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«Kas Praha konverents oli viies 

või kuues?»
«Küues ikka. Aga ega mq praegu 

veel sinu juures eksamit tee. Vasta 
enne ära, siis hakka minu käest pä
rima.»

Seda dialoogi võiks omapäi jä tka 
ta, sest teadagi, mida kõneldakse 
siinpool eksamiust. Seal teisel pool 
ust ootas nädal tagasi aga juba 
täpseid ja sisukaid vastuseid saksa 
filoloogia 1 kursuselt NLKP a ja 
loost dotsent Jüri Ant.

1. Esimesele eksamipildile ongi 
jäänud eksamineerija ja  eksaminee
ritava sissejuhatav protsess — pi
leti võtmine. Ja  mis sfeal salata, 
teinekord oleneb hinne ikka piletist 
ka.

2. Aive Trummal, tema see oligi, 
kes äsja küsimustele pilgu heitis, 
paneb Eve Ruubeni kõrval kirja 
kõik selle, millest peatselt kõnele
ma hakkama peab.

3. Küllap oli meie pilditegemine 
see, mis Lore Veskimetsalt mõtte 
homselt eksamilt korraks ära viis 
ja  naeratama sundis.

4. Heli Mattisenil on aga õnne
lik ilme igati põhjendatud — tema 
õpinguraamatusse kanti äsja sisse 
«väga hea».

6. Viimasel pildil leiab aset ek
sami kõige tähtsam ja otsustavam 
pool — vastamine ise. Siiri Pokki- 
nen tuli sellega väga hästi toime.

Eksamid jätkuvad. Päevast päe
va, nädalast nädalasse. Ja mitte ai
nult statsionaarsetel, vaid peatselt 
ka mittestatsionaarsetel üliõpilas
tel. 27. jaanuaril ,  mil meie järgmine 
lehenumber ilmub, nn enamikul 
päevastel tudengitel sessioon läbi fa 
käes vaheaeg. Õppejõul küll mitte, 
mõõta tuleb kaugõppija tööd.

VARJE SOOTAK

«Kuidas kursusel tervikuna läks?» 
küsisime päras t  eksamit Jüri Andilt.

«Hästi. Eksami keskmiseks hin
deks tuli 4,0. Seminarideks valmis
tuti samuti korralikult.»

«Olete aastaid NLKP ajaloo ek
samit vastu võtnud. Kindlasti on 
Teil jäänud omad tähelepanekud 
aine tundmise kohta?»

«Kui midagi puudu jääb, siis ongi 
see vahest oskamatus üksikküsi
must kogu kursuse materjaliga 
seostada. Ja  eks esimese kursuse 
iuures ole Ikka tunda liigset kram p
likkust vastamisel. Veel. tahaksin 
öelda, et hoopis meeldivam on õp
pejõul eksamit vastu võtta soojas 
ruumis (fäinud esmaspäeval keelte
maja aud. 215). Kahjuks on audi
tooriumid sageli jahedad.»

Mikrofoni ees 
oli

Enn Anupõld
Sedapuhku mitte stuudios, vaid

22. detsembril keemiahoone r ing 
auditooriumis. Kõnealune teema: 
televisioon, selle «roosid ja vit
sad».

Pressikonverentsi Eesti NSV Te
levisiooni ja Raadio Komitee aseesi
mehega korraldas žurnalistikaring. 
Kohtumine salvestati, s. t. üsna pea 
on räägitust oodata põhjalikumat 
ülevaadet.

Tunnustus
NSV Liida Kõrg- ja  Keskerihari

duse Minfsteeriwmi aukir jaga m är
giti ä ra  üliõpilaste võistlustööde ak
tiivse ning eduka juhendamise eest 
ühiskonnateaduste ja  rahvusvaheli
se noorsooliikumise alal NLKP 
ajaioo kateedri metoodikanõukogu 
esimees dots. Vilmar RU US, aktiiv
se ja viljaka teadusiik-metoodilise 
töö eest avaldati tänu iinna teoree
tilise mehaanika teadusiik-metoodi
lise seminari juhendajale prof. Ülo 
LEPIKULE ja füüsika teadusiik- 
metoodilise nõukogu presiidiumi 
liikmele dots. Valdo RUTTASELE.

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

ja  teadusliku töö, aktiivse ühis
kondliku tegevuse eest ning seoses 
60. sünnipäevaga autasustati  tea- 
duskonnasisehaiguste kateedri dot
senti meditsiinikandidaat Ülo 
LEPPA, eksperimentaalfüüsika ka
teedri dotsenti füüsika-matemaatika- 
teaduste kandidaat Leonid UI ВОТ, 
sünnitusabi ja  günekoloogia kateed
ri dotsenti meditsiinikandaat Hilja 
JALV1STET ja seoses 50. sünni
päevaga eriõpetuse kateedri vanem
õpetajat Jevgeni MALIKOVI minis
teeriumi aukirjaga.

Rektori käskkiri
Tsivillkaitsealaste saavutuste eest

1977. a. avaldati tänu ja autasus
tati tsiviPkaitse staabi ülemat 
Anatoli DOVIDENKOT ülikooli au
kirjaga.

Aktiivse osavõtu eest II üleliidu
lise vererõhu automatiseeritud mõõt
mise alase nõupidamise ettevalmis
tamisel ja läbiviimisel ava ’dati tä 
nu biofüüsika ja elektrofüsioloogia 
laboratooriumi töötajatele  Peeter- 
Toomas LOOGILE, Rein RAAMA
TULE, Enn HENDRIKSONILE, Il
m ar ORAVALE, Valentina PAABO- 
LE, Rein-Toomas SÜTTILE ja Tõ
nu PETERSONILE.

Rektor õnnitles
günekoloogia ja sünnitusabi kateed
ri dotsenti Hilja JALVISTET, sise
haiguste kateedri dotsenti Ülo LEP
PA ja saksa filoloogia kateedri va- 
nempreparaatorit Helga HANSE
NIT ja anorgaanilise keemia ka
teedri preparaatorit Eugenia VET- 
KAT 60. sünnipäeva puhul ning 
soovib juubilaridele tervist ja  töö
tahet edaspidiseks.
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Teaduslik-pedagoogi 
line kaader ja selle 

perspektiivne 
planeerimine

TRÜ nõukogu

23. detsembri koosoleku päevakorra esimene põhipunkt puu
dutas ülikooli teaduslik-pedagoogilis t kaadrit.  ENSV Kõrg- ja  
Keskerihariduse Ministeeriumi kolleegiumi otsusega «Kõrgkooli
de teaduslik-pedagoogilise kaadri arvulisest koosseisust ja  s truk
tuurist NLKP XXV kongressi otsuste valguses» 30. juunist 
1977 seati kõrgkoolide nõukogude ette kohustus analüüsida tea
duslik-pedagoogilise kaadriga seotud probleeme ja  välja tööta
da pedagoogilise koosseisu optimaalne nomenklatuur, lähtudes 
ametikoha (professor, dotsent vanemõpetaja jne.), teadusliku 
kraadi, teaduslik-pedagoogilise töö staaži ning kateedri profiili 
kooskõlastatuse printsiibist. Ülikooli teaduslik-pedagoogilise 
kaadri küsimustega hakkas tegelema komisjon, mille esimeheks 
määrati õppeprorektor prof. U. Palm ja aseesimeheks teaduspro
rektor prof. kt. H. Metsa. Ülevaate komisjoni kogutud andmetest, 
nimetatud kaadri olukorrast ja  perspektiivsest planeerimist 1990. 
aastaks esitas koosolekul H. Metsa.

Vajalik materjal koguti kahes etapis. Algul esitasid dekaanid 
ja üleülikooliliste kateedrite juhatajad olemasoleva ja  vajamineva 
kaadri seisu. Teises etapis täpsustati kaadri juurdekasvu.

Põhirõhk informatsiooni läbitöötamisel oli suunatud doktorite 
ja  kandidaatide juurdekasvu vajaduse väljaselgitamisele, Profes
sor peab olema teaduste doktor ning dotsent vähemalt teaduste 
kandidaat. Kuid VAK-i uute määruste  järgi võib teaduste dok
tor töötada ka dotsendina. Seega võib doktorikraadiga töötajate 
arv kateedris ületada professorikohtade arvu ja kandidaatide arv 
dotsendikohtade arvu. Lisaks kateedrite vajadustele arvestati ka 
teaduslike laboratooriumide kvalifitseeritud kaadri vajadusi.

Ettekandja tu tvustas teaduslik-pedagoogilise kaadri praegust 
olukorda ülikoolis. Eriõpetuse kateedrita on ülikoolis 78 kateed
rit, mida juhatab 47 professorit ja  31 dotsenti. Teadusliku kraa
diga õppejõude on kateedrites 440. Lähemalt andmeid analüüsi
des selgub, et äärmiselt palju on kraadita  vanemõpetajaid. Vii
mased instruktiivmaterjalid esitavad aga  selle ametikoha täitja  
suhtes m ärga tava l t  suuremaid nõudmisi kui seni.

Teaduslikes laboratooriumides töötab 3 doktorit ja 51 kandi
daati . Kokku on laboratooriumides 283 töötajat.

Kaadri planeerimisel peab arvestama kõigepealt seda, et ka
teedri poolt õpetatavaid põhidistsipliine ja arendatavaid teadus
likke uurimissuundi kannaksid doktorid, enamikku aineid aga  
teadusliku kraadiga õppejõud. Tuleb jõuda ka selleni, et kõiki
de kateedrite juhatajad  (välja  arvatud mõned üldainete kateed
rid) oleksid samuti kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga. Kui
gi ülikoolis õpetavad rohkem kui sadat ainet professorid, ei ole 
praegu eripedagoogika, loogika ja psühholoogia, farmaatsia, pe
diaatria, stomatoloogia, füüsilise geograafia, geneetika ja darvi
nismi, inglise filoloogia, saksa filoloogia, võõrkeelte, vene keele 
õpetamise metoodika, kehalise kasvatuse ja  spordi, kergejõustiku, 
sportmängude, suusaspordi, veespordi, võimlemise, kaubatundmi
se ja kaubanduse organiseerimise, raamatupidamise, matemaati
ka õpetamise metoodika, matemaatilise analüüsi ning matem aa
tilise statistika ja programmeerimise kateedris ühtki professorit 
ega  doktorit. Doktorikraadiga töötajate ettevalmistamisele on 
vaja  just nimetatud kateedrites (v. a. võõrkeelte ja mõned ke
hakultuuriteaduskonna kateedrid) eriti tähelepanu pöörata, mi
da kateedrijuhatajad perspektiivplaanides on ka ette näinud.

«Et ülikooli kateedrite koosseis muutuks optimaalseks ja vas
tavaks kateedrite poolt tehtavale õppetööle, on vaja  kateedriju
hatajate  ja  dekaanide arvamuse põhjal täiendavalt ette valmis
tada  kokku 100 teaduste doktorit (pole arvestatud doktorite siir
dumist vanaduspensionile) ning arvestades, et need doktorid kas
vavad välja praegustest kandidaadikraadiga õppejõudude seast, 
tuleb tä iendavalt ette valmistada 170—200 teaduste kandidaati.» 
1990. aastaks on aga  40% praegustest doktorikraadiga töötajaist 
saanud üie 65 aasta  vanuseks. Seega vajatakse 1990. aastaks ko
guni 140 doktorit, laboratooriumide vajadusi arvestades a ga  150 
doktorit. Vastavalt sellele suureneb ka kandidaatide perspektiiv- 
arv (270—300). Et jõuda 1990. aastaks optimaalsele tasemele, 
tuleks ainuüksi kateedrite vajaduste  katmiseks aastas  kaitsta 
doktorikraadi 12—13 õppejõul, kandidaadikraadi ag a  20—22 õp
pejõul. Doktorite osas on planeeritud kaadri vajadusi võimalik 
rahuldada. Ei piisa aga  sta tsionaarse aspirantuuri kohti kandi
daatide ettevalmistamiseks. Seetõttu peab rohkem tähelepanu osu
tam a mittestatsionaarsele aspirantuurile, stažeerimisele ja  muu
dele võimalustele.

Küllaltki ebaühtlane on teadusliku kraadiga töötajate jaotus 
uurimislaborite vahel. Kindlasti peavad kvalifitseeritud kaadrit 
suurendama aerolonisatsiooni laboratoorium, arvutuskeskus ja 
kõik harulaboratoorlumid.

Veel kord doktorite ettevalmistusest kõneldes ütles ettekand
ja, et kateedrite seisukohtadega tuleb enamasti nõustuda, kuid 
mõnevõrra arusaam atul põhjusel el nähta  täiendavalt doktorite 
ettevalmistamist ette rilgl- ja  haldusõiguse, analüütil ise keemia 
ja  mõnes teises kateedris. Kõige suuremaks kujuneb doktorite 
juurdekasv loogika ja psühholoogia (6), poliitilise ökonoomia 
(4), NSVL ajaloo (3), inglise filoloogia (3), anorgaanilise kee
mia (3), üldfüüsika (4) ,  kaubatundmise ja  kaubanduse organ i
seerimise (3) ning kriminaalõiguse ja  -protsessi (3) kateedrite*.

Keskmine kateeder näeks 1990. aastal välja selline: kateedri 
juha ta ja  (enamasti professor), 1.45 kateedri professori 3.83 dot
sendi, 1.68 vanemõpetaja (1.18 kraadiga, 0,5 iima), 2.18 assis
tendi või õpetaja (1.03 kraadiga, 1.15 ilma) kohta. Kokku oleks 
9.94 kohta praeguse 8.35 asemel. M ärgataval t  tõuseb sealjuures 
ka vanemõpetaja kvalifikatsioon.

Saadud andmete alusel töötatakse välja TRÜ teadusliku kaad
ri perspektiivplaan. Et seda täita, tuleb kateedreil hoolikalt vali
da perspektiivseid töötajaid (potentsiaalsed teaduste doktorid), 
luua neile vajalikud töötingimused, sõlmida ja tihendada üle
liidulisi ja  rahvusvahelisi teadussidemeid.

Koosolekul kuulati veel kaks ettekannet: e t t e v a l m i s t u s -  
o s a k o n n a  komplekteerimisest ja  selle töölerakendamisest K. 
Velskrilt n ing ü l i õ p i l a s t e  o s a v õ t u s t  t e a d u s l i k u s t  
t ö ö s t  U. Reinolt. ÜTÜ probleemidest kirjutame järgmises a ja 
lehes.

MERCEDES PENT, 
ELKNÜ TRÜ KOMITEE 

ASESEKRETÄR

JEIKNU XVIII $ 
* KONGRESSI*
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Möödunud aas ta  oli meile eriline. 
Tema ajalooliste sündmuste vahetu 
mõju ulatub meie tööde-tegemiste 
tänasessegi päeva. Ülemaailmse 
progressiivse noorsoo foorumiks ku
juneb käesoleval aastal üliõpilas- ?a 
noorsoofestival Havannas. Leninlik 
Komsomol saab 60-aastaseks.

„ O l e n  õ n n e lik , 

et valisin  

selle e r ia la "
Suvi 1973.

Asjane Nõo keskkooli abiturient 
KRISTA POOLAKENE seisab oma 
iseseisva elutee hakul. Kõik teed 
edasiõppimiseks on valla, ole ai
nult hakkaja ja  astu õiget rada. 
Ega tüdrukul tegelikult kaua kõhel
da tulegi: kahest võimalikust — 
füüsika või inglise keel — otsustab 
ta viimase kasuks.

* * *
«Valikus pole midagi imelikku, 

kuigi koolikaaslased tõlgendasid se
da kui loobumist erialast. Olin en
ne Nõkku minekut juba keeltega te
gelnud ja filoloogiline suunitlus 
seega olemas. Kusagil kümnendas

Juhindudes neist suursündmustest 
läheb vabariigi komsomol vastu 
oma XVIII kongressile, kus ülikool 
on esindatud kaheksa delegaadiga.

El olnud kerge topeltjuubeli- 
semestri tööpingele vastu pidada, 
mistõttu viltutegemised ja õigel 
ajal tegem ata jätmised ka end va
lusasti tunda  andsid, eriti tegijaile. 
Sama ajalehe veergudel väljakuulu
tatud komsomolikomitee pressikon
verentsist huvitusid ainult selle 
mõtte a lga ta jad  juristid ise. Siit 
jõuamegi kommunistliku noore, kur
suse ja teaduskonna tasemele, kus 
sageli takerdub meie ühiste suur- 
soovide realiseerimine. On’s viga 
oskuste, kogemuste puudumises, or
ganisatsioonilises töös komitee 
poolt? Kahjuks ei huvitanud see kü
simus meie tudengeid. Küllap oleks 
muidu ikka küsima ja aru tam a tu l
dud.

Kõrgkooli komsomolitöö nõuab 
oma keerukuse tõttu juba juhtimis- 
ja organisatsioonilis-poliitil istes kü
simustes baseerumist teaduslikele 
alustele. Selle tööga tegeldakse ka 
meie ülikooli uurimislaboratoorlumi- 
des. Vajadus teaduslikuks lähenemi
seks süsteemi uurimisel kerkis te ra
valt esile ka EÜE konverentsil. 
EÜE-d tuleb tõsiselt ja  kompleks
selt uurida. Kahju ainult, et sellise 
uurimistöö konkreetset a lgust  ei ole 
võimalik lugejale nimetada.

Vaadates nüüd, ELKNÜ kongres
si eel ülikooli komsomolikomitee ke
vadsemestr i plaane, tuleks kronoloo
gilises järjekorras nimetada jä rg 
misi suurüritusi:
& talituriaad 1978 
^  TRÜ rahvaste sõpruse päevad

klassis aga tärkas huvi keelte vas
tu uuesti, kuigi vahepeal kaldusin 
reaalainete valda. Tekkis tahtmine 
lähemalt uurida erinevaid g ram m ati
lisi süsteeme, nende aluseid ja  läh
tekohti, täiendada ja süvendada oma 
keelteoskust.»

Praegu teame Krista Poolakest 
kui inglise keele ja kirjanduse IV 
kursuse üliõpilast, F. Tuglase nime
lise stipendiumi saajat, kes ülikoo
lis oldud nelja aas taga  on igapäe
vase õppimise kõrval jõudnud pal
ju ära teha, rohkem kui ühele tava
lisele tudengile iseloomulik.

Endast rääkides on Krista väga 
tagasihoidlik. Kas pole aga ühe tü
tarlapse jaoks enam kui kiitust 
vääriv, et aastail 1976 ja  1977 toi
munud üleülikoolilistel filosoofia- 
konkurssidel olid tema teadmised ja 
probleemide lahtimõtestamise tase 
paremad kaasvõistlejate omadest. 
Koos võiduga tuli meeldejääv pree
miareis Poola Rahvavabariiki.

Ka inglise keele olümpiaadidel 
(1976 ja 1977) TRÜ ja TPedI va
hel tunnistati ta ainuvoitjaks.

Krista on oma teaduskonna ÜTÜ 
nõukogu ja  ühtlasi inglise keele r in
gi esimees.

Kursuse juhendaja Hella Laan 
rääkis temast kui väga põhjalikust 
ja  korrektsest üliõpilasest, kellel 
jä tkub tahtmist omandada maksi
maalne hulk teadmisi, mitte kunagi 
jääda  pinnapealseks, vaid süveneda 
probleemi lahendamisse, otsida asja 
tuuma ja leida see.

Vaimustusega meenutas ta, kui
das Krista ühest ilukirjanduslikust 
teosest ülevaate andis. See oli nagu 
omaette  filosoofiline traktaat , üle
tam atu  oma põhjalikkuse ja välja
toodud seisukohtade poolest.

Krista ise leiab, et filoloog peab 
olema võimeline huviga tegelema 
nii keele kui kirjandusega. «Võtke 
kasvõi kõige tavalisem gram matil i
ne konstruktsioon ja uurige seda —

’78 18.—23. аргШЦ, pühendatud 
Leninliku Komsomoli 60. aas ta 
päevale 

Ф EÜE päevad 12,—14. mail 
TRÜ kevadpäev mais.

Järgides komsomoli ees seisvaid 
üldisi ülesandeid, mida püüame 
TRÜ-s ellu viia konkreetsete üritus
te läbi, tahame ikka rakendada kõi
ke uut ja  eesrindlikku, muuta mini
maalseks organisatsioonisisesele 
tööle minev ajakulu, tõsta iga kom
munistliku noore ideelis-poliitilist 
teadlikkust jne. Sellega anname 
omapoolse panuse vabariigi komso
moliorganisatsiooni edasiseks tu 
gevdamiseks.

Ülikooli komsomolikomitee ees 
seisab kevadsemestril äärmiselt pal
ju ülesandeid. Minu soov oleks, et 
teaduskondade ja kursuste komso- 
molibürood suhtuksid suurema vas
tu tustundega neid valinud üliõpi
laste usaldusse; et rakendataks iga 
päevases komsomolitöös meie üli
kooli vastavate laboratooriumide 
uurimistöö kogemusi. Ka EÜE töö 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne suu
renemine riõuaks juba mõnda aega 
komsomolikomitee sekretäri asetäit
ja  kohta malevatöö alal. Üliõpilaste 
esteetilise kasvatuse kõrgendatud 
nõuete rahuldamine vajab samuti 
senisest märksa tugevam at materi
aalset baasi. Loodan, et komsomoli- 
kongressil leiavad valgustam ist veel 
mitmed üllõpilaskomsomoli problee
mid. Moodustame ju meie, kõrgkoo
lides õppivad kommunistl ikud noo
red, ligi 10% vabariigi komsomoli- 
perest.

Mul on hea meel esindada kong
ressil ligi 5000-liikmelist ülikooli 
komsomoli.

NIMELISI STIPENDIAATE

te ei kujuta sageli ettegi, kui palju
de huvitavate seosteni võib selle 
põhjalik analüüs viia.»

Ja veel: «Ei tohi unustada, kui 
tähtis on töö, mis meile sobib. Ini
mene voib meeletult arm astada  m a t
kamist ja  mägesid, kuid ei ta rv it
se olla geoloog, ka keelearmastaja 
pole alati filoloog ja  ei saa salata, 
esineb ka vastupidine variant.»

* * *. 
õppim isest võiks muidugi palju 

rääkida, aga kuidas siis vaba a jaga 
jääb?

«Vaba aeg kui omaette mõiste mi
nu jaoks ei eksisteeri, kõik on ju 
üks elu, raam atu  lugemine pole veel 
olesklemine. Meeldivad kino ja 
teater, raam atud ja reisimine, ka 
muusika, eriti prantsuse muusika.» 

* * *
Kaaslased iseloomustavad Kristat 

sõbraliku ja tagasihoidliku tü ta r 
lapsena. Kunagi pole ta nende ees 
oma teadmistega kiidelnud, kuid 
just teadmiste ja  mõistva suhtumise 
tõttu on ta huvitav vestluskaaslane 
ja inimene, kellelt võib alati nõu 
küsida, kui endal mõne probleemi 
lahendamine üle jõu kipub käima.

Krista ise hindab häid ja mõist
vaid sõpru ja kollektiivi, mis kuju
neb iseenesest, ilma kaunite saa te
sõnadeta. Kui puudub loomulik si
de inimeste vahel, on kollektiivist 
raske rääkida.

* * *
«õpiaas tad  ülikoolis on kõrvuti 

la ialdaste teadmistega andnud har
jumuse tööks ja lugupidamise ene
sedistsipliinist. Need aastad  on kok
ku viinud paljude huvitavate ini
mestega.

Olen õnnelik, et valisin jus t selle 
ala — inglise keele.»

SILVIA SIBRITS

О о

о ю

Rahvusvaheline 
konverents

Üliõpilasspordis on rahvusvaheli
sed kohtumised üsna tavaline näh
tus, kindlaks traditsiooniks on ku
junenud ka ehitusmaleva rühmade 
vahetamine sotsialismimaadega. 
Seevastu üliõpilaste ühiskonnatea- 
dustealane konverents, mis leidis 
aset Moskvas 2 0 .-2 2 .  detsembril, 
oli oma ulatuselt enneolematu: 
osavõtjaid oli NSV Liidust, Saksa 
DV-st, Poolast,  Ungarist,  Tšehho- 
slovakkiast, Bulgaariast ,  Rumee

niast,  Kuubast, Vietnamist ja Mon
gooliast.

Konverentsi heaks kordamine
kuks oli loonud kõik eeldused 
ÜLKNÜ Keskkomitee oma tohutute 
organiseerimiskogemuste ja võima
lustega, kõik oli pisiasjadeni läbi 
mõeldudr Kavas oli kaks plenaaris
tungit ja töö viies sektsioonis. Esi
meses sektsioonis kuulati kommu
nistlike ja töölisparteide ajalugu kä
sitlevaid ettekandeid, teises sektsioo
nis olid ettekanded filosoofia, kol
mandas poliitilise ökonoomia, _ nel
jandas teadusliku kommunismi ja 
viiendas noorsooliikumise ajaloo 
alalt. Peale selle pakuti mitmesu
gust kultuurilist meelelahutust, kü
lastati muuseume ja ajaloolisi pai
ku Moskvas.

Allakirjutanu võttis osa filosoofia 
sektsiooni tööst. Ettekannete tem aa
tika oli üsna mitmekesine, tööd hea
tasemelised. Suur osa esinejaist 
käsitles mitmesuguste eriteaduste fi
losoofilisi probleeme. Torkas silma

asjaolu, et konverentsist osavõtja
te hulgas olid «professionaalsed» 
filosoofid tunduvas vähemuses.

Kahjuks on ÜTÜ rahvusvahelised 
kontaktid siiani üsna tagasihoidli
kud ja rahvusvahelised üliõpilas- 
konverentsid suureks harulduseks. 
Millest võiks olla tingitud see mõ
nevõrra paradoksaalne olukord — 
on ju  ilmne, et üliõpilaste teadus
tööl on tulevaste spetsialistide e t
tevalmistuses tähtsam koht kui 
sportimisel või tööl ehitusmalevas. 
Peamiseks põhjuseks tuleks vist pi
dada ÜTÜ suhtelist organisats ioo
nilist nõrkust (võrreldes EÜE ja  
spordiorganisats ioonidega). Tun
dub, et selle taga  pole mitte nii
võrd üliõpilasteadurite ühiskondlik 
passiivsus kui ÜTÜ käsutuses ole
vate materiaalsete vahendite piira
tus.

ANDRUS ARRO,

ravi V k,
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30. jaanuaril ,  enne ja päras t  seda 
kuupäeva oleme ümbritsetud roh
kem kui kunagi varem Anton Han- 
sen-Tammsaarega. Loeme ja  kir ju
tame, vaatame ja kuulame, korral
dame ja pakume nii teistele kui ise
endale. Ja  ikka kir janikust ja  kir
janiku pärast, keda päris omaks 
oleme tunnistanud. Kirjaniku pä
rast,  kes ka uuesti üle lugedes sul
le hoopis haaravam a lugemiselamu
se jätab. Kelle publits istikasse aina 
enam süüvid, sest selle kaudu ka 
kogu meie kultuuri- ja  ajalooprot- 
sess mõistetavamaks muutub.

Nõnda oleme me kõik sidemeis 
kirjanikuga, kelle sa jandat sünni
aastapäeva sel kuul kogu maailmas 
meeles peetakse. UNESCO kalend
ris «Suurte isikute ja sündmuste 
aastapäevade pühitsemine» on eesti 
kirjanik A. H. Tammsaare üks neist 
kahete istkümnest suurest isikust.

Ent Tartu ülikool ja  Tammsaare? 
Aastad 1907—1911 märgivad 
Tammsaare üliõpilasaega, mil ta  
õigusteadust õppis. «Tammsaare va
lik langes õigusteaduskonnale näh

tavasti sellepärast, et juriidilised 
distsipliinid annavad kõige u latus
likuma ülevaate ühiskonna s truk
tuurist ning üksikisiku ja ühiskonna 
suhetest, mille vastu Tammsaare oli 
ajakirjanikuna töötades hakanud 
sügavat huvi tundma. Seejuures ei 
mõtelnud Tammsaare tõsiselt jurii
dilisele karjäärile, tema eesmärgiks 
oli ülikoolis teadmisi omandada vä
ga  erinevailt teadusaladelt. Tema 
huvid ulatusid ajaloost matemaati
ka ja füüsikani, humanitaarteadus- 
test köitsid teda filosoofia ja  psüh
holoogia. Kõik need distsipliinid 
olid vajalikud, sest õpinguid alus
tades pidas Tammsaare kõigepealt 
silmas oma kirjanikukutsumust.»* 

Ülikoolis on Tammsaare juubeli 
tähistamise üritused vastava orga- 
niseerimiskomisjoni kanda (esimees 
teadusprorektor H. Metsa, aseesi
mees fi loloogiateaduskonna dekaan 
A. Künnap). Uue semestri algul 
võime osa saada  kirjaniku 100. aas 
ta  juubeli tähistamise pidulikust 

* Vt. H. Puhvel, A, H. Tammsaare 
elu ja  loom ing aastail 1878—1922. Tallinn  
1963, lk. 185—186.

koosolekust. Ettekanded on prof. H. 
Peebult, prof. K. Murult, vanem
õpetaja T. Kuldsepalt jt. Mitmeid 
üritusi on kavandanud ka eesti 
kirjanduse ja  rahvaluule ring. õ i 
gusteaduskonna rahvas peab aga  
23. jaanuaril Tammsaarele pühen
datud teaduskonnaõhtut. Tammsaa
re ühiskondlik-poliitilistest vaade
test kõneleb dots. A. Kiris ning ini
mese ja maa teemast kirjaniku loo
mingus prof. V. Kelder. Toome 
raam atukogus saab näha alates 30. 
jaanuaris t kirjanikule pühendatud 
näitust sõnas ja  pildis. Ühise üri
tuse peavad ka raam atuühingu liik
med ja  ülikool. See saab teoks 25. 
jaanuaril .

Esimene A. H. Tammsaare juube
lile pühendatud ettevõtmine on üli
kooli seinte vahel juba toimu
nud. Emakeele Seltsi vastloodud 
lingvistilise poeetika ja lingvistika 
sektsiooni töökoosolek oligi Tamm
saare mälestuseks. Teatamislaadide 
vahekordi A. H. Tammsaare teostes 
analüüsis J. Sang, Tammsaare stii
li määratlemise ajaloost kõneles N. 
Andresen. T. Kuldsepp kõneles tee
mal «A. H. Tammsaare eesti kir jan
duse retseptsiooni kõrgperioodil Soo
mes». Ja  lõpuks ajalehe plaanidest. 
Tammsaarele pühendatud erilehekül- 
jed ilmuvad 10. veebruari numbris.

VARJE SOQTAK

G .  F. P a rro ti  h a u a l
Leningradi kalmistutele on mae

tud paljud Tartu  ülikooli nimekad

Erofessorid-akadeemikud ja ka üli- 
ooli kasvandikud. Aastalõpu talve

päevadel asetas TRÜ delegatsioon 
eesotsas teadusprorektori H. Metsa
ga pärjad ja mälestuskimbud üli
kooli esimese rektori G. F. Parroti, 
akadeemik F. J, Wiedemanni, üli
kooli kuraatori F. M. Klingeri jt. 
kalmudele. Nende haudadel süüda
ti mälestusküünlad. Ülikooli dele
gatsiooni kuulusid: V. Haamer, S. 
Smirnov, E. Kudu, O. Seeman, H. 
Tankler ja allakirjutanu.

Leningradi Smolenski kalmistule 
on maetud peale eespool nimetatu
te veel nimekas füüsik, Tartu üli
kooli professor akadeemik M. H. J a 

cobi, geofüüsik, Tartu ülikooli pro
fessor akadeemik L. F. Kämtz, kee- 
mik-farmatseut,  Tartu ülikooli pro
fessor akadeemik A. N. Scherer, 
klassikalise filoloogia õppejõud, 
kunstiajaloolane, arheoloog, Tartu 
ülikooli professor akadeemik L. E. 
Stephany; Tartu  ülikooli kasvandi
kud E. R. Trautvetter, keemik G. 
H. Hess, füüsik, mineraloog ja me
teoroloog A. J. Kupffer, botaanik 
C. J. Maximovicz, kirurg G. A. 
Rauch ja astronoom A. N. Savitš. 
Kõikide nende kalmud ei ole võetud 
kaitse alla. Ka teistele Leningradi 
kalmistutele on maetud meie üli
kooli professoreid ja kasvandikke 
(Smolenski õigeusu kalmistule üks, 
Volkovo kalmistule kuus, A. Nevs-

ki Tihvini kalmistule üks ja Pulko
vo kalmistule üks).

Ülikooli delegatsioon austas oma 
rektori mälestust seoses ülikooli 
taasavamise 175. ja  G. F. Parroti 
125. surma-aastapäevaga. Juubeli
pidustuste eel restaureerit i G. F. 
Parroti hauasammas. Restaureeri
mist aitas organiseerida dots. O. 
Seeman.

Leningradi RSN Täitevkomitee 
Kultuurivalitsuses arutasime üli
kooli nimekate professorite ja  kas
vandike kalmude kultuurimälestiste
na kaitse alla võtmist ning esimese 
rektori G. F. Parroti ja akad. F. J. 
Wiedemanni põrmu ületoomist Tar
tusse.

MILVI REINFELT,
TRÜ ajaloo komisjoni 

sekretär

V a s tu se k s  kriitikale
Läinud aasta 33. lehenumbris kir

ju tas matemaatikateaduskonna kom
somolisekretär Kalle Kulbok: «Es
maspäeval,  14. novembril põlesid Tii
gi tänava ühiselamu hoovil prügikas
tid. Põles prügi, mida kastid üle 
ääre ajasid. Juba kaks ja pool kuud 
on jäätmete äravedu olnud üsna ju 
huslik.» Et prügikastid tõesti pabe
rit täis ja  veel rohkem prahti maas 
vedeles, seda võis näha ka fotolt.

Linna kommunaalettevõtete kom

binaadi vastuskirjast saime teada, 
et jah jus t  14. novembril jäid p rü
gikastid ära  viimata, sest nad põ
lesid. Veel öeldakse: «Nimetatud 
objektil on aga sügisest saadik kor
ralagedus . . .  Konteineritesse pan
nakse roikaid ja suuremõõdulisi 
kaste.»

Kus on siis lahendus? Prügi põles, 
sest seda ei olnud kuhugi panna ja 
see süüdati põlema. Nii saab pabe
rist vähemalt lahti, aga  kui võima

likele tagajärgedele  mõelda? Ent 
kust võtab ühiselamupere roikaid, et 
neid konteineritesse panna? Küllap 
on ikka mõistlik kõik suuremad 
esemed prügikastide kõrvale jä tta , 
mitte sisse toppida. Ja  paberiprahti 
ei jääks sugugi maha vedelema, 
kui konteinerid tühjad oleksid. Loo
detavasti sai see nõiaring sedapuh
ku katki murtud ning prügigi vee
takse ära regulaarselt.  Linna (ka 
ühiselamute ümbruse) puhtus on ju 
ühine mure.

(  Portreevisand )
J. T o o m i n g :  «N äitleja  väljas

pool lava pole m idagi, lavale peab 
ta  aga kaasa toom a m õtte ja suh
tumise.»

J .-  L. B a r r a u l t :  <rNäitleja  
m ängib, e t väljuda elu tä itvast ük
sindusest, isoleeritusest, et unusta
da surm a ja anda seda tunda ini
m estelegi.»

Im eline, et hea ja kurja tundm ise  
puu arm astuse n ing kunsti puhul 
üks on: vaikus. H am letlik «The rest 
is silence» — ainult pärast tõeliselt 
suure kogem ist võid kuulda, kuidas 
sinus üksi vaikus vastu  heliseb. M õt
tes « Vanemuise» lavastustelt «vai
kuse» m argapuuga m atti võttes kuu 
len kõrvu «Joonatani»-loo ja «Põr
gupõhja» Juula n ing  Jürkaga heli
na t kostm as ka E. H erm aküla lava
kujudest.

H erm akülas on m idagi narri püha
likku, m idagi žonglööride ja špiil- 
m anite iidsest kunstist. Vaim usil
m as ku ju tlen  teda laadalärmis, pa- 
risnike, piibupigiste talum eeste ja  
tantsukarude keskel. Talle on otse  
füüsiliselt vastum eelt «akadeem ili
ne» teatriõhkkond, m ugavad istm ed  
ja  neis äraootavalt losutav  publi
cum.

M ida H ertnaküla m äng pole? Ta 
pole k indlasti Üdi luule, m ida me 
loom uldasa oleme harjunud vaatle
m a m itte  siira tundeluulena, vaid  
m ängusituatsioonidest sündinud pei- 
teluulena, autoriisiksuse varjum ise

na m aailm as käibelolevate m askide  
taha. H erm aküla ei irdu iseenesest. 
Ta on in tu itiivne näitleja, kes otsib  
kujutievaile tõdedele k inn itust tea t
ris, vaataja juuresolekul ja ühes 

. vaatajaga.
Ilm selt saavad kõik teatriorganis- 

m i uuendam iskatsed a lguse ratnbi- 
pooltevahelise suh tlem isakti puudu
likkuse tajum isest. Lavastaja Her- 
m akülal näikse ilu- ja tõelävi, m il
lest taotletav teatriideaal sõltub, üp
ris lähedalt haakuvat. Sellepärast 
pöördum ine elu poole, usk sellesse, 
et elus sündiv on kõige ausam  ja  
huvipakkuvam  lavalgl. Selles võib 
näha ka « Vanemuise» teatri (au to 
didaktide teatril)  rahvalikke ja  de
m okraatlikke traditsioone: Wiera, 
M enning, Ird, H e rm a k ü la ... H er
m aküla otsib ja katsetab uusi suht- 
lem isvorm e stuudiotöös. S tuud io  on 
talle oluline ka eluvaatelistelt tõeks
p idam istelt — selleks on kunstn iku  
ig iigavene hool oma lätete selguse  
eest, selles on alliksaarelikult harras 
«ära tee lapsele oma hinges haiget», 
või traagiline vam pilovlik «teise 
kalda» kujund, m is silm ist kadum as 
ja  m ida, kord kadunult, enam iial ei 
näe.

H ingekriipiva elupildi m ängutoo- 
misele m aksab lõivu Hermak ^ a  la- 
vasta ja loom ing  — intrigeeriv, šo
keeriv, «agitka»  — kuidas tem ast 
parasjagu suu täis vot takse. Seepä
rast pole H erm aklüa lavastused ka  
m itte  autorikontseptsioone järgivad, 
vaid herm akülalikult läbivalgusta- 
tud, viim asel ajal, trupi võim ekuse

kasvades, isegi trupiterviklikud  
etüüdid («Pim edad»). S iin  peitub 
ka H ermaküla ja Toom inga loom e
laadide erinevus. Toom ing usub vai
mu surem atusse ja mõõdab sellepä
rast inimese tegusid igavikuga. Her
m aküla ei eemaldu m editeerivasse 
kaugusse, ta otsib m õõtkava täna
päevast, maise inimese eluringist 
hällist hauani. Lavastaja H erm akü
las pole seda suurena ja suverään
sena olem ise usku, tem as on mõrk
jate kõhklustega segatud ig ikestvad  
püüdlused. M uuseas, ega Toom ingki 
terviklikku  inimese ideaali anna, 
ehkki näiteks J. A llik  m eid selles 
viim ases «Teatrim ärkm ikus» veenda  
püüab. E i m aksa unustada, et Va
napagan, hoolimata om a usust ini
mesena õndsakssaam isesse, on siis
ki ürghiid. Vahest pole Jürka usu
ga inim este ilmas m idagi peale ha
kata, sest see on «sinine õhk», m il
les virvatulesid  süütab ju m a l? . . .  
H erm aküla elu annaks ainet filo 
soofile: kas inimese olem asolul on 
m ingi püsivam  mõte, ja ku i on, m iks 
siis inim ene ise seda m õtet ei leia, 
või kas see maises aegruum is üldse 
võim alik on?

