema. M eeldiv on siia tulla 
sööma ja rahulikult vestlema.»

N õndaviisi arvas meie vanast kohvikust m atem aatikaõppejõud Jaan 
Reimand. K üsitud sai tema käest ikka sellepärast, et olen teda tih ti
peale näinud just selles kohas lõunaeinet võtm as. Ja ega ole vist liial
dus, kui ütleksin, et küllap arvavad sedam oodi paljud ülikooli kohviku  
külastajad. Sest see pole paik, kus üksnes kõhutäite pärast käiakse, 
põhjuseks võib olla kohtum ine hea tu ttavaga, ka õppejõuga. Üsna ta
valiseks on saanud üliõpilaste ring. ümber professor Paul A riste või 
dotsent Paula Palmeose v õ i . . .  A ga  neid on palju. Kas just suurem  
osa, aga paljud, paljud olid tulnud osa võim a ka kohviku kaheküm ne
aastaseks saam ise peost läinud laupäeiml. Lausekatked «Lähme kohvi 
jooma», «Tule kohvikusse» on nii argiseks saanud ja me ei pane õieli 
tähelegi, kui ru ttu  me pahuraks tõmbume, kui liig palju kohvijanuseid  
muie ees ootamas, kui puhastest tassidest nappus, kui ees silt «Reservee
ritud». Selle kõige üle sügavam alt m õtlem a me ju ei vaevu, ent objek

Tunnustus ja käepigistus kauaaegsele riidehoidjale Hilda Keisole
KALJO RAUA fotod
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Komsomoiiaktivisti ABC
LENINLIK ARVESTUS

Vastavalt ÜLKNÜ Keskkomitee büroo otsusele juunist 1976 toimub 
kõigis meie m aa komsomoliorganisatsioonides leninlik arvestus «Viime 
ellu NLKP XXV kongressi otsused». Igal aastal võetakse vastu indi
viduaalsed kohustused — isiklik kompleksplaan «Õpime kommunismi, 
ehitame kommunismi». ELKNÜ TRÜ komitee pöörab leninlikule arves
tusele tänavu erilist tähelepanu. Küsimust arutas komitee juba 4. ja 
11. oktoobril. 1. novembri otsusega aga  kohustati kõiki komsomolialg- 
organisatsioone enne 25. novembrit läbi viima koosolekud isiklike 
kompleksplaanide vastuvõtmiseks. 3. novembril vaatas komitee ideo- 
loogiasektor läbi tä iendatud näidiskompleksplaani.

Plaan koosneb 3 osast.  Nendele lisandub 4. osana ühiskondllk-polli- 
tiline praktika. Kui kõige lihtsamalt vahet teha ÜPP ja 3 esimese osa 
vahel, siis ÜPP hõlmab seda osa meie tegevusest,  mis on suunatud 
teiste organiseerimisele, ürituste läbiviimisele — kõik see, mida me 
teeme teistele; samal ajal on ülejäänud kolm osa suunatud endahari- 
miseie, enesekasvatusele. Esimene osa näeb ette ideelis-poliitilise tase
me tõstmist, õpitakse tundm a V. I. Lenini töid, partei, komsomoli ja  
valitsuse dokumente. Arvestatakse ka neid töid ja dokumente, mis on 
vajalikud ühiskonnateaduste referaatide kir jutamiseks. Koos allkirjaga 
referaadi kir jutamise kohta (Ü P P  raames) annab ühiskonnateaduste 
õppejõud allkirja ka vastavate tööde ja dokumentide läbilugemise kohta. 
ÜLKNÜ Keskkomitee otsusel toimuvad meil leninlikud õppetunnid, mil
lest peavad osa võtma kõik kommunistlikud noored (selle kohta annab 
allkirja kursuse või grupi komsomolisekretär) . Selles osas võib võtta 
kohustuseks käia meie maa ajalooga seotud paikades, võtta osa mit
mesugustest ühiskondllk-poliitilistest ringidest (RSR, interklubi jt.) jne. 
Allkirja kohtustuse täitmise kohta annab matka juht, ringi või klubi 
president jne. Teine osa sisaldab õppe- ja  teadusliku tööga seotud 
kohustusi, õppekohustused tuleb võtta vastavalt oma võimetele, reaal
sed. Eriti tuleb vältida üldsõnalisi kohustusi. Nii õppeedukuse kui õppe
distsipliini osas peavad arvestust vastava grupi või kursuse büroo 
õppesektorid. Järgmised punktid selles osas käsitlevad teaduslikku tööd. 
Slln annavad allkirja kas vastava uurimistöö juhendaja, ÜTÜ ringi 
juht vm. Kolmas osa puudutab kohustusi esteetilise ja kõlbelise kasva
tuse, samuti kehakultuuriga tegelemise alalt.

Leninliku arvestuse vahekokkuvõtteid tehakse 1978. a. veebruaris 
komsomolikoosolekutel, kus arutatakse läbi sügissemestr i tulemused. 
Siis on võimalus ka oma plaani täiendada. Arvestus toimub üheaegselt 
ÜPP atesteerimisega 1978. a. oktoobris. Selleks ajaks töötatakse välja 
detailne leninliku arvestuse hindamise juhend. Hindamine toimub 4 palli 
süsteemis: väga  hea, hea, rahuldav, mitterahuldav. Loomulikult on sel
les kompleksplaanis ka sääraseid ülesandeid, mis on kohustuslikud kõi
gile. Järgnevas näidisplaanis on need tähistatud tärn iga  (1 osas 1., 
2., 3.; II osas 1., 2.), lisaks sellele tuleb kõigil võtta üks vabalt vali
tud kohustus III osas — nende 6 punkti täitmine tagab atesteerimise 
hindele «rahuldav». Atesteerimine «väga heale» ja «heaie» eeldab lisaks 
nendele veel mõningate kohustuste võtmist.

Rohkem tähelepanu hakatakse pöörama ka leninliku arvestuse ees
rindlaste stimuleerimisele. Parimatele antakse ÜLKNÜ KK rinnam är
gid, neid autasustatakse aukir jade ja mälestusesemetega. Samuti kor
raldatakse neile ekskursioone mööda Nõukogude Liitu, antakse tuusi
kuid rahvusvahelistesse noorsoolaagritesse.

Leninliku arvestuse käiku tuleks aeg-ajalt a ru tada  grupi, kursuse 
ja teaduskonna büroo koosolekutel.

Lõpuks tuleks rõhutada, et kõik, kes asuvad vastu võtma oma isik
likku kompleksplaani, peaksid silmas ÜLKNÜ Keskkomitee büroo otsu
ses leninlikus arvestuses väljendatud mõtet: «Kompleksplaan koosta
takse rangelt individuaalses korras. Ta püstitab reaalsed, kuid keeru
kad ja vastutusrikkad ülesanded, mille täitmine nõuab igalt kommu
nistlikult noorelt tema kehalise ja vaimse jõu täit pingutust .»

NÄIDIS

Leninlikust arvestu sest «NLKP XXV kongressi otsused ellu» osavõtja  ISIK
LIK KOMPLEKSPLAAN «Öpime kom munismi, ehitam e kom m unism i».

19_____ sündinud

OLKNÜ liige  —  

TRO -----------------

(Perekonna-, ees- ja isanim i)

Parteilisus ------------------------

---------  aastast

teaduskond kursus

õppegrupp

PEAMISED TÖÖSUUNAD

I. Ideelis-poliitilise taseme tõstmine.
*1. V. I. Lenini tööde, partei, komsomoli ja valitsuse dokumentide 

ja  tegevuse iseseisev tundmaõppimine.
*2. Osavõtt leninlikest õppetundidest.
*3. Osavõtt laupäevakutest, pühapäevakutest,  kolhooside, sovhooside 

abistamisest jne.
4. Osavõtt ühiskondlik-poliitiliste ringide tööst (RSR, interklubi, 

«Patrioot» jt.).
5. Õppimine ühiskondlike erialade teaduskonnas (ÜET).
6. Osavõtt üleliidulisest ühiskonnateaduste, komsomoliajaioo ja rah

vusvahelise noorsooliikumise alasest konkursist.
7. Osavõtt matkadest revolutsiooni-, lahingu-, töökuulsuse paika- 

desse.
8. Osavõtt ekspeditsioonist «Minu kodumaa — NSVL».
II. Erialase ettevalmistuse taseme tõstmine.
*1. Õppeedukuse tõstmine, teadmiste kvaliteedi parandamine

a) üldainetes, erialaainetes
1 semester II semester

b) ühiskonnateadustes
*2. Osavõtt õppetööst. Puudumiste viimine miinimumini.
3. Osavõtt ÜTÜ tööst ringides, ÜTÜ konverentsidest.
4. Osavõtt üleliidulisest konkursist «Üliõpilane ja teaduslik-tehniline

progress». .
5. Osavõtt ühiskonnateaduste ainekonkurssidest.
6. Tegelemine tehnilise omaloominguga.
III. Esteetiline ja  kõlbeline kasvatus, tegelemine kehakultuuri ja

Pl.  dsalemine kunstilises isetegevuses ja loomingulistes kollektiivides.
2. Osalemine kunsti- ja  teatrialastes klubides (teatr i-  ja  filmiklubi).
3. Tutvumine kunsti ja kir janduse klassikute töödega, ajalooliste ja 

kultuuriväärtustega.
4. Teatri ja  kontsertide külastamine.
5. Osalemine spordisektsioonides, VTK normide täitmine.
6. Tegutsemine doonorina.
IV. Osavõtt ühiskondlikustlööst (Ü P P ) .

P laan on koostatud « . . . . »  ............................  1977. a.

Koostaja allkiri:
P laan on kinnitatud kursuse komsomolikoosolekul « . . . . »  . . . .  1977. a. 

Kursuse komsomolibüroo sekretär:
ANDRUS LAUREN

^7ukkatriinu9 kus ku ldk in g?  J2cik me (yalliL
Pimedas vaikuses istuvasse sa a 

li saabub soliidne pidulikkus. Helid 
täidavad kogu ruumi, valguvad  
igasse  selle nurka ja vaibuvad . . .  
Kas teater või kontserdisaal? — Ei 
see ega  teine. Avasignaalina kõlav 
«Gaudeamuse» kutsung on aga  
omamoodi võtmeks.

Pidulik noot kostab ka KALLE 
LIIVI häälest,  sest noortemaja  
«Sõprus» on sel õhtul esmakursus
laste päralt^ nende balli päralt,  n a 
gu ta avasõnas ütleb. Kalle Liiv 
lausub ametisse  ka balli perenaise 
ja peremehe: AILI ja AINI (pildil).

Saalis on meeleolu muutunud. 
Elevus on maad võtnud kõigi seas.  
Kaks kuud tudengielu on äsjasest  
keskkoolilõpetanust teinud täieõi
gusliku rebase. Balliperemehe sõnad  
« . . .  Kuniks meilgi neid rebaserõõ- 
me . . . »  meenutavad aga jälle, et 
iga tudengi ainukesel rebaseaastal  
on ka ainuke rebaste ba l l . . .  S a 
mad mõtted proovib professor Ju
han Peegel viia korraks minevikku 
— ja ikka tudengielu teemadel.

Ükski ball ei möödu iial tantsu
ta, veel  vähem avavalsita. Muidugi  
on avajateks perenaine ja peremees, 
kelle nii kenasti harmoneerivad 
valsikeerud kutsuvad hoogsalt ka 
teisi põrandale.

Saan kirevas ballisaginas peo pe
renaise ja peremehe siiski kätte. 
Ain, I kursuse žurnalist: «Tahaksi
me väga, et rahvas kõigega elavalt  
kaasa tuleks, et noor tudeng tun
netaks end selle rebasepere tubli 
liikmena.»

Aili, I kursuse bioloog: «Paistab,  
et kammerkoori kristalselt puhas 
laul võlus seegi kord kõiki, eriti 
tugeva mulje jättis nende esituses 
kõlanud «Gaudeamus».»

Ain: «Suure huviga jälgiti J. Lii

vi luulest kokkupandud põimikut 
Tiit Lutsu esituses.  Midagi tardu
ma panevat oli selles, koolipäevil  
õpitud värsid mõjusid taas uudselt. 
Huvitav oli!»

Tantsupõrand ei jää tühjaks. U h
ked on daamid oma ballikostüümi-  
des, dženteimenlikud noormehed 
oma rõhutatud asjalikkuses.

«Elutuli, ta-ntsutuli, 
ärka, tuli, müha, tuli!
Elutuli, soojaandja,  
tantsutuli, rõõmukandja . .  .»

lausub imesõnad peoperenaine Aili

e.
ja lava ongi täis tantsutüdruku-id 
TRÜ rahvakunstiansamblist . Oma 
graatsiat näitasid ka naisvõimlejad.

õ ig u se  esineda ballil said laulu
võistluse parimad. Publiku sooja  
vastuvõtu teenisid V. Randpere, 
duett H. Raadik — R. Kängsep, K- 
Lippus ja muidugi ka majandustea
duskonna trio. Viimase puhul ei 
tahtnud aplaus kuidagi lõppeda.

Lauluklubi andis järje ansambli
le, tants jätkus. Samal ajal oli ava
tud kohvik, milles toimunud disko 
samuti poolehoidjaid leidis, ö ised  
ballitantsud kestsid veel k a u a . . .

VALLI VOOR

ANNE ESTRI foto

Klubi tänane 
päev

(Algus 1. lk.)
hoslovakkias, Saksa DV-s ja S o o 
mes. Hiljaaegu esineti sõpruspäeva-  
del Kaunases.

Sulev Kaldi juhendamisel harju
tavad puhkpillimängijad. Pühade- 
rongkäigus annavad nad marssija-  
tele reipust ja pidulikkust juurde. 
Kõik, kes leiavad endas huvi ja 
soovi selle kauni kunstiga tegelda,  
on orkestris teretulnud. Reet M änd
metsa käe all harrastab näitering  
luuleteatri suunda. Hiljuti valmis  
noorte autorite D. Kareva, E. Kivi- 
põllu ja K. Pruuli luuleprogramm  
«Aruanne», mida on varsti võimalik 
näha ka tallinlastel. Peotantsuring  
töötab Jaan Siilaku juhendamisel.  
Hädasti oleks vaja veel ühte juhen
dajat teise samalaadse ringi tar
vis. Andres Ader on karikaturistide  
eestvedajaks.  Neil on plaanis näi
tus välja panna. Siit aga kerkib kü
simus: miks ei tooda karikatuure 
meie ajalehele? Nad võiksid end ka 
lehe kaudu tutvustada.

Klubis tegutseb veel teisigi ringe, 
aga lehe napp ruum ei võimalda  
kõigest kirjutada. Heino Variku pa
jatas ka üliõpilaste vaba aja s isus
tamise muudest vormidest. Praegu  
on suurmoeks diskoõhtud, veel te
gutseb kaks instrumentaalansamb
lit. Ühe nimi on «Meedium», teisel 
polegi veel nime. Tantsuks m ängi

mise kõrval meeldiks neile arida ka 
kontserte.

Millised on plaanid edaspidiseks?
Meie lehe kaudu teatatakse pide

valt suurematest eesseisvatest  üri
tustest. 3. novembril peeti noorsoo- 
laulude konkurss ja 24.— 26. no
vembrini toimub esmakursuslaste  
taidlusfestival. Novembrisse jäävad  
ka traditsiooniliste üliõpilaspäevade  
üritused. Korraldatakse veel mälu- 
turniir ja kõnevõistlus.

Klubitöös on rida probleeme. Kui
gi hiljuti saadi uued võimendus-  
komplektid, tehti remont ja muud 
abitööd, on siiski veel palju muret 
tekitavat. Peamiseks puuduseks on 
ruumide kitsikus. Peale selle, et 
korralikult harjutada ei saa, pole 
võimalik ka kõigil soovijatel peoõh
tust osa võtta. Normaalne peoliste  
arv oleks 150— 200, sageli  on neid 
aga kaks korda rohkem. Tantsijatel  
pole õiget ruumi liikumiseks, vilet
sa ventilatsiooni tõttu muutub saal  
umbseks. Ka üliõpilased ise võiksid 
olla viisakamad, sest ikka leidub 
suitsetajaid, kes ei austa kaaspeo-  
lisi ja tossutavad seal, kus heaks 
arvavad.

Meie vestluse ajal sisenes Helju 
Mikkel, kes on meie ülikooli staaži-  
kaim taidluspõllu harija («Memm» 
— nagu Jeda rahvatantsijad sü da
mesoojusega kutsuvad). Sellest,  mis 
tema käest kuulsime, oleks patt vai
kida.

«Murede jutt on pikk, sest neid 
on palju. Kõigepealt ruumide kitsi

kus. See on nii kohutav, et ühtegi  
normaalset tööaega ei saa üliõpilas
tele välja pakkuda. Pealegi on osa 
tudengeid kella kaheksani loengul.

Rahvatantsuansambel harjutab 
parkettpõrandal. Tantsimiseks- ei ole 
see sobiv. Kõrvalruumid on kitsad, 
viletsad. Tantsijad lähevad siit ära 
ka=3 WC-s pestud või üldse pesema
ta jalgadega, sest duširuumid puu
duvad. Samal ajal harjutab puhk
pilliorkester- meie peal ja instru
mentaalansambel meie all. Igalt  
poolt kostab põrin ja mürin. Peab 
ikka häält olema, et se llest  üle kar
juda. Öhtul, kui ma koju lähen, lau
sa tuigun.

Paneb imestama, et ülikoolil pole 
kaasaja nõuetele vastavat klubi, 
kus kõik taidlejad saaksid töötada  
mõnu ja rõõmuga. Palju huvitavaid  
ringe jääb loomata, sest pole neid 
kuhugi paigutada. Eriti oleks vaja 
rohkem sõnakunstiringe: eksasnitega  
veel rääkima ei õpi. Praegu on 
paljudes kolhoosides uhkemad klu
bid kui meil. Tudengiklubi peaks 
olema midagi niisugust, mis avar
daks silmaringi ja arendaks ilu
meelt.

Meie ansambel on oma pika te
gutsemisaja jooksul reisidelt kogu
nud palju huvitavat materjali. Roh
kesti on kingitusi  ja suveniire. Aga  
välja panna pole neid kuhugi.»

Kuni valmib uus üliõpilasmaja 
(aga ikkagi millal?), tuleb leida 
uusi lahendusi praeguse olukorra 
leevendamiseks.

REI N RAUDVERE
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Esmaspäeval, 14. novembril põlesid Tiigi tänava ühiselamu hoovil 
prügikastid. Põles prügi, mida kastid üle ääre ajasid. Juba kaks ja 
pool kuud on jäätmete äravedu olnud väga  juhuslik. Et terve ou on 
pidevalt paberilehti jm. täis, ei ole kuhugi viia prügi tubadest ja  köö
kidest. Sanitaar-epidemioioogiajaam leiab köögid ebasanitaarses olu
korras. Siis võetakse ä ra  gaas. Tudeng tahab süüa. Käiku lähevad 

. ,  i i f c i  C ö r i l  bI/*4! ^ektripliidid. Ei tohi jul Võetakse ära  elekter. Tudeng tahab eppida.
\ U S  S U i I S U »  S ü ü !  l U I Ü  Pannakse küünlad põlema. Kaugel siis lõpuks tulekahju! Parem las

põlevad prügikastid. Või kuidas? KALLE KULBOK
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M INEV IK UST

Tartu ülikooli botaanikaaed ra ja 
ti 1803. aastal noore professori G. 
A. Germanni algatusel. Esialgu 
asus botaanikaaed linna serval. 
Praegu  on seal Vanemuise park. 
1806. aastal viidi botaanikaaed üle 
äsja ülikoolile kingitud maa-alale 
Emajõe äärde.

Botaanikaaias on töötanud mit
med üle maailma tuntud botaanikud 
ja teadlased: C. F. Ledsbour, A. 
Bunge, C. A. Meyer, C. J. Maximo- 
wicz, E. Russow, M. Willkomm, H. 
Riikoja, F. Bucholtz, T. Lippmaa, 
A, V aga jt.

TÄNASEST

Kõigepealt botaanikaaia b a a s -  
a i a s t ,  mis asub endise , Danieli 
ja Matieseni aia kohal, Soinaste tn. 
39. Baasaed on mõeldud taimede 
ettekasvatamiseks. Seal asub puu
kool. Tegeldakse seemnekasvatuse
ga, ühe näitena vöiks tuua roosi- 
istikute ettekasvatamise. Ettekasva- 
tatud taimed tuuakse botaanika
aeda, valitakse välja huvitavamad 
ja istutatakse osakonniti laiali. Eri
ti palju kasvab lisaaias sibullilli. 
Kevadel näeb vaevalt kusagil mujal 
Eestimaal sellist lilleilu ja kirevust. 
Külastamiseks pole aed avatud. Et 
baasaed rajati  alles mõne aasta 
eest, siis suuri hooneid seal veel ei 
ole. Linna TSN Täitevkomitee a r
hitektuuriosakond on küll koosta
nud generaalplaani.

MIDA VÕIB LEIDA  
BOTAANIKAAIAS

Vaatam ata väikesele pindalale 
(3,28 ha, baasaial ligikaudu niisa
ma palju maad) on siin küllaltki 
palju taimeliike (umbes 600—800), 
kaasa arvatud ka varieteedid, alam- 
liigid, dekoratiivtaimede sordid 
ine.). Päritolult on esindatud sub
troopilise, troopilise, paras- ja al
piinsete vööndite taimed. Võib 
öelda, et siin on kõikide mandrite 
esindajaid (välja arvatud jääala- 
mandrid). Eraldi on näiteks Aust
raalia taimede osakond.

Raske on loetleda kõiki ha
ruldasi taimeliike, mida siin leidub. 
Haruldane on aga kindlasti k a k 
t u s t e  k o g u ,  millele on eritead
laste poolt tihti tunnustavaid sõnu 
lausutud. Kaktuste kodumaaks on 
Mehhiko, Kesk-Ameerika ja Andid. 
Meie botaanikaaiast tellitakse kak- 
tusi nii mujale Nõukogude Liitu kui 
ka välismaale. Suure populaarsuse 
on võitnud «öökuninganna», mis 
õitseb mai lõpust kuni jaanipäevani. 
Kella seitsme paiku õhtul hakkab 
ta oma paarikümnesentimeetril ise 
läbimõõduga õisi lahti ajama, kel

la üheksa ajal on need täies majes
teetlikkuses avatud. Samal ööl kella 
kaheks-kolmeks see ilu närtsib. Ühel 
aastal oli koguni 11 õit korraga 
lahti. Muidu on see kaktuseliik 
üsna kesise väljanägemisega. Huvi
tav on kindlasti vaadata  Mehhiko 
päritoluga sammaskaktusi, mis 
meil 3—4 meetri t kõrged ja kodu
maal ehitusmaterjalinagi kasutusel. 
Sellistest kaktustest tara on efek
tiivsem mis tahes laudseinast. Ka 
Hiina päritoluga lehvikpalmi kasu
tatakse ehitusmaterjalina, tema 
lehvikut koguni vihmavarjuna.

Tartu kaktusehuvilised käivad sa 
geli botaanikaaiast endale kaktusi 
muretsemas. Maailma kaktusekogu- 
jate auks peab ütlema, et nad moo
dustavad omaette seltsigi.

Uks huvitavamaid taimi on häbe
lik mimoos, mis pärineb troopilisest 
vöötmest. Siinsed eksemplarid on 
Liverpoolist. See taim laseb õrnagi 
puudutuse peale oma lehekesed 
kokku. Mida väiksemad taimed, se
da erksamini nad reageerivad. Lon
gu jäävad lehed 10— 15 minutiks. 
Sajab aga vihma, «häbenevad» nad 
niikaua, kuni päike välja tuleb. P u u 
dutasime taimekesi ka ise ja tund
sime mimoosi «häbenemisest» suurt 
rõõmu, seda enam, et koik toimus 
paari-kolme sekundi jooksul.

Botaanikaaiast võime leida Vahe
meremaadest pärineva loorberipuu, 
natukene mürgisegi oleandri, kor- 
gitamme, mis korgikihti kasvatab 
ja välitingimustes kasvavaid tuba- 
kataimigi.

Võime näha praegu ainult kul- 
tuurtaimena kasvavat hõlmikpuud, 
mida kultive_eritakse - templite ju u 
res, samuti õrna ja  õhulise okasti- 
kuga austraalia kuuske, araukaariat, 
mis Austraalia metsad ebatavali
selt kauniks ja valgusküllaseks teeb. 
Subtroopiliste taimede kasvuhoone 
ajab talvel läbi 5—6-kraadise soo
jaga, kaktused ja palmid on rahul 
18—20 kraadiga.

Palmimajja sisenemisel saame 
teada, et p a l m e  tuntakse maail
mas 1700 liiki, neist 50 on botaani
kaaia väikeses kasvuhoones. Ida- 
Euroopa teiste botaanikaaedadega 
võrreldes on siia koondatud vani
mad eksemplarid. Näeme haruldast 
Kanaari saartelt  pärit olevat kanaa
ri datlipalmi, mis on 100-aastane 
ning on andnud tõuke palmihoone

rekonstrueerimiseks, sest hakkab 
laest läbi kasvama. Vilju ta ei kan
na (on kahekojane ja  puudub emas- 
ta im ) . See-eest annavad vilju a p e l 
s i n i -  j a  s i d r u n i p u u ,  samuti 
b a n a a n i p u u ,  mis kodumaal kas
vab aastas 3—4 meetrit, (kasvuhoo
nes kulub selleks paar aasta t) .  Võib 
näha ka d r a a k o n i -  ja m e l o 
n i p u u d ,  mille mahla kasu ta tak
se raviotstarbeks. Melonipuu ongi 
vist oma mahla jä rgi nime saanud: 
sellel on mõneti päris melonit mee
nutav maitse. Draakonipuu. on jälle 
oma oranžikale mahlale andnud 
nime «draakoniveri». Kasvuhoone 
katuseni küünib ka karuspalm, mis 
kasvab Musta mere rannikul. Tema 
kiudu kasutatakse tekstiilitööstuses. 
Oma käega võib katsuda roogpal- 
mi (muidu on taimede puutumine 
keelatud). Selle lehti hapendatakse 
nagu meil kapsast ja pidavat saa 
ma maitsva, meie hapukapsast mee
nutava toidupoolise.

Botaanikaaia p u u d e p a r k  
koosneb tinglikult kolmest osast: 
‘Põhja-Ameerika osakond, Kesk- 
Euroopa osakond ja Ida-Aasia 
osakond. Viimases kasvavad ka ha
ruldane Kesk-Aasia pirnipuu, mis 
vähesel määral vilju annab, ja 
mandžuuria pähklipuu. Mõlema puu 
seemneid tellitakse ka välismaale. 
Mitšurini tänava ääres saab imet
leda- suursuguse väljanägemisega 
lehiseliiki. Kõige vanemaks puuks 
on aga tiigi kaldal kasvav üle 300 
aasta vana hõbepaju ja raagrem- 
melga hübriid, mida tavaliselt hõ- 
bepajuks kutsutakse. Selle iidse puu 
ümbert on paras nelja-viiekesi kinni 
võtta. V anuril t  teeb häda tujukas 
ilm. Teda on korduvalt tsementeeri- 
tud, aga  aeg teeb oma töö — selgi 
päeval rippus üks hiiglase võimas 
oksaharu murdunult maa ja  taeva 
vahel. Suurimat kahju teevad puu
dele jus t sügistormid.

Mõne sõnaga f a u n a s  t. Ei, bo
taanikaaed pole loomaaed, seniseid 
asukaid võib sõrmedel üles lugeda. 
Luiged on siin alati olnud. P rae
gune paar on nelja-aastane. Täna
vu oli luigepaaril harulöaselt laste- 
rikas aasta  — 7 poega. Isegi vabas 
looduses pole neid tavaliselt nõnda 
rohkesti. Esimesel korral oli neil 
kaks järglast , möödunud aastal 
mitte ühtegi. Arvatavasti saadetakse 
praegused järeltuli jad Moskva bo

taanikaaeda, kuhu on rajatud uued 
tiigid. Meie botaanikaaia tiiki pol
nud puhastatud paar aastakümmet. 
Kolm-neli aastat tagasi oli tiigi m u
dast ja risust tühjaks rookimisel 
isegi ekskavaator abiks. See oli ta l
vel. Ja see oli suursündmus. B otaa
nikaaias võib näha ka valget 
toonekurge. Kevadel lendas ära 
sookurg, kuid vahepeal jõuti 
üksikuks jäänud kurele kaaslane 
tuua. Inimesed pakuvad pidevalt 
kas looduses või inimese poolt vi
gas tada  saanud kurgi. Veel on siin 
paar pardikest ja kasvuhoones viir- 
papagoid, kes põrgulikku lärmi löö
vad. Kes aia rajaja G. A. Germanni 
mälestuskivi ja lehtla ümbruses r in 
gi jalutab, võib näha ka kahte 
suurt hurdakoera, mõlemad pronk
sist. Räägitakse, et Saksamaal ole
vat niisamasugused. Need on oleta
tavasti toodud Eestisse II maailm a
sõja ajal Peterhofist ja sakslaste ta 
ganedes maha jäänud.

KÜLASTAJAD
Nende kontingent on väga m it

mesugune, alates mudilastest ja 
lõpetades vanakestega. Alalised 
siinkäijad on üliõpilased. Ülikool 
kasutab botaanikaaeda praktikabaa- 
sina, eelkõige teeb seda taimesüste
maatika ja geobotaanika kateeder. 
Tulevased farmatseudid käivad ra 
vimtaimede osakonnas; geograafid 
kasutavad botaanikaaeda taime- 
geograafia õppimisel, õppebaasiks 
on botaanikaaed ka EPA tudengeile.

Taimed on paigutatud süsteemi 
sugukondade ja perekondade kau
pa, täpselt nii, nagu botaanikaüli- 
õpilased neid taimesüstemaatika 
kursustel tundma õpivad. Eraldi on 
Eesti taimede osakond, et tu tvusta
da vähem esinevaid ja  looduskaitse 
all olevaid taimi. Botaanikaaeda kü
lastavad spetsialistid saavad siit 
sageli oma asutuste jaoks kaasa 
uusi taimeliike ja -sorte, eriti deko
ratiivtaimede seast. Viimasel ajal 
on botaanikaaed luuletajate meelis
paigaks saamas. Palmipuude all on 
peetud luuletunde. Kunstnikud ja 
kunstikooli õpilased aga käivad lil
leilu paberile või lõuendile jäädvus
tamas. Kevadel jalutusrajakestel 
molberteid ja kunsti tegevaid mehi 
nähes tekib pisi-Pariisi tunne. S u 
vel on ekskursioone kõikjalt. Saks
lased, ungarlased, soomlased, roots
lased on väliskülalistest tavalised. 
Ülikooli külalised tulevad siia pea
aegu alati. Soovija saab muretseda 
meie kliimasse sobivaid taimi.

SIDEM ED
Ülikooliga väljenduvad need en

nekõike õppeprotsessis, nagu sellest 
eespool juttu oli. Sidemed on liidu
vabariikide kõrgkoolide botaanika
aedadega või kõrgkooli endaga: 
Nõukogude Liidu ulatuses umbes 
150 asutusega, välismaal ligikaudu 
500 botaanikaaiaga. Koostöö käib 
enamasti vahetuse korras. Igal aas 
tal antakse välja seemnete nimes
tik, mis saadetakse tutvumiseks. 
Selle järgi seemneid tellitaksegi. 
Meie botaanikaaed saab samuti vas
tavad nimestikud ja peagi rändavad 
taimed või seemned postiga Tar
tusse.

Eestis on veel teinegi botaanika
aed, nimelt Teaduste Akadeemia 
juures.

jeef ja  traditsioonid). Hästi kauges 
tulevikus rajatakse ta võib-olla lin
nast välja. Seni aga tahaks meie 
botaanikaaed laieneda, haarates osa 
Toomemäest ia Supilinnast. Ent ka 
see on tulevikuküsimus. Samuti ta 
hab väljakujundamist baasaed. 
Seda peab silmas generaalplaan, 
millest alguses ju ttu  oli.

PROBLEEM ID

Põhiprobleemid on praegu seotud 
palmihoone rekonstrueerimisega. 
Projektid on koostamisel. Senise 
asemele tuleb kaks korda kõrgem ja 
laiem ehitis. Taotletakse ka troopi
liste taimede kasvuhoone laienda
mist. Jäävad ilmastikumured, mille 
tõttu vahel mõned liigid hävinevad 
või saavad osaliselt kannatada. 
Kuid eks olegi üheks ülesandeks 
eksperimenteerida: kas taim peab 
põhjamaa kliimale vastu või mitte. 
Pidevalt on päevakorral seemnefon- 
di loomine ja taimede ettekasvata- 
mine.

ASJA NALJAKAM KÜLG

Ei saa nuriseda kevadise «Edasi» 
aprillinalja üle, kus teatati, et bo
taanikaaeda saabusid Austraaliast 
uued luiged. Siis helistati, päriti, 
uuriti. J iik  oli veel täiesti kaaneta
tud. Mõneti saatuslik nali: lindudel 
tänavu järglasi küllaga.

LÕ PETUSEK S

ütleb TRÜ botaanikaaia direktor 
(muide, terve ülikooli peale pidavat 
olema 3 direktorit), et tublisid töö
tajaid on neil üsna palju. Staažika- 
matest ja tragimatest võiks nimeta
da eelkõige Lille Remsujevit, kes 
botaanikaaias üle 30 aasta aedniku
na töötanud. Põhiliselt tema ongi 
subtroopilised taimed ja noored pal
mid «ellu saatnud». Suurte tööko
gemustega on peaagronoom Na- 
dežda Lukki, kes tegeleb majandus
asjadega ja juhib ka subtroopika 
osakonda. Luikede eest hoolitseb 
kauaaegne töötaja Lille Plaks. Vii
masel ajal on tulnud palju noori 
töötajaid. Päras t  ülikooli lõpeta
mist on osakonnajuhatajatena töö
le asunud Hell Veermaa, Jaan  Tä
navots, Valve Kivi, Tiiu Tõnson, 
Laine Kalda jt. EPA-st on siia 
tööle tulnud Jaan  Kotier ja teisedki.

Botaanikaaia direktorit 
HIIE KIMMEL1T 

usutlesid 
ANNE RAISTE ja 

MEELIS LOKK

PER SPEK TIIV ID

Vana botaanikaaed tuleb kindlasti 
säilitada, sest tal on soodus asu 
koht (paikneb linnavallil, hea rel

õfitu laulu
Juba enne hakatust võis öelda, et 

tänane TRÜ noorsoolaulude kon
kurss tuleb parem nii mõnestki eel
misest. Neljateistkümne solisti, duo 
või trio laulukavad tekitasid äre
vust žüriis ja  uudishimu publikus.

Kontsert sai kaks tundi pikk, aga 
peamine oli kuulajale toredalt vee
detud õhtupoolik. Tahaks loota, et 
see 3. novembti õhtu peale esteeti
lise ka propageerivas mõttes kasu
lik oli. Järgmiseks sellelaadseks 
ürituseks on ehk keegi tänase pub
liku hulgast ju lgust juurde saanud.

Nagu öeldud, läks konkurss ter
vikuna korda, ka ühtegi üksikette- 
astet ei võinud täiesti tasemetuks 
arvata. Võistlejaid oli rebaselõhna- 
listest internideni, lauldi nii sotsi
aalseid ja poliitilisi kui ka lüürilisi, 
aga ka rahva- ja  rahvalikke laule.

Täpselt pooltel esitatud kolme
kümnest laulust oli omaloominguli
ne tekst või viis, sageli mõlemad.

Kõigepealt nendest, kes sellel 
konkursil auhindade defitsiidi tõttu 
neist ilma jäid. Esita tav pole mingi 
pingerida, sest järjekorda seati vaid

auhinnatud.
Sulev Haldre ja Mati Maimets 

astusid üles J. Skita lauluga «Ra- 
hulind» ja  paroodilise holalauluga 
elektrienergiast. Nooruslik esinemis
maneer tõi duole mitu «curtain 
call'i». K. Jentsi — A. Tammepõllu 
ameerika töölislaul «Joe Hill» ei 
pakkunud just midagi — liiga liht
ne lahendus, häirima kippus, et sõ
nad alles ebakindlalt peas. Seevastu 
K. Jentsi viisistatud murdeluuletus 
oli väga meeldiv tänu rahvalaulu 
ehedusele. Esimese kursuse žurna- 
list Jaana  Padrik tuli, kaasas kitarr 
ja kaks läbinisti oma laulu. Lood, 
kirjutatud mõned aastad tagasi,  olid 
küll veidi lapsemeelsed, ent lauldud 
siiralt, vist esmakordselt nii suurele 
publikule. Ja ongi jä rg  eripreemiate 
käes. Kokku anti neid neli:

#  parima poliitilise laulu eest 
Kadri Lükkile ja Olev Luhale K. 
Lükki laulu eest «Pole vaja»;

^  parima klassikalise stiili eest 
Feliks Rõivassepale (arstit. II k.), 
lauludeks «Kus oled sa nüüd» ja

«Unelm» omast käest võtta akordio- 
nisaatega;

üliõpilasliku esinemise eest 
majandusteaduskonna instrumen- 
taal-vokaaltriole koosseisus Rein 
Kinkar (I k.), Margus Hanson ja 
Urmas Soots (mõlemad II k.). Esi
tatud «Seal Mehhiko teeb  ja «Auto
rooli rock» tegid triost publiku lem
miku. Laulud olid nauditavad, sest 
tugevale vokaalsele küljele lisandus 
ansambli poolt hästitabatud count- 
ry-laulude esituslaad ja stiil. Eraldi 
väärib märkimist R. Kinkar kui soo- 
lomandolis;.

parimale instrumentalistile-Tiit 
Aunastele (keemiat. II k.). Ta esi
tas kolm omaviisistatud laulu: Jüri 
Üdi «Armastuslaul» ja «Kogemata» 
ning H. Ma Enzenbergeri «Suured 
leiutised».

Nüüd pärispreemiate juurde. I l l  
koht läks jagamisele, sest ka žü- 
riil tuli raskelt heidelda, enne kui 
objektiivsele tõele lähemale saadi. 
Hinnalist ko lm andat kohta jagasid 
Heino Junolainen ja Olev Luha.
H. Junolainen laulis omaloodud 
laulu «Kodu» ning A. Siia «väräva- 
romantika», mille viis jällegi esi ta
jalt eneselt. Need olid väga toredad 
laulud. Mõningase arglikkuse esita

misel võib küllap esinemiskogemu
se vähesuse arvele panna. O. Luha 
laulude «Meenutus sõjast» ja «Ma 
tulen koju» teksti autor on Olev 
Ise. Võlus tema laul aga oma pee
nuse ja hääle intellektuaalsusega. 
Teine koht läks Valdo Randperele, 
kes esitas kolm laulu: U. Alender
— V. Luik «Võta mind lehtede va r
ju», U. Alender — J. Udi «Sel poi
sil oli raske» ja H. Mancini laul 
filmist «Romeo ja Julia». Alenderi 
eeskuju mõjutas omajagu kahe esi
mese laulu interpretatsiooni. Neis 
lauludes oleks nagu rohkem Valdo 
enda mõtet ja tunnet kuulda tah t
nud. Subjektiivsusse laskudes a r 
van, et «Romeo ja  Julia» oli vo
kaalses ja emotsionaalses mõttes 
kolmest parim.

See kõige kõrgem autasu usalda
ti 1977. a. noorsoolaulude konkur
sil kolme naissolisti kätte, õigemini 
küll solist Karin Lippusele ja  duole 
Heli Raadik — Reet Kängsep. K- 
Lippuse hispaania rahvalaul «Si 
me gueres escribir» ja  K. Lippuse
— M. Underi «Leedi» , olid mõle
mad Karini lauludele iseloomulikus 
filigraanses kammerlikus laadis. 
Duolt R. Kängsep — H. Raadik kõ
lasid E. Kivipõllu — H. Raadiku

«Kellad», «Oh, kuhu», «Mängi m ul
le seda vana viisi» ning Helilt üksi 
P. Neruda «Tšiilile».

Omaette klassis või õigemini küll 
külakostina astus ette lauluansam- 
bel «Lakstigal», kellel laulmislusti 
näikse lausa üle voolavat. Igal ju 
hul olid rahvalaulud «Muhulaste 
laul» ja «Neiunälg» õhtu meeldi
vaks lõpetuseks.

MARICA ALAKÜLA

Esmakursuslaste
faidEusülevaatus

K LUBIS
24. novembril kell 18 — esinevad 

arstit., filoloogiat., füüsika-kee
miat. Päras t  Leningradi Riikliku 
Teatri- ja  Kinematograafiainsti- 
tuudis õppivate Kuuba noorte 
kontsertprogramm.

25. novembril kell 18 — matemaati
kat., bioloogia-geograafiat., a ja
loot. ja oigust.

26. november kell 20 — kehakultuu
rit,. majandust.

Kell 17 algab nukuteatri etendus 
«Printsess ja  kaja»
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Juhan Lang
3. novembril к. a. varises m ana

lasse üks Eesti NSV vanemaid füü
sikuid ja haridustegelasi Juhan

Lang. Kadunu pühendas poole sa
jandi kestel kogu oma jõu ja tead
mised meie kooli- ja  ülikoolinoorte 
kasvatamisele ja  õpetamisele. Ta 
oli viljakas kooli ja  ülikooli füüsi
kaõpikute ning haridusküsimusi kä
sitlevate artiklite autor.

Juhan Lang sündis 31. aug. 1888 
Tartumaal Sootaga vallas Saad jär
ve kaldal talupidaja peres. Tööta
des algkooliõpetajana valmistus ta 
töö kõrval gümnaasiumi lõpueksa
miteks ja sooritas need 1909. a. 
Riias. Lõpetas 1913. a. Tartu ülikoo
li matemaatikaosakonna füüsika- 
matemaatikakandidaadi kraadiga ja 
1914. a. keskkooliõpetajate etteval
mistuskursused ülikooli juures. OH 
1906— 1908 algkooliõpetaja ja 
1914— 1919 füüsika-, matemaatika- 
ja  astronoomiaõpetaja Valga ja 
Tartu keskkoolides. Aastail 1919— 
1940 oli ta  pedagoog ja haridus
juht. Nõukogude võimu taaskehtes
tamisel sai temast TRÜ õppejõud.
1941. a. ja  1944—1948. a. töötas ta  
ülikoolis assistendi ja  vanemõpeta
jana  ning 1948. a. alates kuni pen
sionile minekuni 1957.a. dotsendina. 
Kohakaaslasena oli ta  aastail 1944

— 1945 Tartu linna haridusosakon
na juhataja.

Juhan Lang võttis ulatuslikult osa 
keskkoolide füüsika-, matemaatlka- 
ja  astronoomiaõpikute ning kõrgkoo
lide füüsikaõpikute, praktikumide ju
hendite ja  ülesandekogude koos
tamisest. Tema aktiivsel kaasatöö
tamisel ilmusid mitmes trükis 
«Füüsika üldkursus I—II». Need 
õpikud olid palju aastaid  TRÜ 
ja  EPA üliõpilastele h innatava
teks abiraamatuteks. Samal ajal 
avaldas ka ajalehtedes ja ajakir
jades umbes 70 hariduspoliitilisl 
ja  õppemetoodilisi küsimusi käsitle
vat kirjutist.

Teenete eest pälvis Juhan Lang 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiu
mi aukirja, 1945. a. anti talle tee
nelise õpetaja aunimetus ja medal 
«Vapra töö eest Suures Isamaasõ
jas».

Pensionärina jätkas ta  aktiivset 
ühiskondlikku tegevust,  oli brošüüri 
«Tartu juht» väljaandmise a lgataja  
ja  üks autoritest.

Juhan Lang oli suur loodusear
mastaja, ta  oli kauaaegne Loodus
uurijate Seltsi liige, tundis huvi 
viljapuusortide aretamise vastu ja 
avaldas 1962. a. brošüüri «Aretame 
ise uusi, meile sobivaid viljapuu-

eorte». Ta oli igasuvin e sagedane tn ia  tööga  oli }a jääb Juhan Lang 
külaline Elva kaunis looduses. eeskujuks om a õpilastele ja kollee- 

Ü lesannete ja kohtustuste kiire }a gidele. 
täpse tä itm isega, hoolsa  ja kohuse- PAUL PRÜLLER,

JAAN REINET

Roland L e p a s a a r
10. novembril lakkas töötamast

1973. aasta  vilistlase, sportmängude 
kateedri õpetaja, NSV Liidu meist
rivõistlustel esineva TRÜ korvpalli
naiskonna ja ENSV koondise tree
neri Roland Lepasaare süda.

Roland Lepasaar sündis 6. april
lil 1951. a. Järvakandis. Lõpetas 
1969. a. Vändras Keskkooli ja  1973.
a. kehakultuuriteaduskonna sport
mängude (korvpalli) erialal. Üli
õpilaspõlves tuli TRU korvpalli
meeskonna koosseisus kahel korral 
(1970, 1972) Eesti NSV meistriks.

Arvestades Roland Lepasaare ak
tiivsust ja  pedagoogivõimeid jäeti 
ta  1973. a. sügisel õpetajana tööle 
ülikooli kehalise kasvatuse ja spor
di kateedrisse. Kahel aastal tegu t
ses ta  teaduskonna rahvamaleva 
komandörina, aas tas t  1975 esindas

ülikooli vabariiklikus VTK inspekt
sioonis.

1976. a. toodi Roland Lepasaar 
üle sportmängude kateedrisse. Üht
lasi sai temast VSÜ «Kalevi» Kesk
nõukogu korvpallitreener, kelle 
ülesandeks jäi üleliidulisel areenil 
võistleva TRÜ naiskonna juhenda
mine. Temale omase energia ja 
optimismiga püüdis Roland Lepa
saar anda parimat selles vastu tus
rikkas töös.

Järjekordsel võistlusreisil tuli 
haigus kallale. Lühikeses, väga 
ägedas heitluses osutus tugevamaks 
L iiva-H annus. . .

Hardas leinas langetame pea kol
leegi, õpetaja, treeneri ja  õpingu
kaaslase sarga  ees.

Kehakultuuriteaduskond

M i l
mFDRföitn

25. NOVEM BRIL KL. 18

TE A D U SL IK U S

RAAMATUKOGUS

Mormiin— 1977

Teaduslikus Raamatukogus on traditsiooniline novembrikuu üritus 
võistlus raam atukogu teatmestu tundmises ja selle kasutamise osku
ses — informiin.

Kõigil, kes on kursuse «Sissejuhatus erialasse» käigus tu tvunud r a a 
matukogu kataloogide, teatmeteoste, bibliograafiate ning bibliograafia- 
kirje reeglitega, on võistluseks vajalikud teadmised olemas.

Võistluse käik on järgmine:
I voor: informatsiooni otsimine kataloogidest,

II voor: informatsiooni otsimine teatmeteostest,
III voor: informatsiooni otsimine ajakirjandusest,
IV voor: õige vastuse leidmine neljast antud variandist,
V voor: lahenduse esitamine antud probleemile ülikooli või raamätu- 

kogu elust.
Kolm esimest vooru vastatakse kirjalikult, kaks viimast suuliselt. 

Iga kirjaliku vastuse puhul tuleb märkida allikas, kust andmed saa 
dud. Rohkesti elevust on alati tekitanud viimane voor, kus üliõpilastel 
on tulnud teha ettepanekuid raam atukogu ruumipuuduse ületamiseks, 
üliõpilaste olmetingimuste parandamiseks, kanduda aastasse 1980, et 
esitada reportaaž raam atukogu uuest hoonest jne. Hinnatakse lahen
duse leidlikkust, olenemata sellest, kas vastus antakse humoristlikus 
või asjalikus laadis.

Võistlus lõpeb osavõtjate au tasustam isega teelauas. Esikoha saavu
tanud võistkonnale on ette nähtud võitjate endi valikul komandeerin
gud ÜTU konverentsile NSV Liidu Euroopa-osas, teistele osavõtjatele 
raamatud.

V õistlusest osavõtuks tuleb m oodustada 3-lllkm eline võistkond. V õist
konnad registreeritakse TRÜ Teadusliku Raam atukogu bibliograafia
osakonnas Toomel 21.—24. novem brini k. 8— 17 (tel. 321-41/678). 
Erandjuhul võib registreeruda ka enne võ istlu se  a lgust. K onsultatsi
ooni antakse eespool nim etatud aegadel sam uti b ib liograafiaosakonnas.

On võimalus võistelda ka. individuaalselt. Selleks tuleb lahendada 
alljärgnevad suure ringi küsimused. Vastused anda kirjalikult koos 
allika täpse märkimisega Teadusliku Raamatukogu üldlugemissaali 
hiljem alt 23. novem briks k. 12. Tulemused tehakse teatavaks võistkon
dade informiinil.

LAINE KILK, bibliograafiaosakonna juhataja

Suure ringi küsimused
1. M illise riigi territoorium il asub T ignisi loss?
2. M illiste riikidega lõi Luksemburg dip lom aatilised suhted 1975. a.?
3. Kui pikk on vasktoru, mis m oodustab m etsasarve?
4. 1972. a. ilm us retsensioon Jaan Rannapi lasteraam atule «Jefreitor Jörnm». 

Leidke see!
5. Kes on 1975. a. avaldatud laulu «Voolab V olga» sõnad« autor, kes helilooja?
6. Mida lähendab venekeelne lühend НЧЗ?
7. M illises Lenini teoses on kirjutatud Nõukogude Sotsia listliku  Riigi r iig i

pitsatist?
8. Eesti viiu likunstnik ja  revolutsionäär Julius Eduard Sõrmus astus 1899. a. 

Tartu ülikooli, kust ta  revolutsioonilise tegevu se  pärast 1902. a. vä lja  heideti. 
Mida asus ta õppima ülikoolis?

9. 1960-ndatel ja  1970-ndatel aastatel on TRÜ õppejõud avaldanud mõned artik
lid ta lisup luse kohta. Leidke need!

K>. Kus ja m illal rajati esim ene trükikoda Eesti territooriumil?
11. Leidke TRÜ Teaduslikus Raam atukogus saksakeelne teos Heinrich BÖlll 

kohta!
12. Leidke TRÜ T eaduslikus Raam atukogus üks raam at perfokaartide kasutam ise  

kohta teadu sllk -tehn ilises inform atsioonis!
13. Leidke väljaan de «Информационный бюллетень консультационно-техниче- 

ского бюро иностранных фирм при правлении акц. общ ества» kohaviit 
Teaduslikus Raamatukogus!

DŽUUDO
29.—30. oktoobril peeti TRÜ

1975. a. juubeliürituste sar ias  osa- 
võturohke (111 maadlejat) džuu- 
doturniir. Ühtlasi arvestati n imeta
tud võistlusi ENSV V meistrivõist
lustena, mistõttu olid kohal ka 
kõik Eesti paremad selle ala sport
lased.

Edukalt esinesid meie üliõpilased, 
kes saavutasid  rea auhinnalisi koh
ti. Nii tuli 71 kg kehakaalu võitjaks 
endine TRÜ kasvandik Kaimo Kee- 
rak. Teine koht samas kaalukate
goorias kuulus teenitult kehakul
tuuriteaduskonna III kursuse üli
õpilasele M argus Käärikule. Kuni 
78 kg raskuste meeste seas tegi 
«puhta töö» III kursuse üliõpilane 
Aavo Põhjala, kes tuli ülekaalukalt 
esikohale. Ainsaks võrdväärseks 
vastaseks oli talle kursusekaaslane 
Urmas Moggom, kes saavutas III 
koha. Kehakaalus 86 kg esindas 
ülikooli II kursuse üliõpilane Ando 
Pehme. III koht on igati tubli tu 
lemus.

Tartlastele pakkusid meeldivaid 
elamusi ka heitlused absoluutse 
meistri nimetusele. Võidult võidu
le sammus jällegi Aavo Põhjala. F i
naalis kohtus ta endast 15 kg 
raskema Tallinna «Dvigateli» esin
daja A. Guniniga. Siingi kuulus 
võit ja seega ENSV 1977. a. abso
luutse džuudomeistri tiitel TRÜ 
üliõpilasele. Ühtlasi sai Aavo Põh
jala ka turniiri parimale m aadleja
le m äära tud  eriauhinna.

Võistluste meeldiva ja 4 ladusa 
korralduse eest tuleb tänaäa  ra s 
kejõustiku ja veespordi kateedrit,  
samuti peakohtunikku dots. A. Täh- 
nast.

VAHUR ÖÖPIK

UJUMIS
VÕISTLUSTELE

Teaduskondadevahelise spartaki
aadi ujumisvõistlused toimuvad 
Tähtvere ujulas:

5. dets. kl. 19.30 — 100 m rinnu- 
liujumine;

6. dets. kl. 18.30 — 100 m vabalt- 
ujumine;

7. dets. kl. 19.30 — 100 m selili- 
ja 4X 50 m vabalt teateujumi
ne.

Enne võistluste a lgust antakse 
soojendusujumiseks aega 15 minu
tit.

Teaduskonnad võivad välja panna 
piiramatu arvu mõlemast soost in- 
dividuaalvõistlejaid ja teateujumise 
võistkondi. Iga osavõtja voib s ta r 
tida kõigil kavas olevatel aladel ja 
teateujumises.

Teaduskondadele toovad' punkte 
kõik dis tantsi lõpetanud individu- 
aalvõistlejad järgmiselt: I koht — 
27 punkti, II koht — 25, III koht
— 24, . . .  XXV koht — 2 punkti 
ja XXVI koht n ing kõik järgmised 
kohad — 1 punkti. Teateujumises 
annab esikoht 54 punkti, II koht —
50, III koht — 46___ XIII koht ja
kõik järgmised kohad 4 punkti. 
Võistkondliku paremusjärjestuse 
määrab saavutatud punktide sum 
ma. Võitjaid autasustatakse.

Teaduskondadel esitada ülesand- 
m ised koos arsti viisadega spordi
klubisse hiljemalt 1. dets.

Head organiseerimis- ja  võistlus- 
lustii

H EINO  LAIDRE, 
raskejõustiku ja veespordi 

kateedri vanemõpetaja

^XLliõpilas~ aa ta  fzööfii
stuudio

K orduvalt edukaks osutunud juristide võistkond (P . Varal, I. 
Gräzin ja K. L iiv) V vooruks valm istum as.

Tulge ülikooli klubisse laupäeval, 
19. novem bril kell 17 või pühapäe
val. 20. novem bril kell 12 vaatam a  
m uusikalist draam at сLugu Igori 
sõjaretkest». Seda X II sajandi lugu  
mängib Leningradi Polütehnilise  
Instituud i teatristuudio. S tuudio  sel
lepärast, et näitlem ise kõrval õpi
takse juba ka kaheksa aastat näitle
jam eisterlikkust. Ja nüüd tuleb ka 
heksa alustanu arv ttõtta ruutu, et 
saada praeguse trupi koosseis. Oma 
ansam bel võimaldab luua m uusika
lisi lavastusi. Üliõpilasi juhendab  
K om issarževskaja-nim elise teatri la
vasta ja  V. Suslov. «Lugu . . . »  on 
trupi kolmas suurem  töö. N ähtud  
vaeva ja loom isoskust on vastavalt 
ka tunnustatud. M öödunud aastal 
saadi üleliidulise ta idlusfestivali 
laureaadi tiitel n ing  lähemal ajal 
on oodata rahvateatriks nim etam ist.

Venia legendi
Neljapäeval, 24. novembril kell 18

toimub Mifšurini t. 40 A. Vaga 
nim. auditooriumis geneetika ja 
tsütoloogia kateedri dotsendi kt. 
Ain Heinaru avalik loeng teemal 
«Molekulaarbioloogia arengusuun
dadest ja meetoditest» dotsendikut- 
se taotlemiseks.

Dotsent AADU LOOG, 
bioloogia-geograafiateaduskonna 

dekaan

(K iek in di K ök)
Menüü koosneb kahest roast: 

<rKeegi ikka laulab» (E. Enno teks
tidele )  dieetetendus maohaigetele 
koos vastavasisuliste lauludega. 
Teine roog «Unioonid» on mõeldud 
unetutele tugevanärvilistele, nõrga
närvilistele, ühepajatoidu asemel. 
Seda enam, et see on üles soenda
tud kunagisest «M õelge, ärge unus
tage» biifsteeketendusest. Seekord  
on tegu äsja loodud Tartu üliõpilas- 
stuudio  esimese väljanäit us m üüg i
ga, m is toimub E. Vilde nim. R ah
vateatri ruumides. Esim ene degus
teerim ine on 24. novem bril kell 19, 
teine 29. novem bril kell 19.

H ead isul
TI IT LU TS, 

ülem kokk

Füsioloogiarincgi
koosolek on 22. novembril kell 18
O. Lutsu 2. Päevakorras: I. P. P av 
lovi klassikalisi uurimusi seedefü- 
sioloogia alalt (S. Birjukova ja T. 
Korstnik, II k.); pöörduvad j-a pöör
dumatud protsessid elussüsteemides 
(F. Rõivassepp, II k.).

Neljapäeval, 24. novembril kell 
12.15 toimub keeltemajas aud. 309 
ingiise filoloogia kateedri dotsendi 
kt. Nora Tootsi avalik loeng teemal 
«New Tendencies in Modern English 
Pronunciation» dotsendi teadusliku 
kutse taotlemiseks.

Professor AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna dekaan

VÕRKPALL
Möödunud nädalavahetusel algas 

ülikooli taasavamise 175. aastapäe
vale pühendatud teaduskondadeva- 
heline võrkpalliturniir. Esimene 
päev andis järgmisi tulemusi: ala- 
grupivoidu pälvisid täiseduga a rs
ti teaduskonna nais- ja meeskond, 
KKT I k. naiskond ja KKT IV k. 
meeskond said samuti finaali, j ä ä 
des alagrupis teiseks. Iga-aastane 
teaduskondadevaheline võrkpallitur
niir on võitnud kindla koha ülikoo
li spordielus. Kahjuks leidub aga 
teaduskondi, kus meie endi üri tus
tele lüüakse lihtsalt käega. Nii and
sid loobumisvõidu ajalooteaduskon
na nais- ja  meeskond n ing  filoloo
giateaduskonna meeskond. Turniir 
jä tkub homme kell 12. Kell 18.30 
toimub võistluste pidulik avamine, 
millele eelneb kell 16.45 õppejõu- 
dudevaheline jõukatsumine ja  hil
jem disko.

Täpsemat informatsiooni saab 
reklaamplakatilt . Avamisele ootame 
kõiki võistkondi ja  rohkesti kaasa
elajaid.

VAMBOLA TIIK

VIBU LA SK U R ID
JAH ILASK URID

RATSASPORTLASED!

Järgusportlasi vibulaskmises, j a 
hilaskmises ja  ratsaspordis, kes on 
huvitatud harjutamisest oma lem
mikalal, oodatakse spordiklubisse 
(V. Kingissepa 19) igal tööpäeval.

Kaaslaste otsus
E esti filoloogia esm akursuslased  

tulid kokku arutarnaks ajalehes 
сTRÜ» nr. 32 (11. nov. 1977) il
m unud kursusekaaslase Jüri Kuri- 
täi võrdlemisi kohatut artiklit, m il
les autor püüdis kahtlasevõitu  stii- 
livõtteid  kasutades juhtida halvus
tavat tähelepanu m itm ete žurnalis- 
tika esm akursuslaste artiklitele, il
m unud sam as ajalehes. Sam u ti 
moonutas J. Kuritäi ebaloom ulikult 
artiklite autorite nimesid, kasu ta 
des neid seejärel vabalt valitud  
kontekstis (oli M. B irnapu, peab 
olema M. Pärnapuu ; või D. Patule- 
Vits, peab olema T. M atsu levitš), 
paljude autorite nim ed aga jä ttis  
hoopis mainimata.

Kursusekaaslased m õistsid  Jüri 
K uritäi talitusviisi hukka ning  
avaldasid noormehele kogu kollek
tiivi ees tõsise noomituse. Selline  
üliõpilane ei tee au m uidu üsna 
heamainelisele filoloogide perele.

Loodame, et Jüri võtab saadud  
märkused tõsiselt arvesse.

Eesti fil. I k.

PÄRNU NOORTE 
MEEDIKUTE KLUBI

ootab endisi liikmeid 10. aastapäe
va tähistamisele 1. detsembril kell 
18 kohvikus «Vikerkaar».

A. TAMMISTE, 
linnapediaatex

Ш 1
Tana ilm ub ka venekeelne ajaleht.

TOI AIETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту P ийклик Юликоол» » («Тар- 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17 19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 6516. MB-07247.
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KÕIGI MAADE
PROLETAARLASED, UHINEGEI

I&P TRü komitee, TSü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee hääSekandja

Nr. 34 Reedel, 25. novembril 1977 XXIX aastakSIb

R ahvusvahelisele  
üliõpilasliidule

Meie, Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased, rahvusvahelisele üliõpilaste 
päevale ja Rahvusvahelise Üliõpilasliidu 31. aastapäevale pühendatud 
miitingust osavõtjad, saadame palava tervituse kogu maailma progres
siivsele üliõpilaskonnale.

Rahvusvaheline Üliõpilasliit on oma sünnist alates seisnud rahu ja 
progressi eest peetava võitluse avangardis. Me hindame kõrgelt Teie 
tegevust kogu maailma progressiivse noorsoo konsolideerimisel üht
seks võitlussalgaks rahvusvahelise reaktsiooni vastu ja avaldame veen
dumust, et paljude maade üliõpilaste üha süvenevad kontaktid aitavad 
kaasa püsiva rahu ja demokraatia kindlustamisele kogu maailmas.

Olgu tervitatud Rahvusvaheline Üliõpilasliit, maailma progressiivse 
üliõpilaskonna avangard  võitluses rahu, rahvusliku sõltumatuse, pro- 
ressi ja  demokraatia eest!

Esimene pilt.

«Ei vägivallale ja  rõhumiselel Ei 
neutronpommile ja  sõjalel Meie 
oleme rahu ja rahvusliku sõltuma
tuse, progressi ja demokraatia 
poolt.»

Nii me deklareerisime. Nii seisab 
ka komsomolikomitee asesekretäri 
Raivo Palmaru poolt etteloetud 
Rahvusvahelisele Üliõpilasliidule

saadetud läkituses kogu maailma 
progressiivsele üliõpilaskonnale.

Kõneleme. Ülikooli komsomoli- 
juht Kalle Liiv, parteikomitee sek
retär Advig Kiris. Mitte jääda kõr
vale. Osata ja  tahta leida oma õige 
koht. Pidupäevatervitused annab 
edasi ELKNÜ Keskkomitee sekre
tär Donald Visnapuu. Kitarr Valdo 
Randpere kätes. Laulukeelt mõiste
takse kõikjal. Teadusliku kommu

nismi kateedri õppejõud Rein Toom- 
la, RSR-i president Viktor Kaasik: 
«Meie ürituses pole midagi väikest 
ega tähtsusetut,  kui oleme ise veen
dunud oma tee õigsuses. Rahu eest 
on seistud, seisame meie, peab seis
ma mitte ainult täna, mitte ainult 
sel nädalal,  vaid seni, kuni saavu
tame selle, millest unistame, mille 
eest võitleme.»

Nii oli. Reede keskpäeval ülikooli 
peahoone ees. Solidaarsusmiitingul.

Teine pilt.