Igatahes vaataja on teatrimees 
Hermakülale selle m õtte leidnud: 
kunstn ikus toim uva haarava sise
heitluse viljana sündivais küpse  
m eistri lavakujudes ja sotsiaalset 
närvi ärritavas režiis, m ille viim as
tes tippudes («U kse taga») «linnu - 
poegki m unast välja on lennanud» 
(Ird ).

TONU K ARRO

V Tõru Karro kirjutiste pealkirjad 
joonistas Erki BERENDS, rub
riikide «Reedest reedeni», 
«ELKNÜ XVIII kongressi dele- 
gaat» ja  «A. H. Tammsaare 
100» pealkirjad Ilmar AN VELT.
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Üle kõige tunneb mu meel Tartus iga tsust mere järele. See on 
kui nim etu selguseihaldus: m is oli alguses? A ga  meri on ju  alati 
algus, piir oleva ja aim atava vahel.

Kõnnin veepiiril, jä lg ides sügism ornilt väilava mere kirgastu
m ist. Lahvandus põleb. On häm une õdanguviiv, udujoom ed tur
nivad lainetelakkadel, vallutavad ranna, hämardub. Läbi tuulest 
tuuseldud pilvelaam ade paljastub tükike tähistaevast. Seal kusa
g il surevad ja sünnivad  tiised  m aailmad, m õistm atud ja  näh
tam atud nagu mere h in g k i. . .  E i ole m õistm atu! Soe ja karu
selt kallis on nagu vanam em m e süli lapsepõlve m ängum ailt. 
Oska vaid kuulata, näe ainult! Puhu, tu u l . . .  Pühi häm u inim lap
se silm ilt, pühi koduvalu südam est! Sooldunud pritsm eid, kirbet 
adrulehka tõuseb sõõrmeisse.

M eeste hellus on karm, m illest vatutab rind, mehed ei räägi. 
Üminal ajab end püsti närtsinud sügisepuu. Tal on vesipillis 
punane nina.

M Ä LE STU SE D

Olen kontvõõraks kivilinnas, kus on liiga palju kultuuri, et 
kultuurne olla ja liiga palju tehispingeid, et elupulssi tajuda. 
Siin  piinleb mu lihtm eel hapnikuvaeguses, m urdudes lahti lap.se- 
põlveradadele . . .

Koju ei tulda m õõgaga veheldes, vaid veritsevail jalgadel, re
benenud takkudes, üheainsa suure punase südam ega, üheainsa 
palvega huulil: ära põlga halvaks kadunud poega; oled kõik, 
m is m ul jäänud, kodum aa!

Esim ene pilt:_ vaikne käär Pärnu jõe kaldal, m ätta il peesita- 
vad siud. ja põõsaste all puhkavad pisikesed tüdrukud, nähes 
unes kaissu võetud puunukke suurte poistena oma üskades eos- 
tumas.

Teine pilt: lõhnav m ündi tee, esimesed pääsusilm ad lumelage- 
dail põndakupealseil, karjääris lõkkavad mehed paasi.

Veidi hiljem : lilla m etsapalakas tõm m atud päikese ette. Põllul 
hekseldab onu K usti kombain. N iu tsuv ja värisev põldhiireke 
m inu tulises pihus, pim e alles. Eem al tüm iseb väärikalt vana  
viinavabrik. Roosna-Alliku, Peetri ja Anna, siin on mu päris- 
lätted.

TÖÖST
See põld mäletab M aaema, kes ta oma küm ne küünega vilja

kandvaks raadaš, kes sel sam al kartulivaol sünnitas, tervise  
põllule jä ttis. Maa hellus on karm, kevaditi su lavad lum est üha 
uued kivirähad  — m älestuskivid  Maaemale.

Olen tih ti mõelnud, m is ajab reum avaevas vanainimesi 
süg ise ti m etsa ja rabasse, marjule ja seenile. On see üksnes 
arm astus looduse vastu? Küllap ka seda, küllap vist. Nem ad  
ainult ei tarvita  «arm astuse» sarnaseid sõnu, arm astus on sala 
nende südam es, töö kõrval, elupikkuse tööpäeva kõrval. Selliselt 
elada, alati!

JÄ LL E  M A A ST
«E stonia» kolhoosi keskus. Uus koolimaja võim laga, moodne 

olm ekeskus ja sa m a s . . .  vana juhatusem aja, elum ajakökat- 
sid, tarblikud  — tõsi k ü l l . . .  aga kaugeltki m itte Tam melinna  
häärberid. R ikas majand, õ ig e s ti m ajandav majand. Kõigepealt 
tasutakse võlg  laste ja maa ees. Igavene võlg. M aast pole seni 
veel keegi üle saanud.

Päevast päeva kaotam e kivilinnades iseennast, peites aina kõ
vem ini kriipivat valu võltsnaeratuste taha. K uni on möödapääs
m atult hilja. Maa aga õilm itseb omasoodu, igal kevadel uuesti 
hiirekõrvades ja eostusevaevas.

M õtlen hirmuga, et kunag i see juhtub: rohi kasvab, aga mina  
ei kuule, aeg kaob, aga m ina ei näe, n ing öösiti, ku i meel on 
im elikult hell ja üksildane kuu vahib rabaveelombist lollakalt 
pikaks veninud näoga, ei teki m us soovi talle hundina vastu  
uluda.

M is saab siis?

Eve Kivipõld
Ohtu pärast vihma

viimase üheksa õhtuse bussi pealt loed 
juba on laskunud hämarus niiske ja jahe 
aknad ja laternad põlevad kinn i on poed  
asfald il vaibumas tõtlike sam m ude rahe

sahinal libiseb autosid tänav on märg  
bussis on siledad istm ed ja m ootorimüra  
koti seest o tsitud  ju tukas lugem is järg  
uduseks hingatud aknad el a insatki mõra

Pühapäev
pühapäeva kaksteist kellalööki 
toovad m eelde m itu vana film i 
praetud leiva lõhn viib m õtted kööki 
maalib unenägudele silm i

jõuad jälle ringtee algusesse  
aja jä lg i leides vanalt uurilt 
kõige tähtsam  panna sulgudesse  
tähtsusetu kirjutada suurelt

Aili Loide
Ma tean et tookord polnud m õtet sellel kõigel 
ma olin pime vahel petsin  end 
Ei m õelnud toona et see pole õige 
veel olin õnnelik kui katkes lend

Ma kukkusin  kuid tõusta suutsin  siiski 
nüüd veidi lonkan veel ja m urdunud on tiib 
kui usun headust veel m is rõõmu viiski 
ja loodan kindlasti aeg taas m ind lendu viib

Ei ole kerge olla veidi targem  
ja tih li vaius nägu krim psutades tead  
öö möödub taas päev tuleb veidi valgem  
Vii endas kõik mis m inus oli head



(Algus «TRÜ-s» nr, 38 1977, a.)

Eesti kümnevõistluse hiilgeaega- 
desse 60-ndate aastate  lõpul ja  70- 
ndate algul (NSV Liidu koondises 
oli korraga 7 meie meest) andsid 
oma panuse ka ülikooli mehed Rein 
Aun, Boris Tolmatšov, Aalo Eller, 
Kaidu Meitern. Praegune põlvkond 
aga ei suuda ületada 7000 p. raja- 
jo o n t  Lootusi annavad vaid
H. Sildala (6665 p.) ja  V. Akeli 
stardid.

Naiste kergejõustikus on veelgi 
püsivam mõõn. Sprindis on kandva
maks jõuks Irina Stehhina (100 m 
12,1; 200 m 26,7). 400 meetris tõi 
Eesti meistrivõistlustelt teise koha 
geograafiatudeng Maie Kalle. 800 
ja  1500 meetris juhib edetabelit Iile 
Kukk 2.10,8 ja 4.27,8. Maie Kalle 
läbis 800 m 2.11,9-ga. Nende pa
remad jooksud aga on veel jooks- 
mate. Millal ja  kas need paremad 
jooksud üldse tulevad, sõltub neist 
endist, sest eeldusi neidudel jätkub.

Kõrgushüppes on rida võimekaid 
tütarlapsi (Maire Vakk, Tiina Le- 
lov, Ülle Järvoja, Helle-Rita Reba
ne, Tiiu Zirnask, Aimee Metsmaa).

Mõtteid kergejõustikust
Tänavu oli 1.75 jõukohane vaid 
M. Vakale, mullu tuli sellega toi
me keemiaosakonna üliõpilane Tiina 
Lelov, tunamullu tulevane farm at
seut Ülle Järvoja. Stabiilsemaks 
neist võib pidada Ü. Järvojat, kes 
ka tänavu tõi medali Eesti meistri
võistlustelt.

Kergejõustiku olukord vabariigis 
sai 1977. aastal terava kriitika 
osaliseks. Lähtudes sellest, tahaksin 
avaldada mõningaid mõtteid ülikoo
li kergejõustikust ja  spordielust 
üldse.

Igal alal (sealhulgas ka ker
gejõustikus, kus o tsustavat rolli 
etendab vaimse ja  füüsilise loomin
gu kokkusulatamise oskus) saab 
jõuda meid kõiki erutavate ja  mõt
teid pöörlema panevate saavu tus
teni vaid see inimene, kellel peale 
ande jätkub ka piiritut armastust 
oma kunsti vastu. Kunagi läks 
Ants Laikmaa jalgsi läbi Euroopa 
Düsseldorfi maalimist õppima. Mis

pani ta jalad kõndima ka kõige 
raskemail retkil? Armastus ja ees
märk. Allakirjutanule aga tundub, 
et praeguse kergejõustiklaste põlv
konna arm astus kipub vägisi ja h 
tuma. Oleme hakanud kõike võtma 
liiga materiaalselt.  Sporti tahetak
se muuta palgatööks kõige algelise
mal kujul: kogu minu «töö» (loe: 
sportimine) tuleb tasustada. Kogu 
oma energiakulu tahetakse mõõta 
kas toidutalongides, stipendiumides 
või rahalises toetuses. Eriti suure 
hoobi annab selline suhtumine ju 
üliõpilasspordile, kus ilma tõelise 
armastuseta spordi vastu läheb ra s 
keks ühendada õppimist ja sporti. 
Alguse saab see probleem ilmselt 
juba keskkooli kehalise kasvatuse 
tunnist . Tänapäeva kooliõpetajal 
(ka treeneril) pole vaja Arnole viiu
lit kinkida, aga  arm astus t kõige 
ilusa vastu nad peavad suutma õpe
tada ja  on selleks ka kohustatud. 
Tundub, et isegi kehakultuuriteadus

konna üliõpilastes ei ole tekkinud 
aga  ka kasvatatud arm astus t  oma 
ala vastu. Armastuse puudumine 
oma elukutse vastu madaldab meid 
teistegi silmis. Ega siis ilmaaegu 
öelda, et «inimesed ei andesta sel
lele, kes ei oska enda vastu lugu
pidamist äratada» (Tzõngõz Aitma
tov). Aga millega siis seda lugupi
damist veel ära tada  kui mitte oma 
tööga.

Kitsukeseks on jäänud ka ülikooli 
spordibaasid. Sugugi ületamatu ei 
tohiks olla olemasolevategi s isusta
mine moodsa ja  ajakohase inventa
riga. Pragunenud seinad, kooruvad 
värvilatakad, katkised kraanid ja  
dušid, rebasekarva duširuumid, tol
mused ja  umbsed saalid, mis pea
legi on maitsetult ja ilmetult värvi
tud, purunenud inventar,  a jas t ja 
arus t treeninguvahendid, jääkülm 
kilehall — see ongi, mida meile pa
kutakse. Meie esikettaheitja Helgi 
Partsi arvates mõjuvad need tegu
rid naistele palju traumeerivamalt 
kui meestele. Aga naiste spordis on 
veelgi sügavam mõõn kui meeste 
omasf Jah, grandioosset spordi
kompleksi me ehitada ei suudaks,

kuid neid pisiasju parandada küli. 
Kurvaks teeb ka tõik, et kogu 
raskust ülikooli spordis peavad 
oma õlgadel kandma kehakultuuri
teaduskonna üliõpilased. Teiste tea
duskondade panus jääb iga aastaga 
üha väiksemaks. Paljud anded lä
hevad kaotsi haaravate  ürituste ja 
pidude möllus. Nendes ei ole mi
dagi halba ja tõeline spordimees 
käib ka pidudel, mitte ei istu nohi
kuna intritoas, kuid ilmselt tuleb 
leida mingi optimaalne variant,  läh
tudes üliõpilase isiksusest. Muidugi 
on ka teaduskondi, kus tippsporti 
pürgivate tee on ära lõigatud, aga 
sportida ülikooli ja  ka vabariigi ta 
semel saab igal pool. Kurb oli ke
vadel vaadata  ülikooli meistri
võistlusi kergejõustikus, kus osa 
alasid jäi hoopis ära, sest puudu
sid võistlejad. Ülikooli esivõistlused 
ei tohiks olla mingi tippmeeste 
omavaheline jõuproov, vaid haarav 
ja  huvitav massispordi üritus, kust 
iga osavötnu saaks kaasa meeldi
vaid vaimseid ja  füüsilisi elamusi,

MART SINIVEE,
KKT IV k.

(Suusajuttu
& Eesti karikavõistluste üld

võit ülikooli suusatajatele.
*  Võistlushooaeg jätkub, loo

tused jäävad!
*  14. jaanuaril Elvast Kääri

kule.
Mulluse suus4hooaja kokku

võtteid tehes said ülikooli suusata
jad kiita hea esinemise eest vaba
riigi meistrivõistlustel: linnade, ra 
joonide n ing kõrgkoolide arvestuses 
teine koht Tallinna järel. Tänavu 
tuli ülikooli esindusel võistlustulle 
minna Eesti karikavõistlustel. Üle- 
eelmisel nädalal Käärikul toimunud 
võistlustel olime võõrustajad: tuli 
teha rajad, täita  kohtunikuülesan- 
deid ja saa ta  rajale oma paremad. 
Treenerid otsustasid kõik meie suu
sa tajad  võistkondadesse panna ja  
nii startiski TRÜ kolm esindust. 
Samal ajal ei saanud mitmed rajoo
nid ja  linnad kuut võistlejat võist
konna tarvis kuidagi kokku. Enne 
stardijärjekorra loosimisi pidime 
kaks meie paremat meessuusatajat 
tervise pärast nimekirjast välja võt
ma — suusaspordi kateedri õpetaja 
Mati Alaveri ja  kehakultuuriteadus
konna I k. üliõpilase Paul Vaardi.  
Seega võtsid põhiraskuse endale II 
kursuse kehakultuurlased Tõnu Si
rel, Ahti Kurvits ja  Mehis Kard.

Naissuusatajate osas lootsime 
oma parimatele Liivia Viglale (KKT 
IV), Tiina Lepale ja Pille Paalile 
(KKT I) , Marian Ruudale ja Maret 
Rattile (KKT II). Pettuda ei tulnud, 
meie tüdrukuid suutsid edestada 
vaid Rutt Smigun ja  juba 1968. 
aastal KKT lõpetanud Helmi Habo- 
nen-Mihhailova. Edasi tulid reas 
kõik nimetatud suusaneiud. Naiste 
teatesõiduski võideti karikas ja anti 
otsustav panus üldvõidu heaks, 
kuid punkti pani meeste teatesõit. 
Oli selge, et tugevaid Tallinna 
meeskondi edestada ei suudeta, kuid 
ka võistkonnaarvestuses esikohale 
pürgiv Rakvere paistis meie poisse 
edestavat.  Tublilt alustas Mehis 
Kard, teisel etapil parandas seisu 
Ahti Kurvits, viimasele kümnele ki
lomeetrile tuiskas täishooga Tõnu 
Sirel. Tõnu mööduski kahest võist
konnast ja tõi meile viienda koha 
punktid. Kui punktid kokku löödi, 
selgus, et olime saanud ajalehe 
«Sovetskaja Estonia» karika enda 
valdusse vaid 6 enampunktiga Rak
vere, Tallinna ja Tartu ees. II võist
konna lõppseis jäi võrdseks EPA 
suusataja tega: 5.—6. koht. TRÜ III- 
le kuulus 8. koht.
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#  Hooaeg jätkub. Meie suusa ta 
ja test  on maailmaareenile pürgimas 
kahevõistleja Fjodor Koltšin. Esi
mesed katsevõistlused võitis III 
kursuse kehakultuurlane kõigi meie 
„maa paremate ees, kuid vana aasta 
viimastel päevadel ebaõnnestus 
võistlemine Kavgolovos saadud 
trauma tõttü. Nüüd ootame ja a 
nuari lõppu ja NSV Liidu karika
võistluse Kui seal kõik õnnestub, 
ootavad Fjodorit MM-võistlused 
Lahtis.

I kursuse kehakultuurlane suusa- 
meister Matti Paavo on «Dünamo» 
üleliidulise koondise ridades valmis
tumas sotsialismimaade võistlus
teks Tšebhoslovakkias. Senini on 
Matti võitnud kõik kodused laske
suusataja te  jõuproovid, kuid eks 
oma parim tuleb anda NSV Liidu 
rahvaste talispartakiaadil Sverd
lovskis märtsi alguses. Laskesuusa
tajatest hellitavad spartakiaadimõt-

teid veel 3—4 meest, kuid eks nime
liselt teeme ju ttu  siis, kui koik teoks 
saamas.

M urdm aasuusatajatest on end pa
rimast küljest näidanud juuniorid. 
Tiina Lepp ja Pille Paal on olnud 
praeguseni vabariigi esinumbrid, 
sama -võib ka Ahti Kurvitsa kohta 
öelda, eriti veel siis, kui ta heasse 
sportlikku vormi saab. Pole midagi 
kindlat ka naissuusatajate  võimalu
si vaagides, ehkki praegu on häid 
sõite teinud Liivia Vigla. Kõik saab 
selgeks veebruari teisel poolel vaba
riigi meistrivõistlustel, mille põhjal 
tehakse spartakiaadikoondis.

Rektori käskkirjaga on massi- 
üritused sessiooni ajal keelatud, 
kuid laupäevane Elva—Kääriku 
suusamatk oli mõeldud eelkõige nei
le, kellel aega jätkub (õppejõudude
le, kel eksamite vastuvõtmises vaba 
päev jne.).

KAAREL ZILMER

Tuusikud
1978. aastaks on TRÜ töötajatele eraldatud järgm ised väl'sturism ituusikud:

1. B ulgaaria RV (puhkusega m arsruut nr. 14) ju u lis  15 päeva. Tuus.ku hind 
260 rbl. — 6 kohta (se lle st 1 reserv.).

2. B ulgaaria RV (B ukaresti kü lastam isega, m arsruut nr. 5/9) ju u lis  13/2 päeva. 
Tuus.ku hind 290 rbl. — 4 kohta.

3. Saksa DV (Schw erini k ü lastam 'sega  m arsruut nr. 510) ju u lis 10 päeva. Tuu
siku hind 260 rbl. — 1 (reserv) koht.

4. Poola RV—Saksa DV—Tšehhoslovakkia SV (m arsruut nr. 108) ju u lis  6—4—6 
päeva. Tuusiku hind 360 rbl. — 1 (reserv .) koht.

5. Ju goslaav ia  FSV ja  B ulgaaria RV au gu stis  9—7 päeva. Tuusiku hind 360 rbl. 
2 kohta.

6. Soome au gu stis  4 päeva. Tuusiku h'nd 165 rbl. — 5 (se lle st üks reserv.) kohta.
7. Maroko—Itaalia  novem bris 11 päeva. Tuusiku hind 550 rbl. 1 koht. 

Avaldused esitada hiljem alt 15. veebruar.ks oma amet.fih ngubüroole. Kirju
tada juurde, m illise l m aal, m illal ja  m is eesm ärgil olete varem  välism aal v iib i
nud n in g  m issu gu st ühiskondlikku tööd teete praegu.

Tõlkijad!
Tuletame meelde, et tõlkevõistlu

sel on tööde loovutamise täh taeg  10.

veebruar 1978. Kui tõlked on valmis 
— viimistlemiseks ja lõpetamiseks 
on ees veel terve vaheaeg —, pa
lume need tuua ajalehe «TRÜ» toi
metusse.

Žürii

t e i n u s t
LEO LEESMENT

Kuidas saadi 
ju riid ilis i teadm isi enne  

T a r tu  Ülikooli avam ist
On selge, et 18. sajandil oli Eesti-, 

Liivi- ja  Kuramaal tungiv vajadus 
arstide, kooliõpetajate, samuti hari
tud kohtunike ja advokaatide j ä 
rele.

Õigusteaduse alal oli tollal Kesk- 
Euroopas teaduslikult läbi töötatud 
vaid rooma õigus ja sedagi tsiviil
õiguse osas. Milline olukord oli sel
lal Baltimaal,  selle küsimuse vastu 
tundis omal ajal erilist huvi profes
sor Friedrich Georg Bunge (1802— 
1895). Ta oli hariduselt õigustead
lane n ing põhjapanevamaid ja esi
mesi õigusajaloolasi Baltimaadel. 
Oma saksakeelses ulatuslikus töös, 
mis ilmus Tallinnas 1849. aastal,  
kir jutab ta  Vana-Liivimaa õigusal- 
likatest. Tänu temale teame, et Tal
linna, Riia ja  Jelgava (Miitavi) 
gümnaasiumides õpetati 18. sajan-j 
dil ka juriidilisi aineid, muidugi ta 
gasihoidlikus ulatuses. Tallinna 
Toomkoolis õpetati loodusõigust — 
ius naturale. Viimane on oma loo
mult täiesti reaktsioonilis-idealist- 
lik ja seisis valitseva kodanluse tee
nistuses. 1765. a. lisandus Tallin

nas veel rooma tsiviilõigus, mida 
õpetas aastail 1768— 1779 professor
F. U. Albaum.

Saksamaa ülikoolides õppinud ük
sikud üliõpilased Baltimailt tõid en» 
daga  kaasa ka mõningaid juriidilisi 
teadmisi, peaasjalikult ikka tsiviil
õiguse alalt, kuid seda napilt ja  en a 
masti rooma õiguse allikate, Cor
pus iuris civilis järgi.

Balti õigus vaevles teadusliku 
läbitöötamise küüsis. Alles 18. s a 
jandi lõpul hakkas balti õiguse vas^ 
tu suuremat huvi tundma Breemeni 
jurist G. Oelrichs, andes trükis väl
ja mõned Vana-Liivimaa õigusalli- 
kad, eriti linnaõiguse valdkonnas. 
Viimane innustas õigusajaloolisele 
uurimistööle balti õiguse alal Riia 
bürgermeistrit Johann Christoph 
Schwartzi, kes oli õppinud Leipzigi 
ülikoolis õigusteadust.

Pöördelise tähendusega oli Tartu 
ülikooli taasavamine 1802. a., kui 
nelja teaduskonna hulgas figureeris 
ka õigusteaduskond. Ja  siit algas 
õigusteaduse teaduslik ja  praktiline 
läbitöötamine.

Uued näitused Teadusraamatukogus
Seoses Suve Jaani 200. sünniaastapäevaga on Toome raamatukogu 

hoones avatud väike näitus, mis tutvustab tema tegevust kirjaniku, 
luuletaja ja  pedagoogina. Välja on pandud tema rariteetsed esitrüki
sed «Wenne südda ja wenne hing», ilmunud Pärnus 1841. a., ja 
«Luige Laus» 1843. a. n ing  samuti hilisemad trükised.

Samas on avatud ka Eesti väljapaistva matemaatiku, pedagoogi, 
teaduse organisaatori ja  populariseerija Jaan  Sarve 100. sünn iaas ta 
päevale pühendatud näitus. Eksponeeritud on J. Sarve koostatud kooli
õpikuid, artikleid emakeelsest täppisteaduslikust terminoloogiast ja tea
duse uutest probleemidest, samuti hulgaliselt matemaatika- ja  füüsika- 
alaseid töid, mis annavad ülevaate selle suurmehe teaduslikust päran
dist.

Esikoht
TRÜ saavutas  Eesti NSV üliõpi

laste 1977. aasta  meistrivõistlustel 
kompleksarvestuses kindla esikoha.

Arvesse minevast 15 spordialast 
võitsid meie esindaiad suusatamise, 
lauatennise,  sportvõimlemise, orien
teerumise, laskmise, naiste korv
palli, poksi, vabamaadluse, kerge
jõustiku, naiste ja meeste värav 
palli.

Spordiklubi

Uusi trükiseid
TRÜ KIRJASTUS- JA TRÜKI
OSAKONNA VÄLJAANDEL IL
MUS 1977. A. DETSEMBRIS

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 417. Методологические вопросы

физики III. Теория относительности и 
квантовая теория. Тарту 1977, 120 стр., 
600 экз., 1 руб. 06 коп.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 418. Töid poliitilTse ökonoomia  
ala lt V. Riiki.k-monopol;stliku kap italis
mi probleemid. Tartu 1977, 62 lk., 400 eks., 
61 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 422. Труды по знаковым систе
мам IX. Tartu 1977, 144 lk., 1000 eks,, 
1 rbl. 70 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 424. Töid psühholoogia a la lt 'V .
Tartu 1977, 126 lk., 750 eks., 95 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 425. Труды по русской и славян
ской филологии XXIX. Серия лингвисти
ческая. Проблемы языковой системы и 
ее функционирования. Tartu 1977, 172 lk.
000 eks., 1 rbl. 60 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 428. Arstiteadusi.kke töid XXXV. 
M orfoloogia ja  fü sio loog ia  küsim usi. 
Tartu 1977, 140 lk., 500 eks., t rbl. 30 
kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. 
Vihik 430. M atem aatika- ja  m ehhaanika- 
alaseid töid XIX. Funktsionaalanalüüs  
ja rakendused. Tartu 1977, 160 lk., 450 
eks., 1 rbl. 60 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 434. Вопросы русской аспектоло- 
гии II. Tartu 1977, 162 lk., 700 eks.,
1 rbl. 60 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vih;k 438. A ntropo!oog:aaIase:d tõid III. 
E estlasfe antropoloogiliste andm ete an a
lüüs. Tartu 1977, 132 lk., 500 eks., 1 rbl. 
50 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 443. Процессы и приборы IX. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия.
Tartu 1977, 170 lk., 500 eks., 1 rbl. 40 
kop.

Itaalia 16.—17. sajandi graafika TRÜ 
Teadusliku Raamatukogu fondides. Kata
loog. Tartu 1977, 64 lk., 2000 eks., 1 rbl. 
36 kop.

Классификация лекарственных ве
ществ. Составители Л. Алликметс, 
Л. Нурманд. Тарту 1977, 46 стр., 500 экз.. 
05 коп.

Ю. Г. Лумисте. Связности в расслоен
ных пространствах с  однородными сло
ями. Тарту 1977, 62 стр., 500 экз., 10 коп.

Материалы республиканской конфе
ренции СНО 1977. II. Медицина. Тар
ту 1977, 148 стр., 300 экз., 50 коп.

Реакционная способность органических 
соединений. Том XIV. Вып. 3(51). Но
ябрь 1977. Тарту 1977, 430 стр., 400 экз., 
1 руб. 10 коп.

Труды вычислительного центра. Вы
пуск 40. Тарту 1977, 162 стр., 300 экз., 
95 коп.

ИВ!
Järgm ine ajaleht ilm ub 27, jaanuaril-

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик 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. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 134.. MB-01235.
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Ф
REEDE5T
REEDENI

Ф
Tänase esilehekülje iga pildi alt 

leiame viite vt. «Reedest reedeni». 
Toimetuserahva soov on ometi kord 
täitunud: näha lehes suuri pilte, kus 
inimesed ära tunda võib n ing taust-  
ki selgelt paistab. Põhjus on väga 
lihtne: eksamisessiooni ajal kummi
tab meid kaastööde nappus. Semest
ri ajal oleme sunnitud aga pilte vä
hendama 1 : 2-le, 2 : 3-le, isegi 1 : 3- 
le või mõne lehekülje hoopis fotota 
jätma, sest see ja see lugu peavad 
kuidagi ära mahtuma.

Aga täna? Miks on meie rektor 
Arnold Koobil hobune kõrval ja  
veel peahoone ees (sealt tagan t 
paistab ju kohvik, nii et peahoone 
ees küll)? 17. jaanuaril  tulid vaba
riigi põllumeeste kingitust ülikooli

juubeli puhul üle andma põllumajan
dusminister Harald Männik, Tartu 
näidissovhoosi direktor Heino Parik, 
sovhoosi ratsaspordisektsiooni esi
mees Andres Rajalo ja EPA rektor 
Nikolai Kozlov. Oktoobris olid põl- 
dureil kibekiired päevad ja  nii jäigi 
Agruse kinkimine lumisele ajale.

Eile, täna, homme ja veel mitu- 
mitu päeva enne ning pärast on nii
sugused ülikooli matkamehed niisu
gustes mägedes nagu alumistel pil
tidel näha. Ühel pool on bioloogia- 
geograafiateaduskonna tänane dip
lomand Tõnu Miller. Mis mäed tei
sel, me enam teada ei saanudki, 
sest viimane ta lituriaadlaste grupp 
eesotsas president Lembit Lajaga 
läks teele kolmapäeval. Pildid näp- 
pasime tagantjärele  «Patrioodi» 
stendilt komsomolikomiteesi Ja 
muidugi on need «Talituriaadist-77».

Pä ras t  mitut helistamist ühisela
musse saime just viimaselt eksamilt 
tulnud presidendi kätte ja  kuulsime 
järgmist:

«Teele läks 14 gruppi, sealhulgas 
esimest korda suunduti talvisel õp
pevaheajal Alutagusele. Grupijuhti- 
deks on mõned vilistlasedki, nagu 
T. Puurman, M. Merimaa ja A.

Raudsepp. Matk on pühendatud 
ÜLKNÜ 60. aastapäevale »

Lühiinformatsiooniks piisab. Näed 
kui tore rahvas, muudkui organisee
rib ja käib igal aastal nii kaugel. 
Teadjamate meel sellest rõõmsa
maks ei saa, sest Lembit Laja ise 
oli mõttes, kust leida tulevast pre
sidenti, kes lausa ületamatuid takis
tusi siiski ületaks. «Mitmel pool 
ollakse varmad meid oma aruanne
tesse kandma. Kui aga  pöördume 
nende poole abipalvega, ei leia me 
neilt toetust, mida vajame. On ju 
niisugused matkad küllaltki kulu
kad. Tänusõnu tahaksin öelda üli
kooli ametiühingukomiteele ja 
spordiklubile, eriti aga Helve Ka- 
burile ja  Uno Sahvale, kes meie 
muresid mõistnud ja igati aidata 
püüdnud.»

Kolmapäeval läksid Tartust tee
le veel ühed suusatajad: tublid m a 
levlased Vambola Tiik, Aleksander 
ja  Mihhail Gus, Valev Plato, Ind 
rek Ilomets ja  Mart Raik. Kümme 
vaheajapäeva veedetakse Gruusias 
suusalaagris.

Küllap otsitakse siinsamas Eesti- 
rnaalgi oma suusad välja ja  käiak
se vaimu kosutamas, et vaheajalt 
värskeina naasta.

Mis mured 
kaugõppe pärast
Д  Sessioonide vahel tuleb 

pidevalt õppida 
Eksamid-arvestused teha 
sessiooni ajal 

A  Osa võtta vahesessiooni- 
dest

«Nii peaks õppima kaugüliõpila- 
ne,» arvas õigusteaduskonna kaug- 
õppeprodekaan dots. JU LIU S ADO- 
JAAN, kellega kõnelesime mõni 
päev enne talvesessiooni algust (VI 
kursus alustas küll juba 19. ja an u 
aril, teised aga alles 25. või 26. ja a 
nuaril) kaugõppe päevaprobleemi- 
dest.

«Praegu õpib meie teaduskonnas 
512 mittestatsionaarset üliõpilast 
(s tatsionaarseid üliõpilasi on 310). 
Seega langeb suur osa meie tööst 
kaugõppele, kuigi me ei tee seda 
iga päev. I kursusel on 93, II 105, 
I i l  104, IV 93, V 65 ja VI 52 üli
õpilast — kokku on 4 sajalist kur
sust. Siit need kitsaskohad alguse 
saavadki. Kust võtta nii suuri audi
tooriume, et 100 inimest korraga 
sisse mahub? P raegu  saame nende 
kursustega töötada ainult keemia
hoone ja  Vanemuise tn. suurtes au 
ditooriumides. Keskmiste auditoo
riumidega enam raskusi pole, väik
sematest rääkimata. Niisuguste 
kunstlikult ülepaisutatud kursuste 
puhul on teiseks küsimuseks tõus
nud õppevahendite vähesus. Meie 
raam atukogus on üht õppevahendit 
heal juhul vaid 50 eksemplari. Ole

me püüdnud väga  tarvilikke m ater
jale paljundada, õppejõud on leid
nud midagi omalt pooltki pakkuda.

Kuigi need tegurid tunduvalt ra s 
kendavad meie tööd, tahaksin öel
da, et kaugõppija ise on tubli ja  
püüab igati raskustest jagu  saada. 
Võrreldes teiste teaduskondadega 
õppisid meie kaugõppijad möödunud 
õppeaastal kõige paremini (48,6%), 
ka tähtaegselt lõpetanuid oli roh
kem (56%) ning väljalangenuid 
vähem (9,6%).

Ometi on Tartus õigusteadust õp
pivate üliõpilaste õppeedukus m ada
lam kui Läti või Moskva ülikoolis 
pub see, kust suurem osa õppureid 
õppivate oma. Miks? Mõjutama ki- 
pärit. Meil on nagu Riias ja Mosk- 
vaski suurem osa pealinnast (43%). 
Elukohas õppida on aga muidugi 

(Jä rg  4. lk.)

*

Põhja-Uraali , Väike 
Kaukasusesse, Karpaa 

tidesse, Kuznetski-Ala- 
taule, Altaisse, Lääne 
Sajaanidesse, Alutagu 

sele (vt. «Reedest ree 
deni»).

* ч"

«Nüüd peaks kõrgkoolielu galopisammul edasi minema,» 
ütles rektor Arnold Koop kingitust vastu võttes (vt. «Ree
dest reedeni). Jüri LAANE foto

m m



TRÜ nõukogu

üliõpilaste osavõtt 
teaduslikust tööst

Jätkam e eelm ises a jalehes lubatud teem at: õppeaasta esim ese poote 
viim asel nõukogu koosolekul käsitletud ül õp laste osavõttu  teaduslikust 
tööst. ÜTÜ nõukogu es m ees dots. U. R e n o  tõi peale saavu tu ste  oma  
ettekandes välja  ka need puudused, m ille kõrvaldam ine aitaks ÜTÜ tööd 
veelg i parandada.

*

Heitkem korraks pilk tehtule. Teadusliku töö er’nevatest vorm !dest 
votab praegu osa  ü le  90% iillop lastest, õpp ejõudud est on juhendajaid  
85—95%. A astast a a sta sse  on suurenenud võistlustööd e arv iil koolisisesel 
konkursii (1975. a. 430, 1976. a. — 509, 1977. a. — 575) ja  vabariiki kui 

(v a sta v a lt 272, 325 ja  345). Edu on saatnud m e e  ü! õp lasi ka 
üleliid ulistel konkurssidel: 1976. a. 3 medalit, 7 d plom it ja  ühiskonnatea
duste konkursil lisaks 1 m edal, 5 diplomit; 1977. a. 2 m edalit ja  6 dio- 
Iom t. “

Rahule võ b jääda ka ÜTÜ konverents!de korraldam isega. Ringide töö 
9Л , paremini organ ’seer ’tud arstiteaduskonnas ja  ajalooteaduskonnas. 
Üh skonnateaduste kateedritest on parema d tu lem usi saavutanud filosoo-

A и ,̂и^епД а|??Це * töötavad ü liõpilased  on pidevalt esinenud
edukalt vabariiklikel ja  ü leliid u liste l konkurss del.

«£n .m e ie . ÜTÜ töö tu lem used, m is ehk lehelugeja le  juba varem  
teada. Edasi peatus ettekandja lähem alt õ p p e j õ u d u d e  o s a l  ü l i -

J  ? S j j  u_s J i к u s  töös, kuna ü lõ p ila s te g a  tegelevad  n ’i
teaduskondade ÜTÜ nõukogud kui ka ü lk o o ll ÜTÜ nõukogu nagun<i p de- 
töö kä gus*1 seotud probleemid on suures osas lahendatavad jooksva

*

Üliõpilaste teaduslik töö koosneb kahest osast — õ p p e -  
p l a a n i  j ä r g j  e t t e n ä h t u d  j a  õ p p e v ä l i s e s t  t e a -  
d u s  > i k  u s t  t ö ö s t .  Et ÜTÜ aruandesse kantakse ainult ühed 
andmed kogu üliõpijaste teadustöö kohta, siis näitavad need 
arvud_ ka peaaegu kõikide üliõpilaste osavõttu, peaaegu kõikide 
õppejõudude juhendamist,  võistlustööde arvu pidevat suurene
mist jne. «Kui a g a  lahutame need kaks osa omavahel, siis 
naeme, et lõviosa tu lemustest langeb õppeplaani järgi tehtavale 
teaduslikule tööle. Üliõpilaste iseseisva, vabatahtliku teadusliku 
too osa on ag a  tunduvalt väiksem.» Suurem osa sellest tehakse 
ars titeaduskonnas, kus õppeplaan uurimuslikke töid ette ei näe. 
Mõned kateedrid on suutnud edukalt ühendada õppeplaanilise 
ja  plaanivälise teadusliku töö (ajaloo ja psühholoogia kateedrid). 
Üliõpilane on nagunii koormatud ning loomulikult ei jõua ta  teha 
mitut uurimuslikku tööd korraga. Seda pole vajagi. On ag a  vaja, 
et üliõpilane seoks oma õppeplaanis sisalduva teadusliku töö tea
dusliku tegevusega väljaspool õppetööd — esinemistega ringi 
koosolekutel, konverentside! jne. Viimaste aasta te  konkursitule- 
inuste põhjal võib täheldada, et ars titeaduskonnas on uurimuslike 
tööde arv mõnevõrra langenud sellest ajast, kui viidi sisse refera- 
tiivsed ja sanitaarhariduslikud tööd. Tööde üldarv ülikoolis tervi
kuna on kasvanud, kvaliteet ag a  langenud. Mis on põhjustanud 
õppeplaanivälise teadusliku töö osatähtsuse languse?

1. ÕPPEJÕU D  Li DE-J ÜHENDAJATE OSA. Seegi, et õppe
jõud juhendab teaduslikku tööd, kantakse paberile. Üldjuhul saab 
ta  Я0?.? mme k,rJa juhendajana õppeplaaniliste kursuse- ja  dip
lomitöödega (selle eest hoolitsevad kateedrite juhatajad  aasta-  
koormusi jaotades). Kelle! rohkem loengulist tööd, saab vähem 
kursuse- ja  diplomitöid juhendada ja vastupidi. Järelikult on õp
pejõud juhendajana kirjas ega ole enam otseselt huvitatud tööst 
väljaspool õppekoormust, kaasa arvatud ka juhendamisest.

Tunduvalt vähem juhendavad üliõpilasi teaduslike laboratoo
riumide töötajad (1976. a. ars titeaduskonnas 10%, füüsika-kee- 
miateaduskonnas 12%, majandusteaduskonnas 30%). Ettekand
ja arvaski siin peituvat ühe reservi üliõpilaste teadusliku töö 
intensiivistamisel.