О, Русь моя / Жена моя/
До боли нам ясен
долгий путь /
Nende А. Bloki sõnadega algas 

rahvuslik-muusikaline draama «Lu
gu Igori sõjaretkest».

Pikale teele polovetside maale 
saatiski naine Igori.

See oli hea teater, mida tegid Le
ningradi Polütehnilise Instituudi 
üliõpilasstuudiolased.

Kolmas, neljas ja viies pilt.

SALAT. Pakub «Ellerheina» kam
merkoor Tõnu Kaljuste juhatusel, 
Peeter Volkonski & Olav Ehala trio.

Sellisena ta kavalehel reede õh
tuks ülikooli aulasse vaatama-kuu- 
lama kutsus. Noh, läksid seekord 
sinagi. Rahvalaulud, spirituaalid. 
Mis seal’s ikka, arvasid end tead

vat. Aga võta näpust: väike üllatus 
igas laulus, ikka midagi tabam a
tut, OMA.

Lahkusid pakitsevate peopesade
ga (paraku saavad lisapaladki üks
kord otsa), et järgmine kord juba 
KINDLASTI tulla, koos sõbraga.

Ka «Vanemuine» oli laupäeval 
üliõpilaste päralt — «Kremli kel
lad». Järellainetusena pühapäeva
sed matemaatikateaduskonna ja 
«Kukerpillide» õhtu.

Omad päevad, omad üritused. Oli 
tegijaid, oli ainult osasaajaid. Oli 
neid, kes arvasid, et jah, tore küll. 
Oli neid, kes arvasid, et saab ka 
paremini teha. Nagu ikka. Ja  kül
lap saabki, kui kõik osalejad tegi- 
jaiks hakkaksid.

Üliõpilaspäevad tõid külalisi mei
le ja viisid meie tudengeid külla.

Keemiaosakonna III kursus käis 
külas Läti Riikliku Ülikooli keemia- 
teaduskonnas ja Olaine keemiateha
ses. Riia tudengitega peetud sõp
ruskohtumise korvpallis võitsid 
meie poisid. Kohtumise kõrgpunkt 
oli ühine õhtu Läti RO-s, kus võõ
rustajad esinesid filosoofilise eeska
vaga. Sõprus on sõlmitud, tuleva 
aasta algul oodatakse riialasi Tar
tusse.

*  Anne ESTRI ja Kaljo RAUA fo- 
tom ontaažile kirjutasid teksti Kat
rin SAKS, Aune PAST ia Priit 
JÕGI.

Esmakursuslaste 
taidlusülevaatus

KLUBIS

25. novem bril kell 18 — matemaati
kat., bioloogia-geograafiat. , a ja 
loot. ja õigust. Disko.

26. novem ber kell 20 — kehakul
tuurit., majandust. Disko.

Kell 17 algab nukuteatri etendus 
«P rintsess ja kaja».



Meedikute teaduskonverents K o m som olikro onika
Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene 

NSV meditsiinikõrgkoolide ühine, 
arvult 19. UTÜ konverents, mis oli 
pühendatud Siiure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäe
vale, toimus 26.—28- oktoobril 
Minskis. Tööd kanti ette 14 sekt
sioonis, toimus 2 plenaaristungit. 
Konverentsiks valmis 233 tööd um
bes 300 autoril t 13 kõrgkoolist. 
Tööde kokkuvõtted avaldati kogu
mikus «Актуальные вопросы тео
ретической и клинической меди
цины».

Ülikooli esindas professor К. Põd
ra ja dotsent E. Türi juhtimisel
9-liikmeline üfiõpilasdelegatsioon 
(K. Sarv, S. Sokolova, T. Koido, 
K. Kull, E. Ader, H. Jaakmees, 
K. Kivimäe, T. Markina, S. Naza
renko) 6 ettekandega teraapia, ki
rurgia, sünnitusabi ja  günekoloogia,

neuroloogia ja psühhiaatria alalt. 
Tartlaste tööd märgiti ära kui hu
vipakkuvad, perspektiivikad ning 
paljuski uudsed.

Konverentsiga seoti ka üliõpilaste 
teadustööd käsitlev metoodiline se
minar. Seminaril jä i kõlama Riia 
Meditsiiniinstituudi professori J. Le- 
ja  informatsioon ÜTÜ transprog- 
rammidest. Nimelt on osutunud ots
tarbekaks korraldada üliõpilasteadus 
selliselt, et kooskõlas vastavate 
programmidega oleks võimalik mo- 
notemaatiline teaduslik tegevus 
kogu õpiaja vältel, alustades nä i
teks anatoomia ringis, jä tkates fü
sioloogias ja  lõpetades kliinikus. 
Meeldiv oli tõdeda, et peale meie 
teaduskonna on mujalgi hakatud 
vääriliselt hindama ÜTÜ-sisese a r
vestuse vajalikkust.

Konverentsi käigus tutvuti ka

Minski üliõpilaste õpi- ja olmetingi
mustega, kliinikutega. Peale sekt
sioonide baaskliinikute viibis meie 
delegatsioon Minski uroloogia ja 
nefroloogia keskuses, kus dialüüs- 
ravi efektiivsus on kõrge, neere 
siiratud umbes 120 korral, ning Bo- 
rovljanos Valgevene angiokirurgia 
tsentrumis. Viibiti Valgevene NSV 
tervishoiuministri A. Savtšenko 
operatsiooni juures ning pidulikul 
einel tema kabinetis.

Konverentsile tagasi vaadates 
võib öelda, et see andis meile võim
sa impulsi edaspidiseks teadustege
vuseks, loodi hulgaliselt huvipakku
vaid kontakte, saadi uusi mõtteid 
taoliste ürituste organiseerimiseks. 
Kõik see kulub ära nii meie ÜTÜ
30. aastapäeva tähistamiseks val
mistumisel kui ka argitöös.

RAIT LABOTKIN

Kom som olikom itee andis soovituse NLKP liikm ekandidaadiks astu
miseks m ajandusteaduskonna üliõpilasele Jüri M änniksaarele ja m ate
m aatikateaduskonna üliõpilasele Tõnu Ojale. ULK NÜ -sse võeti vastu  
Uku Lindmäe m atem aatikateaduskonnast.

Tehti kokkuvõte üliõpilaspäeva üritustest. Nenditi üksikuid organi- 
seerim ispuudusi, kuid kokkuvõttes hinnati päevad kordaläinuteks. Sa
m as seoses arutati KOR-i (kom som oli operatiivrühm ) ülesandeid ja 
töö tõhustam ist.

Anti ülevaade 29. novembril toim uva ELKNÜ Tartu linnaorganisatsl- 
ooni 21. konverentsi ja 25.— 27. novembril V ellaveres peetava aktiivi
laagri ettevalm istam isest.

Arutusel oli TRÜ kohvikute probleem.

Väliskirjanduse nimestikest 
raamatukogus

Assotsiatsioone ,,Emajõe“-õhtult
N ovem brikuu üheks tähelepanu

väärsem aks ürituseks peaksin kuu  
algul uues kohvikus to im unud  aja
looteaduskonna lauluvõistlust. Ül
la tavalt palju oli arvuka publiku  
ette astunud esinejaid, ü llatavalt 
kõrge oli ka nende m uusikakultuur. 
A si iseenesest väärib kahtlem ata  
järeletegem ist ( m itte m atkim ist). 
M eil on ju küll üleülikoolisisi võist- 
luslaulm isi, kuid õigena ja loogili
sena tunduks ka sellele eelnev tea- 
duskonnasisene m uusikajõudude  
ülevaatus.

X X  saj. keskel toim unud biitre- 
volutsioon on küll lam m utanud  
meie senist m uusikalist m aailm apil
ti ja väärtushinnanguid, kuid jä tnud  
alles ja isegi süvendanud meie tar- 
bijalikku suh tum ist heliloom ingus
se. A inu lt m uusikat vastu võttes ja 
tarbides ei saavuta  inim kond kuna
g i sellist täiust, sellist hingelis-füü- 
silist vabadust kui ise m uusikat 
luues. Ilm neb kurb tendents, el 
üha enam  rahuldutakse välism aa
ilm ast tuleva, nivelleeritud m assi 
jaoks loodava «purukumirockiga»  
ja  üha vähem leitakse ja tajutakse  
oma sisem aailm a helisid, seda ürg 
set sõnul seletam atut loomis- ja en- 
daavaldam istungi, m is on iga inim 
elu kõrgeim  m õte ja  missioon.

Sellised olid meie teaduskonna  
m uusikaelu pärast südan t valutava  
M ati Lauri m õtted  võistluslaulm is- 
õhtu t avades.

Pretendeerim ata kõike am m enda

vale ülevaatlikkusele, tahaksin lih t
sa lt ja lühidalt edasi anda õhtu  
üldist õhkkonda, iga esineja puhul 
ainult kõige karakteersem ale viida
tes.

Kom pilatiivseks palaks oli žürii
— peab tunnistam a, e t igati õnnes
tunu lt — valinud A. Oidi meloodili
se «Emajõe» (sellest siis ka kogu  
õhtu n im etus). Vaim ukasse žüriis- 
se kuulusid viis muusikaerudiiti: 
Priit Raudkivi, A in  Mäesalu, Ivar  
M itri, Urmas Selirand ja H eiki M ä
gi. Kogu õhtut juh tisid  Andra E es
maa ja M ati Laur.

R õõm ustav oli kuulda esimese 
etteastena ju s t kursusekaaslase Val
ter Langi stiilset, näiliselt küll 
vaoshoitud, kuid  seda enam  meie 
hingekeeli helisema panevat kand- 
lem ängu. Tormiline aplaus väljen
das siiraimaid tundeid. H irm  või 
ebalus publiku ees on m õeldam atud  
Harri In ts и esinemise puhul, sest 
tema sarm, vaba ja loom ulik lavali
ne liikum ine, m is saatis m eisterlik
ku flöödisoolot, lausa nakatas pub
likut. Näis, nagu tunneks H. In ts  
rõõmu ühtviisi nii publikust kui ise
enesest.

S inne Narusberg  — see võluv 
tütarlaps . . .  A sja tu lt otsin ma sõnu  
end vallanud tunnete väljendam i
seks.

Uusi vorm e otsis ja kandis 
show-grupi «K om pott uues varian
dis» esinemine. Grupp tõi endaga  
kaasa nooreestiliku torm i ja  tung i

meeleolu, palavikulisi tõe- ja enese
otsinguid, mis ei jä tnud  m eist küll 
kedagi riivamata.

K indlasti paneb m eid endast veel 
rääkima ka selline kirgas lauljata- 
lent nagu Urmas Selirand. Vähe
m alt niisama suure m enu osaliseks 
sai ühiselam utoa nr. 423 naisansam 
bel «Alfred». Tegelikult ei olnud  
«A lfredi» edu sugug i ootam atu, 
vaid pikaajalise hoolsa harjutam ise 
vili. M uusika oli südam likult lihtne  
ja rütmikas. Nende m uusika näol 
oli õnnestunud leida kompromissla- 
hendus kaht erinevat m uusikalist 
m aailm avaadet kehastava põ lvkon
na vahel. Umbes nii, nagu on sel
lega toime tu lnud James Lasti or
kester. E t selline m uusika eestlas
telegi meeldib, näitas žürii kõrgeim  
hinnang ja kom som oli eripreemia.

Kibeda pettum use valm istas vaid 
ajaloo V kursuse «akadeemiline» 
«Hõbedane parun». Oodati ju  hoo
pis enam at! N üüd veel mõned täp
sustused  žürii o tsuste ja auhindade 
jagam ise kohta. Peaauhind anti 
üksm eelselt žüriile. Järgnevad ko
had ja auhinnad jaotati «Alfredi»,
I I I  kohale tu lnud «K om pott uues 
variandis» ja kõigi ülejäänud osa
võtja te vahel ausalt ära. E nnustu s
võistluse võitjale oli eriauhinna  — 
m änguautom aadi — välja pannud  
eriõpetuse kateeder.

õ h tu  teine osa, diskoteek. jäi vä
hem alt m inu jaoks esim esest poolest 
ähm asemaks. Eeskava kirkad vär
v id  hajusid laiali ja silm e e tte  ker
kis m ingi vendade Lum iere’ide-aeg- 
se laterna magica udupilt.

PRI I DU BEI ER

Ülevaate TRÜ Teadusraamatuko
gusse jõudnud väliskirjandusest 
annab väljaanne «Raamatukogusse 
saabunud väliskirjandus», mis il
mub 12 korda aastas. See registree

r i tak se  iga kuu, samuti ka teadus
like asutuste perioodiliste vä ljaan 
nete numbrid, mis sisaldavad üksik- 
uurimuse (dissertatsiooni, mono
graafia jne.). Materjal süstemati
seeritakse teadusalade kaupa ja 
varustatakse raamatukogu kohavii
tadega, mille järgi lugeja saab tel
lida meie raam atukogu fondist va
jaliku raamatu. Võõrkeelset k irjan
dust laenutatakse õpperaamatukogu 
abonemendist (Tiigi tn. 78).

Välisperioodikast annab ülevaate 
väljaanne «Raamatukogusse saabu
nud välisperioodika». Selles on re
gistreeritud raamatukogusse tellitud 
ja vahetuse teel saadud välisperioo
dika, kaasa arvatud ümbertrükid.

Välja on jäetud ajalehed. Iga nime
tuse puhul on näidatud, missugu
sed köited ja numbrid tulid raam a
tukogusse aasta jooksul. Välispe
rioodika bülletään koosneb perioodi
liste väljaannete alfabeetilisest 
loetelust ja süstemaatilisest regist
rist.

Väliskirjanduse ja  -perioodika 
bülletäänid informeerivad ülikooli 
allasutusi TRU Teadusraam atuko
gus olevast kirjandusest.  Nimeta
tud uudiskirjanduse nimestikke, 
mis ilmuvad rotaprintväljaannetena, 
koostatakse 1960. a. alates. Algul 
ilmus väliskirjanduse bülletään 
kvartaliväljaandena, alates 1970,
a. alates lisandus eelnevale üks 
kord aastas  ilmuv «Raamatukogusse 
saabunud välisperioodika».

ELLI BITTER,
Teadusraamatukogu vanemredaktor

Haruldane dissertatsiooni teema ja 
erakordne oponentide koosseis

26. oktoobril toimus Minskis 
Võõrkeelte Pedagoogilises Ins tituu
dis ebatavalise teemaga huvitava 
kandidaadiväitekir ja  kaitsmine har
va ettetuleva koosseisu ees.

Teemaks olid Kirgiisi NSV-s ela
vate alamsaksa keelt kõnelevate 
sakslaste murraku keelelised m uu
tused «Kirgiisi NSV Konti asulas 
kõneldava alamsaksa keele murde 
verbisüsteemist».

Seda dialekti kasutavad sealsed 
sakslased ja hollandlased, kes juba 
pikka aega Kirgiisias on elanud. 
Nende eelkäijad olid XVIII sajandi 
viimasel veerandil gruppidena lah
kunud Hollandi-Saksa piirimailt

Poolasse. Sinna nad kauaks peatu
ma ei jäänud, vaid siirdusid Volga- 
maile, sealt XIX sajandi lõpul edasi 
'Kirgiisiasse.

Kirgiisi NSV-s kompaktselt e la 
vate sakslaste murde uurijale David 
Hoogele polnud lihtne leida opo
nente sellise omapärase teemaga 
dissertatsiooni jaoks. Juhendajaks 
sai lõpuks Minskis töötav filoloo- 
giadoktor prof. H. Pankra tz  ning 
oponentideks filoloogiadoktor prof.
H. Jedig Omskist ja  TRÜ õppejõud, 
filoloogiakandidaat dots. P. Nurme- 
kund.

Kaitsmine Minskis läks igati 
edukalt.

LEO LEESMENT

17. novembril arutati  ametiühin
gukomitee büroo laiendatud koos
olekul üliõpilaste toitlustamist.  
Koosolekust võtsid osa ka Tartu 
Toitlustrusti asedirektor V. Kaasik, 
tootmisosakonna juhataja  V. Irs, 
ülikooli haldusprorektor Ü. Saag, 
samuti meie kohvikute-sööklate esin
dajad.

Alustagem ametiühingukomitee 
esimehe H. Kaburi ettekandest. Nii
siis, KUS JA MILLAL TRÜ Ü LI
ÕPILANE SÖÖB?

Üleliiduliselt kehtestatud normi 
jä rgi (180 kohta iga 1000 üliõpi
lase kohta) ulatub meie söögikoh
tade arv isegi üle 100 protsendi, 
sest koos Kääriku sööklaga on meil 
neid 905. Lähtuma peaksime aga 
üliõpilase töö- ja  elukohast: kas ta 
saab hommikul enne loenguid, lõuna 
ajal ja  päras t õppetööd lähedalt 
kõhu täis või ei. H o m m i k u e i 
n e t  pakub Leningradi mnt. 25 
söökla einelaud, see on lahti kella 
7-st, et kolme ühiselamu elanikud 
(1800) seal einetada saaksid. Ars
tide ühiselamu einelaud avatakse 
kell 7.30. Samast ajast oli varem 
lahti ka Leningradi mnt. 27 kohvik- 
söökla, ent tööjõu puudusel avatak
se see nüüd alles kell 11, siis pa
kutakse juba lõunatoitu. Kõik peale 
majandusüliõpilaste, keemikute ja 
geograafide-geoloogide siirduvad 
õppetööle nendesse kohtadesse, kus 
hommikust süüa pole võimalik. Seda 
enam tuleb kasutada hommikul 
ühiselamu einelaudu.

T iigi tn. 14 asuv einelaud remon
diti poolteist aas ta t  tagasi, oleks 
võimalik olnud isegi kohvi pakkuda, 
kuid seal lühikest aega töötanud 
müüja ei olnud oma tööst huvita
tud. Nüüd on puhvet suletud juba 
aasta  aega. õ igusteaduskonna ame- 
tiühingubüroo püüdis abi otsida 
sööklast «Edu», kui-d tulemusteta.  
Juristide õpitöö on põhiliselt pea
hoones, nemad saavad hommikust 
süüa kell 7.30 avatavas «Sophokle- 
ses», matemaatikud kell 9 avatavas 
Vanemuise 46 einelauas.

P älsoni tn. ühiselamute elanikud 
hommikul intri tes süüa ei saa, sest 
filoloogide maja einelaud on 1. sep
tembrist töötajata. Need, kellel

loengud Tiigi tn. 78, ei saagi hom
mikul midagi. (Endine müügiruum 
Tiigi 78 einelauas oli liialt tilluke. 
Paari aasta eest taheti sinna haka
ta kohvikeinelauda ehitama, kuid 
raam atukogus teravnenud avarii
olukord sundis selle ruumi loovuta
ma. Tol ajal arvestati,  et süüa saab 
ka Tiigi t. 14 einelauast.) Nn. V a
nas Tiigis on terve hulk ülikooli 
töötajaid, üliõpilasi ja  veel needki, 
kes selles majas elavad. Nii et hä
davaja lik on Tiigi 14 ja Pälsoni 14 
einelaudade töölerakendamine.

L õ u n a s ö ö k i  pakuvad 4 söök
lat ja  vana kohvik, õppetöö kestus 
on teaduskonniti erinev. Kus loen
gute vaheaeg või kus need lõpevad, 
seal lähedal tavaliselt ka süüakse. 
Keerulisem on matemaatikutel,  sest 
ei ühiselamu ega õppehoone ligidu
ses oma sööklat pole. Jääb üle 
«Edu» või EPA. Tuleks kaaluda m a

pilt, on sööklate-kohvikute ra jam i
sel arvestatud, et üliõpilane neid 
ruume ka õhtuti kasutada saaks. 
Kohvikuid püütakse reserveerida 
võimalikult vähe, sest need on ai
nukesed kohad, kust üliõpilane õh
tuti süüa saab. Seega reserveeritak
se peamiselt sööklaid, ja  muidugi 
a inult ülikooli töötajaile. Reservee
rimisega ise käib kaasas aga mitu 
puudust. H. Kaburi küsimusele 
«Kas pidudel süüakse ära kogu iga 
päevane varustu-s, et järgmisel päe
val kesisema menüüga leppima 
peab?» on vastatud, et pidude 
jaoks antakse lisakogus. Nähtavasti 
on siis põhjus tööjõu nappuses, 
sest peolaudade seadmise e ttekään
del suletakse (Leningradi mnt. 25) 
söökla sageli mitu tundi varem. 
Kui peod segavad üldist to itlusta
mist, tuleb need ära jätta . Siis saak
sid ka Leningradi mnt. 25 elanikud

on ära sõitnud.
Pidevaks valulapseks on olnud 

uus kohvik. Eeskirju on arutatud 
küll ja  küll, need näivad päris 
mõistlikud olevat, kuid nurin ei va i
bu. Paistab, et just ettekandjad ei 
pea eeskirjadest kinni. Kuidas mui
du seletada, et oma teaduskonna 
õhtuks olid üliõpilased muretsenud 
vastava arvu pääsmeid, kuid nende 
laud oli reserveeritud hoopis võõ
rastele. Ka ametiühinguaktiivi aus
tamise õhtul istusid baaripukis täies
ti tundmatud isikud. Kolm korda 
nädalas mängib selles kohvikus o r 
kester. Neil õhtutel ei ole soovita
tud kohvikut reserveerida. Üliõpi
lased aga ei pääsegi alati neil õh
tuil kohvikusse. Eelistatakse hoopis 
linnarahvast. Nii komsomolikomitee 
kui rahvamalev peaksid sagedam i
ni kohvikus kontrollimas käima. 
Seni on kohvikust üksnes pidevalt

Orbiidis sööklad-kohvikud
temaatikute ettepanekut laiendada 
Vanemuise 46 einelauda 132. ruumi 
arvel. Ka uues füüsikahoones oleks 
tarvis töötajaile ja õppijaile lõuna
toitu pakkuda, muidu koormavad 
nemadki EPA sööklat.

õ h t u s t  süüakse tavaliselt ju 
ba intris, kuid see võimalus peab 
olema ka ühiskondliku toitlustami
se ettevõtteis. Nii ongi vana kohvik 
avatud kella 21-ni ja  uus kohvik 
kella 23-ni.

Võiks öelda, et kõik eespool too
du on rohkem teoreetiline tõestus, 
sest lähemalt vaagides hakkavad 
segama mitmed asjaolud. Näiteks: 
hommikuse avamise ajaks on eel
mise päeva nõud pesemata (Lenin
gradi mnt. 25), väike toiduvalik 
õhtupoolikul (dieetsöökla, vana 
söökla),  krooniline kartulipuudus. 
Kui kartuli saamine mõnel päeval 
tõesti nii lootusetu, peaks makaro- 
nisaadusi vaheldusrikkamalt pakku
ma.

E r i  s t a t u u d i s t .  Et meil 
vaba aja veetmise ruume üsna n a 

sööklaruumi kasutada muude üri
tuste tarvis. Selleks on isegi eral- 
dusseinad ehitatud.

Viimasel ajal on arusaamatusi 
tekkinud ka vanas kohvikus, sest 
tipptundidel kipub ununema kohvi
ku eripära. Ei ole ju kohvik mõel
dud tavaliseks söögikohaks, kus 
toolisabas jä rge  oodatakse, vaid kus 
kohvitassi taga  või lõunatundi pi
dades teinekord oma «aknagi» 
mööda saab saata. Kuid arvestada 
tuleks siiski ka oma kolleege. Vana 
tava järgi on meil rõdusaal ette 
nähtud õppejõududele ja töötajatele. 
Pealegi on ülikoolis kella 12— 13-ni 
lõunatund. Lausa lubamatu, et üli
õpilased «broneerivad» ka rõdusaa
lis oma kottidega lauad-toolid ja 
lähevad ise alles järjekorda või ko
guni suitsetama. Vana kohvik on 
õhtuti tihtipeale reserveeritud. Me 
peame j u  siiski andma oma tööta
jaile võimaluse tähistada siin ju u 
beleid või teisi tähtpäevi,  kuid soo
vitame neid pidada rohkem laupäe
viti või pühapäeviti, mil üliõpilased

räägitud, kuid tulemusteta. Ometi 
on see üks väga vajalik töölõik, kus 
tuleks ometi kord majja luua.
H. Kabur tegi ettepaneku koguni 
alkohol kohvikust välja viia, kui 
olukord ei parane ja linna napsi- 
vendadest muidu lahti ei saa.

Lõpuks tänas H. Kabur ülikooli 
kohviku juha ta ja t  Virve Pärna  ja  
asetäit ja t Hilja Sõtnikovat, kes on 
tihti vägagi keerulises olukorras 
pasliku lahenduse leidnud, ning kõi
ki, kes meie üliõpilaste toitlusta
mist parandada aidanud.

SÕNAVÕTUD.
Ettekandes_ülestõstetud küsimus

tele püüti sõnavõttudes lahendusi 
pakkuda.

TOIT JA TOITLUSTAM INE
võikski olla esimeseks sõnavõtutee- 
maks. Toidu valiku kohta erilisi pre
tensioone ei olnud. Kartulist oli 
eespool juttu. Trusti asedirektor 
V. Kaasik lausus, et üliõpilassöök- 
lad on olnud jus t  need kohad, kuhu 
kartulit on püütud kõigepealt saata.

Konteinervedude suurenemine teeb 
edaspidi kartuli kõrval ka teised 
juurviljad kättesaadavamaks.

Mis veel arvati? «Sophokleses» 
tuleb hommikuti paraku vanade 
saiadega leppida. Kuigi pontšikuid 
ostab peaaegu igaüks, võiks olla ka 
muud värskemat. Kesine valik ole
vat ka keemiahoone tibatillukeses 
einelauas. Viimasel ajal jä tavad r ä 
pase mulje puhveti tagaruumid 
(ühiskondliku kontrolli komisjoni 
esimees V. Ruussaar) .  Sortiment 
olevat seal praegu tegelikult luba
tust suurem, mitmekesistada võib 
seda aga üksnes siis, kui einelaud 
saab lahedamad ruumid.

Trusti tootmisosakonna juhataja  
V. Irs arvas ülikooli kaasabi vaja 
minevat välja selgitamaks kes ja 
missugust dieettoitu tahab. Praegu 
Leningradi mnt. 25 endast küll õieti 
dieetsööklat ei kujuta.

Nooruse t. sööklas tehti sügisel 
katset komplektlõunatega. Kahjuks 
ei olnud sellel uuendusel minekut. 
Küllap oleks tarvis komplektlõunate 
kasutuselevõtmise eeliseid läbimõel
dumalt tutvustada. See on ikkagi 
perspektiivne teenindusvorm ja po- 
le_ enam paljudele uudiseks ning 
võimaldaks kiiremini teenindada.

Et toitlustamine laabuks, on vaja 
KAADRIT. See on probleem, mis 
meie peajuhatajale V. Pärnale pi
devat muret tekitab. Nooruse t. ja 
Leningradi mnt. sööklasse on nüüd 
küll töötajad leitud, kuid L eningra
di mnt. 89 einelaud töötab veel poo
le koormusega. Tiigi t. 14 on sule
tud, filoloogide ühiselamu puhvet 
peaks lehe ilmumise ajaks siiski 
juba lahti olema.

Omamoodi kaadriküsimusega on 
tegemist ka UUES KOHVIKUS, 
sest H. Ruussaar arvas, et põhili
sed konfliktid tekivadki jus t  ette*- 
kandja ja_ üliõpilase vahel. Ei tahe- 
ta_ ju üliõpilasi õhtul ainult kohvi 
või mahla päras t üldse teenindada. 
P raegu  sõltub ettekandja palk ka 
sellest, kui suur on tema läbimüük. 
Seepärast oli koosolekul hääli isegi 
selle poolt ,et alkohol või kangemad 
joogid kohvikust ära võtta. • Trust

( Järg 4 lk.)
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Professor Uno Palm esinem as. Tullio ILOMETSA foto

Kroonikat
1802. a. aprillis teeb ülikooli ku

ratoorium otsuse luua keemialabo- 
ratoorium. Seda hakkab organisee
rima esimene keemia-farmaatsia 
professor Ph. Arzt, kelle surma tõ t
tu sama aasta suvel jääb labora
toorium lõpetamata. Laboratoorium 
asus end. Holmi tän. 9 (praeguse 
«Kaunase» kohviku tagusel m aa
alal) .

1803. a. organiseerib keemia-far
maatsia professor A. N. Scherer la
boratooriumi ja keemiakabineti nn. 
Brandti majas (praegu Ülikooli 
tän. 40) teisel korrusel.

1804. a. laiendatakse ning ehita
takse osaliselt ümber Brandti m a
jas  olev laboratoorium.

1809. a. valmib peahoone ning 
keemialaboratoorium ja kabinet ko
livad üle peahoone vasakpoolse tii
va fassaadipoolsesse nurgaruumi.

1850. a. avatakse keemiaosakond.
1858. a. saavad valmis peahoone 

külgehitised ning keemiaosakond 
saab endale ruume juurde vasak
poolses tiivas.

1936. a. lõpetatakse keemikute ette
valmistamine seoses osakonna üle
viimisega Tallinna Tehnikaülikooli.

1947. a. 1. septembril taasavatak- 
se keemiaosakond Tartu ülikooli 
juures. Esimesteks juhatajateks on 
anorgaanilise keemia kateedris dots. 
N. Rägo, analüütil ise keemia ka
teedris dots. H. Ottas, orgaanilise 
keemia kateedris dots. H. Sossi.

1950/51. a. valmib uus keemia
hoone. /

-  . ~ ««

30 a a sta t T R U  keem iaosakonda

ALEXANDER NICOLAUS  
SCHERER (1771— 1824)

DAVID HIERONYM US GRINDEL  
(1776— 1836)

A. N. Scherer saabus Tartusse
1803. a. Teda tuleb pidada ülikooli 
esimese tegeliku töötava keemiala
boratooriumi rajajaks. Olles Lavoi
sier’ ideede tuline propageerija, 
pani ta aluse keemia õpetamisele 
Tartus Lavoisier’ «uuest keemiast» 
lähtudes. Scherer ei viibinud Tar
tus kaua, ainult ühe aasta, kuid va
jalikud nurgakivid keemia arengule 
asetas ta  paigale.

D. H. Grindel, rahvuselt lätlane, 
oli see, kes keemialaboratooriumi 
ja  kabineti välja arendas ning 
kaasaegsele tasemele viis. Tema 
ajal, 1809. a. kolis laboratoorium ja 
kabinet oma esialgsest kohast, nn. 
Brandti m ajast äsja valminud pea
hoonesse.

Lehekülje koostas T. Ilom ets

Tänavu sü g isel möödus 30 aastat kcem laosakonna  
taasavam isest Tartu ülikoolis. Seile  aja jooksul on 
täielikult muutunud osakonna pale. O lu liselt on uue
nenud õppejõudude kaader. K unagistest keem laüll- 
õp ilastest on saanud staaž kad töötajad m itmetel e lu 
aladel, ü likooliplngis Istuvad aga end iste  ü liõpilaste  
pojad-tütred. Keemlaosakonna tähtpäeva puhul heitkem  
pilk läbikä dud teele.

1944. a. sü g  sel a lustasid  sõ jast laastatud ülikoolis 
tööd keem akateedrid vald 5 k oosseisu lise  õppejõuga. 
Järgnevatel aastatel õppejõudude kaader täienes õpe
tajate, tööstuskeem ikute ja te istega  n 'n g 1. septembril 
1947. a. a lu stas keemiaosakond tööd 15 õppejõuga. 
Esim esed 10—12 aastat osakonna tegevu ses  olid õppe
töö organlseer m ise ja keemikute kaadri kasvatam ise  
perioodiks. Õppetöö m ateriaalse baasi taastam isel ja 
ioom isel, uute õppelaboratoorium ide sisu stam isel, eesti
keelse õppekirjanduse koostam isel tu ll to lleaegsetel 
õppejõududel ületada h u lga lise lt takistusi. Võim alusi 
teaduslikuks tööks jäi vähe, seetõttu avaldati 1947.— 
1956. a. trükis ainult kümmekond teaduslikku tööd.

1957. a. ü letas keem laosakonna lõpetanute arv 100 
p!iri. Mitmed paremad lõpetajad jä ’d tööle ülikooli. 
Pärast kateedrijuhatajate dots. N. F-ägo ja H. Sossi 
s i ’rdum ist v ä ‘ja+eenitud pensionile oU 1960. a. o sa 
konna 18 õppejõu seas vaid 3 teadu ste  kandidaati. 
Aspirantuuri kasutati vähe ja selle  efektiivsus oli m a
dal. Sai selgek s, e t osakonna edasim inek oleneb ees
kätt teadusliku uurim istöö arengust.

Keemlaosakonna m ateriaalse baasi arengus on ot
sustavat osa etendanud lep in gu listest uurinvstöödest 
laekunud vahendid. Keemiakateedrid alustasid  lep'n- 
gute <äitmlst 1956. a. ühena es'm estest ülikoolis. Sel
les töö lõ igus on käesoleval ajal rakendatud suur hulk 
töötajaid, le p n g u lis te  tööde maht läheneb m iljonile  
rublale. 1958. a. loodi esim ese probleemi aboratooriumi- 
na ülikoolis keem ilise k'neetika ja  katalüüsi labora
toorium orgaan ilise  keenra kateedri juures. A norgaa
nilise keem ia kateedri juures organiseeriti 1961. a. 
elektrokeenila laboratoorium. Laboratooriumide osa  
teaduse arengus on osakonnas olnud väga  suur.

Kateedrite õppekoosseisu kuulub käesoleval 
ajal 25 õppejõudu. Osakonnas on 38 teadusliku 
kraadiga keemikut, 5 keemiadoktorit. Keemiaka- 
teedrite õppejõududest on 80%-1 teaduslik kraad 
ja kutse. L abora toorium i^  teaduslikest töötaja
test on teaduslik kraad 56%-1. .

Osakonnas on saanud tosise arengu osaliseks 
mitmed suunad tänapäeva füüsikalise keemia 
v a ld k o n n a s '— füüsikaline orgaaniline keemia, 
elektrokeemia, füüsikaline biokeemia. Viimastel 
aastatel on osakond publitseerinud 70—80 uuri
must aastas. Ilmunud tööde hulgas on mono
graafiaid ja kõrgkoolide õpikuid (ka üleliidulisi). 
Käesoleval aastal lõpetas kollektiiv prof. V. P a l
mi juhtimisel suuremahulise töö orgaaniliste  
reaktsioonide kiirus- ja tasakaalukonstantide ko
gumisel ning kriitiilsel läbitöötamisel. Trükis il
munud väljaanne koosneb 10 köitest. Lisaks fun- 
damentaalsuundadele on viimasel ajal suurene
nud tähelepanu keemia rakendustele orgaanilise 
sünteesi, elektroanalüüsi, analüüsi ekspressmec- 
todite ja  luminestsentsi a la lt

Osakonna põhiülesandeks on olnud ja on prae
gugi keemikute kaadri ettevalmistamine. A java
hemikus 1947— 1976 on keemiaosakonda vastu 
võetud 946 üliõpilast. Aastatel 1952— 1976 lõpe
tas osakonna 555 keemikut. Osakonna on lõpeta
nud keskmiselt 75% osakonda vastuvõetud üli
õpilastest. On huvitav märkida, et keemiaosakon
na kogu eelneva ajaloo vältel (1850— 1936) oli 
lõpetajaid ainult 476.

Traditsioonilisteks kitsamateks erialadeks on 
olnud analüütil ine keemia (23,6% lõpetajatest),  
füüsikaline keemi_a (22,3%) ja  orgaaniline kee
mia (33,1%). Lõpetajaid anorgaanilise keemia 
erialal on olnud vähem. 1965. a. lõpetasid üli
kooli esimesed eriettevalmistusega keemiapeda- 
googid ja  1972. a. esimesed keemia-füüsikape- 
dagoogid. Individuaalplaanide alusel on ette 
valmistatud ka biokeemikuid. Seoses molekulaar
bioloogia programmi elluviimisega on ette näha 
selle ala spetsialistide ettevalmistamise laiene
mist osakonnas.

Jälgides lõpetanute tööalasid, selgub, et suu
rem osa (üle 60%) keemiaosakonna lõpetanu
test tegeleb erialase uurimistööga ENSV Teadus
te Akadeemia instituutides, teistes uurimisinsti- 
tuutides ja kõrgkoolides. Seda asjaolu on arves
tatud keemikute ettevalmistamisel ülikoolis, kus 
uurimistöö kogemusi antakse tulevasele spetsia
listile mitmetes töövormides. Uurimistöö vaba
riigis on tunduvalt laienenud, ilmseks on saanud 
ka ülikooliharidusega keemikute vajalikkus uuri- 
misülesannete lahendamisel. Et keemikute väl
jalask ülikoolis ei ole katnud uurimisasutuste 
reaalset vaajdust, siis tõmmatakse uurimistööle 
osaliselt ka ülikoolist õpetajatena või tööstuskee- 
mikutena väljasaadetud keemikuid. Ülikooli lõ
petanud keemikute teadustöö on olnud viljakas. 
Keskmiselt iga kolmas ülikooli lõpetanud keemia- 
teadlane on teadusliku kraadiga, kusjuures ena
mik kraade on saadud viimase kümmekonna aas 
ta jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et TRÜ keemiaosa
kond on 30 aasta  jooksul läbi teinud arengu, mil
list ei tunne osakonna varasem ajalugu. Nõuko
gude ühiskonnakorra tingimustes on osakonnast,  
kus 1947. a. peaaegu ei olnud ei teaduslikku 
kaadrit ega materiaalset baasi, saanud suur ja 
igakülgselt arenenud kollektiiv, kes tuleb edu
kalt toime kvalifitseeritud keemikute kaadri e tte
valmistamise ja aktuaalsete teadusprobleemide 
lahendamisega.

Professor VELLO PAST

K eem ikute parte ie lu
On kujunenud tavaks teha ju u 

belite puhul kokkuvõtteid tehtud 
tööst, tuua esile saavutusi,  märkida 
ära puudusi. Mõni sõna sellest, kui
das hindame oma tööd sel kolme
kordse juubeli aastal meie, keemia
osakonna veerandsada kommunisti. 
Eelkõige väärib märkimist tihe 
koostöö komsomoliorganisatsiooni
ga. Mitme aasta vältel pidi keemia
osakonna parteiorganisatsioon ikka 
ja jälle konstateerima fakti: õppe
edukus on madal, õppedistsipliin on 
halb, komsomoliorganisatsioon töö
tab passiivselt. Ja ikka jäile samad

otsused: tõsta, parandada, elavdada. 
Oli tarvis midagi senisest tõhusa
mat ette võtta. Keskseks töölõiguks 
meie parteibürool kujunes töö 
üliõpilastega. Erilist tähelepanu 
pöörati komsomoliaktiivi komplek
teerimisele ja tema tegevuse suuna
misele. Komsomolibüroo, tema sek
torite ja kursuste komsomoligrup- 
pide tööplaanid arutati läbi ja  kin
nitati parteibüroo ja komsomolibü
roo ühistel koosolekutel. R egulaar
selt arutati  parteibürool tööplaani
de täitmise käiku, ühiselt lahendati 
esilekerkinud kitsaskohti. Võib kind

lalt öelda, e t  kommunist U. Pasti 
juhtimisel elavnes komsomoliorgani
satsiooni tegevus (alates k. a. ok
toobrikuust juhib keemiaosakonna 
komsomolibüroo tööd NLKP liik
mekandidaat A. Ansip). Aktiivselt 
rakendus töösse komsomolibüroo 
õppesektor (Lenini-nim. st ipendiumi 
saaja  R. Leinbock, A. Abiline). Vii
mane kontrollib üliõpilaste osavõttu 
õppetööst ning tal on hea ülevaade 
kursuste jooksva õppetöö tulemus
test. Regulaarselt töötab õppeko- 
misjon. Öppekomisjoni üheks oluli
semaks ülesandeks on õppetöös m a
hajäänud üliõpilaste aruannete ä ra 
kuulamine, mahajäävuse likvideeri
mise plaanide koostamine ja nende

Dotsent NATALIE RÄGO 
(1897— 1970)

Dotsent HERBERT OTTAS

Dotsent HANS SO SSI 
(1892— 1975)

19. novembril tähistasid keemikud 
osakonna taasavamise 30. aastapäe
va piduliku koosviibimisega aulas. 
Osavõtt oli rahvarohke ning esin
datud olid kõik 25 sõjajärgset len
du. Ei puudunud ka vanema põlve 
keemikud. Kohalviibijate hulgas oli 
ülikooli analüütil ise keemia kateed
ri esimene juhataja  dots. Herbert 
Ottas. Prof. U. Palm esitas ülevaate 
keemiaosakonna ajaloost,- prof. 
V. Pasti ettekanne valgustas osa
konna saavutusi sõjajärgsel perioo
dil. Keemiadr. dots. A. Tuulmets 
ning keemiakand. van.-õp. J. Järv 
andsid läbilõike orgaanilise keemia 
kateedri teaduslike suundade aren
gust. Keemiakand. T. Silgu ette
kanne oli seotud keskkonnakaitse 
probleemidega. Päev lõppes meele
oluka koosviibimisega.

täitmise kontroll ning distsipliini- 
rikkujate esitamine karistamiseks. 
Õppejõudude ja üliõpilaste ühiste 
jõupingutuste viljana on õppeedu
kus osakonnas pidevalt tõusnud. 
Nii sooritas kevadisel eksamisessi- 

(Järg  4. lk.)



Kustuvad ram bituled. Etendus on 
sellek s korraks lõppenud. Taas on 
endakssaam ise aeg  nii siin - kui 
sealpool eesriiet.

Rozovi «S ituatsioon», m ängim as  
noored näitlejad. Palju on räägitud  
teatrist Ja noortest, suhtum isest 
teatrikunsti, m õistm isest. Mida ar
vab aga  sellest kõ igest lavaku nsti
kateedri ü liõpilane, kellel selja taga  
esim ene d ip lom ilavastus. O tsim egi 
pärast etendust ü les M argus Lepa, 
et pärida p isut teatri, tem a enda ja 
«Situatsiooni* kohta.

Kas ainuüksi konservatooriumi 
teadmistest piisab, et saada  heaks 
näitlejaks?

Minu meelest seda ala ei saa 
õpetada. Siin on tarvis intuitsiooni. 
Muidugi, ühest küljest seda peab 
õpetama ja teisest küljest seda on 
võimatu õpetada. Ütleme, minu 
kõrval istub Aarne Üksküla, minu 
meelest Eesti NSV kõige tugevam 
näitleja. Ta võib mulle seletada, 
mismoodi stseeni mängida, aga kas 
ma sellepärast veel olen võimeline 
seda tegema? Ma peaksin mitu
kümmend aasta t  jär jest laval ole
ma, et suudaksin pooltki seda, mida 
Üksküla praegu suudab. Ma ei oska 
täpselt öelda, siin on küsimus m in
gis psüühilises probleemis, mille iga 
inimene peab iseenda jaoks lahen
dama. Lahendama selleks, et ta suu
daks laval kogu aeg uutes asjades 
orienteeruda. Proovil saad kätte 
mingisuguse stseeni. Nüüd peab sul 
olema võime reprodutseerida kõiki 
neid mõtteid ja ütlemisi nagu  es
makordselt . Kes suudab seda, kes

9  küsimust M argus Lepale
mitte. Kui tükki m ängida kaua, siis 
on see eelis. Esietendusel on mui
dugi pabin. Pidevalt tuletad jä r g 
mist lauset meelde. Kogu keha on 
krambis. Tunned, et õlad puuduta
vad kõrvu. Pöörad, hüppad, rabe
led — meeletult palju pisikesi žes- 
te. Tegelikult võiks võtta lõikude 
kaupa, sadat pisikest žesti võiks 
ju asendada üks.

Näitlejal tuleb kohaneda erineva
te saalide, publikuga, m ängida eri
nevates koosseisudes. Aga kas ka 
lava ise mõjutab kuidagi näitlejat?

Oleneb mismoodi lavale minna, 
mis osaga, mida seal teha. Kui ma 
näiteks läheksin kitarriga, hakkak
sin laulma, siis ma teaksin, kuidas 
suhtuda publikusse, kuidas võtta 
kontakti. Sellel alal on mul kahtle
mata natuke suurem kogemus. Ma 
mängisin ansamblis «Kratid». Sa 
tead, et saad kahe-kolme akordiga 
panna terve saali vaikima. Kõige 
hullem on jus t  palju teksti. Sõna 
ja  mõtte valdamine, see on neetult 
raske. Sa võid tahta  öelda küll v ä 
ga huvitavaid asju, aga sa ei v a 
litse lauset, ei oska sõnu seada nii, 
nagu  publik peaks seda vastu võt
ma. Ise elad võib-olla meeletult 
üle seda, mida sa teed, higi otsa 
ees, enam ei näe ka midagi. Publik 
aga istub ja vaatab, et mida ta seal 
higistab. See on sellepärast, et ei

tulnud välja protsess kanda kogu 
laeng saalile üle nii, et sa ise olek
sid jumala kuiv ja  publik vähkreks 
su käes. Sa pead valdama saali, 
nagu pianist klaverit. See oleks 
ideaalne.

Aga publik?
Publiku reaktsioon, see on palsam 

hingele.
Täna olid saalis põhiliselt tuden

gid. Oli publik parem või halvem 
kui tavaliselt?

Praegu ei tahaks publiku kohta 
nagu midagi öelda. Võib-olla me ise 
ei suutnud pakkuda seda, mida oleks 
tahtnud, mida oleks vaja olnud.

M argus Lepa Kiir filmilinal, 
nüüd Viktor Lessikov laval. Kumb 
rohkem meeldib, film või teater?

Mõlemad. Ma töötaksin viis aas 
ta t  teatris, siis viis aasta t  filmis. 
Oleksin siis 35. Ei tea, kas mul jä t 
kuks jõudu pärast viit aasta t  filmis 
taas teatris töötada. Filmis on pal
ju lihtsam. Lembit Ulfsak on öel
nud, et filmi saada on raske, filmi 
teha aga kerge. Film, see on režis- 
sööri näputöö.

Kas teater on koht, kuhu minna 
meelt lahutama või mõtlema, prob
leeme leidma?

Ühest küljest oleks kahtlemata 
vaja neid teatrivorme, mida meil ei 
ole, commedia dell‘arte"\ maneeris 
tükke. Ma nägin Soomes kunagi

Goldoni «Kahe isanda teenrit», 
itaallased mängisid. P r r r . . .  kõik 
haakus, meeletu tempo. Kõik oli 
ajastatud. Näiteks tormab sisse tee
ner. Tema käes on taldrik, mis põ
letab ta näppe. Ta loobib seda, r ä ä 
gib samal ajal, karjatab, ulatab 
taldriku isandale. Isand võtab ta ld 
riku, tajub, et see on kuum, pillab 
maha. Teener jõuab veel käe maa 
juures alla panna ja  loobib jälle 
taldrikut edasi. Kõik see toimub se
kundi jooksul. Kõik on detailselt 
näha, mis toimub. Sellist teatrit on 
kahtlemata vaja meelelahutuse 
jaoks.

Aga ka «Ühe koosoleku proto
kolli» taolisi etendusi on vaja. Väga 
vaja. On palju asju, mida me ei 
saa mujal öelda kui teatris. Me s a a 
me mingi probleemi üles tõsta, et 
seda lahendada või jä t ta  publikule 
lahendamiseks. Inimene läheb koju 
ja tal on midagi hinge peal, tunneb 
ära tuttavad olukorrad. Suur osa 
teatris on ka ä ra tundm isrõõm ul. . .

Vaba aeg. On Teil üldse vaba ae
ga? Kas sellesse mahub ka töö Ise
endaga, teater?

On küll vaba aega. Muidugi, 
väga tähtis on osata töötada ise
endaga. Mina näiteks absoluutselt 
ei oska töötada, oma vaba aega 
realiseerida nii, et ma lihviksin üht

teist, kas või psüühiliselt, otsiksin 
uusi lahendeid.

Ajakirjandus. Milliseid küsimusi 
peaks käsitletama? Kas loete ka 
TRÜ lehte?

Mõnel korral olen TRÜ lehte näf- 
nud, paar aasta t  tagasi. Kivimäel 
ehk on, meil küll mitte. Ajakirjan
dus? See on niivõrd võõras vald
kond, ma isegi ei tea, mida ma le
helt tahaksin. Matusekuulutused ja  
viimane veerg , . .

Kuigi M argus Lepa arvas end ta 
g a s  hoidlikult ajak rjanduse võhiku
te hulka, oskas ta ka se lle lt alalt 
m eile üht-teist õpetlikku öelda.

Kunstitempli koridorid jäid pikka
m isi v a k sek s. A eg oli m eilgi see  
õhtune kõnelus lõpetada. Teater, 
lava, näitleja . Kas m idagi muutub  
aasta 'ega  ka näitlejas endas, tem a  
loom ingus.

«On näha, et kui inim ene on a l’es 
lõpetanud kooli ja  lava le  lä'nud, 
s iis  käitub ta sea l h o o p s  te is iti, 
kui see, kes on laval olnud kas völ 
aasta . Publ ku suhtes on veel tea'ud  
võõristus. Enda puhul tunnen v ä g a  
suurt ohtu: ma muutun tu im aks, 
neetu lt tuim aks. Keegi on kunagi 
õelnud, et m itte head ja  ha vad  
nä tlejad , vald nä tlejad Ja m itte- 
nä.tlejad .»

HELVE KUIV, 
ANNE RAISTE

Repliik

Mis paneb rattad 
käima?

Ü liõpilaspäevad ja ürituste tulv. 
N ende taga paljude inim este suur 
töö. A ga  ikka sattusid  mõned tõrva- 
tilgad m eep o tti. . .

1. Raha ei paista üliõpilaste 
jaoks enam probleem olevat. Lau
päevasele klubiõhtule pürgijad and
sid m eelsasti rubla — piletit küll vas
tu ei antud  —, et tantsida saada. S a 
mal moel pääsesid sisse ka paljud  
m itteüliõpilased. Vanasti oli kom 
beks üliõpilaspiletit küsida-näidata  
ja tantsuõhtule pääs m aksis 50 
(kun i 80) kopikat.

2. Sam a väide, m is 1. puhul. 
Tõestuseks õhtud uues sööklas ja 
kohvikus. Reede õhtul olid esimeses 
piletid 1.60, teises 2 rubla. Kui ar
vestada, et selle raha eest peaks (?) 
iga pidutseja ka kõhutäie saama, on
2 rbl. ikkagi palju: see on ju ü l i 
õ p i l a s k o h v i k  (-söökla). Veel hul
lem  lugu on n.-ö. kokkuleppelise ta
suga personalile, mis näib üha kas
vavat: oktoobris 30, nüüd juba 50 
rbl. Ja ega lepita enam sellegagi, 
püütakse üliõpilastelt veel m ingite  
nägem ata inim este ja tööde k inn i
m aksm ist nõuda. Personal peaks ju  
oma töö eest am etlikus korras pal
ka saama ja üle- (öö-)tundide eest 
veel topelt? Kas poleks õigem, kui 
juhataja, kes sel pinnal paistab oma 
alluvatega häid suhteid hoida püüd
vat, ka need rahaasjad ise ära õien
daks ja stiih ilist hindade m uutum ist 
seeläbi vaos hoiaks. Peale selle 
peaksid nii am etiühingu ja kom so
m oli vastavad am etim ehed kui ka 
rahvakontroll rahaasjadegl korras
oleku eest hoolt kandma.

3. 1. ja 2. puhul toodud väite 
üm berlükkam iseks olgu laupäevane 
K KT õhtu, m is kõigile päris tasuta
oli. R eklaam istki oli tunda tõelise 
üliõpilasürituse hõngu. A ga  hästi- 
mõeldud õhtule polnud määratud  
hästi korda minna. H alvas juba rek 
toraadi ja  õppejõudude vahelise põ
neva võrkpallim ängu aja muutm ine. 
Selle  lõppedes ei m allanud paljud  
enam  oodata tunni pärast algavat 
diskot. D iskost aga ei saanudki as
ja: tantsuõhtutel tennistes käim a ei 
olda lih tsa lt harjunud, aga kingades 
(ka  kum m italdadega m itte ) võimla  
lakitud  põrandale ei lubatud. Üks 
paar kü ll kasutas pakutud võim alusi 
tantsida paljajalu , teisal näitas 
noormees üles rüütellikkust ja ula
tas oma daamile teda tantsule palu
des tennised, ülejäänud vaatasid  
pealt. Kas ei raatsinud tütarlapsed  
щта seitsm erublaseid sukkpükse oh
verdada või oli põhjuseks m idagi 
m uud, kuid mõne loo järel m indi 
lih tsalt ära. Oli kahju novaatorliku  
õhtu nurjum isest, kahju Vambola 
Tiigist ja teistest, kes selle õnnestu
m iseks väga palju teinud, saaligi 
erivärvilise pro iektorivalgusega hu
basem aks m uutnud. Seltsim ees, kes 
sõna otseses m õttes valvas põran
dat, vastas küsim usele, kas tal õhtu 
ebaõnnestum isest kahju ei ole, et on 
kahju küll, aga veelgi rohkem  on 
kahju põrandast. M issugune oleks 
siis parim lahendus olnud? Kriibi
tud  põrand on väga halb, aga asi 
ei olnud ka lih tsalt ühe tantsuõhtu  
ärajäämises. E ST E R  S A N K

„Printsess ja  kaja и Keemikute
parteielu

esinesid keemiaosakonna üliõpilased 
ülevabariiklikul erialaolümpiaadil 
(kõik 5 esikohta).

Elavnenud on komsomoliorgani-

Möödunud sügisel käis grupp Eesti NSV Riikliku Nukuteatr i näit le
jaid koos lavastaja  Rein Aguriga TRÜ kohvikklubis. Tutvustati ka t
kendite kaudu uuesuunalisi vanemale eale adresseeritud lavastusi — (Algus 3. lk.) 
«Punamütsikest», «Väikest_ Illimari» ning «Printsessi ja  kaja». Lepiti oonil kõik eksamid edukalt 87,6% 
kokku, et neid lavastusi voiks Tartu ringreisi ajal tudengitele näidata, üliõpilastest. See on 10% kõrgem 
Laupäeval, 26. novembril mängitaksegi üliõpilastele «Printsessi ja  kui kolm aas ta t  tagasi. Väga hästi 
kaja».

Miks me seda teile pakume?
Tšehhi autori Vlasta Pospišilovä «Printsess ja kaja» on lihtsa klas 

sikalise muinasjutusüžeega, tugeva dramaatilise ülesehitusega, huvita 
va dialoogiga nukunäidend. Näidendi sisu on mõistetav nii väikestele satsiooni tegevus üliõpilaste Tdee 
kui ka suurtele vaatajatele. Kuid vabariigi teeneline kunstitegelane la- lis-poliitilisel, sõjalis-patriootilisel 
vastaja Rein Agur arendab siingi edasi oma lavastajakäekirja. Ta lä- ja  esteetilisel kasvatamisel.  Keemia- 
heneb igale materjali le loominguliselt. Tema jaoks on nukuteater süm- osakonna esindus võttis väga edu- 
bolite teater, suurte üldistuste teater. Jus t  lavastuslike üldistuste, võ- kalt osa üleülikoolil iste^ viktoriini- 
tete n ing sümboolika tõttu pakub nimetatud lavastus palju rohkem 
täiskasvanud vaatajatele kui lastele.

Lavastuses väärib tähelepanu ka näitlejate  tõö, kes esinevad teie 
ees suures plaanis koos marionettnukkudega. Loo esitavad meie teatri 
si lmapaistvad näitlejad vabariigi teeneline kunstnik Hendrik Toom
pere, Malle Peedov, Mare Soomre ja Are Uder, kes on meie teatrile

dest, võites ka Suure Oktoobri 60. 
aastapäevale pühendatud vikto
riini. Võeti osa mitmest matkast 
sar jas  «Tunne oma kodumaad», 
teaduskond tunnistati üleülikoolilise 
sotsialistliku võistluse võitjaks so

nime teinud Baltimaade ja Valgevene NSV nukuteatrite festivalidel, jalise ettevalmistuse alal jne.
rahvusvahelistel nukufestivalidel Moskvas ja Magdeburgis ning käes
oleva aasta septembris Rootsis. Kahjuks ei saa ülikooli klubis antaval 
etendusel viibida Rein Agur ise, sest ta lavastab praegu Saksa DV-s 
Magdeburgis «Punamütsikest».

Etenduse järel on võimalik lavastuse üle mõtteid vahetada koos nu
kuteatri rahvaga.

nukuteatri pedagoog 
ESTER PURJE,

Orbiidis...
12.— 13. novembrini Ilmatsalus 

tolmunud ENSV kõrgkoolide meist
rivõistlustel väravpallis tuli tä is 
eduga meistriks TRÜ naiskond,

Tihenenud on kommunistide ja 
kommunistlike noorte õppevälised 
kontaktid. Osavõtjaterohkeks ja hu
vitavaks kujunes revolutsioonlkuul- 
suse nädalal läbiviidud partei- ja 
komsomoliorganisatsioonide ühine 
lahtine koosolek, mis oli pühenda
tud Suure Oktoobri 60. aastapäe
vale. Huvitavate ettekannetega esi
nesid ENSV TA Ajaloo Instituudi 
direktor prof. K. Siilivask teemal 
«Oktoobrirevolutsioon Tartus ja 
ülikoolis» ning prof. V. P as t  tee-

V äravpallnrid
(Algus 2. lk.) 

lubas läbi vaadata  ettekandjate tü 
kitöö hinded, et väiksemate tellimus 
te puhul nende palk ei väheneks.

Praegu  teab vist igaüks, et mit 
teametlikult on igal ettekandjal meeskond aga loovutas uhe punkti | ~ n ö n r | i
oma laud, kus ta oma külalisi tee- EPA-le. TRÜ naiskond võitis tei- > 6 П 1 а  S  
гипНяЬ Nii spp siiski pi oIg vähG~ seks tulnud TPI 23.12 f3 kolmsn*
mait ei olnud see nü mõeldud. Need daks jäänud TPedl 29:11. Naiskond Üldajaloo kateedri dotsendi kt. M.

mängis koosseisus: Mailis Jerkavits, Tanava avalik loeng venia legendi 
Helle Käärik, Urve Talvik, Silvi saamiseks teemal «Kreeka—Pärsia

lauad on ülikooli vilis tlaste või 
töötajate jaoks ja  peaksid neid a la
ti ootama.

Haldusprorektor Ü. S aag  arvas 
kõige suurema vajakajäämise olevat 
uues kohvikus korra puudumises. 
Ka meie ajalehes on kohvikust ühe-

Raudsepp, Ilme Hunt, Maie ja Mare sõjad ja Deelose liidu tekkimine»
toimub kolmapäeval, 30. novembril 
1977. a. kell 18.15 peahoone aud. 
228.

ALLAN LIIM, 
ajalooteaduskonna dekaan

Värk, Ruti Kilg, Astrid Saks.
Meeskond mängis EPA-ga viiki 

19:19, võites seejärel nii TPI 25:18 
kui ka TPedl 25:15. Lõplik pare- 

külgselt kõneldud. Küllap saab musjärjestus: TRU, TPI, EPA ja 
kohvik meeldiva sisekujunduse, kui
enam ei lõhuta inventari, kui tudeng Meeskonda kuulusid: Peeter So- 
ka ise korda peab. Ja  see on vist Valeri Zlatin, Kaivo Thomson, 
tõesti üliõpilaste endi teha, kas ka ; У0. J arv> Aleksander Zalõbin, 
sellest kooskäimise paigast saab Iõ- “u r* Lepp, Jaak Jahilo, Jaak Ott, 
puks tõeline üliõpilaskohvik või ei. Andrus Rogenbaum, Andris Uibo, V. Bezzubovi loeng «Vene draam a 
Komsomolikomitee aktiivi kuulub Tarmo Volt ja  Arvi Karpats. j a teater XX sajandil».

Teatriklubi
Teisipäeval, 29. novembril kell 20

mai «30 aas ta t  keemiaosakonda 
TRÜ-s».

Rohkesti muret on keemiaosakon
na parteibüroole valmistanud ikka 
ja  _ jälle esinevad korrarikkumised 
ühiselamus. Arvestades ühiselamus 
läbiviidava kasvatustöö kompleks
sust ja  keerukust, arutati olukorda 
ühiselamus koos füüsikaosakonna 
kommunistidega. Nõupidamise tule
musena moodustati nn. ühiselamu 
komisjon, kelle ülesandeks on ju h 
tida ja koordineerida kasvatustööd 
ühiselamus.

Rahule võib jääda  tööga partei-  
haridussüsteemis. Nii f ilosoof ilis- 
metoodilistes seminarides kui ka 
keskastme poliitrlngis olid kõik et
tekanded seostatud NLKP 25. kong
ressi materjalidega. Rohkearvuline 
oli oSavõtt parteiorganisatsioonide 
lahtis test koosolekutest, kus arutati 
NSVL uue konstitutsiooni projekti 
ja NSVL Ülemnõukogu erakorralise 
is tungjärgu  materjale. Külalisena 
esines koosolekul huvitava sõna
võtuga NSVL Ülemnõukogu saadik 
konstitutsiooniprojekti redaktsiooni- 
komisjoni liige M. Miidla.

Kokkuvõttes võib öelda, et kee
m iaosakonna kommunistid teevad 
koik selleks, et viia täielikult ellu 
NLKP 25. kongressi otsused.

MARI-LI IS ALLSALU, 
keemiaosakonna parteibüroo 

sekretär

Mälumäng
Täna kell 18 toimub uues kohvi

kus huvipakkuv mälum äng rahvus
vahelistel teemadel. Kutsutud on 
RSR, võitmatu keemikute võistkond 
ja telesarja viktoriinis edukalt esi
nenud Kanepi keskkooli võistkond.

M älumängu juhib T, Alatalu. 
Järgneb disko. Piletite müügi kohta 
vaata  reklaami.

Tööpakkumine
Hommikupoolse vahetuse üliõpi

lane voib saada ülikooli kantseleis 
käskjala koha. Tulla kantseleisse, 
ph. 216.

ülikooli kohvikute šeff. Üksi siin 
kahjuks siiski midagi ära ei tee. 
Tihedamini peaksid sellesse kohvi
kusse astuma nii rahvamaleva kui 
komsomoli reidide tegijad.

Arusaamatusi on tekkinud ka Le
ningradi mnt. 25 söökla ruumide ka
sutamisega. Köögtle on vaheseinad 
ette ehitatud, et üliõpilasürituste 
ajal kööki ei mindaks. Söökla juha
taja M. Mäe ütles, et need vahesei
nad ei pea kedagi kinni, on tegemi-* 
sel koguni uued. Probleem on mcle- 
mapoolne — kui tudeng mõnd üri
tust peab, tuleb ruum pärast ka kor
da teha. Küllap siis eesotsas maja- 
nõukogu esimehe A. Vaaniga ka üli
õpilasõhtuid seal pidada saab.

Eespool kõne all olnud soovitu
sed ja ettepanekud on kirja pandud 
koosoleku otsuses. Olukord peaks 
paranema, kui administratsioon, 
toitlustrust ja  ametiühing kõik koos 
üksmeelselt ühte vankrit veavad. Nii 
on see enamasti olnud, nii peaks ka 
edaspidi olema,

VARJE SOOTAK

ILME HUNT Koguneme kella alla. Võlglased

Kriminoloogia laboratooriumi
ettekandehommik on pühapäeval, 27. novembril kl. 12 peahoone aud. 
307. Teemal «NSV Liidu uus konstitutsioon ja õiguskaitse» kõneleb 
õigusteaduse kandidaat H. Kärtner.