2. RINGIDE TÖÖ. Teaduslikku tööd tegevad üliõpilased on 
koondunud erialaringidesse või uurimisgruppidesse kateedrite 
või laboratooriumide juurde. Kateedri õppejõudude hulgast on 
igale ringile m ääratud ühiskondlikus korras teaduslik juhendaja.
. Põhiliseks t ö ö v o r m i k s  on ettekandekoosolekud. Kahjuks 
on nende töö teaduskonniti ja  ringiti väga  erinev. On ju ringi- 
koosolek just see koht, kus üliõpilane saab oma pikaajalise töö 
tulemusi laiemale üldsusele tutvustada. Siit saab üliõpilane ka 
oma esimesed ning võib-olla põhilised esinemiskogemused. Ometi 
eksisteerivad vaid nimeliselt mõned ringid matemaatikateadus
konnas ja füüsikaosakonnas, kuigi teaduslikku tööd tegelikult 
tehakse. Ülikooli rohkem kui 70 ringis peeti ainult veidi üle 700 
ettekande, s .o .  ringi kohta keskmiselt 10 ettekannet aastas. Seda 
on vähe. Mitmes arstiteaduskonna ringis (günekoloogia, psüh
hiaatria, teraapia, kirurgia r ing) peeti üle 20 ettekande, riigi- ja 
haldusõiguse ringis 42 ettekannet,  rahanduse ja krediidi ringis 
48 ettekannet,  ajalooringis 51 ettekannet! Kehakultuuriteadus
konna 10 ringi peale tuli aga  kokku ainult 31 ettekannet, ühis
konnateaduste kateedrite aruannete järgi puuduvad täiesti ette
kanded filosoofia ja  NLKP ajaloo ringis. Ettekannete vähesust 
või puudumist põhjendatakse sageli (füüsikud) sellega, et kur
susetöö teema on väga  spetsiaalne ja ei paku teistele huvi. Spet
sialisti silmaring peaks a ga  olema laiem kui oma kitsas eriala, 
t a  peab tundm a ka naaberspetsiaalsusi, suutma näha oma eriala 
või teema kokkupuutepunkte naabererialadega ja -teemadega. Nii 
võiksidki õppetöövälised uurimused olla üldisema iseloomuga, 
teemad peaks muidugi välja  pakkuma õppejõud. Järgim ist vää
rivat eeskuju annab siin ars titeaduskond, kes korraldab pide
valt ringidevahelisi koosolekuid-konverentse, kus lahatakse mit
mesuguseid probleeme mitme eriala vaatevinklist . Ülikoolisise
selt tuleks stimuleerida ja  esile tõsta  just plaanivälist juhenda
mist ja  õppevätist uurimistööd, ses^ plaanilist teaduslikku tööd 
stimuleerib kursuse- või diplomitöö hinne või diplom, õppejõudu 
ag a  kirjapandud koormus. Positiivseks näiteks on siinkohal a ja 
loo- ja  psühholoogiaringi töökogemused.

Ringi t ö ö p l a a n i  peaks teaduskond läbi a ru tam a ja ka
teedri koosolek kinnitama. Nii ei jääks mõne üliõpilase teadus
lik töö ÜTÜ ringi piiridest täiesti välja. Praegu aga  ei kuulata 
kõigis kateedreis regulaarselt  ringi juhatuse aruandeidki ära. 
Kord semestris tuleks teaduskonna nõukogus a ru tada  ÜTÜ tea- 
duskonnanõukogu tööd, kutsudes koosolekule ka ülikooli ÜTÜ 
nõukogu esindaja. *

Laboratooriumide töötajate osavõtt üliõpilaste juhendamisest 
tõuseks aga  sellega, et nad haaraksid laboratooriumi töösse kaa
sa rohkem nooremate kursuste üliõpilasi.

õ p p e j õ u d u d e  o s a v õ t t  r i n g i  k o o s o l e k u t e s t  on 
osakonniti kahjuks väga  erinev. Ometi on õppejõu viibimine 
koosolekul enesestmõistetav ja  üliõpilastele st imuleerivgi.

Mõni aeg tagasi palus ÜTÜ nõukogu vas ta ta  parema kontakti 
ja  ülevaate saamiseks juhendavail õppejõududel ja  laboratoo
riumide juhatajail teatud küsimustele. Tervest ülikoolist vastas 
vaid 28 õppejõudu, laboratooriumidest ei tulnudki vastuseid. Tsi
teerida tasub ka mõningaid arvamusi: «ÜTÜ on pealesunnitud 
formaalsus, kus ühest tööst (õppeplaanilistest kursuse- ja  dip
lomitöödest) tehakse kaks aruannet. Mingit entusiasmi . . .  üli
õpilastel ei ole. Kogu töö . . .  on tehtud sundkorras. Sellisena 
ÜTÜ mind kui ringi juhendajat ei rahulda.» «Ring on suurelt

(Järg  3. !k.)

17. jaanuaril  sai 50-aastaseks 
geoloogia kateedri juhata ja  geoloo- 
gia-mineraloogiadoktor professor 
Arvo Rõõmusoks.

Tallinna l. Keskkoolis tekkinud 
loodusearmastus ja väljakujunenud 
geoloogiahuvi tõi Arvo Rõõmusoksa 
1947. aastal Tartu  Riiklikku Üli
kooli. Ülikooliaastate iseseisev ja tu 
lemusrikas teaduslik töö ning sü g a 
vad erialased teadmised tingisid ta 
jätmise pärast lõpetamist 1952. aas 
tal geoloogia kateedri vanemõpeta
jaks. Pingelise õppetöö kõrval va l
mis lühikese a jaga  kandidaadiväite
kiri, mille ta kaitses 1954. aastal. 
Jä tkus intensiivne õppetöö, mis tõi 
kaasa pedagoogilise meisterlikkuse 
kasvu ja  1956. aastal dotsendi ning
1969. aastal professori kutse.

Professor Arvo Rõõmusoksa õpi
lasteks on olnud üle 200 geoloogi, 
kes töötavad praegu nii meie vaba
riigi kui ka teiste liiduvabariikide 
tootmis- ja  teadusasutustes. Paljud 
neist on jõudnud juba teaduslike 
kraadideni. Huvi uurimusliku töö 
vastu äratasid neis professori sisu
kad, probleemiderikkad, väga  häs
ti esitatud ja  näitlikustatud loengud 
paleontoloogiast, ajaloolisest geo
loogiast, Eesti aluspõhja geoloo
giast jm.

Otsiva ja juurdleva vaimuga geo
loogide koolitamisel on Arvo Rõõ
musoks pidanud äärmiselt oluliseks 
geoloogilisi välipraktikaid. Suviti 
võib teda kohata koos üliõpilastega 
Põhja-Eesti paekaldal, Saaremaal 
või Lõuna-Eestis.

Professor Arvo Rõõmusoksa õppe
töö on alati olnud tihedalt seotud 
ta  teadusliku tööga. On ta ju  üks

Arvo 
Rõõmusoks 50

tunnustatumaid Eesti ordoviitsiumi 
stra tigraafia  ja paleontoloogia uuri- 
jaid.

A. Rõõmusoks on üks neist, kelle 
töö viljana valmis Eesti NSV köi
de koguteoses «NSVL geoloogia» ja 
koostati ordoviitsiumi regionaalne 
stratigraafiline skeem. Paljude aa s 
tate s t ra tigraafia-alaste  tööde kok
kuvõttena valmis doktoritöö «Viru

ja harju seeria s t ra tigraafia  'PÕhja- 
Eestis», mis edukalt kaitst i 1968. 
aastal.  Osa doktoritööst ilmus
1970. aastal monograafiana, mis 
muutus geoloogidele-kaardistajatele 
väga tarvilikuks käsiraamatuks.

Teise suunana A. Rõõmusoksa 
teaduslikus töös võib esile tõsta 
tema põhjalikke uurimusi ordoviit
siumi ja  siluri käsijalgsete paleon
toloogia alalt.

Viimasel aastakümnel on kasva
nud ta huvi teaduse ajaloo vastu. 
Käsitlemist on leidnud Eesti geo
loogilise uurimise erinevad etapid ja 
uurijad n ing geoloogia õpetamine 
Tartu  ülikoolis.

Arvo. Rõõmusoks on valitud mit
mete teaduslike seltside liikmeks 
meil ja  välismaal. Ta on pidanud 
ettekanded rahvusvahelise geoloo
gia kongressi XXI (Kopenhaagen, 
1960), XXIII (Praha, 1968) ja 
XXIV (Montreal, 1972) sessioonil, 
käinud teaduslikul komandeeringul 
ning pidanud loenguid mitmel maal 
(Poola, Rootsi, Tšehhoslovakkia, 
Prantsusm aa, Soome ja Saksa DV).

Pingelise õppe- ja  teadustöö kõr
val on juubilar täitnud vastu tusr ik
kaid administratiivülesandeid. 1960. 
aas tas t  on ta geoloogia kateedri ju 
hataja, 1969.— 1972. aastal oli ta

bioloogia-geograafiateaduskonna
dekaan.

Alati on jä tkunud tal aega ühis
kondlikuks tööks. Ta on olnud üli
kooli parteikomitee ja teaduskonna 
parteibüroo liige ja Eesti Looduse
uurijate Seltsi aseesimees, mitmete 
teaduslike nõukogude liige.

Kolleegide nimel head tervist, 
jõudu ja edu soovides

AADU LOOG

MADIS KALLION, 
ÕIGUSTEADUSKONNA 

KOMSOMOLISEKRETÄR

JEiKNU XVIII J
JIONGRESSI* 
*DEÖEGAAJ *
■А А  Л А А А А А А А А А Л

Madis Kallion juhib õ igustea
duskonna komsomolielu 1976. 
aasta  maist. Ta on tõusnud tu n 
nustatud liidriks oma teaduskon
nas, tema arvam ust võetakse hea 
meelega kuulda ka ülikooli ko
mitees.

Teil on esimene komsomoliteadus- 
kond ülikooli ajaloos. Millised ras
kused sellega sekretäri õlule lange
vad?

Meie teaduskond ei ole eriti 
suur, küll. aga ühiskondlikult ak
tiivne, nii et kõigi üliõpilaste 
ÜLKNÜ-s olek on iseenesest mõis
tetav. Probleem on hoopis muus. 
Noored, kes tahavad õppida juu 
rat, peavad juba keskkoolipõlves 
üles näitama suurt so tsiaalset ak
tiivsust, rääkimata ülikoolist. Ar
vud näitavadki, et umbes kolman
dik meie üliõpilastest on tegutsenud

Baltimaade teadus- 
ja tehnikaajaloo 

konverents

Sügissemestril tähistasid Balti
maade teadusajaloolased Tartu üli
kooli taasavamise 175. aastapäeva 
sümpoosioniga ülikooli teaduslikust 
ja  ajaloolisest tähtsusest XI Balti
maade teadusajaloo konverentsi!. 
Järgmine konverents toimub Vilniu-

varem komsomolisekretäridena, 
ükskõik mis ulatuses siis. Nad on 
juba peaaegu väljakujunenud ju 
hid. Paraku võivad nad ülikooli 
tulles tagaplaanile jääda, sest ju h 
te lihtsalt ei vaja ta  sellisel hulgal. 
Võib isegi juhtuda, et antud hetkel 
kõrvalejäänu tunneb ennast  üldse 
üleliigsena. Kui langeb tema so t
siaalne aktiivsus, mõjub see mõnin
gal määral ka kogu teaduskonna
le. Meie ülesanne ongi leida iga
ühele mingi konkreetne töölõik, kus 
iga aktivist võiks enda ümber kogu
da teotahtelisi üliõpilasi.

Komsonioliliider on autoriteet 
küll, kuid täieliku omavalitsuseni 
kulub veel aega. Sidemed: komso- 
molibüroo—parteibüroo, komsomoli- 
büroo—dekanaat?

Selles suhtes oleme meie väga 
heas olukorras. Ei ole probleeme, 
inida me ei .arutaks koos kas deka
naadis või parteibiiroos. Aga mis 
minu arvates pisut lonkab, on kon
takt õppejõu ja  tudengi vahel. Ei 
pea ta sugugi õlalepatsutav olema, 
ometi peaks vähemalt kursusejuhen
daja oma üliõpilast märksa paremi
ni tundma. Seepärast tuleks enne
kõike mõelda 60-liikmelise kursuse 
jaotamisele gruppideks, nagu  seda 
on tehtud näiteks ars titeaduskon
nas.

Mis kõige rohkem häirib ja segab 
tööd? i

Üliõpilaste passiivsus. Ikka veel 
ja tõenäoliselt mitmelegi üllatusena 
isegi meie teaduskonnas. Sellest j a 
gusaamisele oleme suunanud palju 
jõudu ja teeme seda tulevikuski.

Viimasel tudengikslöömise õhtul 
ei õnnestunud meil organisats iooni
liselt paraku kõik. Vana hallipäine 
professor, kes oli hiljaks jäänud, 
pidi algul püsti seisma. Otse tema 
kõrval is tus aga vastne diplomand, 
kes võttis vaid vaevaks viriseda, et 
vaa t kui halvasti on tänane õhtu 
korraldatud, isegi toole ei jätku. Ise 
ta loomulikult püsti tõusta ei su 
vatsenud. See näide on muidugi mõ
neti erandlik, kuid laseb ometi vä i
ta, et käitumiskultuuriga üliõpilas
te hulgas veel rahul olla ei saa. Kui 
pole seda õpetatud keskkoolis, siis 
ülikool ei suuda enam midagi ära 
teha. Meele teeb kurvaks ka see, 
et ühiskondliku passiivsuse taga

peitub tihti harjumus teistele loota, 
mis saab alguse juha keskkoolipäe
vil t.

Eeloleval kongressil olete üks üli- 
õpilasdelegaatidest meie ülikoolist. 
Milliste probleemidega lähete kong
ressile?

Meie noorsooajakirja «Noorus» 
«kapsaaeda» võiks visata nii mõne
gi kivi. Kahtlemata on ta kujundu
selt ja  trükikvaliteedilt teistest, 
üle, sisu annab aga veel mitme
kesisemaks muuta, eriti üliõpilas- 
probleemidega. Ka praegune male
valeht võiks ilmuda aasta  läbi. Su 
vel kajastaks ta siis EÜE-d, muu) 
ajal aga kujuneks kauaoodatud üli
õpilasleheks.

Peale oma ajalehe tunneme veel 
teravat puudust vabariigi üliõpilas
konna spetsiifilist tegevust koordi 
neeriva organi (s. t. tegelikult te
gutseva üliõpilasnõukogu) järele. 
Sinna võiksid kuuluda kasvõi kõigi 
kuue kõrgkooli komsomolisekretä
rid. Näiteks Ungaris  on olemas nn. 
tudengite  parlament.

Mis sekretäril praegu käsil?

Tänan küsimast — sessioon. Kuid 
peale selle tahavad korraldamist 
paljud asjad, mille jaoks ikka aega 
kipub napiks jääma.

Kunagi võtsime vastu otsuse väi 
ja töötada komsomolitöö teadusli 
kud alused. Töö läks suure ragina 
ga käima, kuid miskipärast põrka 
sime jälle tudengite passiivsusele. 
Teaduskonna komsomolibüroo iga 
liige pidi oma töö üldistused pabe 
riie panema, kuid seegi töö jäi teo
reetikute teha. Kogu ettevõtmine 
taandus praktikast pisut kaugele, 
kevadsemestril püüamegi kahte poo 
lust kokku sobitada.

Meie teaduskond püüab juba am 
mu leida neid vahendeid, mis üli
õpilaskonna veelgi ühtsemaks muu 
daks. Arvan, et sellele aitavad kaa
sa ka säärased pisidetailid nagu 
teaduskonna vimpel, reklaamsärk 
üleülikoolilisteks spordivõistlusteks, 
ära tahaks trükkida ka oma kutse 
blanketi komsomoliüritustele.

Nii et tööpuudust komsomolielu 
juhtimisel karta ei ole.

Lehe ilmumise päeval olen aga 
kodus Võrumaal ja  loodan tublisti 
uueks semestriks jõudu koguda.

Küsitles 
AARNE RANNAMÄE

ses 1979. aastal. Samal aastal tähis
tab Vilniuse ülikool oma 400. juu
belit, mistõttu sellele sündmusele 
pühendatakse eraldi sümpoosion 
teemal «Teadusliku mõtte in ternat
sionaalse keskuse — Vilniuse üli
kooli 400. aastapäev.»

Ka TRÜ teadusajaloolastel on 
võimalik esineda ettekannetega nii 
teadusajaloo konverentsil kui ka 
sümpoosionil.  Ettekanne peaks kä
sitlema Baltikumi teadus- ja  tehni
kaajaloo probleeme, teaduse ja  teh
nika progressi, teaduse arengu me
todoloogiat, teadusajaloo ja Vilniu

se ülikooliga seotud teemasid. Et
tekannete teesid (3 eks. masinkir
jas) avaldatakse kogumikes.

Andmeid ettekannete teema (lü
hike annotatsioon) ja ettekandjate 
kohta oodatakse 20. veebruariks 
k. a. ning ettekannete teese 15. 
maiks. Lähemat informatsiooni saab 
teadusajaloolaste ühenduse sekts i
oonide esimeestelt või TRÜ ajaloo 
komisjoni sekretärilt  tööpäeviti kel 
la 9— U -nl tel. 341-21/416.

MILVI REINFELT



Esmaspäevast alates Toomel
A. H. Tammsaare peatselt kätte- 

jõudvale tähtpäevale on juba pü
hendatud konverentse, koosolekuid, 
loominguõhtuid, näitusi. Viimasega 
tähistab kirjaniku juubelit ka Tea
dusraamatukogu. M ajandusteadus
konna ja  õpperaamatukogu filiaa
lides võis sel nädalal juba näha väl
japanekuid A. H. Tammsaare teos
test. Peagi saavad lugejad aga ra a 
matukogu peahoones Toomel jälgida 
ulatuslikumat juubelinäitust,  mille 
pidulik avamine-tutvustamine leiab 
aset kirjaniku sünnipäeval,  30. jaa 
nuaril kell 11, ,

A. H. Tammsaare teoste arvuka
test trükkidest on suurem osa meie 
raam atukogus olemas. Erilist huvi 
peaksid pakkuma jus t  esitrükid ja  
varasemad väljaanded, millest ena
mikku võib näitusel näha. Paneme 
välja ka meil leiduvad Tammsaare 
teoste tõlked vene, saksa, ungari, 
rootsi, soome, läti, leedu ja esperan
to keeles, mõned Tammsaare poolt 
eestindatud võõrteosed ning valiku 
perioodikas ilmunud publitsistikat 
ja  ilukirjanduslikke palasid. Kirja
nikku kujutavatest portreedest ja 
fotodest väärib tähelepanu ülikooli

Inimene ja  tema maa
Inimene ja maa, maa ja inimene. 

Või hoopis tänapäevaselt inimene, 
maa ja masin? Niisugustest ja 
muudestki mõtetest oli kantud pro
fessor Viima Keldri ettekanne

A. H. Tammsaare loomingu teema
del.

Õ igusteaduskonna õppejõud alus
tasid esmaspäevast õhtut dots. Ad- 
vig Kirise ülevaatega suurkirjaniku

raamatukogule kuuluv E. Kitse kül
laltki haruldane söejoonis 1955. 
aastast.

Eluloost on näitusel esile tõste
tud Tammsaare kaht Tartu-perioodi
— õpinguid Treffneri güm naas iu 
mis (1898— 1902) ning eriti ülikoo
lis (1907— 1911). Suuresti tänu 
RAKA ning Kirjandusmuuseumi 
abile saame tutvustada ülikooliaeg- 
seid avaldusi, kirju, eksamiproto- 
kolle jm. dokumentaalset materjali, 
samuti Tartu aega langevaid esime
si trükis ilmunud kirjutisi. P raegust 
ülikooli Ja kir janikku seostavad näi
tusel üliõpilaste Tammsaare-aineli- 
sed uurimused, peamiselt diplomi
tööd.

Niisiis, Toomel esmaspäevast a la
tes — ja kuni märtsi keskpaigani.

ELE LÕHMUS, 
T eadusraamatukogu 

vanemraamatukoguhoidja

ühiskondlik-poliitiiistest vaadetest 
n ing lõpetasid selle prof. Viima 
Keldri ettekande järel mõttevahetu
sega kirjanduse ja  ühiskondlik-polii- 
tilise elu seostest.

V. Keldri ettekannet saab lugeda 
järgmise ajalehenumbri A. H. Tamm
saarele pühendatud leheküljel.

TRU nõukogu

CHARLES CHAPLIN
Suur kunstnik ja nukker inime

ne — Charles Chaplin — suri 25. 
detsembril 1977. aastal Šveitsis 88- 
aastasena, raskesti haigena, pime
dana. Pool sa jandit sellest traag il i
sest kahekümnendast oli ta maail
ma kõikidel ekraanidel inimesi nae
rutanud. Teatmikes ja entsüklopee
diates seisab tema nime järel: nä it
leja, režissöör, stsenarist,  p rodut
sent, improvisaator, helilooja. Chap
lin ise ütles enda kohta lühidalt —• 
kloun! Ja  seda ta  oligi — igivana 
naermaajamise kunsti suur meister. 
Keskpärased kunstitegijad pelgavad 
sõnu ja pürivad kunstide p jedestaa
lil kohtadele, millel juba traditsioo
nipäraselt austuse pärg  ümber. 
Tõelised novaatorid ei karda musta 
tööd ega torma kohta kindlustama. 
Kunst, maha jä ttes akadeemilise ru 
tiini, tuleb ise nende juurde, tuleb 
palaganiteatri lavalaudadele või 
odavale ekraanile, kus jookseb lü- 
himetraažiline, peaaegu et algeline 
kinokomöödia.

M usic-H all'ist kinno siirdudes ei 
saanud Chäplin kuulsaks ei pom
poossete «ajalooliste» ega täismet- 
raažiliste filmidraamade kangelase
na. Ekstsentrilise lühikomöödia 
žanri ei võetud tollal tõsiselt: suu 

red näitlejad suhtusid sellesse üle
olevalt, kriitika ignoreeris, kinoette- 
võtjad aga vaatasid sedalaadi fil
midele kui «suurt kassat» tõotavate 
löökfilmide desserdile. Chaplin m uu
tis just niisugused filmid tõelisteks 
kunstiteosteks, nende kaudu ümber 
kujundades nii vaata ja  psühholoo
giat kui ka filmiteoreetikute dog
maatilist suhtumist.

Chaplini looming tegi läbi keeru
lise evolutsiooni. Ta alustas selliste 
vir tuoossete miniatuuridega nagu 
«Hulkur» ja «Pank» (1915), 1920- 

.ndate aastate  keskel tulid suurepä
rased komöödiafilmid «Kullapala
vik» ja «Tsirkus», 1930-ndatel koo
milised draam ad «Suurlinna tuled» 
ja «Moodsad ajad». Terav ja satii ri
line «Suur diktaator» oli Chaplini 
panuseks Teise maailmasõja aegses
se antifašistlikku kunsti. S õ ja järg
seil aastail domineeris tema loo
mingus romantiline komöödia 
(«Rambivalgus», 1952; «Krahvinna 
Hongkongist», 1967; satiiriline 
«Kuningas New Yorgis», 1957). Ent 
vaa tam ata  sellele mitmekülgsusele 
on kogu Chaplini looming siiski 
hämm astavalt ühtne. Tema loomin
gu terviklikkuse tagab mitte ainult 
too «väikese Charlie» või «Charlo»

mask, mis läbib peaaegu kõiki 
Chaplini filme ja on saanud XX s a 
jandi kunsti üheks sümboolsemaks 
ilminguks. Tolle äratundmise ja 
arusaama, et kõik Chaplini filmid 
moodustavad ü h e  suure filmi 
ü h e  peategelasega, kelle lõppema
tud tragikoomilised seiklused pane
vad vaata ja  naerma ja kurvastama, 
tingib Chaplini kunstilise tunnetuse 
ühtsus. Tema filmide maailm on 
argipäine. Kodutu Charlie rändab 
kehvades korterites, öömajades, 
odavates einelaudades, kaubavagu
nites ja  vürtspoodides . . .  Siin puu
duvad luksusvillad ja  valged klave
rid, telefonid ja jahtlaevad. Siin ei 
ole ilus-uljaid gangstereid ega 
hollywoodlikke kaunitare . . .  Char
lie maailm on rõhutatult lihtne, ja 
ometi täis ohte: tugitoolid tulis ta
vad, diivanid pööravad end ümber, 
miski asi pole see, millisena ta 
näib: suhkrutoosist võib saada püs
tol, tordist kaabu jne. jne. Selles 
asjade pea peale pööratud maailmas 
aga kaotab Chaplini väike kangela
ne pea, ja kogu tema elu kujuneb 
koomiliseks tragöödiaks. Vastuolu
line on koomilise tragöödia mõiste 
ja vastuoluline on ka tema kange
lane. Peas kõvakübar, kaelas valge 
tärgeldatud manisk — see on Char
lie ülemine pool, allpool aga  — a la 
tasa  allavajuvad püksid ja võõrast 
ja last  saadud määratud saapad. 
Charlie välimus on nukker-naljakalt 
kontrastne ja kontrastsed on ka te
ma maneerid: riides kui hulkur, käi
tub aga nagu  džentelmen, väliselt 
kui dändi, reedavad ta žestid ja 
miimika ümberriietatud hulkurit. Ta 
on alati ümberriietatud, ta pole ku
nagi see, kellena näib. Charlie — 
see on sündmuste keerisesse kaasa 
tõmmatud, oma kohalt lahti rebitud 
inimene, on näinud paremaid aegu, 
kuid kriiside ja  sõdade maailma ju l
mus on ta  maha tallanud, on ta 
põgenike ja  töötute hulka heitnud.

Sellele tragikoomilisele kujule 
suutis Chaplin anda sügavalt hu
maanse sisu ja  tähenduse. Chaplin 
ei kartnud seejuures ei naiivset 
sentimentaalsust ega klounaadi. 
Jus t  «madalates», hüljatud kunsti- 
žanrides leidis Chaplin nood lihtsu
se ja inimlikkuse reservid, mida te 
ma vaata jad  ikka ja alati on va ja 
nud.

Chaplin valdas naeru kõiki eri 
varjundeid: satiirilisest, sarkastili
sest lüürilise ja  nukrani, sest just 
naer oli too keel, milles Chaplin 
oma v aa ta jaga  kõneles. Aga kõneles 
ta selles naerukeeles üpris nukraid 
lugusid, ju tustas  inimese üksildu
sest, elu varjukülgedest,  vastamata 
jäänud  headusest. Chaplini filmide 
sügav mote avaneb Charlie maski 
kontrastses põhiolemuses — vas tu 
olus tema klounaadlike žestide, 
koomilise miimika ja nukrate, m u
relike silmade pilgu vahel. Väike 
kloun oli suur ja  kurb inimene. R ah
vas vaatas ekraanile ja naeris, tema 
vaatas  ekraanilt rahvale — leebe 
nukrusega.

JURI LOTMAN

О Musica!
Pühapäeval kuulsin  aulas m uusi

kat. A m m uoodatut, m uud unustam a  
sundivat. Vahetult kuulam isel täius- 
Hk-tunduvana. Tallinna kam m erkoo
rilt.

E sm akordsuse võlu? Seda tingi- 
■nata.

Koori ja dirigentide aunim etused.

leviv (eel)kuu lsus?  Kontserdil need 
ununevad, et pärast viim ast kätepla
g ina t jälle meelde tulla im etlusoh- 
kes, kaaslastele heidetud salapil- 
gus: kas nem ad ka? Jah, nem ad  
ka. K ahtluseuss rinda näppimas: 
kas ei lähe tallinlaste poolsõsar 
( või -veli?) ülikoolist lavale ko n t
rastiks?

Tundus, et m itte . K ontakt linna- 
kaaslaste parima osaga (sel õh tu l)

oli hea . . .  Saalitä it ehtsoojust ei 
koge ülikooli kam merkoor ju s t iga 
päev. Sellest siis im ekena tah tm i
ne m uusikaliseks arenguks, et ku n a 
gi jõuaks laulma m eistrioskusi (ja  
annet!) nõudvaid helindeid. N agu  
näiteks esimeses pooles kuuldud  
Faliku «Talvelaulud», teenelise ku n s
titegelase A n ts  Üleoja juhatatud.

Argu lugeja pahandagu, et ma 
(Järg 4. lk. )

Üliõpilaste osavõtt 
teaduslikust tööst

'(Algus 2. lk.)
jaolt ainult paberil eksisteeriv. Liikmeid ei registreerita. ÜTÜ 
töödena arvestatakse peamiselt õppeplaani kohaselt valminud 
kursuse- ja  diplomitöid. Seepärast puudub ka üliõpilastel huvi 
teha õppeplaanivälist tööd.»

Paraku ei teki huvi alati iseenesest, vaid seda tuleb ka ä ra 
tada. Ettekandja rõhutas, et õppejõu ja  iga ülikoolis töötava 
kõrgharidusega spetsialisti ülesanne on tõmmata üliõpilasi kaasa 
teaduslikule tööle, «õppejõudude ja muude spetsialistide ümber- 

' valimisel tuleks kindlasti arvestada eraldi ka üliõpilastööde ju 
hendamist, eriti vabatahtlikku, õppetöövälist juhendamist.»

Ringide ja konverentside tööst ning võistlustööde juhendami
sest mitteosavõttu ei ole vist õige vabandada suure töökoormu
sega, sest kuidas suudavad seda pidevalt teha professorid 
P. Ariste, J. Saarma, L. Allikmets, H. Piirimäe jt., kelle juhen
datud on suur osa paremaid töid.

3. VÕISTLUSTÖÖDEST. Nii ülikoolisisesele kui ka vabariik
likule ja  üleliidulisele konkursile esitatakse meil enamasti dip
lomitöid. Selles polegi ju midagi halba, sest need tööd on kind
lasti ka meie tugevamad tööd. Halb on aga  see, et üliõpilasel 
endal ei ole sageli mingit osa oma töö võistlusele saatmisel või 
vormistamisel. Et võistlustöid nõutakse kateedritelt,  o tsustab ka
teeder ise, missugused diplomitööd väärivad konkursile saa t
mist, siis kateeder viibki asja  niikaugele, et töö lõpuks sinna 
jõuab. Vahel ei teagi üliõpilane sellest midagi ning tal jääb üle 
vaid üllatuda, kuuldes auhinna saamisest.  Üliõpilast stimulee
riks aga  pingutama teadmine, et tema töö võiks pretendeerida 
konkursile. Siis oskaks ta  seda ka ise õigesti vormistada.

Vabariiklikule konkursile eelneb konkurss teaduskonnas ja  
ülikoolis. Ülikoolis pole aga  juhendit, mille järgi hinnata (TPI-s 
on see olemas).  Arstid on säärase juhendi juba koostanud, ÜTÜ 
nõukogu tööplaani on võetud ka üleülikoolilise juhendi koosta
mine. Praegu aga  otsustatakse alles komisjoni koosolekul (hää
letamisel), missugused parimad tööd auhinna saavad, sest ühe 
kateedri esindajal pole aimu teise kateedri võistlustöödest, hin
n a ta  aga  tuleb ühiselt. Auhinna saamine sõltub suuresti ka sel
lest, missuguse kateedri esindajad komisjonis ülekaalus on. Üld
juhul ei tea ÜTÜ-d juhendav õppejõud kuigi palju võistlustöö
dest ning ÜTÜ nõukogu on sunnitud võistlustööde asju a jama de
kaanidega või otse kateedritega.

Parimate tööde jõudmine vabariiklikule ja üleliidulisele kon
kursile on tihtipeale raskendatud v o r m i s t a m i s e  tõttu. Üli- 
koolikonkurss langeb kokku diplomitöö kaitsmise ajaga . ÜTÜ 
nõukogu nimel tegi ü .  Reino koosolekul ettepaneku viia see
tõttu ülikooli konkurss läbi septembris (TPI-s nõnda tehakse
gi). Nii on aega ka vormistamiseks ning head tööd ei jää kon
kursist välja lihtsalt seetõttu, et neid valmis ei jõutud.

4. ÜLIÕPILASTÖÖDE TEMAATIKA. Teadusliku töö stimu
leerimisel ja  õppejõudude huvitatuse tõstmisel juhendamiseks on 
vaja, et temaatika oleks seostatud kateedri teadusliku töö plaani
dega. Ettekandja ei pidanud praegust olukorda rahuldavaks. 
«Nii näiteks võtavad matemaatikateaduskonnas üliõpilased osa 
ainult 19 protsendist riigieelarvelistest töödest, filoloogiateadus
konnas on see protsent 25, ars titeaduskonnas 32. Kogu üli
koolis on üliõpilastest osa võtnud plaaniliste teaduslike prob
leemide lahendamisest ainult 13%.» Lepingulistest töödest osa
võtu arvu märgib 65%. Kuigi füüsika-keemiateaduskonnas on 
lepingute arv kõige suurem, võtab üliõpilasi osa ainult 32%.

Ü l i õ p i l a s t e  K o m p l e k s s e  T e a d u s l i k u  U u r i -  
m i s t ö ö  B ü r o o  (ÜKTUB) lepingulistest uurimistöödest võt
tis mullu osa vaid 7 üliõpilast, kursuse- ja  diplomitöid va ^ j s 
büroo baasil 4. Büroo vähene osakaal üliõpilaste teaduslikus töös 
oli suurelt jaolt tingitud ruumikitsikusest (40 m2 peahoone keld
ris). Nüüd on neil füüsikahoones 190 m2 pinda ning loodetavasti 
saab kaasa haara ta  oma tööle ka rohkem üliõpilasi.

ÜLIÕPILASTEADUSE STIMULEERIMISEST. Tänavu il
mus 4-osaline konverentsiettekannete kogumik. Sellise väljaande 
ilmumine peaks muutuma regulaarseks. ÜTÜ nõukogu toetab ka 
ringide kogumike väljaandmist. Koostamisel on ÜTÜ tegevust 
tu tvustav  kogumik. Suurem kaal peaks üliõpilaste teadustööl 
olema ka sotsialistlikus võistluses. Päevakorral on juhendi välja
töötamine ringide töö hindamiseks.

ÜTÜ töö ei piirdu sugugi ainult ettekandekoosolekute, kon
verentside ja  konkurssidega. Üliõpilasi aktiviseerivad ka muud 
töövormid, nagu temaatilised ekskursioonid (ajalooring), ekspe
ditsioonid (eesti keele r ing),  arstide päevad rajoonides, infor- 
miin jne. . . . .  ..

Üliõpilase osavõttu teaduslikust tööst tuleks kindlasti arves
tada  ka kõrgkooli lõpetamisel pingerea koostamisel ning tööle
suunamisel (arstiteaduskonnas nii tehaksegi). Hästi õppivatele 
ÜTÜ aktivistidele võiks ka vabakuulamisõiguse anda.

Dots. U. Reino ettekandele järgnes sõnavõttude tulv (P . Aris
te, V. Krinal, E. Rahumaa, V. Kelder, A. Koop, H. Peep, V. Palm 
jt.). Seegi näitab, kuivõrd päevaprobleemiks on saanud üliõpi
laste teaduslik töö, selle korraldamine ja juhendamine.

Vastuvõetud OTSUSES tehakse ü lesandeks t e a d u s k o n d a d e l e :
*  v iia  lõpule kom pleksplaan de koostam  ne ü l.op .laste  kaasatõm bam i

seks teadusl.kule tööle kogu õppeprotsessi vältel ja  esitada need oppe- 
prorektor le 1. veebruariks; ... , (J1. .

*  kateedrite ja  labora.ooru m ide töö arutam  sel poorata erilist täh ele
panu sellele , ku das ül õp lased on rakendatud teaduslikuje toöie;

*  õppejõudude ja  m uude kõrgharidusega spets al stide üm bervalim ised  
edutam  sel ja  atesteer.m .sel arutada, s isu lise lt nende tegevu st üh op .laste

•к arutada teaduskonna nõukogus 2 korda aastas ÜTÜ teaduskonna-

n * Uvifa ü°l°õp laste teaduslike tööde konkurss teaduskonnas läbi kevad
semestri lõpuks; ' . „ j „  1 

K a t e e d r i t e  j a  l a b o r a t o o r i u m i d e  j u h a  t a j a t  e l e
*  haarata kaasa rohkem üliõp lasi kateedri plaanil ste teaduslike tööde 

tS  tm isele, le p n g u lls te  tööde tä.tm iseks kasutada üliõpilaste abi sen .ses t

*  Iaboratoor’um ’del haarata oma töösse kaasa ka nooremate kursuste  
üliõpilasi ja  rakendada neid laboratoorium i tem aatikaga seotud referatav- 
sete tööde tegem  sel; .................... , . . . .

*  tagada, et kõ к õppejõud ja  teadurid tegeleksid  nii õppeplaaniliste  
kui p la a n v ä 'is te  ül õp lastööde juheftdam sega;

*  koordineer da õppeprorektori, õppeosakonna ja  ÜTÜ nõukoguga  
õppejõudude koormused ül õp .laste õppeplaanilise ja  oppetöövälise tea
dusliku töö juhendam ise osas; .

^  arutada kateedri koosolekutel vähem alt 1 kord sem estris kateedri 
juures tegutsevate ÜTÜ r ng de tööd;

•к kateedr te juha+ajad vastutavad isiklikult kateedri juures tegutsevate  
ÜTÜ r ngide töö eest;

Ü T Ü  n õ u k o g u l e :
•к iäbi v iia  ül õp lastööde üleülikooliHne konkurss süg isel ja  kinnitada 

tulem used ül kooli nõukogu esim esel koosolekul;
☆ töötada v ä ’ja võ stlustööde Irndam 'se juhend (juuni 1978);
*  töötada vä ja juhend ÜTÜ р т ' т а  r in g’ ja teaduskonna vä’jaselg ita- 

nr'seks ja e s ’tada see ülikooli nõukogule !äb arutam seks (m ärts 1978);
•к anda regu laarselt välja  TRÜ-s peetava vabariikliku konverentsi 

m aterjalide kogum kku;
*  anda vä ja ÜTÜ tööd ja  r’nge tu tvustav  kogumik (sept. 1978);

nõukogu koosolekutel arutada pidevalt teaduskonna ÜTÜ nõukogude
ja  r'nsr'de s'su l s t tööd;

*  ÜKTUR-П suurendada ül õp laste osavõttu bflroo tegevu sest, eriti 
lep'ngul s te st uurlm :stö6dest, sam uti büroo raam es tehtavatfe kursuse- ja  
diplomitööde arvu. VARJE SOOTAK



Mis mured 
kaugõppe pärast

(Algus 1. lk.)

lihtsam: saab rohkem loengutest 
osa võtta, konsultatsioonidel käia, 
materjaligi leiab hõlpsamini.»

«Kas õpitaval erialal töötajate 
teadmised on paremad teiste om a
dest?»

«Kindlasti. Nad jä tavad vahel 
varju isegi päevased tudengid. VI 
kursusel töötab näiteks erialal 84%. 
I kursusel on see arv väiksem, kuid 
mida vanemale kursusele jõutakse, 
seda rohkem asutakse ka erialasele 
tööle. Silma paistavad jus t n iisugu
se kaugõppija diplomitöö ja eriala- 
vastused. Kaugüliõpilaste tööd on 
ka ÜTÜ auhindu saanud.»

õppe-«Kontakt kaugõppijaga? 
töö korraldus?»