Dots. HENGO KINGS,
TRÜ kriminoloogia laboratooriumi juhataja

Sulle, tudengl
Kui sind huvitab, kuidas elavad teiste teaduskondade üliõpila

sed, siis loe seda juba järgmisest lehest.
ELKNÜ TRÜ komLee ideoloogiasektorl eestvedamisel hakkab 

meie lehes ilmuma uus rubriik «Visiitkaart», milles iga teadus
kond tutvustab ennast ning mõtiskleb oma probleemide üle.

Esimesena esitab visiitkaardi ajalooteaduskond.

URMAS MURRE, 
komsomolikomitee ideoloogiasektori juhataja

Teadusraamatukogu õpperaamatukogu 
lugemissaali (K ngissepa 15-a) raamaai- 
koguvõiglased on: То vo Järv, Lev 
Kofman, Ke.evan KurašviH. Tiiu Ande 
Eve Püvi, Ludm Ila U iakova, Peeter  
Ling, Külli Püvi, T a.jana N o.šovka. Eha 
Tuvikene, Mai Kahru, Anne Abron, Jüri 
Järvet, A natoli ledossejev, Maie K.ga*- 
le, Ivan hjodorov.

KÜLLI LAUGASTE, 
õpperaam atukogu lugem , ssaa li 

sektori juhataja

Parandus
E elm ises num br.s ilm unud «B otaani

kaaia» loo käs к rjas oil eksitav v iga . 
L õigus «Mida võib le da botaanikaaias»  
peab 600—SOO taim elKgl asem el olem a  
6000—8000 taim eliiki.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Р ий кл нк  Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
Hans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17 19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop, Teil. nr. 5638. MB-07260,



KÕIGI MAADE 
PROLETAARLASED, UHINEGEI

JO H A N N E S KALITS
Mõni aeg tagas i viidi TRÜ õppe

jõudude hulgas läbi laialdane kü
sitlus, mille eesmärgiks oli teada 
saada  ülikooli õppejõudude arva
must mitmete õppe- ja  kasvatusr 
töö, eriti aga õppetöövälise tege
vuse vormide kohta. Oma seisuko
had esitasid 376 õppejõudu. Nende 
hulgas oli 65% teadusliku kraadi 
või kutsega õppejõude. 49% küsit
letuist täitis mõnda suuremat ühis
kondlikku ülesannet kasvatustöö 
valdkonnas. 60% vastuseid andnud 
õppejõududest on enam kui küm
neaastase pedagoogilise staažiga.

Hinnates üliõpilaste ühiskondlik

ku tööd kõrgkoolis, märkis 85% õp
pejõududest, et see rikastab üliõpi
laste organiseerimiskogemusi.  Kõi
ge väiksem on õppejõudude arvates 
ühiskondliku töö kasutegur spetsia
listiks ettevalmistamisel . Üle 1/5 
küsitletuist on seisukohal, et ühis
kondlik töö ei aita kaasa erialaste 
teadmiste ja kogemuste om anda
misele. Sellest tulenevalt peaksid 
eeskätt ühiskondlikud o rgan isa t
sioonid edaspidi enam tähelepanu 
osutama sellele, et üliõpilaste ühis
kondlik tegevus oleks rohkem seo
tud omandatava erialaga.

Huvitav on õppejõudude arvamus 
ülikooli klubi tegevuse kohta. Siin

on küll tegemist rohkem teoreetilis
te kaalutlustega, sest klubi üri tus
test on õppejõud suhteliselt vähe 
osa võtnud. Tingimata vajalikuks 
ürituseks peetakse teaduskondade- 
vahelisi taidlusvõistlusi, poliitilisi 
diskussioone, teiste NSV Liidu rah 
vaste üliõpilastraditsioonide tu t 
vustamist, õhtuid kirjandusest,  
kunstist. Suurt poolehoidu leidsid 
ka temaatikavabad puhkeõhtud.

Rohkem tähelepanu väärivad õp
pejõudude arvamused ajalehe töö  
kohta. Kõige vajalikumaks peetakse 
ajalehes kõrgkooli elu kroonika 
avaldamist.  87% arvab, et seda tu 
leb teha tingimata. Ainult 1% on 
seisukohal, et kroonika pole va ja 
lik. Informatsioon ülikooli elust on 
seda täiuslikum, mida laiem on 
ülikooli ajalehe ümber koondunud

kir jasaa tja te  võrk. Kahjuks on aga 
jus t see üks nõrgemaid kohti meie 
ajalehe tegevuses. V äga  vajalikuks 
peetakse ka õppetööd ja  õppimis
kogemusi valgustavaid materjale. 
Kuivõrd klubi töös peeti populaar
seks kir jandusele ja  kunstile pühen
datud õhtuid, siis artikleid vas tava
tes küsimustes peetakse samuti 
otstarbekaks. Ümmarguselt üks nel
jandik küsitletuist arvab, et seda 
peaks tingimata tegema, niisama 
palju on täiesti eitaval seisukohal. 
Mõnevõrra üllatuseks oli kehakul
tuuri- ja  spordiküsimuste vähene 
populaarsus. Võimalik, et seda a r 
vamust soodustas vastajate  iga: 
üle 50% nendest olid vanemad kui 
45 aastat.

Kõrgkooli paljude töölõikude 
edukus oleneb sellest, milline on

õppejõudude ja üliõpilaste vaheline  
kontakt. Enamik TRU õppejõudu
dest peab oma kontakti üliõpilaste
ga heaks (29,3%) või pigem heaks 
kui halvaks (59,6%). Arvatakse, et 
kontakti saavutamine on parem 
siis, kui õppejõu loengud ja semi
narid on heal tasemel. Kontakti 
saavutamine sõltub ka suhtlemisest, 
milles õppejõudude poolel dominee
rib sõbralikkus, käitumine vanema 
seltsimehena.. Kontaktivormidest 
hinnatakse kõige enam üliõpilaste 
teaduslike tööde juhendamist: see  
vorm ongi õppejõudude hulgas kõi
ge enam levinud. Eriti pooldavad 
seda ühiskonnateadlased. H innatak
se ka osavõttu kursuseõhtutest,  nõu
pidamisi üliõpilaselu küsimustes, 
ühist ühiskondlikku tegevust jm.

(Järg  4. lk.)

Nr. 35 4 Reedel, 2. detsembril 1977 XXX aastakäik

Üleliiduline Teadus- ja Tehnika
informatsiooni Keskus

Ü leliidu line Teadus- ja  Tehnikainform atsiooni Keskus (ВНТИЦентр) rajati 
1967. aasta l eesm ärg iga  luua ühtne infosüsteem  m eie m aal tehtava teadusliku  
uurim istöö kohta.

Keskuse ü lesandeks on registreerida ja  pidada arvet a lustatavate , teostata
vate n in g  lõpetatud teadus- (Н И Р) ja' uurim is-konstrueerim istööde (OKP) kohta 
kõigil teadu se ja tehnika aladel NSV Liidus. Andmeid kogutakse teadustöö p laa
ni võtm ise m om endist kuni töö lõpliku valm im isen i. A lgul saabuvad keskusse  
registreerim iskaardid, m is s isa ld avad  lühiandm eid teem a ja töö teg ija te  kohta. 
Seejärel saabub inform atsioon töö etappide kohta ja  valm inud töö resultaatidest.

Ülikooli teaduslikku töösse puutuvat informatsiooni väljastab TRU-st 
teadusliku uurimistöö sektor.

1969. aastast  saab keskus andmeid kõigi NSV Liidus kaitstud kan
didaadi- ja  doktoridissertatsioonide kohta. Üleliidulisele Teadus- ja Teh
nikainformatsiooni Keskusele kuulub riiklik fond, mis sisaldab and
meid registreeritud teadus- ja uurimis-konstrueerimistööde kohta, mik
rofilme aruannetest, kaitstud kandidaadi- ja  doktoridissertatsioonidest,  
algoritmidest ja  programmidest.

Keskuselt ilmuvad pidevalt temaatiliste seeriatena teadus- ja uuri
mis-konstrueerimistööde registreerimise bülletäänid ja referaatide kogu
mikud seeriate kaupa (Бюллетень регистрации Н И Р  и ОКР, Сборник 
рефератов Н И Р  и ОКР), kumulatiivregistrid, algoritmide ja program 
mide riikliku fondi bülletään, bibliograafilised registr id ja analüütili
sed ülevaated harukondlikest teaduslik-tehnilistest probleemidest.

Väljaannete tellijateks on üle 3500 organisatsiooni, sealhulgas ka 
TRU Teadusraamatukogu infoosakond.

Tellijate soovi kohaselt valmistatakse koopiaid keskuse fondis asu 
vatest algdokumentidest — aruannetest, dissertatsioonidest,  a lgoritmi
dest ja programmidest; vastatakse teemapäringutele, tehakse ülevaa
teid harukondlikest teaduslik-tehnilistest probleemidest. , .

Keskuse mikrofilmide fond kasvab aastas 8— 10 miljoni lehekülje 
(kaadri) võrra. 1973. a. valmistas keskus üle 13 miljoni lk. koopiaid 
ja rahuldas 15 tuhat teemateadist.

Üleliiduline Teadus- ja  Tehnikainformatsiooni Keskus on funktsio
naalne infoorgan, kes rahuldab kogu riikliku teaduslik-tehnilise info
süsteemi vajadusi,  kogudes, töödeldes, säili tades ja levitades informat
siooni kõigi käsilolevate n ing lõpetatud teadus- ja uurimis-konstruee
rimistööde kohta.

Keskuse töö põhieesmärk on ära hoida põhjendamatu dubleerimine 
teaduslike dokumentide analüütilis-sünteetilisel töötlemisel.

LIGIA KIIN

B I O L O O G I D E - G E O G R A A F I D E  FO-  T U L E M U S E D  ON  T E A D A .  LOE 3. LK.  

T O V Õ I S T L U S E  « T U D E N G I S U V I  77» «õhtueine». R. KÖIVEERU foto.

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TBli komitee ja Tfiü ametiühingukomitee häälekandja

ELKNÜ Tartu linnaorga- 
nisatsiooni konverents

T eisipäeval, 29. novem bril toim us «V anem uises» ELKNÜ Tartu linna- 
organisatsioon i XXI konverents. 522 valitud delegaadi hu lgas oli 
160 ülikooli esindajat.

Sõnavõtuga esinesid ülikooli kom som olijuht K. Liiv ja filosoofia-  
kateedri aspirant I. Gräzin. Konverentsi töö oli sisukas ja m õttetihe. 
Ülikooli kom som oliorganisatsiooni tegevu st m ärgiti m itm el korral tun
nustavalt. Sam as said üüõpilasdelegaadid  ka häid m õtteid kom som o
litöö edasiseks tõhustam iseks. On ju tulevane aasta  Leninliku Komso
m oli juubeliaasta.

Juristid analüüsisid 
uut põhiseadust

õ igusteadu sk onna üliõpilaste teadusliku ühingu äsja  valitud nõuko
gu (esim ees A. Lauren) a lustas tööd üritusega, m is oli pühendatud uue
le põhiseadusele. N im elt peeti m öödunud kolm apäeva] ülikooli aulas 
tudengite teaduskonverents «õ igu slik k e  põhiküsim usi uues N SV  Lii
du konstitutsioonis». K onverentsi avas teaduskonna parteibüroo sekre
tär dotsent Kalle N igola. Ettekannetes vaadeldi m itm eid keskseid kü
sim usi, m is tõusetuvad uue konstitutsiooni pinnalt n ing puudutavad  
õiguslikke probleeme. III kursuse üliõpilane Sulev Lääne analüüsis  
V. I. Lenini seisukohti nõukogude riikluse küsim ustes uue põhiseaduse  
va lgu se l. Viktor Kaasik (IV  k.) vaatles põhiseaduse uut peatükki, m is 
käsitleb Nõukogude Liidu välispoliitikat, Peeter Järvelaid (II k.) an
dis ü levaate m eie põhiseaduste ajaloost. Andres H allm ägi ( III k.) ana
lüüsis uue põhiseaduse õiguskeelt, IV kursuse üliõpilane Jaan Ginter 
käsitles m ajandussüsteem i uues konstitutsioon is.

Ettekannete juhendam isest võtsid  osa  kõik õigusteaduskonna ka
teedrid. Töö uue põhiseadusega tutvum isel jätkub nii igapäevases õp
petöös kui ka kevadisel ÜTÜ konverentsil. KERSTI VOOG

tartu 
riiklik 

ülikool

Homme 60 aastat tagasi päevalehena  
Ilmuma hakanud töörahva ja  bolševike  
partei häälekandjalt (3. dets. — 13. jaan. 
1919) on nim e saanud m eie igapäeva- 
tu ttav, tänane «E dasi» .

« Edasi» ja ülikool n ing «Edasi»  
ja  ülikooli ajaleht. M issugused on 
üleaedsete sidem ed, pärisim e sel 
puhul nim epäevalehe kauaaegselt 
to im etaja asetäitja lt SULEV  
UU SILT, kes juba 1963. aastast 
ülikoolis ajakirjandustudengeile ka 
erikursusi loeb.

«Kuivõrd «Edasi» on ülikoolilin
na ajaleht, siis on kontaktid mitme
külgsed, haarates  kõiki (kõrgkooli) - 
elu valdkondi. Ülikoolist leiab toi
metus alati häid abimehi, nii kir
jamehi kui nõuandjaid. Üksainus 
näide: enamik «Edasi» majandus- 
kommentaatoreid on TRÜ m ajan
dusteadlased. M ajanduskomm entaa
rid aga  on lugeja silmis hinnas. Ka 
teiste alade teadlased toovad lehte 
oma valdkonna uusimaid saavutusi 
ja  probleeme.

Uks püsivaid kokkupuutepunkte 
on päris erialast laadi — kahe sõ-

sarlehe koostöö. Ulikoolileht kasva
tab ja avastab «Edasilegi» uusi au
toreid, kellest kindla osa m oodusta
vad mõistagi ajakirjandusüliõpila- 
sed. Nemad alustavad oma prakti
list tööd TRU lehes ning jõuavad 
jä tkates ka «Edasi» veergudele. On. 
neid, kes meie toimetuse ukse prak
tika ajal üles leiavad, on neid, kes

У а п е т а  

k o lle e g i 

täfitpäev

omal algatusel siia tulevad. Oleme 
kohtumistel kõigile isetulemist soo
vitanud, sest ajakirjanikuks ei saa 
õpetada kedagi, kes ise usinalt ei 
õpi. Kõige paremini saab seda teha 
praktilise tööga mõne väljaande 
juures. Küllaltki palju žurnalistika- 
üliõpilasi on seda võimalust agara l t  
kasutanud. Ja see teeb meile head 
meelt. «Uliõpilasveergegi» toimeta
vad ülikooli poolt ajakirjandusüli- 
õpilased. Kuid selleks, et tudengielu 
neil veergudel tõepäraselt kajastuks, 
kulub neile ära kõigi erialade üli

õpilaste kirjatöö- ja  pildiabi.
Ajakirjandusüliõpilased aitavad 

läbi viia ka žurnalistikaalaseid uuri
musi. Koostöö ülikooli ajakirjandus- 
teadlastega kestab meil juba tosin 
aastat.  Ajakirjandusele on sellest 
suurt tulu tõusnud. Viimati oli 
vaatluse all teema «Kuidas ja mi
da loeb «Edasist» tööline». P rae 
gu on käsil pühapäevaste kirjandu
se ja  kunsti lehekülgede analüüs».

Paljud edasilased  on ülikoolis õp
pinud. Nad kõik ei ole hoopiski aja- 
kirjanikudiplom iga lõpetanud.

«Suurem osa «Edasi» toimetuse 
töötajaid on tõesti ülikooli kasvan
dikud. Ja  tõsi seegi, et kõik pole 
ajakirjanduse eriharust . Sedapuhku 
passib nimetada just meie vana 
kaardiväge: juristid Karl Metsaots 
ja  Gunnar Kuldvere, filoloog Helju 
Vals, psühholoog +  žurnalist Sil
via Vissak. See näitab taas, et heaks 
ajakirjanikuks kasvab ajakirjandus- 
töös, kui selleks on kutsumust.

Ajakirjanik on oma aja jäädvus
taja, on aja kirjanik. Aeg seab 
meie tööle üha suuremaid nõudmi
si. Seepärast loodab «Edasi», et 
koostöö ülikooliga nii hästi süveneb 
kui ka avardub veelgi.»

Surume nimepäevaliste kättl
Sisuka koostöö jätku!

«Edasi» toimetuses käis 
VARJE SOOTAK



„Riik — see olen mina,“
ütles kunagi Prantsusm aa kuningas Louis XIV. A jalooteaduskonnas õpib tänavu  
S70 ü liõpilast, nendest on kom m unistlikke noori 325. «S eega  kom somol — need 
oleme meie,»i ütlem e tänapäeval. Meil on oma algorgan isatsioon . On sellek s, et 
tegelda kõigi üliõpilaselu  tahkudega, küll õppetöö-, olm e- ja kasvatusküsim us- 
tega. M eie teaduskonna kom som oliperel on, m ille  ü le  rõõm ustada, on ka, mida  
paremini teha.

Möödunud õppeaastal saavutasime üleülikoolilises sotsialistlikus 
võistluses teise koha. Selles oli mainimisväärne osa ka teaduskon
na komsomolibürool eesotsas sekretär Raivo Palmaruga. Edukat 
komsomolitööd näitavad ka meie komsomolijuhtide vastutavad 
töölõigud ülikooli vastvalitud komsomolikomitees: R. Palmaru 
asesekretärina ideoloogiatöö alal, U. Murre ideoloogiasektori juha
tajana ning S. Sazonova näitagitatsioonigrupi juhatajana.

Möödunud aastal tehtut iseloomustavad huvitavad ja sisutihe
dad üritused. Teaduskond on suur ja ruumid napid. Nii olime 
sunnitud rohkem rõhku panema osakondade tööle eraldi. Head 
traditsioonid on välja kujunenud ajaloo- ja psühholoogiaosakon
nal. Nende puhke- ja spordiüritused on alati suurt elevust ja 
kaasalöömise indu tekitanud, olgu need siis nn. rebaseõhtud, 
vilistlastega kohtumised, nääripeod või ajaloolaste spordipäevad 
«Linda» kolhoosis. Ajaloolastel on valmimas oma mütsi märk. 
Sama võiksid teha ka teised osakonnad. Defektoloogiaosakonna 
komsomolielu on olnud veidi tagasihoidlikum, kuid sel semestril 
on ka siin elevust märgata.

Mullustest suurüritustest olid meeldejäävamad Z. Kosmodem- 
janskajale pühendatud miiting aulas, mille kordaminekule aita
sid kaasa defektoloogid. Nende kanda oli ka ülesastumine üleüli- 
koolilisel esmakursuslaste taidlusülevaatusel. Toredalt möödus 
keemikutega peetud kohtumisõhtu. Viktoriinis jäime küll alla, 
kuid mõtleme veel kohtuda.

Viimasel ajal on toimunud meeldivad puhkeõhtud meie «vanas 
Pälsonis». Alustasime dispuudiga abielu ja perekonna teemadel, 
jätkasime EÜE-show  ja teiste naljaõhtutega. Püüdsime ellu ära
tada ka kunagisi poliitinformatsioone, kuid pealehakkamisest jäi 
väheks. Tänavu teeme kindlasti ära! Oleme pidanud ka lihtsalt 
plaadimuusikaõhtuid. Ruumi oli vähe, kuid rahule jäid kõik. Tant
sitakse koridoris, õppetoas ning mujalgi. Ja ega midagi sellest 
katki ole — nooruslik tuli korvab kõik. Teaduskonna uus komso
molibüroo püüab igati jätkata neid häid tavasid. Tänavu on toi
munud puhkeõhtud TRÜ taasavamise 175. ning Suure Oktoobri 
60. aastapäeva tähistamiseks. Viimati mainitud peol kuulati tea
duskonna potentsiaalseid taidlusjõude. Tundub, et isetegevus on 
praegu heal järjel. Miks me aga teiste teaduskondade kõrval keh
valt esinesime? Saame vist ka paremini, sest meie isetegevust 
kannavad sellised jõud nagu T. Luts, H. Mägi, P. Raudkivi, 
U. Selirand, A. Part, M. Laur jpt. Meie Pälsoni 23 tuli mullu 
TRÜ ühiselamutevahelises võistluses esikohale. Ühiselamu mainet 
aitas kõrgel hoida selle nõukogu eesotsas K. Uustaluga. Niisama
sugust sisukat tööd ootame ka uuelt majanõukogult eesotsas
A. Sarapiga.

Sel semestril on tunduvalt paranenud komsomolibüroo organi
satsioonisisene töö, mida juhib S. Muldmaa. Katseliselt on osa
kondade büroodesse valitud ka kursuse komsomolibüroode sekre
tärid. See on ennast õigustanud — informatsiooni laekumine on 
operatiivsem ning paremini on tagatud komsomolidokumentide 
korrasolek.

Nõrgaks kohaks on olnud teaduskonna spordielu. Sporti tehak
se küll kursustel ja osakondades, kuid teaduskonna ettevõtmistest 
võetakse vähe osa.

Märkimata ei saa jätta ka teaduskonna ÜTÜ ringide tööd. Aja- 
looring saavutas ülikoolis esikoha, aktiivne oli psühholoogide 
tegevus. Tänavu alustas tööd ka defektoloogiaring.

Tublit tööd on teinud ideoloogiasektor. Organiseeriti aktiivi õp
pusi, uue konstitutsiooni arutelusid kursustel, leninliku arvestuse 
ja ÜPP atesteerimine ning palju muud. Üldiselt hinnati meie üli
õpilaste aktiivsust õppe- ja ühiskondlikus töös «heaks» ja «väga 
heaks».

Mõnedel üliõpilastel on siiski veel arusaamatuid seisukohti oma 
funktsioonist üliõpilaselus. Püütakse lihtsalt äraelamise stiilis viis 
aastat ülikoolis minna lasta. Me räägime, et kõigile pole võimalik 
leida pidevat sisulist ühiskondlikku ülesannet, kuid samas tuleb 
aktiivsematel täita 3—4 kohustust. Reserve on aga ka passiivse
mate üliõpilaste kaasatõmbamiseks. Peame andma võimalikult 
rohkem ühekordseid ühiskondlikke ülesandeid. Tihti püütakse 
küll ka viimastest kõrvale hiilida, kuid kokkuvõtete tegemise ajal 
tõstetakse häält, et talle pole lihtsalt jätkunud ülesannet. Mõned

(Järg  3. lk.)

©  Ühiselam u näitetruppi show  «S ipelgate elu».

Õppetööst
A  Õppeedukuse protsent 91,8

± Miks kõik loengul ei käi

^  Isese isvaks tööks jääb v ä 
he aega

A  Tulevane töökoht peaks  
varakult teada olema

A Ajalooteaduskonna õppetöö 
tase on viimasel õppeaastal m ärga 
taval t  tõusnud. Õppeedukuse prot
sent oli sügissemestr il 91,7, kevad
semestril toimus veel kümnendik
protsendiline tõus — 91,8. Osakon
dade kaupa on olukord järgmine: 
kõige parem on õppeedukus psüh
holoogiaosakonnas: 99%, jä rg n e 
vad defektoloogid 9 8% -ga ja  kol
mandal kohal on ajaloolased 80%- 
ga-

Selline on siis meie teaduskonna 
õppeedukus arvudes. Võib veel li
sada, et ajalooteaduskond oma 
91,8%-ga on ülikoolis esimeste hul
gas. Võime muidugi rääkida ühis
kondlike organite osast kõrge õp
peedukuse saavutamisel,  kuid pri
m aarne  on ikkagi iga üliõpilase 
suhtumine õppetöösse.

A Teaduskonnabüroo arutas mit
mel korral üliõpilaste distsipliini- 
küsimusi, jus t  põhjuseta puudumisi. 
Erinevad olukorrad nõuavad aga 
ka erinevat suhtumist.  Küllaltki 
raske on kohut mõista selle üle, 
kes ülikoolis õppimiseks peab en
dale töökoha otsima ja  öösel või 
päeval töötama. Hommikusele loen

gule ta muidugi ei jõua. Või teine 
näide: mõned üliõpilased loengutel 
ei käi, aga sooritavad kõik eksa
mid ja arvestused alati edukalt. 
Märkuse tegemisel nad vaid m uiga
vad ja väidavad, et küll sessioon 
näitab, kellel õigus. Võib-olla peaks 
jus t  neile hästi õppijaile andma 
rohkem võimalust õppida eripro
grammi järgi.

A Ajaloo-osakonnas valm ista
takse ette ka etnograafe ja  arheo
looge. Loenguid on aga väga vähe. 
Põhiliselt tuleb need erialad om an
dada iseseisvalt. Tunniplaane v a a 
dates selgub, et iseseisvaks tööks 
polegi võimalusi: näiteks neljandal- 
gi kursusel kestavad loengud 8— 16 
või isegi 18-ni.

A  Üks lõpetanud arheoloog, kes 
töötab nüüd TA arheoloogiasekto- 
ris, ütles kohtumisõhtul, et kui vä
hegi tahad saada  ettekujutust ka 
oma erialast,  siis oled lihtsalt sun
nitud te isejärgulistest loengutest 
puuduma. Muidu satud töökohas 
rumalasse olukorda — arheoloog 
oled, aga teadmisi pole.

A Lisaks sellele puudub nii kit
sam alt spetsialiseerunud üliõpilas
tel kui ka kõigil teistel veel üld
se e ttekujutus sellest, kuhu üks
kord tööle suunatakse. Neljan
dal kursusel peaks kõigil teada 
olema tulevane ametikoht ja  asutus. 
Vastasel juhul võib sa t tuda  mõni 
kitsama eriala omandanu hoopis 
pedagoogiametisse. Kellele on aga 
sellist poolpedagoogi tarvis? Või
dakse väita, et asutused ja koolid ei 
tea mitme aasta  peale ette, palju 
ja keda nad vajavad. Kuid siiski 
tuleks püüda organiseerida nii, et

üliõpilane ei muutuks mingiks as
jaks, keda siis suunamiskomisjonis 
kuhugi tühja kohta pistetakse. Kül
lap nii jääksid ära need tülid ja 
sekeldused, mis suunamisega kaas
nevad.

Tagasi õppetöö ja loengute pla
neerimise juurde pöördudes väljen
daksin kogu teaduskonna üliõpilasi 
puudutavat probleemi: vähemalt ka
hel viimasel kursusel peaks jääm a 
rohkem aega iseseisvaks tööks. Meie 
teaduskonnas tuleb enamikul kur
susetöö teha. Dekanaat on selleks 
planeerinud laupäeva, s. t. suure
mal osal loenguid ei ole. R aam a
tukogudes saab küll töötada, sest 
laupäeviti ja  pühapäeviti on need 
avatud. Põhineb töö aga  arhiivima
terjalidel, siis tuleb lihtsalt loengu
test puududa, sest arhiivid on lau
päeval suletud. Nende lahtioleku 
aeg on üldse piiratud. Võib-olla 
saaks paigutada mõnegi neljanda 
kursuse loengu kolmandale või 
muud moodi olukorda reguleerida? 
Vastasel juhul jääb  nii dekanaadi, 
kursusejuhendaja kui ka komsomo
libüroo hääl lihtsalt hüüdjaks ja  
manitsejaks. Üliõpilane pole mingi 
fenomen ja on loomulik, et mida 
vajalikum on teha, seda ka tehak
se, teisejärgulistele asjadele pööra
takse ikkagi minimaalset tähelepa
nu. Kahtlemata ei ole neid prob
leeme võimalik päevapealt lahen
dada. Ent kui nad korduvad aastast 
aastasse, küllap nad vajaksid siis 
enamat tähelepanu ja kõikide või
malike võimaluste ärakasutamist.

RUTH METSALLIK,
komsomolibüroo õppesektori 

juhata ja

S. SAZONOVA kujundus.

ülesseatud eesmärke ei täida, siis 
vähemalt igasugune vaidlus ja 
mõttevahetus annab inimesele mõt- 
lemis- ja  ütlemisoskust. Ajaloorin- 
gi ettekanded on tehtud õppetöö 
kõrvalt ja  käsitlevad eeskätt Eesti 
ajalooga seotud probleeme. Muidu
gi on osa ettekandeid ka kursuse- 
ja  diplomitöödest, kuid neid esita
takse peamiselt ÜTÜ konverentsi
del.

Uhel ajalooringi suusamatkal.

Ajalooringist
Ajalooteaduskonnas tegutseb 

kolm ÜTU ringi: ajaloo-, psühho
loogia- ja  käesolevast aastast  ka 
defektoloogiaring. Et ajalooringi 
liikmeskond on nimetatutest kõige 
arvukam ja töö on toimunud kõige 
regulaarsemalt, siis teemegi juttu 
jus t  neist.

P aa r  aas ta t  tagasi tähistas aja- 
looring oma 30. aastapäeva. See tõi 
meile juurde justkui uut vaimu. 
Viimastel aastatel on ajalooring 
jõudnud vabariigi parimate UTU 
ringide hulka. Seda tänu eeskätt 
kauaaegsele juhendajale prof. H. 
Piirimäele ja aastail 1975— 1977 
ringi esimeheks olnud Tänel Lin

nusele. Head nõu ja  abi on alati 
leitud ka prof. S. Vahtrelt.

Laiemale lugejaskonnale pakub 
aga ehk ennekõike huvi see, mil
listes vormides meie töö toimub ja 
kuidas need ennast on õigustanud. 
Kõige suurem osatähtsus on ette
kandekoosolekutel, kus üliõpilastel 
on võimalus tutvustada asjast hu
vitatuile oma uurimisteemat. Ole
me püüdnud välja valida kõige hu
vitavamad ning võimaluse korral 
ka kõige problemaatil isemad üksik- 
küsimused, mis töö hea organisee
rimise korral lõpuks ka teatud üht
se terviku moodustavad. Kui seda 
laadi ettevõtmised kõiki meie poolt

Ajalooringi uuematest töövormi
dest võib nimetada kohtumisi vilist
lastega, suusamatku ja klubiüritusi. 
Hoolimata oma lühikesest east on 
need ettevõtmised juba traditsiooni
liseks muutunud ja sooja vastuvõtu 
leidnud. Klubiüritused seisnevad 
kohtumistes ajaloolastele huvipak
kuvate inimestega, nagu  näiteks H. 
Tiidus, V. Ernits  jt. Oleme suu t
nud ilma igasuguste  raskusteta väl
tida üleüldist diskobuumi. Tudengid 
tulevad kohale ka muidu (vaata ai
nult, et ruumi jätkuks!).

Et aga  meie ringi liikmeskond pi
devalt uueneb ja uute ning kindlasti 
ka paremate ideede juurdevool on 
objektiivne paratamatus, siis looda
me, et eelseisvad tööaastad kujune
vad veelgi tulemusrikkamaks.

ANDRA EESMAA,

TOOMAS PÜVI

Üks eesti vanasõna ütleb nii: 
«Käid kord ümber toa, oled targem 
kui see, kes maas istub.» Et v ana 
rahva tarkustel tugev tõepõhi all on, 
tõestab ilmekalt tõsiasi, et ajaloo
ringi suured ja väikesed ekskursi
oonid populaarseks on saanud ja 
meie tööd mitmekesisemaks m uut
nud. Kui ekskursioonid üldises mõt
tes täidavad põhiliselt meelelahu
tuslikku eesmärki, siis selle ringi 
ettevõtmised on sõna otseses mõt
tes konverentsid ratastel.  Teemaga 
seotud paikades viibimine muudab 
kuulajate ettekujutuse ju tuks tul
nud sündmustest, isikutest või ob
jektidest tunduvalt elavamaks, konk
reetsemaks. Ettenägelikumad refe
rendid on isegi tõsiteaduslikesse et
tekannetesse osanud põimida tee
m aga  seotud huvitavaid ja ka nae
rutavaid  fakte, mis aitavad kuula
jail pika sõidu vältel oma meeled 
ärksad hoida.



Tere! Kaugele sõidate?

mai olijatele lubab oletada loodetut. 
Üksildase naissoo esindajana peak
sin  ju  antud olukorras pakkum a  
ohtlikum at konkurentsi.

Jättes m ärkam ata üm britsevate  
õnneküttide kiivad pilgud, m illesse  
iga «uus» segab hea annuse meele
härmi, heidan kohvri lähema puu al
la ja, täis värsket verd, sukeldun  
jääg itu lt siinsesse olelusvõitlusse.

Taas toob lähenev rattapaar hää
letajate ridadesse elevuse, m is selle 
põhjustaja kaugenedes jälle pe ttu 
nult vaibub. S ih ikul on kõik silm a
piirile ilm uvad sõiduvankrid. Kuigi 
need harvad m öödavuravad bussid- 
autod on nii lootusetult pungil, et 
ei näe tarvidust füüs is t vehkim isega  
vaevata, ei või optim ism i sum adani 
sulgeda. Jonnisäde susiseb üha ha
sartsem alt, eriti veel siis, kui veen
dun, et ühed juba lepivad kohaliku 
villise m õnekilom eetrise teenega.

Seepeale mõjub lage tee mõnda

Tartu küljealune, kus eriti nädala
lõputi maksab kes-ees-see-mees-sea- 
dus. A la ti pole tee äärde ajanud ka  
sõiduraha nappus. Kui m itte  aasta  
ringi, siis suvel, sel soojem al ja  se
gaseim al ajal, on võim alus teed  
mõõta «juhuslikega» tublisti ahvat
levam  liinibussis rüselem isest. Võib
olla on sundijaks vajadus üürikene- 
gi tajuda põneva teadm atuse tu n 
net, nagu loteriil enne loosim ist? 
Vist igaühes on kusagil peidus pisi
ke iha seikluste järele, m is ikka  
hooti välja kipub . . .

Risk? K indlasti. Kes juhtus nä
gem a Ungari noortefilm i «K ängu
ru», sai oma silm aga veenduda. 
Liiga lembemaias tütarlaps juh i 
kõrval võib tekitada avariiohu . . .  
N ali muidugi. E n t ainus pilk peatu
nud sõiduki sisem usse ütleb tavali
selt kohe, kellega tegem ist. On ol
nud juhtum eid, kus on tu lnud  pa
ku tud  sõiduvõim alusest visa lt ja  vii-

KÄRT TÕNISSON
Ühe stipikauge nädalalõpu lig ine

des hõigub rahakotis üks kopikas 
teist, kuid oodatud kõlisevat vastust 
too hüüdja hääl teadagi ei saa. Küll 
aga hakkab koduigatsuse kõver jä 
relejä tm atult m aksim um i poole k is
kuma.

Kui tujul sellegipoolest m itte  k i
ratseda lasta, on kallis laupäev üsna  
pea platsis. Viimased viletsad vee
ringud lubavad kohvikus veel ainsa  
krõbem aitsva võisaia ja klaasikese  
kohvijooki n ing  ongi käes pidulik  
hetk haarata ühikast oma kulunud  
kohver, et sellega Taaralinna ser
vale tootsida.

Veel jupike ja seisangi Tallinna  
tee hakul. Seal, kus sügisene päike 
väsinult kõõritab maanteeperve poo
le, m is m inusuguseid otsekui täis 
lükitud.

Tuttavaid  ei ole? Kiir pilk lähe-

aega üpris emotsioonivabalt. A inult 
üks ja lgrattakonts (ilm a pakiraa
m ita!) sõidab kriiksudes mööda. 
Seejärel paar tühja m asinat vastas
suunas.

Ohoo! Jum alikult läbipaistev pu
nane «Ziguli»! Toppamata ta sellest 
kadalipust küll läbi ei pääse, sest 
ärevaid käeviibutajaid heitleb juba  
peaaegu teesüdames tubli trobikond. 
Kui a in u lt . . .  N o h . . .  K inni pidas!

Väike sprint j a . . .
«Tere! Kuhu sõidate?»
«Tallinna.»
Sohvri vastus paitab kõrvu nagu  

Sunny-laul. Kobime hulgakesi pea
le, õnnelikest õnnelikum ad, ja pane
me auto prinki täis. Võidukas nae
ratus m ahajääva spaleeri pikaks ve
nivatele nägudele ja . . .  sõidame!

* * *

Olen palju hääletanud. M itte ala
ti laupäeval ja m itte  alati nii halas
tam atult rahvarohkes paigas kui

sakalt keelduda. E nam asti aga ju l
gustab autosse hüppam a ukse ava
nud juhi asjalik olek.

Täna, jah, vedas. Vilgas m asin  
neelab kilomeetreid n ing väsinud  
keha naudib õndsalt istm ikualuste  
hobujõudude kuulekust. Juhtki pole 
ülearu sõ n a ka s . . .

Vahel jõutakse sulle lühikese aja
ga pajatada m itu elulugu, teinekord  
käib kannatam atu usutlem ine teemal 
«Kes sa sihuke oled?», sam as piir
dub ju tt paaritunnise sõidu jooksul 
kahe-kolme kesise fraasiga. Mõnes 
autos oled liiguta tud hoolitsusest, 
mis teenim atult osaks langeb. Ei os
ka kuidagi tänada juhti, kes lihtsalt 
niisama, asja eest, teist taga, on 
valm is tegem a m itm ekilom eetrisi 
kõrvalpõikeid oma marsruudist. 
Teinekord jälle istud  nagu sütel, 
sest oled hulgus, kes armu pärast 
üles korjatud. Üks pikem  reis m it- 

(Järg  4. lk.)
Lisaks kõigele peaks ajalooteaduskonna üliõpilasel olema pisu t 

aega, mis ta  enese käsutada jääb. Mida ta  sellega peale hakkab? 
Vastuse annab ühe tudengi arutelu, kes mõnusasti voodis lesides 
õhtupooliku möödasaatmise plaane pidas.

T erve nädal pole õieti hingatagi saanud — loengud, nendeks 
valm istum ine, ühiskondlik tegevus, hinge võtab välja! Tegelikult 
peaks referaati tegema, aga m etsa kõik, puhata tuleb ka vahel. 
Treener pole ka m u nägu juba paar nädalat n ä in u d . . .  Ei, täna  
ei saa. Eilne grupikaaslase sünnipäev veel liialt kontides. Leht 
on teatrikuulutusi täis, «Krem li kellad» p id i päris äge tükk ole
ma, aga kus sa seda p ile tit enam saad? Näe, kinos on prantsuse 
film , need pole kunagi just päris mööda olnud. Poole tunni pä
rast hakkab . . .  Ausalt öeldes ega ikka ei v iits i küll. Pole nad siin 
ühikas oma koridoriteatrit ka juba pikka aega teinud, saaks vähe
m alt kõhutäie naerdagi! Ei noh, olen ma ikka juhm! M illeks siis 
kohvikud on? Rüüpad sõõmu kohvi, võib-olla midagi muud ka, 
teed  mõne kena tüdrukuga paar tan tsu  ja  tunned, kuidas elu tu 
leb sisse! Otsustatud! Oot, oot, kus mu rahakott on? No, pagan  
võtaks! Kuidas see nüüd nii tühjaks on saanud, eile alles oli küm - 
neline sees. Näed nüüd, tahad kultuurselt p u h a ta . . .  ei saa! Pole 
see tudengi elu ikka väärt midagi. Vana koolivend on nüüd tööli
ne, taskud raha täis, m uudkui käib kõrtsis. Sina ei saa kohvikus- 
segi minna. K ord juba proovisin õppimise kõrval ka pisut rõõm 
sam alt elada, stipp läks kohe! Igasuguseid klubisid on ülikoolil 
küllaga, aga kui neid va ja  on, siis ei tee nad ühtegi üritust. In ter- 
klubisse tah tsin  minna, et saab välism aast midagi teada, võib-olla  
ise ka kusagile m in n a . . .  Vastu võeti küll, aga kui ma klubiliikm e 
soodustustest osa tah tva t saada, siis tu leva t ka tööd teha, m uud
kui aita inglise õhtu kava vä lja  mõelda. No kust mina selle aja  
võtan! Lehes k irju tatakse küll, et noortel on vaba aja veetm ise  
võim alusi kuhjaga, aga neil endil jääb ak tiivsu st vaheks. On ikka  
jama! Kuhu sa nüüd oma aktiivsuse m atad, kui m idagi teha tahad?

Nii kurvalt lõppesid selle ajalooteaduskonna igati keskm ise ü li
õpilase roosilised plaanid. K u i uni poleks nii suur olnud, oleks ta  
kindlasti m idagi eneseväärilist leidnud.

AIV A R  HANSON

LOPPES „TUDENG ISUVI 7 7 "
Fotograafia on tänapäeval üks 

levinumaid harrastusi, ulatudes pe
rekonnapilt idest tohutu sotsiaalse 
kõlajõuga kunstišedöövriteni. Li
saks sellele on fo toaparaat loodus
teadlasele tarvilikuks töövahendiks, 
on samavõrd vajalik kui välipäevik 
ja head matkasaapad.

Ergutam aks fotohuvi bio-geo tu 
dengite hulgas ning selgitamaks as 
jaa rm as ta ja te  võimeid, kuulutas bio- 
loogia-geograafiateaduskonna aktiiv 
selle semestr i algul välja foto- ja  
diapositiivide konkursi «Tudengisu- 
vi 77». Mõne aja eest tõmmati kon
kursile kriips alla, vaeti esitatud 
tööde, aga  ka kogu esmaürituse 
häid ja nõrku külgi, selgitati pare
mad n ing  seati sihte järgmiseks 
aastaks.

Tõsteti esile tööde suhteliselt kor
ralikku tehnilist taset ja  seda, et ri
da osavõtjaid oli esitanud terveid 
fotode seeriaid, mis andis küllalt 
hea ülevaate autori võimetest. Siis
ki võinuks osavõtjate r ing  olla 
laiem, küllap tuleb edaspidi silmas 
pidada ulatuslikumat ja  asjaliku
mat reklaami. Nõrgemaks jäi ka fo

tode temaatiline külg. Rohkem öleks 
tahtnud näha ideed kandvaid, kind
lat mõtet kunstil iselt realiseerivaid 
pilte, kus autori silm, käsi ja  teh
nilised oskused oleksid pildimasina- 
le vähemalt samaväärseks kaasau
toriks, sest nupule vajutamine pole 
fotograafitöö lõpp-punkt, vaid sis
sejuhatus.

Võistlusele laekunud 26 diaposi
tiivi hulgas köitis küllalt lai te
maatiline haare: kajastati nii üli
õpilaste pikemaid reise kui ka su 
viseid õppepraktikaid. Domineerisid 
siiski ilupildid, mitmed neist olid 
ka temaatiliselt laialivalguvad, 
meeldejäävad vaid ilusate värvide 
poolest. Siingi hinnati kõrgemalt 
neid slaide, kus võis m ärga ta  au
tori mõtte, värvide ja  meeleolu 
kokkulangust,  seda enam, et värvi- 
filmi tehniline töötlemine antud 
juhul arvesse ei tule.

Fotodest pidas žürii parimaks ja  
otsustas premeerida (15 rbl. eest fo- 
totarbeid) bioloogiaosakonna III 
kursuse üliõpilast H. MERIVEED 
töö eest «X», mida me trükitehnilis
tel põhjustel kahjuks avaldada ei

saa. Heakskiitu väärisid sama auto
ri teisedki fotod sealhulgas all- 
olev. Zürii o tsustas ära  märkida ka 
R. KÖIVEERU (biol. III) foto 
«õhtueine» ja J. VISNA PUU  
(geogr. IV) foto «Ramsay kurul».

Diapositiivide hulgast otsustas 
žürii premeerida (15 rbl. väärtuses  
fototarbeid) R. KÖIVEERU bioloo
gide suvepraktikat kajastava viie- 
slaidilise sar ja  eest. Ära otsustati 
märkida slaidid «Igilumi» — autor 
M. MAADLA (geogr. V), ja  A. 
VAANI «Lõkke ääres».

Parem ate fotodega on võimalik 
tutvuda alates 3. detsembrist füüsi
lise geograafia kateedri fuajees.

Tänades osavõtjaid ja  ergutades 
kõiki seekord veel eemalejääjaid, 
loeb žürii ürituse üldiselt kordaläi
nuks ja avaldab lootust, et jä rgm i
sel aastal kujuneb osavõtt suure
maks, pildid ilusamaks ja konkurss 
mahukamaks ning see kõik kajas
tub üliõpilaste fotohuvis ja  -oskus
tes

JÜRI ROOSAARE, 
žürii liige

Ars longa...
Ajalooteaduskonna üliõpilaste  

seas ei ole kuulsam at ja  popu
laarsem at tegelast kui Ando  
Mäe. Tema nim i sisendab meisse 
aukartust ja  hardust. On ka põh
just. Ei leidu ei siinses Taara
linnas ega ka ilm selt terves ku
bermangus te ist nii geniaalset, 
virtuoosset jne. jne. persooni. 
Tema viljastava  m õjuga silm a
vaade, tem a verd  tarretam a pa
n evalt rikkalik  (tegelikult am 
m endam atu) vaim utagavara  — 
kõik see avas meile uue im epä
rase maailma, m ida käsitööndus
likuks tudengitaidluseks nim eta
takse.

1. Nimi: Ando Mäe.
2. Sünniaeg: elades ja  surres 

tuhandeid kordi võib ta  sündida  
m itm es paigas korraga. Sünni 
eelduseks on tudengite siiras ta 
he. Emal, O tsival Tudengivaim ul, 
olid tuhud juba te rve lt neli aas
ta t. K u id  sünnitus läks korda. 
Muide, räägitakse, et em and O t
siv  Tudengivaim  olevat jälle  
käima peal! Elame, näeme!)

3. Isa: ajalooteaduskond.
4. Ristiisa: Lati M aur-K ukk. 

Nim e sai Ando Mäe üleülikooli- 
lisel taidluskonkursil ning sellest

ajast peale on tem a kõikide a ja 
looteaduskonna show’de, tea tr i
tükkide, lauluseadete jne. ainu- 
autor.

5. Sünnikoht: Vana Pälsoni 
internaat.

6. Peamine tegevus: Ando  
Mäe on väga liikuva eluviisiga, 
kuid vajaduse korral võib teda  
alati leida Vana Pälsoni II, III ja  
IV korruse kam britest. Tänu te 
m ale said teoks 1977. a. kevadi
ne m aleva  show, «Shock 216», 
edukad gastrollid ühiselamu II 
korrusel, kabukiteater, suur gi
gantide mälumäng, loendamatud  
koridoridiskod. Vähe sellest: hal- 
loo-mehena peaks Ando Mäe ni
me kuuldes kahvatam a iga meie 
lehe veergudel nii sageli ennast 
avaldav algaja leheneeger, olles 
kuulnud kevadise ajaloolaste 
suur ekskursiooni bussiraadio- 
program m i «Kuram aa hääl». 
Tema poolt suunatud ja  juhitud  
ürituste üleslugemine ei tu le 
selles loos kõne alla.

7. Kreedo: töö, töö ja  ainult 
töõ. 99% tööd ja  1% andekust.

ANDO MÄE nimel: FRIED
RICH v. EISENSTEIN, LATI 
M A U R -K U K K, HEIKI HILL- 
MOUNTAIN, LIDIS M AGY, 
AIN PÕDDER SALU 
MÄELT, UMMI RANNA- 
SELG ja ФОМА ПЮВИ.

„Riik — see olen mina,“
(Algus 2. lk.)

küsivad, mida see ühiskondlik töö annab. Samal ajal näitab 
praktika, et ei osata isegi vormikohast avaldust täita, rääkimata 
koosoleku protokollidest. Oleme enamasti tulevased pedagoogid, 
juhtijad ja organiseerijad. Kuidas me toime tuleme, kui ülikoolis 
pole vajalikke kogemusi omandanud?

Teaduskonna komsomolibüroo näebki oma põhikohustusena 
kõigi üliõpilaste aktiivset kaasatõmbamist ühiskondlikku ellu. 

Komsomol — need oleme ju meie ise!
OLAF LUKK, URMAS MURRE

Vaba aeg. Mis see
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(Algus 1. lk.)

Vähem populaarsed on vestlused 
ühiselamutes, eriti aga  ei peeta 
otstarbekaks ühiste ühiselamute püs
titamist õppejõududele ja üliõpilas
tele. Mis puutub vestlustesse ühis
elamutes, siis on vist madal hin
n an g  seotud ebaõige organiseerimi
sega. Igatahes need üritused, mille 
inits iaatoriks on olnud komsomol 
n ing  kui on tehtud vastav  eeltöö, 
on kujunenud huvitavaks. Ilmselt 
on vaja selliseid positiivseid koge
musi tundm a õppida ning ulatusli
kumalt kasutada.

ö p p e- ja kasvatustöö edu kõige 
m ääravam  tegur on õppejõudude pe
dagoogiline meisterlikkus. Selle 
omandamiseks on rohkesti võima
lusi. Suuremat poolehoidu pälvisid 
küsitlusel isiklik uurimistöö selles 
valdkonnas, vastavaalane kir jandus, 
isiklikud kogemused. Ka kvalifikat
siooni tõstmise kursused on peda
googilise meisterlikkuse allikana 
hinnatud. Rida vorme kujutab en
dast küllaltki suurt reservi. Küsit
lu se  andmed näitavad, et kõrgem 
võiks olla Marksismi-Leninismi Üli

kooli kõrgkoolide teaduskonna abi 
pedagoogilise meisterlikkuse tõstmi
sel. Oli ju  see üks eesmärk vas ta 
va teaduskonna loomisel. Ü lla tu
seks on kateedrikoosolekute väike 
osatähtsus pedagoogilise töö koge
muste hindamisel ja  levitamisel. Kas 
siis sellised traditsioonilised töö
vormid nagu  loengute ühiskülasta- 
mise tulemuste arutamine, loengu- 
plaanide kinnitamine, metoodiliste 
juhendite arutamine ja kinnitamine 
on kateedri tööst täielikult lahuta
tud või on see niivõrd formaalne, et 
ei avalda pedagoogilise meisterlik
kuse tõusule olulist mõju (ainult 
15,8% on arvamusel, et see mõju 
on oluline)? Rohkem tasuks mõelda 
ka selle üle, kuidas meie filosoofi- 
lis-teoreetilised seminarid tooksid 
suuremat kasu pedagoogilisele 
meisterlikkusele.

Küsitluse tulemused pakuvad 
rohkesti materjali ülikooli kasva
tustöö programmide ja  plaanide 
korrigeerimiseks, tekitavad mõtteid 
ja sunnivad otsima uusi teid ning 
lahendusi õppe- ja  kasvatustöö ta 
seme edasiseks tõstmiseks.

Elada mansardkorrusel
Läbi ta  ju  sai, võiks öelda kolme õhtut täitnud e s m a k u r 

s u s l a s t e  t a i d l u s ü l e v a a t u s e  kohta. Vahel on kahju küll, 
et aastad vennad pole ja  et tänavuse kohta nii kehvalt öelda tu 
leb. Või kuidas seda taidlust üldse võ tta  — hea, et väljagi tulid?  
Tõsi ta ju  on, et seekord kõik teaduskonnad lavalt läbi käisid ja  
et sotsialistlikus võistluses selle eest punktike kirja  saab, a g a . . .  
K as m itte  ju st nende ponnistuste varju  asja tuum  kaduma ei 
kipu?

Järgnevalt lubatagu avaldada mõned m õtted-tähelepanekud  
äsja lõppenud ülevaatusest ja  sellelaadilistest üldse. Võib-olla  
m õistab rebane siis ka allpool tu leva t kriitika t esinem iste kohta 
sai-ikka-keerata-tasandist kõrgemal seistes.
Ф Teatavasti on klubis toim uv ülevaatus nn. teine voor, m is eel
dab, et esinem ised sama kavaga oma teaduskonna tudengite ees on 
kord juba teoks saanud. Psühholoogide kohta arvati, et nemad  
küll oma esimese ühislugemise ülevaatuseni olid edasi lükanud. 
*f> Esmakursuslane pole novem brikuuks enam kuigi kartlik , teeb  
ise, m is vaja, kuid ilma juhendajata ikka arvesta tava t taset ei 
saavuta. Vahest mõni üksik kursus vä lja  arvatud, kus talendid  
käepärast võtta. Üheks esimeseks abim eheks peaks olema teadus
konna kultuurisektor. On aga üsna tavaline, et siin kogunisti ei 
teatagi, kas esimene kursus üldse m idagi teeb või ei. Veel võib  
tudeng tuge otsida klubist, seda ka varem  kui tund enne etteaste  
algust. Viga on üldisem, n.-ö. süsteem i rike. Seda nentides ei tu le  
küsim ust siiski am m endatuks lugeda. Kas järgm ine sügis näitab  
m eile taas koha kätte?
&  H indam iskriteerium id, nagu kuulutatud, olid ennekõike kuns
tiline tase, omalooming, kuid ka massilisus. Nähtu põhjal püüdis 
žürii luua teaduskondade pingerea. Senisest enam vaadati prog
ram m e aga ettesuunatud pilguga: kas saab asja või ei, juhul m u i
d u g i, kui harjutada. Momendi seisuga jääks isegi lõppkontsert 
pidam ata  — vaid kaks-kolm  head e tteastet (õigusteaduskond oma 
luulemontaažiga «M illest saab alguse kodumaa», geograafist tõusev  
täh t Elmar Trink О. Lutsu följetoni ja  J. Üdi luulest kavandatud  
põimikuga «Oma särk on kõige ligemal»).
-V Luule: kõige kättesaadavam , odavam  ja  äralörtsitum  kaup — 
ju st niisugune m ulje jä i nn. luuleprogram me hinnates. Lihtsam alt 
öeldes: võetud üsna suvalised luuletused, n ii tü kk i 10—12, ja  üks
teise järel üles öeldud või paberilt e tte  loetud. Ei m ingit lavasta- 
tu st ega m õtestatust!
^  Tavaliselt on tudengi enesekriitiline m eel arenenud vajalikust 
enamgi, istudes ja  vaadates aga laval toim uvat kisub lausa vastu 
p id ist seisukohta võtm a. Mis küll nii osavasti seda paljuräägitud  
m eelt uinutab?

K okku võtva  osa lõpetuseks olgu öeldud, et k irju tis ei taha su
gugi kõike maatasa teha. Otse üm berpöördult: et kevadel püütaks 
ikka uuesti ja  parem ini. L iiati ei jõua lehes suurt m idagi analüü
sida, et lõplik m ärk maha panna. Zürii teeb ettepaneku asjaosa
listel endil uuesti kokku tulla, et saaks igaühele m idagi konkreet
set öelda, et esinejad ise üksteist vastastikku  hindaksid. Teie ar
vam usi ootame klubis telefonil 75-579.

Nüüd järjestu s teaduskonniti: I — õigust., II—IV  — bioloogia- 
geograafiat., kehakultuurit. ja  filoloogiat., V  — keemiaosak., VI — 
füüsikaosak., VII — m ajandust., VIII — m atem aatikat., IX —X  — 
arstit. ja  ajaloot.

Sellest, m is peitub antud pingerea taga, järgm ises ajalehe
numbris.

MARICA ALA KÜ LA

NAISVÕIM LEM INE

Kangelaslinnas Volgogradis toi
musid 22.—23. oktoobrini ameti
ühingute üleliidulised võistlused 
naisvõimlemises, kus TRÜ spordi
klubi oli esindatud kahe rühmaga. 
Tugevateks konkurentideks pidas 
treener Linda Jaanson  A-grupis 
Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja 
Ivanovo võistkonda. A-grupp, koos
seisus Hille Jalak, Maie Põldme, 
Sirje Eomõis, Kadri Liivak, Heli 
Siiak, Marika Merilai, Küllike Loo
rand, kogus 48 punkti (29,1; 18,9) 
ja saavutas  I koha. Teine oli Iva
novo 47,35 punkti ja  kolmas 
TPedI, samuti 47,35 punktiga.

Võidukas oli ka spordiklubi II 
võistkond, kuhu kuulusid Ilona 
Loit, Riina Aster, Kaja Keeman, 
Kersti Rannamees, Ursula Kägu, 
Aita Raudsepp. II võistkond kogus 
38,05 punkti. Järgnesid  Harkov 
36,65 ja Leningrad 36,5 punktiga.

Võistlustele järgnesid demonst
ratsioonesinemised. TRU vilistlaste 
rühm esitas vabakava linikuga 
(L. Jaanson) ja  II võistkond vaba
kava lindiga (L. Jaanson).

Võistluste organisatsioonilise kül
jega jäid rahule nii treenerid kui 
võistlejad. Naisvõimlemine on võit
nud suure populaarsuse, ta  areneb 
kui võistlussport.

ADA VALGVEE

M AADLUS

A lles me elasim e kaasa TRO võim las  
toim unud m atilahingutele ENSV 1977. a. 
m eistrivõistlustel džuudos, kus suure
päraselt esin esid  ka TRÜ üliõpilased .

N iisam a edukalt esin esid  TRÜ m aadle
jad , nüüd küll juba k lassika lises maad- 
lu sstiilis , ka v iim aste  aastate suurim a  
ulatuse ja  tä h tsu sega  m aad lusvõistlustel 
ENSV-s — Tartust sirgunud m aailm a
kuulsa m aadleja Georg HackenschmidtI 
100. sünnipäeva täh istam ise mem oriaal- 
turniiril. V õistlused toim usid 10.—13. 
novem brini EPA võim las ja  tänu kor
raldajate (Tartu m aadlussektsioon) jõu 
p in gutu stele  sai teoks esin duslik  maad- 
iusturn iir 187 v õ istle jaga , kus igas  
kehakaalus auh innalisele kohale tulnud  
võ istle ja le  antakse NSV Liidu m eister
sportlase austav nim etus. TRÜ-st v õ ist
les kaasa v iis  ü liõp ilast.

II keskkaalus (kuni 90 k g ) esindas  
TRÜ-d tänavu spordim editsiini I k. 
õppima asunud PEETER LAASIK, kes 
n oorteklassis oli juba jõudnud üleliidu
liste  m eistrivõ istluste  m edalini. Vaata
m ata kohanem israskustele, m is ikka 
tekivad esm akursuslastel, on P. Laasik 
jätkanud innukalt m aadlustreeninguid  
ja  selle  tu lem usena õnnestuski 19- 
aastasel noormehel tä ita  esm akordselt 
m eistrinorm . Selle  teen is ta  III koha 
võitm isega  kehakaalus, kus esikoha saa 
vutas ENSV viim aste  aastate edukaim  
m ees ü leliid u lisel areenil — A. Taipas 
Kohtla-Järvelt.

■Poolraskekaalus (kuni 100 kg) oli 12 
võistle ja t, kellest 7 NSV Liidu m eister
sportlased ., TRÜ-d esindas se lles  keha
kaalus Teet Angerjärv (treener dots. A. 
T ähnas). Saavutanud kolm es esim eses  
ring is võidu m eistersportlaste üle, de
m onstreeris ta  Indu ja  soovi jõuda nen
del võ istlu ste l auh innalisele  kohale. 
H eitum ata kaotusest 4. r in g is  M inski 
sportlasele V. A ntipovile, jätkas T. An
gerjärv v õ istlu st v ä g a  kindlalt. Võit 
k aaslin lase  A. L aansalu (TRÜ v ilis tla 
ne) üle 5. r ing is v iis  ta finaali m aadle
ma Moskva m eistersportlasekandidaadi 
S. Jakovleviga  un ikaalse esikoha pärast. 
Vaatam ata kolm epäevasele v õ istlu sv ä si-  
m usele ja  närvip ingele oll T. Anger
järv sä ilitan ud ka o tsustavaks h eitlu 
seks värskuse ja tä iu slik  ülerinnaheide  
lõpetas juba te isel m aadlusm inutil 
m oskvalase vastupanu. Seega I koht ja  
kolm eaastase vahega  oli jä lle  üks TRÜ 
m aadleja om andanud G. HackenschmidtI 
auhinna (viim ati saavutasid  selle  1974.
а. A. Kukk ja T. Sikkut). Lisaks ka e s 
makordne m eistrinorm i täitm ine, m is on 
vääriline tasu aastate jooksul tehtud  
töö Ja vaeva  eest.

Kaks uu t m eistersportlast — see  on 
tore saavu tu s meie m aadlejatelt ja  lu 
bab lootusrikkam alt vastu  m inna ka
1978. a. ENSV suvespartak iaadile, kus 
TRÜ peab võ istlem a isese isv a  v õ is t
konnana. Loodame m aadlejate edukat 
esin em ist ka 1978. a. ENSV kõrgkoolide 
m eistrivõistlustel vabam aadluses, m is 
toim uvad juba 10.—11. detsem bril EPA 
võim las.

TÖNU SIKKUT

UJUM INE

TRU ja Leedu Kehakultuuriinsti- 
tuudi ujujate vahelised sõprusside
med ulatuvad 1956. aastasse. Möö
dunud nädalal toimus Kaunases 35. 
sõpruskohtumine ujumises.

Võistlusprogrammis oli mitme
võistlus ja  teateujumised. Mitme
võistluses naistele saavutasid  kak
sikvõidu kehakultuuriteaduskonna
I kursuse ujumise eriala üliõpila
sed Maret P ars  ja  Ene Viik. Spor
dimeditsiini II kursuse üliõpilane 
Jelena Orlova saavutas IV koha. 
Võistkondlikus arvestuses võitsid 
meie naisüliõpilased leedulasi 1079 
punktiga. Meesüliõpilased jäid aga  
leedulastele alla. TRÜ ujujais t olid 
parimad Atis Grundmanis (spordi
med. II k.), Andrus Arro (arsti V 
k.) ja Enn Varrik (KKT III  k.).

100 meetri ujumises saavutasid  
paremaid tulemusi Ene Viik (KKT
I k.) 100 vabalt 1.08,6, M aret Pars  
(KKT I k.) 100 rinnuli 1.24,4 ja 
Atis Grundmanis 100 m vabalt
57,1.

Üldkokkuvõttes võitsid Leedu üli
õpilased.

ROMAN NOVANDI 

Õ PPE JÕ U D U D E  UJU M ISPÄEV

Teisipäeval, 6. detsembril kell 
19.30 algab Tähtveres, «Dünamo» 
ujulas õppejõudude ja teenistujate 
ujumispäev. Kavas on 100 m (va
balt valitavas viisis) ja  4X 50  m 
teateujumine meestele kui ka nais
tele.

Iga distantsi läbinud töötaja  
(aega arvestam ata) toob oma tea
duskonnale või allüksusele punkti, 
teatevõistkond aga  neli punkti. 
Peetakse teaduskondade- ja  allük- 
sustevahelist paremusjärjestust . 
Ametiühingukomitee autasustab  tub
limaid kollektiive ja nobedamaid 
ujujaid.

Kaasa võtta ujumisriietus (ka 
m üts),  pesemisvahendid ja arsti 
luba (viimast saab «Dünamo» ujula 
arstilt kell 19— 19.30).

Spordiklubi

Terel Kaugele sõidate?
(A lgus 3. lk .)

mes sõidukis on kohan em issuut- 
likkuse proov, sest sõidum iljöö  
<rpäevad-ööd» vahelduvad sageli ja  
põhjalikult.

Viimasel ajal jäävad pöidlaküüdi 
harrastajad tihtipeale nõutuks: tee
del on voham a hakanud  <rpeterm an- 
nide»-buum (suur tänu Fred Jüssile 
selle küm nesse trehvanud lihava 
priinime eesti). A s i on niikaugel, 
et isegi meie tun tud  poplaulja pidi

suvel kenakese hulga energiat ku lu 
tam a, e t otsale saada. M is siis veel 
lihtsurelikest kõnelda, kellel loobu- 
m isvõidud üsna loom ulikud on.

Teel seistes on päris piinlik jä lg i
da autojuhte, kes möödudes m itte- 
m idaginägeval ilmel k iirust lisa
vad. Teised vahivad siirast im estust 
väljendavate nägudega: m ida sa 
om eti tahad? K olm andad ühm avad  
umbes nii: jälle neid pealekerjavaid  
teksaspükstes hilpharakaid tee täis! 
N eljandad on arusaavamad, nae
ratavad ja viipavad kahetsevalt —

näe, pööran kohe ära! N utikas e t
tekääne. Ja ehk alles viiendad raat
sivad pisut pidureid kulutada ja  
küüdipalujale ruum i teha.

Peatum ata sõita on ju  kindlam . 
E ga tee ääres vehklejale pole o tsa
ette kirju ta tud  ka, m is m astist ta 
on. N ing  m illeks ringi teha, ku i 
saab ka valu tum alt läbi? K ui sel
lest ring ist veel tu lugi tõuseks . . .

M õnus on m ugavalt elada. E riti 
teadm isega, et kõigil polegi nii m u
gav. õ ig e  hõlm a ei toh tiva t keeg i 
hakata. M ugavusebarjäär aga  
aina kasvab ja  kasvab, nii et varsti 
ei ulatu enam  kik ivarvu lg i se lle s t  
üle vaatama.

K Ä R T  T Õ N ISSO N

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 

Vihik 421. Труды по медицине XXXIV. 
Проблемы шизофрений и психофарма
кологии. Тарту 1977, 158 стр., 800 экз.,
1 руб. 46 коп.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 435. Töid po liitilise  ökonoomia 
alalt VII. Tartu 1977, 94 lk., 350 eks., 
75 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 436. M ajandusteaduslikke töid 
XXV. Tartu, 1977, 186 lk., 350 eks., 1 rbl. 
60 kop.

Tartu Ülikool 1802—1977. Tartu 1977,
16 lk., 5000 eks., 60 kop.

Tartu Ülikooli professorite, NSV Liidu 
Teaduste Akadeemia liikm ete portreid 
ja  autograafe. Tartu 1977, 144 lk., 1600 
eks., 1 rbl. 40 kop.

Tartu Ülikooli ajaloo küsim usi IV. 
(TRÜ ajaloo kom isjoni m aterjalid). 
Tartu 1977, 162 lk., 1000 eks., 60 kop.

Tartu Ülikooli ajaloo küsim usi V. 
(TRÜ ajaloo kom isjoni m aterjalid). 
Tartu 1977, 204 lk., 1000 eks., 80 kop.

Tartu Ülikooli ajaloo küsim usi VI.
(TRÜ ajaloo kom isjoni m aterjalid). 
Tartu 1977, 166 lk., 1000 eks., 60 kop.

Juhiseid program m eerim iseks arvutile  
EC-1022 keeles ASSEMBLER. Tartu 1977, 
S8 lk., 800 eks., 15 kop.

Jaan Konks. A asia ja Aafrika maade 
keskaeg II. Tartu 1977, 66 lk., 300 eks.,
16 kop.

E. Laasik. Ü lesandeid nõukogude ts i
v iilõ igu sest. Eriosa II. Tartu 1977, 88 
lk., 500 eks., 16 kop.

M. Lauristin, P. Vihalemm . M assi
kom m unikatsiooni teooria. Tartu 1977, 
92 lk., 350 eks., 20 kop.

O torinolarüngoloogia arengust TRÜ-s. 
Tartu 1977, 26 lk., 300 eks., 5 kop.

H. Tim otheus. Spetsiaalsed  töövõtted  
orgaan ilises keem ias. Tartu 1977, 72 lk., 
400 eks., 15 kop.

A. Viru, J. Pärnat. Ealise fü sio loog ia  
alused. Tartu 1977, 70 lk., 600 eks., 
15 kop.

Тартуский университет 1802—1977. Тар
ту 1977. 16 стр., 5000 экз., 60 коп.

Л. Б. Нурманд. Общая фармакология. 
Тарту 1977, 62 стр., 600 экз., 12 коп.
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elu eesm ärgi:
sa oled pegasus
ma olen kauboi
sa papreid sööd preerias
kinni su püüan sealt
ära ta ltsu tan
ja siis ratsutan
balzaci tühja tugitooli
mis aega ootab mil
tulla viitsib
uus
suur
ilm akirjanik
kes täidaks tühja koha

KARIKA
TUURINÄI
TUSELE'.

3. detsembril kl. 20 avatakse 
klubis karikatuurinäitus, mis on 
pühendatud viie aasta  möödumisele 
«Naksi» esimesest näitusest. Pilte 
aasta tes t 1972— 1977 kümnelt au to
rilt. Show  ja disko.

Pühapäeval, 4. detsem bril kl. 20
disko (V. Lillipuu ja O. Ulp).

Sümpoosion psühhoosidest
6. detsembril kell 18 toimub Tartu Psühhoneuroloogia Haigla audi

tooriumis sümpoosion teemal «Kaasaegseid seisukohti psühhoosidest».
Kavas järgmised ettekanded:

1. Endogeensete psühhooside etioloogiast ja  patogeneesist (A. Arro,
V k., farmakoloogiaring).

2. Psühhoosid kirurgiakliinikus (V. Soor, VI k., k irurgiaring).
3. Haige demonstreerimine (K. Valdek, VI k., psühhiaatriaring).
4. Sünnitusjärgsed psühhoosid (R. Vaher, VI k., sünnitusabi ja 

günekoloogiarifrg).
5. Medikamentoossed psühhoosid (A. Puusild, VI k., psühhiaatria- 

r ing).
6. Psühhokirurgiast (A. Liivat, V k., neuroloogiaring).
7. Käitumisest aju elektrilisel stimulatsioonil (loomkatse) (T. As- 

ser, V k., neuroloogiaring).
UTU arstiteaduskonna nõukogu

NeuroBoogiaringi
koosolek toimub 7. detsembril kell 
18 (L. Puusepa 2). Päevakorras: 
puukentsefaliidist Eesti NSV-s
1976. а. (E. Hunt, V k.), sünapto- 
loogia kaasaegsed aspektid (A. 
Sulbi, VI k.) ja haige demonstree
rimine (T. Tiimus, V k.).

Ringi juhatus

Stipilisa
Peahoone keskküttesse vajatakse 

poole kohaga kütjat.  Töö öösiti üle 
päeva. Pöörduda peahoone koman
dandi poole (ruum 103).

N B !

Uut teatmekirjan
dust Toomel
1. B ibliographie U rallca 1918—1962. Tal

linn, 1976. 446 lk. 1 lB i—41.
B ibliograafia üldosa kirjeldab 4973 

nim etust soom e-ugri ja  sam ojeedi

keeleteaduse a last kirjandust. V ali
k u lise lt on antud etnograafia-, ar
heoloogia- ja  antropoloogia-alaseid  
töid, mis võiksid  huvi pakkuda ka 
k eeleteadlastele.

2. C um ulative Book Index, N — Y, 1977, 
Bi 3 (U SA )—1.

Vol. 80. No. 3. March. 770 lk.
Vol. 80. No. 4. April. 224 lk.
Vol. 80. No. 5. May. 259 lk.

3. Drug Interactions. An annotated bib-* 
liography w ith selected excerpts

1970-1971. W ashington, 1974. 800 lk.
4. Frank, W. Krydsords leksikon. Ko- 

benhavn, 1956. 239 lk. S ta—4.
5. Suomen kirjailijat 1945—1970. Pienoi- 

seläm äkerrat. Teosbibliografiat. Tut- 
kim usviitteet. H elsinki, 1977. 438 lk.
12 Bio—105. (Suom alaisen  k irjallisuu- 
den seuran toim ituksia, 332).

(Järgneb)

NB! Täna Ilmub venekeelne «ТГУ».

TOIMETAJA kt. V. S OOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»}' 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trukh. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 5772. MB-07307.
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Nr. 36 Reedel, 9. detsem bril 1977 XXX aastakäik

Kroonika
UNO PALM

Uno Palm on sündinud 1933. a. Har
jum aal. õpp inud aasta il 1952—1957 TRÜ 
keem iaosakonnas, m ille lõpetas füüsika
lise  keem ia erialal. F ärast lõpetam ist 
asus tööle ülikooli, o lles  aasta  I 1960— 
1963 aspirantuuris. 1955. a. valiti anor-

faanilise' keem ia kateedri dotsendi kt. 
ohale, dotsendi kutse kinnitati 1987. a.

1975. a. anti ta lle  keemiadok ori kraad.
1978. aastast anorgaan ilise  keem ia ka
teedri professor. Tema su lest on ilm u
nud m üu õpikut ja  ü le  poolteisesaja  
teadusi ku töö.

U. Pa'm  on olnud 1969—1972 ffiüsika- 
keem iateaduskonna prodekaan, fäUnud  
ajutiselt kateedrijuhataja kohuseid, o l
nud osakonna parteibüroo l ige . Ta v õ 
tab osa n iitk e  konrrsjoni tööst nii ü li
koolis kui v ä ja sp o o l seda. Teda on au- 
tasus*a<ud V. I. Lenini juubelim edaliga, 
on tunnistatud sots a listliku võ istlu se  
võitjaks, sam uti IX viisaastaku  löökla
seks. 1977. a. anti ta ile  Eesti NSV tee
nelise tead lase aunim e'us.

M öödunud aasta detsem brist fä tis  
U. Pa'm õppeprorektori kohuse d, lä ^ s -  
oleva õppeaasta a lg u sest on ta TRÜ 
õppeprorektor.

Kordaminekute poolele võib kanda 
sedagi, et vähem (üle 2%) oli ek
samitele lubatud arvestusvõlglasi . 
Teistest rohkem oli neid m atem aa
tikateaduskonnas.

Läinud sessioonil jäi 417 eksami- 
võlglast. Et kõik ei suutnud oma 
võlgu tähtajaks likvideerida, ra s 
kendas see ka osavõttu alanud se
mestri õppetööst ning võib luua nii
viisi eeldused ebaõnnestumiseks s a a 
buval sessioonil.

Enamikus teaduskondades on õp
peedukuse tase ühtlustunud. Kcige 
paremaid tulemusi saavutasid keha
kultuuri- (92,2%), ajaloo- (91,8) ja 
arstiteaduskond (91,1%)- Järgnevad 
filoloogia- (89,7%), majandus- 
(89%), bioloogia-geograafia-
(88,8%) ja õigusteaduskond 
(88,3%). Endiselt on teistest m ada
lam õppeedukus füüsika-keemiatea- 
duskonnas (80,2%) ja matemaati
kutel (78,8%). Viimati mainitud tea
duskondade dekaanid, partei- ja  
komsomoliorganisatsioon peaksid 
olema teinud puudustest vastavad

«Kõige otsustavamad lõigud sel
les ahelas on komsomolibüroo õppe- 
sektor ja  dekanaat. Komsomol ise 
on vahetult seotud õppeprotsessiga: 
ta näeb puudusi (õppedistsipliini 
rikkumine, ebasüstemaatiline töö 
jne.) ning omab kõiki võimalusi kii
reks puudustele reageerimiseks. 
Siin saabki õppesektor dekanaati ja 
kateedreid tublisti aidata. Kahjuks 
ei kasuta seda võimalust kõikide 
komsomolibüroode õppesektorid. 
Teistest paremini on oma ülesan
deid täitnud arstid, juristid ja kee
mikud. Nagu öeldud, matemaatika
teaduskonna õppeedukus oli kõige 
madalam. Oma ülesannetesse ei suh
tunud täie tõsidusega ka selle tea
duskonna komsomolibüroo. Mille 
muuga seletada, et kõige nõrgemaks 
kursuseks ülikoolis osutus vene õp
pekeelega rakendusmatemaatika II 
kursus (34,6%).

Tahame näha tihedamat koos
tööd õppesektcrite ja dekanaatide 
vahel. Ka komsomolikomitee õppe
sektor peab teaduskonnabüroode te-

Järjekordne eksam isessioon hak
kab kätte jõudma. Mida head ja 
halba eelm ise, s. o. kevadsessiooni 
kohta öelda võib?

«Võrreldes kevadsessiooni eelmi- 
se_ õppeaasta vastava sessiooniga 
näeme, et oleme saavutanud tea ta 
vat edu. õppeedukus tõusis 0,4 prot
sendi võrra, ulatudes nüüd 88,4 prot
sendini. Ent sellest edasiminekust 
hoolimata oleme vabariigi kõrgkoo
lide seas ikkagi viimasel kohal (õp
peaasta keskmine õppeedukus vaba
riigis oli 91,3%).

^Üliõpilaste teadmiste kvaliteedi 
näitaja on meil siiski parem kui Ees-

intervjuu annab õppeprorektor
ti teistes kõrgemates õppeasutustes: 
nii sooritas kcik eksamid viitele
11,4% ja neljadele ning viitele 
37,4% üliõpilastest (vabariigis on 
keskmine protsent vastavalt 9,2 ja  
35,1). Meil on ka kcige vähem ai
nult kolmedele õppivaid üliõpilasi —
1,6% (vabariigi keskmine 2,1%). 
Paraku kahaneb ülikoolis aasta-aas- 
talt headele ja  väga headele hinne
tele õppijate arv.

„Kaasaegseid probleeme 
koolimatemaatikas“

on teaduslik-m etoodiline konverents, m is toim ub aulas 17. ja 18. det
sembril s. a.

Laupäeval kuulatakse ettekandeid koolim atem aatika ja vastavate  
uurim uste olukorrast vabariigis (istu n g ite  a lgus kell 11 ja 16). Esine
vad dotsendid A. T elgm aa, E. Jürimäe, R. Kolde, K. Velsker, prof. Ü. 
Lepik, vanem õpetaja K. Ariva jt.

Pühapäevane istun g  on pühendatud teeneka m atem aatikaprofessori 
Jaan Sarve 100. sünniaastapäeva tähistam isele (a lg u s  kell 10). Oli ju 
Jaan Sarv see isik, kellele Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu usal
das Tartu ülikooli juhatam ise. Nii on J. Sarv ka Tartu ülikooli esi
mene nõukogude rektor. Istungil esinevad dotsendid E. Tamme, A. Kop
pel ja O. Prinits n ing porf. Ü. Lumiste.

Konverentsi ajal on TRÜ peahoones avatud prof. Jaan Sarve elu ja 
tegevu st kajastav näitus (aud. 204).

Seejärel avatakse Raadi kalm istul J. Sarve m älestuskivi (kell 13).
Konverentsi organiseerivad Tartu Riiklik Ülikool ja Eesti NSV Ha

ridusm inisteerium . Jääb soovida, et see kujuneks osavõturohkeks ja  
aktiivseks.

JAAN REIM AND, 
organlseerim lskom isjoni esiraees

Komsomolikroonika
Kom som olikom itee istun gil e, detsem bril anti soovitus NLKP liikm e

kandidaadiks astum iseks arstiteaduskonna IV k. üliõpilasele, teadus
konna kom som olibüroo sekretäri asetäitja le, V. I. Lenini nim. stipen
diumi saajale Sergei Nazarenkole.

K eem iaosakonna III k. üliõpilast Ando Isakut karistati valju noom i
tu sega  koos arvestuskaardile kandm isega õppedistsipliin i süstem aatilise  
rikkumise pärast.

Põhiküsim usena arutati leninliku arvestuse käiku teaduskondades. 
Ette kandis ideoloogiasektori juhataja Urmas Murre. P ositiivselt mär
giti leninliku arvestuse organiseerim ist õ igus-, m ajandus-, filo loog ia- ja 
m atem aatikateaduskonnas n ing keem iaosakonnas.

O tsustati korraldada kolm apäeval, 14. detsem bril a lg u seg a  kell 18 
vana kohviku rõdusaalis kom som olikom itee pressikonverents teem al 
•  K om som olitööst sügissem estril ülikoolis ja TRÜ kom som oliorganisat
siooni tegevu sest eeloleval kevadsem estril». O odatud on kõik asjast 
huvitatud.

Arutati ettevalm istust eelseisvaks vabariiklikuks kom som olikongres- 
siks, aastalõpu üritusi teaduskondades ja muld küsim usi.

järeldused, et eelolev eksamises
sioon paremini kulgeks.»

Õppetöö küsim ustega tegelevate  
üksuste ahel ei o leg i nii väike, kui 
esia lgu  näib. Selleks on dekanaat, 
teaduskonna kom som olibüroo õppe
sektor, kom som olikom itee õppesek
tor, õppeosakond. M issugusele ahe
la lülile sen isest enam tähelepanu  
oleks vaja pöörata?

ÜTÜ p a r im a d
Täna kell 15 antakse aulas kätte 

diplomid ja  preemiad üliõpilastööde
1977. aasta vabariikliku konkursi 
võitjatele. Meie ülikoolist said lau
reaadi nimetuse:

I järgu diplom, rinnamärk ja 
rahaline preemia.

Ajalooteaduskonnast Villu Tam-ul, 
Marju Parve; arstiteaduskonnast 
Veiko Vasar, Eero Vasar, Toomas 
Asser, Rein Jalak; bioloogia-geo- 
graafiateaduskonnast Liina Jõeleht; 
füüsika-keemiateaduskonnast N a
talja Paltusova, Jaan  Riikoja, And
res Kask, Raivo Teeäär; kehakul
tuuriteaduskonnast Heli Helmoja; 
majandusteaduskonnast Tõnis Sild
mäe, Noora Kalmet; õigusteadus-

Ministri käskkiri
valm istam ise eest avaldati kiitust 

Vabariikliku juubelinäituse «60 TRÜ vanem ale teaduslikule tööta- 
ftastat Suurt Oktoobrit* eduka ette- jale Ernest TEETSOVILE-

gevust pidevalt jälgima ja suuna
ma».

Kuidas kaasajastub õppeprotsess 
m eie ülikoolis?

«Õppeprotsessi kaasajastumisel 
on mitu aspekti. Üks peamisi on 
õppeprotsessi kindlustamine ajako
haste tehniliste vahenditega, ü l i 
koolis on välja töötatud konkreet
ne õppeprotsessi tehnifitseerimise

konnast Jüri Asari, Vladimir Vla
dimirov, Viktoria Samohhina, Hugo 
Ploompuu, Veera Kotik; m atem aa
tikateaduskonnast Joel Kütt, Anu 
Hartikainen.

I järgu diplom ja rinnamärk.

Ajalooteaduskonnast Andres Eha- 
palu, Auni Tamm, Sirje S trand
berg; ars titeaduskonnast Anneli 
Sööt, Tõnu Eichler, Olga Burova, 
Eerik Veri, Natalja Makovei, Olga 
Tsõgankova, Sofia Oskolkova; bio-

loogia-geograafiateaduskonnast 
Toomas Padjus,.  Astrid Lepikson; 
filoloogiateaduskonnast Peeter 
Olesk, Maire Püvi, Ülo Rood, Mare 
Makkar; füüsika-keemiateaduskon
nast Asko Uri, Eda Grüner, Jaan 
Pruulmann, Urmas Haud; kehakul
tuuriteaduskonnast Mati Merirand, 
Pilvi Pärnam aa; majandusteadus-

plaan, mida süsteemikindlalt viib 
ellu õppetehnika ja metoodika tee
nistus Toivo Madise juhtimisel. Eri
list tähelepanu pöörame igati tä 
napäevaste tingimuste loomisele 
jus t uutes õppehoonetes, kus selleks 
on soodsamad võimalused (füüsika- 
ja  majandusteaduskonna hoone). 
Jõudumööda püüame moderniseeri
da ka vanu auditooriume ja kabinet
te. Suur on tehniliste vahendite 
osa keelte õpetamisel. Keeltemajas 
ehitame lisaks olemasolevale vene 
keele metoodika kabineti. Matemaa
tikateaduskonnas on loomisel teh
niliste vahenditega hästi sisustatud 
auditoorium. Märkimisväärseid saa 
vutusi õppeprotsessi näitlikustami- 
sel on ka arsti- ja  bioloogia-geog- 
raafiateaduskonnas.»

M itmes teaduskonnas peetakse  
loenguid veel õhtupoolikuti. M illal 
kogu õppetöö ühte vahetusse ära 
mahub?

«Õhtupoolikul toimub praegu õp
petöö õigus-, ajaloo- ja  bioloogia- 
gecgraafiateaduskonnas. Olemas
olev auditoorne baas ei võimalda 
veel kõikide teaduskondade ja kur
suste õppetööd hommikupoolikul lä
bi viia. Füüsikahoone käikuandmi
ne mõnevõrra küll olukorda leeven
das, kuid ruumikitsikusest loodame 
üle saada alles teadusraamatukogu 
ja füüsikakorpuse auditooriumide 
hoone valmimise järel. Et me siiski 
hommikupoolikuti rohkem loenguid 
saaksime pidada, tuleb tunniplaane 
senisest läbimõeldumalt koostada.

Soovin üliõpilastele head töömee
leolu semestri edukaks lõpetamiseks, 
arvestuste õigeaegset sooritamist ja 
äpardusteta eksamisessiooni »

Kirja pannud 
VARJE SOOTAK

konnast Tarmo Teder, Dina Bahma- 
tova, Irina Kirilenko; matemaatika
teaduskonnast Jüri Metsalu.

II järgu diplom ja noorem ate 
kursuste rinnamärk.

Ajalooteaduskonnast Toomas P ü 
vi, Priit  Ligi; ars titeaduskonnast 
Ants Lõhmus, Kaie Kangur, Mih
hail Gus, Jevgeni Brašinski, M aari
ka Kiudorf; bioloogia-gaograafia- 
teaduskonnast Indrek Toots; filo
loogiateaduskonnast Ene Nagelmaa; 
füüsika-keemiateaduskonnast Jüri 
Järvet; kehakultuuriteaduskonnast 
Aare Vigla, Toomas Miil; m ajan 
dusteaduskonnast Ants Must, Jev
genia Kornilova; matemaatikatea
duskonnast Kalev Laasberg, Lem
bit Õunapuu, Anu Gross; õigustea
duskonnast Viktor Kaasik, Heldin 
Allik.

M alevaprobleetne loe 2. leheküljelt. Koit RAUA foto .



Jaan Konks 50!
«Tohoh?» imestab nüüd teadjam lygeja, «kas ikka tõesti? Ei oleks 

võinud nagu arvatagi, e t . . . »  «Tõesti, tõesti,» ütleb veelgi teadjam al
lakirjutanu. Jaan  Konksul saab täpselt poolsada aas ta t  koolmeistri 
ametit peetud. Ja et sellele poolesajale lisandub veel veerandsada lap
se-, koolilapse- ja  üliõpilaspõlve, siis on meil täielik põhjus suruda 
kõvasti TRO üldajaloo kateedri professori Jaan  Konksu kätt n ing öelda 
südamest «Ole meheks» kõige selle hea eest, mida ta on oma pika ja 
viljaka tegevusaja jooksul korda saatnud.

Jaan Jüri poeg Konks on olnud ja on praegugi kõige tihedamalt seo
tud kooliga, olqu siis koolipoisina, kooliõpetaiana, kooliraamatute au
torina või kõrgkooli õppejõuna. Võta mis kandi pealt tahes: kool lööb 
igalt poolt läbi.

Jaan  Konks oli veel õige noor ajalooõpetaja, kui Tartu linnas toimus 
1930. aastal ajalooõpetajate konverents. Konverentsi delegaatidele o t 
sustati  näidata kõige paremate õpetajate lahtisi ajalootunde. Algkooli 
osas usaldati see hilisemale tuntud noorsookirjanikule Jüri Parijõele, 
gümnaasiumiklasside osas aga ei kellelegi muule kui Jaan  Konksule. 
Tähendab, ta pidi juba siis olema oma kolleegidest peajagu üle. P a 
remat tunnustust noorele õpetajale vaevalt et saab olla.

Räägitakse, et Jaan  Konks olevat lüürilise laadiga lahke olemisega 
mees. Ärge uskuge. Sest kui kõne alla tulevad meie kooliga või üli
kooliga seotud teravad probleemid, siis võib Jaan  Konks põlema min
na: kui vaja, põrutab rusikaga lauale, heledad silmad pilluvad lopsa
kate kulmude alt välke ja hall lõvilakk lööb uhkelt voogama. See on 
vägev vaatepilt ja  juhtub mõni süüdlane kohal olema, siis tunneb ta 
külma juga  südame alt läbi käivat. Kuid siis on ka pahandamine möö
das n ing nagu  vikerkaar pärast pik?evihma ilmneb nüüd suur ja  kõi
kevõitev konksulik optimism: mis sellest, et praegu on asi halb, küllap 
kõik läheb tulevikus korda, kõik laabub, kõik saab selgeks, kui ainult 
tehakse tema elutarkade soovituste kohaselt. Ja ennäe — Konksul 
ongi õigus, asi laheneb, tundugu see esialgu nii kidane kui tahes.

Meil kõigil tasub Jaan  Konksust eeskuju võtta, seda eelkõige ühis
kondliku aktiivsuse, töökuse, nõudlikkuse, sihiselguse ja kunstilembuse 
poolest. Kõigile neile tudengitele, kes millegipärast ei taha toime tulla 
kehalise kasvatusega, seame eeskujuks spordimees Jaan  Konksu, kes 
1920. aastatel oli Pärnu koolinoorte meister teivashüppes, 1960. aastatel 
harrastas  soojal ajal tervisejooksu ja külmal ajal suusatamist, 1970. 
aastate! peab oma meelisalaks ja lgsimatkamist, põhiliselt Ropka lin
naosa piirkonnas.

Selline tubli mees on siis ajaloodoktor professor Jaan  Konks, kes 
tähistab oma kahekordset juubelit täis optimismi ja töötahet.

HILLAR PALAMETS
õ n n itlen  üldajaloo kateedri professorit ajaloodoktor Jaan K o n k s u  

tem a 75. sünnipäeva puhul n in g  avaldan tänu kauaaegse eduka tea- 
duslik -pedagoogilise tegevu se eest TRÜ-s. Rektor

Pildil: professor Jaan Konks om a kunagiste güm naasium iöpilaste  
keskel. Jüri LAANE foto

Kahe konverentsi järel
mõtteid

Ülikoolilinna kaks kõrgkooli pidasid oma esimesed komsomoliajaloo 
konverentsid: ülikooli komsomol oma sünnipäeval 4. oktoobril ja EPA 
rahvusvahelise üliõpilaspäeva eel. TRÜ konverentsi kandvamaks jõuks 
olid juristid, EPA ajaloouurijad olid agronoomid ja  zootehnikud. Kui 
selle poole peale vaadata, siis on ülikool paremas olukorras: valmis
tatakse ju ette nii ajaloolasi kui ka pedagooge.

Ongi aeg oodata ajaloolaste suuri tegusid komsomoliajaloo uurimi
sel. Ja  mitte ainult komsomoli, vaid ka ülikooli, ühiskondlike o rgan i
satsioonide jm. ajaloo uurimisel on vaja tudengite indu. Tore, et meil 
on õppejõude, kes on oma erialal head spetsialis tid ning niisama tub
lid ka ajaloo uurimisel, nagu  dots. T. Ilomets, prof. E. Käer-Kingi- 
sepp, dots. P.-E. Prüller jpt.

EPA komsomoli ajaloo uurimine on mõnevõrra küll raskem. 
Raskem sellepärast, et tulevased põllumajandusspetsialistid saavad 
vähem vastavat ajalooalast ettevalmistust. Aga uurimise teema, kogu 
see töö on midagi hoopis teistsugust, millega muidu peaaegu kokku ei 
puutugi, seega huvitav. Ka EPA-s on õppejõude eeskujuks, nagu EPA 
ajaloo, eesti põllumajandusliku hariduse ajaloo koostaja prof. J. Kuum, 
prof. J. Tehver ja  mitmed teised. Ometi on see tunduvalt vapram 
ülesande lahendamine — lihtsalt oma vabast ajast ja  suurest soovist 
võtta kätte ja  panna kaante vahele oma komsomoli ajalugu. Seda ei 
saa  arvestada isegi kursuse- ega diplomitööna, sest niisugused tee
mad ei ole sobivad selleks otstarbeks põllumeeste kõrgkoolis.

Mõlema konverentsi ettekanded olid sisukad, ülevaatlikud, kuigi pä
ris terviklikku pilti ei suudetud kummalgi juhul anda. Ülikooli komso
moliajaloo konverentsil käsitleti aastaid 1940— 1941, 1944— 1953, 1960— 
1965, EPA-s 1951— 1970.

Ülikooli komsomolisekretäride stend pakkus konverentsi külalistele 
suurt huvi. EPA komiteel olid näidata kõikide teaduskondade ja ko
mitee jaoks tänapäeva kroonikad alates 1975. aastast.

EPA komsomoliorganisatsioon kavandas konverentsist kokkuvõtteid 
tehes rea uusi ülesandeid. Aruandekonverentsil peaks oma tegevusest 
aru andma ka komsomoliajaloo komisjon, see kehtib samuti teaduskon
dade ja kursuste suhtes.

Ülikoolilgi tasuks midagi selletaolist ette võtta. Naabrite mõte tä 
napäeva kroonikate sisseseadmiseni on väärt.

Tundub, et on aeg mõlema kõrgkooli komsomoliajaloo uurimisprob
leeme lähendada ja midagi ühiselt ette võtta, seda enam, et aastad 
1940— 1951 on ühised. Tuleb alustada ettevalmistusi uurimistöö osas 
ULKNÜ 60. juubeliks juba praegu.

M. REINFELT, TRÜ ajalookomisjoni sekretär

Tulge ja näidake oma töid!
Tänavu, suurel ju ubeliaastal, sobib  

m eenutada, et ülikooli raam a.ukogu e s i
mese d.rektori Karl M orgenstern! paljud  
a lga .u sed  on aluseks raam atukogu prae
guseski tegevu ses. Tema mõ teks oli ka 
T anu ülikooli väljaannete bib liograafia  
koostam ne, m ille vajaau sest ta юоо. а. 
vä isreisil v iib .des kirjutas ülikooli nõu
kogule. B ibliograafia pidi tutvustam a  
ülikooli tead u stegevu st kohapeal ja  
kaugem ates m aades.

K. M orgensternilt pärinev mõte sai 
teoks 1962. a., mil trükiti «Tartu Riik
lik Ülikoool. 1980. a. ilm unud tööde  
bib liograafia». Siiani on avaldatud 15 
annet (aastate  1980—1974 kohta), ilm u
m isel on 1975. a. oma. B ibiiograafia- 
nim estikku koostavad ülikooli raam atu
kogu bibliograafid.

Yä jaandes registreeritakse v õ m a li-  
kult am m endavalt ülikooli seeriaväija- 
anded ja  üksikteosed, sam uti isikkoos
seisu  (ka pensionile siirdunute ja  m a
n alasse  varisenu te) teaduslikud n in g  
populaarteaduslikud tööd. Eraldi osade
na esitatakse Tarlu ülikoolis ka tstud  
väitekirjad ja  meie ülikool! töötajate  
mujal kaitstud väitekirjad n in g ü liõpi
laste raam atukogus sä  litatavad v õ is t
lustööd.

Trükis ilm unud tööde v ä ’jaselg itam l-  
seks ja kirje koostam iseks de visu  va a 
datakse regu laarselt läbi raam atukogus
se saabuvad eesti- ja  venekeelsed raa
matud, ENSV peam ised perioodika- ja 
jälkvä'jaanded n in g  paljud ü leliid u lised  
teadusajakirjad ( =  100 nim .)

Kahjuks ei saabu (või saabuvad 
suure hilinemisega) raam atukogus
se kõik raam atud ja ajakirjad, kus 
ilmuvad TRU õppejõudude tööd. 
Nende kohta andmete saamiseks 
loetakse läbi kõik eesti ja  osa üle
liidulisi riiklikke bibliograafiani
mestikke. Need allikad aga ei ju 

hata kätte konverentsimaterjale, mis 
on avaldatud väljaspool koduvaba- 
riiki (koguteose või teeside kirje ei 
esita autoreid), n ing  teadustöid 
vennasvabariikide (rahvuskeelsed) 
ning välismaa väljaannetest.

Olulise väärtusega informatsioo
niks ülikooli kõigist publikatsiooni
dest on õppejõudude koostatud per
fokaardid iga-aastase aruandluse
na oma valminud tööde kohta. Neid 
kaarte on bibliograafid saanud jä r 
jekindlalt kasutada.

Perfokaartidelt saadakse andmed 
tööde kohta, mis bibliograafidel veel 
teadmata ja kir jeldamata. Ülikooli 
raam atukogus puuduvaid või alles 
saabumata väljaandeid muretsetak
se teistest raamatukogudest, kasu
tades RVL-i, k ir javahetust ja ko
mandeeringuid Tallinna.

Mainitud «otsimisteed» on tule
musrikkad vaid siis, kui on võima
lik kindlaks teha, et konkreetne 
raam at või artikkel on tõepoolest il
munud, et ta olulised andmed on 
identsed perfokaardil esitatutega. 
Alati see nii pole.

Selline tee bibliograafiakirje kor
rektseks koostamiseks ja trükivälja
andes esitamiseks on töömahukas ja 
aeganõudev, kuid käsikiri peab val
mima tähtajaks. Seepärast on jä ä 
nudki tõid registreerimata või n a 
gu hiljem selgunud, esitatud ebatäp
selt.

Aga võib-olla on bibliograafide 
tööks vajalik raam at või separaat 
artiklist Tartus? Ehk võiks see kuu
luda ülikooli raamatukogule?

Puuduvaid väljaandeid on püütud 
muretseda täpse kirje koostamiseks 
ka autoritelt. Enamasti oleme m a
terjalid saanud ja tülitamise põhjus
ki on olnud arusaadav. Mõnikord 
on see raam at või separaat ka kin
gitud raamatukogule.

Probleemiks on väljaspool TRÜ-d 
kaitsnud dissertandid, kes haruhar
va oma töö Toome varamule loovu
tavad, kuigi see oleks loomulik.

Kohapealsete võimaluste ärakasu
tamiseks peavad tihenema autorite 
ja  bibliograafide sidemed vastasti
kuse arusaamise ja mõlemapoolse 
aktiivsuse näol. Autoreid-õppejõude, 
kellel ilmub töid välisajakirjades ja 
-koguteostes ning artikleid ja kon
verentsimaterjale (ka teese) väike- 
setiraažilistes või kitsa profiiliga 
väljaannetes, palume kontakti as tu 
da teadusbibliograafia sektoriga 
(Vanemuise t. 23, tel. 325-77). 
Praegu  kogume ja kirjeldame 1976. 
ja  1977. a. ilmunud materjale, kuid 
on võimalik teha korrektiive ka 
veel 1975. a. bibliograafianimesti- 
kus. Kartoteeki «Tartu Riiklik Üli
kool» (1945—nüüdisaeg) saab täien
dada ja kasutada aga alati.

Koostöö tagab ligi 170-aastase 
mõtte  parema teostuse Tartu üli
kooli teadustegevuse tutvustamiseks 
praegu ja  tulevikus.

MAARE KÜMNIK, 
peabibliograaf

Vimpli sai elektroluminestsentsi ja pooljuhtide
agitatsioonile, saadi alljärgnev n ing rahaliselt o tsustati premeerida
kohtade jaotus. konkursi läbiviimisel saavutatud

1. Elektroluminestsentsi ja  pool- edusammude eest A. Tammikut, M.
prof. U. Palmi eesistumisel kokku- juhtide laboratoorium (juhataja  A. Michelsoni, H. Eplerit ja E. Pajot.
võte Suure Sotsialistliku Oktoobri- Tammik). Konkursi käigus saavutatud ül-
revolutsiooni 60. ja  TRÜ taasava- 2. Kaubatundmise ja kaubanduse dise edasimineku kõrval peab aga
mise 175. aastapäeva väärikaks tä- organiseerimise kateeder (juhataja komisjon märkima, et reserve pare-
histamiseks korraldatud töökultuuri M. Miljan). ma saavutamiseks on rohkesti. Eel-

3. Biofüüsika ja elektrofüsioloo- kõige tuleb likvideerida tööter-
gia laboratoorium (juhataja H. Ep- vishoiu aabitsatõdedega vastuolus

laboratoorium
Üleülikoolilises komisjonis tehti

ja ohutute töötingim uste a lasest ka
teedrite ja te iste  a llasutu ste  vaheli
sest konkursist. Võistlus oli 2 eta- jer). olevad nähtused, nagu suitsetamine
pis: esimeses selgitati välja pari- 4 . Geoloogia kateeder (juhataja tööruumides ja sõna otseses mõttes
mad ametiühingubürood ning_ need A. Rõõmusoks).  lae alla ehitatud lisatöökoht. Mille-
suunati võistlema üleülikoolilisele 5 . Teaduskonnasisehaiguste ka- gagi ei ole ka põhjendatud eespool
konkursile. Lõppvoorus ei osalenud teeder ( juhataja V. Salupere).  nimetatud ametiühingubüroode

administratiiv-majandusosakond, 6 . Anorgaanilise keemia katee- eemalejäämine konkursi lõppvoo-
ühiskonnateadlased, raamatukogu, der (juhataja V. Past) .  rust.
sest nad ei esitanud oma võistlus- 7 . Eesti kirjanduse ja  rahvaluu- Arvestades seda suurt osa, mis
kokkuvõtteid, ja kehakultuuritea- le kateeder (juhataja H. Peep). on meid ümbritseval miljööl meie
duskond, kes jäi esitamisega hil
jaks.

Konkursikomisjon käis kõiki kon
kursile esitatud kateedreid-labora- teeder (juhataja V. Kelder).

8. Loogika ja psühholoogia ka- töötulemustele, ja seda, et suurem 
teeder ( juhataja U. Siiman). osa töötajatest veedab selles kesk-

9. Tsiviilõiguse ja -protsessi ka- konnas ühe kolmandiku ööpäevast,

tooriume kohapeal vaatam as ning
tahaks loota, et järgmise aasta

lähtudes juhendist, mis küllalt suu- saab oma valdusse rändvimpli,  esi- 
re kaalu andis ka vastavale nä it -_m esed  kolm — vastavad aukirjad

Esimeseks tulnud laboratoorium ülevaatus edukam on.
Komisjoni nimel

SULEV MARAMAA

In m em opiam

Akadeem ik
Jöngsiyibü
R intšen

4. märtsil 1977 lahkus elust oma 
72. e luaastal üks mongoli kirjanike 
vanema põlvkonna esindaja, M on
goolia RV TA tegevliige, riikliku 
preemia laureaat,  filoloogiadoktor 
professor JÖNGSIYIBÜ RINTSEN.

Kadunu sündis 21. veebruaril 
1905 Bulsarais Kjahta lähedal. Aas
tail 1924— 1927 õppis ta  Leningradi 
Idainstituudis. Ta oli üks kaheksa
teistkümnest mongoli noormehest, 
kes olid lähetatud õppima Leningra
di, ja  üks neist neljast väljavali
tust, kes peale jooksva õppetöö ins
ti tuudis said lisaõpetust üheksalt 
rahvusvahelise mainega akadeemi
kult. Need olid akad. Oldenburg, 
Šerbatskoi, Aleksejev, Vladimirtsov, 
Kosina, Bartold, Štšerba, Judahhin 
ja Marr.  Aastal 1927 pöördus kadu
nu tagas i Ulan-Batorisse ning sai 
Mongoolia RV Teadustekomitee fi- 
loloogiakabineti teaduriks. Alates 
aas tas t  1942 töötas ta Mongoolia 
RV keskajalehe «Ünen» («Tode») 
juures kirjandusliku kaastöölisena 
ning õpetas kohakaasluse alusel 
Mongoolia RU filoloogiateaduskon
nas. Aastal 1958 m äärati kadunu 
Teaduste n ing Kõrghariduse Komi
tee juures asuva Keele ja K irjandu
se Instituudi direktoriks. Aastal 
1961, mil rajati Mongoolia RV Tea
duste Akadeemia, sai tem ast Keele 
ja Kirjanduse Instituudi vanemtea
dur. Ent juba samal aastal valiti 
ta  Mongoolia RV TA tegevliikmeks.

1956. a. kaitses J. Rintšen U ngari 
Rahvavabariigis oma doktoriväite

kirja. 1970. a. aga sai temast U n g a 
ri RV TA auliige. U ngariga  sidu
sid J. Rintšeni lisaks veel pere
kondlikud sidemed: tema tü tar on 
nimelt noore ungari mongolisti 
D. Kära abikaasa.

J. Rintšen oli laia profiiliga õpet
lane. Reas keeltes (mongoli, vene, 
ungari, tšehhi, inglise, prantsuse, 
saksa) avaldas ta hulk töid (175) 
mongolistika alalt. Temalt jäi rik
kalik teaduslik pärand folkloori ja 
kirjandusteaduse, lingvistika ning 
etnograafia valdkonnast.  Ta on suu
rim mongoli rahvateaduse ning rah
vakirjanduse tundja ja uurija.

J. Rintšen on üks esimesi m on
goli romaanikirjanikke. Temalt pä
rineb kolmeköiteline ajalooline ro
maan «Üürün tujaa» («Koiduval- 
gus»), mis on ühe mongoli pere
konna elusaatuse suurepärane ning 
põnev kirjeldus aastais t enne Mon
goolia iseseisvumist (1911). Ro
maani süžee on realistlik, ra jane
des dokumentidel, kaasaegsete m ä
lestustel ja pealtnägijate kirjeldu- 
sil. Üksikasjaliselt refereeritakse ku
nagis t  barbaarset kommet, mille ko
haselt ohverdati lipule vangivõetud 
mandžu sõdureid.

Lisaks eelnevale pärinevad kadu
nult veel filmistsenaarium «Tsogtu- 
taidži» (mongolite rahvusliku va
badusvõitluse kangelasest 17. sa 
jandil) ,  arvukad jutustused, luule
tused n ing esseed. Ta on tõlkinud 
paljude maailmakirjanduse klassi
kute n ing vene ja nõukogude kir
janike töid.

Kõrgelt hinnates J. Rintšeni loo
mingut, andsid partei ja  valitsus 
talle riikliku preemia ning autasus- 
tasid ordenite ja  medalitega.

Kadunud oli väga  teravmeelne 
ning ülimalt erudeeritud teadlane. 
TRU orientalistikakabinetiga pidas 
ta kestvat kir javahetust.  Kabineti
20. aastapäeva juubelikonverentsiks 
(novembris 1975) läkitas ta  huvi
tava kirjutise teemal «Mongolite 
iidsetest sidemetest paleoasiaatidega 
folkloori andmeil». Selles öeldakse: 
«Meil on eriline legendižanr «koer- 
meesterahvastest», kes elunevad

meist kirde pool. Need on paleoasi- 
aadid — tšuktšid, eskimod, jukagii
rid jne.» See huvitav kirjutis ootab 
praegu avaldamist kogumiku «Töid 
orientalistika alalt» IV köites. Kah
ju, et selle ilmumine jäi autoril nä
gemata!

Mis puutub mongolistikasse kui 
teadusesse, siis olid J. Rintšeni ü t
lemist mööda «vanad mongoli filo
loogid paljuski kõrgemal tasemel 
möödunud sajandi Euroopa filoloo
gidest. Nad tundsid ülihästi oma
aegsete mongoli murrete foneetilisi 
iseärasusi. Liigse energiakulu ning 
kirjavigade vältimiseks olid naa 
graafikaküsimused väga hoolikalt 
läbi mõelnud. See kõik oli jäänud 
teadmatuks Euroopa mongolistidele 
in corpore, minu sõber Vladimirtsov 
ühes arvatud. Teie praegustest 
mongolistidest aga ei tasu kõnel
dagi!»

Eelöeldut arvestades koostas nen
de ridade kirjutaja om a vanam on- 
goli keele kursuse kadunult isikli
kult saadud kirjalike näpunäidete  
järgi.

PENT NURMEKUND



Tunnustusi ülikooli ehitusmalevlastele
Tubli töö eest EKE süsteemis töö

tanud EÜE rühmade ettevalmista
mise ja üliõpilaste töökasvatuse or
ganiseerimise eest sai vabariikliku 
koondise «Eesti Kolhoosiehitus» 
aukirja ülikooli komsomolikomitee.

ELKNÜ Keskkomitee aukiri ees
kujuliku töö eest anti Debreceni 
rühmale (komandör Rein Hansberg, 
komissar Rein Kermes TRÜ-st) .

EÜE kõrgeima autasu, teenete 
plaadiga autasustati  TRÜ aspiranti

ÜLO LANGEL1T (malevas 7 aas
tat, kauaaegne Tartu tsooni koman
dör) .

EÜE kuldmärgi kandjaid ja 
ELKNÜ Keskkomitee aukirja oma
nikke on ülikoolis nüüd kokku 21 
võrra rohkem.

Kaader on probleemis
Suvel malevategijatega vesteldes 

kaldus ju t t  EÜE kvantitatiivsetele 
näitajatele. Tänavu töötas malevas

Saar  tuhat tudengit.  See arv on ju- 
a mitu aas ta t  muutumatu. Ja  näib, 

et selliseks see jääbki. Ilmselt on 
saavuta tud  optimaalne piir nii le
pingupartnerite nõudmistes kui 
kõrgkoolide pakkumistes. Oma va
bariigis töötas 105 rühma, lisaks 
veel väljasõitvad rühmad. Igal rüh
mal peab olema kolm juhti: ko
mandör, komissar, meister. Seega 
on vaja üle kolmesaja juhiomadus
tega tudengi. Seejuures saab üle 
sa ja  nõutava meistri taimelavaks 
olla vaid TPI, erandiks on maapa- 
randusrühmad, kuhu võetakse meist
reid EPA-st.

Rühmade komplekteerimisel liht- 
malevlastest meil raskusi ei teki, 
rühmade juhtkondade paikapanemi
ne on aga  suures osas ennustamine 
kohvipaksu pealt. TPI EÜE sektor 
ütleb, et pole mingit võimalust te
kitada meistrite kandidaatide vahel 
konkurentsi,  vastupidi, meistri pre
tendente nõutaval hulgal tuleb lau
sa tikutulega otsida. Praktil iselt lä
hevad malevasse kõik, kel tervis ja

õppeplaan lubab. Nii on ka koman- 
döride-komissaride paikapanemisel. 
Pole ju  loomulik, et esimest aastat 
malevasse mineja kohe funktsionää
riks saab. Sel aastal jagunesid rüh- 
makomandörid malevas olemise 
aastate  järgi: 1. aas ta t  malevas — 
5 komandöri, 2. aas ta t  malevas — 
63 komandöri, 3. aas ta t  malevas — 
48 komandöri.

Juhtide arvu suuremal hulgal vä
hendada pole võimalik. Kui vähen
dame rühmade arvu, jä t tes  kollek
tiivi suuruse samaks, jääb ilmselt 
palju tudengeid ehitusmaleva tõöst- 
rõõmust ilma. Kui aga minna rüh
made suurendamise teed, siis tuleb 
tööst puudu. Vaevalt et meie vaba
riigi majandid vajaksid 40 ehitus
töölise suuruseid malevarühmi. See 
on suurte rühmade põhiline häda, 
kuigi kaadriprobleem mingi lahen
duse saaks. Kannataks aga  suure 
rühma liikmete suvi, sest tekiksid 
m ajasdus- ja olmeprobleemid.

Peale rühmade juhtide on ju vaja 
veel juhte piirkondade tasemel. Sel 
aastal vähendati piirkondade arvu 
nende ühendamise teel. Nagu ütles 
Lõuna-Eesti piirkonna komissar

Igor Gräzin, ei jõudnud ta kõigisse 
piirkonna rühmadesse. Piirkond 
laius ju Valga, Põlva ja Võru r a 
joonis. Ja  piirkondade juhtide liik
lusvahendite kohta ütles Karksi- 
Nuia kokkutulekul üks kohalik: 
«Vaadates neid autosid, ei tulekski 
selle peale, et on ehitusmaleva kok
kutulek. Pilt sarnaneb rohkem va- 
naautode klubi «Uunikum» suve
laagriga  .»

Selleks et juhid ainult nimelised 
kohatäitjad ei oleks, on kavas neile 
talviseid õppusi korraldada. TRÜ-le 
heideti ette õppuste nadisust. Selge 
on ka see, et TPI-s on kergem 
meistritele konkreetseid ja tõhusaid 
õppusi korraldada. Juhtimisküsimu- 
sega tegelevad meie vabariigis pal
jud teadlased. Aeg oleks ka maleva 
juhtimisprobleeme teaduslikult uuri
da. Mida on praegu komandöridele- 
komissaridele õpetada? Niisama po
le mõtet rahvast kokku kutsuda. 
Seda vähest, mida praegu õppuste 
korras edasi anda saab, võib edu
kalt paari õppusega ära öelda.

Kaadriprobleem EÜE-s ei ole la 
hendamatu, vastupidi, see ootab la
hendamist.

AUNE PAST

Alguse sai kõik 1971. aastal,  kui 
esimese kursuse lõpetanud õigus
teaduskonna tudeng EÕM-i rühma- 
komandörina Läti NSV-sse läks. 
Temaga olid üheksanda-kümnenda 
fclassi õpilased.

«See on iga, mil ei sallita mingit 
valet ega keerutamist. Sirgjooneli
ne rahvas,» meenutas toda aega 
fi losoofiakateedri aspirant IGOR 
GRÄZIN.

Praegu  tunnevad paljud teda 
kui EÜE-77 Lõuna-Eesti piirkonna 
komissari. Ka 1975. aasta malevla
sed peaksid teda sellelt ametikohalt 
mäletama. Esimene aasta piirkonna- 
funktsionääri tasemelt vaadatuna. 
Mitmed asjad paistsid hoopis teisiti. 
Neid paika panna aitas selleks ajaks 
juba mitu aas ta t  piirkonda teinud, 
praegune ELKNÜ Keskkomitee 
noorsoo- ja üliõpilasosakonna juha
taja Henri Soova.

«Mõni kogemustega malevlane 
peaks olema igas piirkonnas.» Kui
gi esimest aas ta t  staabis, olid as ja 
ajamise kogemused olemas.

«Kõik piirkonnamehed peaksid en
ne üleliidulises malevas ära käima.»

Tomski rühma komissarina oli 
tegemist eelkõige inimestega. Sai 
selgeks, mida toob endaga liigne 
liberaalsus, mismoodi peab tööd kor
raldama. Sealt on jäänud  meeldiv 
mälestus meie tudengite teatavast 
romantilisusest. Kui on midagi ta r 
vis ära teha, tullakse kokku ja kõik 
saab korda, vaatam ata  tasule.

Nüüd tagasi vaadates tundub aga 
kõige toredamana 1972. aasta  su-

Malevlane
vi. Tori rühm, mille komandöriks 
oli EÜE-77 peaarst Ralf Allikvee, 
oli Igor Gräzini arvates «parim 
rühm maleva ajaloos».

See oli tõeliste malevamõnude 
maitsmise aasta, sest kõige rohkem 
saab neid osaks ikkagi lihtliikmele. 
Iga  pisiasi kannab endaga kedagi 
selle rühma üksmeelsetest ja  lusta
katest noortest inimestest.

Mis siis ikkagi tõmbab malevasse

tagasi?
«Seletamatu tung. Eriti tundsin 

seda 1976. aastal,  kui ise malevas 
ei olnud. Selles on suurt ühtsustun
net ja tahtmist midagi ise ära te
ha.»

Nüüd on piirkonnakomissari pa

gasis mitme maleva-aasta kogemu
sed.

«Ühelt poolt on need head, a ita
vad vältida eksimusi. Aga nad ka 
segavad, sest kõik tundub juba 
olnud ja mitte nii värske, nagu ta 
peaks olema.»

Igalt_ poolt, kust oleme läbi käi
nud, võtame endaga midagi kaasa. 
Eriti aga mitmest malevasuvest.

«Olen saanud suhtlemisoskuse 
kõige erinevamate inimestega. Või
me näha arvude tag an t  tegelikku 
tööd. Siit on tulnud lugupidamine 
töömehe vastu, kes on tõeline oma 
ala meister ja  halvasti teha ei oska 
ega tahagi.

Pisut ka varjukülgedest.  Kokku
tulekute isetegevus on alla käinud. 
Malevlaste, eriti naiste füüsiline 
vorm on nõrk. VTK spartakiaadi 
tulemused üllatasid. Millegipärast 
on sport ebapopulaarne.»

Igor Gräzin on ise ujunud ja 
jooksnud, mänginud tennist, su lg
palli.

«Nüüd vaheletulnud lünk ei mõ
ju enesetundele igatahes hästi.»

Komissar meenutab veel palju 
toredat, mis suvedest meelde jä ä 
nud. Ta räägib ka Taevaskoja rüh
ma ettevõtmisest: Võru koduloo
muuseumi aktivistidele esineti 
Kreutzwaldi-õhtuga. Üks eideke ü t
les selle peale: «Seni kui noored 
Kreutzwaldi nii loevad, ei ole nad 
veel hukka läinud!»

E I  L, A  H  E
Antibakchoslane ma pole, kuid alkohoolikuks saada ei taha. Selle

pärast siis ju tt, m ida lugeja oma vabal tahtel võib kas läbi lugeda või 
lugem ata jä tta , sam uti nagu ta kas läheb malevasse või suve tervis
likult^ kuskil m ujal mööda saadab. Plaanis pole m ul EÜE laim am ine, 
pigem  vastupidi (m is sellest ju tu st välja jääb), ja eneseõigustam iseks 
jääb m ulle teadmine, et maleva headest külgedest on niigi palju kir
ju tatud. Peale selle olen kahe käega nõus Ivo  Karlepi arvam usega  
«Noorte Hääles» (nr. 280, I. detsembril 1977, «N eliteist suve»): «Ehi- 
tusm alev on meie vabariigi kõrgkoolide vahelises kom somolitöös üks 
parem ini õnnestunud ettevõtm isi». Kuid negatiivsed jooned m alevas on 
südam e kripeldama pannud ja nüüd nõuab see kripeldam ine verbaal
set väljendust.

Tsitaate tahan kasutada veelgi. Üks neist pärineb M ati Undi love 
story 's/  «Tühirand»: «A ll andis auto signaali. M ulle tuldi järele, et 
m ind viia üliõpilaste suvelaagrisse kohtum isõhtule. ( . . . )  Üliõpilasma- 
leva juhid ku tsusid  m ind põõsastesse viina võtm a, aga ma keeldusin  
ja me läksim e M arinaga jalutama.»

«Tühirand» on dateeritud aastatega 1971/72. Praeguseks on olukord  
m uutunud. Kui M ati U nt külastaks m õnd rühma, ei ku tsu taks teda 
enam s a l a j a  «põõsastesse viina võtma», nüüd joob rühm  a v a l i 
k u l t  ja koos rühma juhtidega, veelgi enam  — tean p i i r k o n n a k o 
m i s s a r i ,  kes oma lõbuks käis oma piirkonna rühmades joomas. Aga  
kui M ati Unt viibiks m aleva kokkutulekul («suvelaagris kohtum isõh
tu l»), siis keskstaabi m ehed teda nähtavasti põõsastesse siiski ei m ee
litaks, viinaviskam iseks on olemas viisakam adki kohad, kasvõi soome 
saunad.

S iin  leheküljel on foto ühe rühma pulm ashow ’st. Pildil osake pruut
paari saa tvast lõbusast rongkäigust. M aleva pulm ad on tava, mida 
rakendatakse peaaegu kõikides rühmades. See on tava, kus saab m il
legi nimel juua. S iin  pildil näikse näod veel kained olevat, kuid  
võib-olla paar-kolm  tundi hiljem  istub kogu seltskond vindis

tena pulm alaua taga. M öll kestab läbi öö hom m ikuni, m uidugi juhul, 
kui kõik (kaasa arvatud neiud) pole juba õhtuks «kä tt maha joonud». 
Siinkohal tuhat vabandust pildil olijate ees, sest võib-olla on (siiski!) 
tegem ist erandrühmaga, kes pidu alkoholita pidas.

Uks kolm e rühm a kohtum ine ühes kolhoosis (nomina sunt odiosa!) 
möödus aga  nii, et lisaks muule joodi ka eetrit, s. o. eriti tugevalt 
m õistusele m õjuvat jooki. Tulem used olid häm m astavad. Lõhuti mööb
lit. Suure kära peale joosti üm britsevaist m ajust vaatam a, mida ü l i 
õ p i l a s e d  teevad. Sündm uskohale saabunud m ajandi juh ti ehm a
tas üks arukaotanu tahtlikult nii, et see oleks peaaegu rabanduse saa
nud. Peost räägitakse selles kolhoosis veel siiam aani kui сpõrgust», 
kui «põrgupeost». Kolm  rühm a ei kom prom iteerinud m itte ainult en
nast, vaid. kogu EÜE-d, kõiki üliõpilasi.

«K U IV  SE A D U S» Ü LI ÕP ILA SM A L E  VA S  ON SÕ N A K Õ LK S, M IS  
AJ AB OMA S IS U T U S E  TÕTTU N AE R M A ! SE L L E  S1SU TU SE  O LE
ME PÕ H JU STAN U D  ME I E  ISE .

Kas pole joom arlus ühiskonnavastane tegevus?
Kui jah (ja  seda k ind lasti), siis võib meelde tuletada põhiseaduse 65. 

paragrahvi (m inu  sõrendus): «N SV  Liidu kodanik on kohustatud aus
tam a teiste isikute õigusi ja seaduslikke huve, o l e m a  l e p p i m a t u  
ü h i s k o n n a v a s t a s t e  t e g u d e  s u h t e s  n ing igati kaasa aita
ma ühiskondliku korra kaitsele.»

M inult on küsitud, kas ma järgm isel suvel veel Eesti Üliõpilaste 
Ehitusmcdevasse lähen. E l lähe.

R A IM U  H AN SO N

TIINA MERIRAND *  Ilmar ANVELDI joonistus

Z T n s v  fW V k i  I I  9  f  !üeP?olne- Tööd palju, aega vähe -  в 111 I ill • • jouab see maainimene arsti ukse 
taga  passida. Iseasi kui ju s t  koju 
tullakse. Ega siis häda anna häbe
neda. Pealegi kui tõsisema vea kor
ral kohe saatekir i kaasa antakse, 
mis lubab spetsialisti juurde väl
jaspool järjekorda. Abivajajate  and
med anti haiglasse, et tohtritel 
oleks parem ülevaade. Malevlastel 
oli lisaks otsesele praktikakasule pä
ris põnev mööda talusid ja inimesi 
käia. Haigused jätsid  ruumi m uu
delegi muredele ja  juttudele. Sai 
jälle kord jalad tugevasti vastu 
maad ning pilgu pisut sügavamale 
ümbritsevasse ellu.

Work isn’t a rabbit — seisis Kii- 
dl rühma lipul. Ju s t  sellepärast ma 
ehitamisest kirjutama ei hakka. Küll 
võivad kiirendatud liikumise aja- 
hämarusse ette võtta kiidikate suu
red teod, k u i . . .

Niisiis kiidikad ja EÜE.
Rühma arstidel läks rühma muu

sikute peale meel kadedaks. Said 
teised ülearugi hea laulupraktika, 
aga  nemad pidid kõik oma teadmi
sed rakuravisse koondama. Kes siis 
omal maal kuulus on? Nii marsiti- 
g i . . .  lähimasse haiglasse, kust 
peaarsti juhatusel viis tee ümber
kaudsetesse taludesse. Kasu oli mit- «Et saaks toredam,» ütles kildl-

kas ja lasi käiku õnnemängu. Või
malust võita pakuti piirkonnas pal
judele n ing kellel vedas, sõitis m a
levast koju uhiuuel ja lgratta l .

« . . .  ikka toredamaks,» ütles kii- 
dikas ja pidas maha ühe õige ma- 
levalaada. Ostan-müün-vahetan-pe- 
tan . . .  Nalju, rühmaatribuutikat; 
isetehtud, isekäivaid imeasju, sau 
nas leili, parimaid palasid — šaš- 
lõkki ja muusikat. Laadamõnud olid 
täielikumad sellel, kelle laadapaun 
tulles parajalt  suur. Ainult saama 
peale vähemalt malevas küll minna 
ei tasu.

Paljudele üritustele, mis maha 
peeti, olid aluseks Kiidi varasemad

traditsioonid. Kolmandat aas ta t  lip
pasid tähejooksust osavõtjad Rõu
gest Võrru. Neid toetasid ja lapaa
rid naaberrühmadest.

See oli suurte tegude aeg ning 
ometigi tunduvad praegu kõige 
tähtsam ad mingid hetked, mingid 
uued väärtused inimestes ja  töös, 
mis tegelikkusel sinu jaoks varuks 
olid. Veel tundub olulisena see, et 
Kiidil jõuti alkoholi matmiseni. Üle 
hulga aja kogemus sellest, et ilma 
viinatagi osatakse lõbusad olla. Kui 
haruldane see on, teab juba iga 
malevlane ise.

Nüüd veel pealkirja taha piste
tud kirjavahemärkidest.  Küsimärgis 
peitub tegelikult terve rida küsimu

si rühma hinnangu ja hindajate 
kohta. Ning ka mõte, et kas prae
guse süsteemi juures on ikka nif, 
et pingerea etteotsa sattunud rühm 
oli ka malevlasele hea. Ja  see koht 
on küll oluline — vähemalt rühma 
juhtkonnale —, tööd hinnatakse ju 
selle järgi. Võib-olla mõõta rühma 
hoopis üheskoos ärapõletatud kami- 
napuude v õ i . . .  joodud alkoholi 
järgi?

Üritused. Tore, aga mis nende 
taga  on. Isegi lehes lööb tihti vaht 
läbi. Hüüumärk on tõestamaks teis
tele, et Kiidi puhul seda ohtu ei ole. 
Oli küll tore rühm.

KATRIN SAKS



išiin iclesse lum e jä r e le
Ülikoolis on juba traditsiooniliseks saanud matkad Hibiinidesse tä 

his tamaks Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva. Nii oli selgi aastal.
Meie grupil a lgas marsruu t väikesest Neftjanõje Peski jaamast, kus 

soojast vagunist tuli hüpata koos seljakottide ja suuskadega pimedus
se — otse kruusatatud raudteetammile. Rongi lahkudes leidsime end 
vinge tuule käest, nii mõnigi silus oma marrastunud põlve ja otsis 
pimeduses ahastusega seljakotti, kartes, et see võis suure kiirusega 
rongi jääda. Aga ei sõitnud ükski neist pampudest ära, tuli-vaid hoo
likamalt kobada siitsamast tihedast lepavõsast.

Esimestel päevadel valmistasid Hibiinid meile tugeva pettumuse. N a
gu eelmiselgi aastal oli lund kesiselt ja  seal, kus teda oli, polnud või
malik suuski alla panna. Nii me siis läksime, suusad seljas. Alles pä
rast seda, kui mõni mees oma kalamehekire ta ltsutamiseks oli tulutult 
mägijõest (enne õhtusööki) kala püüdnud ja selja taha oli jäänud ka 
igavesti tormine Jumegori kuru, võisime mõnu tunda suusatamisest.

Tõusul Lõuna-Tšorgorile näis õnn meiega olevat: hommik oli selge 
ja  tuuletu. Kuid lõuna paiku, pärast kirjade vahetamist kurul selgus 
äkki, et olime mähitud tinajasse udusse n ing platoole minemisest tuli 
poolel mäeveerul loobuda. Sama lugu kordus tõusul Fersmanile.