«Kontakt on meil pidev, nii kir
jalik kui ka vahetu. Suureks abiks 
on konsultatsioonipunkt Tallinnas. 
Pealinna rahvas saab seal teha 
kontrolltöid, sooritada arvestusi-ek- 
sameid. Muidu on raske toime tulla. 
Uks niisugune näide. Uue õppeplaa

ni jä rg i  on kohtustatistika arvestus
II, vana järgi eksam III kursusel, 
õppejõud peab lühikese a jaga  ära 
kuulama 200 tudengi vastused. Osa 
tegi eksami (arvestuse) ära juba 
Tallinnas.

Üldse on meil kaks põhi- ja  kaks 
vahesessiooni. Põhisessioon kulub 
arvestusteks-eksamiteks. Oleme 
püüdnud nii korraldada, et üliõpila
ne saab sel ajal konsultatsioone ja 
vaid mõned loengutunnid, muidu 
jääb eksamiteks vähe aega. Vahe- 
sessioonidel kuulatakse põhiliselt 
loenguid. Kahjuks ei taha see aeg 
hästi sobida ühiskonnateaduste õp
pejõududele, sest vahesessioonide 
aegu tuleb neil tegelda ka s ta tsio
naarsete üliõpilastega. »

Kuidas kaugõppija õppima peaks?

«Iga päev. Peab leidma sobiva 
aja,  vastavalt sellele, kas vaimne 
töö sobib paremini hommiku- või 
õhtutundidel. Mina ise õppisin sa 
muti kaugõppes-. Igapäevaseks õp- 
pimisajaks valisin hommiku kella 
6—8-ni. Olen kuulnud, et paljud on 
püüdnud leida õppimiseks iga päev 
vajaliku aja. Kui aine on läbi võe
tud ning õppejõul pole kavas loen
guid juurde pidada, võib eksami ka 
enne sessiooni ära teha, mitte min
gil juhul aga pärast.

Tahaksin kõnelda ka kaugöppe- 
metoodikast n ing  juhtida sellele 
eriti nooremate õppejõudude tähe
lepanu. Tundub, et noor õppejõud 
kiirustab vahel hinde panemisega 
või täpsemalt siis juba mitterahul
dava panemisega. Kaugõppija ei 
puutu ju igapäev kokku õpitava 
erialaga, ta on hulga vähem loen
guid kuulanud kui päevane üliõpila
ne. Seepärast läheb tal enne aega, 
kui harjub põhitahkudele tähelepanu 
pöörama, termineid kasutama. Ar
van, et teinekord võiks õppejõud 
poole tunni asemel kolmveerand 
tundi vastuse kuulamiseks kuluta
da, vestelda, püüda jõuda aru s a a 
da vastaja teadmistest . H innaalan
dust ei tohi teha, aga teadmiste 
kontrollile tuleks läheneda sü gav a
malt.

Teaduskonnas töötav metoodika- 
komisjon tegeleb aktiivselt ka kaug- 
õppeprobleemidega. Kaugõppetööd 
on arutatud teaduskonna nõukogus, 
parteiorganisatsioonis. Püüame si
det hoida kursusevanemate kaudu 
kogu kursusega. Eelmise sessiooni 
tulemustest kõneleme jä r g 
miste loengute alguses. Et pärast 
käesolevat eksamisessiooni rohkem 
häid näiteid tuua oleks, selleks soo
vin tugevat närvi, vastupidavust ja 
häid hindeid.»

VARJE SOOTAK

Kehakultuuriteaduskonna I kursuse tudeng, suurmeister MATTI 
PAAVO on praegu vaieldamatult vabariigi laskesuusatajate esinumber.

Kaarel ZILMERI foto

CJuusajuitu
Ф Matti Paavo edu Tšehho- 

slovakkias
#  Fjodor Koltšinil otsusta

vad võistlused ees
#  Elva— Kääriku rada kõi

gile avatud
#  Valmistume Tartu— Kaari

kuks.
^  Nädalavahetus tõi meeldivaid 

uudiseid Tšehhoslovakkiast Strbske 
Plesost. Selles omapärase nimega 
suusakeskuses, kus 1970. aastal sel
gitati maailmameistrid, heitlesid Fe- 
dapuhku sotsialismimaade sõsar- 
spordiühingute parimad suusatajad. 
NSV Liitu esindava «Dünamo» 
koondise ridades võistles laskesuu

sa taja  Matti Paavo. Kehakultuuri
teaduskonna I kursusel õppiv suur
meister on tänavu väga hoolikalt 
valmistunud, seda näitavad mitmed 
eelnenud võistlusedki. Vabariigis 
peetud võistlustel ei ole Matti le seni 
vastast olnud, kuid eks põhiees
märk ole NSV Liidu rahvaste tali- 
spartakiaadi finaalvõistlused Sverd
lovskis märtsi algupoolel.

Nüüd Tšehhoslovakkias startides 
kuulus Mattile nii 10 kui 20 km dis
tantsil igati hinnatav 5. koht. On 
ju teada, et laskesuusatajate pare
miku moodustavad maailmas just 
sotsialismimaade sportlased. Teate
sõidus, kus M. Paavo oli ankru- 
meheks, tuli meie maa «Dünamol» 
tunnistada Saksa DV sportlaste pa
remust.

Üldse võime laskesuusatamises 
ülikooli suusatajatele küllaltki suuri 
lootusi panna. Lisaks Matti Paavole 
kandideerivad spartakiaadikoondisse

veel Elmo Parik (KKT III k.), 
Georg Ruuda ja Rein Pedaja (KKT 
I k.) n ing  Arturs Kukoijs (spordi- 
med. I k.). Eelolevatel nädalatel 
seisavad meil ees Eesti NSV karika- 
ja meistrivõistlused, mille põhjal te
hakse spartakiaadikoondis.

& Antud kirjatüki ilmumise ajaks 
on Fjodor Koltšini käekäigu kohta 
ehk veel mõningaid üksikasju tea
da, kuid jääb oodata veel jaanuari 
lõpul toimuvaid NSV Liidu karika
võistluse mille põhjal saame lõpliku 
vastuse, kas Fjodor sõidab MM- 
võistlustele Lahtisse või ei.

Praeguseni (teisipäeva hommi
kuks) on teada vaid üks rõõmustav 
asi: vahepeal päris liimist lahti ol
nud F. Koltšin siiski kogus end ja 
sai «Dünamo» karikavõistlustel kol
manda koha. Vähemalt sama kohta 
on vaja ka NSV Liidu meistrivõist
lustelt!

V Raske, kuid huvitav ja vaeva
nõudev oli 14. jaanuari Elva—K ää
riku matk. 30-kilomeetrine retk nul
li lähedase õhutemperatuuri ja vä rs 
ke lumega pani tahte proovile kahe- 
ja  poolesajal tartlasel.  Ülikooli rah 
vast paistis päris parajalt  olevat, 
kuid ikkagi ei tabanud me selle üri
tusega täpselt märki. Ilm etendas 
kindlasti oma osa, kuid eks sessi
ooni keskpaik mõjuta osavõtjate a r 
vu kõige rohkem.

Kel jäi see sõit sõitmata, pidagu 
meeles järgmist:

ELVA— KÄÄRIKU RADA ON 
PRAEGUGI SÖIDUKÖLBLIK
— tähistus algab raudteejaama vas

tas t  ja võimas jäl jepaar viib teid 
vasakult poolt Elva jõge Kääri
ku poole;

— umbes 10. kilomeetril raja nn. 
uus a lgusvariant lõpeb ja jätkub 
traditsiooniline 20-kilomeetrine 
lõpp Kaarikuni;

— sobivad rongid Elvasse 9.05 ja
9.45, Kaarikult bussid 14.25, 
15.25 ja 20.45;

— asuge teele koos sõpradega, sest 
kõike võib rajal juhtuda;

— Käärikul saab tassi teed ja sooja 
dušši ikka.

^  Talve tippmatk toimub 
25. veebruaril — Tartust Otepää 
kaudu Käärikule. TRÜ suusasekt- 
sioon teeb raja Otepäält Käärikule. 
Loodame, et alguseosa (45 km) saab 
ka korda.

Kes tahab kaasa lüüa, peaks leid
ma vähemalt nüüd kas või 2—3 kor
da nädalas  aega 10— 15 km suusa
retke teha. Kääriku maratoni talute 
siis paremini.

Sobivaks ettevalmistuseks on ka 
linna suusamatkad igal nädalava
hetusel (reklaam selle kohta on 
TRÜ spordiklubis).

E lva—Kääriku II matk toimub 
5. märtsil ja sealt loodame ülikooli 
töötajate arvukat osavõttu. Seniks 
on parajalt  suusakilomeetreid kogu
tud. Muidugi tulevad istumistunniV 
televiisori ees Lahti MM-võistlusi 
jälgides, kuid leidke selle kõrval ka 
tunnike enda suusasõitude jaoks!

KAAREL ZILMER

О Musical
(A lg u s  Г lk.) 

kavalehele toetudes oma m ina iga  
laulu kohta peale ei suru. Pea'egi 
on esm ahinnang ta llin lastest kollee
gide loom ingu kohta mitteajakir-. 
janduspärane: «Grandioso!».

E sinem isjärge oo'ab õhtu naelaks 
peetav Schuberti «Mess» Tallinna  
kam m erorkestri saatel, Laulavad

m õlem ad kocrid, solistideks teeneli
ne kunstn ik  Kaie Konrad n ing H enn  
Erik ja Toivo Kivi, dirigendikepp  
rahvakunstnik Kuno Arengu käes. 
Ü hism uusikat teha on tore! A rvo  
Ratassepa sõnadele toetudes jäi vä
hem alt Tallinnas kahe koori ühislaul 
ikka  kam m erlikuks.

Tartu kontserdipublik on õnne
seen, sest tal on aula, erili sobilik 
ju s t kam m erm uusikaks. N iisuguseks.

Tartu noorte 
kunst

Noorte kunstn ike näitus on kahtlem ata tähelepanuväärne sündm us  
linna kunstielus. Näib, et on toim um as elavnemine, avalduvad varja
tud töö tulem used, mõõnale järgneb tõus.

Näitusel m oodustub m itu gruppi: kunstikooli õpilased või selle lõpe
tanud, nende õpetajad, kõrgem a haridusega kunstn ikud, iseseisvalt 
kunsti viljelejad Tartust ja Tartu ümbrusest. K indlasti ei saa väliste  
tunnuste, hariduse ja positsiooni järgi määrata elam use suurust, mida  
kunstn ik  vaatajale vahendab. Tehnika peaks siiski sisu väljendamise  
vahendiks olema, sam as hääbub talent paratam atult ilm a küllaldase 
tööta.

Iga  arvustus on rohkem või vähem subjektiivne. E i tahakski sellest 
hoiduda, vaid ära m ärkida eelkõige' seda, m is meeldis, ja m inna vai
kides mööda sellest, m is m uljet ei jätnud.

N äituse naelaks võiks pidada M. K ILG I töid. Noor ku n st
nik (s. 1957) on vaieldam atult andekas. A u to  ja lennukiga pildid näi
tavad suun itlust hüperrealismi poole. S iisk i ei ole kunstn iku  juures veel 
m aneerlikkust, valitsev on vahetu elamus.

Ka E. TEG O VAL on suunitlus hüperrealismi poole. Ta sum edalt, o t
sekui läbi loori antud esemed on aga m ingi tagam õtte väljendajad. 
«K ontsentraadis» on süm boolika parajalt loetav, tööd võib lugeda nau
d itavam aks ku i «Juhtim iskeskust». M õttetegevus, m eetodite teadlik 
valik on kindlalt prevaleerimas vahetu elam use ees.

V. V AH E RI m onokroomsed m aalid on tehtud kõrge m aalikultuuriga. 
Ka äärm iselt nappide vahenditega võib kunstis palju öelda. Ülipeen 
värvigam m a ja kubistliku lt stiliseeritud vorm id on oma näilises lih t
suses väga meeldivad.

S. K ASE M A A  vanam eisterlik värvitunnetus ja m aalitehnika avaldu
vad kõige parem ini « Varakevadises buketis». Ka «Ema lapsega» oti 
oma tundesoojuses meeldiv. Vahest kannab S. Kasemaa kõige eheda
m alt edasi Tartu maali traditsioone.

Ka A. LE PLA , P. S A A R E  ja V. SE E D R E  tööd jätsid  hea mulje.
G raafikaski näem e nüüd tehnikas töid (o fort, kõrgtrükk, m etsotin to) 

S iisk i ei ole neil sellel näitusel erilist osakaalu. K unstniku  seisukohalt 
võib tööde tehnikasse viim ine olla soodne ja huvitav, siiski jääb joo
n istus ku i vahetult kunstn iku  käe a lt tu lnud teos unikaalsem aks, näi
teks L. K ARU  puhul võib täheldada mõnevõrra kuivem aks, vaesem aks 
m uutum ist võrreldes tušijoonistustega.

S. K U D ISIIM U  joonistused  «Päike tuhast m aastiku kohal» ja «Säil
med» on võrratu tundelaenguga. Tema töid iseloom ustab tugev kom 
positsioon, väga tundlik joon n ing siirus. M õnevõrra m äärdunud ja  
kiirustav m ulje ei vähenda nende tööde mõju, vaid suurendab. Tunne
tusliku lt võib S. Kudisiim u pidada lähedaseks eesti noorema luule sel
lele tahule, mida esindab V. Luik.

Ka I. ERM A joonistused oti naiselikult tundlikud, kuid neis on filo
soofilist, m õistuslikku  süm boolikat enam. Selles suhtes on kõige täius
likum  «Keskpäev». Ülejäänud teosed on rohkem meeleolule rajatud.

L. ja M. M Õ TU STED on m õlem ad tugevad joonistajad, ka fantaasia
lend on kõike m uud kui kitsas. S iisk i on nende kü lla ltk i sarnases laa
dis meeleolu erinev. L. M õtuste joon istuste  tundelaadi põhiosa on hell, 
veidi k ibestunud, nagu haavata saanud õrnus. Kohati m uutub see valu
liseks irooniaks (sari «Inim esed ja loomad». M. M õtuste aga on kas 
teadlikult või m itte  ju s t haavav, so lvav, isegi purustav. Kõik see on 
antud väga ilusas vormis. Paralleelse elam use annab P. P E E B SE N I  
«Torso».

K aunid sum edad pastellid esitab V. K U KS. M eisterlik vorm ikäsitlus 
ilma eriliste sisu liste pretensioonideta on siiski esteetilises m õttes saa
vutus.

A. P IL D I värvilised joonistused avangardistlikus laadis on näitusel 
küll eraldiseisvad. Rafineeritud vorm i esteetiline väljendusrikkus on  
sisust võim alikult eraldatud. K olm est tööst on kõige nauditavam. 
«Kuldne miraaž».

E. Õ U N APU U LT ootaks suurem at produktiivsust, seda, et ta end 
rohkem avaks. E sita tud  lehtedest on meeleolukaim  «Suveöö ilmsi».

A N N E  LO O N ELA. 
ajaloo IV  k.

„Karikakra-
mangU

R,: Film on loom ulik, m idagi ei hakanud vastu, m is ei ole paraku nii 
meie kaasaega käsitlevate film ide juures. K ahjuks ei ole «Tallinnfitm il»  
veel õnnestunud teha head film i tänapäevast. Seeg i on ju  m inevikulises 
vorm is, ku ig i sisuliselt kõlbaks ka meie aega. /

Operaatori, režissõöri ja näitlejate töö on tehtud hästi, see jä ttis  täie- 
liku võim aluse räakida stsenaarium il. Iga  novell on terviklik, loetav, 
Teema tõ ttu  küll erilist m õttey irgu tust ei saanud, m õjus rohkem pinna- 
m ulje. M õneti saavuta ti see m ulje väliste efektidega, eriti viimasei' 
osas (s ituatsiooni ebatavalisus, grotesksed tegelased).
E.: Vaatajate identifitseerim ine teose kangelastega, nende seism ine  of- 
sekui peegli ees, nägem as selles ennast, on küllap v ist ainult tunnus
tuseks kunstn iku  tööle.

A rvata  võiks, et elu on tõsine asi, kuid rohkem siiski m äng (tu le  
tikkudega). N agu halvad näitlejad laval, me m ängim e elus: m änginu  
abikaasarolli, juhtiva  töötaja rolli, ü liõpilaserolli. . .  Ja sageli halvasti 
V.: A lgu l olin va im ustatud esim esest novellist: Kulli ja U lfsaki m äng, 
Urbla (lõpetanud TRU-s kunstia ja loo ') nüansikalt paika pandud inter
jöör. M ida kaugem ale film  jääb, seda enam kipub kolm as lugu teisi 
varjutam a (keskm ist pean kõige kehvem aks — m inuni salaküti lugu  
ei jõudnud). Meie publikuga on aga v ist m idagi kõvasti korrast ä a: 
m ustlaspoisi lõpum onoloogi ajal vapputi saalis naerust. S itua tsioon  
ise oli aga ülim alt tõsine.

H etkem uljed pani kirja  
EDA VARI

5 И В

nagu seda teeb Tallinna koor. E la
m us — see jõuab segam ata-habi-  
mata kõrva ja sealt o ts e . . .  Eba
täpsused (eks neidki leidus) va-ju- 
sid koori häälekõla ja lustlaulm ise  
taha. Peaaegu professionaalide asi!

Teisipäeval «E stonia» kontserdil 
(sam a kava ) jäi aga rõdul kuulaval 
(k irja tüki) autoril kordus(suur)ela- 
m us saamata: see hääbus m itu kor

da aulast suuremas, em otsionaalsus- 
kattevõlu  osaliselt m ahakiskuvas  
saalis n ing  fo tograafi jaiamüdinas. 
«Estonia» «Messile» andis aga tub
listi juurde orel (R o lf U usväli).

Ü hiskontsert läbi, jä ika ti Tartus 
alanud tervitus- n ing  koostöö ätka- 
m ise (soov)kõnesid . Lühiiseloom us
tused rahvakunstn ikelt A rvo Ralas- 
sepalt ja Veljo Tormiselt.

Lahkuti tugeva taaskohtum ise- 
m usitseerim ise soovida.

M A T I M Ä Ä R IT S

NB!
Järgm ine lehenum ber Ilmub 10. vee1>' 

ruaril.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственной университет»} 
Орган парткома, ректората, 'комитета 
J1КСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
Hans lleiilem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17 19. I ll  l k s  knumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 341. MB-01291.
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A. H. TAMMSAARE 
1878— 1940

А. И . Tammsaare 100. sünniaastapäevale pühendatud pidulik  
koosolek toimub 14. veebruaril kell 14 aulas.

Päevakorras:
Prof, H. Peep: A. H. Tam msaare koht eesti kirjanduses.
Prof. К. M uru: A. H. Tammsaare ja kool.
Prof. E. Laugaste: rahvaluuleline elem ent A. H. Tammsaare 
loom ingus.
Dots. V. Bezzubov: A. H. Tam msaare ja Leonid Andrejev. 
V.-õp. T. Kuldsepp: А, H. Tammsaare loom ingu vahendajatest 
Soom es. '

TRÜ rektoraat, 
EKP TRÜ komitee 

(A. H. Tammsaarele pühendatud erimaterjalid on 2. ja 3. lk.)

m m m m m
REEDE5T
REEDENI

mm
Tammsaare, Tammsaare, Tamm

s a a r e . . .  Olid tema päevad. Vist 
rohkem kui kunagi varem. Ikka 
leidsid mõnes ajaleheartiklis seda, 
mida varem ei teadnud, millele 
ise polnud tulnud. «Väärt asju il
mus,» võiks öelda. «Väärt tegusid 
tehti,» võiks öelda Vargamäe mees
te moodi. Meil on nüüd suurkirjani
ku muuseum, vägev monument, 
hulk taieseid, jälle tema raamatuid 
ja raamatuid temast, mälestused fil
mi- ja magnetofonilindil. Aga kas 
ei oleks meie kohus alati ja  kõik

jal jäädvustada  igaveseks ajaks se
da, mis järeltuli jaile jä tmist vajaks. 
Kui vähe on praegu filmilindil An
ton Hansen-Tammsaaret ennastl

Teisel pool jõge asuvate ühisela
mute elanikud lähevad nüüd läbi 
Tammsaare pargi, Tähtvere rahvas 
möödub majast, kus kirjanik üli
õpilaspäevil elas. See on Kingisse
pa tänav 48. Kas me seda enne 
mälestustahvli ülespanemist aga 
teadsimegi?

Kõik see, mis juubelipäevil kir
jutati , säilib arhiivides, raam atuko
gudes, muuseumides. Ja  miks ei 
võiks kogu sellest materja list  üks 
eriväljaannegi olla, kus valikuliselt 
sisukamad ja huvipakkuvamad ar
tiklid sees oleksid, nagu näiteks 
«Edasis» ilmunud Jaan  Eilarti «Raa
matute raamat».

Oma piduliku koosoleku peab üli- 
koolgi. Mis sest, et teistest hiljem, 
see-eest saab rohkem soovijaid osa 
võtta. Talvevaheaeg on otsa saa 
nud, eile alustati uut semestrit . «Es

maspäevast läheb lahti, täna on 
veel vaikne,» lausus Aili Pikat, 
meie komsomolikomitee asesekretär, 
kui kolmapäeval järgmise lehe lugu 
tooma tuli. Valmistutakse eelseis
vaks- komsomolikongressiks ja ke
vadsemestr i ettevõtmisteks.

Nagu ikka,_ peeti veebruari algul, 
2. ja 3. kuupäeval füüsikute päevad 
ülikooli füüsikakateedrite ja füüsi- 
kainstituudi ettevõtmisel. Kahe päe- 
.va jooksul kuulati 19 ettekannet.

Ees on terve semestri jagu. Kas 
kordaminekuid enam kui kahetsust, 
kurvastust, pahandust saab, on juba 
sinu enda teha. Tulemused puudu
tavad peale sinu aga teisigi. Igas 
osakonnas on ka veel kursus, kel
lel viimane poolaasta alma m ater'is,

EDUKAT A L G U S T ..  JA LÕP
PU!

VARJE SOOTAK

Õpilastamm-
saareaana

Eesti NSV Haridusministeeriumi 
ja  TRÜ eesti keele ning eesti kir
janduse ja  rahvaluule kateedrite 
ühisel ettevõtmisel on juba pool
teist aastakümmet korraldatud 
keskkooliõpilaste vabariiklikke em a
keele- ja kirjandusolümpiaade.

Eesti kirjanduse suure eepika- 
klassiku A. H. Tammsaare 100. 
sünnipäeva tähistamiseks oli mul
lune, järjekorras VII kirjandus- 
olümpiaad keskendatud sõnameistri 
romaanide tundmisele. Konkursi 
avavoorus kirjutasid huvilised õpi
lased A. H. Tammsaare loomingust 
uurimuslikku lähenemist ja  süvene
mist eeldava iseseisva töö. Kirjan- 
dusolümpiaadi žüriile laekus 84 õpi
lasuurimust 30 keskkoolist. Silma
paistvamate tööde autorite hulgas 
olid ka Jaan Undusk (Tallinna 21. 
Keskkool), Karin Peep (Tartu 2. 
Keskkool) ja Tiit Matsulevitš (Tal

linna 42. Keskkool), kes praegu on 
kõik TRÜ esmakursuslased. Teises 
voorus kir jutasid koolide paremad 
A. H. Tammsaare loomingu tund
jad kirjandi, mille põhjal rajoonide 
olümpiaadikomisjonid selgitasid 
oma esinduse lõppvooru. Finaal- 
võistlusest TRÜ-s võttis eelmise 
aasta märtsis  osa 55 õpilast. Viie 
tunni jooksul selgitati mitmesuguse 
sisuga kirjanduslike ülesannete v a 
ral, kui põhjalikult tunneb meie 
õpilasparemik A. H. Tammsaare te 
gevust ja loomingut, missugusel ta 
semel oskab kirjanduslikult mõelda 
ning kui veenvalt suudab end väl
jendada. VII kirjandusolümpiaadi 
absoluutseks võitjaks tuli meie 
praegune I kursuse psühholoog Ka
rin Peep. Vabariigi 10 parema hul
ka võitlesid end teiste kõrval ka 
Mare Elken, Jaan  Undusk ja Marju 
Peterson eesti filoloogia I kursuselt.

Öpilastammsaareaana aga j ä t 
kub. Tänavune, VIII emakeeleolüm
piaad on samuti pühendatud 
A. H. Tammsaarele. Neil päevil 
möödus I vooru tööde loovutamise 
tähtaeg. Konkursikomisjonile saa 

bus seekord 85 uurimust 31 kesk
koolist. Traditsiooniliselt laekus kõi
ge rohkem töid Pärnu linnast (29 
tööd) ja  Viljandi rajoonist (13). 
Ka koolidest sammuvad esirinnas 
vastava piirkonna koolid: Pärrtu 
2. Keskkool (16), Pärnu 4. Kesk
kool (10) ja Viljandi 1. Keskkool 
(8). Meie kodulinna koolidest on 
aktiivseim olnud Tartu 8. Keskkool 
4 tööga. Noor-uurijad on vaatluse 
alla võtnud A. H. Tammsaare sõ
navara suurromaani «Tõde ja õi
gus» I osas. Veerandsada õpilast 
käsitleb öeldisverbe tegelaskõne 
saatelauseis, paarkümmend õpilast 
onomatopoeetilist ja põllUndusalast 
sõnavara, kümmekond õpilast kar- 
jandusa las t  sõnavara.

Olümpiaadikomisjon on asunud 
töid läbi vaatama. VIII  emakeele
olümpiaadi laureaadid selguvad aga 
märtsi lõpus ülikooli juures toimu
vas lõppvoorus.

TOOM ÕUNAPUU,
VIII emakeeleolümpiaadi 
organiseerimiskomisjoni 

esimees

E ü E -7 8  ra ja jo o n  te s t
Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev läheb oma 15. töösuvele vastu rea 

uuendustega.

Need uuendused, milles käesolevas artiklis ju ttu  tuleb, on enamasti 
kinnitatud EÜE keskstaabi is tungil n ing on seega malevategijaile 
tegevusjuhišeiks. Uuenduste sissetoomine EÜE juhtkonna poolt on 
võib-olla eelkõige tingitud püüdest saavutada EÜE uut ning kõrgema- 
tasemelist kvaliteeti.

EÜE-78 põhiliseks sisuliseks ning vormiliseks muutuseks (võrreldes 
viimaste aasta tega) võib lugeda seda, et territoriaalselt n ing amet
kondlikult jaotub EÜE esmakordselt kolmeks regiooniks (nimetustes 
võib tulla m u u tu s i ) :

1. Põhja regioon — kureerivad TPI ja tehnikumid; Harju, Rak
vere, Kohtla-Järve ning Paide rajoon;

2. Väinamere regioon — kureerivad TPI, TPedI, TRK ja ERKI; 
Hiiumaa, Kingissepa, Haapsalu, Pärnu  ning Rapla rajoon;

3. Tartu regioon — kureerivad TRÜ ja EPA; Võru, Valga, Põlva, 
Tartu, Jõgeva ning Viljandi rajoon.

Eraldi territoriaalse üksuse moodustab Tallinna linn.
Sellise organisatsioonilise struktuuri kasutuselevõtt EÜE-s tähendab 

sisuliselt seda, et regioonide staabid hakkavad täitma neid ülesandeid, 
mida senimaani on täitnud piirkonnastaabid, kõrgkoolide EÜE sektorid 
ja tsooni staap.

Regioonide tööd nii ettevalmistaval perioodil kui ka aktiivsel tööpe
rioodil juhivad staabid järgmistes koosseisudes:
— komandör
— komissar (Tartu regiooni staabis on 4 komissari asetäitjat)

— peainsener (Tartu regiooni staabis allub talle 4 inseneri)
— peaarst (regiooni arstiteenistus moodustatakse rajoonide arstidest, 
s. o. üliõpilastest, kes töötavad aktiivsel tööperioodil rajoonide kesk
haiglates)
— tehniline sekretär.

Käesolevas artiklis on staapide koosseisu tutvustada veel vara, loo
dame seda teha edaspidi.

Inter- ja  välisrühmade komplekteerimine algab sel aastal 15. veebrua
ril n ing kestab kuni I. märtsini.  Vaktsineerida kohe TRÜ arsti
punktis (rõuged ja  teetanus). Kiirusta! Teistesse liiduvabariikidesse 
sõitvate rühmade komplekteerimine: 1. märts — 31. märts; ENSV-s 
töötavate rühmade tuumikute komplekteerimine: 1. märts — 15. märts; 
ENSV-s töötavate rühmade lõplik komplekteerimine: 20. märts  — 17. 
aprill. Perfokaardid-avaldused tuua ELKNÜ TRÜ komitee EÜE sekto
risse iga päev kl. 12—13.

Praegu  olemasoleva informatsiooni kohaselt komplekteeritakse EÜE- 
78 välis- ja interrühmadest TRÜ poolt Veszprcmi, Debreceni ja Kra- 
kovi rühm; teistesse liiduvabariikidesse sõitvatest rühmadest Gagarini 
(kureerib TRÜ), Kamtšatka (TRÜ), Karjala (TPI), raudteerühm (teh
nikumid), Komi, Jakuutia ja  Stavropoli rühm. ENSV-s töötavate rüh
made kohta saab täpsemat informatsiooni pärast lepmgute sõlmhnist.

Tähelepanuks rühmade funktsionääridele! Veebruaris a lgavad õppu
sed, millest olete kohustatud osa võtma!

Loodetavasti on sellel aastal võimalik pakkuda kõrgematasemelist 
teavet kui varem. Esimene õppus toimub 16. veebruaril k. 19 Vanemui
se 46 aud. 137.

Kõigis malevaküsimustes võite pöörduda ELKNÜ TRÜ komitee EÜE 
sektori juhataja  poole. .

ÜLO LANGEL,
EÜE-78 Tartu regiooni komandör

Atribuutika- 
konkurss

Kuulutatakse välja EÜE-78 Tar
tu regiooni atribuutikakonkurss. 
Osa võivad võtta kõik soovijad pii
ram atu  arvu kavanditega. Lisaks 
traditsioonilistele malevaatribuuti- 
ka näidistele (märk, embleem, lipp, 
vimpel, aukiri, medal, kleeper) on 
eriti teretulnud uued ideed. Atri- 
buutikanäidiste kavandid saa ta  hil
jemalt I. märtsiks 1978 aadressil: 
202400 Tartu, Ülikooli 18, ELKNÜ 
TRÜ komitee, EÜE-78 Tartu regi-^ 
ooni atr ibuutikakonkurss. Lisada 
(kinnises ümbrikus) andmed autori 
kohta.

Konkursi žürii (EÜE-78 Tartu 
regiooni s taap) teatab konkursi tu 
lemused enne 1. juulit 1978.

Preemiad: I — 300 rbl., II — 
200 rbl., III — 100 rbl. Ergutus
preemiad — sõbralikud käepigistu
sed kogu regiooni staabi poolt. '

Konkursi žürii jätab endale õi
guse preemiate ümberjaotamiseks 
nii konkursist osavõtjate kui ka žü
rii liikmete vahel.

EÜE-78 Tartu regiooni 
staap

Venia legendi venia legendi loeng teemal «Rela
tiivse liikumise käsitlemisest me- 
haanikakursuses» toimub neljapäe-

Kultuurisektorite
Juhatajad!

Klubi nõukogu
koosolek on esmaspäeval, 13. veeb
ruaril kl. 20.

14. veebruaril kell 20 toimub 
Matemaatikateaduskonna teoree- vai, 16. veebruaril 1978. a. algu- komsomolikomitee ruumes sektori

koosolek.

Klubis
Reedel, 10., laupäeval, 11. ja

Raamatunäitus

Toome teadusraam atukogu luge
missaalis o n  näitus, mis pandi vä l
ja teadusliku sotsialismi eelkäija,

tilise mehaanika kateedri dots. kt. sega kell 9 \aner»u ise  tn. 46 ruum Kaasa võtta kevadsemestri pühapäeval, 12. veebruaril kell 20 ing^se  õpetlase Thomas More i o00,
füüs.-mat. kand. Elmar Sakkovi 131. tööplaanid. semestri avapeod. sünniaastapäeva puhul.

Konfrr о ! 1 ekse m p 1 a r

f t .  w .

«im. ENSV Riiklik

R aam a tu k o g uтштт—w iwiw iti mmm

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja



Ettekannete teesid
A. H. Tammsaare 

ja
KARL MURU

J. A. H. Tam m saare loom ing Jõudis 
koollkäsltlusse  k irja liku  eluaja l, 

« näiteid  tem a teostest pakkusid nii 
algkoolide kui ka keskkoolide õppe
kavad.

2. N üüdlskoolls antakse A. H. Tamm
saare Isik su sest ja  loom ingust koo’1 
võim aluste  piires hõlm av ülevaade
10. k la ssis, lähem alt analü üsitakse  
ta  tlpprom aane «Kõrboja perem ees», 
«Tõde ja õ igu s»  n in g «Põrgupõhja  
uus V anapagan»; keskastm es on 
(p eam iselt eakohasuse printsiibist 
tin g itu lt) A. H. Tam m saare loom ing  
esindatud väheste tekstin äidetega.

3. T änapäeva õp ilase  huvi A. H. Tamm
saare vastu  on elav: köidab kirjani
ku ehe la eetiline  Isiksus, veetleb  
tem a eepiline ktm st, erltl m onum en
taa lsed  karakterid ja d ialektiline ini

m esekontseptsioon, e lavat n in g  »0- 
venem isele  v irgutavat m õtlem isainet 
annab teoste  probleem istik, m is oma  
is ik su st kujundava noore ette  tõstab  
üidinim likuit tähtsaid kflsim usi.

4. õ p ila ste  suhtlem isvõim e A. H. 
Tam m saare kunstiga  el ole vastavu 
ses  nende h u viga  kirjaniku ja ta  
loom ingu vastu: A. H. Tammsaare 
loom ingu täielikum aks m õistm iseks  
el p iisa inimlikku küpsust ja kirjan
dusliku m õtlem ise kooli, 'autori bio
graafia Ja loom ingu vahekorda m õis
tetakse lih tsu statu lt, jääb vajaka  
analü üsivõim et, m istõttu kirjaniku 
teoste  rikkus jõuab õp ilasten i a inult 
esim eses lähenduses* m itm eti pooli
kult.

5. Õ pilaste huvi on om eti loom ulikuks 
eeldusek s, et nim elt A. H. Tamm
saare loom ingu käsitlem ise  varal 
arendada noore in im ese kirjanduse- 
m õlstm ist n in g aidata õp ilast indi
v id u aalsel en esele idm isel.

6. Kool annab e s ia lg se  kujutluse  
A. H. Tam m saare loom ingust, a luse  
hilisem aks süvenem iseks.

A. H. Tammsaare 
loomingu 

vahendajaid Soomes
TOIVO KULDSEPP

A. H. Tam m saare loom ingu esim eseks, 
kriitiliseks vahendajaks Soom es o li Aino 
K aiias (1878—1956), kes oma arvu stu s
tes ja raam atus «Nuorl Vlro» (1918) ii- 
munud e sse e s  annab ü levaatliku pildi 
Tam m saare varasem ast loom ingust.
A. Kallas, kelle kirjanduskriitilist teg e 
vust iseloom ustas rõhutatult subjektiiv
ne lähenem ine vaadeldavatele kirjani
kele, ei m õista Tam m saare teg e la ste  
staa tilisu st, nende kõhklusi, otsingu id , 
m õtisk lusi. Tema hinnangud Tam m saare 
loom elaad ile ja a inevalla le  on loorita
tud negatiivse  hoiakuga.

Alates kaheküm nendatest aastatest 
hakkab eesti kirjanduse vahendajana  
Soom es üha enam kaalu omam a Elsa 
E näjärvl-H aavio (1901—1951), kes el 
pühenda küll Tam m saarele ühtegi eraldi 
kirjutist, kuid kes m itm etes eesti kir
janduse ü levaadetes rõhutab tem a kesk

set osa  eesti kirjanduse arengus. Enä- 
järvi-H aavio  tõ lkes ilmub ka esim ena  
Tam m saare soom endus: lüh ipala «Tähtis 
päev» (eesti novellian to loog ias «lhm i- 
sen varjo», 1924).

Eraldi raam atutena Ilmuvad Tamm
saare loom ingust Soom es «Kõrboja pe
rem ees» 1929. aastal ja  «Tõe ja õ igu se»  
I ja V osa  V astavalt 1932. ja  1935. aas
tal. Esim ese soom endajaks oll VI.lern 
Grünthal-Ridala abikaasa Ida. «Tõe ja 
õ igu se»  köited soom endas Erkki Reljo- 
nen. Tõlked saavad kriitikutelt suurepä
rase vastu võtu . H innangute põhjalikku
se ja tab avu sega  paistavad silm a Mika 
W aitari (1908), R. Koskirnles (1898). 
Kõige k iitvam ate sõnadega «Tõe ja õ i
guse» aadressil esineb  kir|anik Ja kir
janduskriitik Unto Seppänen (1904— 
1955).

K õige põhja&kumaks ja igäk ü lgse- 
malcs Tam m saare loom ingu analüüsiks  
soom e keeles on A ugust Annlsti essee  
«Tam m saare eurooppalaisena k irjalliia- 
па» (1940). M õnes m õttes on huvipak
kuv ja A nnistlt tä iendav A. Mäe (1913) 
essee  Tam m saare filo soo filistest tõeks
p idam istest, see avaldati ajakirjas 
«Suom alalnen Suom i» (1944).

Sõ iajärgsetel aastatel oli Tammsaare 
loom ing Soom es langem as teen im atusse  
un ustusse , olukord on paranenud ala-

□
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Rahvaluuleline 
element 

A. H. Tammsaare 
loomingus

EDUARD LAUGASTE
Tam m saare kasutas folklorlstllkke mo

tiive  (m uinasjutte, m uistendeid, usku
m usi, lau le) oma teostes kui realist lku 
tõsie lu  kujutam ise m aterjali. «Rahaauk» 
(1907) sisa ld ab rahaaugu uskum ust kui 
Inim ese õ iget m aailm asuhtum ist pidur
davat faktorit, n iisam uti kui usuhu ilus- 
tu st. M õlemad on välja  kasvanud ma
janduslikkudest hädadest ja takistavad  
ak tiivset võ itlu st elu parandam iseks. 
Peretütar hukkub usklikkude hoolim a
tu se  tõttu oma kaasin im esse, poja pek- 
eavad  surnuks 1905. a. karistussalk la- 
sed . Pekstava poja suud hoidev vana
m ees saab rahva uskum uses taas «valn-

võtjak s» . «U urim isel» (1907) kujutab  
traditsioon is la ia lt levinud uskum ust 
te lep aatilisest nägem u sest, m is toob 
kaasa palju ebam eeldivat, nagu ka 
spiritism  segab uurijat om a ü lesan d esse  
objektiivselt suhtum ast. «Põrgupõhja  
uue V anapagana» (1939) loom isel oii 
tsük liline m uinasjutt K avalast A ntsust 
ja  V anapaganast (Aa 1000 jj .) a inult 
raam  eluprobleem i lahendam isel: kas 
Inimene saab se lles  ühiskonnas au sa lt 
ära elada. Elam uslikud vanad või uued 
rahvafaulud, m is m u sikaalset autorit 
tem a nooruses veetlesid , ilm uvad nüüd  
se lg e  pildina rom aani «Tõde ja  õ ig u s» . 
See haare rahvalaulu ja  -m uusika a la le  
on kujutelm  m inevikust, m is nagu päi
kesekiir välgatab  pü ve tagan t ku nagis
te prototüüpide rask esse igapäevaellu  
ja on seh lsen a  kinnistunud ka autori 
m eeltesse .