Ilma sellised kapriisid tahtsid nii mõnelgi noorel matkajal tuju alla 
viia, kuid ikka jõudis mõne kogenuma rännumehe poolt õigel ajal vi
satud nali pinge ära m aandada ning ega seljakottki siis enam nii 
ha las tam atult raske tundunud. Matka lõpuks jõudsime Kirovskisse. 
Linn ise tundus oma öises tuledesäras lausa irreaalsena, hajutatud tae
valaotusel joonistunud mägede piirjooned pigistasid värvilises neoon
kir jas edvistavad linnatänavad pigimusta raami.

Matkal käies nägime toredaid episoode loodusest n ing  lävi
sime huvitavate inimestega. Kindlasti võib arvata, et Hibiinidesse kor
raldatud matkad kujunevad edukaks hoovõtulauaks eelseisva talituriaa- 
di organiseerimisel. Tuleks ka loota, et komsomol ja spordiaktivistid 
seda üritust niisama innukalt toetaksid ning et mõni ametimees orna 
energiat noorusliku entusiasmi mahasurumiseks vähem kasutaks.

P E E P  PIIRSALU

^  Jälle suusad se lg a  ja edasi H ibiinidesse lume poole.
Peep PIIR SA LU  ja Jaan KOLBERGI foto

Võit teist aastat järjest
Nagu juba tavaks saanud, korraldatakse novembrikuu viim asel reedel Toome 

raam atukogus inform iin. Seekordne Jõuproov toim us 25. nouembril ja  oli arvult 
kahele stkiim nes.

Et informi nii kaasalööjate põlvkonnad on selle  aja  jooksul juba mitu korda 
vahe.unud, tasuks vahest lä tlastele  ü liõp ilastele  m eenu.ada, kuidas see  üritus 
algu se  sai.

Mõte võ istlu sest, kus ü liõpilased  saaksid nä'data, kuidas nad orienteeruvad  
raama ukogu_ teatm estus, sündis to llea eg se ’e  b bliograaf aosakonna töötaja'el 
Elsa Kudul ja  Aime rä ~ n a k v il 1968. a. 1938/67. õppeaasta a lgu l pandi paberile 
võistlu se  juhend, sõnadest informatsioon  ja viktoriin  tu'eta'I nimi n in g  7. ok
toobril 1936 avalda i ül kooli lehes esim ene tu tvustav  artikkel.

Suure ringi ülesandeid lahendas esim esel aastal vaid üks üliõp lane — ajaloo
tudeng V. Tõnso —. keile v astu stes pslnud ainsatki v ga  n in g kes seega  kon- 
kuren.silu lt, kuid siisk i teen itu lt pä v:s esim ese auhinna. Es'm ene inform iin  
v ä k e s e le  r ingile pee i ülikooli kohv kus 7. oktoobril 1988. a. ja  se lles t võttis  
osa vi s võistkonda, kokku 15 võ istleja t, ne st 2 tütarlapsed.

Nüüd aga lähemalt seekordsest införmiinist. 18. novembri lehes aval
datud suure ringi küsimustele vastas 8 üliõpilast. Neist oli parim 
Aarne Kurjama rakendusmatemaatika IV kursuselt , kes kogus maksi
maalsed 13 punkti. Napilt jäid 2,—3. M.-K. Tammeveski (õigust. 1976. 
a. lõpetanu) ja J. Kasmel (arstit.  VI) 12,5 punktiga.

Väikesele ringile kogunes 25. novembril 7 võistkonda, ent sel aastal 
oli kahes võistkonnas kolmas liige puudu, nii et võistlejaid oli kokku 
19, neist ainult üks tütarlaps.

Kataloogide tundmises olid võistkonnad võrdsed, kuid teine voor, 
kus 30 min. jooksul tuli leida teameteostest vastused 10 küsimusele, näi
tas  selgelt, mis maksavad kogemused. Need, kes juba varasematel aas 
tatel kaasa teinud, olid kiiremad ja täpsemad. Kolmandas voorus, kus 
tuli ära mõistatada antud neljast vastusevariandist õige, suurendasid
1. ja 2. vcistkond oma edumaad teiste ees veelgi. Neljas voor — dia- 
gonaalviktoriin — oli kavas alles teist aastat.  Siin tuli ajakirja ühest 
aastakäigust  6 min. jooksul leida vastused kahele küsimusele. Selle 
ülesandega tulid kõik võistkonnad ühtviisi hästi toime ja  said igaüks
2 punkti.

Viimases voorus oli vaja sel aastal rääkida teemal «Üliõpilane ja 
raamat». Parimaks hindas žürii eesotsas dots. H. Palametsa ja r a a 
matukogu direktori L. Peebuga 2. võistkonna esinemist. Kokkuvõttes 
saavutaski teist aas ta t  jär jest esikoha 2. võistkond koosseisus T. Sarv, 
T. Sildmäe (maj. II) ning T. Sildmäe (maj. 1976. a. lõpeianu). Tu
lemuseks jäi 33 punkti, 32,25 punktiga jäid napilt teiseks A. Kukner, 
Bi Looga ja S. Nazarenko (arstit.  IV), kes muide olid parimad üle- 
eelmisel aastal.  3.—4. kohta jagasid  õigusteaduskonna II ja  ars t i tea
duskonna VI kursuse võistkonnad 29,5 punktiga.

P äras t  autasustam is t jagas  informiini juhtinud dots. H. Palamets 
oma hiljutise Vietnami-reisi muljeid ja näitas diapositiive.

Esikohale tulnud võistkond ning samuti suure ringi võitja võivad 
nüüd hakata reisiplaane pidama, sest informiini reglemendi kohaselt 
saavad nad sõita mis tahes ÜTÜ konverentsile NSVL Euroopa-osas.

IMBI PELKONEN

MARICA ALAKÜLA

Taidlus ülevaatuse kokkuvõtva  loo jä tkuks (v t. «TRÜ» nr. 35) veel 
pilguheit iga teaduskonna esinemisele. A lustagem  pingerea lõpust.
IX— X koht

Ajalooteaduskonda esindasid, psühholoogid rootsi-norra lugulauluga  
«Frithjof». H äm m astas, et polnud vähim atki lavalist m ängu. K üm m e
kond inim est seisis poolringis ja  pilguga jääg itu lt raam atu küljes rip
pudes luges maha üht m uinasjuttu . Kuidas loeti? Ü ksteist jälgim ata: 
Frithjofl arm sam  püüab dialoogis tem aga m ing itk i kon takti saavutada, 
kuld noormees ei võta vedu. Südantlõhestavaid  sõnu arm astusest ei 
saatnud ainuski pilk neiule, kellele sõnad m õeldud olid. M uljet rikkus 
ka raam atu saatm ine käest kä tte  viie inimese võrra lähtepunktist kauge
male. Need paar lauset oleks kü ll võinud ümber kirjutada. Kõige vaba
m alt valdas teksti ju tusta ja  Karin Peep. Tem alt saab ilm selt ka teada, 
m iks valiti ettelugem iseks ju s t «Frithjof», aga m itte näiteks mõni eesti 
m uinasjutt.

Elada mansardkorrusel
Arstiteaduskonna ravi- ja pediaatriaosakonna kuus tü tarlast pakku

sid  hindam iseks program m i «Elust ja inim estest» B. A lveri, E. Niidu  
ja A. Suum ani luulest. M ulle on siiani m õistatuseks, kuidas suudetakse  
sääraseid autoreid lugeda nii tuim alt, ilma igasuguse suhtum iseta  loe
tavasse. Tahaks loota, et see oli ting itud  närvip ingest ja vähesest har
jutam isest.
VIII koht

M atem aatikateaduskond. K avalt loeme: <rSõjavastane luuleprogram m
B. A lveri, J. Sm uuli, M. Kesamaa luulest». E sita ja iks küm m e tütarlast. 
Program m  sarnanes arstide omaga. E dasim inek siiski oli — loeti pea
aegu peast, lugejad vahetasid laval kohti. E sineti üldiselt pingevabalt, 
kuid ei suudetud end jä lg im a panna.
VII koht

M ajandusteaduskonna ülesastum ine oli kahes osas: (1 ) valik rebase- 
tarkusi ja tarkusi rebastest eesti rahvatarkuste baasil, näiteks: rebane 
ei seisa kotis; kõik pole rebane, m is haiseb jne.; (2 ) sotsioloogiline  
uurimus endiste ja praeguste K KT üliõpilaste kohta. Ilm selt taheti nal
ja heita kehakultuurlaste üle, kes planeeritult pidid m ajandusrahvaga  
ühel õhtul esinema. K üsitletavaiks valiti naissportlased ( noormeeste ke
hastuses). K üsim used (K uidas võrgutada noormehi? M issugune on 
meesideaal? jm t.) olid tegelikult m itte m idagi pakkuvad nagu vastu- 
sedki. A nkeedi läbiviija ei suu tnud  köitvat, vaim ukat kom m entaari pak
kuda n ing kordas ennast, m is m uutis kava venivaks. Vaatem änguline  
osa oli külla lt hea tänu rahvuspäraselt riietatud ja kepslevatele küsit- 
lusalustele. Pärast küsitlu st ilm us lavale dr. N oorm ann, uurimuse ju 
hendaja. Ta oleks võinud parodeerides «Nooruse» tasem est veidi üle 
olla.
VI koht

Füüsikaosakond. E sita ti kolm  etüüdi pluss kirjanduslik laastuke. 
E tüüdidega oleksidki füüsikud  pidanud piirduma, sest laastuke ei and
n u d 'ka va le  küll m idagi juurde. N im elt esitati ü ld tun tud  looke P im e
dast Peetrlkesest, kellele ema lubab, et ta ühel päeval nägijaks saab. 
Päev osutub 1. aprilliks, lubadus aprillinaljaks.

Selleaastased esm akursuslased tõstsid  siiski m õneti füüsiku te  mainet.

V koht
Keem iaosakond. A teistlik  loeng Boccaccio «Dekameroni» ainetel. 

Stseen  noore neiu palverännakust kõrbes. Väga hästi lavastatud. Ka 
kostüüm id olid asjalikud. «Loengus» tõsta ta tud  teema  — usupim eduse  
vastu võitlem ine  — oleks pidanud lõpuks siiski m ing i ü ld ista tud kokku
võtteni viima.
IV— H koht

B ioloogia-geograafiateaduskond. Jälle vanasõnad ja oma sõnadele 
laul rebastest «Rebaste rock», lõpetuseks loosung «Kõik ülikooli reba
sed, ühinege!» Kogu show 'ga said hakkam a vaid kolm  kostüm eeritud  
tütarlast. L isaks istus veel keegi ja puhus seebimulle. Kas kujund?

Teine pool kavast kuulus ühele mehele, kes oma teaduskonna kõrgele 
pjedestaalile tõstis. E lm ar Trink esitas m eisterlikult ühe puhta etleja- 
numbri, lugedes O. Lutsu fö ljetoni n ing põim iku J. Üdi luulest tin g 
liku pealkirjaga «Oma särk on kõige ligem». Sa ll u lja lt üle õla, kaabu 
silm il ja kitarr käes, tuleb ta pärast Lutsu-lugu uuesti lavale .hoopis 
teise inimesena. Laulab n ing loeb Üdi luuletusi nii, et saalil pole m ahti 
hingegi tõmmata. Just paras ühe-mehe-kava pikkus, sisem ine rütm  n ing  
väljapeetus olid edu pandiks. Selleaastase «Parima etleja» nim etusel 
on palju kaalu ,

(Järgneb.)

TRÜ ja EPA 
diskorid !

Tuleme kokku diskorite klubi asu
tamiseks TRÜ klubisse esmaspäe
val, 12. detsembril kell 20.

Botaanikute 
pidupäev

ÜTÜ botaanikaringi 30. aas ta 
päeva puhul sõitis poolsada botaa
nikut, teiste bioloogiaharude esin
dajat ja a lga ja t  tudengit 26. no
vembril Viljandi rajooni Tipu kül
la botaanikute praktikabaasi.  Suvis
te lopsakate luhalagendike asemel 
laiusid mõlemal pool Halliste jõge 
laiad veeväljad. Sügisene suurvesi 
oli kõrgseisus.

Endise koolimaja saalis toimus 
ringi aastapäevale pühendatud pidu
lik koosolek. Avasõnad ütles bo taa
nikaringi juhendaja prof. H. Trass. 
Ringi tegevusest läbi kolme aas ta 
kümne andis ülevaate praegune esi
mees Tiiu Veski. Huviga jälgiti dip
lomand Ülle Reieri ettekannet raba- 
murakast. Prof. V. M asing rääkis 
diapositiivide vahendusel oma reisi
dest Soomemaa rabadele. Hiljem is
tuti lauas, peeti maha viktoriin bo
taanikast, ringi ajaloost ja  rahva
luulest, tantsiti -mängiti .

Teisel päeval tutvustas prof. V. 
M asing salapärase rabaga seotud 
lahendatud ja seni veel lahendama
ta probleeme. Seejärel üritatigi koos 
minna raba vaatama. Kaugele siiski 
ei jõutud, sest mõlemale sealsele 
rabale pääsemiseks oleks vaja läi
nud paati. Mõnel entusiastil  õnnes
tus m ärgade ja lgade h innaga siis
ki eesmärgile jõuda.

Tartusse tagasi tuldi uute huvita
vate ürituste plaanidega.

TAAVI TUULIK

TRÜ 
tudengite laul 
Loode-Eestis

25.—27. novembrini oli TRÜ Aka
deemiline Naiskoor kontsertreisil 

T artu—Vana-Vigala—Märjamaa 
—H aapsalu—Tartu.

Esimesel pikemal peatusel Vana- 
Vigalas tegi M. Aitsami nimelises 
maakutsekoolis koori uus repertuaar 
läbi «tuleproovi». Tulevased meh
hanisaatorid polnud aplausiga kit
sid. õ h tu l  keerlesime üheskoos tan t
suringis .

Ka järgmises esinemispaigas — 
Märjamaa uue keskkooli saalis — 
meeldis kuulajatele tudengite laul. 
Kinnituseks lillekorvid ja tugev ap
laus.

Järgmisel päeval laulsime juba 
Haapsalu kultuurimajas. Kohalik 
ajaleht «Töörahva Lipp» oli jõud
nud anda ülevaate meie koorist (fo
to ja intervjuu koorivanemaga). 
Eriti soojalt võeti haapsalulaste 
poolt vastu V. Tormise «Lüpsiloits» 
ja M. Härma «Kui sa tuled, too 
mull’ lilli». Kontsert lõppes üliõpi
lashümniga «Gaudeamus».

TRÜ Akadeemilise Naiskoori kont
sertkavas oli peale eesti autorite 
M. Härma, V. Tormise, M. Saare, 
G. Ernesaksa ja E. Mägi ka 18. 
ja 19. saj. heliloojate G. Martini, B. 
Britteni, J. Brahmsi jt. teoseid. 
«Laulud on saanud selgemaks, ees 
seisab ju semestrikontsert ,» nõnda 
ütles kontserdireisi lõpetuseks dir i
gen t Vaike Uibopuu.

ESTER SU URPERE

Lugupeetud  
toimetus!

Üleeile kella nelja paiku tormas 
minu intri tuppa üks aspirant,^ har- 
iavars pihus, silmad verdunud ja 
käed närviliselt tõmblemas. Looma 
hüpetega — sest inimene niiviisi ju 
ei tee! — oli ta mu stereogrammo- 
foni juures n ing peksis selle kõla
rid puruks. P ä ras t  raadio ka.

Ma olin rabatud, sest kell neli 
on ometi öine aeg, siis ei kolata 
võõrais tubades, nojah, ning pealegi 
koputamata . . .  Hea grammofon 
oli; minu kallis Malle, kes elab kaks 
korrust allpool maja teises tiivas, 
ütleb ikka, et ta läbi une kuuleb, 
nagu mängiks kusagil üks punt, 
niimoodi tasa-tasa . . .  Ja  üleeile oli 
mul pealegi uus plaat, kihvt ja  kal
lis, oleksin teda veel tosin korda 
jä r jest kuulanud! Tõsi, alguses kip
pus toauks kõige magusama koha 
peal lahti põruma (ta käib meil 
üldse halvasti, sest see krohv ei sei
sa seal seinal mitte üks raas),  aga  
ma pöörasin kõlarid natuke kõrva
le ning toppisin piida vahele aja
lehti.

Kui siis see naabersektsiooni hai
ge inimene naljakalt suud li iguta
des mu head pilli purustas, seisin 
ma soolasambana ega suutnud õi
guse kaitseks midagi ette võtta. Ko
he, kui muusika katkes, hakkasid 
minu kõrvu kostma aspirandi ine
tused. Seda ma arvasin, et ega üks 
suu liikumine head ei tähendal Lah
kudes mühatas ta veel, vist minu 
õnnetut ilmet nähes, et muretsegu 
ma uus transis torraadio india viisil, 
«Horisondis» olevat seletus sees,. 
Siis minevat mul paremaks.

Kui ma Malle käest nõu küsisin, 
siis ta ainult naeris ja ütles, et
1974. aasta  detsembrikuu «Horisont» 
selle Mark Sinisoo looga olevat tal 
kodus.

Nüüd on siis mu pillid ja pea- 
vahendid lõhki ja toas nii nukker. 
Lugupeetud toimetus, mis ma pean, 
tegema?

INTRIELANIK

Lugupeetud 
intrielanik/

Toim etus, konsulteerinud tuntud  
m uusikapsühholoogi L. P astingu  
ja populaarse keksuoloogi dr. Moor- 
m anniga, arvab, et Sul on täiesti õi
gus. M uusika avardab tundem aail
ma ning Sinu vajaduses teda kuu
lata pole m idagi taunim isväärset, 
küllap seda m õistab ka M alle, kel
le vastu  Sa ole sõbralik ja tähele
panelik.

Nim etatud aspirant on kahtlem a
ta õela h in gega  inim ene, võim alik  
ka, et ta oli päeval töötanud või 
ehk kavatses seda järgm isel päeval 
teha. Pole välistatud ka võim alus, 
et ta lle  m eeldis rohkem s e e  m uu
sika, m is kostis tem ani teispoolsest  
naabertoast n ing Sinu m uusika se 
g as kuulam ist. M aitse üle ju ei 
vaielda.

Toim etus

Kas te o lete juba käinud karika* 
tuurinäitusel?

Filmihuvilistele!
Prof. J. Lotmani erikursus «Fil

m ikunsti alused» on iga l laupäe
val kell 14 ph. aud. 127.

Marksismi-leninismi 
ülikooli kuulajad! ]
Järgm ised õppused kõrgkoolide  

osakonna kuulajatele toim uvad 14. 
ja 21. detsem bril: I kursusele kee
m iahoone ringauditoorium is kell 18 
ja II kursusele Vanem uise 46 ring
auditoorium is kell 18.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»} 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17 19. III.  Cksiknumbr« 
hind 2 kop. Teil. nr. 5015. MB-07352.



XXX aastakäik

Rahvakontroll

Kuldas 
valvatakse 
raamatuid

teadusraam atukogu rahvakontrol
li komisjon kontrollis oktoobris-no- 
vembris raamatukogu hoonetes va l
ve tööd ja uste lukustatust.  See v a 
jadus tekkis seoses raamatute ka
dumisega lugemissaalist  ja hoidla
test.

Toome raamatukogu olukorda 
kontrolliti varahommikusel ajal 
enne kella 8 , kui raamatukogu on 
avatud koristustöödeks ja kõik 
töötajad pole veel tööle saabu
nud. Toome raamatukogus oleks 
vajadus ka öövalve järele. Samuti  
tuleks ümber korraldada päevane  
valve, sest praegune valvelaua asu
koht teise korruse fuajees jätab kõik 
alumisel korrusel toimuva vaateväl
jast eemale. Ümberkorraldusi saab 
teha siis, kui hoone esimesel korru
sel valmib maja stiilile vastav  val- 
veruum, mis on praegu pooleli.

Õpperaamatukogu hoone (K ingis
sepa 15-a) valve ülesandeid täida
vad esimesel korrusel töötavad rii
dehoidjad. Kontrollreidi ajal olid 
hoidla uksed lukus ja võtmed riide
hoidja käes. Välisukse võtmeid saab 
ainult allkirja vastu peahoonest.

Pikemaajalisel vaatlusel selgus,  
et õpperaamatukogu riidehoidjaid 
paigutatakse tihti ajutiselt ümber 
teistesse majadesse. Nendel aegadel 
valve maja alumisel korrusel tege
likult puudub. Alaline päevane va l
ve puudub ka Tiigi t. 78/80 majas.  
Rangemalt on valve korraldatud 
Vanemuise t. 33 filiaalis ja Sõbra t. 
hoidlas, kus eeskirjadele vastavalt  
saavad hoone võtmeid kätte ainult 
kindlaksmääratud isikud allkirja 
vastu.

Teadusraamatukogu hoonetes ilm
nenud puudujääkidest valvesüstee
mis informeeriti raamatukogu di
rektorit ja TRÜ haldusprorektorit. 
Puuduste kõrvaldamiseks tehti mit
meid ettepanekuid.

1977/78. õppeaasta sügissemestril  
on TRU TR rahvakontrollil  veel  
ette nähtud kontrollida raamatuko
guhoonete kütmist ja valgustust.  
Omaette ülesanne on uue raamatu
koguhoone jaoks tehnilise s issesea
de ja mööbli tellimise kontroll.

ELVIIRA BRIK

Ministri käskkiri
NSVL KKEH M inisteerium  tänab 

aktiivse osavõtu eest m etoodilise do
kum entatsiooni väljatöötam isel ja 
vene keele teaduslik-m etoodilise nõu
kogu korraldatud üritustes pideva 
osalem ise eest Kiira ALLIKMETSA  
ja Antidea METSAT.

Rektor õnnitles
A gnes OJAVEERT 75. ja Astrid 
POMMERIT, Aksel KOORITSAT, 
Väino M ANDLIT, Helju TÄLLI, 
Olaf RAJAVEED 50. sünnipäeva  
puhul.

Rektori käskkiri
A ktiivse osavõtu  eest ü liõpilastöö

de konkursi laureaatide autasusta
m ise aktuse ettevalm istam isel ja 
läbiviim isel avaldan kiitust JOHAN
NES TAMMEORULE, UDO RE1- 
NOLE, REET KÄSIKULE, VEL
LO PEEDIM AALE, MIIA TAM
M EORULE, TIINA N U G ISELE, 
TOOMAS PÜVILE, TOIVO MAI
M ETSALE, ARVO KÄÄRTILE, 
AIM E M ETSM AALE, A N NE TA
LILE, MERIKE VENTILE
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Ü L I Õ P I L A S T  EA D U S E P Ä E V

#  Kõrg- ja keskerihariduse m inistri asetäitja H. Perem ees annab I jär- 
g u diplom i Tõnis Sildm äele. A  Tee suurde teadusesse viib ü liõpilasteaduse kaudu.

Konkursid on moes. Nad on vajalikud, hinnatud ja stimuleerivad.  
Selgitame välja parimaid sportlasi,  isetegevuslasi,  joonistajaid, kirjuta-

taid, t õ lk i ja id . . .  Üliõpilaste — tulevaste teadlaste ja spetsialistide  
;aalukaim konkurss on aga kahtlemata üliõpilaste teaduslike tööde  

konkurss. Igal aastal selgitatakse välja parimad üliõpilasteadurid tea
duskondades, kõrgkoolides,  vabariigis,  üleliidulises ulatuses. Aasta vii-’ 
masel kuul tehakse kokkuvõtteid. Igas  detsembris saab üks vabariigi  
kõrgkoolidest au kutsuda kokku parimad ja jagada neile tunnustust.  
Tänavu oli peoperemeheks meie ülikool.

Gooti kirjas, UTU öökullimärgiga kutsekaart tõi läinud reedel üli
kooli aulasse kokku 1977. aasta parimad üliõpilasteadurid — vabariik
liku ÜTÜ konkursi laureaadid.

Rektori ja ülikoolipere nimel tervitas kohalviibijaid rektor prof. Ar
nold Koop.

Eesti N S V  TA president Karl Rebane: «Tõeline teadus nõuab ig a 
ühelt ausat,  kriitilist ning enesekriitilist suhtumist, et hinnata teiste 
ning iseenda tulemusi. Hinnaalandus teaduses viib keskpärasuse v o 
hamiseni,  see  omakorda takistab tõeliste tippude õ igeaegset nägemist  
ja toetamist.»

Tänasest üliõpilasest saab tulevane teadlane. Sellele tuleb mõtlema  
hakata juba varakult.

UTU vabariikliku nõukogu esimees dots. Johannes Tammeorg tegi  
kokkuvõtte 17. aastakonkursi tulemustest.

ERIALAKONKURSSIDEST.
Sel aastal- vaadati läbi 813 tööd. Suurima panuse aridis TRU 371 

tööga (TPI — 225, EPA — 131, TPedl — 66 , ERKI — 17 ja TRK — 
3).  Võrreldes mullusega on ülikoolilt 46 tööd rohkem. Rõõmustab noo
remate kursuste suur osatähtsus (165 esitatud uurimust). Nii näiteks  
sai TRÜ bioloogia-geograafiateaduskonna II kursuse üliõpilane Indrek 
Tootsi töö tuumavalkude uurimisest soovituse suunamiseks üleliiduli
sele konkursile võrdselt vanema astme töödega. Töid hinnati kümnes 
erialakomisjonis. Lähemalt mõnest neist. Humanitaarteaduste  hindamis
komisjonis oli vaagim isel 122 töö (TRU-lt 113) väärtus. Kõrgemaid 
auhindu pälvisid ülikooli juristid. J. Tammeorg märkis ära V kursuse 
ajalooüliõpilase Villu Tamuli tööd «Professorite  instituut Tartu ülikoo
li juures 1828— 1938». Meditsiini,  loodusteaduste ja kehakultuuri eriala
le esitati 107 tööd (TRÜ-lt 106). Arstiteaduse alal väärivad esiletõst
mist kaks eksperimentaalset uurimust farmakoloogia alalt, autoriteks 
Veiko Vasar ja Eero Vasar raviosakonna IV kursuselt. Keemia ja kee
milise  tehnoloogia komisjon hindas kõrgelt keemiaosakonna V kur
suse üliõpilase Natalja Paltusova tööd. Rekordilise arvu töödega esi
nes ka sel aastal 'majandusteaduste erialakomisjon. J. Tammeorg tõs
tis esi le V kursuse majandusüliõpilase Tõnis Sildmäe tööd «Elulaadi o l
melise  keskkonna kirjeldamine statistiliste meetoditega.»

Kõigi ülikoolist pärit laureaatide nimed on avaldatud möödunud 
reede ajalehes.

ÜHISKONNATEADUSTE KONKURSIST.

Ühiskonnateaduste alal laekus vabariiklikule konkursile 102 tööd, 
suurim arv, mida nende teaduste valdkonnas kunagi vabariiklikule 
konkursile on esitatud. Kõige rohkem töid —  42 — esitas TPI, ülikoo
list võistles 25 tööd. Töid hinnati 5 sektsioonis.

Filosoofia alal on meil tase viimastel,  aastatel üldiselt kõrge olnud, 
seda tunnistavad kohad üleliidulistel konkurssidel.  Sel korral tõstis  
žürii teiste hulgast välja Sulev Kannikese (õigust.)  töö «Vägivalla  
probleem K. Marxi ja F. Engelsi  töödes», andis sellele I auhinna ning  
soovituse üleliidulisele konkursile. ÜLKNÜ ajaloo ja kaasaegse noor
sooliikumise alaste tööde hulgast märkis žürii ära Ene Remmelga ja 
Leelo Annsaare (ajaloot.) kollektiivse uurimuse Soome kaasaegse noor
sooliikumise probleemidest.  Vabariikliku konkursi diplomid ühiskonna
teaduste konkursilt said TRÜ-st veel Priit Raudkivi (ajaloot.),  Ljudmil
la Gorbenko (arstit.) , Viljo Saldre, Ester Sank, Heiki Aasaru (fi lo
loogiat.), Riina Leinbock (füüsika-keemiat.) , Heldi Nurmsoo, Ljubov 
Tš^banenko, Irina Lebakova, Arvo Sirel, Gennadi Kolesnikov, Riina 
Leisik, Mati Nõmmiste, Heve Heinmann, Jelena Bronštein (majan
dust.), Katrin Ratassepp, Anna Petrova (matemaatikat.),  Urve Liin, 
Ants Juske, Svetlana Zagradskaja, Agathe Dalton, Enn U iga  (õigust.) .

Eraldi selgitati  veel välja parimad rahandusalased tööd. Igal aastal  
paneb E N S V  Rahandusministeerium välja preemiad parimatele rahan- 
dusalastele töödele. Tänavu märgiti ära majandusteaduskonna üliõpi
laste Tiina Toomsalu, Natalja Antipina ja Lembit Tindi uurimused.

Ü L E L IID U L ISE ST  K ONKURSIST.

Eesti N S V  kõrg- ja keskerihariduse ministri asetäitja, UTU 1977. 
aasta konkursikomisjoni esimees H. Peremees astus kõnepulti rõõmusõ
numiga. Nimelt märgiti tänavu üleliidulisel konkursil ära 19 tööd Eesti 
üliõpilastelt, neist kuus medaliga. Nii palju auhindu ei ole üleliiduliselt 
konkursilt meie vabariiki varem tulnud. 1974. aastal auhinnati 18 
tööd, 1975. aastal 15, 1976. aastal 14. Tänavusest 19-st auhinnast tuli 
TRÜ-sse 8 , EPA-sse  6 ja TPI-sse  5. Kvantitatiivselt oleme juhtposits ioo
nil, kvaliteedi osas  jääme EPA-le alla — meie kahele üleliidulise kon
kursi medalile on neil vastu panna 3. (Võrdluseks: möödunud aastal 
sai ülikool 3 meie vabariiki tulnud 4 medalist.) Medalid teenisid meie  
ülikoolist ära Miia Tammeorg füüsika-keemiateaduskonnast tööga  
«Üldhariduskooli keemiakursuse informatsioonilis-mõisteline analüüs»  
ja Urmas Sõgel ajalooteaduskonnast tööga «Mõningaid muutusi Nõu
kogude Eesti ühiskonna (küla) sots iaalse  struktuuri arengus arenenud 
sotsialismi perioodil (1959— 1970)». Esimesena mainitud tööd juhendas  
dots. Aarne Tõldsepp, teist prof. kt. Raimo Pullat. Mõlemaid juhenda
jaid autasustati  N SV Liidu kõrg- ja keskerihariduse ministri aukir
jaga. Üleli idulise konkursi diplomid said TRÜ-st Jaak Oja (õigust.) 
töö eest «Looduskaitse eeskirjade rikkumised ja kohaldatavad admi- 
nistratiivmõjutusvahendid» (juh. prof. V. Kelder), Svetlana Krause 
(majandust.) töö eest «Stohhastil ise imiteerimise ühest kasutamisvõi
malusest töötingimuste mõju uurimisel töötajate haigestumisel» (juh. 
E N SV  Kergetööstuse Ministeeriumi osakonnajuhataja V. Loo), Erland 
Peenemaa (füüsika-keemiat.) töö eest «Soolaefekt atsetüülkoliineste- 
raasi reaktsioonile substraatide ja kvaasisubstraatidega» (juh. n. t. t. 
J. Järv), Maia Pullerits (filoloogiat.)  töö eest «Kirja kui ühe kõnete
gevuse liigi õpetamise metoodika» (juh. dots. kt. A. M etsa),  Feliks  
Smorgun. Irina Eichler, Tatjana Šmorgun, Anneli Sinikas, Kai Tam
metalu (arstit.) töö eest «Intrauteriinse loote seisundi hindamisest  
erineva rasedusriski korral fonoelektrokardiograafilisel meetodil» (juh. 
med. kand. U. Leisner),  Jaak Anton (füüsika-keemiat.) töö eest «Eesti  
NS V  pindade temperatuurivälja määramisest lennukilt radiomeetri abil» 
(juh. füüs.-mat. doktor J. Ross).

Ukski üliõpilasuurimus ei valmi ilma õppejõu suunamiseta ja juhen
damiseta. Autasustades parimaid üliõpilasteadureid, nimetati  tänuga  
ära ka nende juhendajaid. Ühiskonnateaduste alal osutus tänavu kõige  
tublimaks juhendajaks filosoofiakateedri dotsent Rem BIum-Russak.  
Tulemusrikka ja aktiivse töö eest üliõpilaste teadusliku töö juhenda
misel said E N S V  Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukirjad 
õppejõududest ÜTÜ nõukogu esimees teaduskonnakirurgia kateedri 
dotsent Udo Reino, üldajaloo kateedri professor Helmut Piirimäe, eesti 
keele kateedri vanemõpetaja Marju Lauristin, kriminaalõiguse ja -prot
sessi  kateedri dotsent Heldur Saarsoo ja matemaatilise analüüsi ka
teedri dotsent Mati Abel.

Tervitussõnad EPA rektorilt Nikolai Kozlovilt. Laureaatide nimel 
tänas juhendajaid ja kõrgkoolide ÜTÜ nõukogusid Jüri Asari. Lõpetu
seks lühiintervjuu kõige kaalukama auhinna saanud värske laureaa
diga.

KUIDAS TULI KÕRGE TUNNUSTUS?
M IIA TAMMEORG, üleliidulise konkursi medaliomanik: «Teema kas

vas välja IV kursuse kursusetööst.  Diplomitöö teemal «Üldharidus
kooli keemiakursuse informatsioonilis-mõisteline analüüs» pälvis vaba
riiklikul konkursil I preemia. Töö esitati üleliidulisele komisjonile ja 
nii ta tuligi.  Sellele eelnesid eksperimendid koolides, töö raaliandme-  
tega, nagu i kka . . .  Kahtlemata ei saa alahinnata juhendaja osa töö  
valmimisel.  On ju tema see, kes suunab ja annab vajalikke juht
nööre.»

MIDA SOOVITATE TULEVASTELE AUHINNATÖÖ DE KIRJUTA
JAILE?

«Tuleb hakata hästi varakult tööd tegema. Siis jõuab asi huvitama 
hakata. Ja on aega sügavustesse tungida.

Ja  veel, vene keelele tuleb suuremat tähelepanu pöörata, et võiks 
töö kohe vene keeles kirjutada.»

REET KASIK, 
KAI LEPIK, 

MATI MÄÄRITS



Teadustöö tulemused 
ja komsomolielu 

juhtimine
A  PAUL KENKMANN, 

kommunistliku kasvatuse 
laboratooriumi juhataja

Ülikooli kom som olikonverentsi otsuses m ärgitakse, et kom som oliaktiivi õpeta
m isel ja  kom som olitöö p laneerim isel on vaja  rakendada kõrgkooli arengu ja  
noorsoo m aailm avaateafaste uuringute tu lem usi. Tõepoolest, nim etatud suundi 
on ülikoolis uuritud aastaid; siin  väljatöötatud metoodika n in g uurim istulem u
sed on la 'a lt tunnustatud. Samal ajal pole nende kasutam ine ülikooli enda 
kom som olitöös (seda nenditi ka ELKNÜ eeim ise kongressi aruandes) veel kuigi 
elav. Järgnevalt v iitam e m õnedele võ im alustele  uurim istulem uste se llesu u n a li
seks kasutam iseks. Kõne all on kom m unis t l iku  k a sv a tu s e  labora toorium i u u r in 
gud.

Esiteks võimaldavad uurimistulemused tutvuda põhjalikumalt üliõpi- 
laskontingendiga. Igal aastal uueneb üliõpilaskond ja samuti iga tea
duskonna komsomoliorganisatsioon. Tänavused esmakursuslased on 
kindlasti  midagi muud kui mullused või tunamullused. Ometi näitab 
pikemaajaline uurimistöö, et kogu meie maa, Eesti NSV, TRÜ ja ka 
iga  teaduskonna, eriala üliõpilaskontingendile on omased teatud suh
teliselt püsivad jooned, mis iseloomustavad just teda ja eristavad teis
test. Nende tundmine peaks komsomoliaktiivile mitmeti kasuks tule
ma, eriti kui veel si lmas pidada, et sots io loogiliste  uuringute tulemu
sed lubavad peale niinimetatud objektiivsete tunnuste (sooline, vanu
seline jne. koosseis, senine elukäik) pilku heita ka ülikoolikollektiivi  
uute liikmete vaim sesse  maailma (eluväärtused, ülikooli ja eriala v a 
liku motiivid, suhtumine töösse ja erialasse, plaanid edasiseks).  V ii
mane on oluline seetõttu, et kuigi ülikooli tulemise tee ja eelnev tut
vus valitud erialaga on ühe ja sama osakonna sisseastujail väg a g i  eri
nev, iseloomustavad juba üliõpilaskandidaatide subjektiivset maailma  
niisugused jooned, mis on omased selle spetsialistidegrupi professio
naalsele moraalile,  kuhu hakatakse kuuluma pärast ülikooli lõpetamist. 
Nende arvestamine on oluline mitte ainult esmakursuslaste  kaasatõm
bamisele ülikooli komsomoliellu, vaid ka komsomolitöö korraldamisel  
kogu stuudiumi vältel.

Uurimistulemused võimaldavad ka hinnata  oma tegevust: mida ole
me sisuliselt saavutanud komsomolitöö ühes või teises valdkonnas?

Võtame näiteks üliõpilaste ühiskortdlik-poliitilise aktiivsuse. Pole  
eriti raske lugeda kokku kursuse, teaduskorina või kogu ülikooli kom
somoliorganisatsiooni liikmete poolt täidetavaid ühiskondlikke ülesan
deid, hinnata nende tähtsust,  iga üliõpilase poolt tehtava ühiskonna-  
töö mahtu jne. Hoopis sügavam  on analüüs aga siis, ktw vaatleme üli
koolis tehtavat ühe lülina ahelas keskkool— kõrgkool— töö spetsialis
tina. Vabariigi kohta olemasolevad andmed näitavad, et korgkool pole 
siin veel mitte kõige tugevam lüli. Paljud keskkoolis ühiskonnatööst  
huvitunud noored ei leia ülikoolis võimalust sellest osavõtuks ja tule
vased spetsialistid ei saa küllaldast ettevalmistust ühiskonnatöö kor
raldamiseks oma töökohas.

Või teine näide. Üliõpilaskomsomoli põhiülesanne on tulevaste spet
sialistide maailmavaate kujundamine. Kuidas hinnata saavutatut? Kas
vatusprotsessi tulemused näitab lõppastmes ära spetsialisti töö ja elu 
—  selle  üle saame otsustada aga alles aastate pärast ja vaevalt on 
komsomolikomiteel võimalik lõpetanuid niiviisi hindama hakata. Prae
guse üliõpilase'maailmavaate kujunemist saab ka puhtpraktilise vaate
nurga alt analüüsida, toetudes üliõpilasnoorsoo väärtusorientatsiooHide- 
alaste uuringute tulemustele.

Siit -selgub muuhulgas, et väärtuste ja orientatsioonide süsteem kui 
teatud tervik kujuneb õppivail noortel välja suhteliselt hilja. Suhtumine  
töösse formeerub ning töö omandab teadvuses kindla koha alles III kur
susel. Uurimistulemused osutavad teatud hulgale  üliõpilastele, kelle 
teadvuses töö tähenduse mõistmine ei jõuagi vastavusse  selle osaga,  
mis tööl meie elus (sealhulgas ka oma hilisemas elus spetsialistina)  
tegelikult on. Tüüpiline on siis suhtumine ülikooli kui vaimsete huvide  
rahuldamise kohasse või meeldivasse suhtlemiskeskkonnasse, aga mitte 
kui õppeasutusse, mille põhifunktsiooniks on noorte ettevalmistamine  
kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistideks. Eri üliopilasgruppide suundus  
seoses tööga ning kõrgharidusega määrab aga ära nende tegutsemise  
ülikooli seinte vahel.

(Järgneb.)

MRU komsomolikonverentsilt
25. novembril toimus Moskva Riikliku Ülikooli aulas komsomoli 44. 

aruande- ja  valimiskonverents, millest oli osa võtma palutud ka TRÜ 
kommunistlike noorte esindus. Esindajateks olid Anne Paida ja Taavi 
Torgo interklubist ning allakir jutanu. Peale meie oli külalisi 12 NSV 
Liidu ülikoolist, samuti Berliini,, Sofia, Budapesti, Varssavi ülikoolide 
komsomoliorganisatsioonide esindajaid jt.

Aruande esitas MRÜ komsomolikomitee I sekretär V. Juzakov. Üli
kooli suurfoorumile oli valitud 25 217 arvelolevast kommunistlikust 
noorest 1501 delegaati. Üliõpilasnõukogu töö aruande esitas selle esi
mees N. Dudkin.

Nii põhiettekannetest kui ka järgnevatest sõnavõttudest oleks meie 
komsomolil mõndagi õppida.

ÜLKNÜ Keskkomitee sekretär V. Zitinjov nimetas orna sõnavõtus, et 
MRÜ oli ja  on meie maa esimene ülikool igas mõttes, et just siin 
tuksub ka meie üliõpilaskomsomoli süda. Üks huvipakkuvamaid sõna
võtte oli NSV Liidu kahekordselt kangelaselt , NSV Liidu kosmoselen
d u d e  polkovnik V. Gorbatkolt. Ta puudutas kosmoselendurite töö mõ
ningaid aspekte ja perspektiive. Kõige tähtsamaks peab V. Gorbatko 
uue inimese kasvatamist.

Konverents möödus väga  pidulikus ja töökas õhkkonnas. Selle kõige 
edasiandmiseks ei jätku ühes lehes ruumigi. Peamine on aga  see, et 
nüüd oleme teadlikud MRÜ komsomoliprobleemidest ja  kohtumisel 
MRÜ komsomolikomitees leidis toetust mõte tugevdada meie sidemeid

edaSPldiSi- SULEV LÄÄNE

Aleixandre ja Ady
E esti kirjanduse ja rahvaluule  

ning  eesti keele ringi ühise piduliku  
õhtu esimeses osas vana kohviku  
rõdusaalis rääkis Jüri Talvet 1977. 
aasta Nobeli kirjanduspreemia lau
reaadi Vicente A leixandre elust ja  
loom ingust n ing  tem a kohast his
paania kirjanduses. E ttekandes oli 
põhjaliku vaatluse all kirjaniku luu 
lelooming.

Tema esimeses värsikogus «Ümb
rus» (1928) on valdav veel nn. puh
ta luule mõju. Seda suunda hispaa
nia kirjanduses arendas 1927. aas
ta poeetide generatsioon, kuhu pea
le A leixandre kuulusid veel Rafael 
Alberti, Federico Garcia Lorca, Ped
ro Salinas jt.

Sürrealistlikud tendentsid, lähene

mine reaalsusele, m aailma tunneta
mine kõigis tem a vastuoludes n ing  
selle tunnetuse laienemine hum anis
mi ja inimese hingelise jõu ü lista
mise suunas — need põhilised joo
ned iseloom ustavad Vicente A le ix
andre edasisi luulekogusid («Mõõ
gad kui huuled», «H äving  või ar
mastus», «Paradiisi vari», «Maailm  
üksinda», «K ogutud luule» jt. E tte 
kande illustreerim iseks luges Jüri 
Talvet oma ja A in  Kaalepi luuletõl
keid.

Teine ettekanne oli pühendatud  
Ungari lüüriku Endre A d y  100. sü n 
niaastapäeva tähistam iseks. Poeedi 
isikupäraseid luuletusi tem a em a
keeles luges A nna W ittenberger. A dy  
elust ja loom ingust tegi kokkuvõtte

" f  Ц  g § _ _  CX _ _ _ _ Vastuvõetud otsuses juhitakse
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. . . . .  , , . helepanu sellele, et ka erialakursus-
ja parteikomitee uhisel novembri- tes tuleb kajastada- konstitutsiooni

neid seisukohti,  mis antud eriainetes  
on olulised. Järgmiseks aastaks tu
leb koostada ja paljundada üliõpi
lastele metoodiline abimaterjal, et 
nad võiksid esineda konstitutsioo
ni kohta Ü P P  raames. Kateedritel 
soovitatakse lülitada erialasse s i s 
sejuhatavate loengute hulka ka 
loeng teemal «60 aastat nõukogude  
. . . t e a d u s t » .  N S V  Liidu KKEH  
Ministeeriumi loal võib eespool ni
metatud materjalide tundmaõppimi
seks kasutada ka erialatunde stat-  

üldrahvaliku sionaarsetes osakondades 10 
ja kodumaa kaugõppes 6 tunni ulatuses.

kuuistungil pidas kõigepealt ette
kande ühiskonnateaduste õpetamise 
ülesannetest seoses NSV Liidu 
konstitutsiooni ja  Suure Sotsialist
liku Oktoobrirevolutsiooni 60. aas
tapäevaga ühiskonnateaduste nõu
kogu esimees prof. J. REBANE.

N S V  Liidu uus konstitutsioon,  
Suure Oktoobri 60. aastapäeva kä
sitlev NLKP Keskkomitee otsus,  
NLKP Keskkomitee peasekretäri ja 
N S V  Liidu Ülemnõukogu Presiidiu
mi esimehe L. Brežnevi esinemised  
konstitutsiooni, selle  
arutamise tulemuste  
aastapäeva juubeli materjalide põh 
jalik tundmaõppimine peab kujune
ma üheks põhiülesandeks kõigi 
ühiskonnateaduste kursuste õpeta
misel. On peetud vastavateernalisi  
loenguid, nüüd toimuvad seminari- 
õppused. On tehtud täiendusi ja täp
sustusi seminarikavades, eksamipi-  
letites, referatiivsete ja võistlustöö
de temaatikas. Materjalide tundma
õppimist on vaja jätkata.

Ja

Elektrokeemia laboratooriumi 
( juhataja  R. Pullerits, teaduslik 
juhendaja prof. V. Past)  kontroiii 
tulemustest kõneles keemiadoktor 
A. TUULMETS.

Laboratooriumi kollektiiv on sa a 
vutanud edu elektrilise kaksikkihi 
ja elektroodiprotsesside kineetika 
uurimisel tahketel elektroodidel, 
juurutatakse originaalset elektro-

keemilist hapnikuanalüsaatorit. V ii
mase viie aasta jooksul on ilmu
nud 137 teaduslikku tööd ning  
kaitstud 7 kandidaadi- ja 1 doktori
väitekiri. On saadud üks E N SV  TA 
aastapreemia parima üliõpilastöö  
eest. Pidevalt korraldatakse teoreeti
lise elektrokeemia alaseid üleliiduli
si sümpoosione.

Kahjuks ei ole suudetud seeria
tootmisse viia hapnikuanalüsaatorit.  
Rohkem tuleks kaasa haarata ka 
nooremate kursuste üliõpilasi. Kuigi  
laboratoorium on kodumaise apara
tuuriga hästi varustatud, puudub 
väga vajalikke importseadmeid.

Laboratooriumi saavutused ja 
kontrollkomisjoni ettepanekud on 
kirjas vastuvõetud otsuses.

TRÜ juures töötavate kvalifikat
siooni tõstmise teaduskondade 
tööst kõnelesid prof. A.-E. KAASIK 
ja dots. A. VAIKSAAR.

Koosolekul hääletati V. Kiigele, 
E. Mäepalule, J. Lokole, J. Maaroo
sile ja  V. Kalitsale dotsendi teadus
liku kutse taotlemise poolt, E. Tal
vistele vanemteaduri kutse taotle
mise poolt ja K. Murule professori 
teadusliku kutse taotlemise poolt.

** __

S / l  ra  t u l e  

in ter klu&isse !
Sisenenud ülikooli peahoonesse,  

peatun teadetetahvli ees. Mis sest, 
et ohtupoolik tuleks raamatu seltsis  
veeta, kindlasti  pakutakse siin m i
dagi meelepärasemat välja. Esi
mesena silma hakanud interklubi 
värvikirev kuulutus otsustab asja: 
Karmen Alber räägib Austraaliast,  
Uus-Meremaast, Singapurist.  Kind
lasti vahva! Võitlen komsomolikomi
teesi pääsme kätte ja õhtul teen ku
jutluses kõnelejaga kaasa tema ek
sootilise reisi. Tajun imetlusega, kui 
erinev võib olla reisimuljete esituse  
tase ja m issuguse  haaravusega, lau
sa meisterlikkusega teeb seda geo- 
graafiaõpetaja Karmen Alber.

Hiljem kuulen veel, kuidas kaks 
vana klubiliiget reisimuljeid ja g a 
vad. Uks Poolast, teine Ungarist.  
Tea kas tahavad laia mängida või, 
ma ju uus nägu? Ei vist,  paistab  
et see polnud neil esimene sõit.

Prooviks õige ka klubi liikmeks 
saada! Jutuajamine presidendiga  
annab õnneks posit iivse tulemuse,  
kuid . . .  m a pole esimene ega  jää  
ka viimaseks soovijaks ja enamiku  
ees on uksed jäänud suletuks. Miks? 
Kena kuulutus, salapärane nimi ja 
meeldivad klubiõhtud meelitavad  
paljusid, kahjuks on rohkesti neid, 
kes enam saada tahavad,/aga mida
gi vastu anda ei soovi.  Klubi efekt
ne väline külg võib asjatundmatule  
toesti jätta mulje kui ainult huba
sest meelelahutuskohast. Tegelikud  
eesmärgid ja töösuunad jäävad kõr
valseisjal tavaliselt tajumata ja on 
tohutult suuremad, kui paljas mee
lelahutuse taotlus. Klubi võtab v a s 
tu ülikooli saabuvaid külalisi, va l
mistab ette giide «Sputnikule» ja 
«Inturistile», hoiab sidet paljude  
teiste kõrgkoolidega, ühendab 
TRÜ-s õppivaid erinevaid rahvusi, 
korraldab üleülikoolilisi üritusi 
(rahvaste sõpruse päevad). V iim as
te plaanis on ette näha suurt tihe
nemist. Kunagine Kolditsa-klubiks 
kutsutu on jälle vana hoo sisse sa a 
nud. Tulevikuplaanid on päris ah
vatlevad mitte ainult klubi liikme
tele, vaid ka liikmeks pürgijaile.

Novembrikuus võttis interklubilasi 
vastu kauaaegne klubi president Tiit 
Koldits ise. Kohtumiselt  jäid kõla
ma tema mõtted: «Interklubi pole 
algusest peale olnud massiklubi.  
Ühes õiges klubis peab valitsema  
intiimne õhkkond, niisugune olu
kord, kus kõik klubi liikmed mitte 
ainult tunnevad üksteist,  vaid . on 
võimelised ka üksteisele midagi  
andma, muidu pole tegu enam klu
biga!» N iisuguse kvaliteedi poole  
on .teel ka praegune interklubi, kuigi 
klubi nimekirjas esineb ikka veel  
mõningaid ainult saamismaiaid, kel
le asemel näeks hea meelega värs
ket tegutsejaverd. Eriti vajab vii
mast varsti tööd alustav majandus
teaduskonna OMA interklubi. Kii
duväärt idee! Kui vaid leiduks roh
kem neid, kes jagaksid E. M. Re- 
marque’i mõtet: «Mitte kusagil ei 
oota midagi ees. Alati tuleb ise kõik 
kaasa tuua.» Tegemisi-toimetusi on 
nii neil kui meil kuhjaga. Ja kui sa  
seda teha ei viitsi, ära ürita saada  
kummagi klubi liikmeks! M aga eda
si intris ja tunne rõõmu rohkest v a 
bast ajast, millega paljud uhkusta
da ei saa!

AIVAR HANSON

Anne V ab arn a  esimene esinemine Tartus
1928. aasta 4. jaanuaril ilm us al

lakirjutanu poolt m itm etes ajaleh
tedes artikleid setu lauluema A nne  
Vabarna 50. sünnipäeva puhul. Pä
rast seda tehti m ulle ettepanek tuua 
Tartusse setu laulu- ja m ängutrupp  
eesotsas laulja endaga.

Tollal ei olnud A. Vabarna käi
nud kaugem al Petserist ja Räpinast.
Leelokoori eeslauljana ta veel ei 
esinenud. H akkasin lauluema jaoks 
koostam a «Seto  leelo ja ilko hulka».
A. Vabarna kodukülast Tonjast võ t
sin truppi 4 lauljat, lauluema sün- 
tiikülast Võporsovost ühe laulja, A.
Vabarna vennatütre A nne Tõplin- 
kovi, M ikitam äe külast kandlem än
gija Ivvo  L innu, Vaartsi kü last viiu
lim ängija Oljoksa Uibo, K agu-Setu  
U ngavitsa külast ku tsusin  truppi A.
Vabarna kõige vanem a lapse M atjo  
Suuvere koos mehega.

3. veebruari «Seto  leelo- ja ilo- 
õdangul» seisim e « Vanemuise» la
val. Kõigepealt tu tvustasin  publiku
le A nne Vabarnat, kellelt oli tollal 
paberile pandud üle viieküm ne tu 
hande värsirea n ing ta 19-aastast 
poega Ivvo t, kes oli nelja aasta  
jooksul em alt üles kirju tanud roh
kem  kui neliküm m end tuhat värsi
rida. P alusin publikut esitada tee
mad, m illel lauluema võiks im provi
seerida. Luuletaja Karl Eduard  
Söö t ulatas sedeli teem aga «Kuidas 
«Postimehe» toim etus leelorahva 
vastu võttis ja kuidas neid seal pil
distati». Räpinlasest helilooja R i
chard R itsing  andis sedeli teem aga  
«Kuidas lauluema elus esim est kor
da autoga Tartut mööda sõitis».
E tnograaf Ferdinand Leinbock (Jü 
ri L innuse isa) esitas teema «Ka
lapüük lauluema kodukandis», va
napoisist eradotsent Villem E m its  
saatis sedeli teem aga «Kas setu  
neiu tuleks Tartu noormehele nai
seks». A. Vabarna hakkas antud tee
madel kaaslauljate saatel leelota- 
ma, m ina kirjutasin rutuga sõnad  
üles ja lugesin publikule ette.

A  Lauluema (keskel) oma trupiga. Seisavad (vasakult teine viiuldaja 
O. Uibo, L Vabarna, kanneldaja I. Lind ja trupi koostaja ning juht 
P. Voolaine.

Edasi esitas trupp üld tun tud  se
tu rahvalaule. Vahepaladena kõlas 
kannel ja m ängiti viiulit.

H enrik Visnapuu kirjutas 8. veeb
ruaril 1928 ajalehes « Vaba Maa»: 
«A nne Vabarna võim ed rahvalauli
kuna on ehtsad ja suureandelised. 
Juba A nne välim us on intelligentne  
ja erinev teistest kaaslastest. «H o
buse kauplemine» oli juba tükike  
commedia dell’arte's/, koguni koori
ga. Väga huvitav õhtu.» Fenno-Ug- 
ria Se ltsi teaduslik sekretär V. Er- 
nits kirju tas «E esti Hõimus» nr. 2: 
«Kogu saal oli vaim ustuses. Loo
detavasti aitab see esinem ine tub
listi kaasa setu elava rahvalaulu au
toriteedi tõstm iseks. E t A nne Va
barna on praegu alles 50-aastane, 
siis võib loota, et ta püstitab seni 
ületam ata ülem aailmse rahvaloo

m ingu rekordi.» B altisaklasest 
m uusikakriitik, poeet, kom ponist 
Carl H unnius kirjutas 6. veebruarit 
1928 «Dorpater Zeitungis», et A. 
Vabarna on «die begabte D ichterin , 
die wackere und treffliche M utter.» 
H unniuse kõrval istus К■ E. Sööt, 
kes näitas ju s t trükim asina a lt saa
detud «P ostim eest» trupi fotoga.

PAU  LO PRI I T VOOLAI NE

ÜTÜ eesti kirjanduse ja  rahva
luule ringi koosolek suurlaulik AN
NE VABARNA 100. sünniaastapäe
va tähistamiseks toimub 21. DET
SEMBRIL kl. 19 TRÜ peahoones, 
aud. 139. Kavas meenutusi ja  mä
lestusi A. Vabarnast, ettekandeid 
tema loomingust. Rahvalaule esi
tab «Hellero».

Siiri Kasak. Ene Õunas iseloom us
tas 20. sajandi alguse suurim a Un- ' 
gari poeedi luulet (kogud  «Uued 
luuletused»  — 1906, « Veri ja  muld» 
— 1907, «Eelia vankril»  — 1909,
«Meie armastus»  — 1913, «Surnute  
eel» — 1918, « Viimased laevad» — 
1923 jt.). Endre A dy luule põhjus

tas nii sisu liselt oma revolutsiooni- 
lis-dem okraatlike meeleolude ja  uute 
teem adega kui ka luulevorm i ja  
-keele uuendajana sügava  m urran
gu  ungari lüürikas. Ene õ unas lu 
ges ka oma luuletõlkeid A d y  loo
m ingust.

Vaadati pilte Vicente A leixand-

rest ja Endre A dy st.
Need, kes eelistasid kirjandusõh

tu t film ile «Tuhk ja teemant», mis 
film iklubis sam al ajal oli, ei kahetse  
seda kindlasti!

LEM M E A L L IK S A A R , 
eesti fil. I I  k.



100 aastat Drof. Jaan Sarve sünnist
21. detsem bril 100 aasta t tagasi sündis  

Võrumaal Saru va lla s  Leeguste talu  
rentniku peres Jaan Sarv, kellest sai 
esim ene eesti m atem aatikaprofessor. Tol- 
leaegsetes  oludes ei olnud m aapoisi tee 
hariduse juurde kerge. Jaan Sarvel läks 
vaja  maam ehe visadust ja  tahtekindlust, 
et om andada m atem aatika alal korgem  
haridus ja ka kõrgeim  teaduslik  kraad
— teadu ste  doktori kraad.

Oma haridusteed a lustas Jaan Sarv 
Saru ja  M õniste vallakoolides. 15-aasta- 
sen a  tu li ta T artusse õppima Hugo 
Treffneri eragüm naasium i. ' Et ta  aga  
kodunt sai vaid vähest toetust n ing  
pidi ise  teenim a kooli- ja  elatusraha, 
lahkus ta aasta  pärast koolist ja  jätkas 
õppim ist isese isva lt.

J aan Sarv sooritab 1899. aas
tal gümnaasiumi lõpueksamid 
ning asub Tartu ülikoolis õp

pima matemaatikat. Ka ülikoolis on 
ta suurel määral iseõppija. Raha õp
pemaksudeks ja elamiseks hangib  
ta eratundide andmisega ning kaas
töö tegem isega ajalehtedele ja aja
kirjadele. Populaarteaduslikes artik
lites- ja brošüürides nagu «Tähed, 
päikese süsteem ja orgaaniline loo
dus» (1901), «Õhulaev» (1902),  
«Praeguse aja teadus I» (1904),  
«Soojus töötamas. Elekter inimese  
teenistuses» (1904) jt. käsitleb stud, 
math. J. Sarv arusaadavas vormis 
loodusteaduste ja tehnika saavutusi.

K oos oma sõbra viiulikunstnik 
Eduard Sõrmusega võtab 
Jaan Sarv osa üliõpilaste sa 

lajastest koosolekutest ning propa
geerib sütitavate kõnedega materia
listlikku maailmavaadet ja ateismi. 
Olude sunnil katkestab ta 1905. aas
tal ajutiselt õpingud ülikoolis ning  
töötab pangaametnikuna Valgas,  
kus ta valitakse Valga Demokraat
liku Ühisuse juhatajaks. Vahistamis-  
ohu kartusel põgeneb ta 1906. aasta  
algul Pariisi ning kasutab võim a
lusi loengute kuulamiseks sealses  
ülikoolis. Oma revolutsioonilisi  ja 
ateistlikke seisukohti avaldab ta 
artiklites «Maaküsimus», «Mida 
uskuda ja kudas uskuda?» jm.

Tartu ülikooli lõpetab Jaan Sarv  
1907. aastal ning omandab m ate
maatika* ja füüsikaõpetaja kutse. 
Et ta ei soovinud asuda õpetajaks  
vene õppekeelega kroonugümnaasiu
mi, polnud sobiva töökoha leidmine  
kerge. Ta töötab matemaatika- ja

füüsikaõpetajana Põltsamaal põllu- 
majanduskursustel (1907), Vitebski 
kubermangus eragümnaasiumis  
(1908— 1909) ja Tartus Eesti Noor
soo Kasvatuse Seltsi  tütarlastegüm
naasiumis (1909— 19.18), esimeses  
eesti õppekeelega keskkoolis, mis on 
M. Härma nimelise Tartu 2. Kesk
kooli eelkäijaks. Aktiivse õpetajana  
võtab Jaan Sarv ka ajakirjanduse  
veergudel sõna emakeelse õppekir
janduse koostamise probleemide 
kohta ning kirjutab originaalse  
füüsikaõpiku («Füsika õpetus I», 
1910). I

Revolutsiooniline 1917. aasta 
avas võimalusi  kooliõpetuse  
reformimiseks ning ülemine

kuks emakeelsele õpetusele Eesti  
koolides. Nende võimaluste realisee
rimise eest asus võitlema koos te is
te eesrindlike õpetajatega ka Jaan  
Sarv. Ta on üks esimese matemaa-  
tikakongressi organiseerijaid,

1918. aasta detsembris võttis ko
danlik Ajutine Valitsus Tartu üli
kooli üle saksa okupatsioonivõimu
delt. Et Tartusse ei_ olnud jäänud  
ühtegi matemaatika õppejõudu, kut
suti matemaatikaosakonda üle võt
ma matemaatikaõpetajad Jaan Sarv  
ja'Hermann Jaakson.

31. detsembril 1918 saabus  
Tartusse Eesti Töörahva Kommuu
ni Kultuuri ja Hariduse Valitsuse  
juhataja Artur Vallner, et korralda
da siin kultuuri- ja hariduselu. Oma 
kohtumisest A. Vallneriga kirjutas 
J. Sarv 1. jaanuaril 1919. aastal.

«Eila jõudis A. Vallner Tapa kau
du siia. Ta pani m ulle ette ülikooli 
juha tam ist oma pääle võtta . . .  Aia 
võisin  tänaseni järelem õtlemise ae
ga ja pidasin tema soovil J. V. Ves- 
ki, V. E rnitsa ja J. A avikuga  läbi- 
rääkima, kas nad nõus oleksid lek
toriteks hakkama. E t meie sihid üli
kooli tuleviku suhtes pea peensus
teni ühte lähevad, siis avaldasin  
täna oma nõusolemist.»

Ajalehe «Edasi» ametlike teadete 
rubriigis ilmus 4. jaanuaril 1919. 
aastal järgmine teade:

«Eesti Töörahva K om m uuna N õu
kogu volitusel tegi valitsuse liige
A. Vallner 31. dets. 1918. a. ja

1. jaan. 1919. a. Tartus viibides 
järgm ised korraldused . . .

3. Tartu ülikooli fiiüsika-mate- 
m atika fakulteedi lõpetanud ja Tar
tu keskkoolide õpetaja J. S a rv ’e, kui 
iseseisvalt ja teaduslikult m õtlejat 
teadlast Tartu ülikooli a jutiseks ju 
hatajaks määrata.

Ü likooli juhatajana astus Jaan 
Sarv energilisi samme Tartu 
ülikooli kujundamiseks eesti 

rahvuslikuks ülikooliks ning koos
tas selle eelarve ja põhikirja projek
ti. Koos ülikooli töölisnõukoguga  
korraldas ta kohalejäänud ülikooli 
õppejõududele ja töötajatele palga  
maksmist, võttis tagasi tööle saksa  
okupatsioonivõimude poolt vallan
datud inimesi n ing  asus ülikooli 
komplekteerima eestlastest õppejõu
dudega.

Jaan Sarve koostatud ülikooli põ
hikirja projekt algab järgmiselt: 
«1. Eesti Töörahva Kommuuna Tar
tu ülikoolil on ülesandeks 1) Eestis

teaduslikku tööd võimaldada, 2 ) 
töörahvale tarvilike eriasjatünd- 
jaid ettevalmistada ja 3) töörahva
le kõrgemat haridust anda.» Õppe
keelena võidi kasutada nii eesti, 
vene kui ka saksa keelt, kuid iga  
õppetooli (kateedri) juures pidi ole- 
nia vähemalt üks lektor, kes on või
meline loenguid pidama eesti kee
les. Põhikirjas oli e.tte nähtud õigus  
tasuta kõrgema hariduse saamiseks  
kõigil Eesti kodanikel. Need suure 
põhimõttelise tähtsusega kavatsu
sed jäid aga sellel perioodil ellu 
viimata, sest 14.' jaanuaril 1919. 
aastal langes Tartu uuesti valgete  
kätte.

'ärtsis 1919 sõitis Jaan Sarv 
ülikooli korraldusel Helsingi  
ja Kopenhaageni kaudu Lon

donisse tutvuma Lääne-Euroopa  
ülikoolide ja teaduse korraldusega.  
Londonis käis ta niipalju kui või
malik loengutel ja täiendas end 
raamatukogudes.

Saabunud augustis tagasi kodu
maale, asub Jaan Sarv matemaati-  
ka-loodusteaduskonna ajutise dekaa
nina ja matemaatikaprofessori ko
husetäitjana organiseerima õppe
tööd. Esimesel õppeaastal juhatas ta 
ka Tartu ülikooli füüsikainstituuti.  
Koos kolleegi Hermann Jaaksoniga  
olid nad esimesed eestlastest  mate
maatikaõppejõud Tartu ülikoolis  
ning lugesid 1919^ aasta sügisel e s i 
mesed eestikeelsed kõrgema mate
maatika kursused. See nõudis suuri 
pingutusi, sest lisaks loengute s isu 
lisele küljele tuli välja töötada ka 
vastav eestikeelne terminoloogia.

1920. aastal palus Jaan Sarv end 
vabastada dekaani kohustustest  
ning pühendas kogu oma energia  
õppe- ja teadustööle. 1928. aastal 
valiti  ta korraliseks matemaatika
professoriks, 1931. aastal kaitses 
edukalt doktoriväitekirja «Geomeet
ria alused».

32 õppeaasta vältel luges prof. 
Jaan Sarv ülikoolis üle 20 erineva, 
peamiselt geomeetriaalase põhi- ja 
erikursuse. Tema loengud olid väga  
isikupärased, ta kasutas uusi origi
naalseid lähenemisviise ka traditsi
ooniliste teemade käsitlemisel.  Oma 
loengutes esitas ta sageli uusi tea

duslikke tulemusi, äratades õpilastes  
huvi nende probleemide vastu. Tema 
käsit lusviis iga võime tutvuda hea
tasemelise õpiku «Analüütilise geo 
meetria algkursus» (1924) ja rea 
masinakirjas paljundatud loengu
konspektide kaudu.

Uusi materjale loengute ja tea- 
duslike uurimuste jaoks hankis prof. 
Jaan Sarv teaduslikel komandeerin
gutel Helsingisse  (1920), Riiga  
(1923, 1927), Hamburgi ja Göttin- 
geni (1923) ning Zürichisse (1928).  
Uurimistulemusi avaldas ta aasta
tel 1926— 1948 Tartu ülikooli toi
metistes ilmunud 8 teaduslikus töös, 
mille h u lg a s ‘kõige silmapaistvamad  
on geomeetria ja aritmeetika aluste  
alased tööd. Suur hulk prof. Jaan  
Sarve teaduslikke tulemusi jõudis 
aga tema õpilasteni ainult loengute  
kaudu.

Oma loengute ja teaduslike töö
dega on prof. Jaan Sarv avanud  
eesti matemaatikute esimesed tea
duslikud uurimissuunad: geomeetria  
alused, topoloogiline neljavärvi
probleem, Lobatševski geomeetria  
rakendused relatiivsusteoorias.

КЛ е  pärast Eesti N S V  vabas~ 
tamist 1944. aastal on juba 
60-aastane prof. Jaan Sarv  

jälle tööpostil . Ta sai 1945. aastal 
loodud geomeetriakateedri esim e
seks juhatajaks. Esialgu (kuni
1948. a.) tuli tal selle  kateedri ain
sa lektorina lugeda kõiki geomeet-  
riaalaseid kursusi.

1951. aastal siirdus Jaan Sarv  
teenitud vanaduspuhkusele, kuid 
ka edaspidi külastas ta geomeetria
kateedri koosolekuid ja esines seal 
ettekannetega. Väsimatu töömees 
varises m analasse  23. augustil 1954. 
aastal ning on maetud Tartu Raadi 
kalmistule.

Jaan Sarve elu on meile eesku
juks kui väga  tööka, ausa ja hu
maanse inimese elu. Oma energia 
ja teadmised on ta rakendanud 
selleks, et teha eesti poistele ja tüd
rukutele tee hariduse ja teaduse  
juurde kergemaks, kui see oli temal 
endal.

ENN TAMME,  
arvutusmatemaatika kateedri 

dotsent

„Töö mind ei vaeva, teen palju jaksan
Meenutades professor Jaan 

Sarve, kerkib vaimusilmade ette 
tüse, enesekindel ja sitke inimene.

1945. aasta kevad. Ülikool likvi
deeris sõjapärandit. Ühistöös koris
tati Toome veerul rususid. Teiste 
seas oli saabunud labida ja rehaga  
soliidses eas prof. Sarv ja kaevas  
usinasti.  Tänasin teda hea eeskuju 
andmise puhul sõnades,  et selles eas  
õppejõude tuleb hoida. Labidatöö

jäägu noorematele.
Prof. Sarv si lmitses mind tõsi

selt, tõi müüri najalt ära reha, tõs
tis kaks kätt labida ja rehaga üles 
ja lausus kuidagi pidulikult:

«Vaadake, need on meie suguvõsa  
sümbolid. Oleme kõik tööinimesed  
ja tööriistadega kokku kasvanud.  
Minule on labidas rehaga noorenda- 
misvahendid. Kui ma tööd ei tee, 
jään haigeks. Töö mind ei vaeva,

teen palju jaksan. Töö õilistab!» 
Ütles ja kaevas edasi. Niisama tõ
siselt, nagu oli töötanud kogu elu. 
Koige kiuste külapoisist professo
riks.

Tutvusin prof. J. Sarvega 1932. 
aastal vabamõtlejate ühingus «Hu- 
manitas». Selle asutaja dr. A. Au- 
dova korraldas enne Nõukogude  
Liitu siirdumist nii, et esimeheks 
sai J. Sarv, mina olin aseesimees.

Sageli  sai kuulda esimehe lühi
dalt, kuid kindlalt sõnastatud se isu
kohti. Ta oli järjekindel vabamõt
leja, kes näiteks väitis, et rumalus  
piirab inimese mõtte- ja sõnavaba
dust nagunii.  Igasugused täienda
vad kitsendused kelle poolt tahes on 
kurjast. Vabamõtlejatel asendavad  
neid mõttevahetused ja vaidlused. 
Teadlase õilsaim vahend on argu
menteerimine — oskus oma mõtteid  
põhjendada ja kaitsta. Mõtlemise ja 
väitmise oskust ning vabadust pi

das Sarv ülimaks inimese saavutu
seks. Ta oli ühteviisi kuri nii vilet
satele mõtlejatele ja väitjatele, kui 
ka nendele liiga tigedalt  pealelange-  
jatele. Humoristina märkis ta korra 
enda kohta, et vanainimese üks pri
vileege olevat võime vahetevahel 
ogar olla. Humanisti  olulisemaid  
ülesandeid on kaaskodanike mõtle
ma õpetamine. J. Sarv säilib m äles
tustes sooja südame ja avara m õis
tusega humanistina.

HARALD HABERMAN

Kui novem bri algul tehti mulle 
ettepanek analüüsida m atem aatika
professor Jaan Sarve populaartea
duslikku  ja publitsistlikku  loom in
gu t, oli m ul tem ast teada vaid paar 
form aalset fakti: et tegem ist on 
nõukoguliku Tartu ülikooli esimese 
rektoriga, mehega, kes doktoritiitli- 
ni jõudis pärast juubelit ja kes on 
raiunud sihi m atem aatikateaduste  
viljelem isse Eestis. M ida sügavam a
le ma aga tema loom ingusse kaeva
sin, seda enam tõusis mu ku jutlusse  
talupoegliku visadusega edasi rüh
kinud inimene (m uide, oma artik
lite allkirjana kasutas J. Sarv sa
geli pseudonüüm i R usticus — lad. 
k. talupoeg), kes om andatud tarkust 
vaka all ei hoidnud, vaid seda hel
delt teistelegi jagas, nõnda et niisa
ma hästi võime teda rahvavalgusta
ja tiitliga austada, nagu me m öö
dunud sajandist näiteks Jaan Adam- 
soni, Carl Robert Jakobsoni või 
Juhan Kutiderit nimetame. Ja kui 
me nüüd küsim e, nii nagu kunagi 
Heinrich Heine, «mis kasu on rah
val suletud viljaaitadest, m ille uste 
jaoks tal võtm eid ei ole,» siis to
hiksim e v is tisti vastusena osutada  
professor Jaan Sarvelegi kui ühele 
esimesele Eestis, kes reaalteaduste 
uste avam iseks neid võtm eid on 
meisterdanud.

Ise veel üliõpilane, avaldas ta aja
kirjanduses juba m itm eid loodus
nähtusi selgitavaid ja -teqdust po
pulariseerivaid artikleid («K aste ja 
udu», «Sulatised», «Soojusest», 
«Tuul», «K estvad tuuled») ja jä tkas 
seda õpetaja või õppejõu am etitki 
pidades. E nt oleks ekslik mõelda, et 
see võis tuleneda ka õpetlase-eremii
d i vagast soovist ainult sel moel 
tarkust jagades ühiselus osaleda. 
Ei, sugug i m itte. Ta aktiivse so tsi
aalse hoiaku näiteks looksin kasvõi 
tem a poolt 1917.— 1918. aastal välja  
antud  käsikirjalise ja  m im eograafil 
paljundatud «ühiselu ja hariduse 
Iche» «Aru» 18 num brit, m ille «esi-

R a h va va lg u sta ja . Õpetaja. R ektor.
mese põhjusm õttena ühiselu kohta» 
on esimeses num bris esita tud  kasvõi 
järgm ine m arksistlik  seisukoht: 
«Kes ei taha tööd teha, see ei pea 
ka sööma. On ju  täitsa k u r i t e g u ,  
ku i tööjõuline inimene endale kui- . 
dagi võim alikuks teeb teiste töö ku 
lul elada.»

Kuid ma pole endale ülesandeks 
seadnud analüüsida prof. J. Sarve  
m aailm avaadet, ehkki sellegi kohta  
võiks loetu põhjal palju öelda. 
M ind huvitab eeskätt, kuidas, m il
liste vahenditega on see mees püüd
nud leida tee lugejani, luua kon
takti, see tähendab, ma peaksin ise
loom ustam a «koodi», m illes kõne
les J. Sarv ja m ille läbi m õistis teda 
lugeja.

«Raamatu ülesanne on loomuliku  
m õistuse abistam ine, m itte  asenda
mine,» kirjutab ta oma ülevaates 
«Mõni sõna populaarteaduslikust 
kirjandusest.» «Raamat võib olla 
külvajaks, kus on loom ulikus m õis
tuses soodus pind. Kui külitud  
seem ned väga suure hooga kasva
ma hakkavad, siis võib koguni kõ
nelda kasvam ise asemel põlemisest 
ja külim ise asemel süütamisest.»  
N ii nagu raam atuga, on see ka po- 
pulariseerija-valgustaja endaga: ta 
ei saa teise inimese m õistust asenda
da, ta on pigem  abistaja ja kü lva
ja. A bistam ine seisneb selles, et ta 
juba lugejale tun tu  kaudu püüab 
jõuda tundm atu selgitam iseni, et 
järk-järgult avardada vaim set s il
mapiiri. Selleks et «kaste ja udu» 
m õiste lähenduseni jõuda, teeb 
J. Sarv selgeks kõigepealt, kuidas 
«kõvad ollused» (näit. suhkur) ve
delaks saavad ja vedelad ollused  
omakorda õhusarnaseks m uutuvad  
(«K aste ja udu», 1902). N ii tavalise  
vee «ärakeemise» kõrval saab luge-

A  EKSAMfD TARTU RIIKLIKUS ÜLIKOOLIS. Matemaatikateadus
konna üliõpilane Paul KERES (malesuurmeister) sooritab katset kuju
tava  geomeetria alal professor Jaan  SARVE juures. E. Lukini foto 
(ETA).

Foto koos allkir jaga on pärit 1941. a. ajalehest «Tartu Kommunist».

ja teada ühtlasi vee «ärakuivaniise»  
võim alusest. Ja alles siis liigutakse  
spetsiifilisem at lähenem ist nõudva  
«niiske õhu ja sulatiste» vahekor
rani. Sam a m eetodit kasutab ta ka 
artiklis «Tuul» (1902). Sellest kõ
nelem iseks alustab ta üldise, kõigi 
poolt m õistetava tõe sedastam isest: 
«Uks asjade üleüldine om adus on 
raskus — raskus on igal asjal.»

N üüd võiks ta kohe edasi minna. 
Kuid ei. Õpetajana teades, et tun- 
tug i ja silm aga nähtav vajab kinn i
tust, konkretiseerib ta seda väidet 
m etallrahade, vilja, vee ja piirituse 
näidete varal, selgitades ühtlasi va
het asja ja olluse (a ine) raskuse  
vahel. On iseloom ulik, et ta näited- 
ki valib lugejale lähedasest keskkon
nast. Tänase pilguga võib see ju

kõik naiivnegi tunduda, ent ikka 
peame endale kordama, e t vaata
m ata levinud kirjaoskusele ja rah
vuslikust liikum isest õhutust saa
nud vaim sele ärksusele vajas luge
ja  sajandivahetuse E estiski nähtus
te olemuse ja abstraktsete m õistete  
selgitam isel om eti ju s t seesugust 
kannatlikku  lähenemisviisi. Jaan 
Sarv ei alahinnanud siinjuures rah
vast, kellega ta oma vaim sust ja 
gas, vaid vastupidi, hindas tema  
võim ekust kõrgelt. «Minu soov on, 
et meie m itte  teiste rahvaste järele, 
vaid nendega kõrvu käiksime,» kir
jutab ta artiklis «Mis emakeelsete 
õpperaam atute kokkuseadm isel m it
te soovitav ei ole» (1908). N ii ei 
leia me ta kirju tistes ka «m äejut- 
lustaja» hoiakust tulenevat kõike
teadja kõrget stiili; need on temas 
endas kulgevate arutluste objekti- 
veeringud, m is võim aldavad kirju
tajal lahendada ühtlasi tem a tead
m iste ja m õtete pinget. L ihtsa lau- 
sestuse, m õttekäigu liikuvust soo
dustava te  probleemide küsim uste, 
induktiivse arutluskäigu, mõõduka 
kujundilisuse tarvitusest nähtub ta 
taotlus olla loetav nii ülikooli- kui ' 
ka algkoolihariduse omajaile. « Vä
hem kitsast sihilikkust,» on üks ta 
vastustest küsim usele, m issugused  
erilised soovid oleksid tal kirjandu
se edaspidise arengu kohta. Ta 
printsiip või kreedo, et «tulevikuski 
jääb ainsaks varaks, mida «koi ega 
rooste ei riku», a v a r  v a a d e ,  
t ö ö  a r m a s t u s ,  t ö ö  o s k a 
m i n e  j a  j a k s a m i n e »  («Aru» 
nr. 5, Tartus 21. dets. 1917), on ta 
artiklite eetiliseks nurgakiviks 

Kui Jaan Sarv Eesti Töörahva 
K om m uuni Tartu ülikooli ajutise  
juhataja kohuseid asus täitm a, siis 
võis kõige m uu kõrval rektori staa
tu s t õ igustavaks asjaoluks olla see
gi, et tem ast — rahvavalgustajast 
ja õpetajast — selleks päevaks 
primus inter pares oli saanud.

R E IN  V EI DE MA NN



Ühiskodust oma kodu?

«Leningradi mnt. ühiselamus ela
sime küll nagu  kodus, siin Tiigis 
tundub aga  kõik ühiselamu moodi 
olevat.» Nii arvas juuradiplomand, 
kes viimasel kursusel teise ühisela
musse majutatud.

Miks siis TIIGI tn. 14 — m ate
maatikute ja juristide ühiskodus 
üliõpilane tõelist kodu ei leia? Ühe 
ja sama kõrgkooli õppurid .ju kõik, 
nii selles kui teistes ühiselamutes. 
Olgugi et ühiselamule annab vägagi 
tihti oma näo jus t  komandant (vrd. 

« kui korras oli maja umbes 10 aas 
ta t  tagasi A. Sultsi ajal),  tuleb m a
ja põhivärving ikkagi selle asuka
telt endilt. Püüame sellele miksile 
vastuse leida, kui lugeja teeb reidi 
koos haldusprorektor U. Saagi, 
ametiühingukomitee aseesimehe T. 
Leemetsa ja allakirjutanuga (viima
ne muide ise kunagise Uue Tiigi 
elanik) ühel novembriõhtul.

TOAD. Need, kuhu pilgu heitsime, 
juhtusid puhtad ja korras olema. 
Näiteks 406. toa noormehed olid ise 
remondi teinud, voodeid katsid s i
nisekirju tekid, aknaeesriidedki olid 
sama värvi. 517. toas nägime pois
se parajasti  toale uut nägu  andmas. 
Märkmikku sai üles kir jutatud pea
aegu- iga toa kohta silmahakanut. 
Järgm ine arvude hulk märgibki 
neid tube, millega rahule jäime: 
102, 103, 112, 202, 207, 211, 301, 
302, 314, 511, 512, 517.

Eelmise reidi kõige räpasemas 
toas (505) askeldasid nüüd uued 
üürnikud, kes veel endiste asukate 
prahti välja tassisid. V kursuse m a

temaatikud Juri Knjazihhin, Alek
sandr Tolpin, Mihhail Fleiderviš ja 
Aleksandr M aršak on ühiselamuees- 
kirjade korduva rikkumise pärast 
ühiselamust välja visatud.

KÖÖKIDES otsib silm kõigepealt 
kraanikausse. Tavaliselt on need 
ikka täis tikke, teepaksu või liht
salt ummistunud (V korrusel). IV 
korruse köögi vaheukse klaas on 
katki löödud, ühes omanikuta ka
pis haises poolik «Hakitud subpro
duktide» karp.

KORIDORID. Ega koridorides 
kõndides tõepoolest mingit erilist 
kodutunnet tekkinud. Kui elektri- 
kilbid on pealt lahti, siis on sinna 
hulganisti suitsukonisid loobitud, 
uksesildidki on suured haruldused.
III korruse paremas tiivas puudus 
juba teist nädala t valgus. Mõned 
toad, millel silti polnud: 302, 301, 
202, 211 (objektiivne põhjus — uks 
vale poolega ette pandud),  112. Mil
legipärast ei hoita puhketubade 
mööblit: see on kas ära lõhutud 
või tubadesse ja köökidesse laiali 
tassitud. Peaaegu igas puhkenurgas 
vedeles praht.

Ring sai täis. Jõudsime jälle I 
korrusele tagasi. Eespool toodust 
saab järeldus olla vaid üks — ega 
siin korras ole kaugeltki kõik. M a
ja visiitkaart — valve — ei teinud 
märkamagi, kes uksest sisse tuli, 
kuhu ta  tuli, kas koju või külla. Ja 
need, kellelt meie lubasid küsisime, 
käskisid elanike nimekirjast järele 
vaadata, et ta elab küll selles majas. 
Luba näinud mingi tüütu lisan
dina, selle küsimine või näitamine 
kogunisti tabu. Kuidas saavad ühis
elamus aga korda rikkuda jus t  need, 
kes üldse selle elanikud pole?

PÄLSONI 14 valve üllatas: «Teie 
load?» Sellele jä rgnes kohe aga

inetu vahejuhtum 111. toa tüdruku
tega, kellel viibisid külas kaks 
sisseregistreerimata EPA noor
meest n ing kes haldusprorektori 
nõudmisel ust lahti teha ei tahtnud.

TOAD olid enamasti korras. Ni
metagem siingi neist mõningaid: 
211, 216, 221, 207, 315, 322. Miks 
ei ole uksel nimesilte? «Oleme juba 
kolm korda uue sildi pannud, aga 
ikka on ära võetud.» Hea küll, 
võetakse ära, me enam uut ei tee ja 
ongi kõik. Ühiselamutoa ukselt peab 
siiski teada saama, et siin elab nä i
teks Tiiu Laas, mitte ainult Tiiu. 
Ja hoolsamad peavad olema ka ko- 
ridorivanemad.

Filoloogide ühiskodusse on mui
du igati meeldiv sisse astuda. Kül
lap aitavad seda muljet süvendada 
avar fuajee, rõõmsates toonides, sei
nad ja mingi eriline hubasuski. Siin
samas on muide ka silt «Load kaa
sa!».

Põgus pilk PÄLSONI 23 lõi tum 
maks: avatud aknast jõudis mööda- 
käijatenigi 302. toast kahtlaselt lõ
bus ühislaul.

Kas suudame meie aastas mõni 
-kord õhtuti ühiselamusse sisse as 
tudes anda objektiivse pildi sellest 
majast  ja  ta asunikest. Vaevalt. 
Kuid mõned tähelepanekud lubavad 
arvata, et nähtud puudused torka
vad silma üliõpilastele endilegi, r ä ä 
kimata külalistest. Kuigi Tiigi 14 
jättis  paljugi soovida, on selles m a 
jas agara l t  tööle asunud juu ra tu 
dengist uus intrivanem- Margus 
Tammekivi, kaasa löövad komsomo
lisekretärid. Uued inimesed on 
ühiselamut valitud juhtima filoloo
gidelgi. Küllap on peagi ka nende 
töövilja näha.

VARJE SOOTAK

(vt. «TRÜ» nr. 35 ja 36.)
Kehakultuuriteaduskond esitas m ontaaži R. R oždestvenski «Reek

viem i» ainetel. Hea kavatsuse teostus jäi nõrgaks. D ünaam ikat andis 
kavale see, et lahingupilte esitasid noormehed, kodurahu- ja arm as
tusstseene aga neiud. E sinem ist ilm estasid veel võim lem isduett, flöödi- 
saade n ing Beethoveni, Tšaikovski jt. k lassikute m uusikast kujundatud  
taust (plaadid oleksid võinud kvaliteetsem ad olla). Häiris lavakujundu
se puudum ine, sest vahepeal lahkus rahvas, et m uusika m õjule pääseks. 
K ujundust tuli asendada värvusm uusikal. K ahjuks jõudis nõutud val
gustus kohale alles pärast kava lõppu.

Ü ldhinnang  — perspektiivi kehakultuurirahval on.

Elada mansardkorrusel
Filoloogiateaduskond oli sel aastal kaunis agar: esinejaid tuli ühte

kokku üle kolm eküm ne. Vene filoloogid alustasid teaduskonna esine
m ist põim ikuga A. P uškini luulest. Lugesid  M. Bunder, M. Rebane  — 
ja hästi lugesid, kuid niivõrd omavahel, et publik end asja juures liig
sena tundis n ing  isekeskis vestlem a kippus. R ütm oplastilised kom po
sitsioonid ei taha eesti neidudel õieti kunagi õnnestuda. L ihtsaid ele
m ente m uusikaga ühte viies m õjusid nad kohm akalt ja m ittenaiselikult. 
A ga tegelda sellega tasuks. Lõpetuseks kõlas ingliskeelne laul «D arling» 
viiuli saatel. E t see aga kuidagi kokku sobida ei tahtnud, sai naerda 
nii publik kui tegijad ise.

Ing lise  filoloogid tabasid päeva (24. novem ber) naela pea pihta ja 
lavastasid kaunis m eeldivalt pisinäidendi kadrikom m etest. Päris m itu  
asja sai kadridest teada.

Saksa  filoloogid esitasid rahvaste merelaule ja luuletusi, lõid tantsu  
ja tegid m uidu nalja. Kava oli üles ehitatud ju tustusena  ühe E esti lae
va ja tema m eremeeste sõitudest Läti-, Soti- ja Aafrikam aale n ing  kau
gem alegi. Kui osati, lauldi selle maa keeles, kuhu laev parajasti ran
dus, ei osatud, käis eesti keel hea küll. 18 tütarlapse ennenägem ata  
entusiastlikkus nakatas kõiki.

I  koht
Õigusteaduskond tuli välja kahe kavaga. Esim ene oli sõ javastane  

kom positsioon, kus kasu ta ti H itleri kõne lindistust, N õukogude L iidu  
ringhäälingu teadet sõja puhkem ise ja arve I I  maailm asõjas hukku
nute kohta. Teiseks kanti ette tugeva sotsiaalse värvinguga  luulepõi
m ik «M illest saab alguse kodumaa». See viiski juristid  tippu. S iin  oli 
kõike: head m aitset kava koostam isel, silm apaistval tasemel etlem ist, 
lavalist liikum ist, teema aktuaalsust, noortepärasust.

Üks ütleb sõna, teine teise — tunned, et pinge sinus kasvab koos 
m ontaaži kulm inatsiooni lähenem isega, sind sunnitakse kuulam a, kaa
sa mõtlema.

M ARIC A ALAK Ü LA

Ujumises selgusid võitjad TRÜ spartakiaad
Kolmel päeval Tähtvere u ju las startinud 13 võistkonda kuulunud 242 osavõtjat 

selg ita sid  TRÜ 1977. aasta  spartakiaadivõitjad ujum ises.
Individuaalalade parimad na is- (N ) ja  m eesujujad (M ):
100 m rinnuli: N (30 osavõtjat)

SISUKAS KONKURENTS. 
VAHEAEG VEEBRUARINI

1«® m selili:

1. Maret Pars KKT I k. 1.26,8
2.—3. Astrid Neemlaid KKT II k. 1.30,2
2.—3. Ene Viik KKT I k. 1.30,2

M (29 osavõtjat)
1. Gunnar Lambing M ajandust. 1.20,8
2. Andrus Arro Arstit. 1.21,8
3. Indrek Viiask M ajandust. 1.21.9

N (54) r-
1. Ene Viik KKT I k. 1.09,4
2. Maret Pars KKT I k. 1.11,9
3. Karmen Braun KKT I k. 1.15,9

M (95)
1. Leho Kivimaa M ajandust. 1.02,8
2. Indrek Viiask M ajandust. 1.02,9
3. Enn Varrik KKT III k. 1.03,2

N (22)
1. Ene Viik KKT I k. 1.18,8
2. Karmen Braun KKT I k. 1.25,8
3. Ülle Üksi M atemaatikat. 1.26,9

M (11)
1. Andrus Arro Arstit. 1.11,5
2. Aivo Siimon M atem aatikat. 1.16,0
3. Ants Jürioja õ ig u st. 1.18,3

.lt teateujum ine: N (9 naiskonda)
1. Kehakultuurit. I k. 2.20,5
2. M atemaatikat. 2.40,8
3. B ioloogia-geograafiat. 2.46, в

M (16 m eeskonda)
1._Majandust. 1.59,0
2. Arstit. 2.11,4
3. õ ig u s t . 2.11,5

Võistkondade rittaseadm isel ilm nes enam ikule ootam atult m atem aatikute ü!d- 
▼Sit (spordiorganisaator Sirje P äivil) ühepunktilise edum aaga KKT I k. ees  
nin g  õppejõudude-teenistujate rohkearvulise osavõtu ga  saavutatud VII koht 
(organiseerim istöö la su s TRÜ am etiühingukom itee esin a ise l H. Kaburil ja  spor- 
disektori e sin a ise l H. Sildm äel).

Võistkondade parem usjärjestus:
1. M atem aatikat. 419 p.
2. KKT I kursus 418 p.
3. M ajandust. 305 p.
4. B io loogia-geograafiat. 274,5 p.
5. Arstit. 269,5 p.
6. KKT II kursus 255,5 p.
7. öppejõud-teenistu jad  231 p.
8. KKT IV kursus 214 p.

9. Õ igust. 209,5 p.
10. Füüsika-keem iat. 104 p.
11. Ajaloot. 74 p.
12. F iloloogiat. 37 p.
13. KKT III kursus 24 p.

HEINO LAIDRE, 
raskejõustiku ja  veespordi kateedri 

vanem õpetaja

Ülikooli spartakiaadi esimene 
kokkuvõte ilmus päras t  orienteeru
mise ja  VTK mitmevõistluse maha- 
pidamist. Liidrikohale asus bioloo- 
gia-geograafiateaduskond maksi
maalse punktide arvuga 30.

Järgmisena lõppesid võrkpalli- 
võistlused. Ülikooli meistri n imetu
se said õppejõudude meeskond ja  
majandusteaduskonna naiskond, hõ
bedased autasud mõlemas mängu- 
liigis tulevased arstid ning pronksi 
KKT IV kursuse meeskond ja KKT
II kursuse naiskond, õppejõud ja 
ars titeaduskonna esindused kogusid 
võrkpalli turniirilt võrdselt 26 punk
ti, majandusteaduskond ja KKT IV 
võrdselt 22, õigusteaduskond 19, 
KKT IV kursus 16 punkti. Hoopiski 
ilma punktita jäid ajalooteaduskond 
ja filoloogiateaduskond, sest nende 
esindused võistlusmängudele ei il
munud.

Eelmisel nädalal selgus paremus
jär jestus  ujumises. Mikroskoopilise 
eduga säi esikoha m atemaatikatea
duskond. Järgnesid  KKT I, m a jan 
dusteaduskond, bioloogia-geograa- 
fiateaduskond, arstiteaduskond, 
KKT II, õppejõud, KKT IV, õigus
teaduskond, füüsika-keemiateadus- 
kond, ajalooteaduskond. filoloogia
teaduskond, KKT I i l  k. Ühtegi u ju 
ja t  ei leidunud spordimeditsiini osa
konnas.

Spartakiaadi 4 ala kokkuvõttes 
reastuvad võistkonnad selliselt:

3. M atemaatikat.
4. Arstit.
5. KKT I kursus
6. KKT II kursus
7. Õ igust.
8. M ajandust.
9. õppejõud

10. Fiiüsika-keem iat.
11. KKT III kursus
12. Spordimed.
13. F iloloogiat.
14. Ajaloot.

46.5 
46 
44 
42 
42 
40
36.6 
24 
20,5 
20 
12 
6,5

1. B io loogia-geograafiat.
2. KKT IV kursus

55
47

Konkurents on äärmiselt tasavä
gine — 2.—7. kohta eraldavad vaid
5 punkti. Tänavune juhend soodus
tab üliõpilaste massil is t spordihar
ras tust  — iga osavõtja  toob teadus
konnale punkti vaa tam ata  tu lemu
sele. Värske näide ujumisest: õppe
jõudude nimesid ei leidu kiiremate 
nimekirjas, kuid 75 ujumishuvilist 
ja rida teatevõistkondi tõid profes
suurile hinnatava 7. koha.

Ja  veel teine jühendi selgitus: 14 
võistlusalast lähevad arvesse 10 
edukama spordiala punktid. Seega 
paar ebaõnnestumist või isegi «nul
li» ei anna põhjust loobuda edaspi
disest heitlusest. Läbi on alles 5 ala, 
kevadsemestri kavas on veel 9 ala. 
Need võivad paremustabelisse tuua 
palju korrektiive. Teaduskondade 
spordiaktivistid, hakakem mõtlema 
uutele võistlustele! Veebruaris a lga 
vad pikemad turniirid korvpallis ja 
males, veebruari lõpul või märtsi 
esimestel päevadel proovitakse jõu
du suusatamises ja VTK talvises 
mitmevõistluses, märtsis lauatenni
ses, aprillis laskmises ja rütmi
võimlemises, mais kergejõustikus.

Spordiklubi

Maadlus
10.—11. detsem bril toim usid T allinnas  

ENSV kõrgkoolide 1977. aasta  m eistri
võistlused  vabam aadluses, m illes o sa les  
56 võ istle ja t. TRÜ võttis o sa  tä isarvu -  
lise  võ istkon naga ja saavutas m itm e
aastase  vaheaja järel jä lle  võistkon dli
ku esikoha 57 punktiga. Teise koha sa a 
vutas sen ine v iim aste aastate parim  
võistkond — TPI (52 p.) ja kolm anda  
koha EPA (36 p .). TRÜ edu põhines 
võistkonna üh tlases tu gevu ses  ja  kõigi 
m aadlejate kindlas esin em ises. Keha
kaalu s kuni 52 kg saavu tas I koha 
KKT I k. ü liõpilane A. P latais, kesk
kaalus kuni 68 kg tem a kursusekaaslane  
J. Kannes. Kuni 82 kg kaaluvate m eeste  
h u lgas pani oma parem use maksma  
A. Põhjala (III  k .), kes on küll m eister
sportlane džuudom aadluses, aga  tunneb  
ennast kindlalt ka te istes m aad lusv iisi- 
des. Poolraskekaalus saavutas kõigi 
om a v astaste  üle seljavõidu värske  
m eistersportlane k lassika lises m aadlu
ses  T. Angerjärv (IV  k .). Teine värske  
m eistersportlane P. Laasik (spordim ed. 
I k .) saavutas II koha kehakaalus kuni 
90 kg. II koha said TRÜ ü liõp ilastest  
veel S. Tsarenko (füüsika II k .), A. 
Leiurnaa (KKT nullkursus), S. T iganik  
(ravi II k.), A. Tammert (KKT IV k .).
I l l  koha om anikud TRÜ-st on L. Toe- 
m äe (KKT IV k.), J. V lassov (KKT II 
k.), V. ööpik  (KKT III k.), P. Roma- 
nenkov KKT IV k.).

TRÜ võistkonna valm istasid  v õ is tlu 
seks ette raskejõustiku ja veespordi ka
teedri õppejõud dots. A. Tähnas ja  õpe
taja T. Sikkut.

TÖNU SIKKUT

Klubi

Mitte ainult terav sulg, 
vaid ka ...“

. . . t e r a v  keel kuulugu žurnalistika- 
üliõpilase juurde» — ligikaudu nii 
arvas ÜTÜ žurnalistikaringi juha
tuse esimees Tiit Matsulevitš , ju ha 
tades 8. detsembril ringi a ru t lus
koosolekul.

Kõigepealt andsid sektsioonide 
liidrid aru senisest tööjõudlusest. 
Koosolek jätkus ettekandega II kur
suse praktikatöödest (H. Kask). Su
vel ilmus meie sulest tervelt 94 a r 
tiklit, mis küll ei tähenda, et saja- 
pallisüsteemis iga «sepist» niisama 
kõrgelt hinnata võiks. Kõige roh
kem oli kirjeldavaid lugusid. Suu
rele osale kirjutistest tuli ette heita 
skemaatilisust , pealiskaudsust,  s a 
muti probleemidevaegust.

Sisuka ja kriitikarohke analüüsi 
esitas K. Saks, kelle teemaks olid
II kursuse tööd malevalehes.

Kunsti- ja  taidluskriitika ülevaa
te ajalehes «TRO» tegi T. Karro. 
Enam  pretensioone oli artiklite vor

milise ühekülgsuse pärast.  Ning kas 
ei kiirusta me sageli paberit kulu
tama esmaste muljete põhjal, ilma 
asja tõsisemalt süüvimata?

Statisti lise ülevaate «TRÜ»-s trü 
kivalgust näinud meie lugudest an 
dis A. Nuiamäe. Seni on ilmunute 
hulgas kõige rohkem E. Sangi all
kir jaga kirjutisi.

Jõudis kätte ka käkerdamishimu- 
liste «rebaste» mihklipäev — tuldi 
lagedale kahe küll tsipa toorevõitu, 
kuid see-eest fantaasiaküpse e tteas
tega, mis pälvisid sooja ja  sõbra
liku vastuvõtu.

Edasine väitlus jätkus põhiosas 
hambaproovimisega pähkli kallal, 
mis kivikõva ja mille nimeks PR OB 
LEEM — sõna, mis tol õhtul kõr
vad hellaks võttis. Ju t tu  oli palju, 
kuid päris suusoojaks puhumist 
kindlasti mitte.

KÄRT TÕNISSON

Uut teatmekirjan
dust Toome!
Tedremaa, M. V õõrkeelset kirjandust 
arstidele. Tln., 1976. 67 !k. 22 Bi — 337.

K irjandusnim estik sisa ldab Riiklikus 
Teaduslikus M editsiiniraam atukogus o le 
m asolevaid  võõrkeelseid raamatuid a a s
ta ist 1970—1975. 350 nim etust.

Vares, H. õpetatud Eesti Seltsi perioo
diliste ja  jätkväljaannete koondregistrid. 
Tartu, 1977. 187 lk. 15 Bi — 166.

Калмыцко-русский словарь. М., 1977 
768 lk. S kai — ven 1.

Кирпичников М. Э., Забинкова H. H. 
Русско-латинский словарь для ботани
ков. Ленинград, 1977. 854 lk- 21 S — 32. 
Москва в цифрах (1971—1975). М., 1976. 
223 lk. 26 (Mos) — 41.

Statistikakogum ik esitab andmeid  
M oskva m ajandus- ja kultuurielu aren
gu kohta üheksandal v iisaastaku l. 
Нечаев Г. А. Краткий лингвистический 
словарь. Ростов, 1976. 184 lk. 11 S — 33. 
Ногейра H., Туровер Г. Я. Русско-ис
панский учебный словарь. М., 1976. 
471 lk. S ven — his 8. ^

Laupäeval, 17. detsem bril kl. 20
TRÜ alpiklubi «Firn» õhtu sõnas ja 
pildis. Disko.

Pühapäeval, 18. detsem bril kl. 20 
TRÜ peotantsuklubi dem onstra t
sioonesinemised. õpim e selgeks pop- 
tantsu. Tantsuks ansambel «Fix».

Auto-motoklubi
B-kategooria autojuhikursuste V 

grupi komplekteerimine on 20. det
sembril kell 17 Gagarini t. 1. õ p p e 
töö algab 9. veebruaril ja  kestab
31. maini. Loengud on teisipäeviti 
ja neljapäeviti kl. 16.15—20.

Sõnastiku kolm as, täiendatud ja p a
randatud trükk pakub 12 000 sõna.
Розенталь Д . Э., Теленкова М. А. Сло
варь-справочник лингвистических тер
минов. М., 1976. 543 lk. 11S — 34.
Страны мира. Краткий политико-эконо
мический справочник. М ., 1976. 399 lk.
5Т — 210.

Iga-aastan e teatm ik sisa ld ab andm eid — д я д я _____________ ■
kõikide maailm a riikide pindala, elanik- ■ O O p a K K I J I I I i n G  
konna, pealinnade, ajaloo, ühiskondlik- 
poliitilise  korra ja m ajanduselu kohta.
Черданцева Т. Итальянско-русский 
учебный словарь. М., 1976. 544 Ik.

Sõnastiku teine, tSiendatud ja paran
datud trükk sisa ld ab 8500 sõna.

Химия и биохимия липидов. Библио
графический указатель отечественной 
зарубеж ной литературы 1968—1972 М., 
М., 1977. 315 Ik. 19 Bi — 77.
Эльвова В. А. Художественная литера
тура стран Африки в советской печати 
1965—1974. Указатель русских переводов 
и критической литературы на русском 
языке. М., 1976, 303 lk. 12 Bi — 201.

Filmihuvilistele!
Prof. J. Lotmani erikursus «F il

m ikunsti alused» on Igal laupäe
val kell 14 ph. aud. 127.

Ülikooli komsomolikomitee vajab 
kiiresti m asinakirjaoskusega tööta
jat (kuupalk 80 rubla). Lähemaid 
teateid saab komsomolikomitee 
arvestussektori juhatajalt.  Tel... 
321-41/667.

NB!
Täna ilm ub ka venekeelne ajaleht. —

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»^  
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim . trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli I7'I9 III. Üksiknumbril 
hind 2 kop. Teil. nr: 6067. MB-07389,
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Nr. 38 Reedel, 23. detsembril 1977 XXX aastakäik

„ Muidu poleks ehk
vigagi,

kuid sess  hakkab tulema,» arvas tudeng konspektivirnalt tolmu püh
kides . . .

Talvise eksamisessiooni alguseni on jäänud napilt kaks nädalat.  Tu
dengid on muutunud närvilisemaks ja tõsisemaks, argipäeva kõnepruu
ki on ilmunud sõnrad «eksam», «ajanappus», «arvestused». Ühikaloa 
ning lugejapileti kõrval kantakse taskus ka juba m a tr ik l i t . . .

Ka neile, keda vahepeal ainult kohvikus näha võis, pole peahoone  
kõrge trepp ega Toome vaevased nõlvad enam takistuseks raamatu
tarkuse poole pürgimisel. Enne sessi võiks ka paljukirutud sildid «Vabu 
kohti ei ole» üle tõsta ühiselamute õppetubade ustele . . . .

Kuid «rebased»! E s i m e n e  s e s s ,  see elu kõige esimene sess —  
põnev ärevus millegi uue ees, uhiuus matrikkel ootamas ainult «väga  
häid», väikesed lootused «kõrgendikule», arupärimised «Kuidas see õp
pejõud ka hindab?» ja palju, palju sõnulseletamatut, mida võib tunda 
üksnes esmakursuslane.

Kuid anname nüüd sõna komsomolikomitee õppesektori juhatajale  
ESTER SANKILE: «Möödunud talvel tulid meie tudengid toime üli
toreda saavutusega: esimest korda oli õppeedukus üle 90 protsendi —
90,1. K u i  e h k  n ü ü d k i . . .

Arvepidamisega õppetöö kohta tegelevad dekanaadid ja õppeosakond.  
õppesektori ülesanne on veidi teisem: jõuda iga üksiku üliõpilaseni  
eraldi, teha kindlaks mitte tema puudutud tundide a r v ,  vaid põhju
sed, m i k s  ta puudub või m i k s  tal õppimises raskused on. Kahjuks 
aga suhtutakse m eissegi kui kontrollijatesse ja karistajatesse  n ing  see  
raskendab tunduvalt meie tööd. «Üliõpilasveergudes» avaldatud kriiti
kaga («Veel kord heast onust», «Edasi» nr. 291, 1977) ei tahaks aga  
nõus olla: kanged ollakse küll rääkima «õppesektorite töömeetodite kaa
lumisest» ja nii edasi, ent kui jutt läheb konkreetsemaks, ei tule kusa
gilt  asjalikke ettepanekuid. Komsomolikomitee on üliõpilaste endi poolt 
valitud, seega oleks loogiline teda mitte ainult kritiseerida, vaid talle 
jõu ja nõuga abiks olla. Seda abi aga annab tikutulega otsida.

Kuid tagasi puudumiste juurde: inimene, kes teeb kõike seda, mida  
ametlikult nõutakse (s. t. käib kõikidel loengutel ja täidab kõik kodu
sed ülesanded) jääb oma erialal lihtsalt võhikuks, sest ajanappus ei 
lase tal end täielikku pädevust nõudvaks elukutseks ette valmistada.

Iseseisev töö peab põhinema üliõpilase kui passi  järgi täiskasvanud  
inimese eneseteadlikkusel. Kas saab nõuda teaduslikku või ühiskond
likku tööd tegevalt tudengilt kõikide loengute külastamist, kuigi on 
teada selle nõude täitmise võimatus? Kas on õige suhtuda nii büro
kraatlikult üliõpilastesse, kes teevad oma eksamid «headele» ja «väga  
headele»? Kõik muidugi pole ülikooliski veel täiskasvanuks saanud —  
loengute ajal «Humalas» istujate ja niisama «ise tarkade» koht siin 
ei ole. Kuni me ülikoolis õpime, ei sõltu me ainult iseendast: kõrgkoo
lis õppimine on eelkõige heaks spetsialistiks saamine, ja see on juba 
tõsine sotsiaalne kohustus.» TIIT M ATSULEVITS

K o m som olikro onika
Komsomolikomitee istungil 17. detsembril arutati  18. novembril Le

ningradi mnt. 27 toimunud diskoõhtu korraldamist ja  seal esinenud 
puudusi. Puhkeõhtul esinesid k innitamata isetegevuskavaga ars titea
duskonna IV- k. üliõpilane A. Lõhmus ja ettevalmistusosakonna kuu
laja  V. Kalmre. Etteaste oli kunstiliselt nõrk, ideoloogiliselt läbimõtle- 
matu. Asjas süüdi olevaid kommunistlikke noori karistati. Teaduskon
dade komsomolibürood peavad tähelepanelikumalt kontrollima isetege- 
vuskavade kunstil ist ja  ideelis-poliitilist taset. 20. detsembri istungil 
karistati Madis Roossaart (õigust.  I k.) valju noomitusega arvestus
kaardile kandmata komsomoiidokumentide lohaka hoidmise pärast. Kee
miaosakonna III kursuse üliõpilast Heiki Vijat karistati noomitusega 
arvestuskaardile kandmisega lohaka suhtumise eest õppetöösse.

Arutati bioloogiaosakonna IV k. üliõpilaste käitumist 10. detsembril 
osakonna õhtul. Selle vastutustundetu organiseerimise eest karistati 
valju noomitusega arvestuskaardile kandmisega kursuse komsomolisek
retäri Jaan  Habichtit. Kommunistlikule noorele vääritu  käitumise eest
10. detsembril karistati valju noomitusega arvestuskaardile kandmisega 
Jüri Sõberit, Jalde Maranit ja  Raivo Lokki (bioloogia IV k.). Kõik ni
metatud ÜLKNÜ liikmed ja ÜLKNÜ-sse mittekuuluvad Tõnu Talpsepp 
ning Indrek Kirss esitati ühtlasi karistamiseks rektorile.

S e m e s tri lõpp keem iaosakonnas
Kuidas siis semestri vältel töö

tati? Milliseid tulemusi on oodata 
arvestuste ja  eksamite perioodil? 
Põhimõtteks on siin muidugi «kui
das töö, nõnda palk». Kuid ennus
tam a me praegu ei hakka vaid ana
lüüsime veidi seda, kuidas keemi
kud keemiaaJaste õppeainetega te
gelesid.

Kõigepealt loengutest. Esimese 
kursuse põhiaineks on anorgaaniline 
keemia ning loengutest osavõtu 
protsent kõigub siin 93—97 vahel. 
Teise kursuse põhiaineks on ana
lüütiline keemia, siin on osavõtt 
80— 90%  piires, kristallokeemias 
ag a  74— 79% . Kolmas kursus: or
gaaniline keemia — osavõtt 81 — 
90% , füüsikaline keemia 83— 87% , 
kvantkeemia 85—90% . Neljandal 
kursusel on orgaanilise keemia loen
gute külastatavus 70% . Näib nagu 
korras olevat, välja  arvatud neljas 
kursus. Neljandal kursusel on rasku
si ka eriainete loengute külastami
sega. Need on millegipärast pan
dud hommikutundidele, aga  üliõpi
lased pole seks ajaks jõudnud veel 
ärgata . Pole haruldane, kui esimese 
loengutunni alguseks on kohal vaid 
üks, kaks ü liõp ilast . . .

Edasi praktikumidest. Siin on olu
kord juba keerulisem. Esimene kur
sus on töötanud kogu semestri väl
tel korralikult. Teisel kursusel on 
praktikumidest osavõtt püsinud

80% piires. Raskused algavad kol
mandal kursusel. Sellest kursusest 
peale hakkab juurduma põhimõte, et 
algul aega  küll, pärast rabame la
boris nii et tükid taga  ja õppejõud 
hoolitsegu ise, kuidas ta  selle järel- 
tegijate ja  -vastajate karjaga  hak
kama saab, aga  üliõpilane peab a r 
vestuse kätte saama! Kolmandal 
kursusel oli semestri esimesel poolel 
praktikumidest osavõtt 60—70%, 
neljandal kursusel kolloidkeemia 
praktikumist suvatses osa võtta 
vaid 40—50% üliõpilastest! Hiljem 
muidugi asi paranes ja  siis kasu
tati isegi teiste rühmade praktiku
mide aegu. See aga  tingib semestri 
lõpul praktikumide suure ülekoor
muse ning häirib normaalset tööd. 
Kõige lõpuks ärkavad viilid ja  ve- 
damikud, «isikliku elu elajad», kel
lel läheb siis õige kiireks. Sageli 
on nad seejuures väga  pretensiooni
kad, nagu ikka inimesed, kes ainult 
endale mõtlevad. Kui loengutest 
puudumisi on võimalik korvata kas 
naabri või tu t tava  käest konspekti 
laenamisega või raam atus t  lugemi
sega, siis praktilised tööd peab iga
üks ise ä ra  tegema — grupiviisilist 
töötamist praegu meil enam ei prak
tiseerita ja  sellepärast pole viilil 
võimalik kellegi turjal liugu lasta.

Ebasüstemaatil iselt töötajad, loen
gutest ja  praktikumidest puudujad 
— eriti praktikumidest puudujad —

on see osa üliõpilastest, kes otseselt 
häirivad ja segavad õppetöö nor
maalset käiku. Nendega peavad te* 
gelema dekanaat, aineõppejõud, kur- 
susehooldaja, komsomol, õppekomls- 
jon, õppemetoodiline komisjon, rah
vakontroll ja veel paljud, sest — 
nagu aastate  praktika näitab — on 
nad kindlad õppeedukuse allaviijad 
eksamisessioonil. Vaimse ja füüsi
lise pingutuse vältimine, vastu tus
tunde puudumine, egoism — need 
on nende iseloomulikud jooned ja 
seetõttu tulebki neid varakult togi- 
ma hakata , et semestri lõpuks asjad 
enam-vähem normaalsesse seisu 
viia. Kas või vägisi, sest õppejõud 
peab ju noore inimese suhtes opti
mist olema, eriti siis, kui häda pole 
mitte üliõpilase peaaju materjalis, 
vaid mentaliteedis.

Keemiaosakonna õppekomisjon on 
selle semestri vältel aru tanud 20 
üliõpilase distsipliinirikkumisi, tei
nud noomituse või esitanud ettepa
neku karistuse määramiseks 16 üli
õpilasele, kellest seitset võiks «esile 
tõsta»: U. Madiste (I k.), E. Val
gus (II  k.), V. Tross (I II  k.), A. 
Isak (III  k.), H. Vija (III  k.), K. 
Tammeväli (IV k.), M. Haapsal 
(IV k.).

Nii on siis lood keemiaosakonnas!
TULLIO ILOMETS, 

keemiaosakonna rahvakont
rolligrupi esimees

Ü hiskonnatead laste  teooriasem inaridest
Teoreetiliste sem inaride töö on ühiskonnateaduste kateedrite tegevu ses  ikka 

äM sal kohal ja  ka resultatiivne olnud. Kuid sel õppeaastal kohustavad meie 
maa suursündm used rakendama täiendavaid m eetm eid tõstm aks veelg i teooria- 
sem inaride teaduslikku ja organ isatsioon ilist taset. V õim alusi selle  töö s u u 
liseks rikastam iseks pakuvad NSV Liidu uus konstitutsioon, NSV L'idu Ülem 
nõukogu VII, erakorralise istun gjärgu m aterjalid, L. Brežnevi ettekanne «Suur 
Oktoober ja inim konna progress». Oleme seadnud ülesandeks nende ajalooliste  
dokum entide võim alikult igak ü lgse  ja sü gava  analüüsi oma teooriaõppustel.

Seminaride (kokku 5) tööplaanides kajastub suund tänapäeva täht
samate teoreetiliste probleemide loomingulisele  arutelule. Nii on filo- 
soofiakateedri teoreetilise seminari üldteemaks nüüdisaja ideoloogiline  
võitlus filosoofias, poliitilise ökonoomia kateedris arutatakse aga õppe
aasta jooksul ühiskondliku tootmise efektiivsuse suurendamist arenenud 
sotsialismi tingimustes. Teadusliku kommunismi kateedris ja kommu
nistliku kasvatuse laboratooriumis on arutelude, objektiks elulaadi  
probleem.

Oleme kavandanud ka kateedritevahelisi õppusi: järgmise semestri  
algul toimub õppus arenenud sotsialismi aktuaalsetest majandusprob
leemidest (ettekanne H. M etsalt).

Hiljuti tegi parteibüroo esimesi kokkuvõtteid meie teooriaseminaride  
tööst sel õppeaastal. Oli toimunud asjalikke mõttevahetusi uue kons
titutsiooniga seonduvate probleemide üle. Nii näiteks kutsus teadus
liku kommunismi kateedris õppejõud R. Toomla ettekanne «Sots ia l ist
liku elu laadiga seonduvad aspektid N S V  Liidu uues konstitutsioonis»  
esile elava diskussiooni.

Kõrgeimat hinnangut väärivad teooriaseminarid filosoofiakateedris.  
Seda mitte ainult kõrge teadusliku taseme, vaid ka hea organisatsioo
nilise ettevalmistuse tõttu (teeside õ igeaegne levitamine jms.).  D et
sembrikuu seminarõppusel pani fi losoofiakandidaat P. Kenkmann ette
kandega «Kommunistliku maailmavaate kujunemise sotsio loogilisest  
uurimisest» aluse sisukale, kõiki osavõtjaid haaravale mõttevahetusele.  
Kui siin midagi soovida jääb, s i is  vahest ehk seda, et filosoofide sem i
naridest võtaksid edaspidi võimaluste piires osa ka teiste kateedrite õp
pejõud. Võib-olla saaksime si is niikaugele, et filosoofiakateedri semina
rides kui näidisõppustel hakkavad osalema ka erialakateedrite esinda
jad (sealt,  kus arutlusteemad on filosoofide omadele lähedased).

Poliitil ise ökonoomia kateeder korraldas novembris seminarõppuse  
koos kolleegidega EPA-st. Suure Oktoobri 60. aastapäevale pühendatud 
ühisõppusel käsitleti põllumajandusliku tootmise intensiivistamise uute 
vormide (M. Bronštein, O. Vanaasem e),  looduskaitse (J. Kivimägi) jt. 
küsimusi.

Kahetsusväärseks erandiks on aga olukord NLKP ajaloo kateedris. 
Kuigi ka siin pandi kirja hea seminariteema («Sotsialistliku demok
raatia arengust kaasajal») ei ole õppused tegelikult veel alanud. Par
teibüroo märkis, et tekkinud olukorra ainsaks põhjuseks on grupiorga-  
nisaator (ühtlasi ka seminari juhataja) N. Sevtšuki vastutustundetu  
suhtumine sellesse ideoloogiatöö tähtsasse lõiku ning kohustas teda 
olukorda kiiresti parandama.

Ühiskonnateaduste kateedrites on kavandatud head plaanid teooria- 
semiranide korraldamiseks. Meil on kõik eeldused nende edukaks reali
seerimiseks. Kavandatu tõeline ja edukas, juubeliaasta vääriline ellura
kendamine nõuab jätkuvaid pingutusi, tagamaks teooriaseminaride  
kasuteguri edasist suurenemist, nende osa pidevat kasvu meie oppe-, 
kasvatus- ja teadustöös.

F.ELIKS KINKAR,  
ühiskonnateaduste kateedrite parteibüroo sekretäri asetäitja

^  Matemaatikaprofessori Jaan  Sarve viimases puhkepaigas Raadi 
kalmistul avati tema 100. sünnipäeval mälestuskivi. Pildil näeme kõne
lemas matemaatikateaduskonna dekaani prof. Ülo Lumistet.

Jüri LAANE foto

Rektori käskkiri
Õnnitlen eesti keele kateedri ju 

ha ta ja t  professor Huno R ä t s e p a l  
tema 50. sünnipäeva puhul ja tänan  
teda kauaaegse mitmekülgse ning 
eriti viljaka tegevuse eest eesti kee
le uurimisel ja  spetsialistide etteval
mistamisel.

Rektor cnnitles
80. sünnipäeval koristaja Elfriede 
TAMMURIT ja 50. sünnipäeval in
sener Ernestine LANI, vanemõpeta
ja Kalev ULPI ja professor Mihhaili 
ŠELJAKINIT ning tänas juubilare 
tehtu eest ja  soovis edu edaspidi
seks.

Rektor tänas
kohusetundliku ja  eeskujuliku töö 
eest meditsiini kesklaboratooriumi 
töötajaid Ants KALLIKORMI, Kal
ju PÕLDVERET, Aavo MIKKEL- 
SAART, Helga LENZNER1T, Agu 
TAMME, Matt MAGE, Siiri VERO- 
MANI, Anne SCHOTTERIT, Raivo 
UIBOT, Aili TÄHEPÕLDU, Eva 
TIIGIMÄGE, Asta MADISSONI, 
Eha LEPPA, Kiira LOITI, Silvia 
POSKAT, Eha-Mai LAANEST, Her
bert SAARMAT, Mall KURET, Lia 
ANTONIT, Tiiu LAISKA, Imbi 
VIIKMAAD, Hilda TEDERIT, Sel
ma KÄÄRI ja Amanda DSILNAT 
ning ülikooli juubeli ettevalmista
misel ülesnäidatud hoole ja tööku
se eest rektoraadi koristajat Selma 
KUKLAST ja vene keele metoodi
ka kateedri dotsenti Karl BACH- 
MANNI pikaajalise pedagoogilise 
ja  aktiivse ühiskondliku töö eest.

Kriminoloogia 
laboratooriumi

järjekordne ettekandehommik on 
pühapäeval, 25. detsembril kl. 12 
peahoone aud. 307. Teemal «Noorte  
kuritegevuse uurimise probleemidest  
Eesti NSV-s» kõneleb E N SV  TA 
Majanduse Instituudi oiguse sektori 
vanemteadur, dots. H. Randalu.



Teadustöö tulemused 
ja komsomolielu 

juhtimine
▲ PAUL KENKMANN, 

kom m unistliku kasvatuse  
laboratoorium i juhataja

(Algus eelmises lehes)

Kogemusi kasvatustöö stabiilsete kompleksplaanide koostamisel tea- 
duskonniti ning kogu ülikooli jaoks on. Sel alal on rakendatud ka 
uurimistulemusi. Siiski saab viimaseid veel märksa enam kasutada 
kom som olitöö planeerim isel. Mõned näited maailmavaate kujundamise 
valdkonnast.- •

Igasuguse kasvatuse üks lähtekohti on selle diferentseerimine. Vii
m ast on ülikoolis võimalik mitmeti korraldada: lähtuda kursusest , üli- 
õpilaskontingendi iseärasustest ja  veel mitmest tunnusest. Kõiki neid

♦ sisukalt arvestada kahtlemata ei suuda. Sotsioloogilised uuringud kin
nitavad, et kasvatustöö seisukohalt diferentseerib üliõpilaskonda kõige 

-enam see, millisesse spetsialistide professionaalsesse gruppi «sisenetak
se» pärast ülikooli. Erilis t tähelepanu vajab erialane spetsiifika, sest 
näiteks tulevane geograafiaõpetaja erineb tulevasest arstist maailm a
vaate kujunemise seisukohalt oluliste tunnuste  poolest märksa enam, 
kui esmakursuslane oma kolleegist vanemalt kursuselt.

Samavõrra tähtis on kasvatustöö suundade õige määratlemine: mil
lised neist on aktuaalsed üliõpilaste maailmavaate  väljakujunemise 
astet arvestades? Uuringud töö osast noorte orientatsioonides on n ä i
danud, et tähelepanu vajab üliõpilaste orienteerimine erialale. Sageli a r 
vatakse, et kutseorientatsioonialane töö lõpeb noore astumisega ülikooli 
ja  edasi paneb juba eriala omandamine ise kõik paika. Päris  nii see 
siiski ei ole. Olukorras, kus kõrgharidus on massiline, sisseastumiskon
kurss pole enamasti väga pingeline ning ülikooli astujate  suure enami
ku moodustavad otse keskkoolist tulnud, praktilise töö kogemusi mitte
omavad noored, ei tähenda mingi ülikoolieriala valik kaugeltki mitte 
alati kursisolekut valitud ala nõuetega, tõelist kiindumust sellesse jne. 
Õige suhtumine erialasse tuleb niisiis alles välja kujundada ja see 
peaks olema üks komsomoli ideoloogilise töö telgedest.

Kasvatustöö eesmärgiks on üliõpilasel kommunistliku ideaali loomi
ne, mille alusel ta oma igapäevast elu seab. Tavaliselt pööratakse pea
tähelepanu sellele, missugune kõnealune ideaal peaks olema, millised 
jooned on siin kõige olulisemad. Tuleks mõelda ka sellele, kas ela
mine kindla eesmärgi või ideaali nimel ongi üldse väärtuseks. E luplaa
nide uurimine näitab, et arvestamist vääriv osa õppivaid noori (seal
hulgas ka üliõpilasi) ei pea vajalikuks perspektiivsete elusihtide sead
mist, plaanikindlust oma igapäevase elu korraldamisel. Niisuguse*suh- 
tumise juured on elusituatsioonis eneses: esmaste materiaalsete ja  ka 
vaimsete vajaduste rahuldatuse küllaltki kõrge aste, hüvede kä ttesaa
davus, meie ühiskonnakorraga tagatud  kindlustunne lähema ja kaugema 
tuleviku suhtes. Resultaat on aga soovi või suutlikkuse puudumine sihi
päraselt elada. Niisuguse olukorra ilminguid kohtame ülikoolis üsna 
sageli: semestri algul või pühade järel kulub hulk kallist õpiaega j ä r 
jekordseks «sisseelamiseks», ilmselt andekas üliõpilane ei jaksa õppe
ülesannetega toime tulla jms. Siit järeldus, et kõrvuti kasvatustöö ees
märkide seadmisega peaksid komsomolibürood kaaluma, kuidas suu 
nata  sihikindluse ja eesmärgipärasuse omaksvõttu elu alusena ülikoo
lis n ing päras t  seda.

Teadusliku uurimistöö metoodika ning kom som olitöö m eetodid ei lan
ge kaugeltki kokku. Ometi pole lõhe nende vahel absoluutne. Tavaliselt 
käsitletakse teaduse rakendamist ühiskonna juhtimisel vaid kui tea 
duslike andmete ja järelduste ärakasutam ist (meiegi tegime käesolevas 
artiklis eespool nii). Sageli on viljakas ka uurimistöös väljakujunenud 
meetodite rakendamine praktilises töös. Võtame näiteks eespool juba 
puudutatud maailmavaate kujunemise. Võrdlemisi abstraktsete a ru t 
luste asemel maailmavaate sisust ja  printsiipidest on võimalik tugineda 
sotsioloogias ja  sotsiaalpsühholoogias väljatöötatud lähenemisviisile, 
indiviidi käitumist suunavale väärtusstruktuurile, tuua esile konkreet
sed orientatsioonid, hoiakud jne. ning analüüsida, kuidas me neid ku
jundame komsomolitöö erinevate võtetega. Nii omandavad konkreetse
ma sisu sellised kommunistliku maailmavaate jooned nagu  töössesuh
tumine, sotsiaalne aktiivsus jt.