K äesolevas po!e mahti peatuda Tamm
saare stiili iseloom ustavail vanasõnadel 
ja  kõnekäändudel.

Tam m saare rahvapärim uslik a ines on 
küll üksnes osa lt kodukoha päritolu. 
Enamiku se lles t on ta am m utanud s iis 
ki k irjandusest, m illes Eiseni teostel 
on oma kindel osa .

A. H. Tammsaare 
ja L. Andrejev

VALERI BEZZUBOV
I. Leonid Andrejev! suure populaarsuse  
põhjusi E estis esim ese  Vene revolut
s iooni perioodil. R adikaalselt m eelesta
tud eesti in telligen ts ile  oli Andrejev  
«M aksim Gorki se ltsim ees» , uue põlv
konna vene kirjanik, kelle loom ingus 
su lasid  ühte aktuaalne revo’utsioon ill- 
eelt terav so tsiaa lne probleem istik « iga
veste»  küsim uste sead m isega  ja uute 
vorm ide o tsin gu tega .

fi. A. H. Tam m saare f»dtuntud huvi ve
ne XIX sajandi realism i suurkujude — 
L. Tolstoi ja F. D ostojevski — vastu . 
Iseg i 1938. aastal tunnietab A. H. 
Tam m saare: «Ma olen lugenu d ühte

kui te ist, ag a  el ole leidnud parem al 
kui vene kirjandus.»

3. XX sajandi vene kirjanikest köitis 
A. H. Tam m saaret kõige enam  L. And
rejev. A. H. Tam m saare tundis kõiki 
tähtsam aid L. Andrejev! teoseid . A. H. 
Tam m saare üld istav juubeliartikkel — 
«Leonid Andrejev (Tem a 40. sünnipäeva  
puhul)» — ajakirjas «Eesti Kodu». And
rejev! loom in gu lise  evolutsiooni kont
septsioon, Andrejev! loom ingu kriitika 
realistliku kunsti positsioonidelt. Andre- 
jevl m eisterlikkuse kõrge hinnang. 
A. H. Tam m saare suhtu m isest moder
nism i, «vanade» Ja «noorte» võ itlu sse . 
A. H. Tam m saare arvustus L. Andreje- 
vi Jutustuse «Sõjaike» kohta.

4. L. Andrejev! m õju võim alikkusest 
A. H. Tam m saarele. V anapagana m aa  
peale tuleku situatsioon L. Andrejevl ja 
A. H. Tam m saare teostes. L. Andrejevi 
«M aa» ja A. H. Tam m saare «Lauliku» 
kõrvutav analüüs.

te s  kuueküm nendatest aastatest: I9WL. 
aastal Ilmub «Põrgupõhja uue Vana
pagana» soom endus, m iile teg i Aino 
Kaasinen (1901), Tam m saare loom ingut 
tõ lg ib  ka Eeva N iinivaara (1901), sa
m uti rida noorem a põlve soom lastest 
E estl-huvillsl.

Suurt vastukaja on Soom es leidnud  
Tam m saare juubel, m ida me praega  
tähistam e.

„Juubeli- 
ü r itu se d  

sü ven d a sid  
h u v i eesti 

k ir ja n d u se  
va stu “

A. H. Tammsaare suurtähtpäeva 
üritustest Helsingis võttis  osa eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedri 
juhata ja  professor HARALD PE EP.

Missugune on nende päevade lü
hiülevaade?

Ühingu «Soome— Nõukogude 
Liit» ja  Soome Kirjanduse Seltsi 
korraldatud ürituste programm oti 
küllaltki tihe. Nii kohtusime esime
sel päeval kultuuriühingu «Kiila» 
ja  Eino Leino Seltsi liikmetega. 30, 
jaanuari  piduliku õhtu sissejuhata
va sõnavõtu pidas prof. Kai Laiti- 
nen. Ettekandega Tammsaare loo
mingust esines E. M. Tammekann. 
Huvipakkuva montaaži meie klas
sikuga seotud paikadest ja loo
mingust pakkusid diapositiivid. Põ- 
hiettekanne oli minult, kõnelesin 
Tammsaare kohast eesti kir janduses.

Järgmisel päeval tutvusime Soo
me Kirjanduse Seltsiga. Helsingi 
Ülikool oli palunud mul pidada se
minari nõukogude eesti uuemast 
kirjandusest.  See lindistati ja  edas
pidi kasutatakse seda õppevahendi
na. Ühel õhtul esinesime kolmekesi 
(meie Kirjanike Liidu delegatsiooni 
kuulusid veel Aadu Hint ja  Paul

A. H. Tammsaare ja F. Dostojevski
K aks aasta t enne A. H. Tam m 

saare surma külastas teda 
Tartu güm naasium it üdruk 

Virge Tork. Vanameister, kes oii 
juba elualal klassikuks tunnista tud, 
kõneles tem aga kaua kirjandusest. 
«Ma olen lugenud ühte kui teist, aga 
ei ole leidnud paremat kui vene kir
jandus. Kui võtta  nim ed nagu Dos- 
to jevski, Tolstoi või Gogol, pole ko
g u  m aailm akirjanduses nende kõr
vale kedagi panna. Viimase xnieküm- 
ne aasta jooksul on kogu Euroopa 
kirjandus olnud vene m õju all.» 
Tam msaare rääkis veel, et venela
sed  on imepäraselt peenetundeline 
ja  suure kunstiandega rahvas. 
« Venelased on m õistnud seda puu
dutada, m is on inimese hinges iga- 
ьепе.»

N ii on öelnud haruldaselt erudee
ritud  kirjanik, kes tundis kogu  
m aailm akirjandust. Piisab, kui 
öelda, et A. H. Tam msaare luges 
originaalis suuri saksa, inglise, 
prantsuse, vene, soome ja rootsi kir
janikke.

A. H. Tam msaare el nim etanud

juhusliku lt F. D osto jevskit esim e
sena. Ta tu tvus tem aga juba H. 
Treffneri güm naasium i päevil, mil 
luges «Kuritööd ja karistust». See 
rom aan lausa vapustas noorukit. 
Kirjanik tunnistas hiljem , et D osto
jevski olevat ta peast päris segi 
ajanud, ta oli elanud nii unes kui 
ka ilm si D osto jevski m õju all. 
<rKuritöö ja karistus» avas A. I I . 
Tammsaare ees kunsti uue maailm a
— julm a tõe, sügava ja peene psüh
holoogia maailma. Siitpeale sai 
D osto jevskist Tam msaare lem m ik
kirjanik. Edaspidi luges ta läbi 
kogu D osto jevski loom ingu, tema  
teosed olid ka Tammsaare isiklikus 
raam atukogus. 1928. aastal tunn is
tas ta ühes in tervjuus, et «kui 
Tammsaare loom ingus kellegi mõju  
tahetakse otsida, siis ei ju lgeks ta 
D ostojevski poole näitam isel sellele 
vastu vaielda.»

D osto jevski mõju on esm akord
selt tunda A. H. Tam m saa
re ju tustuses «Uurimisel».

H. Puhveli arvates m eenutavad seal 
D ostojevski loomelaadi süžee sise
m ine pinge, piinavad kaksiktunded, 
m is lõhestavad kangelasi, katsed  
tungida inim psüühika keerulistesse  
labürintidesse, sam uti ränga ja hi- 
m uäratava tegelikkuse kujutam ine  
vihjete ja detailide kaudu.

Veel sügavam a ja tähendusrikka
ma m õju omandab D ostojevski 
kunstiline süsteem  Tammsaare kui 
küpse m eistri peateostes. Ta õppis 
D ostojevskilt ku ju tam a realistlikult 
inim psühholoogia sügavust, in im 
hinge saladusi, isiksuse kahestunud  
struktuu /i, m ille on tinginud eba
õiglane ühiskonnakord. A. H. 
Tam msaare suurepärane psühholo
gism  oleks tõenäoliselt ilma D osto
jevski kogem use kasutam iseta  või
matu.

Kuid see pole pinnapealne jä ljen 
damine:, Tam msaare on D ostojevski 
võtted  kunstiliselt ümber töötanud, 
mille tulem usena on kujunenud uus 
loojaisiksus. A n tud  juhul tunduvad  
väga kohased olevat V. Belinski 
sõnad: «Suure luuletaja mõju ei ole 
teiste juures m ärgata m itte selles, 
et tem a poeesiat on tunda teiste 
loom ingus, vaid selles, et ta äratab 
neis nende endi jõu.»

Just niiviisi m õjutas A. H. Tam m 
saaret ka F. D ostojevski.

P alju ühist oli sam uti nende 
loom eisiksustes, maailm atun- 
netuses. Neid ühendas sügav  

hum anism , kaasatundm ine inimeste 
valule ja kannatusele. M õlemad olid

veendunud, et inimeses on kõrvuti 
oma a jastust ting ituna  veel ka m i
dagi ürgset, igavest, m is ei muutu. 
Nad püüdsid seda leida, et avastada  
inim hinge psüühika sügavusi. Neid  
paelus hea ja kurja dialektika, nen
de võitlus inim hinges. Ei D osto
jevsk i ega Tammsaare olnud rahul 
kaasaegse sotsiaalse tegelikkusega, 
nad unistasid inimese vabadusest 
ja õnnest, otsisid  valuliselt tõde ja 
õigust. Eitades revolutsioonilist vä 
givalda, ei osanud nad sam al ajal 
osutada tõelise vabanem ise teele. 
Tõsi, kui D ostojevski jõuab välja
pääsu ja tõe o tsinguil usuni, leplik
kuse ja alandlikkuse - ideeni, siis 
ateist ja skeptik Tammsaare ei 
rahuldu sellega. E hkki ta viib oma  
lem m iktegelase Indreku «Tõe ja 
õiguse» V köites resignatsioonini, 
ei ole see siiski leppimine ebaõigla
se tegelikkusega.

Kui A. H. Tammsaare hakkas hu
vi tundm a kirjaniku vastu, ei lu 
genud ta m itte  ainult tem a teoseid, 
vald ka kõike seda, m ida olulist

tema kohta oli kirjutatud. N ii lüli
tus ta võõra autori m aailma, pöör
dudes ka tõlgete poole. See käib 
sam uti D ostojevski kohta. A asta tel 
1910— 1930 avaldatud kirju tistes  
(eriti 1 m aailm asõja ajal) viitab  
A. H. Tammsaare tih ti D ostojev«- 
kile. Tõenäoliselt 1920. aasta
tel valm is tal pikk kirju tis D osto
jevsk ist, m is oli ilm selt mõeldud  
rom aani «Sortsid» tõlke eessõnaks. 
A rtikkel Ilmus esm akordselt alles 
1969. aastal «Loom ingus». A . H. 
Tam msaare näitab siin  m itte  ainult
F. D ostojevski loom ingu, vaid ka 
tema kohta ilm unud tõöde head 
tundm ist, rõhutades nii kirjaniku  
enda ja tema kangelaste iseloom u
de keerukust ja  vastuolulisust, vas
tandlike algete võitlust hinges. 
kuid samal ajal ka vene klassiku  
sügavat hum anism i, tem a austust 
inim ese vastu.

1929. aastal tõlkis A. H. Tam m 
saare F. D ostojevski rom aani «Ku
ritöö ja karistus».

S E R G E I IS S A K O V
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IRummo) Nõukogude kultuuri 
teaduse keskuses.
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Soomlased olid pühendanud juba 
enne jaanuari lõppu Tammsaarele 
mitmeid raadio- ja telesaateid ning 
ajaleheartikleid. Üks innukamaid 
©es-ti kir janduse propageerijaid üld
se on ühingu «Soome—Nõukogude 
Liit» ' kirjandussektsiooni esimees 
kir janik Olavi Linnus. Tema, sam u
ti sõprusühingu sekretär Pulmu 
Manninen, Seppo Suhonen ülikoo
list jt. aitasid oma hoolitsuse ja 
organiseerimisega meil paljust osa 
saada.

Huvi nende sündmuste vastu- oli 
suur: oli terve rida estofiile, kes 
Igalt poolt osa võtsid. Kord tuli nii 
rohkesti publikut kokku, et pidime 
koguni teise saali üle kolima.

Pealinna raamatukauplustes oli 
välja pandud Tammsaarega seotud 
materjale ja meie kir jandust. 
Ostagi võis neid.

Kõnelesite Helsingi ülikoolis eest! 
n-õukogude k ir janduses t  Tammsaa
re 100. sünniaastapäeva tähistami
ne soodustas seega tutvumist meie 
näüdlskirjandusega.

Soomlane on saanud juba luge
da Ülo Tuuliku «Sõja jalus», Paul 
Kuusbergi «Vihmapiisku» ja teisi
gi meil mõne aasta eest ilmunud 
raamatuid. Vähe on seni soomenda- 
tud eesti luulet. Siiski tundub, et 
hõimurahva teoseid on eesti keelde 
rohkem tõlgitud kui meie omi soo
me keelde. Kuulsin korduvalt a rva
must, et juubeliüritused süvenda
sid huvi eesti kir janduse vastu. Sei
lte vastu tünti huvi pressikonverent
sil ja  mujalgi.

Lõpuks näitas prof. H. Peep kuue 
Tammsaare kirja Soomest kaasa
toodud valguskoopiaid. Kuidas need 
Soome sattusid? f '

Mõni aeg enne Tammsaare ju u 
beli tähistamist töodi Soome Kir
janduse Seltsi kuus Tammsaare se
nitundmata kirja, mis ta oli s aa t 
nud aastal 1934— 1939 kirjastuse 
«Werner Söderström OY» toimeta
jale V. I. Mikkonenile. Neis kir ja
des annab Tammsaare oma tõlgen
dused romaanidele «Ma armastasin 
sakslast»  ja «Elu ja armastus». 
Tammsaare uurijail seisab ees hu
vitav töö.

*

Filosoofia kateedri aspirant IGOR 
GRÄZIN kõneles oma muljetest 
A. H. Tammsaare 100. sünniaasta
päeva tähistamisest Moskvas.

«Mind hämmastas see, kui hästi 
tunnevad ja mõistavad Tammsaare 
teoseid meie teised rahvad. Näiteks 
seegi, kui hästi tabatakse filosoofi
list konteksti «Põrgupõhja uues 
Vanapaganas». Meie teame ja tun
neme paremini kohalikke olusid 
ning takerdume tihtilugu neisse, 
mõistmata filosoofilist allteksti. V ä
ga emotsionaalselt,  lausa toostlikult 
rääkis pidulikul koosolekul meie 
klassikust grusiinlane D. Dumbad- 
ze. Öhtu teine osa — kontsert oli 
koostatud minu meelest väga esin
duslikult ja meeldejäävalt. Lavaku
jundusena oli kasutatud J. Soansi 
monumenti. Ma ei ole seda Tallin
nas veel näinud, kuid laval mõjus 
see väga dekoratiivselt ja  omaselt.»

Kirja pani VARJE SOOTAK

Piltidel':

*  ülesvõte Anton Hansenist 
abituuriumipäeviit;

*  Tammsaare tamm,
H. Joonuks! foto 

Erki BERENDS1 kujundus.

A. H. T am m saare  sõna  
j a  v a im  m e is  en d is

Meil ’ kõigil on oma pärismaa. 
Sinna läheme siis, kui oleme kulu
nud liiga õhukeseks ja tunneme, et 
hakkame katki minema. Tegelikult 
kanname me oma pärismaad, seda 
head, millest jõudu ja vaimu amm u
tame, enesega taskupõhjas alati 
kaasas, ilma et ise sellest alati 
mõtleksimegi.

Sinna läheme enamasti üksi, et 
iseenesega kahekesi olles ja  enese 
sisse vaadates kaeda, kas see, mis 
seal tallele on pandud, ikka alles 
ja haljas. Ega ta naljalt värske sei
sagi, sest oma igapäevases siple
mises ja sagimises puistame ta 
ise tuha ja tolmuga üle. Peaaegu 
pool sa jandit tagasi muretses

•’i: S
Tammsaare selle pärast,  ja  selle 
poole sajandi jooksul on asi hulle
makski läinud, s. t. asju on liht
salt juurde tulnud. Tammsaare on 
öelnud: «Ajakirjandus, raadio, kino, 
kohvikud, telegraaf, telefon ja mit
med teised asjad oleksid nagu ai
nult selleks loodud, et takistada Ini
mest üksi olemast, millelgi peatu
mast,  millelgi keskendumast, mil
lessegi süvenemast.»

Ja nii ongi, et ühel heal päeval 
viskad tänased ja homsed toimetu
sed nurka hunnikusse ja astud väl- 
ja. -

Väljamägi keset sood. Praegu 
valge ja vaikne nagu tühi kirik.

«Tere,» ütled.

IIA H T A A A A A SA A R E ]
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«Tere ise <ka!» kumiseb too 
süveneb taas oma olemisse, nagi* 
poleks sind olemaski. Nõnda on õige 
ja nõnda pead sinagi to imima,: ke$ 
sa siia oled tulnud; s e s t . . .  «valm 
astub maailmas üksi ja  enamasti 
tähelepandamatult .»  Ja väga üksi 
pead sa olema ja kannatlik, ses t. .- ,  
«vaim oma sügavas olemuses on 
alati hulkadele võõras olnud.» Ja 
veel: «Sügav ja Intensiivne saab 
ag a  olla mitte võõrsilt laenatud as
jus, vald selles, mis meil on kõige 
põlisemat.» Nii pead sinagi siia tul
les kaasa võtma selle kullaterakese, 
selle kõige põlisema.

Või tulid sa, alles seda otsima? — 
Kui nii, siis õnne ja visadust sulle

• kaasa- sel pikal teel, se s t 'v is a d u s t  
peame eneses kasvatama, nagu meie 
visade isade visa maagi on . meid 
õpetanud. Ja iseenesesse ■ pead sina 
ikka süüvima, sest «Inimene on õp
pinud pealiskaudseks.» Vaeva pead 
sina, • inimene, nägema' ja  tööd 
tegema, sest siis- tuleb ka arm as
tus. . . . .

Eks paremad ajad ole simgi möö
das! Aga ei! Sina pead uskuma ja  
kindlasti uskuma, siis ei ole!

Kui sa oled ringi ära teinud (ai
nult ringe võime me teha, šest m aa
ilm on ümmargune ja meie ise sa 
muti kenad munakesed) ja jälle ke
set väljamäge seisad, tunned mõle
ma ja laga  kõva-kindlat teed.

Astud väljamäelt alla ja  mõtled 
piirikividest ja  maakividest. Kui 
kaks vänget vanameest s i i n . oma 
toimetamisi toimetasid, kippusid 
teised ikka liikuma (kivid nimelt),  
sest iniraene on ikku paljalt lõbu 
päras t ja  puhtast õelusest tahtnud 
kiusu ajada. Ega nad praegugi 
seisa, nüüd liiguvad teised ikka 
väljamäele lähemale, et uudistajaü 
oleks hõlpsam ligi pääseda, sest 
kuidas sa linnakingades mööda 
kihisevat sood paterdad. Ei taha 
me ju siia tulla närve kulutama ja 
aega raiskama nagu  linnas!

Jah, ajad on teised, aga inime
sed samad.

Ainult kirikukella kaja on endi
selt kirkaks ja selgeks jäänud nagu  - 
sa jand tagasi,  mis sest, et võib-olla 
ei seisa üheski väravas enam ühtki 
karjapoissi ega kuula, teadmata ise, 
mida ta nii väga loodab või ootab.

AUNE NUIAMÄE

Inimene ja maa A. H. Tammsaare loomingus
A ndres ostis Vargamäe E es

pere, sest paremad olid enne 
ära ostetud ja mõnedele suu- 

ir-ematele ei hakanud ham mas pea
te. Kuid ikkagi oli tal nüüd oma  
maa. Täitunud oli am m une unistus. 
See  maa lõhnas veel M ahtra mõisa 
nuhtluspaiga tuhande hoobi kada
lipu verest ja m õisnikule m akstud  
tööhigistest hõberubladest. Just 
seepärast teda arm astatigi. «K una
g i polnud Andres oma tööst n iisu
g u s t lõbu tundnud, kui ta tundis 
selle esimese põllukraavi kaevam i
sel ja esim este kivide korjam isel 
oma põllult ja vaevalt tunneb ta  
eeda tulevikuski.»

Elu seaduspärasuseks on inimese 
ja  maa igavene kokkukuuluvus. 
Seepärast arm astatakse maad kui 
elu allikat, to itjat, kõige kõrgem at 
ja  püham at. «Tal on tundm us, et 
Vargamäele tulles teg i ta tem aga  
lepingu elu ja surma peale. Lepin
gu g a  on ta enda peale võtnud suu
red kohustused ja neid tahab ta täi
ta, m aksku m is maksab. Andres 
teab, et põld on kindel kui kalju, 
tem a ei tagane oma lepingust küü- 
nem usta  väärtki. Tema ei peta ku 
nagi, sellepärast ei tohi ka Andres 
petta , vaid peab olema ja jäätna 
õiglaseks nagu ajaks ta asju ju 
m ala  endaga.» Kuid tugevam aks  
pooleks selles lepingus osutub maa. 
A ndres ei suuda teda oma tahtele

allutada. «Andrese jõud kahaneb, 
'aga m ätastel ja võserikul näib ta 
aina hoogu võtvat. Enne oli nagu  
Andres pealetungija, tõrjus nad 
kaugele tagasi, aga nüäd algab  
nende rünnak. Andres arvab, tema 
silm  näeb veel seda, et oõserik tun 
gib sinnasam asse tagasi, kus ta oli 
Andrese Vargamäele tulles.» A n d 
res puhastab põllu kividest, kuid  
m aapinnale päikesevalgusele ilm u
vad üha uued. «On m ingisugune  
salaside nende hallide kivide ja 
m usta soom uda vahel; mõlemad  
töötavad üheskoos ühise eesm ärgi 
poole — Andrese vastu.»

H eitluses maaga pole m itte  üks
nes praktilist kaalutlust, 
vaid ka inim likkn jonni, soo

vi proovida oma jõudu loodusjõudu
dega. Katku Villu lõhub kivi K ivi
mäel, ku st m idagi erilist loota pole. 
Ja isegi siis, kui need kivid  on talt 
röövinud teise käe ja vigastanud  
ainsa terve silm a, kui isa talle ü t
leb « . . .  ennem  m ine m inu juurest 
ära, m ine või m etsa kuuse alla, 
m ine kas või Kõrbojale peremeheks, 
ennem kui sa nende kividega seal 
jändam a hakkad», vastab Viilu: «Ja 
nui lähekski, läheks kas või täna
päev, kui sa m ind lubaks käia K ivi
mäel kive lõhkum as ja sinna põldu  
tegem as, kui kivid eest ära saavad. 
M ina elaks tõesti kas või m etsas 
kuuse all ja käiks sealt Kivimäele,

kätks vähem asti pühapäevitigi, kui 
m uidu aega ei saa.»

Oma maa pole m itte üksnes ini
m esest tugevam , vaid ta on võim e
line ka oma peremeest orjasta/na. 
Teenijatüdruk Mari laulab Varga
mäel, kuid  Vargamäe perenaiseks 
saanud Mari enam ei laula. Teised 
võisid ikka veel vahel hinge tagasi 
tõm m ata, kuid  Vargamäe Andres ja 
M ari ei kunagi. «Kirikuteelgi mõtle 
aina koduste asjade peale, vaevalt 
saad argipäevamured peletada ühe 
korra aastas altari ees, kui õpeta а 
ütleb: «Võtke ja sööge, see on minu  
ihu ja  v e r i ...» »

Oma maa tekitab piiritülid naab
rite vahel, ajab riidu vanad ja noo
red, pead tõstab tõusikuuhkus. «A i
nu lt ühest asjast tunti Vargamäel 
nagu midagi, mida varem ei olnud, 
teiste kohaom anike eeskujul pidas 
Andres endal sõiduhobust tallis», 
kuig i tem aga oli isegi kirikus tüli
kas käia, suvel põrutas soosillal ja 
talvel- loopis lum ekam akaid vastu  
silm i. A ga  uhkuse nimel tuli kan
natada.

K avatsused ja plaanid, m illiseks 
m uutub maapind ja m illiseks 
kasenäss või m ännijäss, asen

duvad  varsti külm ade kalkula tsioo
nidega. Sassile m uutub Vargamäe 
puusärgilaudadeks, m illest võib 
raha teha. Vargamäe Sass võtab 
m etsa  maha. Andres põletab oksi.

Andrese arvates ei peaks üldse m i
dagi m etsas põletama, nagu tahe
taks jum alailm a kütta . A ga  Sass  
arutab teisiti. Vargamäe pole m et
sast nii lage, et peaks kü tteks tar
vitam a peent puru. Kui mehed Var
gam äe Eesperes jõe kuivendam ist 
arutasid, siis « . . .  tõusis vanal 
A ndresel tooiil tundm us, nagu is
tuks ta jõululaupäeva õhtul kirikus, 
kuulaks õpetaja ju tlu s t ja orelim än
gu  n ing näeks säravat kuuske al
tari ees. Nõnda tundis tema». A ga  
nooremad mehed ei kuulnud ore
lit ega ju tlust, ei näinud altarit ega 
jõulukuuske, vaid arutasid, kes kui 
palju Vargamäe jõe allalaskm isest 
kasu saab.

Kodanliku m aareform iga ei sa t
tunud maa «õigesse kä tte» ja «pole 
tänapäevanigi õigeis kätes». «A l
guses paristasid ainult m aad en
nast, nüüd aga põristavad igasugu  
maalaenudega.» Maa oli m uutunud  
kasusaam ise ja ekspluateerim ise ob
jektiks. Vaid Jürka arvab veel, et 
ainult Põrgupõhjal võib ta õndsaks 
saada, sest sealne maa on tema  
haritud. M ets ja  padrik võivad olla 
A ntsu  omad, kuid põld on Jürka  
oma, sest oma küm ne küünega on 
Jürka ta teinud. Kuid A n tsu l on 
uus rentnik, kes maksab kaks kor
da rohkem hui Jürka.

ksinda ei ole inimene loodu
sele võrdväärne partner. 
Sass matab oma vaevaga kou

gu tud  kopikad Vargamäe kiviaeda
desse, kuid enne lõpevad tema ta
gavarad kui Vargamäe kivid. A nd 
reses tärkab salamõte: mis oleks , 
kui kõik Vargamäe mehed käed  
külge paneksid. See m õte saab 
reaalsuseks Indrekus, kui ta oma  
eksirännakutelt Vargamäele tagasi 
jõuab. Jõutakse vaid pangalaenu  
saam ise palvekirjani. Isegi palve
kirjale allakirjutam isel astub vahe
le omar maa. Kes peavad sellele alla 
kirjutam a, kas ainult need, kes 
Vargamäe jõe ääres peremehed, või 
ka teised? Ä kki saavad ka teised  
kasu? Palvekiri siiski kirjutatakse, 
aga see «ei andnud inimestele neid 
tulem usi, mida nii m õnigi oli loot
nud. Ta tõi isegi teatud pettumuse. 
Oli kaua räägitud ja oodatud n ing  
lõpuks polnud om eti m idagi m uud  
saavutatud, kui et pidi endiselt pi
m esi edasi ootama ja lootma.»  
Kuid maad arm astav põllumees ei 
kaota optim ism i. Kui Andres m õt
les surm ast, siis ütles talle Indrek: 
«Laseme enne Vargamäe jões vee 
alla, hakkam e siis surm a ootama.»
— «Jah, poeg, selleks tahaks ma  
küll veel elada,» oli Andres nõus. 
«Noh, näed isa, ilmas leidub ikka  
m idagi, m illeks maksab e lada^  
kinnitas Indrek.

Ja see lootus täitus. Tammsaare- 
nim elise kolhoosi maadel laiub 
nüüd luhaheinamaa.

VILM A K ELD ER



Sündinud 1928. aastal Vastselii- 
nas, lõpetanud TRÜ matemaatika- 
ioodusteaduskonna füüsika erialal, 
töötanud Tartu Pioneeride Maja 
direktorina, II keskkooli õpetajana, 
naasnud ülikooli 1960. aastal,  se
dakorda õppeprotsessi teise' poole 
esindajana.

Teda — ANTS PILTI, kehalise 
kasvatuse ja spordi kateedri õppe-

i*õudu, -tunnevad ülikoolis ko.ik, kej- 
el on olnud kokkupuuteid au toas

jandusega. Tema käe all on sajad 
üliõpilased ja õppejõud juhiload 
saanud  ja mõned võib-olla ka kao
tanud (A. P, on aktiivne ühiskond
lik liiklusinspektor).  Tunneb hästi 
motospordi kohtuniku tööd. Oma 
teadmisi jagab  ühing «Teadus» lek
torina ka teistele. 1963. aas tas t  a la
tes juhib ülikoolis ALMAVÜ tööd 
(selle aja jooksul on nimetatud or
ganisatsiooni liikmete arv kasva
nud 8-kordseks). Tehtud töö vä ä r 
tus t näitavad sotsialistl iku võistluse 
punalipp n ing ENSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi aukiri.

Kolleegid kehakultuuriteadus
konnast ja  kõik autojuhtimise 
õigust taotlevad n ing taotle

nud üliõpilased

Õ nnitlem e! СSuusa ju ti и
Fjodor Koltšin e i  jäänud 
sõelale ,!
Elmo Parik meistersport
laseks :;i 
Pille Paal ja Tõnu .Sirel 
kõrgkoolide parimad suu
satajad
õppejõud-teenistujad sel
gitavad ka meistreid 
Matkad, matkad! Veeb
ruarikuu plaanides 27 
suusauritust

#1 Meie suusatajate  liider Fjodor 
Koltšin on saanud Eestimaa spordi
sõprade kõneaineks. Põhjus on sel 
puhul ikka kas edu või ebaedu. On 
meilgi jus t  viimasest raskem rääki- 

I da, aga seekord läks nii, et Fjodor 
j ei jäänud sõelale. Bakurianis NSV 
' Liidu karikavõistlustel ei oinud 
meie lootusel endist minekut. Ava
päeval alustatud hüpped tulid hai-

em n gra
Fotol näete Gogoli tuntud jutustuse «Sinei» 

tegelasi ja lavaleseadjaid. Kokku on selles t ru 
pis 35 liiget, kellest vanim 33-, noorim 16-aas- 
tane.

Trupp, mis eksisteerib 1973. aastast,  kannab 
nimetust «Музыкально-драматическая студия 
ЛОСА» (Arhitektide Liidu Leningradi osakon
na draamastuudio). Alguses polnud kerge — 
kolm aas ta t  otsisid nad endale prooviruume. Ja 
kui Arhitektide Liidu Maja andis neile võimalu
se kasutada oma ruume, siis said kasu sellest 
mõlemad. Peamiselt muidugi vaataja, sest t ru 
pi tase on küllaltki kõrge.

Kunstiline juht, pearežissöör ja trupi .«selg
roog» on Erik Goroševski; muusikajuht ja  heli
looja, organist,  viiuldaja jne. on Vladimir Di- 
kanski — nende kahe «vaala» varal püsib.kogu 
kollektiiv. Töö toimub nagu tavalises teatris. Iga 
päev tehakse proove, esinetakse praegu vaid 
kaks korda nädalas. Kui ruumikitsikus laheneb, 
hakkavad etendused toimuma kahel laval.

Repertuaaris on lisaks nimetatud tükile veel 
Gogoli «Nevski prospekt», Dostojevski «Valged 
oöd», Corneille’ «Cid» jt. Tartusse kaasatoodud 
«Sinei» on tõeliselt googollik etendus — v aa ta 
ja te  silmade eest möödub fantastiline tegelasga- 
terii: surnud hinged, diktaatorliku süsteemi 
«kruvikesed» jms. Samal ajal on kõik väga tä 

napäevane: vaata  ennast hoolega, saalisistuja, 
kas ei ihalda sinagi seda sinelit, kas ei ela sinagi 
oma sinelis niisama mõttetult ja  täissöönult! No
vaatorlikult on lavale toodud Autor: ainukesed 
tõeliselt elavad tegelased on Must ja Valge Ku
rat, kes juhivad tegevust — need on kunstniku 

.k^ks palet — Must ja  Valge, «naer ja  maailmale 
nähtam atud pisarad».

Lausa professionaalsel tasemel mängitud n ä i 
dendis avalduvad Anatoli Gunitski (Must Kurat) , 
Natalja Panova (Petrovitši naine) ja  Ljubov 
Kutergina (Äkaki Akakijevitši perenaine) meis
terlikkus ning omanäolisus. Huvitavalt on la
hendatud lüüriline Valge Kurat (Sergei Sveš- 
nikov), rahvuslikult koloriitne Petrovitš (Valeri 
Mussatov), nukulik, edev Karolina Ivanovna 
(Jan-a Päskerova) jt. Akaki Akakijevitši osas 
näete Dmitri Itkinit.

MARINA RAUDAR

TRÜ klubis toimuvad etendused 16. ja  17. 
veebruaril kell 19.30 ja 18. veebruarit kell 16.

Tellimusi võetakse vastu alates 10. veebruarist 
keemiahoones toas 311 tõö ajal. Üksikpääsmeid 
saab tund enne etenduse a lgust klubi kassast.

TRÜ spartakiaad
jä tkub  kevadsemestri aladega. Sü
gissemestril peetud alade punktide 
seisu avaldasime ajalehes nr, 37, 
16, detsembril 1977. a.

KORVPALL 
Esmaspäeval,  13. veebruaril kell

18 on kehakultuuriteaduskonna õp
pehoones võistkondade loosimine.

Oodatakse spordinõukogude esime
hi ja  kapteneid ülesandmislehtede- 
ga. Registreeritagu ainult need 
võistkonnad, kes ikka mängima 
hakkavad!

Turniiri peakohtunik on ÜSK-i 
treener R. Põllu, sportmängude ka
teedri esindaja E. Ehaveer.

Mängud algavad  laupäeval,  18. 
veebruaril kell 16 ja kestavad
2. aprillini. Esimese nädalavahetuse

mängude kava tehakse teatavaks 
loosimisega.

MALE
Kolmapäeval, 15. veebruaril kell

12 on kehakultuuriteaduskonna õp
pehoones aud. nr. 302 maleturniiri 
loosimine jä 1. yoor.

Võistlused on eraldi meestele ja 
naistele. Mängitakse šveitsi süs
teemis 7 vooru. Ajakontroll m ää ra 

va ilma tõttu edasi lükata õhtupoo
likule. Ehkki Fjodor saavutas hom
mikul paremuselt teise tulemuse, 
tuli tal lõpetada esimene päev vaid
13. kohaga. M urdm aaraja lt  tuli õige 
peatselt teade -f— Koltšin katkestjas.

32. MM-võistlused Lahtis peetak
se niisiis ilma; imeie vabariigi võist
lejateta! Jääb  vaid loota, et F jo
doril on kõ ik , -alles ees — 20-aas- 
tast noorukit peaks jä tkuma veel 
mitmete olümpiate jaoks!

Ф  Meeldivamaid sõnumeid saime 
jällegi laskesuusatajate jõuproovi
delt. F. Koltšini kursusekaaslane 
Elmo Parik esines Otepääl peetud 
Balti matšil küll juunioride klassis, 
kuid oleks peaaegu et alistanud 10 
km laskesuusatamissprindis kõik 
mehed. Oldjärjestuses teine koht 
tähendas aga meistersportlase nor
matiivi täitmist.  Üldse jättis  Elmo 
sõit väga  võimsa mulje. Jätkuks 
sellist hoogu rahvaste  talispartaki- 
aadi võistlusteks! Eestit esindas 
juunioride klassis veel Georg Ruu- 
da (KKT I).

0  Suurimad võistlused kogu üli
kooli koondisele olid kõrgkoolide 
meistrivõistlused. Võib öelda, et 
need läksid täielikult ülikooli suu
satajate  edu tähe all. Mõnevõrra 
süvendas seda ehk ka asjaolu, et 
EPA parematest pidid mõnedki 
s tartima teistel võistlustel. TPedl 
võistkond tuli välja poolikuna, 
TPI-s ja  teistes kõrgkoolides pole 
suusaesindused enam aastaid hoogu 
sisse saanud.

Naistest sai individuaaldistantsi
del kahekordseks meistriks Pille 
Paal.  Talle sekundeerisid Tiina 
Lepp, Maret Ratt, Marian Ruuda, 
kellega koos võideti teatesõit. Ka 
teised tüdrukud tegid sellises 
n.-õ. kõrgemas konkurentsis ilma, 
kuid nende tase jääb nimetatud ne
likust tüki maad maha.

Meestest võitis mõlemad d is tan t
sid küllaltki suveräänselt Tõnu 
Sirel. P äras t  tervisehäireid hakkab 
paranema ka Paul Vaardi sportlik 
vorm. Ahti Kurvits on olnud meie 
koondise raudvara, ja nii ka see
kord. Heameel on KKT I kursuse 
mehe Urmas Veeroja tõusust pare
miku kandadele.

«Kõik läheb plaanikohaselt,» a r
vas poiste treener Mati Alaver, kes 
ise veel selle_ hooaja täispingega 
harjutab ja võistleb.

Tublid olid m urdm aarajal ka 
meie laskesuusatajad. Tõsi, nende 
esinumber Matti Paavo pidi sõit
ma NSV Liidu karikavõistlustele, 
kuid ilma tematagi oli biatlonipois- 
te sõit üsna hea. Elmo Parikul, 
Rein Pedajal, Georg Ruudal, Arturs 
Kukojsil, Jaan  Liivakul ja  Tõnu 
Jõesalul tuleb eeskätt siiski laske
suusatamises pingutada, sest eel
oleval nädalavahetusel astuvad va
bariigi karikavõistlustel üles TRÜ 
kaks võistkonda.

Ühest laskesuusatajast tahaks 
aga eraldi ju ttu  teha. Arturs Kukojs 
on tema nimi. Veel eelmisel talvel 
peeti teda üheks Läti NSV pare
maks nooreks. Suvel tegi Arturs 
eksamid spordimeditsiini osakonda. 
Nüüd on ta  ülikooli suusakoondi
ses ainuke mittekehakultuurlane.

«Niisuguse isuga harjutavaid me
hi näeb meil praegusel ajal harva,»
oli treener Osvald Alliku lühike ise
loomustus.

Praegu kandideerib Arturs Eesti 
NSV koondvõistkonda, nädalava
hetusel peetud kõrgkoolide VTK 
talvise mitmevõistluse meistritiitel 
tuli seejuures aga nagu  üle plaani. 
Suusatamises kogus ta maksimum
punktid, rippes kõverdas ta käsi 18 
korda, laskmises sai 93 silma 100-st. 
Üldse läks meie poistel hästi — 
hõivati TPI võis tkonnaga heideldes 
(teised kõrgkoolid polnud esinda
tud) esimesed 6 kohta. A. Kukojsi-

1 kursuse spordimeedik Arturs 
Kukojs võistlushoos.

Kaarel Z ILM ERI foto

le järgnesid Mart Vaiksaar, Rein 
Pedajas, Jaan  Liivak, Elmo Parik„ 
Georg Ruuda.

Ka naistest tuli VTK meistritiitel 
meile. I kursuse kehakultuurlane 
Ene Viik sõitis murdmaarajal küll 
natuke nõrgemalt, kuid sai maksi
mumpunktid käte kõverdamises — 
35 korda, millele lisandus 91 sil
ma laskmises. M urdmaasuusatamise 
absoluutsele võitjale Pille Paalile 
kuulus ka VTK mitmevõistluses II 
koht.

Üldvõit, nii murdmaasuusatamises, 
kui VTK mitmevõistluses tuli seega 
siis meile.