Teine näide teadusliku metoodika rakendamisest praktilises komso
molitöös on seotud komsomoli osavotuga üliõpilaskontingendi formee
rimisest. Ülikooli propaganda õppivate ja  töötavate noorte hulgas on 
ju ka parema täienduse taotlemine komsomoliorganisatsioonile. Pikka 
aega on seda tööd korraldatud ülikooli esindavate brigaadide vä lja 
saatmisena koolidesse või abiturientide kokkutulekutele, kus peetakse 
vestlusi, näidatakse fotosid, vastatakse küsimustele jne.

Sihipärasemalt ja  efektiivsemalt^teeme sama tööd siis, kui kasutame 
noorte ülikoolile orienteerimise metoodikat, mille on välja arendanud 
kommunistliku kasvatuse laboratooriumiga koostöös tegutsev kutse- 
konsultatsioonikabinet. Siia kuulub kõrgepealt ülikooli kontingendi ku
junemise põhitendentside tundmaõppimine, muuhulgas ka selle kind
lakstegemine, mille alusel noored valivad eriala ja  missugune on nen
de informeeritus, sellest, mis ülikoolis ees ootab. Nüüd on võimalik 
teha propagandat suunatult,  vastavalt tegelikule olukorrale. Kutse- 
konsultatsioonikabinetis on olemas selleks vajalik abimaterjal, seal
hulgas üliõpilaste endi osavõtul teaduskondade kaupa koostatud eri- 
alakirjeldused. Viimased võiksid komsomoliaktiivile laiematki huvi pak
kuda — näiteks selleks, et olla paremini kursis oma teaduskonna lõpe
taja te  tüüpiliste töökohtade, töölesuunamistingimuste ja muu sellisega.

Loetlesime siinkohal vaid mõned võimalikud viisid noorte maailm a
vaate ja  kõrghariduse alase uurimistöö kasutamiseks ülikooli komso
molitöö juhtimisel. Ülalnimetatuga pole need võimalused kaugeltki am 
mendatud, õppetööga seonduvaid probleeme aitab analoogiliselt lahen
dada kõrgkooli kompleksse uurimise laboratooriumis tehtav. Ilmselt 
peaks komsomolikomitee pöörama senisest suuremat tähelepanu kom- 
somoliaktiivi tu tvustamisele uurimistulemustega (eelkõige jus t  teadus
kondades) ning sisulise koostöö laiendamisele kõrgkooli ja  noorsoo- 
probleemide uurijatega. See suunaks omakorda uurijaid praktikas ka
sulike resultaatide väljatöötamisele.

Venia legendi
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri dotsendi kt. JAAK PÕLDMÄE 

venia legendi «Antiikheksameetri edasiandmine eesti luules» toimub
26. detsembril kl. 14.15 peahoone auditooriumis 127.

AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna dekaan

H U N O  RÄTSEP
o n  s a a n u d  keskea lise ks

S ätseP.a ootuspäraselt eesti keele 
pn siin  kasvanud om apalgeiiseks rah- probleemide kallale. Ta on kirjuta- 
V usvaheliselt tuntud õpetlaseks. Tartus nud siiski veel lii vi ja vadja keele 
on ta  sündinud 28. detsem bril 1927, Tar- fraseoloogiast (1959 ja 1960) ning  
tus on ta 1946 lõpetanud I Keskkooli, ■ . • j  J ’ .
ülikoolis õppinud 1946—1951, olnud siin  a 'a *-1 kasutanud oma soome-ugri  
soom e-ugri keelte aspirant, kaitsnud 1954 keelte alaseid teadmisi mitmetes  
kandidaadiväitekirja olnud 1965-1967 edaspidistes teostes. Eriti liivi keel 
doktorantuuris ja  1974 saanud keeletea- ,
duse doktoriks. Juba aspirandina peeti talle jaanud lahedaseks, millest 
teda pädevaks ü liõp ilaste le  loenguid ta on pidevalt pidanud loenguidki.  
pidama: 1952—1954 tehti ta lle  ü lesandeks Eesti kirjakeel, eesti murded, keele
õpetada soom e keelt ja  läänem ere keel- __’___ , , _________, ,
te a ja loolist gram m atikat. 1954 sa i Huno ajalugu, kõigepealt aga eesti keele 
Rätsep eesti keele kateedri dotsendiks SÜntaksikÜsimused 0 П saanud Huno 
ia 1975 kateedrijuhataja-professoriks. Rätsepa kauaaegseks tööalaks. Tema 

S Z Ä S S  W *  ainevalda siirdumisest ou ees- 
keelte a laseid  doktori- ja  kandidaadi- tl keeleteadusele olnud suurt kasu. 
väitekirju. Esitatud kuivad lühiandm ed Seda VÕib Öelda Sine ira et studio. 
kõnelevad uksnes se llest, et Huno Rät-
sep on tõesti ü litihedast! ikka ja alati Huno Rätsepal 0П ulatuslikke  
olnud seotud m eie linna ja  m eie ülikoo- teadmisi struktuurkeeleteadusest.
liga . Teda ei tunta hasti m itte üksnes __i ,
sü n f vaid tem a nimi ja  is ik su s on tun- Nende teadmiste levitamiseks j а

Itud kõikjal sea l, kus harrastatakse fen- rakendamiseks eesti keeleteadu- 
nougrlstikat ja  mitmeid <änapäeva kee- ses on ta pidanud looma
leteaduse uusi alasid . Teda on kutsutud •____  , * . ~  .

vä'japoole Nõukogude Liitu esinem a asjaomase baasi. Ta on osanud  
Soome ja  Ungari ülikoolidesse n in g enese ümber koondada andekaid  
rahvusvahelistele kongressidele j a  süm - noori, kellest mitmed ton juba kuju-

w i S  ' S a r Ä  nenud headeks kaastöötajateks ja 
vahelt on astunud otseteed suurde tea- kaasvõitlejateks. Tema juures on 
dusm aaiim a. käidud koos keele- ja keeleteadus-

Huno Rätsep on lingvist.  Meie küsimusi arutlemas ning tema ot- 
aja lingvist  ei saa kuidagi olla sesel algatusel on loodud mitu väl- 
kirjutustoa-õpetlane, kes paneb pa- jaannete sarja, milles avaldatakse  
berile seda, mis pähe kargab või uudissisulisi töid. 1965 hakkas ilmu- 
tallab üksnes pehmeks sõtkutud ra- ma «Keel ja struktuur» ja 1966 
du väljaspool oma tööruumi. Meie «Keele modelleerimise probleeme», 
aja lingvist  peab nägema palju vae- 1969 hakkasid ilmuma «Generatiiv- 
va, peab arutlema, tegema katseid, se grammatika grupi (GGG) aas- 
käima uurimisretkedel, pikki päevi takoosolekute ettekannete ingliskeel-  
tuhnima arhiivimaterjalide kallal, sed tekstid. Neis sarjades on avalik- 
lugema palju ja lugemaks oskama kuse ette jõudnud paljud Eesti  
keeli. Huno Rätsep on kõike seda N S V noorte õpetlaste, ent ka Nõu- 
teinud ning ta oskab keeli. Üliõpi- k.?5U(?e Liidu .teiste  uurimiskeskuste  
laspõlvest alates on ta olnud ekspe- töötajate uudisteosed. ‘Nõnda näi- 
ditsioonidel ungarlaste, liivlaste, teks. *.ооЬ 3-osaline «Keele model-  
vadjalaste, isurite, soomlaste ja leerimise probleeme» III 1967. aas-  
muidugi eestlaste  aladel. Ta on se- ta l Käärikul peetud üleliidulise ge- 
delkogudest ja raamatutest ekstser- neratiivse grammatika küsimuste  
peerinud materjali kümneid tuhan- sümpoosiumi ettekanded. Oli ju see 
deid lehti lapates ja tuhandeid sümpoosium saanud teoks Huno  
lehekülgi lugedes.  Huno Rätsep on Rätse_pa' initsiatiivil. Huno Rätsepa 
ikka olnud põhjalik, ehk l iigagi põh- ettevõttel on tõlgitud eesti keelde 
jalik oma kiirema edu kahjuks. Ta v ^ga vajalik kõrgkooliõpik — M. 
on olnud töökas. Tema töötarmu v̂^ i «Keeleteaduse põhisuunad» 
osutas juba seegi,  570-leheküljeline (1969).

kandiaaadiväitekiri «Infiniitsed ver- Huno Rätsepal on sädelev, isegi 
-bivormid soome-ugri keeltes» tuli rahutu tarm, mis on teda ajenda- 
kaitsmisele enne tähtaega. Väite- nud vajalikku organiseerima. Orga- 
kiri oli nõnda pädevalt kirjutatud, niseerimistöö juures pole tal aga ku- 
et oponentidel polnud sellele peaae- nagi jäänud kõrvaliseks ülesandeks  
gu midagi ette heita. Tolleaegsete enese teaduslik väljendamine. Ta 
ahtavõitu avaldamisvõimaluste tõttu on olnud tootlik autor. Enese loo- 
on sellest tähelepandavast tööst il- dud sariüllitistes,  muudes TRÜ 
munud ainult osi (1955 ja 1956).  väljaannetes, Emakeele Seltsi aas- 
Väitekirja ainestikus on aga veel taraamatuis ning m itmesugustes ko- 
küllalt niisuguseid seiku, mille aval- du- ja välismaistes kogumikes on te- 
damine oleks fennougristikale ka- ma sulest ilmunud peamiselt pikki 
suks. Siirdumine sugulaskeeltelt ees- ja pikemaid uurimusi, muuhulgas t- 
ti keele kateedri koosseisu viis Hu- sufiksilistest verbidest, aspektikate-

gooriast, metateesist uh— hv eesti 
keeles jne. Kõige enam on Huno 
Rätsep kirjutanud eesti keele lause
ehitusest. Ta on kirjutanud eesti 
keele elementaarlausetest, lihtlause- 
mallidest, süvasituatsioonist, verbi 
rektsioonitüüpidest, verbaalrektsioo- 
ni struktuurist ja  keeletüpoloogiast, 
modaalverbide süntaktilisest karak
teristikast, väljendverbide olemu
sest ja mitmete verbide situatsioo
nianalüüsist.  Ta on esitanud ka 
omapoolsed arvamused valentsus- 
teooriast jne. See kõik on olnud 
eesti grammatikateaduses üleskün
tud uudismaaks.

Huno Rätsepa peateos on dokto
riväitekiri «Eesti keele lihtsuse 
struktuur. Verbikesksed lausemal
lid», mis kaitsti 1974. aasta sügis
semestril. See 418-leheküljeline kä
sikirjaline uurimus ilmub trükist 
tuleval aastal.  Siis on õige aeg seda 
üksikasjalikult analüüsida. Siinko
hal mainitagu vaid seda, et kõik 
kolm professoroponenti Paul Alvre 
Tartust,  Klära Maitinski Moskvast 
ja Marta Rudzlte Riiast hindasid 
väitekirja väga kõrgelt.

Huno Rätsep on hea teaduse
mees n ing  hea õpetaja. Ta oskab 
oma üliõpilasi tööle innustada n ing 
vastavalt nende kalduvustele ja  ise
loomule juhtida kas pedagoogi või 
õpetlase elukutsele. Tema õppetege
vusest on kasvanud õpikuid, muide 
niisugune hea raam at nagu «Eesti 
keele ajalooline morfoloogia» 
(1977).

Huno Rätsep pole ühiskondlikest 
ülesannetest kunagi tagasi põrga
nud. P raegu on ta Emakeele Seltsi 
aseesimees ja  mitmete nõukogude 
liige.

L ast but least: kunagi õppis Huno 
Rätsep minult, nüüd õpitakse te
malt.

PAUL ARISTE

Tunnustus ü lik o o li fe a d u s e le
Mõni aeg tagasi sai vene k ir jan

duse kateeder telegrammi, milles 
teatati , et Ameerika Semiootika 
Selts on valinud JURI LOTMANI 
oma auliikmeks.

Tänavu suvel valis filoloogiadok- 
tor professor J. Lotmani oma kor
respondentliikmeks Briti Akadeemia.

1901. aastal asutatud British 
Academy on tuntud kui informat
sioonivahetust ja  teaduslikke kon
takte arendav humanitaarteaduste 
keskus, mis ühendab 350 teadlast 
üle kogu maailma. Akadeemial on 
avarad organiseerimis- ja  finantsee- 
rimisvõimalused ning ta program 
meerib uurimistöid üle maailma. 
Pidevalt antakse välja m onograafi
lisi trükiseid, perioodilisi sarju jms. 
Kui Briti Akadeemia tegevliikme 
nimetus seab tingimuseks püsiva 
elukoha Ühendatud Kuningriigis,

siis korrespondentliikmele seas on 
hulgaliselt tuntud õpetlasi välis
maalt. Nõukogude Liidust on nende 
seas 9 akadeemikut ja professorit, 
sealhulgas 6 Leningradist (M. Alek
sejev, I. Djakonov, D. Lihhatšov,
O. Okdadnikov, D. Olderogge,
B. Piotrovski) ja 2 Moskvast 
(J. Keldõš, P. Zaiontškovski).

Prof. J. Lotmani sulest on ilmu
nud rohkem kui 350 tööd. Tema 
monograafilised uurimused, k ir jan
dusteooria-, ajaloo-, kulturoloogia
ga semiootikaalased tööd on võitnud 
kõrge tunnustuse ja  laia populaar
suse paljudes maades. J. Lotmani 
artikleid on avaldanud sellised 
NSV Liidu juhtivad ajakirjad nagu  
«Вопросы литературы», «Вопросы 
философии», «Вопросы языкозна
ния». Eesti ajakirjadest nimetagem 
«Keelt ja  Kirjandust» n ing «Loo

mingut». Tema kirjutised on sage
dased ka välismaa tuntud a jakirja
de veergudel. Nn. Tartu semiootika- 
koolkonna isa prof. J. Lotmani töid 
on publitseeritud inglise, saksa, 
prantsuse, itaalia, portugali, rootsi, 
ungari, tšehhi, poola, jaapani,  ser
bia jt. keeltes.

P raegu  on lõpukorral töö A. Puš- 
k ini biograafiast.  Üsna pea ilmuvad 
kir jastuse «Valgus» vahendusel m a
hukas" kirjandusajalooliste uurimiste 
kogu ja tekstikommentaarid «Jev
geni Oneginiie».

Pingelise teoreetilise tegevuse 
kõrval võtab professor aktiivselt 
osa ühiskondlikust tööst .Ta on Üle
maailmse Semiootika Assotsiatsioo
ni vii tsepresident ja mitmete rahvus
vaheliste ajakirjade toimetuse liige.

KÄRT TÕNISSON

Repliik

Kui diskor
lobiseb...

Ta kiskus end rütm iliselt käga
rasse, m ina tam m usin. M a võtsin  
tütarlapsel käest kinni, ent ta kä
ratas: «Arge arvake, et tantsupõ
rand on tu tvuse sõlm im ise koht.» 
Vabandasin: «M ind tüütas tam m u
m ine ära, tahtsin  sam bat tantsida.»

Mis koht see tantsupõrand siis ik
kagi on? M illes seisneb tantsu  
m õte ja olemus? M õni ütleb, e t peo- 
tantse ei tasugi õppida, sest see pii
ravat loom inguvabadust, kirjutades 
ette liikum ise järjekorra. E nt nõn
da võib öelda vaid inimene, kes ei 
tunne peotantsu. Teadm atusest tu 
lenev om aloom ing pole võrreldav 
sellise om aloom inguga, m is tekib 
oskuste baasil.

Tol õhtul oli üsna hea m uusika, 
mõni pala oli isegi selline, m ille 
järgi oleks võinud peotantsu ta n t
sida. S iis tuli lavale diskor ja pa
jatas: « Üks asjamees läks asjale. 
Vaatab, tee peal lebab suur a s i . . . »  
D iskor lõpetas oma loo asjam ehest 
ja kuulutas välja tütarlaste valiku  
koos m uusikapalaga  - «N äljane  
poiss».

M eenub üks teine õhtu. P ikkades 
a luspükstes poolalasti paks poiss 
võ ttis laval kettaheitja  poosi, üle
jäänud karglesid tem a ümber, äm b
rid peas.

Kord, ku i sõitsim e kolhoosist Tar
tusse, oli buss rahvast täis. Kõik 
olid üsna väsinud n ing ma m õtle
sin. et oleks tore, ku i keegi laulma  
hakkaks. Ei läinudki kaua, kui üks 
tüdruk laulu üles võttis: «Mu m ü t
sil on kolm  nurka, kolm nurkne on  
m u m üts,» näidates rõhutatud hoo
likusega kolm ele om a kehaosale.

Kas labane olla on ikka pop?

Tahaksin kõnelda ka te istsugus
test õhtutest. Kui suvel koos Pensa  
tudengitega heinatöölt laagrisse 
sõitsime, laulsid nood kauneid ja 
nukravõitu vene laule. Ja see oli 
nii ilus.

P optantsud on moes. Kui palju 
on aga noori, kes neid tantse tõeli
selt tantsida oskavad? Kuis oleks, 
kui diskorid, selle asemel et näidata  
oma aluspesu ja rääkida labasusi, 
dem onstreeriksid poptantsu  samme?

KOIT R E B A N E

Klubi
Reedel, 23. ja  laupäeval, 24. det

sem bril kl. 20 DISKO.
Pühapäeval, 25. detsem bril kl. 20 

klubi ansamblite  kontsert ja  tants.
E sm aspäeval, 26. detsem bril kl. 20 

klubi nõukogu koosolek.



t a g a s i t e e d  
ei olnud

Võrreldes kodukootud kirjanduse
ga kipub tõlkekirjandus meil perioo
dikas ilm uvate arvustuste poolest 
ikka kaotusseisu jääma. N ii jäi tee
nim atult tähelepanuta kevadel 
««Loomingu» Raam atukogus» ilm u
nud ungari tänapöpvakirjaniku  
A ko šz K erteszi romaan «M akra» 
(vähem alt seni pole juhtunud luge
m a p isim atki arvam usavaldust), 
m ille väljaandm ine omal maal ku 
junes küll tähelepandavaks sündm u
seks. Vaevalt et seegi ebaprofessio
naalne sõnavõtt m idagi parandada 
suudab. P igem  on see arglik katse  
leigevõitu kerist terike soojendada.

Rom aan on kaheosaline. Esim ene  
osa kujutab M akra argisekeldusi- 
seiklusi, kooselu Valiga. Teine pool: 
kõhklused, resignatsioon, lõpp. Sü- 
zeelise pinge ja  väljendusrikkuse  
poolest on kirevam  teose algupool, 
teises osas on valdavad pessim istli

kum ad toonid. Köidab romaani ka- 
noniseerim ata, ohjeldam atult voolav 
stiil, m is sellegipoolest kordagi üle 
kallaste ei tõuse; võitm atu hoovus, 
mis lugeja hoobilt endasse ahmab. 
Sõnade paduvihm  peseb välja M ak
ra maailma selle värvides ja  värvi- 
tuses. Väljapeetud kiretu kirjelduse  
varjus m õjuvad lõhkelaengutena  
pingul tekstipaisud seda sugestiiv 
sem alt.

Loo telg  on iseenesest päris ba
naalne. Mees, kes eksleb arm astuse  
rägas, heitleb m itm e naise vahel, ei 
suuda kuidagi elust õiget nuppu  
leida.

MA K R A  — kütkestava lt ebasüm 
meetriline mürakas m ustaverd ürg- 
tnees, kelles on m idagi juurteni ar
hailist ja ühtegu m üstilis-sünget. Ja 
om eti on M akra mees, kes võtab 
m ütsi maha «kainete ja korralike 
eesmärkide» ees — «omada naist, 
kodu ja lapsi, nagu iga n o r 
m a a l n e  (m inu  sõrendus —  К . T.) 
mees». («A ga mina olin niisugune  
loom, kes tahtis olla sam asugune  
nagu kõik teised inimesed, ühesõna
ga tähelepandamatu ja õnnelik hall 
laik, kes magab rahulikult, vegetee- 
rib vaikselt, läheb kiilaks ja kasva
tab kõhtu.»)

VALI  — rafineeritult «kihvt» nai

ne, kõigutam atu  radikaal, epateeri
vana näiv, maneeritu, kom prom issi
tu ja eelarvamustevaba, sam as suur 
egoist; naine, keda ahistab üksnes 
bioloogiline aheldatus. E kspressiiv
sed on stseenid, kus Vali raputab  
rusikaid oma soovim atu ihuvilja pä
rast.

MA K R A  JA VALI. Kahe maailma  
ragisev kokkupõrge. O otam atud  
impulsid. Vastandite võitlus, milles 
ühtaegu väljendub neid ühendav  
kohanem atus. Oma rööpapaari aga  
ei leita, sest seda ei olegi. N ad vaid  
vihastavad teineteist oma üdini eri
nevate aksioomidega. Ja sam as ar
mastavad. Vali «suur idiootlik süda  
ja diletantlik maailmaparandam ise 
õhin» (M akra sõber Zselenyi) ei 
tunnista  m ingeid kuldseid keskteid. 
Raudse ja meeleheitliku järjekindlu
sega hoiab M akra oma kirgi vaka  
all ja väidab, et vilistab poliitika  
peale, ta ei tah tva t võimu, vaid toi
dupoolist. Ta iga tseva t üksnes kom 
bekat ja norm aalset elu. Vali on see, 
kes viskab M akrale näkku, et Makra  
«võlgneb endale oma ande, m ida ta 
salgab, oma m õistuse, mida ta võlt
sib, oma instinktid , sest ta arm as
tab teda, Valit».

Teise osa M akra ongi n o r 
m a a l n e  mees, kes näsib oma

püüdliku lihasuretamise vilju, mätn- 
mutab neid, kuid ei tunne m aitset. 
Kas polegi siis hea elada «kaine ja 
korraliku eesmärgi» saavutanud  
puhta ja tööka väikekodanlasena?  
M idagi on lootusetu lt viltu. M akra  
ei suuda olla nii suurejooneliselt 
rumal, nagu üks n o r m a a l n e  
inimene olema peaks. Iga tse tud  roo
sad prillid ei aita. M akra näeb, e t ta 
on oma sinilinnu päästm atult len
du lasknud. Tema purunenud väär- 
tustepeegli tuhande killu kisulised  
ja nürid servad kriibivad üha talu
m atum alt. P üüdlused n o  r m a a l  - 
s e eksistentsi suunas jooksevad sa
male karile, m ille all ta end visalt 
ja kangekaelselt hoiab, et «vastata  
nõudm istele, m ida maailm  esitab 
rahulikule, tublile ja usaldusväärse
le inimesele».

«See lõngakera on liiga sassis, 
ma ei suuda seda lahti harutada,» 
veendub Makra ja lõpetab enda 
taastootm ise.

Oli see argus, häbiväärne põgene
mine, m artüürium  v õ i . . .?  «Ferenc 
M akral oli alati jõudu sealt ära 
m inna, kus asjad juba liiga keeru
liseks olid läinud,» ütleb kirjanik. 
M akra ei saanud endaga iial arveid  
klaariks. H alastam atu enesepettus, 
m is oli liialt kunstlik, lausa m ania

kaalne, viis krahhini. («M akra elu
oli üksainus võlts poos, aga m itte  
kerge ja särav, vaid kram plik, pii
nav jäik poos.»)

M akra lahkum ist elust ei saa ah
ta lt hinnata. Juba enne, kui lõnga
kera sasikeerud gordioni sõlm eks 
pingulduvad, on piinarikka vindu
m ise peatne põrm ustam ine Makra 
jaoks m öödapääsmatu. Vahest väl
jendavad M akra surm am ineku kree
dot autori sõnad:

«Inim ene ei saa endale näkku sü
litada. Ei saa oma nahast välja pu
geda. Tal tuleb om aks võtta, et ta 
on see, kes ta on, sest ta on ise en
nast n iisuguseks teinud, selle eest 
ta vastutab.»

V astutustunne M akrat alt ei vea. 
Ta kannab oma koorm a lõpuni.

KÄRT  TÕ N ISSO N

Kas tohib inim ene siin m aamuna  
peal teha m idagi arm astuseta? Kui
das võib teatrist kirjutada teda m it
te arm astades? Kas inimesel saab 
olla südam e asem el hall kivi?

Need ülekohtusena tunduda või
vad küsim used vaevavad mind, kui 
m õtlen kriitik M arika R ingi «Vane- 
m uise»-mõtetele «Noorte Hääles» 
nr. 78 ja A ivo  Lõhm use hooajaüle- 
vaatele «Sirbis ja Vasaras» nr. 36. 
Kes on andnud õiguse esindada  
lapsi, kes on andnud õiguse rüve
tada im eilusat «K U N IN G ATU TRE  
S ÜNNI P Ä EV A » ,  m ille lastele on la
vastanud Evald H ermaküla? Seeg i 
õiendam isena tunduv ju tt ei tähen
da tegelikult m idagi, sõnad rabise
vad kui herned vastu  seina, ilu kaa- 
luvihtidel ei mõõda. O meti tnaseti- 
dab m ind inimese võime m usta ta  
ilusat, sõnadega m õttetu lt m ängi
des valu tuua. Sellepärast see ju tt.

«K uningatütre sünnipäev» on näi
tem äng inim eseks olemise põlistest 
tõdedest: arm astusest, sõprusest, 
mis niisam a vajalikud kui leib ja 
vesi. See on näitem äng päris las
tele saalis ja neile, kelles lapsemeel 
ikka veel vastu heliseb. S iin  ei ole 
universum ini võim endatud üldistusi 
nagu Toom inga lavastustes, siin on 
kodusoe ja in im likult lähedane elu
ring, siin  on siirus ja usk.

Kodusoojus, 
mis inimest 

põlistab
Selle peo perenaine on Liina Or

lova kuningatü tar E ndelinde; lap
sed, kes varm ad ebatõde läbi näge
ma, usuvad teda. Nad usuvad ka 
kuningapoeg E ndlit Peeter Kollomi 
kehastuses, nad usuvad ka suurt 
kolli, kes kurja kavatseb. Usun, et 
pisarad, m is laste silm is värelevad, 
on trupile ülim aks tasuks, nende 
m issioon  — oma väikestele vaataja
tele tunda anda, et kõige kallim  ini 
m esele siin ilmas on teine inim ene — 
saavutab kavatsetud  eesmärgi.

Läbi taaskinnita tud tõe algab uus 
sünnipäev: suure ja väikese In im e
se oma seal saalis, algab tants, m il
les keerlevad kõik need pisikesed  
Inimesed. Ja küllap on leib n ing  
vesi, m ida lapsed m aitsevad, niisa
ma head kui karask searasvaga, m il
lest Endelinde unistas. See lavas
tus põlistab inim est, seda valu ja 
vaevagi, m is inim eseks olemine 
nõuab, annab seda tunda kõige pi
sem atele ja ka itse tum a te le . . .  S iin 
kohal tahan nim etada ka Tõnu Te- 
pandit, Tõnis Arrot, Tiit Lutsu  ja  
Ilona B lum enfeldi, kelle laul ja pil
lim äng etendust nii m õjusalt väär
tustavad.

Lapsed on etenduse O M AKS  
tundnud, ent üks valus küsim us  
taob toonesepana ikka mu meeltel: 
kas tohib inim ene siin m aamuna  
peal teha m idagi arm astuseta?

TÕNU KARRO

Vana-Pälsoni ühiselamus
pandi reede õhtul toime ajalootea
duskonna järjekordne suurem  löö
ma. Sedapuhku langesid löömise 
ohvriks alles mõni nädal tagasi in t
risse kolinud nullkursuslased. Löö
jateks osutusid  A ndo Mäe grupi 
liikm ed, kes juba varem gi oma nn. 
show -tam istega on ühiselam us kuul
saks saanud (v t. «TRU» nr. 35). 
Seekord oli neile lisandunud ka 
Harri In ts  (võ ltsn im ega  I H ary II) ,  
kes kogu lööm ingut juhtis. Kõrvale 
ei hoidnud ka Urmas Selirand, M ati 
Laur, H eiki M ägi, Priit Raudkivi, 
Ivar M itri ja isegi ühiselamunõuko- 
gu esimees A u g u st Sarap, kes püü

dis koguni sündm usele organiseeri
tud ilm et anda ja to im unut osakon
dadevahelise nn. pudelijooksuga  
ümber intrim aja leevendada. Kuid  
m is tehtud, see tehtud. «Ajaloora
tast tagasi ei pööra,» öeldakse Va
nas Pälsonis. N ullikatest on saanud  
s i p e l g a d  — nii ku tsu takse selle 
ühiselamu kõigi nelja korruse ela
nikke, eks ikka nende töökuse ja 
(koridori)teatriarm astuse pärast.

Jääb vaid lisada, et lööjate ja löö
dud sipelgate sõbralik leppimine 
toim us rütm ika d iskom uusika saatel 

UMMI  R A N N A SEE G , 
L A T I M AU R-KU K K

¥  Ando Mäe sAoo>grupi liikmed Ain Põdder Salum äelt, Friedrich 
v. E isenstein, Ummi R annaselg, Lati Maur-Kukk, Heiki Hill-M ountain, 
bojaar MjtresciL Foto: Ain PÕDDER-SALUM ÄELT

Veidi imelik on praegu, mil tu 
dengil ja lgealune tuliseks m uutu
mas, sessijärgsele vaheajale mõel
da. Võiks arvata, et matkaklubis 
«Patrioot» on õige julged mehed 
ametis, sest vaheajaplaane nad pa
ras jagu peavad.

Tavapäraselt langeb «Patrioodi» 
egiidi alla koondunud ülikooli rän 
numeeste 6. tegevusaasta raskus
punkt talisuusamatkamisele, seda
puhku TURIAAD ’78 raames. Lõp
pevast aastast niipalju, et «Patrioo
dile» tuli suusamatkade vabariikli
kult konkursilt 2 auhinda: III kate
gooria matk Kuznetski-Alataule
H. Hallemaa juhtimisel tunnistati 
madalama raskuskategooria m atka
de hulgas III koha vääriliseks, 
T. Tähe juhitud V kategooria matk 
(ainuke omataoline vabariigis) Ida- 
Sajaanides pälvis kõrgema raskus- 
kategooriaga matkade konkurentsis 
esikoha.

Eelseisva turiaadiga tähistab 
«Patrioot» komsomoli 60. sünnipäe
va. Matkama läheb 16 gruppi 144 
liikmega, põhiliselt bioloogid-geo- 
graafid. Matkad on ühtlaselt tuge
vad: tehakse üks IV ja kaheksa III 
raskuskategooria matka, kahel I ka
tegooria matkal käivad esmakursus-

Matkameeste 
muretsemisi

lased. «Omadeks» matkarajoonideks 
on Altai, Uuralid, Koola, Kuznetski- 
Alatau jt., esmakordselt minnakse 
Lääne-Tuvasse.

Matkadel on põhiline ikkagi 
sportlik külg, kuid «Patrioodi» juh t
kond peab õigeks ka ülikooli kom
somolikomitee kriitikat matkade 
ideelis-poliitilise osa nõrkuse kohta. 
Selleks turiaadiks peavad grupiju
hid matkalegendidega kõrvu koosta
ma ka külastatavate kodumaa mine
vikuga seotud paikade ja tootmis- 
rajatiste nimekirja.

Turiaadi kordaminek on etteval
mistuste tõhususest otseses sõltuvu
ses. Matkaklubi juhatusel (president 
Lembit Laja, geol. IV k.) on raha- 
küsimuste lahendamiseks asjalik 
kontakt ametiühingukomiteega, keh
vem on lugu varustusega («Sat- 
riad», saapad),  mida saadakse ke
halise kasvatuse ja  spordi kateed
rilt. Siinkohal meenutagem grupi- 
juhtidele, kel möödunud turiaadist 
matkasaapad tagas tam ata  jäänud,

et ei maksa saagida oksa* millel ise 
istud. Perspektiiviga mõeldes tuleb 
nentida, et talvised Siberi mäed po
le kultuurkarjamaa ja et varus tu
sel, mis lipitult-lapitult ehk selle 
talve veel vastu peab, on üks jon 
nakas omadus — k u l u m i n e .  
Inimlik on, et ta limatkajaid, kes 
eneseületamise teele asuvad, igati 
abistame, lõpuni tuleb vastu pidada 
ju neil — silmitsi inimene ja valge 
lume valus valgus . . .  Juba '  praegu 
on eespool mainitud asjaosalistel or
ganisatsioonidel paras aeg uue v a 
rustuse tellimiseks ja  vastavate ra 
hasummade eraldamiseks. Julgen 
väita, et matkaklubi on üks õnne
likke tudengiühisusi, mis mitte üksi 
aruannetes ei figureeri, vaid ka te 
gelikkuses-- tegutseb. Omanäolisena 
kuulub «Patrioot» kindlasti ülikooli 
paraadpoolele.

«Patrioodi» ja komsomolijuhid on 
koos istunud ja mõndagi turiaadi 
piduliku lõpetamise kohta kavatse
nud. Näiteks on huvitav mõte kor
raldada suusatähesõit,  millega so
bilik ka armee juubelipäeva meeles 
pidada. Matkakandidaatide suhtes 
on aga eriline tähtsus eelseisval ses
sioonil — võlglasi turiaadile ei 
võeta. Hüva põrumist!

REIN LEPP

Rahvakontroll
Tartu Linna Rahvakontrolli Komitee

10. augu sti 1977. a. m ääruse täitm iseks 
m oodustati rektori käskkirjaga kütte- 
ja energiaressurssid e kasutam ise kont- 
rolistaap, kuhu kuuluvad TRÜ adm i
nistratsiooni, rahvakontroiligrupi ja  
ühiskondlike organisatsioonide esin da
jad.

Juhindudes rektori käskkirjast, töötas 
staap vä lja  tööplaani kontrolli läb iv ii
m iseks. Kontrollist võtsid  o sa  m ajandus- 
psakonna töötajad n in g rahvakontrolli-, 
am etiühingu- ja komsomoHaktiiv.

Kontrollimisel tehti kindlaks jä rg 
mist.

1. Kütte- ja  energiaressursse on 
TRÜ kulutanud lubatud limiitide pii
res. Ülekulu ei ole olnud. Mõnda 
kütteliiki, eelkõige briketti, on isegi 
tunduvalt kokku hoitud, sest sügisel
011 soe. Optimaalsest kütterežiimist 
kinnipidamine on aidanud säästa 
vedelkütust.

2. Elektrienergia kokkuhoidmiseks 
on veel reserve.

Selleks tuleb aga elektrienergias
se kui väärtusesse suhtuda seni
sest heaperemehelikumalt. Kahjuks 
pole tarvituselevõetud abinõud suu t
nud ära hoida selle raiskamist. S a
geli ei lülitata ühiselamutes elekt- 
ripliite õigeaegselt vooluvõrgust 
välja. Näiteks 2. detsembril kl. 10—
12 vahel, kui kontrolliti ühiselamut 
nr. 5, oli 18 elektripliidist 12 voolu 
ajl, ilma et neist ühtegi oleks sel ajal 
kasutatud, aga iga pliit kulutab tu n 
nis 14 kW elektrienergiat). Endiselt 
jäetakse paljudes peahoone, keemia
hoone jm. auditooriumides pärast 
õppetööd tuled põlema.

3. Kütte osas raskendavad kokku-

Suhtugem säästlikult kütte- 
ja energiaressurssidesse

hoidu järgmised asjaolud:
— osa kütusest (peamiselt ant- 

ratsii t) on madala kvaliteediga. Se
da kulub ettenähtust rohkem.

— Küttepuude jaoks puuduvad 
varjualused. Seetõttu peab kasu ta
ma ka m ärga  kütet, mida kulub aga 
rohkem.

_— Normaalse temperatuuri ta g a 
miseks ruumides ja kütteenergia kok
kuhoiuks oleks vaja küttesüsteemid 
regulaarselt läbi pesta. Ehitusjaos- 
konna vähese võimsuse tõttu on 
jäänud see aga tegemata.

— Puuduvad võimalused regulee
rida üksikuid küttekehi. Keskküttega 
hoonete paljudes ruumides on tem
peratuur väga erinev (osas vajali
kust madalam, mõnedes aga liiga 
soe), mistõttu töötavad, õppivad või 
elavad inimesed põhjendatult ei ole 
kütmisega rahul. Küttekulu on aga 
suur. Reguleerimisvõimaluste puu
dumise tõttu esineb kahjuks ka nn. 
•maailma soojakskütmise katset, 
s. t. kütmise tagajärje l liialt soo
jaks läinud ruumide jahutamiseks 
ollakse sunnitud aknaid kaua lahti 
hoidma.

— Madala töötasu tõttu tuleb 
sageli leppida ka selliste katlaküt
jatega, kelle kvalifikatsioon, eriti 
aga distsipliin (just alkoholi kuri
tarvitamisest) jä tab  palju soovida. 
Raskused katlakütjate kaadri komp
lekteerimisel avaldavad aga p ara ta 

matult mõju kütmise kvaliteedile ja 
ka kütte kulule.

Eeltoodust järeldub, et kütte- ja 
elektrienergiaressursside efektiiv
seks kasutamiseks tuleb kõigepealt 
vältida otsest raiskamist. Elektrit 
tuleb osata tarbida ka siis, kui en
dal se lle  eest m aksta ei tule. See 
on elementaarne tõde. Üks vas tu tus
tundetu inimene — kui teda Õige
aegselt korrale ei kutsuta — võib 
raisata rahva vara palju kordi roh
kem kui tuhat kohusetundlikku ini
mest suudavad kokku hoida.

On tarvis otsida teid ja võima
lu s i ,e t  üle saada eespool toodud as
jaoludest, mis käesoleval ajal ob
jektiivselt raskendavad kütteener
gia kokkuhoidu.

Ka NSV Liidu uus konstitutsioon 
kohustab meid säästlikult suhtuma 
kütte- ja elektrienergiaressurssides- 
se kui riigi varasse: «N SV  Liidu 
kodanik on kohustatud hoidma ja 
tugevdam a sotsialistlikku om andit. 
NSV Liidu kodaniku kohus on või
delda riigi ja ühiskonna vara riisu
m ise ja pillam ise vastu n ing sääst
valt suhtuda rahva varasse.

Isikuid, kes kahjustavad so ts ia list
likku om andit, karistatakse seaduse  
järgi» (§ 61).

/HARRI KARTNER, 
staabi aseesimees,

TRÜ rahvakontroiligrupi esimehe 
asetäitja

Harju rajooni eksperimentaalstuudio „Sophokleses“
Esitamisele tuleb lavaline kompo

sitsioon «M IN A __?» Esitaja on
TPedl kultuurharidustöö eriala dip
lomand MERLE KAND. Stuudio te
gutseb kolmandat hooaega, kunsti
line juh t ja  asutaja  on Evi Pihla. 
Põhiline kontingent on Tallinna 
kõrgkoolide üliõpilased.

Siiani on katsetatud tunniajalis te  
kammerõhtutega, luule ja improvi
satsioonilise liikumisega. Ühte neist 
(«Mõtted») oli Tartu publikul .või
malus näha möödunud kevadel.

Etendust «Mina . . . ? »  võiks nime
tada teatraliseeritud luuleõhtuks. 
Teemaks eneseotsimine suletud pisi

asjade ringis. Esineja kasutab oma 
mõtete ja  tundmuste edasiandmi
seks lisaks luulele plokkflööti, lau 
lu, kitafri ja  esemeid.

Probleem: mis sünnitab pessimist
likku ellusuhtumist? Vastus: ülekül- 
lastumine. Või parem: tule ja vaata  
ise 27. detsembril kell 21.



«Tuul käib tflhjal гяппа1 ringi,
■utab tasa , otsib kingi 
labab laane taha m inna —* 
euvi m aeti e ile  sinna » . ,э

Koos nende E. Enno luuleridade
ga tahaks minna otsima ülikooli 
kergejõustiku «suve». Miks? Ilm
selgelt on praegune tase madalam 
kui näiteks kümmekond aasta t  ta 
gasi. 1967. aasta  suvel toimus 
NSVL IV rahvaste spartakiaad. 
Kergejõustikuvõistlustelt toodi 
TRÜ-sse 4 medalit, neist 2 koguni 
kuldsed (Rein Aun kümnevõistlu
ses ja  Mart Paam a odaviskes). V a
bariigi koondisesse kuulus paar
kümmend ja  NSV Liidu koondise 
lävel seisis ligemale kümmekond 
ülikooli kergejõustiklast.

Saavutused aastast 1977. Eesti 
meistrivõistlustelt võideti vaid 3 
esikohta (G. Organov, V. Savvi ja 
J. Jessin) ja  5 tuhmimat medalit. 
Teatejooksude meistrivõistlustel 
maitsesid võiduvilja vaid mehed 
4X100 m ja 800 +  400 +  200+100 m. 
VSÜ «Kalevi» meistriteks krooniti 
V. Savvi teivashüppes, M. Kalle 400 
m jooksus ja G. Organov kahel lü

Mõtteid kergejõustikust
hemal sprindidistantsil.  Napilt edes- 
tati TPI ENSV kõrgkoolide meist
rivõistlustel. Balti üliõpilasmeistri- 
tiitli võitmisega tulid toime G. O r
ganov 200 m ja  I. Kukk 800 m 
jooksus ning M. Kalle 4X400 m. 
NSV Liidu meistrivõistlustel startis 
vaid Gennadi O rganov 200 m jook
sus, aga temalegi jäi finaaliuks su
letuks. II noorsoomängudel kuulusid 
vabariigi koondvõistkonda kehakul- 
tuuriüliõpilased Jevgeni Jessin ja 
Gennadi Bezrodnov. Paremini käis 
käsi G. Bezrodnovil, kes jõudis 1500 
m jooksus esitosinasse. Üleliidulis
tel maasportlaste võistlustel tuli 
esikohale KKT IV k. tudeng Alek
sander Tammert kuulitõukes. Tema
le ja G. Organovile oli sel hooajal 
joukohane ka meistrinormi ületami
ne. A. Tammert tuli sellega toime 
korduvalt,  tõugates TRÜ-HÜ m a t
sil 19.19.

TRÜ koondis võitis ka kaks sõp
ruskohtumist: suvel Käärikul Mosk

va RÜ-ga ja sügisel Tartus Helsin
gi ülikooliga. Millegi erilisega me 
niisiis kiidelda ei või.

Pilk edetabelisse.

Meeste sprindis on kandvamaks 
jõuks KKT üliõpilane Gennadi O r
ganov, kes juhib ülikooli edetabelit 
100—400 m (10,4; 21,0; 48,5). Gen
nadi järel, kes juba kolmandat aas
ta t  on ka Eesti NSV kiireim mees, 
haigutab sügav kuristik. Ei leidu ke
dagi, kes suudaks nii loominguliselt 
ja andunult treenida. Üksikuil ha r
vadel momentidel on endast märku 
andnud ka Jevgeni Jessin ja  Sergei 
Arefjev 400 meetris.

Vabariigi taset arvestades on suh
teliselt tublid tänavusuvised 800 m 
ajad: 1. Peeter Kukk 1:51,3; 2. Gen
nadi Bezrondov 1.52,6; 3. Ivar 
Hanvere 1.52,8; 4. Urmas Must
1.54,4. Nendel kehakultuuriüliõpi- 
lastel on olemas eeldused paranda

da oma taga jä rg i  juba järgmisel 
kergejõustiku hooajal n ing  võib
olla muutub kellelegi kä ttesaada
vaks Rein Tölbi 13 aasta t  vana Ees
ti rekord. G. Bezrodnovil tundub 
siiski olevat suuremaid šansse mai
lerina, kus tal on tänavu kirjas 
noorsoomängudel joostud aeg 
3.49,68. Pikematel distantsidel on 
olukord aga kehvem. Ajaloolasel 
Priit  Ligil jäi 0,3 sek. puudu, et 
purustada 5 km 15 minuti piir. Ar
vatavasti seisavad P. Ligil alles pa
remad jooksul ees, sest noormehel 
paistab jä tkuvat tahet. Lootusi sü
titavad on olnud ka Priidu noore
ma venna Jürgeni jooksud.

Tõkkejooksudes võime vaid kur
vastusega konstateerida, et Kalju 
Jurkatammele ja Rein Tõrule ei 
ole sirgunud väärilist vahetust.  
Praegusel hetkel ei ole isegi selli
seid mehi, kes suudaksid vabarii
gis sõna sekka öelda, üleliidulisest 
areenist rääkimata. Hüpetest on 
kõige kindlamal pinnal kõrgushüpe. 
Treener M. Kutmani jõupingutusi 
on krooninud mõningad toredamad 
tulemused. Nüüdne vilistlane Rein 
Kurbas ületas korduvalt sel suvel

Tartu linna rekordi, viies selle lõ- 
puks 2.12-ni. V äga võimeka hüppa
jana on end tu tvustanud KKT IV 
k. üliõpilane Roland Rahnu (tänavu 
2.11). Temalt võime loota lisa ah- 
takesse meistripaberitega meeste 
rivvi. Teivashüppes seisab teistele 
kättesaamatus kauguses ja uhkes 
üksilduses Villem Savvi. Tänavusu
vine 480 lisab lootusi nende mõte
tesse, kes ootavad temalt neljanda 
eestlasena viie meetri ületamist. Kui 
vaid jätkuks mehel endal usku ja  
t a h e t . . .

Kaugushüppes võimutseb sprin
ter G. Organov (tedagi treenib M. 
Kutman) 7.42-ga.

Heidetes annab eliitklassi mõõdu 
välja Aleksander Tammert, kes pea
le kuulitõuke juhib edetabelit ka 
kettaheites 54.76-ga. Neid säravaid 
sulgi aga ei saa täiel määral üli
kooli sammaste külge kleepida, sest 
A. Tammert ei olnud vahepeal 7 
aasta jooksul üliõpilane. Alles sel
le aasta septembrikuust on ta KKT
IV k. tudeng.

(Järgneb)
MÄRT SINIVEE
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. . ,  oli m öödunud sajandil kind lasti kartser. Ka see pildike on arvata
vasti üsna kehvas meeleolus m aalitud. Julgen arvata, et nii m õnigi 
ülekeev tem peram ent kartseris settim a pidi. Troostitu, kõle ja m unga- 
liku lt ebam ugav ruum  lubab oletada, et m õtted  seal ainult patukahet
suse radu võisid tallata. L iiatigi, kui m uust m aailm ast sai kõrgel asu
va akna kaudu vaid niipalju teada, kas seal öö või päev oli.

M ida see kartser endast täpselt ku ju tas ja kuidas sinna võis sattuda, 
selle kohta pärisin seletust TRÜ klassikalise m uinasteaduse m uuseum i 
juhata ja lt õ ie  U tterilt.

Kartseri ajalugu algab ülikooli uue peahoone ehitam isega 1804.— 
1809. a. Kõige m uu vajaliku kõrval leidus arhitekt J. Krause projektis 
ka koht viie kartseriruum i jaoks (kes ja  kui kaua selles pööningualu- 
ses ruum is ulualust leidma pidi, määras kindlaks ülikooli kohus, kus 
troonisid auväärsed professorid ja ülikooli juhatus). N agu vanadest 
kirjadest näha, olid  karcerbuclns esindatud kõig i nelja teaduskonna  
üliõpilased, nii teoloogid kui filoloogid, arstidest ja juristidest rääki
mata. Teadm aks m issuguseid  m öödalaskm isi tolleaegsel tudengil va
ba aja veetm ises võis juhtuda, olgu ära toodud m õningad neist: duelli 
pidam ine  — karistus kolm  nädalat, öörahu rikkum ine  — kaks päeva, 
juh tum  tööliste m ajas — kolm  päeva, oma nim e ja seisuse varjam ine  — 
kaks päeva, loata ärasõit Tartust — kolm  päeva, daam i solvam ine  — 
neli päeva, sõim am ine  — kuus päeva.

E nam ik sissekandeid on tehtud 1887.—1890. a. K aunite kunstidega  
tegelesid põhiliselt kolm  «•arreteeritut». O lgu siinkohal jäädvusta tud  
nende nimed, nagu nem ad jäädvustasid  oma joonistused: Jean Rodeck, 
E dgar Frisch, Voldemar Seurontschan.

Ülikooli om avalitsust aga piirati peagi: 1889. aastal likvideeriti te
m a keiserliku kõrguse otsuse põhjal ülikooli kohus. Kohtu funktsioonid  
anti üle üldistele kohtu- ja adm inistratiivorganitele. Selle sajandi algul 
lõpetas tegevuse ka kartser.

Tuleval aastal, m il möödub 175 aasta t klassikalise m uinasteaduse  
m uuseum i asutam isest, avatakse kartser taas, sedapuhku m uuseum ina.'

K AI L E P IK , . 
ajakirjanduse I I  k.

Tuusikud
1978. a. 1 kvartaliks on saabunud TRO 

ja  puhkekodutuusikuid a lljärgn evalt;

K islovodsk 18. Jaan. — 10. veebr.
«Sõprus» 6. veebr. — !. mUrts
Bulduri 25. veebr, — 20. märts
Tshaltubo 28. m ärts — 16. aprill
launkem eri 22. veebr. — 17. märts
«Laine» 14. jaan . — 6. veebr.
Staraja R ussa 2. veebr, — 25, veebr.
«Estonia» 28. m ärts — 20. aprill

„ 22. jaan . — 14. veebr.
„ 27. veebr. — 22. märts
,, 13. m ärts — 5. aprill

Zeleznovodsk 21. jaan . — 13. veebr,
lessen tu k l (am bl.)12 . veebr. — 7. märts
«Rahu» 23. jaan . — 15. veebr.

,, 27. veebr. — 22. märts
„ 22. m ärts — 14. aprill
„  22. m ärts — 14. aprill
„  26. m ärts — 18. aprill

am etiühingukom iteele sanatoortum l-

sfldam e-vererlngeh.
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närvisüsteem i f». 

lii gesteh , 

seedeelundite b.

Pansionaadid (ilm a ravita)

SotSi «Adler» 
Pitsunda «Kolheti» 
Tuapse «Makopse»

Puhkekodusse:

«Pühajärve»

22. jaan. 
1. märts 

24. m ärts

30. jaan.
31, jaan .

— 14. veebr. — Ä 33.— rbl.
— 18. m ärts — ä 32.10 „
— 16. aprill — i  30,— „

38.— rbl.
34.50 „

— 38,— „
— 29.70 „
— 4 8 . -  „
— 31.50 „
— 36,— „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 4 8 , -  „
— 3 6 — „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 4 8 , -  „

— 2 tuusikut
— 2 „
— 1 tuusik

— 10. veebr.
— 11. veebr.

— 6 tuusikut ä 7.20
— 24 tuusikut ä 7.20

Suusatuusikud:
«Teberda» 24. jaan . — 17. veebr. 19.50 (2 tuusikut)

Turism ltuusikud:
Põhja-K aukaasia (au tob u ssiga ) 31. jaan . — 19. veebr. 34.58 (2 tuusikut)

Tuusikute soovija il esitada avaldused  am etiühingukom iteesse hiljem alt 31. det
sem briks s. a.

TRO am etiühingukom itee

V iim aste aastate üks populaarsem aid  
popgruppe on in g laste  «Sm okie». An
sam blisse kuuluvad basskitarrist Terry 
U ttley, soolokitarrist Alan Silson, löök
riistadel Pete Spencer ja lau lja  Chris 
Norman.

Hiljuti oli ansam bel turneel Saksa  
DV-s, kus Terry Uttley andis ajalehele  
«Junge Welt» intervjuu.

Korrespondent: Kaua juba koos 
mängite?

Uttley: Praeguses koosseisus ek
sisteerib ansambel viis aastat. P ä 
ris a lgusest peale, siis küll veel õpi
lastena, oleme aga Chris, Alan ja 
mina juba 10 aasta t  mänginud. Tol
lal muidugi väiksema oskuse ja üs
na keskpäraste lauludega. Meid 
mõjustasid paljude aastate jooksul 
mitmed biitgrupid, eriti «The Beat
les» ja «Rolling Stones», kuni vii
maks leidsime oma stiili.

K: Kuidas nimetate oma stiili?

U: See on sm okie  stiil, meloodili
se rockmuusika üks alaliik.

K: Millest tuleneb «Smokie» prae
gune suur edu?
I tum m ............. .. m ii ui ii мниишвиш
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U: Sellele on väga raske vas ta 
ta. Peab pidevalt esinema, palju n ä 
gema ja end näitama. Kui siis n a 
tuke õnne ka veel on, võidakse ku
nagi kellegi autoriteedi poolt avas
ta tud olla. Nii oli see ka meiega, 
kui plaadiprodutsendid ja autorid 
Nicky Chinn ja Mike Chapmann 
meist kuulsid ja  pakkusid võimalust 
esimest singlit teha.

K: Mitu plaati olete sisse m ä n 
ginud?

U: Enne meie läbimurret tippu 
oli vaid viis singlit, nüüd oleme viis 
suurt albumit teinud. Meie edukaim 
laul on ikkagi veel «Livin’ next 
door to Alice’», millega on paljudes 
maades ostetud neli miljonit plaati.

K: Kuidas tekivad laulud?

U: Kirjutamisega tegelevad pea
m ise l t 'Chris  ja  Pete, mõnikord ka

mina. Istume maha ja  mängime mi- 
dagi ning leiame enamasti kohe sel
lele sõnad. Harvemini tuleb ette, et 
meil on varem tekst ja  alles siis 
leiame muusika.

K: Mis nüüd ees seisab?

U: P äras t  kontsertturneed Saksa 
FV-sse sõidame vana aasta lõpuks 
koju. Oleme viimasel aastal väga 
palju reisinud: Poolas, USA-s, Hol
landis, Šveitsis, Soomes. Nüüd ta 
hame ometi oma perekondade, abi
kaasade juures olla. On ju ikkagü 
kolm meist abielus ja  isad.

Lühendatult tõlkinud 
REIN RAUDVERE

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 

Vihik 437. L ingulstica IX. Tartu 1977, 
188 lk., 500 eks., 1 rbl. 65 kop.

E. Jürim äe. Kom pleksm uutuja funkt
sioonide teooria I. (Elem entaarfunkt- 
sioonid). Tartu 1977, 82 lk., 500 eks., 
10 kop.

Jaan Konks. A asia ja Aafrika m aade 
keskaeg III. Tartu 1977, 76 lk., 300 eks., 
15 kop.

D. Kuldeva. Sapfpõle ja  m aksaväliste  
sapiteede põletikuliste h a igu ste  ning  
kasvajate kirurgiline ravi. Tartu 1977, 
18 lk., 500 eks., 5 kop.

V äliskirjandus. M etoodiline juhend  
eesti filo loogia  ja võõrfilo loogla  o sa 
konna ü liõp ilastele. N eljas parandatud  
trükk. Tartu 1977, 800 eks., 10 kop.

Советская педагогика и школа XII. 
Из истории народного образования  
Прибалтики, Тарту 1977, 92 стр., 500 экз., 
70 коп.

Практикум по русскому языку III. 
Составитель Н. Я. Стороженко. Тарту 
1977, 98 стр., 400 экз., 20 коп.

Uut teatmekirjan
dust Toomel

А. Паю. Лекции по биохимии спор
та I. Питание спортсмена. Тарту 1977, 
62 стр., 500 экз., 10 коп.

С. Мазик. Сборник упражнений по 
видам русского глагола (для студентов  
эстонской национальности). Тарту 1977. 
50 стр., 500 экз., 10 коп.

X. Тихане. Почечнокаменная болезнь.
Тарту 1977, 34 стр., 350 экз., 05 коп.

Труды вычислительного центра. Тар
ту 1977, 118 стр., 400 экз.

T o i m e t u s e  a r h i i v i s t .  
K eem iatudeng Indrek Hornets 

enne seda.
ehitusm alevlane aastal 1977 js

T Ä N A ,
23. detsembril kl. 19 aulas TRU 
A kadeem ilise Naiskoori ja Tartu 
Akadeem ilise M eeskoori kontsert.
Kavas Lääne klassikalist koorimuu
sikat ja  eesti koorilaulu paremikku 
kuuluvaid teoseid.

Luuletund

Külastage meid jälle!
Teadusraamatukogu filiaalis lugemissaalis Leningradi mnt. 27 oli 

14. oktoobrist 22. novembrini ülikooli juubelipidustuste viimane ning 
ajaliselt ulatuslikem üritus — näitus.  Seda käis vaatam as 1700 ini
mest.

Nüüd on saal jälle lugejate päralt.  Avatud endiselt esmaspäevast ree
deni kl. 10—22, laupäeval 10— 18. ja  pühapäeval 10— 16.

Kolmapäeval, 28. detsembril kell 
15 jätkame botaanikaaia palmihoo
nes teemat «Arm astusluule aasta
tuhanded». Kõneleb ja loeb tõlke
luulet INGVAR LUHAÄÄR.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственн >1Й университет» ) 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk» 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbrit 
hind 2 kop. Teil. nr. 6137. MB-06320.
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TRU KOMSOMOLI AASTA ’77
Jälle on aastaring tä is saam as ning paras aeg  

m õtisklem iseks, kuidas olem e elanud, m is korda 
läinud, m ida paremini oleks teha võinud. Ülikoo
li tudengiperele on lõppev aasta  möödunud 
suurte ja erutavate juubelite tähe all. Nagu kõi
gi eelm iste, nii ka se lle  aasta  tudengielu hin

geks ja organiseerijaks on olnud meie komso- 
rnolikomitee eesotsas sekretäri Kalle Liiviga.

Juba kevadsem estri a lgu ses seadsim e sihte 
Suure Sotsialistliku O ktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäeva ja TRÜ taasavam ise 175. aastapäe
va väärikaks tähistam iseks.

Tudengite ettevõtm iste sarja a lustas m atka
klubi «Patrioot» talituriaadiga «60 aastat nõu
kogude võimu». Jaam iaris-veebruaris asus mat- 
kateedele üle 100 üliõpilase, kelle suusarajad  
ulatusid Koola poolsaarest Ida-Sajaanideni. S iis
ki on «Patrioodi» tegevus seni jäänud liialt kit
sapiiriliseks -— on see ju matkaklubi, m is võiks 
kaasa tõm m ata sen isest enam ning korraldada 
m atkam ist ka koduvabariigi piires. Uuel aastal 
ongi «Patrioodil» kavas mitmed üritused laie
male üliõpilaskonnale.

K evadsem estri üheks põnevam aks ürituseks 
kujunes Suure Oktoobri juubelile pühendatud 
teaduskondadevaheline viktoriinisari.

Toredaks traditsiooniks on kujunenud rahvas
te sõpruse päevad, mida selle  aasta  aprillikuus 
korraldasim e juba kuuendat korda. Kaheküm
nest m itm esugusest üritusest võttis osa  üle 6000 
tudengi, sea lhulgas 86 külalist 16 NSV Liidu 
kõrgkoolist, Krakovi Jagiello-nim . ülikoolist 
ning Veszpremi K eem ia-Tehnoloogia Instituu
dist. Sõpruspäevade program m  kujunes tihedaks, 
m itm ekülgseks ja huvitavaks iga le  tudengile.

Oma panuse olem e andnud ka tudengite nn. 
kolm anda sem estri huvitavam aks korraldam i
seks. Suvel töötas EÜE-s 640 ülikooli tudengit, 
nende seas mitmed rühma- ja piirkonnajuhid. 
TRÜ suvem alevas töötas 430 esm akursuslast.

M alevast kogutud energiaga  a lustasim e s isu 
tihedat tööd sü gissem estril. Septem bris-oktoob- 
ris tegim e p in gelist tööd aruande- ja va lim is
perioodi edukaks läbiviim iseks.

4. oktoobril, TRÜ kom som oliorganisatsiooni 
sünnipäeval pidasim e maha esim ese TRÜ kom
som oli ajaloo konverentsi, kus osa les üle 200 
üliõpilane. Neil päevil arutasim e aktiivselt ka 
meie uue põhiseaduse projekti, m ille vastu võt
m ist tervitasim e 7. oktoobril m iitingul.

TRÜ taasavam ise 175. aastapäeva juubelipi

dustuste korraldam isest võttis aktiivselt osa ka 
kom som oliorganisatsioon . Kuigi aktusest ja 
kontsertballist osavõtu õ iguse said vaid parimad 
tudengid, oli laiem al üliõpilaskonnal võim alus 
kuulata ülikooli kooride toredat kontserti aulas, 
osaleda rektori pressikonverentsil n ing kaasa 
lüüa teaduskondade puhkeõhtutel. On kahju nen
dest, kes ei pidanud vajalikuks nendest ettevõt
m istest osa  saada.

Aruande- ja valim isperioodi lõpetasim e TRÜ 
kom som oliorganisatsiooni konverentsiga. /U uta
sime kriitiliselt tehtut n ing hindasim e selle ra
huldavaks. Sam as pidasim e plaane ka tulevikuks. 
Konverentsil valitud uus kom som olikom itee  
püüab igati arvestada tehtud kriitilisi märkusi 
ning jätkab ka tulevikus tudengielu toredaid  
traditsioone. Meil on ag a  soov, et üliõpilased  
edaspidi palju sagedam ini pöörduksid kom itees
se oma probleemide, soovide ja heade ettepane
kutega.

Ka novembrikuu oli tihe huvitavate ettevõtm is
te poolest. Sotsialistliku võ istlu se  võitjad kirju
tasid a lla  leninliku kom som oli raportile NLKP 
Keskkomiteele. 4. novembril korraldasim e esm a
kursuslaste balli. Novembrikuu esim esel poolel 
tähistasim e m itm ete suurte üritustega Suure Ok
toobri juubelit.

Kodumaa juubelile järgnesid  kohe tudengite  
pidupäevad. 16.— 20. novem brini tähistasim e  
rahvusvahelist ü liõpilaspäeva ning RÜL-i 31. 
aastapäeva. Nende päevade 18 üliõpilasüritusest 
võttis osa lig i 6000 tudengit. Need on arvud, 
m is räägivad iseenda eest.

T raditsiooniliselt olem e korraldanud iga-aas- 
tasi koinsom oliaktiivi laagreid. Tänavu arutasim e  
tähtsam aid kom som olitöö probleeme Vellaveres. 
Jõudumööda aitasim e kaasa ka kom som oli lin- 
naorganisatsioon i XXI konverentsi läbiviim isele.

Kuid kom som olitöö ei seisne üksnes suurüri
tuste organiseerim ises. Tegelem e pidevalt õppe
töö küsim ustega, organ isatsioon isisese  töö tõhus
tam ise ja paljude jooksvate probleemide lahen
dam isega. Kõik see nagu esim esel pilgul välja ei 
paistagi, kuid om eti on ka see kom som olitöö  
tähtis lõik. Meie organ isatsioon isisese  töö koge
m ustest on osa  käidud saam as iseg i vennasva
bariikide kõrgkoolidest.

Soovim e ülikooli tudengiperele uueks aastaks 
niisam asugust indu ja erksat vaim u ning tore
daid kordaminekuid ka kom som olitöös!

ELKNÜ TRÜ komitee

Ja a n u a ris t d e tse m b rin i
Taas on aeg vana kalender seinalt maha võtta. Aasta 1977 on õige 

tillukeseks kärbunud, aga ometi ei tasu vanale mehikesele selga pöö
rata. Heitkem veel kord, sedapuhku viimane pilk tagasi.

Aasta algus oli ärev — alm a mater kavatses hakata taasavamise 
juubelit tähistama, kuid sünnipäevalaps ei näinud kuidagi sedamoodi 
välja. Muresid on palju, vastu tust poole rohkem.