ф  Ülikooli rahvaspordi kalendrit 
kätte võttes selgub, et veebruaris 
on plaanide järg i  27 mitm esugust 
suusaüritust. Ei ütleks, et seda on 
väga palju, kuid paras jagu saab 
suusatada küll. Iga teaduskonna 
suusapäev on iseenesest mõistetav.. 
Lisaks sellele korraldab spordiklubi 
töötajatele  mõeldud iganäda lased  
suusäbussid Käärikule.

Puka—Kääriku matkad toimu
vad 12. ja  19. veebruaril n ing  
25. saab teoks talve suurmatk: Tartu 
—Kääriku maraton (jälgige reklaa
mi, sest osavõtt toimub ainult eel
registreerimisega!).

Kõige lähemal on neist niisiis 
P uka—Kääriku. Pukka saab Tartu 
—Valga rongiga, mis väljub kell
7.45. Käärikule viib ra jam asinaga  
aetud rada (ca 15 km). Tartusse 
saab liinibussidega, kuid on võima
lik ka see variant, et pärast väi
kest puhkust asuda Käärikult t a 
gasiteele Pukka, kust väljub Tar
tusse ro n g  kell 16.05.

Nädalavahetusel toimuvad Kääri
kul populaarseks saanud suu sa 
võistlused õppejõududele—teenistu
jatele. Buss väljub Kingissepa t. 
võimla eest registreeritud võistkon
dadele laupäeval kell 9, tagasi pü
hapäeval kell 16. Võistluste a lgus 
laupäeval on pärastlõunal,  et kõik 
saaksid eelnevalt ra jaga  tutvuda, 
treenida ja määret proovida. Püha
päeval on teatesõidud. Lähemat in
formatsiooni saab ametiühinguko
miteest ja  spordiklubist.

KAAREL ZILMER

Tähelepanu!
K ehakultuuriteaduskonna брре- ja  spordibaasidest saab suuski ja  uiske lae

nata t(K veebruarist kuni 15. m ärtsini alljärgn evalt:
Emajõe spordibaasis (su u sad , u isud )

esm aspäevast reedeni kell 8—20
laupäeviti „ 8—16 *
pühapäeviti ,, 10—14

K ehalise kasvatuse ja spordi kateedri õppetööks on avatud su u sa laen u tu s- 
punktid õppehoones Nooruse tn . 9, Toome ten n isep avilion is  ja  staadioni tribüün- 
p aviljon is esm aspäevast reedeni v a sta v a lt tunnip laanile.

Suuskade m assilisek s laenutam iseks ü liõp ilastele  enne matku, suusapäevi jm« 
ja  üksik laenutusteks ülikooli töötajatele  esitada avaldu s spordibaaside juhata
ja le  V. K ingissepa tn. 19, tuba 112, te l. 341-21/617.

K ehakultuuriteaduskonna õppe- ja spordibaasid

takse kindlaks loosimisel. Osavõt
jate arv on piiramata. Teaduskon
nale toovad punkte kõik võistlejad: 
iga turniiri  lõpetanud maletaja 
saab 1 punkti, meeste arvestuses 
toovad lisapunkte esimesed 25 
kohta, naiste arvestuses esimesed
11 kohta.

Mängupäevadeks jäävad kolma
päev ja  reede. Peakohtunik on 
A. Marksoo,

Spordiklubi

NB!
Täna ilm ub ka venekeelne «ТГУ».

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» {«Тар
туский государственный университет»? 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk» 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
bind 2 kop. T eil. nr. 577. M B-0I3U.



К о чаг “1 *•* «ЗЦ к

KÕIGI MAADE 
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

H P  TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 4 Reedel, 17. veebruaril 1978 XXX aastakäik

esmakursuslaste taidlusülevaatus. 
Põhjuslikke juuri tuleb otsida üli
õpilaste liidrite sotsiaalsest ine r tsu 
sest. Mille muuga siis seletada, et 
probleemlahendust otsivaid ühis
koosolekuid eirab suurem osa as ja 
osalisi!? Või on viga hoopiski meie 
koosolekute harjumuspärases iga
vuses?

Möödunud aasta  maikuu «Noo
ruses» puudutas ELKNÜ Keskkomi
tee sekretär Donald Visnapuu noore 
inimese, ka üliõpilase sotsiaalse ak
tiivsuse probleeme. Ta viitas üli
õpilaste aktiivsuse asendumisele nn. 
abstraktse aktiivsusega, rnille hulka 
kuulub niikästi abstraktsete ideaali
de abil suurtele tegudele kutsumi
ne kui ka kellegi või millegi abs t
raktne kritiseerimine. Sedalaadi sot
siaalset aktiivsust kohtame päevast 
päeva. Eriti reljeefselt annab tunda 
probleemi teravus suurürituste päe
vil, nagu on seda rahvusvahelisele 
üliõpilaste päevale pühendatud et
tevõtmised, igakevadised sõpruspäe- 
vad jms. Tarbijalik mentaliteet sün
nitab liigset maksimalismi, koike 
tahetakse näha ülivõrdes ega osata 
näha organisaatorite  ponnistusi ja 
neist mitteolenevaid ning e ttenäge
matuid põhjusi (näiteks ütleb kahe
teistkümnendal tunnil ära an sa m 
bel). Ütlete: «Koerad hauguvad, ka
ravan läheb edasi!» Ei ta  lähe üh- 

amise room. Õnnetud on need, .. . . • > minpisiH SeHa kinni- kes ei tee midagi, ja kes ei saa _ . P01e mine]aid. sead  Kinrn
m idagi, päris õnnelikud need, kes tab sügisene R O L -i aastapaevale 
teevad m idagi ja  kes m aitsevad pühendatud ürituste kaskaad, kus

põhiraskus asetati teaduskondade
le. Komiteele jäi täita sõna-sõnalt 

«Vaimset aega» mõõdetakse tu- eespool mainitud põhisuuna teine 
dengite poolt neid kõige vahetu- osa. Ütlete: «Tahtsite lihtsamalt la- 
malt ümbritseva vaimse süsteemi bi_ ajada!» Kuid kultuurisektor pole 
parameetrite  valgusel,  mille üheks klubiline asutus, kes peaks
avaldusvormiks on (loe: peaks ole- üritusi pakkuma valmiskujul.

! t ANDRES SALMISTU,

j JKOMSOMOL1 KOMITEE 
KULTUURI SEKTORI 

JU H A T A M

;cikn(i xviii j 
» ko n gr essi*
J n m v u ;

«Ühel on
saam ise

tegem ise  rõõm, 
Õnnetud

teise!
need,

om a tegud e v ilja .»
A. H. Tam m saare

Ta
ma) komsomolikomitee kultuurisek- 
tori tegevus. Sektor on lähtunud 
igapäevatöös kahest peasuunast: 
üleülikooliliste ürituste korraldami
ne ja  nende organiseerimisele kaa
saaitamine (koos ametiühingu vas

koosneb lihast ja verest inimestest, 
kes abstraktsete aktivistide areeni
le ilmumisega on ilma jäetud laiast 
kandepinnast.  Seetõttu otsustati an 
da «relvad» «laiade masside» endi 
kätte. Kui «kanonaad» senisest man

tava  sektori ja klubiga) ning tea- netum alt välja kukkus, siis on see
duskondade kultuuritöö suunamine j u^ a tegijate eneste viga. ..
ja  kontrollimine. Tahaks loota, et abstraktne Krii-

Heameel on märkida, et ülikooli tika kaoks ja ajalehtegi jõuaks se-
isetegevusringide ja -kollektiivide nisest rohkem asjade käigu ule su-
n ing  huvialaklubide tööst võtab osa dant valutanute kirjutisi (näit. «Mis
ligikaudu tuhat liiget, et korralda- paneb rattad kaima?», «TRO» 1977,
tud on mitmeid suurüritusi ja  in- n r - 34), sest aktiivse osasaaja  kor-
tiimsematki laadi ettevõtmisi, et ge nõudlikkus ja  h innang on meie
meie taidlejad on pälvinud üks- eluprotsessi võimas katalüsaator,
meelset tunnustust mitte ainult Oleme vist J i igagi varmad ära
Eestis, vaid kaugemalgi. «Klants- viskama oma üritustelt firmamärki
poolt» kõrvale heites peame tõdema Tartu Riiklik Ülikool, mis eristaks
aga meiepoolset praakigi,  mis on neid teistest sellesarnastest
takistanud loomast püsiväärtusi ja 
kahandanud edasimineku loomupä
ras t  kulgu. On põhjusi, miks ühte
del on kahanenud tegemisrõõm ja

ehk
tartulikult tudengliku vaimu poo
lest. Tahaks siinkohal kõikidele vi
risejatele etaloniks tuua Andres Ad
ra, kes vilis tlasenagi on osanud en- 

teistel muidu nii aldis saamisrõõm. das säili tada «Kuubi ja Kera»-aeg- 
Kui mõelda kas või komsomoli-, se tudengliku vaimu ja mitte ainult 
ametiühingu kultuurisektorite ja  enda jaoks.
klubi nõukogu vahelistele sideme- ö ig e  tee leidmiseks võib siin 
tele, siis tuleb para tam atult meelde soovitada vaid ühte kompassi ja 
Krõlovi valm luigest, vähist ja ha- põhimõtet. See on põhimõte, mil- 
vist, sest li igagi palju on paberlik- lesse kurikuulus Louis XIV valas 
ku asjaajam ist ja ürituste dubleeri- oma päikesekuningliku enesetunde:
mist tööplaanides. Sageli kannatab  
ettevõtmiste kvaliteet nende insti
tutsioonide mittekooskõlastatud te
gevuse või ka tegematajätmise tõ t
tu. Kujukaim näide on sügisene ku enesetunnet.

t ’etat, c’est m oi — riik, see olen 
mina.

Jä tkugu kõikidel lehelugejatelgi 
tahtmist saavutada  seda kuninglik-

R E E D E S T
R E E D E N I
# • • • •

Ülikooli ajaloo kõige tulemusrik
kam eksamisessioon on lõppenud ja 
paraku napid vaheajapäevadki loe
tud. õppeosakond on praegu veel 
agaralt  ametis hinnete, keskmiste 
protsentide ja muu sessisse puutuva- 
‘ga, kuid põhiliselt on kokkuvõtted 
tehtud ja need näitavad rõõmustavat 
pilti. 91 protsenti — sääras t  õppi
mise edukust pole meie alm a mater 
enne näinud. Selle arvu taga  on 
4127 tavalist üliõpilast ja  407 ta 
vatut. Viimane arv märgib neid õn

netuid, kel tahes-tahtmata p u u d #  
Iikke sisse lipsas.

Kõige tublim oli m ajandusteadus
kond 95,8%-ga, kõige mannetumad 
aga füüsikud-keemikud: 86,7%. N a
tuke liiga suure vahe peamisteks 
põhjustajateks olevat teised kursu
sed. Üks arv võib meid aga küll 
rõõmustada: ainult «kolmedele» õp
pijaid on vaid 2,6%.

Ehkki eelmine nädal polnud veel 
see päris õige õppenädal, toimus 
mõndagi tähelepanuväärset. ENSV 
tervishoiuminister Väino Rätsep 
lõikas läbi lindi Tartu Tuberkuloosi- 
dispanseri sta tsionaari pulmonoloo- 
gia ravikorpuse uksel. Mida see 
haigete ravile tähendab, on sõna- 
detagi selge. Arstiteaduskonna tu 
dengid võitsid aga veel ühe uue 
m ugava praktikabaasi.

Veel mahtusid möödunud n äd a
lasse kahe tuntud mehe külaskäi
gud. Keskkonna kaitse seisundi 
prognoosimise spetsialis t Moskvast

Igor Dibobes pidas loengu ülikooli 
professoritele ja  dotsentidele.

Leedu kirjaniku, Lenini preemia 
laureaadi Jonas Avyžiuse huvi üli
kooli vastu viis teda aga meie tea
dusraamatukogusse, klassikalise 
muinasteaduse muuseumi jm. Põh
jalikke seletusi külaliskirjanikule 
ja g a s  teadusprorektor Herbert 
Metsa.

Teisipäeva lõunal tähistati aulas 
A. H. Tammsaare 100. sünniaasta
päeva. Sellest saab lugeda meie 
järgmises lehes.

. Sugugi ei anta  puhkust dekanaati
dele. Seletuskirjade virnad laudadel 
aina kerkivad, sest — nagu öel
dud — 9. ja  10. veebruar polnud 
veel täisväärtuslikud õppepäevad. 
Ja seepärast ongi kõige enam levi
nud dokument praegu ülikoolis se
letuskiri. Kui kaua veel?

AARNE RANNAMÄE

Tsiviilkaitse

Majandusteaduskond parim
Rektor Arnold Koop tegi 4. jaanuaril kokktM fttei^ülikooIi jofativa 

koosseisu ja töötajate n ing  teenistujate tsiviilkaitse õppustest eelmi
sel aastal riing esitas plaani 1978. aastaks. **

Rektor märkis, et ülikooli juhtiv koosseis saavutas eelmisel aastal 
häid tulemusi. Õppuste plaan täideti. 1977. aasta  mais korraldatud 
staabiõppused näitasid, et TRU tsiviilkaitse juhtiv koosseis on oma 
kohustuste täitmiseks hästi ette valmistatud.

Tartu linna objektidevahelise sotsialistliku võistluse kokkuvõtete 
tegemisel hinnati ülikooli tsiviilkaitse seisukord väga  heaks. 
Ülikooli tsiviilkaitse kõrget taset on tunnusta tud üle kogu vabariigi. 

Ülikoolisisese sotsialistliku võistluse kokkuvõtete põhjal on paremad:
— majandusteaduskond (endine tsiviilkaitse ülem dots. H. Müür, ts i

viilkaitse staabiülem assist. P. Peets);
- -  füüsika-keemiateaduskond (tsiviilkaitse ülem prof. V. Past, s taabi

ülem van.-ins. L. Matisen);
— arstiteaduskond (tsiviilkaitse ülem prof. L. Allikmets, staabiülem 

dots. H. Hanson).

Oma tsiviilkaitse kohustuste hea täitmise eest autasustati  aukir
jag a  H. Müüri, P. Peetsi, V. Pasti,  L. Matisenit, L. Allikmetsa, H. 
Hansonät, Ü. Saagi, L. Zernantit, A. Künnapit, A. Viru, Ü. Lumistet, 
E. Sakki, V. Vaske, G. Liivi, A. Roosmat, A. Loogi, R. Nõvandit, T. 
Sõõrdi, O. Andlat, I. Tarakanovat, R. Rebast, Ü. Maadlat,  K. Eermet, 
S. Russakut, R. Teesalu, P. Fomenkot, V. Kotovit, A. Harkovskit, K. 
Rämmalit, M. Ellerveed.

Tänu avaldati O. Mägile, R. Zeikile, E. Viitarile, H. Palametsale, A. 
Raigile, A. Kongole, E. Kukele, H. Miidlale, I. Kalale, M. Toomele, M. 
Võrgule, R. Illissonile, T. Ojanurmele, P. Toropile, E. Kasele, S. Ka
hule, S. Pagile, T. Kurvitsale, Ü. Metsojale, R. Reinbokile, I. Zurako- 
vale, K. Zilmerile, M. Alaverile, T. Paasile, E. Babaidtšukile, U. Sepale, 
V. Keldrile, A. Paltserile, E. Kaalepile, H. Pakkonenile, T. Kompusele, 
A. Vedlerile, K. Lepikule, E. Raidile, H. Tanklerile, E. Saarmale, H. 
Türnpule, J. Afanasjevile, H. Ertmannile, K. Kolgile, R. Plakile, H. 
Terale, H. Dsissile.

Ülesannete seadmisel 1978. aastaks juhtis rektor tähelepanu õppus
te kvaliteediküljele ning 20.—-21. aprillil peetavale komplekssele õp
pusele, millest võtab osa kogu ülikool.

ANATOLI DOV1DENKO,
TRU tsiviilkaitse staabiülem

ТАМ A
LÕPEB

ELKNU
XVIII

KONGRESS
TRÜ KOMMUNISTLIKKE NOORI ESINDAVAD  

KONGRESSIL KALLE LIIV, MERCEDES PENT, 
RAIVO PALMARU, KRISTA PROKOPTŠUK, AND
RES SALMISTU, MADIS KALLION, SERGEI 
NAZARENKO JA ANDRUS ANSIP.

Komsomoli*
kroonika

ELKNÜ TRÜ komitee oli koos 
14. veebruaril. NLKP-sse astum i
seks said soovitused Jüri Raidla 
(õigust. Ш  k.), Tiit Lehiste (õigust.  
III k.), Silve Lüüde (õigust. IV k.), 
Toomas Asser (ravi V k.) ja Aadu 
Liivat (ravi V k.).

Alanud on EÜE-78 komplekteeri
mine. Välis- ja interrühmadesse 
kandideerijad peavad selguma juba 
1. märtsiks. Kes ees, see mees!

18. veebruaril toimus EÜE rüh- 
mafunktsionääride õppus. Päevakor
ras oli EÜE uue põhikirja aru tami
ne ja Ülo Langeli sõnavõtt EÜE-78 
asjus.

Nõukogude armee 60. aastapäeva 
tähistab ülikool aktusega täna  kell 
16 aulas. 19. veebruaril kell 11 
kohtuvad klubiõhkkonnas sõjaväe- 
eesrindlased ja üliõpilasesindajad. 
23. veebruaril on kavas läbi viia tä- 
hesõit-suusamatk marsruudil Kei
la— Narva—Pihkva. Ettevalmistu
sed käivad, oodatakse osavõtjaid.

Sporditeemadel kõneles Ivar 
Valge. Teaduskondadevahelisel 
spartakiaadil on parimaid tulemusi 
üles näidanud bioloogia-geograafia- 
teaduskond (55 punkti), kõige keh
vemini on esinenud filoloogid ja  
ajaloolased. Lähim suurüritus on 
Tartu— Kääriku suusamatk 25. veeb
ruaril.

15. veebruaril kohtus ülikooli pa
rimate sportlastega rektor A. Koop.

Külalisena viibis komsomoliko
mitees dots. J. Ksenofontov, kellel 
endise rindemehena oli komsomoli- 
aktivistidele nii mõndagi öelda.

Ф Rektor Arnold Koop annab aukirja m ajandusteaduskonna tsiviil
kaitse staabiülemale assistent Priit Peetsile.

Jüri LAANE foto

Veematkakool
22. veebruaril kell 18 alustab tööd 

Gagarini t. 1 aud. 202 TRÜ matka- 
klubi veematkakool. Sam as igal 
kolmapäeval toimuvad loengud vii
vad huvilised kurssi veematka 
ABC-ga. Põhirõhk langeb praktil is
tele õppustele, kus märtsi-aprilli 
nädalavahetustel õpitakse süstamat- 
kaks ettevalmistumist ja om anda
takse treeninglaagrites sõiduoskus. 
Maipühade ajal toimub esimene õp- 
pematk. Suvel on TRÜ üliõpilaste 
ja töötajate käsutuses 10 uhiuut 
süsta. Tuleb leida vaid matkakaas
lased ja  sobiv marsruut. Ootame 
kõiki huvilisi. Nõutav ujumisoskus.

TRÜ matkaklubi 
veematka instruktorid

KCIubiS
Laupäeval, 18. veebruaril ja  pü

hapäeval, 19. veebruaril kell 20 
d i s k o .



le olnud esim esekslbslseks praktil i
se töö kooliks ütiteöolis. Praktikum 
täieneb tema käe all nii metoodi
liselt kui aparatuuri poolest. Esim e
sena ülikoolis juurutati  siin arvuti
te kasutamine praktikumis, trükist 
on ilmunud rida heatasemelisi 
praktikumijuhendeid. Aga dots. A. 
H aav  on tuntud ka füüsikaõpikute 
autorina n ing tõlkijana.

Tõsine töömees on alati m i t 
mekülgne. Nii ka dots. A. Haav. Te
mast kujunes aastate  jooksul silma
paistev ja tunnusta tud  spetsialis t 
tahkete lahuste struktuuri uurimise 
alal. Tema mitukümmend nii ENSV, 
NSV Liidu kui välismaistes teadus- 

. likes väljaannetes ilmunud artiklit

Tõsise töömehe juubeliks
< Iga mehe poolesajandast teetä

hisest ei kirjutata. Aga mõnest me
hest sel puhul vaikides mööda min
na on võimatu. Eriti töökatest ning 
visadest. Sellistest, nagu  eksperi
mentaalfüüsika kateedri dotsent 
AKSEL HAAV, kes 8r veebruaril 
jä t t is  oma elu esimese poolsaja seb 
ja taha.

Mustvee kandist väiketalust lin
na kaasa toodud visadus võimaldas 
vahetult sõjajärgsetel aastatel lõpe
tad a  ülikooli ja  juba ülikooli a ja l
gi pedagoogiametit pidada. 1952. 
a as ta s t  aga  algas töö ülikoolis. 
Niisiis tegelikult kaks juubelit — 50

1'a  25, viimane pedagoogina füüsi
kat õpetamas. Pedagoogiametit  võib 

p idada mitmeti — tallates rahuli
kult tuntud radu või aina uut ots i
des, märke ja jä lg i jä t tes  ka tule
vastele pedagoogidele. Dots. A. 
H aav  kuulub viimaste hulka. Tema 
väljakujundatud röntgenstruktuuri 
praktikum on nii mõnelegi füüsiku

tsiteeritakse sageli selle ala spetsia
listide poolt. Uurimistöö praktil i
sed tulemused jõuavad aga tarbija
ni lepingulise uurimistöö aruannete  
kaudu. Tuleb teha ka teaduslik-or- 
ganisatsioonilist tööd. Ega siis apa
ra tuur  ise laboratooriumi jõua. Ja  
tuli leida ka aega, et vaadata, kui
das sam alaadne uurimistöö meie 
põhjanaabrite juures Soomes läheb.

Dots. A. Haav on ühiskondliku 
töö vankritki vedanud. Tal on tul
nud juhtida osakonna ühingut «Tea
dus» ja ametiühingu tööd. P raegu 
aga  tegeleb ta OTO-ga. Kõikidest 
neist ettevõtmistest teavad kolleegid 
A. Haava kui sõnakat ia asjalikku 
meest, kellele võib kindel olla.

Kolleegid füüsikaosakonnast soo
vivad dots. A. Haavale tugevat ter
vist ja  raugem atu t töörõõmu ka 
järgnevaks poolsajandiks.

Eksperimentaalfüüsika kateedri 
kolleegide nimel 

KARL-SAMUEL REBANE

llo Sibul 
70

10. veebruaril sai seitsmekümne
seks ENSV teeneline teadlane,
ENSV Teaduste Akadeemia korres
pondentliige meditsiinidoktor pro
fessor llo Sibul.

Tema biograafiast loeme: juubila
ri teaduslik ja pedagoogiline tege
vus on olnud tihedalt seotud meie 
alm a m ater' iga: sünnilt tartlane, 
lõpetanud Tartu ülikooli a rs titea
duskonna 1932, juba üliõpilasena 
füsioloogia kateedri (tolleaegse ins
tituudi) nooremassistent, 28-aasta- 
selt meditsiinidoktor, töötanud ja 
täiendanud end füsioloogia ja füsio
loogilise keemia alal mitmes välis
maa ülikoolis, dotsent 1938, profes
sor 1953, TRÜ füsioloogia ja bio
keemia kateedrite õppejõud, pato
loogilise füsioloogia ja spordimedit
siini kateedrite juhataja ,  erialanõu- 
kogude liige, EPA füsioloogiaprofes- 
sor, mitme Eesti NSV uurimisinsti
tuudi teadusala asedirektor ja  sek
torijuhataja, Eesti Biokeemia Seltsi 
esimees, ENSV Teaduste Akadee
mia probleemkomisjonide esimees 
ning liige jne., jne. I. Sibulal on 
suured teened funktsionaalse bio
keemia kui iseseisva teaduse tekki- veebruaril sümpoosioniga «Fer- Kolleegid ja  õpilased soovivad 
mises ja arenemises nii TRÜ-s kui mentsüsteemide regulatsioon: ade- juubilarile head tervist, raugem atu t
kogu vabariigis.

Professor I. Sibula kauaaegset 
teaduslikku ja  teaduslik-organisa- 
toorset tegevust tähistas ülikool

nosiintrifosfataassed süsteemid*, indu ja edu edasises teaduslikus ja  
Esimene ettekanne oli juubilarilt organisatoorses töös. 
endalt , milles ta kõneles oma vii
mase aja uurimistöödest.  *^ri LAANE foto

R ahanduse päev
Laupäeval toimus m ajandustea

duskonnas rahanduse päev, mille 
korraldasid UTU rahanduse  ja kre
diidi r ing  sam a osakonna komso- 
moliaktiiv. Lisaks üliõpilastele võt
sid sellest osa ka vilistlased- See
kord olid lõpetajad tulnud ENSV 
Rahanduse Ministeeriumist, Tartu 
linna ja  rajooni rahandusosakonda- 
dest jm.

Päeva avaüritusel rääkis minis
ter A. Norak (pildil) Eesti NSV 
majanduse sõlmküslmustest, pea tu
des pikemalt rahandusorganite  tööl.

Õhtune osa algas üliõpilaste ja 
vil is tlaste  vahelise korvpallivõistlu
sega. Seekord olid väljakul ainult 
mehed. V aatam ata üliõpilaste püüd
likule mängule tuli tunnistada  vas
tase  üleolekut. Vilistlaste võidutu
lemuseks kujunes 56:40. Jä rgnevalt 
istuti laudade taha, kus jutud va
heldusid laulu, viktoriini ja  tan tsu 
ga.

JAAN KRINAL, 
majandusteaduskonna 
UTU nõukogu esimees

RAHVAKONTROLLI TOOMAILT

Ülikooli ajaloo jä r je 
k o rd n e  k o n v e re n ts

TRU ajaloo komisjon korraldab IV l a i e n d a t u d  t e a d u s l i k u  
s e s s i o o n i  ülikooli ajaloost 1979. a. aprillis.

Sessiooni temaatika ei ole piiratud. Ettekannetes võib käsitleda kõiki 
ülikooli ajaloo aja järke ja probleeme, sealhulgas teadusharude, üli
kooli asutuste  ja  organisatsioonide, üliõpilaskonna ja revolutsioonilise 
liikumise ajalugu, täh tsam ate  teadlaste elu ja tegevust,  ülikooli osa 
eesti ja teiste rahvaste  kultuuriloos.

Palume ettekannete teemad esitada 25. VEEBRUARIKS 1978 TRÜ 
ajaloo komisjoni sekretäri M. Reinfelti nimele TRÜ kantseleisse.

Konverentsi materjalid avaldatakse trükis ajalooküsimuste kogumi
kena. 15. OKTOOBRIKS k. a. on vaja  esitada ettekande tekst, et toi
metus jõuaks kogumike materjalid õigeaegselt ette valmistada.

MILVI REINFELT,
TRU ajaloo komisjoni sekretär

Alljärgnev puudutab mõningaid 
ajalooteaduskonna rahvakontrolli- 
grupi tegevuse tulemusi k. a. süg is
semestril, lähtudes üleülikoolilise 
rahvakontrolli põhiülesannetest. 
Ühtlasi lisame omapoolseid arutlusi 
avastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Kõige valusamaks küsimuseks on 
teaduskonnas õpperuumide vaegus 
ja mitmed sellest tulenevad kitsas
kohad. Oma õpperuumidest saavad 
kõnelda vaid psühholoogia ja eri
pedagoogika osakonnad Tiigi tn. 
78/80, ajaloo-osakonnal omad ruu
mid puuduvad, oleme vaid allüürni
kud osalt keemikute, osalt füüsikute 
juures, osaliselt aud. 228 ka pea
hoones. Ent ka eripedagoogika ka
teedri kasutusest on ära võetud 
ruum 219 Tiigi 78/80, mis oli ka
vatsetud sisustada lapsediagnostika 
laboratooriumiks. Praegu  ei saa 
korraldada normaalselt vastavaid 
praktikume, sest kateedril, samuti ka 
linnal puuduvad selleks vajalikud 
baas ja ruum.

K asutatavais õpperuumides puutu
sime ka sügissemestril kokku vana
de hädadega. Mitmel korral on kõ
neldud sellest (näiteks halduspro
rektorile), et Tiigi 78/80, rääkimata 
ajaloolaste poolt kasuta tavais t audi
tooriumidest uues füüsikakorpuses, 
puuduvad loengupidamiseks vajali
kud puldid. Viimases pole korralik
ke tahvleid ega tahvlilappegi, põ
randal vedelevad vaid kuivanud 
räbalad. Samuti pole korralikke 
konkse, kuhu saaks kaarte ja  skee
me üles riputada. Allakirjutanu on 
ise loengul käinud, haamer ja nae
lad kotis. Kuid naelad ja konks 
lõhuvad pikapeale kaardi.

Kui eelmainitud küsimustele oota
me lahendust meie haldusosakon
nal!, siis elektrienergia säästlik ka
sutamine neis ruumides oleneb 
meist endist. Ruumist viimasena 
lahkudes oleme kohustatud kustu ta 
ma tuled. Teaduskonna laboratoo
riumides, näiteks tööstuspsühho- 
loogia laboratooriumis, kus. põleb 
korraga üle 2000 W energiat,  on ju 

hitud tähelepanu sellele, et töö lõp
pedes oleks elekter välja lülitatud.

Üldiselt oleme arvamisel, et nii 
üliõpilastel kui õppejõududel tuleb 
senisest hoopis suuremat tähelepa
nu pöörata eneseregulatsioonile.

Kütterežiimi kontrollimise tulemu
si arutledes oleme jõudnud veendu
musele, et katlakütjaid (näit. Tiigi 
78/80) tuleks täpsemalt ja põhjali
kumalt instrueerida. Nad peaksid 
ise suutma kütmist vastavalt  il
mastikule reguleerida. Soojas ok
toobris ja novembri algupoolel oli 
võimalik kõnesolevais ruumides 
Tiigi tn. norm aalse t temperatuuri 
hoida vaid avatud akendega. Jä re 
likult köeti õhku. Kas ei oleks siiski 
võimalik korrastada radiaatorite 
kraane, kus need olemas on? P rae
gu nad lihtsalt ei funktsioneeri, sel
le tulemuseks on aga suur kütte- 
energia kadu.

Töödistsipliini kontrolli tulemused 
on arutlusel olnud õige mitmel koos
olekul n ing üldiselt on märgitud, 
et õpperühmades pole päevikupida
misega mitte kõik korras. Ajaloo- 
teaduskond ei ole selles mõttes 
erand. Meie rahvakontrolli ettepa
nek on siin: 1) tõsta riii üliõpilaste 
(päevikupidaja) kui vastavate aine- 
õppejõudude nõudlikkust; juhul kui 
päevikupidaja puudub, on ta kohus
tatud päeviku kursusele edasi saa t 
ma, sest absurdne oleks selle ta 
gantjärele täitmine ja allkirjade 
võtmine, (andmed võetakse siis 
lihtsalt laest); 2) võtta kaalumisele, 
kas pole otstarbekam loobuda päevi
kutest, mis objektiivselt puudumisi 
ei kajasta; selle asemel peaks siis 
iga aine õppejõud vajaduse korral 
oma päevikut.

Ajalooteaduskonna ühiselamu rah
vakontrolli liikmed on tublit tööd 
teinud, eriti A. Sarap (ühtlasi ühis
elamu nõukogu esimees) ja  K. D äm
mert. Nad on paljus kaasa aida
nud olme- ja hügieenitingimuste pa
randamisele ühiselamus. Selleks on 
abi ja  toetust saadud haldusprorek
tor Ü. Saag il t  ja  tema abilt O. Mä-

giit, näiteks kütmisraskustest üle
saamisel, ühiselamu valve organ i
seerimisel ja ruumide sisustamisel.  
Silma riivab siiski osa tube, kus 
sanitaarremont on tegemata. Sam u
ti häirivad sanitaarsõlmede um m is
tumised. Rahvakontrolörid . juhivad 
tähelepanu sellele, et tulevased 
noored haritlased, kes praegu ühis
elamut kasutavad, peaksid olema nii 
enese kui kaaslaste suhtes nõudliku
mad sanitaarsõlmede kasutamisel,  
ka prügikastide tühjendamine lau- 
päeval-pühapäeval,  mil koris ta ja t 
pole, ei tohiks olla noortele üle jõu 
käiv ülesanne.

Kas poleks otstarbekas ka ühis- 
elamunõukogu esimehe käsutusse 
anda kõige vajalikumad tööriistad, 
mida üliõpilastele laenutada saaks, 
kui nad head tahet ilmutavad oma 
tubades ise üht-teist korrastada või 
koguni remontida.

Üldiselt on rahvakontrolligrupp 
arvamusel, et üliõpilased oma jõu
dudega suudaksid teha palju. Sel
le kohta on teaduskonnas positiiv
seid näiteid. On kavas, koos teadus
konna parteigrupi ja  ametiühingu
organisats iooniga pöörduda üli
kooli juhtkonna poole loa saamiseks 
korrastada üliõpilaste endi jõudu
dega ühiselamu keldrikorrusel ole
vad ruumid, mis praegu on vaid 
tsiviilkaitse käsutada. Need tahetak
se muuta selliseks, et üliõpilased 
saaksid neid ka klubina kasutada. 
Vajaduse korral aga võidaks neid 
endiselt rakendada tsiviilkaitse ta r 
beks. Selline üritus, ühiselt teoks 
tehtuna, mõjutaks positiivselt üli
õpilaste peremehelikku suhtumist 
oma ühiselamu ühisvarasse, s. t. 
oleks kasvatuslikult suure väärtu 
sega ja  võimaldaks ühtlasi üliõpi
lastel sisukamalt veeta oma vaba 
aega.

VILMA TRUMMAL,
teaduskonna

rahvakontrolligrupi
esimees

Ministri käskkiri
KKEH minister avaldab kiitust 

kino-fotolaboratooriumi juhatajale 
EDUARD SAKILE Baltimaade, 
Valgevene NSV ja  Kaliningradi ob
lasti kõrgkoolide tehniliste õppeva
hendite teadusiik-metoodilise konve
rentsi organiseerimisel osutatud abi 
eest.

Kauaaegse viljaka teadusliku ja 
pedagoogilise töö, aktiivse ühis
kondliku tegevuse eest ning seoses 
50. sünnipäevaga autasusta ti  geo- 
loogiakateedri juha ta ja t  geoloogia- 
mineraloogiadoktorit professor Arvo

RÕÕMUSOKSA ministeeriumi au
kir jaga.

Tervishoiuministeeriumi aukirja 
sai prof. JÜRI SAARMA psühhiaat
rilise ja  narkoloogilise teenistuse 
arendamise eest.

rimentaalosakonna elektroluminest
sentsi ja  vaakumtehnika töörühma 
treialit  Arnold KARKIST ja keha
lise kasvatuse ja spordi kateedri 
vanemõpetajat Ants PILTI.

Rektor täaab  juubilare tehtud töö 
eest n ing soovib edu edaspidiseks.

Rektor õnnitles Rektor tänab
70. sünnipäeval patoloogilise ana
toomia kateedri preparaatorit  Sieg
fried MUTTIKUT ning 50. sünni
päeval TUS-i konstrueerimis-ekspe-

ÜTÜ  
orientalistikaringi

V I LI STLAS KOLLOKVIUM
toimub laupäeval,  18. veebruaril 
kell 11 kh. 320. Kavas: ettekanded 
ja  ringi põhikirja arutelu.

Osavõtt kõigile vaba.

TRÜ diskorite 
klubi

TRÜ töölist Endel RUMVOLT1 tuleb kokku 20. veebruaril kell 19 
kauaaegse eeskujuliku töö eest n ing  klubis. Ootame ka kõiki teisi disko- 
soovib head tervist, mõnusat ja  si- reid.
surikast puhkust. Juhatus

ÜTÜ 
netiroloogiaringi

töökoosolek toimub 22. veebruaril 
kell 18 närvikliiniku auditooriumis 

(Puusepa t. 2). Kavas: neuroloo- 
giaringi a jaloost — A. Tüür, I k.; 

skaleenussündroom — S. Haldre,

IV k.; haige demonstreerimine T. 

Podar, IV k.



Fakultatiivkursus. Mis see on?
г Õppetöö kõrgem as õpp easutu ses toim ub  

riikliku õppeplaani a lu se l, m is on üld
kehtiv k õ ig is  kõrgkoolides, õppep laan  
annab õppeainete loeteiu , nende mahn ja  
a ja lise  järjekorra õppeprotsessis m ingi 
eria la  sp etsia listi ettevalm istam iseks; 
näitab arvestu ste  ja eksam ite sooritam ise  
ajad; m äärab praktika u latuse ja tolm u
m ise aja  jne. Riiklik õppeplaan on tüüp- 
plaan, m ille  a lu se l ig a  teaduskond töö* 
tab välja  om a õppetööplaanid. Tööplaani
de väljatöötam isel on teaduskonna nõu
kogu l m õningane autonoom ia tüüpplaani 
snhtes: võib teha teatud ainete o sas  
m ahulisi ja  a ia lls i m uudatusi, võib kor
rigeerida praktika sooritam ist, arvfestadeš 
kohalikke tin gim usi jne. õpp ep laan ides  
«n toodud ka fak u ltatiivsete  õppeainete  
■ äid lsloetelu . T üüpilisem ad neist on 
Võõrkeel, kehaline k asvatus, m arksistlik- 
lenin lik  eetika Ja esteetika jt. Iga eriala  
õppep laanis on 5—15 fak ultatiivdistsip- 
liin i.

Mis on fakultatiivaine üldse? 
Kuidas sellesse suhtuda ja kuidas 
suhtuvad sellesse nii üliõpilased kui 
õppejõud?

Üliõpilaste auditoorse töö koois 
mus on 5-aastase õppeaja korral 
I—IV k. kuni 36 tundi nädalas 
(4-aastase tsükli korral I— III k.) 
n ing  viimastel (arstide V ja  VI k.) 
kuni 30 tundi nädalas. Sellesse 
koormusesse on arvestatud ka fa
kultati ivne õppetöö. Siin tuleb ette 
aga  rohkesti arusaamatusi, sest fa- 
kultati ivkursusi käsitletakse ühelt

poolt '  kuf mittekohustuslikku n ing 
teiselt poolt lisana õppeplaaniHstele, 
mistõttu on 40— 42-tünniIisi näda la 
koormusi, kui 36 tunniga ön haa
ratud obligatoorne Õppetöö. Fakul
tatiivset töövormi ei saa mõista kui 
head võimalust üliõpilastele võima
likult palju teadmisi anda, vaid kui 
Võimalust teha rea antud spetsiaal
suse suhtes teisejärguliste ainete 
hulgas vajik, lähtudes kõrgkooli 
võimalustest , rahvam ajanduse hu
videst jt. teguritest n ing  käsitleda 
mõningaid kursusi täiendavalt , kuid 
ikka ajabüdžetti arvestades.