Suur Oktoober on tihedamalt kui miski muu seotud meie kõrgkooli 
a renguga ja 60. aastapäev kohtas. Vastu võeti uus konstitutsioon.

Ometi sai kõik korda õigeks ajaks ja  meie ehitusmehed väärivad 
suurimat kiitust. Südames miski liigatas, kui keegi väljastpoolt tulnu 
ütles: «Mis teie üliõpilastel viga niisuguses !muiriasjutulinnakeses tea
dust teha!»

Eriline põhjus rõõmustada on füüsikutel. Teadagi miks! Kahjuks po
le mitte igal teaduskonnal sellise palee kasutamise võimalustj kuid 
kahtlemata on füüsikatudengid selle õnne kuhjaga ära teeninud.

A lm a mater'i tähtpäeva varju kippusid jääma numbritelt sarnased 
juubelid: 175. aastapäeVa pühitsesid ka teaduslik raamatukogu ja 
keemiaosakond. Nende tähtsust üle hinnata on raske.

1977. aasta paistab sündmustest õige rikas olema, kõike.ei ole võima- 
lik üles lugedagi. Ometi tahaks ühte veel nimetada: ülikooli taidluse 
kõrgest tasemest räägivad I üleliidulisel taidlusfestivalil TRÜ Akadee
milise Naiskoori ja Tartu Akadeemilise Meeskoori poolt väljateenitud 
laureaaditiitlid.

Lõpetada tahaks siiski asjadega, mis lehetegijale tema köögipoolel 
erilist rõõmu teevad. ÜTÜ pere on täienenud uue ringiga — novembri 
algupoolel pidasid avakoosoleku noored žurnalistikajüngrid. Kaks kur
sust ülikoolis ilmategevaid ajakirjanikuhakatisi annab põhjust loota 
tugevat pärituult tiibadesse.

Tahaks veel tänada meie lehe kõige aktiivsemaid abilisi: Tullio Ilo- 
metsa, Jüri Anti, Leo Leesmenti, Johannes Kalitsat, Jüri Talvetit, H il
lar Palametsa, Pent Nurmekunda, Atko Virut, Karl-Samuel Rebast, 
Jaan  Reimandit,  Jüri Roosaaret, Igor Gräzinit, Helve Kaburit ja palju
sid teisi. Paljus tänu neile on valminud meie tänanegi leht.

Jõuab näärivana pärale?
Lund. Harjumata palju on teda. Kuuseladvus, majakatustel. E nam 

jagu  aga kõnni- või sõiduteel. Jääs  pealegi. Vähemalt teisipäeval oli. 
Pole” siis ime, kui sessieelsest hajevil olekust tagasitee emakese Maa 
peale õige varsti jälle üles leiad. Noh, läheb mõni luu-kont. Tühja sest! 
Hea, et hing sisse jäi. õhtuhäm aruses tuubikumist tulles aga m ärka
sin Raekoja platsil «Salvo» kiivriga meest. Muigama võttis. Tea, mis 
siin naerda. Mootorrattur ju. Leningradi maantee «tornide» juurest 
aga traumapunkti küll lisa ei tule. Tegutsesid kojamehed? Hoopis torni- 
asukad ise. Tund aega ja  õu oli puhas. Mõtterammestusest lahti peale
kauba. Kahju ainult, et pilti juurde panna pole. Reedesed fotod peavad 
juba teisipäeva varavalges trükikojas olema. Paraku.

Nr. 39 Reedel, 30. detsembril 1977 XXX aastakäik
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Leonid Uibo sündis 25. detsemb
ril 1917. a. Tallinnas töõlisperekon- 
nas. 1924. aasta 1. detsembri üles
tõusu nurjumise tõttu olid vanemad 
sunnitud siirduma Leningradi,  kus 
algas L. Uibo koolitee, mis lõppes 
Uljanovi-Lenini nimelise Leningradi 
Elektrotehnika Instituudi lõpetami
sega 1941. aastal.  Sellele järgnes 
noore spetsialisti töö blokeeritud 
Leningradis ja  hiljem tagalas.

Sõja lõppedes suunati L. Uibo a l
gul Tartu ars tiriistade tehasesse, 
kust ta varsti siirdus ENSV Tea
duste Akadeemiasse ja 1950. aastal 
Tartu Riikliku Ülikooli üldfüüsika 
kateedri assistendiks. Eksperimen
taalfüüsika kateedri loomisega j ä t 
kas ta tööd selles kateedris, kus 
kaitses kandidaadikraadi luminest- 
sentsi alal ja talle anti dotsendi 
kutse 1965. aastal.

L. Uibo on alati silma paistnud 
otsiva vaimu poolest. Tema a lg a 
tusel on TRÜ füüsikaosakonnas ra 
kendatud mitmeid uusi uurimismee
todeid, mis on jõudnud ka maailm a
kirjandusse. Viimasel ajal on 
L. Uibo huvialaks mehanokeemia.

Tema eestvedamisel töötab väike 
uurimisgrupp, mille tööd on jõud
nud korduvalt rahvusvahelisele 
areenile. L. Uibo teaduslike ja  me
toodiliste tööde arv ulatub üle 60.

öppetöö osas on L. Uibo pidanud 
erinevaile osakondadele mitm esugu
se sisuga raadiotehnikaalaseid 
loenguid ja juhatanud laboratoor
seid praktikume. Tema juhendam i
sel on valminud paljud kursuse- ja 
diplomitööd.

Alati on juubilaril jä tkunud tah t
mist ja jõudu paljude vastutusrikas- 
te ühiskondlike ülesannete tä itm i
seks. Viimaseil aastail on L. Uibo 
olnud füüsikaosakonna parteibüroo 
liige ja sekretär n ing osakonna 
rahvakontrolligrupi esimees.

Praegu jätkab dots. L. Uibo täie 
pingega mehanokeemia-alaste töö
de juhendamist ja loodame temalt 
uusi märkimisväärseid tulemusi. 
Soovime sõbralikule ja  elurõõmsale 
kolleegile juubeli puhul jä tkuvat 
loominguindu ja tugevat tervist 
veel paljudeks aastateks.

ALEKSANDER РАЕ I

ühist «Tootmise efektiivsuse ja töö 
kvaliteedi tõstmisele ning X viis
aastaku ülesannete edukale täitmi
sele pühendatud üleliidulise sotsia
listliku võistluse» m äärust  30. det
sembrist 1976. a. ja  mobiliseerida 
kõrgkoolide kollektiive rahvamajan- 
dusplaanide täitmisele, parandada 
spetsialistide ettevalmistust, teadus
töö efektiivsust ja tugevdada kõrg
koolide materiaalset baasi.

Võitjateks võivad tulla  nende 
kõrgkoolide kollektiivid, kes edukalt 
täidavad riiklikku plaani, võetud 
sotsialistlikke kohustusi ja saavuta
vad paremaid tulemusi järgmistel 
aladel:
— üliõpilaste vastuvõtu ja spetsia

listide väljalaske plaani tä i t
mine;

— õppejõudude kvalifikatsiooni 
tõstmise plaani täitmine;

— õppe-metoodilise ja  kasvatustöö 
korraldamine;

— teaduslik töö;
— üliõpilaste osalemine teaduslikus 

töös;
— materiaalse baasi olukord ja 

selle parandamine;
— üliõpilaste olmetingimused (ühis-

Sotsialistlik võistlus kõrgkoolide- 
vaheliseks tajate Ametiühingu Keskkomitee 

kuulutasid 22. oktoobril k. a. välja 
üleliidulise kõrgkoolidevahelise sot- 

NSVL Kõrg- ja  Keskerihariduse sialistliku võistluse, et edukamalt 
Ministeerium ja  Haridusala, Kõrg- tä i ta  NLKP KK, NSVL Ministrite 
koolide ja Teaduslike Asutuste Töö- 'Nõukogu, ÜAÜKN-i ja  ÜLKNÜ KK 
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TRU-st võtsid möödunud nädalal Kaasanis to!munud üritustest osa 
EKP TRÜ komitee sekretäri asetäitja dots. L. Kiik ja ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretäri asetäitja  R. Palmaru. Kaks küsimust neile. Iseloo
mustage lühidalt Kaasani ülikoolis 90 aasta  eest toimunud sündmust.

L. KIIK: Nagu teada, asus V, I. Uljanov 1887. a. õppima Kaasani 
ülikooli õigusteaduskonda. Üliõpilased ei olnud rahul reaktsiooni pea
letungiga, eriti 1884. a. kehtestatud ülikoolide uue põhimäärusega, 
millele 1887. a. lisandus nn. ringkiri köögitüdrukute kastest. Samal 
aastal äktiviseerusid ka üliõpilaste valitsusevastased väljaastumised 
Moskvas, Peterburis, jm. 1887. aasta  detsembris toimunud Kaasani 
üliõpilaste väljaastumine ei olnud sugugi juhuslik, stiihiline. 1. det
sembril toimus ülikooli ja  veterinaarinstituudi esindajate konspirati iv
ne kohtumine, kus Samaara-Simbirski semljatšestvo esindajana viibis 
ka 17-aastane Volodja Uljanov. Nõupidamisel arutati läbi programm- 
dokumendid ja määrati kindlaks väljaastumise päev. Selleks sai
4. (16.) detsember. Kell 12 kõlas kutse avakoosolekule. Esimeste 
aulasse tormajate seas oli ka V. Uljanov. Aulas kiideti heaks varem 
väljatöötatud dokumendid, kõlasid reaktsioonivastased kõned. Aulast 
lahkudes jätsid 99 üliõpilast protestiks lauale oma üliõpilaspiletid, 
ühena esimestest tegi seda Vladimir Uljanov.

öö l  vastu 5. detsembrit areteeriti 40 aktiivsemat üliõpilast, nende 
hulgas ka Vladimir Iljitš, kes 7. detsembril saadeti Kaasanist välja 
Kokuškinosse asumisele. Oliõpilasväljaastumisest osavõtt kujunes m ur
ranguliseks V. I. Uljanovi elus. Juba areteerituna ütles ta teistele, et 
on kindlalt o tsustanud oma elu pühendada revolutsioonilisele võitlu
sele. Asumisel olles valmistas ta end selleks aktiivselt ette, lugedes 
K. Marxi «Kapitali», vene revolutsiooniliste demokraatide teoseid, mõ
tiskles Venemaa sotsiaalmajanduslike probleemide üle. Vabanedes sai
V. Uljanovist N. Fedossejevi juhtimisel tegutsenud marksistl iku ringi 
aktiivne liige.

90 aastat tagasi Kaasani ülikoolis toimunud üliõpilaste vä ljaastu

misest osavõtuga algas V. 1. Lenini, töölisklassi ja  kõigi töötajate 
juhi, NLKP ja esimese sotsialistliku riigi ra ja ja  revolutsiooniline tegevus.

Missugused on muljed aastapäeva tähistamisest?
R. PALMARU: Kaasani ülikooli üliõpilaste tsaarivalitsusevastase 

väljaastumise 90. aastapäeva pidustused olid planeeritud suurejooneli
sena ning sellisena viidi nad ka läbi. Külalisi oli kutsutud ligi pool
teistsada. Osa võtsid NSV Liidu kõrg- ja  keskerihariduse minister ase
täitjatega, ÜLKNÜ Keskkomitee, li iduvabariikide komsomolikeskkomi- 
teede, ÜLKNÜ oblastikomiteede ja tuntumate kõrgkoolide esindajad.

Neljale päevale oli planeeritud mitmesuguseid üritusi, millest iga
üks oli sündmuseks omaette. Oli võimalus külastada V. I. Lenini m a ja 
muuseumi, V. I. Uljanovi-Lenini nim. Kaasani Riikliku Ülikooli Lenini 
memoriaali, linnamuuseume, kuulsat Kaasani Kremlit jm.

Enam jäid meelde poliitiliste laulude konkurss, ülikooli aulas toi
munud miiting ja sellele järgnenud tõrvikuröngkäik. Miitingule eelnes 
pingeline sotsialistlik võistlus austava õiguse eest osaleda miitingul, 
millest võtsid osa kogu Tatari ANSV kommunistlikud noored. Nii olid
ki miitingule kogunenud parimatest parimad nii üliõpilaste kui ka 
tööstus- ja põllumajandusettevõtete noortööliste seast.

Juubelipidustuste kulminatsiooniks oli M. Dšalali nim. Tatari Ooperi- 
ja Balleti teatris toimunud pidulik koosolek. Kõiki pidulikust koosole
kust osavõtjaid erutas L. Brežnevi läkitus, millel minu arvates on väga 
oluline tähtsus üliõpilasnoorsoo, õppejõudude ja kõrgkoolide ühiskond
like organisatsioonide mobiliseerimisel veelgi aktiivsemale tegevusele 
noore spetsialisti erialase marksistlik-leninliku ettevalmistuse edasisel 
parandamisel,  tema maailmavaate kujundamisel marksistlik-leninliku 
teooria ja NLKP ajalooliste võitlustraditsioonide, eriti aga V. I. Lenini 
elu ja  tegevuse kõrge eeskuju vaimus.

Pidustusi tervikuna pean ma väga oluliseks üliõpilaskomsomoli 
ühiskondliku aktiivsuse tõstmisel eelseisva ÜLKNÜ XVIII kongressi 
eel. Küsitles REIN MALM

Mida teha kriitikag
M ISSUG UN E PEAB OLEMA KRIITIKA?
«Terav, õiglane, asjatundlik, edasiviiv, vaba sensatsioonitaotlusest ,» 

võiks vastata  lühidalt. On mitu ajakirjandusžanri, milles üht või teist 
puudust lugeja ette tuua: artikkel, repliik, följeton.

Selline on ülinapp kokkuvõte õppevahendist «Ajaleht» žurnalistika- 
tudengeile. Nendest kriitikale esita tavatest nõudmistest on kõneldud ka 
meie partei ja  valitsuse otsustes. Kriitika ja enesekriitika on ja jääb 
nõukogude ajakirjanduse üheks põhiprintsiibiks.

Oleme tegelikult kriitiliste kirjutistega meie ajakirjanduses niivõrd 
harjunud, et ei mõtlegi vahel sellele, mis a jendas autor it  just seda 
žanrit valima, miks ta ei püüdnud teha ettepanekuid olukorra paran da
miseks. Veel korraks ajakirjandusteooriasse pilku heites saame teada, 
et näiteks repliigi ülesanne pole probleemi lahendamine, vaid hoopis 
selle terav ülestõstmine. Peab meeles pidama, et ajakirjanduse välja
astumine ei ole mingi nõiavits, mille abil puudused paugupealt kõrval
datakse. Esitatud probleemil küll on vaja aga silm peal hoida ja sel
lest tuleb ka lugejaid pidevalt informeerida.

Ja veel. Ei .ole .vahest liigne meelde tuletada, et ka tänapäeval on 
ette tulnud kriitikat kirjutanud ajakirjanike tagakiusamist (vt. «So- 
vetskaja Petšatj» 1965, nr. 6.). Ajakirjanik ei tohi aga araks lü ü a ’ega 
pealesunnitud õiendusi kirjutama hakata.

Siinkohal tahaks teooriale tuginemise lõpetada ja vaadata, kuidas 
on lood praktikas, konkreetsemalt,

M ISSUGUNE ON KRIITIKA ÜLIKOOLI AJALEHES?

Kui mitte jus t  90 protsenti, siis vähemalt 70—80 protsenti kriitiliste 
lugude autoreist on meie žurnalistikaüliõpilased. Teooria, kuidas krii
tikat kirjutada, peaks neile selge olema. Järelikult tahab noor inimene 
(ja peabki) enne suurde lehte minemist sulge ka kriit ikavallas proovi
da. Keskkond, mida ta  teistest paremini tunda võiks, on üliõpilaselu 
ise, ja  kus siis veel on paik sellest kir jutada, kui mitte ülikoolilehes.

«TRÜ» tänavuse aastakäigu torkimiselugudest kokkuvõtet tehes 
näeb, et üliõpilane on kõige rohkem südant valutanud uue kohviku ja 
üliõpilasürituste korraldamise pärast («Kuulu järgi üliõpilaskohvik, 
a g a . . . ? » ,  nr. 32, «Repliik», nr. 14, «Mis paneb rattad  käima?», nr. 34.). 
Üliõpilane tahaks näha, et « . . .  peahoone vestibüüli piirkonnas ripuks 
üks võõraid inimesi juhatav  ta h v e l . . .»  (nr. 8), . . .ü l ik o o li  komsomoli
komitee juures võiks olla eh itussek to r . . .»  (nr. 32). Üliõpilane on 
kirjutanud sellest, missugune mittesoovitav ahelreaktsioon võib tekki
da, kui ühiselamu juurest prügi õigel ajal ära ei veeta («Ahelreakt
sioon — kus suitsu, seal tuld», nr. 34), sellest, et ««kuiv seadus» üli- 
õpilasmalevas on sõnakõlks» («Ei lähe», nr. 36).

Kahjuks reageeriti enamikule kriitilistele kirjutistele ühekülgselt või 
kogunisti üldse mitte. Mida arvata  aga sellest, kui pöördutakse ainult 
autori poole või püütakse omavahel põhjendada «see oli lahmimine», 
«tegelikult polnud asi üldse nii, tal puuduvad faktid», «mis ülikoolilehel 
sellega asja», «ta laimab, ta koguni üldistab» jne.

Küllap tasaks veel kord sellesama artikli alguses toodud teooria

meelde tuletada, siis selgub, et polegi need üliõpilaste repliigid ühed 
«lahmimised», et mõnigi probleem vajaks jus t «TRÜ-s» arutamist.

Nagu öeldud, peaks lugejagi teada saama, kuidas puudusi p a ran 
datakse. Nii et

KA ÜLIKOOLILEHE KRIITIKALE TULEB VASTATA.
Kui kriitiline märkus on puudutanud ülikooli ennast, pole me artik

lit ega kaaskirja asjaosalistele saatnud. Paraku  on vaja vist edaspidi 
postiasutuste abi kasutama hakata, sest toimetusse ei taha vastused 
millegipärast jõuda.

Ühe positiivse näitena on meil praegu tuua TRÜ kohviku juhata ja
I. Pärna  vastus repliigile «Kuulu järg i  üliõpilaskohvik, a g a . . ,?»  
(nr. 32).

1. Uue kohviku uksel kuulutasid lahtioleku aega  kaks silti.
«Tööjõu puuduse tõttu avati söökla hiljem, kell 17. Töötajate hoo

letuse tõttu oli alles jäetud ka vana kellaaeg. Nüüd on see kõrvalda
tud.»

2. 16. oktoobril tehti kohvik lahti koguni kell 18.
«Süüdlast on karistatud. Administraator on kohustatud pidevalt 

jälgima, et kohvik avataks õigel ajal.»
3. Kohviku avamisel ilustasid ust kaks rõõmsat teklites tudengi- 

nägu.
«Jooniste autorit kohvikurahvas ei tea. Ilmale ja klaasipuhastus- 

vahendeile need aga vastu ei pidanud».
4. Millal ja  mismoodi saab kohti kinni panna? (16. oktoobril olid 

pooled lauad reserveeritud.)
«Vastavalt ENSV Kaubandusministeeriumi ÜTE töö eeskirjadele on 

õigus, reserveerida 50 protsenti is tekohtadest. Kohti reserveerib admi
nistraator, ja  ainult üliõpilastele n ing ülikooli töötajaile.»

5. Miks lastakse sisse ilmselt joobnuid Isikuid, pealegi väljaspool 
järjekorda? Kas ainult sellepärast,  et mõnel mehel on au olla admi
nistraatori tuttav?

«Joobnud isikute, samuti administraatori tu ttavate sisselaskmist ei 
õnnestunud kindlaks teha. Kohviku juhtkond tugevdab kontrolli.»

Tootmisnõupidamisel arutati kirjutis läbi ja sellele ka vastati. Kuid 
kirja lõppu lisas sm. I. Pärn, et umbes aasta tagas i arutati uue koh
viku töökorraldust koos TRÜ komsomolikomiteega. Kirja pandi ka 
kodukord, mille komitee esindajad olid lubanud kohvikusse välja pan
na. «Oleme seda oodanud tänini. Samuti lubati abi korra kindlusta
misel kohvikus. Kahjuks on see kujunenud harvemaks, kui lootsime.» 
«Nii üliõpilastel, komsomolikomiteel kui ka kohviku administratsioonil 
oleks vaja tegutseda koos, üksnes kirjavahetusega korda majja ei tee,» 
lõpetab kohviku juhataja.

Võib-olla on uus semester see, mille tööplaanidesse võetakse ka koos
töö kohvikuga, samuti peetakse enesestmõistetavaks, et kriitikale üli
kooli ajalehes vastama hakatakse, ehk saab uus kohvik veel oma 
nimegi.

Kommunaalettevõtete kombinaadilt saabunud vastuse fotosüüdistu
sele «TRÜ-s» nr. 34 avaldame järgmine kord TOIMETUS

elamuis iseseisvaks viljakaks 
tööks ja puhkuseks tingimuste 
loomine, toitlustamine, tervista
vad puhkelaagrid jne.);

— ohutustehnika ja töökaitse olu
kord.

Arvestatakse veel:
— töö- ja õppedistsipliinl ja  ühis

elu ning käitumisnormidest kin
nipidamist;

— ühiskondlikult kasulikku tööd, 
taidlust ja  kultuuritööd, keha
kultuuri ja  sporti;

— elektrienergia kokkuhoidu. 
Üleliidulise kõrgkoolidevahelise

sotsialistliku võistluse võitjate au 
tasustamiseks eraldasid NLKP KK, 
NSVL Ministrite Nõukogu, ÜAÜKN 
ja ÜLKNÜ 2 rändpunalippu koos 
diplomite ja  rahaliste preemiatega, 
NSVL Kõrg- ja  Keskerihariduse Mi
nisteerium ja  Haridusala, Kõrgkoo
lide ja Teaduslike Asutuste Tööta
jate Ametiühingu Keskkomitee eral
dasid 12 rändpunalippu koos I r a 
halise preemiaga, 10 il ja  6 III ra 
halist preemiat.

Võistluskokkuvõtteid hakatakse 
tegema iga kalendriaasta järel ja 
vabariigist peavad ettepanekud 
Moskvasse jõudma hiljemalt 15. jaa 
nuariks. Selle aas ta  kokkuvõtete te
gemisel arvestatakse ka Suure Ok
toobri juubeliks saavutatut .

Kõrgkoole, kellel on kõige pare
mad kvaliteedinäitajad X viisaasta
ku plaanide täitmisel ja  kes kordu
valt pälvivad aastakokkuvõtete põh
jal üleliidulises sotsialistlikus võist
luses NLKP KK, NSVL Ministrite 
Nõukogu, ÜAÜKN-i, ÜLKNÜ KK 
rändpunalipu, esitatakse au tasus ta 
miseks NLKP KK, NSVL Ministrite 
Nõukogu, ÜAÜKN-i ja  ÜLKNÜ m ä
lestusm ärgiga «Efektiivse ja  kvali
tatiivse töö eest X viisaastakul».

õppejõude, teadureid, töölisi ja 
teenistujaid autasustatakse:
— üleliidulise r innam ärg iga  «Sot

sialistliku võistluse võitja» — 
vastava viisaastakuaasta  sotsia
listlike kohustuste ja  ülesannete 
eduka täitmise eest;

— üleliidulise rinnam ärg iga  «X 
viisaastaku eesrindlane» koos 
kingitusega —■ heade tulemuste 
eest töö efektiivsuse ja kvaliteedi 
tõstmisel ning X viisaastaku 
ülesannete ennetähtaegse täitmi
se eest.

Võitjatele kõrgkoolidele ettenäh
tud rahaline preemia sõltub õppe
asutuse kollektiivi suurusest. Meie 
ülikooli puhul peaks I preemia ole
ma 77 500, II — 46 500 ja III — 
31 000 rbl. Preemiasummast võib 
70% kasu tada  silmapaistvaid töö
tulemusi saavutanud kollektiiviliik- 
mete premeerimiseks, ülejäänuga 
parandada sööklate, ühiselamute, 
klubide, profülaktooriumi, puhke
baaside jne. olukorda, muretseda 
kultuuriinventari ja  korraldada kul- 
tuur-kasvatuslikke, sportlikke ja 
tervistavaid üritusi.

Meie ülikoolis on asunud võistlus
kokkuvõtteid tegema teaduskondade 
ja allasutuste vahelise sotsialistliku 
võistluse üleülikooliline komisjon, 
kes oma esimesel koosolekul jaotas 
omavahel ülesanded. Nüüd jääb 
vaid soovida, et kõik nõutud and
med õigeaegselt laekuksid, sest 
võis tlusaruande esitamise aeg —
5. jaanuar  1978. a. — on lähedal. 
Kui sel aastal tuleb kokkuvõtte teg em i
sel lähtuda m eie oma sotsia listliku  
v õ istlu se  tu lem ustest (ü le liid u lise  v õ is t
lu se  juhend saabus a lles 15. detsem b
ril), s iis  1978. a. võ istlu se  korraldamise! 
ja so tsia listlik e kohustuste võtm isel tu 
leb lähtuda juba ü leliid u lise  võ istlu se  
näitaja ist.

HELVE KABIJR



Rumeenia rahvaluulest
Rum eenlased on Balkanl rahvas. Nad olid a lg selt karjased ning talupojad, 

o lle s  kultuurilt tu gevasti m õjustatavad naaberrahvalst. Rumeenia rahvaluulel on 
palju üh ist te iste  Balkan! rahvaste rahvaloom inguga. L oodusetunnetuses dom i
neerib lüüriline toon. Rumeenia rahvaluulel on keskne asend s laav i ning kreeka 
rahvaluule vahel.

A lgupärase rum eenia rahvaluule kodumaaks on T ransllvaanla (rum eenia k-s 
Ardeal). S elles m etsarikkas m äestikulooduses tundis rum eenia karjus end kodu
selt. M ägi, m ets ja vahutav oja olid tem a kodumaaks ja tem a lüu le kodu
paigaks. Siin tekkisid va lu sa lt intiim sed karjaselaulud (doinad). Neis on le id 
nud rum eenlase poeetiline tunnetus pma puhtaim a ja õrnima väljenduse:
Cine-a zis dintäiu d о i n a, Kes esm ait lausus sõna  d о I n a,
Arsa-1 a fost inima! Sel pidi süda leekima!

Küsim use ümber, mida doina enesest õieti kujutab, on tekkinud terve kirjan
du s. Ühtede järgi on doina arm astuslaul (A lecsandri, N egruzi), te iste  järg i aga  
m elanhoolne poeetiline pala. Hasdeu väitel läbib doinaid terve tundm uste  
skaala: valu ja  rõõm, arm astus ja vihkam ine, vaim ustus ja m eeleheide, m illega  
alati kaasneb ig a tsu s , ootus, m ingi soov. Mõnede järgi oil doina varem  sõjalau l 
kan gelase  ülistam iseks, kus oli ühinenud rum eenlase hing, vaim ne jõud ja 
kangelasm eel. Kindel on igatah es, et doina on lih tsa  mehe laul, olgu  verises  
heitluses, raskeil põllutöödel või röövretkedel. Doina piirded on nii avarad, et 
seal leiavad aset kõik tundm ustevarjundid sõjakast u ljusest kuni intiim se arm as- 
tusm eeleolunl. K aasajal on doina peam iselt arm astusvajaduste poeetiline vä ljen 
dusvorm , selle  rõõm ude ja kannatuste tõ lg itse ja  mitte ainult sugupoolte vahel, 
vaid ka vanem ate ja  laste  vahel. Doinat lauldakse lohutuseks raskete sa a tu se 
löökide puhul, rõõm sas lootuses kevade saabum isel, vaikses resignatsioon is, kui 
sü g isel varisevad lehed ja nende kurb m eloodia kaebab koos puudega, a jav ii
teks karmil ta lvel, mil talur laulab  doinat oma toakeses, ses t see sä ilitab  tal 
elu.

Doina m eloodia on va lu line ja un istav  nagu rõhutud h inge kaebam ine, vaese  
pärisorja va luvä ijendus, kes tunnetab vastuolu  oma isikliku saatuse ja vaba  
looduse vahel, mis üm britseb teda oma m ägede, orgude, aasade ja oj'adega. 
M itm esugused pildid loodusest tu ngivad  s iis  tem asse ja sulavad ühte ta isikliku  
sü n ge  fan taasiaga . Doinale on om ane iselaadi Igatsu s, m illes dom ineerib 
lüü riline  elem ent.

Cheorghe Adam escu lausub oma raam atus «Notiunl de istoria limbli si litera- 
turli rom inesti» (B ucuresti, 1896, lk. 80) doina kohta järgm ist: «Doina on 
lüüriline luulelilk , m is on om ane meie rahvale. Tal on väga  m itm ekesine a in es
tik, ta käsitleb kõiki tundeid ja  kirgi. Teda saadab m eloodia, mis on kord Uhtne 
ja  m onotoonne, kord jä lle  evib kapriisseid n in g  im epäraseld akorde. Meie rahva
m uusikas leidub m õistatuslikke osi, m is ei võim alda avastada sü g a v a sse  sü d a
m esse peidetud Igatsu ste tuld, m ille ainukeseks väljendusvorm iks on kaeve. 
S e llisest lu u lest ammutab rum eenlane troosti õnn etuses ja  hädas.»

M ä r k u s :  M oldaavia keel on üks dakorum eenia murdeid ja kasutab tän a
päeval vene tähestikku. Rumeenia keele ortograafia aga  rajaneb ladina alfabee
dil. Erinevused m oldaavia ja rum eenia keele vahel on fon eetilist ja  sõnavara
lis t  laadi. M oldaavia keeles leidub h u lgana laene ukraina keelest, mida rumee
nia keet ei tunne.

Doina
(Moldaavia)

Doina, doina, m agus  laul!
Kus sind kuulen, peatun sam m ul 
Doina, doina, leekiv viis!
Kui sa kõlad, seisan siis.
Kevadtuule puhangutes 
Laulan doinat väljas olles,
Meeled tulvil lillekesi, 
ööbikute  sillerdusi.
Tuleb jälle talvekarmus,
Laulan doinat kambri varjus,.
Kus vaid lohutuseks on mul 
Päevade ja ööde kulg.
Kui leht metsas ärkab unest,
Laulan doinat sangarlusest.
Lehe orus varisedes 
Laulan doinat härdalt nuttes.
Doinast ohkan, kõnelen,
Täitsa doinast olenen.
Doinat laulan, sosistan,
Üksnes doina varal elan.

Vasile
Alekcsandri

Tähed

D or
(Doina)

Kibuvitsa haljas võsu,
Kuski ma ei leia asu!
Sest et dor mul võõrsil käinud,
On mu meeled segi läinud;
Sest et dor mind vallutanud,
On mu hing nüüd lõkkel löönud. 
Laskun orgu, tõusen mäele,
Päev mul kulub reisu peale;
Rännul olles mööda nõlvu 
Dor mul täidab tervet elu. 
Südameke, õis kel huultel,
Kui sind silman koduõuel,
Ununeb mul ader nurmel,
Kõblas püsti raa tm aa veerel.
Lasen häljel rohtu süüa,
Adraaerel roostetada,
Kõpla varrel pehastuda.
Südameke, kui sa tahad,
Sepistan ma neljad sahad,
Künnan ümber maad ja  ilmad.
Naise m agus jutuvada 
Suudab hinge lohutada,
Jõudu mehele võib anda 
Kõike soovi jä rg i seada.
Kui ei taha, kurb siis olen!
Sinu tõttu valust suren!

Dor on raskesti tõ lg itav  sõn a . Temaa 
väljendub Ihaldus, iga tsu s , soov, koju-, 
armu igatsus, arm astus.

Minust sinuni kui külvat'
Tähti täis on taevanolvad!
Tead, mis on need tähesarjad? 
Need mu selged pisarad,
Mis mul silmadest on nõrgund, 
Taeva peale üles tõusnud,
Nagu haihtub koidu eel 
Niiske kaste lilledel.
Kodumaa, neid valand palju, 
Kaevates su saa tus t  valju! 
Palju  nende päras t nutnud,
Kes siit ilmast põgenenud! 
Palju  pisaraid on murest;
Aga õnnest m a g u s a s t . . .
Äh! Neid valanud vaid kaks: 
Ehatäheks, koidutäheks.

Mihai
Eminescu*

Unised linnud
Linnukesed pesadesse 
Kogunevad une hõlma,
Peitu poevad okste sisse —

Head ööd!
Allikas vaid tasa ohkab,
Mustal metsal lasub vaikus;
Lillgi aias juba puhkab —

M aga rahusl
Libiseb luik vete harjul,
Kõrkjais hoovab m agus sund . . .  
Emmaku sind unevarjud —

Head und!
Ule õise haldjailma 
Näha tõusmas uhket kuud.
Kõik on kaunis üleliia —

Head ööd!
* Sündis aastal 1851 Lnotestle, Boto- 

sani m aakonnas; suri IS89. a. la s is .

Sinu sünnipäevaks
(Moodne doina)

Su eluraamatusse kir jutan ma nüüd need read.
Raiu sügavale hinge mõtted, mis neis peituvad,
Kuni elu risttee peal saabub Sulle selgitus.
Need viisid on kogutud orgude sosinast — 
Igatsuste  ülev poeem, mille lõin koos Sinuga,
Kui Sa tiibadel mind kandsid ebamaisesse maailma. 
Need puhkenud õied on kasvanud kaugustes,
Kaunil mererannal, meile tundm ata paikades,
Oks tasane anumine, üks palve peitub neis.
Jus t  nagu pärleid kannad sa neid oma kaelakees. 
Kui elu karm Sind rõhub ja  Su süda nutab,
Uks pilk sellele keele kõik piinad lõpetab.
Taas ulatab elu õnnede karika Sulle,
Ja  Su majast, saab tempel armastusele.
Su sünnipäevaks *** ma värsi pühendan.
Ses värsis kaebab sõber, kes kaugel võõrsil on.
Ja selle kalli värsi igas sõnas üksikult 
On peidetud üks pisar ta püsimatult hingelt.

:V>:

Enam kui sada aastat tagasi olid Goethe n ing Jakob Grimm vaim ustatud ser
bia rahvaluule jõ u lisest ilu st. Ja ometi tundis Goethe seda üksnes tõ lgete  
kaudu.

Sajandeid oli serbia rahvaluule elanud rahva huultel põlatuna õpetlastest ning  
vaim ulikest, kes kirjutasid ladina keelt või äärm isel juhul üpris kunstlikku 
serbia keelt, m is oli tä iesti m õistetam atu lih tsale  inim esele.

A lles 19. sajandi a lg u ses  hakkas serbia folkloorist Vuk Stefanovl£ Karadziõ 
üles tähendam a laule, m is m eenusid talle poisikesepõlvest m aarahva hu lgas, 
ning maal ringi rännates kogum a säilinud vana ja uut luu let. Esim ene kogu 
rahvalaule Ilmus aastal 1814, mli Serbia oli veel Türgi ikke a ll. Karadziõ kirju
tas serbia keele gram m atika, m ille Jakob Grimm tõlkis saksa  keelde. Ta töö 
leidis hoopis enam tähelepanu ja tu nnustu st Euroopas kui ta oma kodum aal. 
Ta suri vaesena ja peaaegu unustatuna. A lles 1898. aasta tõi ta lle  teatava  
tunnustu se sellega , et ta põrm paigutati B elgradis katedraali.

Serbia rahvalaulude peam isteks ettekandjateks olid nn. guslarid , pim edad lau 
likud, kes laulsid  neid oma rahvusliku keelpilli gu sla  saatel. T eistsuguseid  
lau le  leid is Karadzlfi talupoegade n ing haidukkide, pagendatud serblaste ju u
res, kes M ontenegro või Lõuna-Serbia m ägedes trotsisid Türgi ülevõim u. Kolm 
tähtsat tegurit sä ilitasid  ju lgu st n in g  rahvustunnet nelisada  aastat kestnud  
raske türgi surve all: ortodoksne kirik, rahvalaul ja  rahvatants, nn. kolo, s. o. 
ringtants (sarnane uuskreeka, rum eenia n in g Fär-saarte r in gtan tsu ga). Lga aer- 
bia m aaelam u kujutas endast rahvalaulu kollet. ;

Serbia rahvaluule on m etsik ja murelik, fantaasiarohke n in g harm ooniline. 
Ta on anonüüm ne; pole säilinud ühtki luuletajanim e. Laulu loojale el pööra 
rahvas m ingit tähelepanu.

Järgnevalt esitatakse tõ lge  ühest pikem ast serbia haldukilaulust, m is kannab 
pealkirja «Predrag ja N enad». See laul on lehekülgedel 75—81 ja on Intonee- 
rlmata. Sam a tekst intoneerituna leidub raam atus «Slvalsche Chrestom athie mit 
Glossaren von Erich Berneker» (S trassburg 1902) lehekülgedel 215—220. Käes
olev pikem eep iline rahvalaul koosneb 192 värsireast. Nagu tava lise lt seda laadi 
lauludes, on värss küm nesilbiline, riimita,

Predrag ja N enad
Toidab ema kahte väetit poega 
Halval ajal, väga raskel aastal,  
Kedervarre, parema käe varal. 
Kaunid nimed andis tema neile: 
Ühele P redrag  *, teisele Nenad **. 
P redrag  emal sirgus ratsameheks, 
Ratsameheks, sõjaoda kandjaks. 
Siis ta jättis oma vana ema 
Ja siirdus mägedesse haidukiks. 
Jääb ema üksi toitma Nenadit. 
Nenad venda tundmagi ei saanud. 
Peagi Nenad emal suureks sirgus, 
Ratsuriks ja sõjaoda kandjaks.
Siis ta  jättis oma vana ema 
Ja siirdus mägedesse haidukiks. 
Haidukina veedab ta kolm aastat. 
Ta on kangelane, tark ja mõistlik, 
Lisaks õnnelik veel kõigis paigus. 
Sõbrad endi pealikuks ta seavad. 
Pealikuna ^veedab ta kolm aastat.  
Aga nooruk emast puudust tundis, 
Sõbrule, vendadele kõneles:
«Oo, mu sõbrad, minu kallid

vennad!
Igatsen ma ema järele.
Tõuskem vennad jagam a nüüd saaki 
Ja ema juurde mingem igaüks.» 
Rõõmsalt kaaslased teda kuulsid. 
Kui siis keegi välja puistab saagi, 
Vannub ta sel puhul rasket vannet, 
Kes venna, kes õekese juures.
Kui siis Nenad oma saaki puistas, 
Söbrule, vendadele kõneles:
«Oo, mu sõbrad, minu kallid vennad! 
Venda ega õekest mul pole,
Ent nii tõest’ kui Jumal aitab mind, 
Mu parem käsi ärgu kuivagu,
Heal hobusel lakk ärgu langegu, 
Mõõk terav ärgu roostetagu mul, 
Sest mul enam pole mujal saaki.» 
Kui nad nõnda jaotasid saagi, 
Istub Nenad heale hobusele,
Asub teele vana ema juurde.
* Predrag — ü lika llis, palavastl arm as

tatu.
** Nenad — ootam atu, ettenägem atu.

Hästi teda errta vastu võttis,
Toidu magusa kandis lauale.
Kui nad olid õhtust söönud-joonud, 
Nenad emale õrnalt kõneles:
«Oo, vanake, minu armas ema, 
Ärgu Jumal mulle patuks pangu, 
Poleks öelnud, sest sa ju mu ema. 
Miks ei sünnitanud sa mull* venda, 
Olgu venda, olgu arm ast õde?
Kui ma sõbruga saaki jagasin, 
Vandus igaüks mull’ rasket vannet,  
Kes venna, kes õekese juures,
Ent mina enese ja relvade 
Ning tubli täku juures enda all.» 
Naeratas siis talle vana ema:
«Ära tühja räägi, nooruk Nenad, 
Mina sulle venna sünnitasin, 
Predragi, su tõelise venna,
Ja veel eile teateid sain ma temalt, 
E t ta praegu viibib haidukina 
Garevitsa haljas mägestikus. 
Pealikuks on kangelane salgas.» 
Paja tab  siis talle nooruk Nenad: 
«Vanake, mu kallis ema!
Ülikond mull’ õmble täitsa vastne, 
Roheline, rohelisest kangast, 
Täpselt selle mäestiku värvi,
Sest ma lähen venda külastama,
Et kord elusalt mööduks must mu

ulm.»
Lausub talle vanakene kallis:
«Ära tühja räägi, nooruk Nenad! 
Miks sõgedana kaotada pead?» 
Nenad ema kuuldagi ei võta,
Seda teeb, mis talle äkki armas: 
Ülikonna õmbleb täitsa uue, 
Rohelise, rohelisest kangast,
Täpselt selle mäestiku värvi,
Siis ta istub heale hobusele 
Ja läheb teele venda otsima,
Et kord elusalt mööduks tas t  ta ulm. 
Kusagilt ei häält ta kuulda lase,
Ei sülita, ei hobust tõrele.
Jõudnud Garevitsa mägestikku, 
Hüüab Nenad nagu hall jahikull:

«Oo, Garevitsa haljas mägestik!
Kas ei peida sa endas kangelast,  
Kes mind vennaga kokku juhataks?» 
P redrag  istub ja  joob kollast veini, 
Kui Nenadilt tall’ kõrvu kostis hüüd, 
Sõbrule, vendadele kõneles:
«Oo, mu sõbrad, minu kallid vennad, 
Ruttu varitsema maantee äärde, 
Võtke vastu seal võõras sõjamees, 
Arge lööge, raha ärge nõudke, 
Elusalt ta tooge minu juurde,
Olgu ta kust on, ta on minu soost.» 
Tõusis üles noorukeid

kolmkümmend, 
Kümne kaupa kolme kohta asus.
Kui tema esimest kümmet kohtas, 
Julgenud ei keegi välja astu ’,
Välja astu’ ega hobust puutu’,
Nooli talle aina lennutasid.
Kõneleb siis neile nooruk Nenad: 
«Ärge laske, vennad mägestikust,  
Kas poln’d teilgi soov venna järele, 
Nagu mul on oma venna järel!
Mis mind, kurba, siia paika ajas.» 
Ja nad lasid tema rahus läbi.
Kui ta_ teise kümne peale sattus,
Ja need talle nooli läkitasid, 
Niisama Nenad neile kõneles:
«Ärge laske, vennad, mägestikust, 
Kas poln’d teilgi soov venna järele, 
Nagu mul on oma venna järel’! 
Mis mind, kurba, siia paika ajas.» 
Nemadki ta rahus läbi lasid.
Kui siis kolmandat kümmet kohtas

ta,
Nemadki ta peale nooli lasid. 
Vihaseks siis saab nooruslik Nenad, 
Ründab äkki kolmekümmend

noormeest: 
Esimesed kümme mõõgal surmas, 
Teised kümme hobusega tallas, 
Kolmas kümme mägestikku jooksis, 
Kes mäele, kes jaheda vee äärde. 
Teada sai sest kangelane Predrag: 
«Täbarasti läeb sul, pealik Predrag! 
Su juurde tuleb võõras sõjamees, 
Maha notib mägedes kaaslased.» 
Kergelt hüppab Predrag  jalgadele, 
Siis haarab kätte vibu nooltega, 
Siis ru ttab  varitsema maanteele, 
Siis ta luurab halja kuuse taga, 
Noolega võtab tema hobuselt.
Vaga halba kohta tabas teda, 
Halba kohta, sangarlikku südant. 
Karjub Nenad nagu hall jahikull, 
Karjatades ratsule kummardub: 
«Häda, sangar  haljast mägestikust,  
E lavalt sind, vend, Jumal surmaku! 
Ära kuivagu su parem käsi,
Millest mulle noole läkitasid!
Ja  su parem silm välja hüpaku, 
Millega sa, poiss, mulle vaatasid; 
Veel suil’ tuleb soov venna järele, 
Nagu mul on oma venna jä re l’!
Mis mind, kurba, siia paika ajas, 
õnnetuseks oma pea hinnaga!»
Kui siis P red rag  seda ju t tu  kuulis, 
Kuuse varjust ta teda küsitleb:
«Kes oled, sangar,  ja millisest

soost?»
Vastab talle haava saanud Nenad: 
«Mis sa, poiss, mu suguvõsa küsid? 
Minu omast naist sa ju ei võta;
Ma olen sangar, nooruslik Nenad, 
Mul on vana, ennast toitev ema, 
Samuti üksainus tõeline vend, 
Predrag, kes on minu lihane vend, 
Siis tõusin üles teda otsima,
Et kord elusalt mööduks must mu

ulm,
õnnetuseks, oma pea hinna eest!» 
Kui siis P red rag  seda kõnet taipas, 
Noole hirmunult laskis langeda, 
Haavatud sangari juurde ruttab, 
Hobuselt aitab tema rohule:
«Kas oled sina minu vend Nenad! 
Ma olen Predrag, lihane su vend, 
Kas sa võid mul haavast paraneda? 
Las ma rebin lõhki peene särgi,  
Ravin sind ja kinni seon haava.» 
Siis vastab talle haava saanud

Nenad:
«Kas oled sina mu lihane vend! 
Tänu Jumalale, et sind nägin,
Et nüüd elusalt möödus must mu

ulm,
Ei suuda sa mu haava ravida,
Olgu sulP mu veri andeks antud!» 
Nii ta kõneleb, siis heidab hinge. 
Tema kohal P redrag  raskelt kaebab: 
«Oo, Nenad, sa mu hele päikene! 
Kas mul enneaegu üles tõusid, 
Niisama enneaegu loojusid!
Mu basiilik * rohelises aias!
Kas mul enneaegu õide läksid, 
Niisama enneaegu närtsisid!» 
Vöörihma küljest noa valla päästab, 
Südamesse ta torkab endale, 
Surnult venna juurde maha langeb.
* Basiilik =■ basiilikum , kunlngam ünt 

(ocimum basilicum  — m agu salõh na— 
line taim ).

Tõlkinud

PENT NURMEKUND
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Spordiaasta tublim ad
N11 ta esm aspäeval ülikooli spordi- 

aasta m eeldiva kokkuvõttena selgeks  
sa i. H indajaiks-ankeeditäitjateks sed a
puhku ülikooli partei- ja  kom somoli- 
juhid, kehakultuuriteaduskonna treene
rid ja õppejõud eesotsas dekaan Atko 
V iruga. Lisaks veel paremad sportlased- 
tudengid te istest teaduskondadest. Žü- 
riil seega  autoriteetsust kui palju (kok
ku 54 kohtum õistjat). Kui ankeedid kol
me parem aga käes ja kohapunktid kok
ku löödud, se lgu s, et hääli said  10 pare
mat na is- ja  9 m eessportlast.

Naissportlaste konkursil, kus se
dakorda paremaid esmakordselt 
eraldi selgitati, teenisid kolm häält 
sc! aastal ülikooli lõpetanud M ari
ka Do.lotova ja  end jälle vabariigi 
suusaparemikku sõitnud Maret 
Ratt.  Vastavalt 8 ja  9 kohapunkti 
said vabariigi selle aasta .iluvõimle- 
mismeister Kai Vooglaid ja Balti 
kõrgkoolide meister kergejõustikus 
IJle Kukk. Ainult üks punkt lahu
tas teineteisest ka TRÜ hõbedase 
võrkpallinaiskonna esikätt M arian
ne Karneskit ja kaalukate turniiri
võitudega hiilanud iluvõimleja T a t
jana Engelsit. Kõrgele ede'tabeli- 
kohale oli TRÜ korvpallinaiskonna 
tõusulaine toonud noorukese Sirje 
Kartau —- 18 punkti ja  neljas koht.

Esikolmik. Kolmanda koha saavu
tas 44 punktiga esimese mittekeha- 
kultuuriüliõpilasena vabariigi üks 
tublimaid laskureid, ajalugu õppiv 
Ave Nigul (44 punkti).

Esimest-teist kohta lahutas vaid
6 punkti. Niisiis 73 punkti ja teine 
koht mullu talvel kuldse duubli 
(vabariigi meister nii suund- kui 
märkesuusatamises) teinud Silva 
Käärtile.

Ja ülikooli 1977. aasta  parim 
naissporttane — jälle kord NSV 
Liidu kõrgema liiga lävepakul seis
va TRU vapra korvpallinaiskonna 
üks hingi RITA SARTAKOVA. Neli 
aasta t  tagasi I taaliast noorte 
EM-ilt NSV Liidu koondnaiskonna 
koosseisus kulla ära toonud korv
p a l l i tü d ru k  õppimist spordimedit
siini osakonnas (praegu IV kursu
sel) pole sporditegemine kunagi se
ganud. Parima tiitel seda teenitum 
ja hinnatavam. Tema poolt andsid 
oma hääle 79 küsitletut.

Mehed. Kolm punkti said Balti 
velotuuril ilma teinud Mihkel Joo
sep ja Eesti koondise ning TRU 
pronksise väravpallimeeskonna koll
kipper Toivo Järv. Üsna kõrvuti 
seisavad ka sel aastal Eesti meist
ritiitli ja  meistersportlase nimetuse
ni jõudnud Elmo Kivits ja  NSV 
Liidu koondise kandidaat laskesuu
satamises Matti Paavo (punkte vas
tavalt 7 ja  6). Eesti NSV 1977. 
aasta  korvpallimeistri Teet Lauri 
kõrge koha põhjust pole vaja küll 
kaugelt otsida. Üksainus «Kalevi» 
võidukorv kaalub üles vaata  et Lii
du tšempioriitiitli väärtuse. Võidu
m ängus  Leningradi «Spartakiga» 
võis selle küll julgelt ka Teedu a r 
vele kanda. 28 punkti ja  4. kohta 
väärib Aavo Põhjala Eesti abso
luutse džuudomeistri tiitel.

K õige paremad. N SV  Liidu koon
dise kandidaat ja S ofia  üliõpilas-

RITA
S A R TA K O V A

ja

FJO DO R

KOLTŠIN

meie vabariigi talisportlasena õigus 
taotleda olümpiapiletit- Lake Placi- 
disse. Parima tiitli võitmiseks oleks 
vist piisanud vähemastki.

Veel kü sitlusest. Miks m itte tu levai 
aastal paremate m ääram isel kasutada  
lehelugejate  abi? Ka jä d tänavu se lg i
tam ata paremad võistkonnad.

Seniks aga  sisukat sportlikku aasta 
vahetust kõigile  lehelugeja ile  ja  tü se 
daid saavutusi a lgaval spordiaasta! 
kõigile  suurkooli tudengisportlastele!

PRIIT JÕGI

mängude hõbe Rašid Abeljanov. 
Spordiala nimetamine vist nagu 
ülearunegi. 42 häält ja kindel kol
mas koht.

55 punkti ja teine koht Eesti re
kordi meistrinormi tähistava 21,0- 
ni viinud Balti üliõpilasmeistrile, 
koduvabariigis hetkel ainsa sprinte
rina märkimist väärivale Gennadi 
O rganovile.

Esim ese määramisel oldi üks
meelsed. Kahevõistleja FJODOR 
KOLTSINILE andsid oma hääle 
kõik hindajad. Meenutame. Juunio
ride MM-võistluste hõbe, suurepära
ne III koht Holmenkolleni suusa- 
mängudel ja  lõpuks suure, kuid se
da meeldivama üllatusena NSV Lii
du tšempionitiitel. Tasuks su u r
meistri nimetus ja praegu гядза

(~)£rnist leitud
üäsiüiri

Ajaloo arhiivist
Nagu lugejad kindlasti juba tea

vad, sisaldas pikkade otsingute 
kroonina Kulla ja Karra tänava nu r
galt kanaiisatsioonikraavist leitud 
urn bürokraatiakateedri järelejäänud 
pabereid. Järgnevalt  kasutame meel
divat võimalust tutvuda ühega 
neist — stenogrammiga bürokraa
tiakateedri ja  kuupäeva kirjutamise 
teadusliku uurimise laboratooriumi 
ühise nääripuu pidukõnest.

Esineb prof. Vorm Nelitsee:
* Austatud, bürokraadid, tähenä

rijad ja paberimäärijad, kallid  tü- 
hikargajad ja udukoorijad.

lugupeetud posserdajad!
M ul on suur rõõm k. a. kokkuvõ

tet tehes näha teid kõiki nääripeol 
osa võtm as m ainitud ürituse läbi
viim isest. R ahuldustundega võin ma 
nentida, et meie m onoliitsed read 
täienevad üha. Eespool öeldut sil
m as pidades ei saa ma ütlem ata jä t
ta, et üha suurem  hulk kodanikke  
m õistab jä tkuva lt meie organisatsi
ooni asjaajam ise läbiviim ise akti 
täpse toim um ise kogu printsipiaal
set tähtsust. N im eta tud  aruande
aastal on meie kallite bürokraatide 
jõupingutuste hinnaga õnnestunud  
üleüldiseks tä itm iseks ja täiskirju- 
tam iseks koostada täiesti loogika-

Ülikooli ajaloo muuseum. 
Unistused ja tegelikkus.

Üks juubel on alma maier'W jällegi seljataga, teine ootab 1982. a a s 
tal ees.

Ülikooli ajaloo uurimine on viimastel aastatel intensiivistunud: ilmu
nud on hulk ajalooalaseid väljaandeid, organiseeriti  ajaloo näitus,  
kaante vahele on jõudnud esimene, ülikooli ajalugu ja tegevust tu t 
vustav poolmikroväljaanne eesti ja vene keeles, koostamisfaasist hak
kab välja jõudma biograafiline teatmeteos ja plaanid on olemas ka 
ülikooli SUURE AJALOO kohta, mis peaks ilmavalgust nägema 350. 
aastapäevaks. On peetud mitmeid konverentse ja  istungeid. Juubeli
aasta  puhul ei unustatud ka ülikoolis õppinud või siin töötanud silm a
paistvaid isikuid: neile paigaldati mälestustahvleid, bareljeefe, neist 
tehti maale ja büste, korrastati haudu ja asetati hauamonumente ia 
-kive.

Kogu see tegevus ülikooli ajaloo valdkonnas on mingil määral aval
danud silmaringi laiendavat ja üldkultuurilist-kasvatavat mõju üliõpi
laste ja nooremapoolse teadusliku ja pedagoogilise personali hulgas. 
On loota, et hakkab võrsuma uus põlvkond teaduse ajaloo huvilisi.

Lõppude lõpuks, on jõutud niikaugele, et rektori käskkirja näol on 
juba aasta otsa olemas dokument, mis fikseerib ülikooli ajaloo m uu
seumi asutamiseks vajaliku. On peetud muuseumikomisjoni koosolekuid 
n ing koostatud projekte ning vastu võetpd otsuseid. On olemas plaa
nid selle kohta, kuhu see muuseum paigutada (Toome raamatukogu), 
kui need ruumid vabanevad ja vajalikul viisil ümber ehitatakse.

Kord saabub aeg, kus ülikoolil on oma muuseum!
Vaim usilm a ette ilmub ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUM, unikaalne kultuuri- js 

teadu sasutu s, om alaadiline kogu Nõukogude Liidus. Igale teaduskonnale ja 
iseg i osakonnale on varutud vajalikud ruumid. Ruumi interjöör vastab ajastule, 
mida ta peegeldab. Unikaalsed esem ed on paigutatud sam ast ajastust pärine- 
va isse  kappidesse ja  riiulitele. Saam e tutvuda kunagise keemialaboratooriumi 
ehituse ja  s isu stu seg a . H uvitav on füüsika laboratoorium , kus näem e m itm e
su gu ste  m õõtrilstade arengufaase. Väljapanekud meie kuulsa kirurgia valdkon
nas häm m astavad oma rikkalikkuse ja ü levaatlikkusega. Ka silm apaistva aja
looga farm akoloogia on rikkalikult esindatud unikaalsete eksponaatidega.

Näeme kaalusid alates 16. sa jand ist kuni tänapäevani. Mikroskoopide kollekt
sioon on oma suuruselt Nõukogude Liidu piires te isel kohal. M uuseum ist saame 
teada, et kunagi valm istati ette k lassika lise  filo loogia  sp e lsia liste , peeti tohu
tu le hu lga le  kuulajaile kunstiajaloo loenguid ja  viljeld i edukalt romaani filo 
loogiat! Külastajad ei jõua ära im estada, kui suure pieteeditundega ja  hoolega  
on Tartu ülikoolis p õlvest põlve ta lleta tud  n in g sä ilitatud vana ajaloolist, seda  
enam  et sõjam ölludes jäi ülikool saatuse tahtel peaaegu puutum ata. Peale  
selle  on M UUSEUM IS veel palju, mida o tsese lt ei eksponeerita, kuid m is on 
uurim istööks ja  muuks vajalik. Hoolikalt on kokku kogutud vanad fotod, n ega
tiivid, käsikirjad, trükised jne. Iga ajastu kohta on olem as õppetöö näidised jne.

ÜLIKOOLI AJALOO M UUSEUM on teaduse ajaloo ja kulturiajaloo 
uurimise keskus. Ta on kasvatusasutus, sest ta asub ülikooli juures ja 4 
teenib kasvatusprotsessi.  Ta õpetab noort inimest nägema teaduse ja 
kultuuri pidevust, õpetab nägema eelnevate põlvkondade saavutusi ja 
neid hindama. Noor inimene hakkab aru saama, et «puu otsast ei tu l
dud mitte eile alla»!

TEGELIKKUSES on muuseum alles paberifaasis. Tegelikkuses pole 
veel selleni jõutud, et hakata ametlikult kokku koguma ja arvele võt
ma materiaalseid esemeid — tulevasi eksponaate ning mööblit, Seda, 
mis moodustaks muuseumi sisu ja  baasi! Tegelikkuses käib juba 15— 
20 aastat nende esemete ja mööbli mahakandmine ja hävitamine. Al
guse sai see perioodil, mil ülikool hakkas moderniseeruma teadusliku 
aparatuuri osas, mil ülikooli teadus hakkas tormiliselt arenema. Tekki
sid uued suunad ja uurimislaboratooriumid. Teadusesse ja õppetöösse 
tuli uus, noor põlvkond. Ruumikitsikus muutus üha suuremaks. Iga 
putka ja  ungas võeti kasutusele ja kõik, mis oli kaotanud tarbimis
väärtuse, kanti maha kui kasutu. Põhimõtteks sai: vabaneda vanast 
kolust! Ka mööbel muutus. Mis sest, et paljud vanad mööbliesemed 
olid veel tugevad ja  korralikud, nad olid ikkagi moest ja  vananenud 
teguviisiga ja  seetõttu kuulusid kõrvaldamisele. Oma osa nõudis pea
hoones ka tuli.

Noore põlvkonna loosung — vabaneda vanast kolust — leidis aga ka 
ägedaid vastaseid ning algas pidev võitlus selle eest, et ajaloolise ja 
kultuuriajaloolise väärtusega esemeid ja vana väärtuslikku mööblit ei 
hävitataks, vaid säili tataks niikaua allasutuses, kui õnnestuks neid 
kusagile ära paigutada. 1966. a. saadi peahoone tiibehitise keldris väi
kene ruum, kuhu hakati esemeid kokku^koguma, mõningal määral õn
nestus sinna paigutada ka mööblit. Allasutustes suudeti esemeid senini 
säilitada, kui eesotsas oli a rusaaja  inimene. Uute inimeste võimuletule
kuga on mitmes allasutuses ses suhtes väga kiiresti jõutud puhas töö 
teha, enne kui õnnestus jaole saada. Palju, eriti just mööblit, on hävi
nenud viimase viie aasta jooksul. Põhjus o n : väga lihtne — pole hoiu
ruume ega süsteemi vana, kuid kõlvuliku mööbli säilitamiseks, säili ta
mise organiseerimiseks. Lihtsaim ja mugavaim tee on ahju ajamine.

Nüüd on olukord aga eriti keeruline. Paljud allasutused on saanud 
endale uued ruumid, füüsikud isegi uue maja. Vana mööblit ning apa
ratuuri kaasa ei viida ja seda pakutakse välja ' «kolukorjajatele» tule
vase muuseumi • tarbeks. " Pole aga ruume, kuhu neid paigutada, sest 
olemasolev on pungil ja  midagi enam vastu ei võta. Vanu ruume haka: 
takse remontima ja käivad korraldused — olgu tühjaks tehtud! Kui asi 
kardinaalselt ei muutu, algab uus ahjuajamise periood, sest midagi 
muud ju üle ei jää! Kui ei õnnestu saada vajalikul määral sobivaid 
hoiuruume, siis hävineb ka senirji kokkukorjatu, mida, omavahel öel
dud, pole ka jus t väga väike hulk. Kui ei võeta allasutustes arvele 
veel säilinu, mida tulevase muuseumi jaoks vaja võiks minna, siis kaob 
seegi. Aga muuseumi ilma originaaleksponaatideta pole ju võimalik 
ette kujutada, vähemalt muuseumi nime siis sellele küll panna ei saa, 
näituseks võiksime ehk nimetada.

Nii et on viimane aeg alustada ÜLIKOOLI AJALOO MUUSEUMI 
jaoks kõige vajalikumaga — muuseumi tegeliku loomisega. Ja  praegu 
on selleks kõige viimane aeg, et päästa  veel, mis päästa  annab!

TULLIO ILOMETS, TRU ajaloo komisjoni liige

vabad form ularid  — 0.397M ja 
2;000895/2A n ing m uuta paralleel
seks aruandesüsteem id  «TO CM A N » 
ja «•M ÖGGA», m is võimaldab täien
davalt suurendada täpsuse selg ita 
m ise kindlaksm ääram ist. Me teame, 
lugupeetud paberimäärijad, et kõ i
g is m õtestam ata tekstides esineb 
juba rohkem kui 247,08 sem ikoolo
n it iga 1000 kom a kohta, aga need 
on ju suurepärased arvud, austa tud  
laest joonistajad, n ing eespool nim e
ta tud fak t annab meile jõudu. Me 
deklareerime uhkusega, et organi
satsioonis toodetakse keemilisi 
pliiatseid iga inimese kohta rohkem  
kui kõikjal m ujal, kus neid vähem  
toodetakse. Meie süsteem , võin ma 
selles küsim uses rahuldusega nen ti
da, töötab põhiliselt lustaka käg i
naga, mis, kallid bürokraadid, an
nab tunn istu st elutervest segadu
sest. See kõik lubab täie veendum u
sega kinnitada, et ühe asja ajam ine 
läbi meie asjaajam ise vastuvõtuae
gade on tõstnud meie autoriteedi 
kodanike silm is kõrgem ale kui k u 
nagi varem. Veel kunagi pole roh
kem paberit m ääritud kui käesole

val ajalooetapil!
Me oleme jõudnud aastanum bri 

m uutum ise vaieldam atult rõõmsa ja  
peatselt toim uva fak ti juurde n ing  
selle asjaolu puhul lubage m ul anda  
edasi parimad soovid õnneks per
sonaalses elus ja eduks am etialases 
tegevusesI

Edaspidi lubage käesoleva ürituse 
läbiviim ise juhtim ine üle anda  
N äärivanale, kes asub sooritama  
kinkide üleandm ise akti preemiate 
jagam ise näol.»

Vahendanud J UHA N  TUHA

NB!
Järgm isel kuul ilmub «TRÜ» 13- i* 

27. jaanuaril. * * *
Täna võite lugeda ka meie venekeelset 

ajalehte._______ ________________

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тар
туский государственной университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknum bn  
hind 2 kop. Teil. nr, 6137. MB-09619.
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