Kas arvestusi ja  eksameid võib 
fakultatiivainetes sooritada, on 
need kohustuslikud? Niisuguseid 
küsimusi esitavad sageli üliõpilased 
ise. Eksamite ja  arvestuste põhi
määruse jä rg i  võivad üliõpilased 
teha eksameid ja  arvestusi ka fa
kultatiivainetes, praktikumides ja 
seminarides. Eksamite ja  arvestuste 
hulk semestris ei tohi aga  ületada 
teatud piire. Kui lubatud piiridesse 
mahuvad ka fakultatiivkursuste 
atestatsioonivormid ning need on 
teaduskonna nõukogu poolt fiksee
ritud, kuuluvad ka need üliõpilaste

poolt täitmisele ning nende mitte

sooritamine on sam aväärne  muude 
mittesooritamise juhtudega. Seega 
ef saa fakultatiivset õppetööd käsi
tada  kõrgharidusega spetsialis ti 
ettevalmistamisel kui midagi eba
olulist printsiibil «kui aega on ja 
muud teha pole». Seda enam on 
arusaamatu  mitmete vanemate kur
suste üliõpilaste probleernitsemine 
kehalise kasvatuse kui fakultatiiv- 
kursuse üle. Püudutakse n ing a ru ta 
takse, et arvestust pole vaja teha» 
sest «milleks siin veel arvestus ja 
kas ikka on õige seda üldse nõuda?»

Arvestuse sooritamine või mitte
sooritamine on selle probleemi üks 
külg, teine n ing  olulisem on aga 
üliõpilaste suhtumine ja  sellest tu 
lenev kehalise kasvatuse n ing spor
diga tegelemine üldse. Arvestuse 
probleemi taha on peidetud jus t  see 
teine osa nimetatust. Sellist «ar- 
vestamist-rehkendamist» ei saa pi
dada normaalseks, sest kehaline 
kasvatus \ oma 4-tunnise n äda la 
koormusega ei ole mõeldud mitte 
üliõpilaste täiendavaks koormami
seks, vaid otse vastupidi — elemen- 
taarmiiniinumiks tervisliku potent
siaali taastamisel-säili tamisel teo
reetiliseks õppe- ja  teaduslikuks

tööks. Üliõpilane, kes hakkab uuri
ma, milleks on tarvis kehakultuuri
ga tegelda, unustab, et see on eel
kõige tema enda huvides; Küllalt 
suur on veel nõrga tervisega üli
õpilaste arv: 1977. aastal lõpetanu
te l t  oli neid ca 12%.

Kui meie Spordibaasid ei 
võimalda kõike veel korraldada tä 
napäeva tasemel, siis on see varem 
Või hiljem viidav vajalikule kõrgu
sele, nii et ka selle varju ei saa 
meist keegi peita ükskõiksust oma
fpTvisLP sjihfps 1 • ;i'

4. aprillil 1975. aastäl NSV Liidu 
Kõrg- ja  Keskerihariduse Ministee
riumi poolt kinnitatud kõrgkoolide 
uus kehalise kasvatuse programm 
näeb ette kogu teoreetilise õppetöö 
perioodiks tegelemise kehalise kas
vatusega 4 tundi nädalas. Rektori 
käskkirjas 20. detsembrist 1976. 
aastast  on veel kord fikseeritud 
eeltoodud nõuded ning p-s 2 lisa
tud: «Sisse viia iga semestri lõpul 
arvestused, mis kantakse protokolli 
ja  õpinguraamatusse n ing on vas
tavuses uue programmi nõuetega.»

Usun, et sellega on antud vastus 
kehalise kasvatuse fakultatiivkursu- 
se õiguslikest alustest. Kõik üliõpi
lased võivad rahulikult asuda õppe
plaani täielikule täitmisele.

MATI SALUNDI, 
õppeosakonna juhataja

Kehalise k a s v a tu s e  k a itse k s
Kevadel ja sügisel, ku i väljas on kõige suurem  porlaeg, k ip u w d  üli

kooli spordibaasid tudengitele eriti k itsaks jääma. E ga nad m uul ajalgi 
lahendaid võim alusi paku, om eti on siis vaja tava lisest efektiivsem alt 
kõik põrandapinnad ära kasutada.

A m m u on teada, et m itte  kõik ülikoolist lahkujad ei ole veel (võ i 
enam !) täie tervise juures. Omateada on nad kü ll pidevalt kehalise 
kasva tuse tundides viibinud, kuid  tervis kipub ikkag i põduraks jää 
ma. Suurem  osa neist «nõrgukestest» käib aga keha karastam as ju s t 
neis neljas kohustuslikus tunnis ja  m itte  enam. L oom ulikult pole seda  
palju , aga kõiki võim atusi kasutades vähe ka m itte. Ja om eti on suur 
osa üliõpilastest kogu ülikooli vältel tä iesti kasu tu lt võim elnud. Milles 
asi? Vastuse leidm iseks tuleb vaid saaliuksest sisse vaadata.

Eeldame, et neis tundides käib aktiivne tegevus, m ü tsuvad  pallid, 
joostakse. N ii ongi, ainult et loodetust tublisti vähem.

P idevas tegevuses on vaid osa sportijatest. Halb organiseerimine?  
Seda kindlasti, kuid veelgi enam: esim estel kursustel viidetakse palju  
kallist aega hoopis staatiliste  harju tustega, õpitakse tundide kaupa 
m asskavu jne. Järelikult on koorm us jä llegi vaim ul, kuna tihased sei
savad praktiliselt tegevuseta.

Ja ju s tku i p ilkeks n ing täienduseks eelnevale on meil sisse viidud  
veel teoreetiline program m  «sporditeadusest». Selle arvestus toimub  
ju s t eksam ite eel, koos teiste arvestustega. Program m  pole küll m ahu
kas, kuid siiski.

Kes spordist enne huvitunud, nendele pole säärast ka tsum ust enam  
vaja, nõrgem atele aga küll. Seega on arenenum ad sellest tegelikult va 
bad, ülejäänud osa aga tuubib kohusetruult uu t õppeainet.

Uus sem ester on alanud, ülikooli võim lates to im uvad endiselt keha
lise kasvatuse tunnid, loiud ja  hallid (võib-olla peitub siin ka üks osa- 
võtuvaesuse võ tm etest?), õ n n eks  leevendab lum erikas talv p isu t olu
korda, kuid eks peagi saabuvad jälle vesised ajad.

Meie kõik olem e veendunud VTK norm ide tä itm ise kasulikkuses, ent 
paistab, nagu tooks ta dogm aks m uutununa kasu asem el rohkem kahju.

Ehk maksab siiski veidi järele mõelda, korrigeerida seniseid arusaamu  
tundide läbiviim isel, et asi ikka  täie ette  läheks. Tunde pannakse kirja  
praegugi ja õppejõud saavad palka, a g a . . .  12%  ülikooli lõpetanutest 
ei ole kehaliselt päris terved, rääkim ata sellest, et tundides on ka igav.

A A R N E  R A N N A M Ä E

$  Mail Merila (viiul),  Mart Laas (tšello) ja  Ivari Ilja (klaver) aulas Prokofjevi muusika õhtut. Anne ESTRI foto

tagasi tulla, ku i m õte järgnevast ko jum inekust on üllatav, kui selle 
m õtte tu lekuni on nii palju aega kulunud, et harjunud kom bel käsi 
plaksutada on juba kuidagi piinlik, siis ei peeta siin  kuulajat tänam a
tuks. H oolikas kuulam ine ise on m ängijaile kõige parem aks kiituseks.

M eenutagem . Bachi õhtu, kolm  kontserti sarjast «M onoloogid» (so 
list Toomas Velm et), Schuberti-akadeemia, RETRO-akadeemia — need  
on vaid üksikud õhtud paljudest, m is tegija te poolelt said teoks tänu  
kam m erm uusikaõhtute am m ustele entusiastidele, «ööm uusika» m õtte al
gatajale Jaan õunale, Toomas Velmetile, Jüri ja R iina Gerretzile, Val- 
dur Rootsile. Palju on aidanud E esti Raadiost H annes Valdma, Virve 
N orm et, H ärmo Saarm. Oleks tänam atu unustada noori m uusikuid Tal
linna R iik likust Konservatoorium ist. K amm erorkester Paul M ägi juha
tusel, Rein Rannap, Rein M ets ja paljud-paljud teised on püüdnud kuu
lajale avada ust kam m erm uusika maailma. M öödunud sem estril oli 
viim aseks «ööm uusika» õhtuks valik tun tud  nõukogude m uusiku  Sergei 
Prokofjevi sonaatidest konservatoorium i üliõpilaste M art Laasi ( tše l
lo ) , Rein M etsa (klaver), Mail Merila (v iiu l) ja Ivari Ilja  (k laver) va 
hendusel. Loodetavasti ei häirinud kuulajat tavapärase küünlavalguse  
puudum ine, sest P rokofjevi loom ingut iseloom ustab jõuline aktiivne  
rütm ika, huvitavad harmooniad, kontrastide rohkus, omapärane lüü
rika. Kes aga eelistab kuulata klassikuid, neid ootab «ööm uusika» kon t
sertide sarjas sel sem estril huvitav kava:

21. veebruaril C H O PIN I ÕHTU (koos lavakunstikateedri üliõpilas
tega);

22. m ärtsil P R A N T SU SE  M U U SIK A  (D ebussy. Couperin);
21. aprillil P R A N T SU SE  M U U SIK A  (M essiae);
16. mail P R A N T SU SE  M U U SIK A (R avell, M essiaen, D ebussy).
Kõikidel nim etatud õhtutel m ängivad Tallinna R iikliku K onservatoo

riumi üliõpilased. M eeldivaid kontserdielam usi!
A IL I P IK A T

«Ö Ö M U U SIKA* õhtud TRÜ aulas on ülikoolirahvale juba paljude  
aasta te vältel pakkunud võim alusi kam m erm uusikaga «sina» peale saa
da. Iseg i paljudele neile, kes m uidu tavatsevad kurta, et raskest m uu
sikast on üliraske aru saada. M eeldiva elam use saam iseks m uusikast 
üldse ja eriti kam m erm uusikast pole vaja teada peensusi autori eluloost 
ja  teose kom positsioonist, vaid eelkõige püüda tunnetada noodiridades- 
se  peidetud M U U SIK A  olem ust. Tänapäeval on see elektrituledes sä
ravas kontserdisaalis istudes võrdlem isi raske ülesanne\ eriti siis, kui 
puudub harjum us ja oskus tõsist m uusikat kuulata. «ööm uusika» tund  
on püüdnud üles leida lühim at teed kam m erm uusika imepärase maa
ilm a n ing  kuulaja tundem aailm a vahel. H iline õhtu tund, küünlatule  
elav valgus loovad sellise õhkkonna, m illises — kes teab! — paljud  
ettekantavad  m uusikapalad ja luulehetked sündinud on. See tund M U U 
S IK A T  toob palju rõõmu m uusikutele endile ja ka saalisolijaile, « ö ö 
m uusika» õh tu te  korraldam isel ei tule puudust tegija ist ega kuulajaist. 
Tegija ist seepärast, e t iga õhtu kava koostam ine annab tublisti m õtle
m isi ja nuputam ist, kuidas M U U SIK A  kõige paremini oma kõlajõu 
leiaks. K uulajaist teab igaüks ise kõige paremini, mis teda aulasse toob. 
Ja ku i m õnikord juhtub isegi nii, et pärast on m uusikam aailm ast raske

Muusika meie 
ümber ja  meis 

enestes

in te rk lu b i  
Jätkab

Läinud semestr i ajalehes o li .Jn- 
terklubist ju t tu  vaid paaril korral 
ja  nii sa i tudengipere selle klubi 
ettevõtmistest teada ainult värvi
rõõmsate kuulutuste kaudu teadete
tahvlil.

Osalenud mitmel klubiõhtuli ju l
gen väita, et vähemalt neist vääri
nuks küll kõik laiemat tutvustamist* 
Millegipärast kipub interklubi • гаЫ 
vas aga  rohkem endikeskis tegutse* 
ma ja ei püüa eriti haara ta  laie
mat tudengiteringi. Seda viga püü* 
takse parandada klubi suurüritusi 
te — rahvaste sõpruse päevade kor-* 
ra ldamisega 18.—23. aprillini.

õppeaas ta  alguses käis inter
klubi 7-liikmeIine delegatsioon üle
liidulisel üliõpilaste kokkutulekul 
Taškendis. Osavõtnud tudengid 
meenutavad mitmekesist ürituste- 
programmi, eht lõunamaalikku vas* 
tuvõttu ja tänavad taŠkentlasi, kes 
sättisid selle kokkutuleku septemb
rile — ajale, mil lõunamaa suudab 
kostitada oma külalisi kõige rikka
likumalt.

Klubi üsna eripalgelistest ette
võtmistest tahaksin meenutada koi» 
me. Kõigepealt õhtut «Naine. T äna
päev. Naiselikkus». Esmalt tundub, 
et niisugustel probleemidel ja  inter- 
tööl seos puudub. Aga siiski: võta
vad ju interklubilased vastu küla
lisi TRO-s ja Tartus, Tallinnas ja  
Leningradis n ing on ju  enamilc 
neist tüdrukud Ja kes ei tahaks, 
et giid oleks meeldiv. Nimelt 
sellest, kuidas olla kena ja 
meeldiv, jagaski sellel õhtul mõt
teid kunstnik Sirje Kõrge. Tänä- 
päevast n ing  naiselikkusest, sellest, 
mida üldse pidada naiselikkuseks, 
vestis õhtu ainuke meeskülaline 
diplomand 'Hallar  Lind (ja vägagi 
intrigeerivalt). Meelde jäi selle õh
tu sundimatu n ing õdus meeleolu. 
Meil on palju suurüritusi,  kus pole 
kas võimalust või tahtmist olla roh
kem kui passiivne osavõtja, aga  
vähe 'on neid kohti, kus suudetakse 
luua niisugune meeleolu, mille pu
hul ülesseatud probleemidest ei ves
ta mitte ainult esinejad, vaid kaa
sarääkimise soov tekib igaühel.

Üliõpilaspäevade puhul sõideti 
külla klubi endistele presidentidele 
Suliko Valdsoole n ing Tiit Koldit- 
sale. Tehti ju Kolditsa ajal inter- 
klubile nimi ning Valdsoo ajal hoi
ti seda. Praegused interklubilased 
teevad palju, et mitte alla jääda . 
Seetõttu oligi meeldiv vahetada 
mõtteid inimestega, kes igati tun
nevad intertöö köögipoolt ning pole 
kitsid nõu ja jõuga toetama oma 
järglasi.

Kõige sügavam a mulje jä t tis  
vene kultuuri õhtu «Edäsi» kamina
saalis, õhtu oli tehtud kahasse vene 
filoloogia õppejõudude ja tudengi
tega. Esialgu tundus, et me teame 
vene kultuurist nii palju, et raske 
oleks nagu  midagi uut pakkuda. 
Tegelikkuses on aga paraku nii, et 
me võime küll teada, aga tihtilugu 
pole me jõudnud selle ehtveneliku 
tundeehtsuse ja temperamendi tun
netamiseni. Seetõttu oligi toredaks 
üllatuseks vene kultuuri õhtul täis
tabamus õige meeleolu Ipomises, 
mis haaras nii esinejaid kui kuula
jaid. Missugune nukrus ja ilu on 
vene romanssides n ing poeesias! 
Oleks tahtnud kasvõi hommikuni 
istuda kaminatule valgel ühiSes 
sõprusringis ja  kuulata. Avastasin 
sel korral enda jaoks palju sügava
malt kui varem kauni puhtvenelas- 
liku emotsionaalsuse, mille ta g a 
maad ulatuvad küllap aegadesse, 
mil tuisustel teedel kihutasid troi
kad n ing sarafanides külaneiud 
unistasid kasesalus oma õnnest.

Näib, et on leitud õige tee rah- 
vastevaheliste sidemete tugevdami
seks — jõuame ju teise rahvuse 
tõelise austamise n ing mõistmiseni 
ikka siis, kui tunneme tema kom
beid ja kultuuri.

Interklubi jä tkab uuel semestril 
niisamasuguste köitvate üritustega.

SIRJE RAJA

„Ellerheina“ 
kammerkoor
esineb aulas 18. veebruaril kell 20. 
Juhatab  Tõnu Kaljuste. Kaastegev 
Olav Ehala trio. Pääsmeid saab 
komsomolikomiteest ja  tund enne 
algust.



Mõttevahetuseks
Disko ja  diskor'. O lem e harjunud  

neid sõnu oma tähtedega kirjutam a. 
Kirjapilt on kujunenud n iisam a ko
duseks nagu disko iseg i.

Hääli ühest või te ises t, dlskoõh- 
tu st, ka fihest või te ises t diskorist 

■ on  kostnud palju enam  kui aja lehes  
kirjutatud. Seepärast, tahaksim egi 
täna m õttevahetust a lustad a. Ene
sestm õistetava lt ootam e ülikooli d is
korite arvam usi. Probleem e ju näik
se  o levat.

Viimasel ajal võib meie ajakir
janduses täheldada tendentsi d isko
ga  ja üldse popm uusikaga seotud  
artiklite  rohkust. K ahjuks on ena
m ik  deadest k ir ju tistest väga pinna
pealsed ja ebatäpsed. Lugedes jääb 
m ulje, et tahetakse lih tsalt m idagi 
kirju tada, tungim ata  seejuures sü 
gavam alt käsitletavate probleemide 
sisusse. N äiteid  võiks palju tuua, 
ku id  piirdum e ainult m õnega neist. 
•# «E dasis» ilm unud rubriigis 14- 
ku n i 17-aastastele räägiti d isko
dest, lõpptulem usena ei öeldud aga  
m idagi olulist. Korrati üksnes am 
m u tu n tu d  tõde, , et on olem as kaht 
liik i diskosid  — ühed tantsudiskod, 
te ised  nn. kuulam isdiskod.

«TRÜ » «Pop-fookuses» ilm unud  
artik lid  stiilidest olid teretulnud, 
ku id  kaheldav on, kas 5— 6 lausega  
an tu d  iseloom ustus loob üldse e tte
ku ju tu se  konkreetsest stiilist.

DISKODEST AJALEHEVEERGUDEL
Suureks .«uudiseks» oli lugeda  

seda, et Eric Clapton o n . viimasel 
ajal nn. va lget bluusi viljelem a ha
kanud. Tegelikult alustas Eric 
Clapton om a karjääri bluus-kitar- 
ristina n ing  bluusi elem ente võib 
kohata kogu . tem a loom ingu vältel. 
A rtik list aga loeme välja , et Clap
ton asus alles hilju ti bluusi esita
ma. Väljendiga «valge bluus» tu 
leks olla tagasihoidlikum , sest John  
M ayall (teda loetakse,, kaasaja pa
rim aks valgeks bluus-kitarristiks) 
on öelnud, et ku ig i tahetakse rää
kida nn. va lgest bluusist, põhineb 
see siiski vanal heal neegerbluusil. 
B luus  — see on eelkõige ikka nee- 
gerbluus.

Väikesi kom istusi oli teisigi, kuid  
need polnud nii teravalt silm atorka
vad. S iinkohal juhiks tähelepanu  
«Noorte H ääles» ilm uvale Valter 
Ojakääru artiklitesarjale «POP- 
m uusikast». Se llis t in form atiivsust 
ning  in fo  täpsust ootaks ka teistelt 
popm uusika k ir ju tist eit.

Järgnevalt aga Koit Rebase rep
liig ist «Kui diskor lob iseb . . . .  m is 
õigupoolest ajendaski m ind k ir ju 
tama. See oli väga kriitiline k ir ju 

tis. M illine peab olem a tõeline krii
tika? Sellele küsim usele vastas 
€TRÜ » toim etus eelm ise aasta vii
mases num bris — «Terav, õiglane', 
asja tundlik, edasiviiv, vaba sensat- 
sioonitaotlusest. «Neid kriteerium e . 
arvestades vastab aga K- Rebase 
kriitika ainult esimesele — terav. 
P üüan ka põhjendada.

D iskor näeb lavalt, kuidas saalis 
tantsitakse: kiirete rütm ide puhul 
on levinud tantsim isviis, kus part
nerid tan tsivad  lahus, näoga teine
teise poole (seda nim etatakse ka 
«show tantsim iseks»). Im elik on  
vaadata, kuidas «show -tantsija te» 
sekka on ära eksinud 2— 3 paari, 
kes tam m uvad teineteise kaelas rip
pudes. M õned on aga sellises in 
tiim ses poosis, et diskoril tuleb d is
ko huvides neile m eenutada kä i
m asolevat ta n tsu õ h tu t. . .  A rtik li 
autor K. Rebane on diskori ütluse  
sõnastanud veidi teisiti, sest tu t
vuse sõlm im ise vastu  tantsupõran
dal pole keegi (ka  paaristantsim ise  
vastu ), kuid tantsim ine peab alati 
vastam a rütmile.

M is puutub peotantsu tantsim is- 
se diskoõhtul, siis on see TRU klu

bis ruum iliselt teostam atu, sest saa- 
Us on 300— 600 (m õnikord kuni 
1000) in im est n ing  ku i kõik hak
kaksid peotantsu tantsim a . . .  Kui 
aga keegi soovib diskol peotantsu  
tantsida, siis . palun väga, ega d is
korid seda küll ei keela, kui vaid 
teised tantsijad  ruum inappuse üle 
pahandam a ei hakka. Kahju, et 
«üks asjamees» ei suu tnud  ise aru 
saada, et peotants väikeses TRÜ  
klubis on praktiliselt võimatu.

See iva, m ida sisaldas ju tt ühest 
asjam ehest (d iskor luges lühipala  
«A sjalik ju tt»  O tt K angilaski raa
m atust «Jutulõng»; LR , 1968, Nr. 
30, lk. 21) läks aga täielikult ka 
dum a Koit Rebase jaoks, ega ta 
m uidu poleks sellest kirjutanud. 
Ühesõnaga — «asjam ees» kuulas 
«asja», arutles «asja» n ing kirju
tas «asjast» «asja liku» artikli!

Oli ju ttu  ka teisest õhtust, kus 
laval olevat ringi hüpanud aluspe
sus noormees n ing  teised tegelased  
karglesid ämbrid peas tem a ümber. 
Selline esinemine kü ll oli, kuid see 
ei toim unud disko raames n ing  ku 
ju tas endast üliõpilaste om aalga

tuslikku  taidlem ist. Diskor eil pol
nud sellega m ing it pistm ist.

Viimane küsim us puudutas pop- 
tan tsu  sam m ude dem onstreerim ist 
diskorite poolt. Kui täpne olla, siis 
poptantsu  sam m e õpetati 1977. aas 
ta 12. veebruari diskoõhtul, kuid  
sellest m öödunud aja jooksul pole 
saalis selle tantsu  populaarsus sil
ma torganud. On ka selge, et d is
kor, kes oma vabast ajast sisustab  
teiste vaba aega (Tartus pole ühte- 
g i elukutselist d iskorit), ei saa ha
kata täitm a tantsuõpetaja ülesan  
deid, sest selleks on vajalik spet
siaalne etteva lm istus n ing  põhja- 
likud teadmised. Pealegi õpetab 
A n ts  Tael E esti Raadios kü lla ltk i 
põhjalikult poptantse. Kellel on  
nende vastu  tõeline huvi, saab need  
tan tsud  ka sel viisil selgeks.

Kas m itte  liialt kergekäeliselt ei 
arvusta ta  diskoreid?! D iskoõhtu ku 
jutab endast terviku t n ing pole 
õige poolikult kuuldud repliikide 
põhjal m idagi otsustada, eriti veel 
siis, ku i esitatu m õte jääb arusaa
m atuks, nagu see juh tus O tt K an
gilaski «Asjaliku jutu» esitam isel.

E daspidi ootaks sisukaid arvust 
tusi ja arvam usi diskodest, sest 
probleeme on küllaldaselt.

V A LE V  L IL L I PUU, ; 
diskor

СSuusa j  uttu
Tänases ülevaates teeme trad i t

sioonilises teemade järjestuses 
muudatuse — alustame massispordi 
poolelt.

Õigemini võiks õppejõudude-tee- 
nis tujate ta lispartakiaadi nimetada 
massispordi ja tippspordi vahepeal
seks ürituseks. Võistlusindu on nen
del võistlustel olnud tippspordi; 
jag u  — meeldiv on jä lg ida s tarti 
tulevaid mehi-naisi. Enam pole 
vaeva võistkondade kokkuseadmi
sel — ühesõnaga: üritus on saanud' 
kindla koha mei£ õppejõudude-tee- 
nis tujate talvises spordielus.

Läheks pikaks kõikide vanuserüh
made parimaid üles lugeda, kuid 
esikolmiku saame ikka teada.

N aised , I gr., 3 km — Marju Pedaste, 
KKT (14.23); M ercedes Pent, adm in. 
(15.27); Marika M erilai, maj. (16.05).

II gr., 3 km — Kaja Keeman, KKT 
(14.43); Hilja Iher, fü üsikaos. (16.22);

.A n n e Kütt, raam atukogu (16.28).
III gr., 2 km — M iivi Kivistik, KKT 

(9.57); Heidi M aaroos, arstit. (11.23); 
M alle Taba, adm in. (11.33).

T eatesõit 3X2 km — KKT: Pedaste, 
Sildm äe, Kivistik; adm in.: Pent, Taba, 
Paaver; m aiandust.: M etila, Tam m salu, 
Ilver. Järgnesid  arstid, m atem aatikud,

juristid , füüsikud, filo loog id  ja ajaloo-

M ehed, I gr., 5 km — Peeter Paris, 
fü üsikaos. (19.08); Rein Lepik, matem . 
(20.27); Rait M aruste, õ ig u st. (20.29).

II gr.. Kaarel Zilmer, KKT (19.50); 
Aalo Eller, KKT (20.30), /Im ar M ulla
maa, fil. (21.34).

III gr., Jüri-H ain K aljusto, KKT 
(20.51); Arne Kivistik, KKT (21.03); 
Peeter Kask, õ ig u st. (23.42).

IV gr. Leonhard Toom, KKT (23.13); 
llo  Sildm m äe, m aj. (27,08); Karl Muru, 
Ш. (27.18); Su lev Vahtre, a ja l. (27.24); 
Edgar Salum aa, õ ig u st. (32.30); Priit 
Vaher, keem iat. (28.24); Vilmar Ruus," 
ühlskonnat. (33;09).

T eatesõit 3X3 km — KKT: Zilmer, 
Kaljusto, Eller, (35.41); KKT Ind.: A lli
kas, Kivistik, Savi (36.09); füüsika: 
Ritslaid, H aljaste, Paris (36.47); m a
tem .: Karma, Vainikko, Lepik.

Tihedas konkurentsis järgnesid  m a
jandusm ehed, arstid, filo loog id , adm i
nistratsioon, juristid , a ia loo lased , ke
hakultuurlaste III võistkond ja  keem i
kud.

Võistkondlikult olid parimad ke
hakultuurlased 10 miinuspunktiga; 
füüsikud said 46, majandusmehed 
49, arstid 55, juristid 58, administ
ratsioon 61, filoloogid 72, a jaloola
sed 73, matemaatikud 76 ja  keemi
kud 144 miinuspunkti .

Võistlused läksid ladusalt . Rajad 
head, libisemine hüva, s tardipaigas 
pakuti muusikat.

Tuleval aastal võiks mõelda p rog
rammi laiendamisele. Kas või näi

teks orienteerumissuusatamisele  — 
saab ka peale valu anda.

Ja  nüüd tippspordi tandrile.
See nädalavahetus oli planeeri

tud spordiühingute meistrivõistluste 
pidamiseks. «Kalevi» meistriks tulid 
meie üliõpilastest Maret Ratt, Ülle 
Rips ja  Liivia Vigla. «Dünamost» 
sai tiitli Pille Paal. «Jõu» meistri
võistlustel sai meistritiitli Tõnu Si
rel.

Kõige h innatavam saavutus tuli 
meile aga  laskesuusatamisheitlustelt
Otepääl. Tasapisi lootsime, et üli
kooli jõuab lisaks jaanuaris  saadud 
vabariigi murdmaasuusatamiskari- 
kale ka laskesuusatamise oma. Tõ
si, meil puudus liider Matti Paavo, 
kes võistles NSV Liidu karikavõist
lustel. Kõik läks siiski korda. Lä
heks pikaks lugeda poiste saavutu
si ühel või teisel distantsil , küll 
aga toon kõigi nende nimed, kes 
meilt väljas käisid (esinesime kahe 
võistkonnaga, mis oli juba omaette 
ü llatav nähtus vabariigis): Elmo 
Parik, Jaan  Liivak (KKT III k.), 
Tõnu Jõesalu, Rein Pedaja, Mart 
Vaiksaar, Georg Ruuda (kõik KKT 
I k.) ja I k. spordimeedik Arturs 
Kukojs. Treeneriks oli poistel suu
saspordi kateedri vanemõpetaja 
Osvald Allikas!

Veel mõned teated matkade

kohta.
Puka—Kääriku matkal käis niisu

guse üritusterohke nädalavahetuse 
tõttu vähevõitu rahvast. Kuid tead
miseks niipalju, et ra jad Pukast ja  
Elvast Käärikule olid sisse aetud, 
nüüd tulnud lume tõttu on nad ehk 
pisut kinni, kuid vanad jäljed peak
sid siiski paistma, eriti metsastes 
lõikudes. Nii et võib julgelt teele 
minnal

T artu—Otepää—Kääriku m ara to 
niks on vaja teha tõsiseid etteval
mistusi:
— ise sõita ja  harjutada;
— teha see kohustuseks ka oma 

sõidukaaslasteie, sest muidu tu 
leb neid nööriga taga  vedama 
hakata;

— kontrollida oma «relvastust»;
— käia eelregistreerimisel kas siis 

Tartu  Turismiklubis (ainult 
Otepääni sõitjad) või TRÜ spor
diklubis. Linna klubi registree
rib teid 20.—24. veebruarini kell 
15—20; TRÜ spordiklubi 21.— 
24. veebruarini kell 14— 18.

Pidage meeles, et kui o!ete end 
registreerinud, on teil moraalne õi
gus teenustele rajal.  Samuti saate 
end tagasisõiduks kirja panna. In 
formatsiooni küsige ikka meie spor
diklubist!

KAAREL ZILMER

Lahtihüpe laupäeval
Siiski mitte Soomemaal ega suuskadega. Nagu eelmises lehes teada 

anti on ülikooli spordifookuses jälle korvpall. Kodu-«Kalevi» (eba)õn
nestumistest küllastunud pöidlahoidjatele enamtervislikumaks meeldi
vaks vahelduseks.

Meistr ivõistluste algetapi kaalukaim sündmus oli juba ära. Esm as
päeval sai teoks loosimine.
N aisk on n ad ,

spordim ed.
arstit.
KKT III 
KKT I
M eeskonnad

õ ig u st.
KKT III
a j al oot.
keem iaos.
m atem aatikat.

В
m atem aatikat.
õ ig u st.
m atem aatikat,
ajaloot.

В

spordim ed.
bio loog ia -geograafia t.
arstit.
m ajandust.
filo loog ia t.

filo loog ia t.
KKT П
bioloog ia-geograafia t,
keemiaos.

KKT IV 
KKT II
õppeiõud 
füüsikaos. 
KKT I

Võistkondi rohkem kui kunagi varem. V äljas  on kõik teaduskonnad, 
lisaks traditsioonikohaselt õppejõudude ja kehakultuuriteaduskonna 
kõigi kursuste võistkonnad. Värsket verd juurde saanud füüsikud-kee- 
mikud üritavad seekord koguni eraldi.

Tõsiselt näivad sel aastal asja võtvat naiskonnad, vähemalt (mees)- 
esindajate esmaspäevaseid kinnitusi mööda. Turniiri tabelgi tihe: ter
velt 12 võistkonda. Kui aga  meelekindlust jätkuks. Sest! Meistr ivõist
luste  kodukord on sedapuhku kategooriline. Juba päras t esimest loo
bumist arvatakse võistkond tabelis t välja. Karistuse, s. o. väljakule 
mittelubamise toob kaasa ka ühtse võistlusdressi (särkide) puudu
mine. Hädavajalik on see ju kohtunike ja  m ängijate  endi seisukohalt. 
Ning miks pealtvaatajategi ilumeel kannatam a peaks. Pealegi sõltub 
viimaste arvukusest (ärge kartke, küllap saali ära mahume!) suuresti 
iga oma-võistkonna käekäik. Kes teab, kas ei kalluta vaekaussi ühele 
või teisele poole tihti jus t ergutuskoori paljuhäälsus. Võitu aga ihkab 
igaüks. Nii et sõbra-tuttava nädalavahetuse-pärimise peale vastad ehk 
hoopis: «Ah et mis ma teha kavatsen. Küsid veel. Lähen muidugi korv
palli vaatama. Tule sinagi!» Põnevust näikse igatahes juba avavoor 
ennustavat.

L a u p ä e v a l ,  18. veebr, 1978. a.

Kell 16 õppejõud — KKT I m ehed
17 õ ig u st. — ajaloot. m ehed
18 m atem aatikat. — ajaloot. naised  .
19 b io l.-geogr. — m aiandust. m ehed
20 spordim ed. — arstit. m ehed

P ü h a p ä e v a l ,  19. veebr. 1978. a.

Kell 12 õppejõud — fü üsikaos. ы m ehed
13 m ajandust. — arslit. m ehed
14 spordim ed. — filo loog iat. m ehed
15 KKT III — keem iaos. m ehed
16 KKT II — KKT I m ehed
17 õ ig u st. — m atem aatikat. m ehed
18 b io l.-geogr. — keem iaos. naised

Kesknädalal aulas
Avasõnad kehakultuuriteaduskonna dekaanilt Atko Virult. Peetakse 

meeles möödunud spordiaasta  paremaid. Maret Ratt, Gennadi Bezrod- 
nov, Teet Laur, Aavo Põhjala. Tublimad orienteerujad, väravpallurid, 
laskurid. Aastaringse spartakiaadi võitnud õigusteaduskonna spordi- 
nõukogu esimees Kalev Prillop, sama ametit parimas massisporditea- 
duskonnas pidav majandusüliõpilane Kuno Liblik ja  ülikooli komsomoli- 
komitee spordijuht Ivar Valge on need mehed, kes ikka selle eest seis
nud, et liikumisrõõm kas võistlus- või massispordina iga  tudengini 
jõuaks.

Kõneleb rektor. Sport ei ole elus eesmärk omaette, on aga  üks va ja 
lik, asendam atu  tingimus tänapäeva noore inimese harmooniliseks are
nemiseks. Ka pole edukas teaduslik töõ mõeldav ilma spordi tervis
tava  kliimata.

Kehakultuuriteaduskonna prodekaan Valter Lenk paneb südamele 
suhtuda tõsiselt ettevalmistustesse Eesti NSV suvespartakiaadiks ja 
kutsub üliõpilassportlasi üles selle paljukski kohustava nimetuse mõ
lema poole õigustamisele. Üliõpilaste nimel kõneleb Ivar Valge.

Tahet, raudset eesmärgikindlust igapäevases treeningtöös kogetu ja 
om andatu  vormimisel sportlikeks suursaavutusteks soovib kõigile sa a 
lisolijaile Atko Viru.

Algavatest ülikooli korvpallimeistrivõistlus- 
test ning rektori ja  ülikooli parimate sport
laste kohtumisest kirjutas PRIIT  JÕGI

Sporhfõimlemine
Eksamisessiooni viimastel päeva

del viibisid ülikooli sportvõimlejad 
Moskvas, et kohtuda meie maa ühe 
suurima kõrgkooli võistkonnaga. 
Matškohtumine on saanud traditsi? 
ooniliseks. Seekordne üldvõit tule
musega 325,9 : 317,5 ja  individuaal
sed esikohad (Ü. Romanenkov ja 
A. Lindvere — KKT) kuulusid 
TRÜ-le. Võistkonnas olid veet 
A. Kuusik — ravi III, J. P ärt las  — 
füüsika II, A. Liik ja A. R a tas
sepp — KKT I, A. Radtšenko —  
keemia I ja  R. Larina — ravi II.

REIN TORM

Nfaadlus
TRÜ maadlejad valmistusid va

heajal 1978. aasta  VSÜ «Kalevi* 
vabariiklikeks meistrivõistlusteks 
klassikalises maadluses, mis toimu
sid 4.—5. veebruaril TRÜ võimlas. 
Kuigi talvine eksamisessioon ra s 
kendas tunduvalt plaanipärast ette- 
valmistumist võistlusteks, esineti 
märkimisväärse eduga ja saavutati  
mitu auhinnalist kohta. Kõige edu
kamalt võistles KKT II k. üliõpila
ne Ain Niineste (J. Varese nimelise 
stipendiumi saaja) kehakaalus kuni 
68 kg, kus osales 10 maadlejat. 
A. Niineste võistles pärast pikema
ajalis t v igastust esimestes matsides 
ettevaatlikult,  kuid sa t tus  üha 
parem asse hoogu ning saa 
vutas lõpuks pingsas võistluses 4 
seljavõiduga I koha.

TRU võistlejad saavutasid  ka 
kaks II kohta — T. Sikkut pool- 
raske- ja T. Angerjärv (KKT IV k.) 
raskekaalus. Kõige napimalt jä i 
esikolmikust välja KKT III k. üli
õpilane V. ööpik, kelle jõuvarusid 
oli tunduvalt vähendanud kõigi ek
samite sooritamine hindele «väga 
hea». Seega võib ka tema võistlus- 
tulemusega rahule jääda .

TONU SIKKUT

Järgmised alad
1. ja  2. märtsil peetakse Tähtve- 

res spartakiaadi suusavõistlused* 
2 4 . -2 6 .  märtsini selgitatakse Kää
riku mängudel teaduskondade pa
remusjärjestus VTK talvises mitme
võistluses.

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Tedremaa, M. V õõrkeelset kirjandust 
arstidele. Tln., 1976. 67 lk. 22 Bi — 337.

K irjandusnim estik sisa ldab Riiklikus 
T eaduslikus M editsiiniraam atukogus 
olem asolevaid  võõrkeelseid  raamatuid  
aasta ist 1970— 1975. 350 nim etust. 
Vares, H. Õpetatud Eesti Seltsi 
perioodiliste ja  jä.kvä.'jaannete koond
registrid . Tartu, 1977. 187 lk. 15 Bi — 
166.

Аликанов К. М., Иванов В. В., Малъ- 
ханова И. А. Русско-вьетнамский сло
варь. М., 1977.

Т. I. А-О. 648 lk.
Т. 11. П-Я. 704 lk.

Англо-русский толковый словарь по 
вычислительной технике. Рига, 1977. 
504 lk. 24S — 199.

Бугельская J1. В. Библиография оте
чественных библиографий по геологии 
IXV1II в. — 1973 г.]. М.. 1977. 408 lk. 
20 Bi — 112.

1980 nim etust b ib liograafilisi m ater
jale paleontoloogia , stratigraafia , llto- 
loogia , tektoonika, vu>kanoloogia, geo- 
m orfoloogia, hüdrogeoloogia , geo fü ü si
ka, p lan etoloogia  jt. a ladelt.

История Коммунистической партии 
Советского Союза. Рекомендательный  
указатель литературы. М.. 1977. 27i 
2 Bi — 69.

Розенберг А. М. Дифиллоботрииды и 
дифиллоботриозы имеющие медико- 
ветеринарное значение. Указатель оте
чественной и иностранной литературы
1958—1972. Петрозаводск. 1977. 302 lk. 
22 Bi — 339.

Социалистический обзор жизни и во
просы идеологической работы. Указа
тель литературы 1971—1976. Киев, 1977. 
519 lk. 9 Bi — 38.

Справочник по стоматологии. М., 1977. 
603 Ik. 22 Т -  176.

Толковый словарь английских геоло
гических терминов. Т. I. М., 1977. 586 Ik. 
20 S — 69.

33000 geo loog la -a la st term init koos 
Inglise ekviva'en^idega.

Турецко-русский словарь. М ., 1977.
966 ik. Stü — ven 3.

Uusi trükiseid
Eesti keele lugem ik vene filo loog ide

le I. Tartu 1977. 86 lk., 500 eks., 15 kop.
L. Jaanson, L. U us(al. Iluvõ m!em se  

harjutused vahenditega I. Tartu 1977. 
94 lk., 4 0 eks.. 15 kop.
J. Lembra. Bohri teooria. Tartu 1977, 
26 lk., 500 eks., 5 kop.

L iigutusk oord natsioon . õppevahend) 
kehakultuuriteaduskonna ül õp laste le . 
Tartu 1977, 35 lk. 400 eks., 5 kop. 
M etoodilisi juhendeid naha- ja su gu h a i
guste  praktikumiks. Tartu 1977, 72 lk., 
1000 eks., 15 kop.
O rgan’c Reactivity. English Edition of 
Редакционная способность органических 
соединений. Vol. XIV. Issue 3(51). 
November 1977. Tartu 1977, 416 lk., 400 
eks., 1 rbl. 10 kop.
M. Paam a. Vasaraheide, õppevahend«
Tartu 1977, 66 lk., £00 eks., 10 kop.
V. Past J. Raudsepp. Keem i ne term o- 
dünaanvka ja k n ee t ka. Fßüs'kalise kee
m ia praktikum. Tartu 1977, 98 lk., 500 
eks.. 15 kop.

Spord;psühholoog'a praktlkunvde la 
hend II. Tartu 1977, 32 lk.. £00 eks., 
5 kop.

K''rjooks. õppevahend. K oostanud  
T. Torop. Tartu 1977, 94 Ik., 500 eks..
20 kop.

T O IM E T A JA  kt. V. SO O T A K

«Тарту Рийклик Юлнкоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КСМ и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
lla n s  Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III.  üksiknum bri 
hind 2 kop. T eil. nr. 701. MB-01331..



60
AASTAT

NÕUKOGUDE
ARMEED

Armee 60. aastapäeva tähistamist 
alustas ülikool Puiestee tänava klu
bis. Kohtuti küllasõitnud sõjaväe- 
eesrindlastega. Üliõpilastele esine
sid eriõpetuse kateedri õppejõud 
erualampolkovnik Jakov Samo- 
dumski ja  tehnikaleitnant Nikolai 
Avramenko.

V kursuse filoloogiaüliõpilane 
Vadim Voronetski tu tvustas eriõpe
tuse kateedri tööd. Arstiteaduskonna 
komsomolibüroo liige Vladimir Nek- 
lessa peatus alma mater'i ajalool ja 
reservsõjaväemeedikute ettevalmis
tamisel kateedris.

Meelelahutust pakkusid meie pa
rimad taidlejad: Tartu Akadeemili
ne Meeskoor, teeneline tan tsuan
sambel, iluvõimlejad, ansambel 
«Lakstigal» jt.

Kolmapäeva pärastlõunal avas 
rektor Arnold Koop aulas armee 
juubeliaasta aktuse. Dotsent A. Pärl 
ning üliõpilased T. Tiisler ja
H. Kaur asetasid lilled Suures Isa
maasõjas hukkunud ülikooli tööta
jate ja  üliõpilaste mälestustahvli 
ette. Päevakohase kõnega esines 
linna sõjakomissari asetäit ja  Juhan 
Tamm. Loeti ette ENSV KKEH mi
nistri ja  rektori käskkirjad, kuulati 
laule ülikooli naiskoorilt ja Tartu 
Akadeemiliselt Meeskoorilt. E. Okas. Balti mere vabastatud rannal. Akvatinta. 1960.

Ministri käskkiri Ta soovib sõjaväeteenistuseks vai- misel. Eeskujuliku töö ning noorte menkole, J. Samodumskile, A. Vas- T. Ilometsale, J. Rebasele, J. Kalit-
Nõukogude armee 60. aastapäeva m*s tuvatele noortele ja reservväe- sõjalis-patriootilise kasvatamise eest siltšenkole, B. Korolkovile, I. Sku- sale, J. Ksenofontovile, I. Sildmäele,

puhul õnnitleb ülikooli sõjaveterane lastele edu riigi kaitseks vajalike avaldab minister kiitust A. Koobile, ratovskile, A. Tarakanovile, A. Kor- O. Mägile, Er Laasikule, G. Muhhi-
ENSV KKEH minister I. Nuut. teadmiste omandamisel ja  täienda- J. Malikovile, K. Voinovile, P. Fo- nilovile, J. Ristkokile, R. Nõvandile, niie ja  A. Harkovskile.

KAN I A S I D K U O
Noufeogude armee ja sõja laevastiku  60. aastapäeva puliul ava l

dam e ülikooli endise õppejõu, TPI filosoofiakateedri professori 
Otto šte in i m älestusi eesti punaste küttide võ ltlu sp äev ilt Kodu
sõjas.

Eriti on mällu jäänud rasked verised lahingud 1919. 
aasta  juunis-augustis Pihkva rinde lõigus. Meie eesti küti- 
diviisi ülem oli J. Palvadre. Eesti punased kütid kuulu
sid XV armee koosseisu, mille ülem oli A. Kork. Pihkva 
linn oli valgete jõukude käes, seal valmistati ette peale
tungi Petrogradile. Kuid 16. augustil alustasid meie väe
osad o tsustavat peale tungi Pihkvale.

Valgete väeosad kaitsesid eriti visalt oma positsioone 
Tšerjohha jõe joonel, meie kütidiviisi rindelõigus. Sillad 
olid õhku lastud, teisele kaldale pääseda oli raske. Püüd
sime korduvalt ra jada  ülekäike parvede ja pontoonsildade 
abil, kuid iga kord ebaõnnestunult . Valgete soomusrong 
asus teisel pool jõge ja purustas sapööride poolt tehtud 
ujuksillad. Lahing venis pikale, Pihkva aga  oli tarvis va
bastada hiljemalt 26. augusti hommikuks. Ühte külla, mis 
asus umbes 200 sammu vaenlase kaevikutest eemal, koon
dusid meie kaks jalaväepolku ja üks ratsaväepolk. Vaen
lase soomusrong külvas küla šrapnellidega üle. Sel hetkel 
ilmus küla servale, otse vaenlase kaevikute lähedusse ea
kas mees mustas ülikonnas, suur punane lehvik rinnal. 
Käes hoidis ta  viiulit. Meie laskurid katkestasid tu lis ta
mise, ja  olles hämmastunud relvadeta muusiku mehisu
sest, tegid valged sedasama. Viiulimees hakkas jõekaldal 
mängima «Varšavjankat» ja siis «Internatsionaali». Lõpe
tanud viimase salmi, pöördus hallipäine vanamees sõja
meeste poole ning hüüdis valju häälega: «Mina, seltsi
mehed, lõpetasin oma töö, nüüd jätkake teie oma. Varsti 
mängin  teile Pihkvas.»

Ta innustas sõjamehi sedavõrd, et valgete vastupanu 
murti. Mitu päeva kestsid visad lahingud Tšerjohha jõe

ületamise pärast.  Eriti ägedad olid võitlused 23.—25. 
gustini. Pudniki ja Priboroki küla käisid mitu kbr^ M S ^ i  
kätte. '

5. eesti kommunistl iku polgu mehised sapöörid täüsid  
oma komandöri J. Metsavahe otsesel juhtimisel raske 
ülesande hiilgavalt: ehitasid valgete lakkamatu suurtü
kitule all ujuksilla Tšerjohhale ja  kindlustasid nii jõest 
ülemineku. Mitte ükski jõud ei suutnud meie polkude hoog
sa t rünnakut peatada. Pihkva vabastati  26. augusti vara 
hommikul, seega määratud tähtajaks. Peaväljakul toi
mus massimiiting koos linnaelanikega. Vana muusik tä i
tis oma lubaduse. Tribüünil seistes mängis ta  oma viiu
lil «Internatsionaali» pihkvalastele ja sõjameestele. Hil
jem selgus, et mängijaks oli äsja Inglismaalt saabunud 
revolutsionäär ja  muusik E. Sõrmus.

Septembris-oktoobris arenesid lõunarindel otsustavad 
lahingud Denikini vägede vastu. Vastavalt partei poolt 
kavandatud võitlusprogrammile suunati oktcobris sinna 
ka eesti kütidiviis J. Palvadre juhtimisel. Võideldes õlg 
õla kõrval vene, ukraina, läti ja teiste Punaarmee osade
ga, võttis eesti kütidiviis ennastsalgavalt osa Nõukogude
maa lõunarajoonide vabastamisest. J. Palvadre oli Orjoli 
ja  Kurski garnisoni ülemaks. Ukraina Kommunistliku P a r
tei ajaloo ülevaates öeldakse, et s i lmapaistvat osa 
Ukraina vabastamises etendasid proletaarsed väejuhid, 
kelle hulgas on märgitud ka eesti kütidiviisi ülem J. Pal
vadre.

P äras t  Tartu rahu sõlmimist ei võinud eesti punased 
väeosad rahulepingu alusel enam eksisteerida.

Eesti diviisi sõduritel tuli otsustada, kas minna tööle 
tagalasse  või astuda teistesse Punaarmee väeosadesse. 
Suurem osa eesti sõdureist jäi rindele. Koos teiste eesti 
diviisi I ra tsapolgu võitlejatega astusin 8. punaste kasa-

oo

V Ä D
kate ratsadiviis i V. Primakovi käe alla. Selle diviisi 6. polk 

. koos^eski peamiselt eesti punaarmeelastest — ratsaväelas- 
test,Tfes võtsid osa Ukraina vabastamisest.

Sama aasta  mais sooritasime hiilgava ratsalahing- 
rünnaku läbi Ukraina steppide Perekopi a lt Poola rin
dele.

Kõige enam on meelde jäänud retk Strii linna suunas 
Karpaatide lähistel, mis sundis vaenlast taandum a Zolc- 
ta ja  Lipa joonelt Dnestri jõe äärde. Selle Galiitsia sõja
retke eest sai V. Primakov armeekomandörilt Uborevitšilt 
kuldportsigari pealdisega «Julgele Punaste Kasakate Kor
puse komandörile V. Primakovile mälestuseks 13. retke 
eest».

Punaste kasakate diviisi traditsioonilised loosungid olid: 
«Igalt poolt kipuvad meie kallale tigedad maod!», «Seltsi
mehed, me oleme võetud tulisesse rõngasse!», «Punased 
kasakad ei alistu! Nad hävitavad oma klassivaenlasi!». 
Need loosungid olid meie internatsionaalse ühtsuse süm
boliks, meie revolutsioonilise kohuse kehastuseks.

23. detsembril 1977. aastal tähtistati Kiievis Ukraina 
NSV väljakuulutamise 60. aastapäeva, samuti ka punaste 
kasakate 1. polgu loomise 60. aastapäeva. Mul õnnestus 
osa võtta nendest juubeliüritustest Kiievis. Suurt uhkus- 
tunnet tekitas Ukraina kirjaniku I. Dubinski, endise 8. 
punaste kasakate diviisi silmapaistva komandöri, 6. polgu 
komandöri kõrge h innang eesti võitlejatele: «Eesti ra tsa 
polgu mehed, kes tulid punaste kasakate lippude alla, näi
tasid ennast lahingutes Perekopi all ja  järgmistes heitlus
tes interventide vastu kõige paremast hüljest.»

OTTO ŠTEIN, 
eesti punaste küttide ja punaste kasakate veteran,

endise punaste kasakate 6. polgu parteibüroo vastutav 
sekretär

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELICNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja
T — — — ■
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Koos oli 
aktiivne ja  

teotahteline 
noorus

16.— 17. veebruaril Tallinnas 
Laevastiku Ohvitseride Majas 
toimunud ELKNÜ XVIII kong 
ressist võttis osa ülikooli dele
gatsioon eesotsas ELKNÜ TRÜ 
komitee sekretäri KALLE LII 
VIGA.

Millised on muljed?

Erakordselt meeldivad. Kong
ressist võtsin osa esmakordselt, 
kuid mitte ainult mina, vaid ka 
eelmiste kongresside delegaate 
üllatas väga asjalik ja tõsine töö
meeleolu. Nelja-aastasesse a ru 
andeperioodi on Eesti komsomo
lil mahtunud palju kordamine
kuid. Nendest ka kongressil kõ
neldi. Objektiivselt ning küllalt
ki kriitiliselt räägiti samuti puu
dustest meie komsomoliorgani
satsioonide töös. Polnud sõna
võtte, mis oleksid piirdunud ai
nult positiivse nentimisega — 
iga kõneleja rääkis ka lahenda
m ata küsimustest. Tabavalt ü t 
les ELKNÜ KK I sekretär I. 
Toome aruandekõnes: «Kriitika 
ja enesekriitika pole veel täie
likult kujunenud meie komsomo
lielu põhinõudeks. Sügava ana 
lüüsi puudumine, kartlik küsi
muste püstitamine, ettekannetes 
ja  sõnavõttudes esinev tühi dek- 
laratiivsus ei võimalda alati 
keskendada tähelepanu lahenda
m ata  probleemidele.»

Kõik kongressil kõnelnud sõ
navõtjad (neid oli üle 20) r ä ä 
kisid meie noorsoo ees seisva
test lahendamist vajavatest 
probleemidest. Näiteks TRÜ üli 
õpilane Madis Kallion tegi e tte
paneku leninlik arvestus ja ühis- 
kondlik-poliitilise praktika ates
teerimine koos läbi viia, ajakir 
ja «Noorus» tiraaži suurendada, 
vabariikliku üliõpilasnõukogu 
tööd parandada, kõrgkoolideva 
helisi üliõpilassidemeid tugevda
da, «Noorte Hääles» ilmuva 
rubriigi «Studiosus» kvaliteeti 
tõsta. Ajalehe «Sirp ja  Vasar» 
to imetaja E. Tinn rõhutas oma 
sõnavõtus, et me peame alati 
seisma teooria ja  praktika, sõna 
ja  teo ühtsuse eest. Ta valutas 
ka südant loomingulise noorsoo 
hooletusse jätmise pärast kom
somoliorganisatsioonide poolt. 
ELKNÜ Tartu Linnakomitee I 
sekretär A. Tuuling väljendas 
arvamust, et komsomolitöös ei 
tohi pearõhk olla suunatud mit
te tööle paberitega, vaid tööle 
inimestega. Unustusse on jäetud 
poliitiline plakat, mida kauban- 
dusvõrgust ei ole praktiliselt või
malik osta.

Meeldejääv oli ka BAM-I Ees
ti koondrühma komandöri Enn 
Leissoni sõnavõtt. See legendaar
ne mees, meie aja tõeline kange
lane, rääkis nendest raskustest 
ja ka rõõmudest, mis sajandi 
magistraali ehitamisel ette tule
vad.

Komsomoli osatähtsus ühis
konna ees seisvate probleemide 
lahendamisel üha kasvab. Loo
mulikult ei jõutud kahe päeva 
jooksul detailselt analüüsida 
komsomolitöö enam kui 170 olu
list töösuunda. Kõige tähtsam 
on see, et komsomolis on m är
gatava lt  * tõusnud oskus näha 
probleeme ning neid ka lahenda
da. Heameelt tegi, et puudustest 
ei kõneldud virisedes, vaid la
hendust otsides.

Kaks kongressipäeva möödu
sid äärmiselt pingeliselt ning 
organiseeritult.  Vaheaegadel 
toimusid fuajeedes kontserdid, 
anti välja foto- ja välklehti. Oli 
tõepoolest tunda, et kokku oli 
tulnud aktiivne ja teotahteline 
noorus.

K ongressil o sa les  23 ü liõpilas- 
d elegaati, n e ist 9 ü likoolist. ELKNÜ 
KK büroo liikm eks va liti õ ig u stea 
duskonna IV kursuse üliõpilane  
M adis Kallion, ELKNÜ KK liikm e
teks filosoofia  kateedri õppejõud  
filosoofiakandidaat Paul Kenkmann 
ja  ELKNÜ TRÜ kom itee sekretär 
Kalle Liiv, ELKNÜ KK liikm ekandi
daadiks va liti arstiteaduskonna III 
kursuse ü liõpilane Mart Kull, 
ÜLKNÜ XVIII kongressi delegaadiks  
m ajandusteaduskonna III kursuse  
üliõpilane Ü lle Lepp.

Intervjueeris HELI KASK

21. veebruaril 1928. aastal nägi 
praeguse Võru ja Valga rajooni pii
rimail Varstu külanõukogu asuniku
talus ilmavalgust poisslaps, kellele 
pandi nimeks Vambola ja kellele 
keegi ei osanud siis veel ennustada 
teadusemehe ja pedagoogi tulevik
ku. Küll aga andsid poisipõlves üle
elatud karmid sõja-aastad ning 
raske maamehetöö sitkust ja  töö ta 
het, mida hilisemas elus on väga 
vaja läinud. Ei olnud kerge, leiva
kott seljas, käia kodunt üle 30 km 
kaugusel asuvas Võru keskkoolis, ei 
olnud ka kerge külmetada p raegu
sest (nagu vanem põlvkond hästi 
mäletab) märksa külmemates üli
kooli auditooriumides.

Ajal on omadus kustu tada m ä 
lust halb ja jä t ta  eriti jus t  noorus
aasta tes t alles eelkõige helge ja  hea. 
Ja  kui tänane juubilar, poliitilise 
ökonoomia kateedri prof. kt. öko- 
noomikadoktor Vambola Türk mee-
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nutab neid aegu, siis ilmselt tundu
vad need aastad vaid suurte rõõ
mude ja saavutuste  ajana: Võru 
keskkooli lõputunnistus 1947, TRÜ 
juristidiplom 1952, seejärel aspiran
tuur TRÜ poliitilise ökonoomia k a 
teedri juures ja  selle jätkuks kan
didaadiväitekiri «Palk ja selle tä ius
tamine sotsialistl ikus tööstuses» 
1961. Küllap on palju värskemalt 
meeles need mured ja tööd, mis olid 
seotud 1975. aastal valminud dok
toritööga või vahepealsetel aastatel 
ilmunud terve rea raam atu tega  — 
«Materiaalse huvi printsiip», «Töö 
kvaliteedi stimuleerimine», «Mate
riaalsete ja  kultuuriliste hüvede 
jaotamisest kommunismile ülemine
kul», «Palk sotsialis tl ikus ühiskon
nas» jt., mis kokku kujutavad en

dast tervet etappi töö tasustamise 
alases teaduslikus uurimistöös. Et 
tänane juubilar pole ka pärast dok
toritöö valmimist jäänud loorberi
tele puhkama, näitab värskelt ilmu
nud raam at «Viljakas töö ja selle 
mõjurid».

Suuremahulise teadusliku töö 
kõrval on Vambola Türk kandnud 
mitte vähem mahukat metoodilise 
töö koormat. Praktiliselt kõik vii
masel ajal väljaantud poliitilise 
ökonoomia metoodilised materjalid 
on koostatud tema otsesel osavõtul.

Juba aastaid on V. Türk juhtinud 
meie kateedri metoodikakomisjoni 
tööd. tervist ja  raugem atu t indu uue. _ ~ ~  J 4 4 V U1UU U LAV;

Tanuga ja  heameelega Vambola kõrgharidusega põlvkonna kasvata-
Türgi poolt tehtud tööle tagasi vaa- misel.
dates soovime juubilarile tugevat Kolleegide nimel OLEV RAJU

TRÜ nõukogu
3. veebruari koosolekul esitas 1977. aasta  teadustöö aruande teadus

prorektor H. Metsa. Lühidalt tulemustest . Täitmisel oli 222 teemat. 
Kõikide lõpetamisele kuuluvate tööde plaan täideti 100%-liselt. V aba
riigi parimate lõpetatud teaduslike tööde hulka valiti ülikoolist 7. 
Jätkus teadusliku töö temaatika kontsentreerimine (teemade arv vähe
nes 13%), suurenes üleliidulistesse koordinatsiooniplaanidesse kuulu
vate teemade arv, samuti kasvas teaduslike publikatsioonide kogu
maht. Monograafiad ilmus 29, see on rohkem kui kunagi varem, õpi
kuid 19, rotaprintväljaandeid 53. Ülikool oli kahe üleliidulise ja nelja 
vabariikliku- konverentsi peaorganisaator. Osaleti kahel vabariiklikul 
ja  ühel üleliidulisel näitusel (saadi üks audiplom, üks kuld-, kaks hõbe
ja üks pronksmedal) ning kolmel rahvusvahelisel näitusel.

Kasvas täidetud lepinguliste tööde maht (8,8%). Oluliselt suurenes 
sõlmitava uurimislepingu keskmine maksumus (79,7%). Suurenes ka 
lepingulisest uurimistööst osavõtvate õppejõudude ja üliõpilaste arv 
(14% ja 32%) ning probleemlaborite tööst osavõtvate üliõpilaste arv 
(18%). '

Praktikasse juurutati  122 teadusliku töö tulemused.
Nii probleem laboriteku i ka lepingulistest uurimistöödest peaks osa 

võtma veelgi rohkem õppejõude ja üliõpilasi. Suuri reserve leidub ka 
ÜKTUB töö parandamiseks. Ülikoolis on mitmeid õppejõude, kes ei tee 
teaduslikku tööd. Päriselt ei ole kadunud üksikuurijad. 1977. aastal ei 
loodud ühtegi harulaboratooriumi.

Mõnevõrra on langenud aspirantuuri edukalt lõpetanute arv. Väite
kiri jäi täh ta jaks esitamata kolmel statsionaarsel ja neljal mittesta t
sionaarsel aspirandil . Vastuvõtuplaanis jäi tä i tm ata  kaks m ittestatsio
naarset ja  kaks sihtaspirantuuri kohta. Süüdi on kateedrid, kes pöö
rasid vähe tähelepanu aspirantide reservi loomisele. Vastuvõetud otsus 
kohustab dekaane ja kateedrijuhatajaid kindlustama k. a. aspirantuuri

vastuvõtuplaani täitmise, looma aspirantuuri kandidaatide reservi nii 
selleks kui ka järgmisteks aastateks, kontrollima paremini doktori- ja 
kandidaadiväitekirjade valmimist jne.

Matemaatika õpetamise ja matemaatikute ettevalmistamise paranda
misest ülikoolis kõnelesid dekaan Ü. Lumiste ja  kontrollkomisjoni nimel 
dots. H. Vainer EPA-st.

Matemaatikat õpetatakse peale oma teaduskonna üliõpilaste ka teis
tes teaduskondades, õppejõudude kaader on eriharidusega, vilunud. Vii
mase kolme aasta  analüüsi järg i on matemaatika kui üldaine eksameil 
saadud keskmine hinne TRÜ-s kõrgem kui teistes ENSV kõrgkoolides.

Üks puudusi matemaatika õpetamisel teistele teaduskondadele on 
seni veel selle aine mitteküllaldane seostamine erialaga. Samuti peaksid 
neile teaduskondadele matemaatikat õpetama ühed ja  samad õppejõud. 
Igas teaduskonnas, kus matemaatikat õpetatakse, ei ole ka veel kin
nistatud seda tööd koordineeriv kateeder, kes abistaks m atem aatika
teaduskonna vastavat kateedrit programmide optimeerimisel.

Aastaid on muret tekitanud sisseastujate konkursi puudumine, madal 
õppeedukus ja suur väljalangevus. .

On vaja tugevdada õppedistsipliini, et õpitaks pidevalt semestri 
jooksul. Korralikult tööd teinud üliõpilased ei saa ju massiliselt halbu 
hindeid (teha vahearvestusi, teste jne.).

Täiustamist vajab kateedrite ja õppetööd abistavate asutuste (a rvu
tuskeskus, üliõpilaste arvutussaal) organisatsiooniline struktuur, t a r 
vis oleks matemaatika metoodika kabinetti . Need ja teisedki abinõud 
matemaatika õpetamise parandamiseks on kirjas vastuvõetud otsuses.

Erialanõukogude tööst (väitekirjade kaitsm ise nõukogu) kõneles teaduslik  
sekretär I. M aaroos. Koosolekul võeti vastu  otsus eelm isel nõukogul arutusel 
olnud teadu slik -pedagoogilise  kaadri olukorrast ja  selle  perspektiivsest p lanee
rim isest ning kinnitati käeso leva  sem estri tööplaan.

Professori teadusliku kutse taotlem ise poolt hääletati I. Volkovile ja  S. Issa- 
kovile, dotsendi teadusliku  kutse taotlem ise poolt J. Põldm äele ja vanem teaduri 
teadusliku kutse taotlem ise poolt L. V isnapuule.

„Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress44
Juba mitmendat aas ta t  toimub meie maa kõrgkoolides olümpiaad 

«Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress». 1977. aastal võtsid NSVL 
KKEH Ministeerium ja ÜLKNÜ Keskkomitee vastu otsuse korraldada 
niisugune olümpiaad kümnenda viisaastaku igal aastal. 1977/78. õ.-a. 
oma on pühendatud komsomoli 60. aastapäevale.

Olümpiaad peab ä ra tam a suuremat huvi oma eriala ja marksistlik- 
leninlike tunnetusmeetodite vastu, la iendama silmaringi ja arendama 
iseseisva töö ha'rjumusi.

Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. I v o o r  t o i m u b  k õ r g 
k o o l i d e s  j a a n u a r i s t  m ä r t s i n i  ( e r i a i n e t e  o l ü m p i a a d ) .
II, v a b a r i i k l i k  v o o r  o n  a p r i l l i s  (osavõtjail tuleb lahen
dada  žürii poolt väljatöötatud ülesanded). Iga ülesande vastust hin
natakse kümne palli süsteemis. Kui mitu osavõtjat saab ühepalju 
punkte, määratakse paremusjärjestus ka õppeedukuse, ühiskondliku te
gevuse ja  teadustöö järgi.  III, ü l e l i i d u l i n e  v o o r  p e e t a k s e  
M o s k v a s .  Sellest võtavad osa II vooru võitjad. Toimuvad teadus- 
lik-tehnilised viktoriinid ja konkursid, korraldatakse kohtumisi juhti
vate nõukogude teadlastega jne. See voor saab teoks järgmisel õppe
aastal.

ENSV KKEH Ministeeriumi otsuse põhjal toimub olümpiaad 
vabariigi kõrgkoolides järgmistes ainetes: matemaatika, keemia, 
füüsika, bioloogia, võõrkeeled (inglise ja  saksa keel) nii üld- kui eri
ainena, vene keel, teoreetiline mehaanika ja  pedagoogika (pedagoogi
listel erialadel) üldainena, vene keel ja  kirjandus ning eesti keel ja 
kir jandus eriainena ja bioloogilis-meditsiiniliste ainete tsükkel keha- 
kultuuriüliõpilastele. Osa võivad võtta kõik I —IV kursuse üliõpilased.

Ülikoolisisene olümpiaad on juba alanud. Kui antud ainet õppivaid

üliõpilasi on vähe, võib ülikoolisisese konkursi korraldada ka õppe- 
gruppides või terves teaduskonnas ühe etapina. On aga  üliõpilasi liiga 
palju, võib konkurss toimuda ka kahes või kolmes etapis. Nii näiteks 
korraldatakse vene keel üldainena 3 etapis. 1 etapp toimub gruppides,
II teaduskondades (profiililt lähedased teaduskonnad ühendatakse).

Lõpuks selgitatakse välja ülikoolisisese vooru parimad igas aines. 
Võitjaks saavad tulla aga  vaid need üliõpilased, kes lahendavad vähe
malt 70% ülesandeist. Selgitatakse nii individuaalne paremusjärjestus 
kui ka antud eriala parim grupp. Individuaalvõitjaist moodustatakse 
võistkond, kes esindab ülikooli vabariiklikul voorul. Erialade järgi 
moodustatud ülikooli võistkondadesse kuulub 5 põhiliiget ja 1 varu- 
liige. Pedagoogika ja bioloogilis-meditsiiniliste ainete erialade võist
konnad koosnevad 10 üliõpilasest (lisaks 1 varuliige).

I vooru võitjaid autasusta takse  aukirjade, diplomite, kingituste, ra 
haliste preemiate, puhkekodu- ja ekskursioonituusikutega. Auhinnad on 
ette nähtud ka parimatele gruppidele. II vooru esimest kolme võitjat 
autasustavad ENSV KKEH Ministeerium ja ELKNÜ Keskkomitee.

I voorust peaksid osa võtma kõik I— IV kursuse üliõpilased. O rga
niseerimiskomitee loodab komsomoliorganisatsiooni toetusele. Kahjuks 
ei ilmunud möödunud aastal mõned 1 vooru võitjad II voorule. Nii 
juhtus näiteks matemaatika konkursil. Täielikult komplekteerimata 
koosseisuga esinesid ka vene keele ja kirjanduse eriharu üliõpilased. 
Komsomolikomiteel on tarvis jälgida, et niisugune vastutustundetus ja  
distsiplineerimatus ei korduks.

SERGEI ISSAKOV, 
ülikoolisisese olümpiaadi organiseerimiskomisjoni 

esimees

NLKP ajaloo seminaride kasutamata reservid
Esim ene sem ester kõrgkoolis on m öödas. Enamik endisi abituriente on edu

kalt kohanenud keskkoolist erinevate opivorm ide ja m eetoditega. Su hteliselt 
uuelaadsed on üh iskonnateaduste sem inariõppused, m illega  esm akordselt puu
tu takse kokku NLKP ajaloo tundm aõppim isel. Kuigi esim ene tu tvu s sem inari
vorm iga toim us paljudel (ca  40%) juba keskkoolis ja korgkoolis ollakse se llega  
harjunud, on siisk i põhjust m õnedest küsim ustest veel kord juttu teha.

Kui seminaris kohaloleku suhtes erilisi pretensioone ei ole, siis hal
vem on lugu neis aktiivse osalemisega. On tarvis jälle meelde tule
tada, et seminar ei ole keskkoolitund. Seminar ei ole ka loeng, vaid 
loengul, iseseisva töö korras omandatu  ühise läbiarutamise, süvenda
mise, süstematiseerimise ja kinnistamise vorm, mille edukuse määrab 
üliõpilaste endi ettevalmistatus ja  aktiivsus arutelust osavõtmisel.

Möödunud õppeaastal peamiselt esimestel kursustel läbiviidud küsit
lus näitas, et üle 40% üliõpilastest ei olnud tulnud semestri jooksul 
kordagi seminari täiesti ettevalmistamatult.  Enam kui pooled arvasid 
seda olevat-esinenud harva. Palju  aga oli neid, kes tunnistasid, et nad 
valmistusid sageli seminariks pealiskaudselt (50%) või valmistusid 
põhjalikult ette vaid mõnes probleemis. Siit järeldus — aine paremal 
omandamisel,  seminari kasuteguri tõstmisel on üks põhilisi reserve üli
õpilaste ettevalmistumise parandamine.

Küsitelu näitas, et seminariks ettevalmistamise pingereas oli esiko
hal oma loengukonspekt (alati või sageli: 78%), kuigi ka see protsent 
võiks kõrgem olla. Häirib, et loengukonspektiga võrdselt ei kasutatud 
algallikaid, õpikut. Kuigi ainult 1 % arvas, et nad ei kasutanud semi
narideks ettevalmistumisel klassikute teoseid ja veidi üle 5% arvas 
sama õpiku suhtes, oli tunduvalt rohkem neid, kes kasutasid algalli
kaid ja  õpikut harva. Ka käesoleva aasta  talvine eksamisessioon näi
tas, et mõnelgi tuli jus t  algallikate vähese tundmise tõttu leppida hal
vema hindega. Siit teine põhiline reserv seminaride efektiivsuse edasi
seks tõstmiseks: iga teema juurde kuuluva kirjanduse ja õpiku täieli
kum kasutamine. Küsitlus näitas, et vähe kasutatakse ka muid abi
materjale — monograafilist kirjandust, brošüüre ja artikleid, mis või
maldaksid sõnavõtjal suurendada uudsusemomenti teemade käsitlemi

sel, samuti entsüklopeedilisi teatmeteoseid põhimõistete kui iga aine 
aluse omandamisel.

Seminari efektiivsuse üks otsustavaid tegureid on üliõpilaste aktiiv
sus. Selgus, et ainult umbes 1/з üliõpilastest esines semestri jook
sul 3—4 korda sõnavõtuga ja  ainult umbes 4% tegi seda 5 ja  
enain korda. Enamik andis seminari kordaminekuks omapoolse panuse 
vaid 1—2 korral. Arvestuste  ja  kogemuste põhjal võib öelda, et ca 
20-iiikmelises seminarirühmas on igal üliõpilasel semestri jooksul või
malik esineda sõnavõtuga 3—4  korral, lisaks sellele väiksemate m ä r
kustega. Järelikult ei ole seminaride aktiivsus küllaldane. Enamik üli
õpilasi on küsitelust tulenevalt sellega nõus. Ainult 20% arvas, et ega 
rohkem olegi vaja sõna võtta. Üldse märkisid paljud, et neile meeldib 
seminaris vaba vestlus, elav arutelu.

Kerkib küsimus, miks siiski jäi aktiivsus väheseks. Üks peamisi põh
jusi oli muidugi kesises ettevalmistuses (29%)), mida omakorda põh
jendati ajapuuduse, vähese iseseisva töö kogemuste ja muude asjaolu
dega. Üle */з aga arvas, et oli korralikult ette valmistunud, kuid a ru te
lust osa võtta ei söandanud. Oli ka neid (10%), kes ei saanudki kõ
nelda, sest teised olid juba selle ära rääkinud, ei jä tkunud aega jm.

Küsitlus kinnitas seega tuntud teesi, et küsimuste läbiarutamisest 
osalemise aktiviseerimiseks on vajalik üliõpilaste ettevalmistuse p a ran 
damine. Ei saa ju rääkida sellest, mida ei tea. O letatust märksa oluli
semaks aga kujunes ülesanne saada üle tagasihoidlikkusest, psühho
loogilisest barjäärist,  esinemiskartusest. Seminari üks ülesandeid ju 
ongi kaasa aidata esinemisoskuse kujunemisele. Seda võimalust on 
tarvis kasutada. Vette minemata ujuma ei õpi. Seepärast rohkem esine
misjulgust, ka täienduste tegemisel. Aktiivses asjalikus diskussioonis 
selgub tõde, omandatakse ainet paremini, kujunevad veendumused.

Kuigi anketeerimine viidi läbi möödunud õppeaastal,  voib kogemuste 
põhjal väita, et ligilähedane olukord on ka tänavusel esimesel kursu
sel ja siin toodud mõned järeldused maksavad nendegi suhtes.

, L E ^ I T  KHK



On kirjanikke, kelle nim i kujuneb otsekui süm boliks, kelle järgi 
hakatakse periodiseerima koguni rahvuskirjandusi, s. t. et on olemas 
kirjandus enne ja pärast seda kirjanikku. Üks niisuguseid on A nton  
H ansen-Tam m saare, kelle kohast eesti kirjanduses kõneles klassik.u 
suurtähtpäevale pühendatud ülikooli pidulikul koosolekul 14. veebruaril 
professor H. Peep (p ild il). Ta peatus Tammsaare novaatorlikel saa
vu tustel (autobiograafilise ja  m emuaarse ainese interpreteerimine kuns
tilisel tasemel, rahvusvahelistele kirjanduslikele m otiividele rahvusliku  
sisu  andm ine, žanride täpsustam ine, edasiarendam ine), tema aktuaal
susel. Sen isest enam uurim ist vajaksid Tammsaare filosoofiline ja pub
lits istlik  pärand. Sam a m õte jäi allakirjutanule meelde ka ühest jaanua
rikuu «S irb ist ja Vasarast»: « . . .  pole ühtegi tõsisem al tööd tema filo 
soofilistest vaadetest. Võib-olla tuleneb see asjaolust, et Tammsaare 
filosoofiline silm aring ületab m ärgatavalt meie kaasaja keskm ise kir- 
janduseuurija  eruditsiooni. Ka siin  ulatub ta m eist veel ilm selt üle ja 
soov teda parem ini mõista saab üheks eneseharimise liikum apanevaks 
jõuks.» (R ein  Ruutsoo.)

Ülevaate klassiku  juubelile pühendatud üritustest ülikoolis tegi koos
olekul teadusprorektor H. Metsa. Järgnesid ettekanded К . M urult, E. 
Laugastelt, V. B ezzubovilt ja T. Kuldsepalt. N ende ettekannete teesid 
ilm usid  10. veebruari lehes.

VARJE SO O TA K  
Jüri LAANE foto

ak ipo jast

Professionaalsuse saladus
SONUM

Ü le-eelm ises «TRÜ-s» oli juttu Arhitektide Liidu Leningradi osakonna draa
m astu u d iost. 16., 17. ja  18. veebruaril andsid nad ülikooli klubis kokku 4 
Etendust N. V. Gogoli «S in elit» . T egem ist oli om alaadse eksperim endiga — 
esm akordselt om a teg ev u se  a ja loos v iib is trupp kü laliseten dustel.

E tendused Tartus arvati kordaläinuks. D raam astuudio kõrget profession aalset 
taset kinnitasid ka prof. Juri Lotmani, dots. Valeri Bezzubovi, dots. Zara Mintsi 
jt . autentsed arvam used.

Uue lavastu se , G ogoli «Portree» lavaküpsem isel lubasid  len ingrad lased  meid  
jä lle  kü lastada.

INTERVJUU

P äras t  pühapäevast etendust palusin draamastuudio muusikajuhil 
ja  heliloojal Vladimir Dikanskil vas ta ta  mõnedele küsimustele. Sellega 
oli ta lahkesti nõus.

Kuidas algasite ja  kuidas jõudsite välja  Gogoli «Sinelini»?
«Oli grupp huvilisi inimesi, kes tegeles meelsasti nii teatri kui m uu

sikaga. Üks neist, Anatoli Gunitski — nägite  teda Musta Kuradi rol
lis — kirjutas oma lõbuks näidendeid, ja  kui ta  tutvus Erik Goroševs- 
kiga, tegi see oma sõpradele ettepaneku lavastada Anatoli «Positiivse 
kangelase metamorfoosid».

Esimene etendus, kus osales 8 üliõpilast Leningradi erinevatest korg- 
koolidest, nägi rambivalgust 4. oktoobril 1972. aastal Leningradi Riik
liku Ülikooli matemaatikateaduskonna saalis. P ä ras t  edukat debüüti 

jä im e  kokku ja hakkasime kavandama tulevikuplaane.
Algus oli raske. Harjutasime erinevates kohtades, oma jõududega 

ehitasime ümber ruume ja hankisime kõike vajaminevat. Tööd tegime 
tõsiselt, ennast säästmata" — proovid toimusid iga päev, harjutada 
lubasime endil vaid professionaalselt, haltuuritsemata, nii kõrgel tase
mel kui vähegi võimalik.

Tegevust jä tkus kõigile. Isegi see, kellel polnud ei näitleja- ega  muu- 
sikueeldusi, sai tööd — teda kasutati lavatöölise või valgustajana.

1973. aastal sai lavaküpseks Gogoli «Nevski prospekti» esimene v a 
riant. Sellele järgnenud Corneille’ «Cid» oli hoopis teist laadi, s isalda
des nii hispaania folkloori, prantsuse klassikalise teatri elemente kui ka 
rocA-muusikat naturaalkitarr i  saatel. P ä ra s t  «Cid’i» hakkasime töötama 
«Nevski prospekti» teise variandi kallal. Selle etendamiseks saime ka
sutada  Leningradi Arhitektide Liidu Maja lava, meie esinemised meel
disid, ja  nii saime loa sinna jääda.

Heaks kooliks olid meile kolm lavastust: kompositsioon prantsuse 
luulest ja  muusikast, põimik Okudžava luuletusi, samuti Dostojevski

«Valged ööd». Viimases kasutasime senisest rohkem muusikat ja  nime
tasime lavastuse seetõttu muusikaliseks draamaks.

Enne «Sinelit» mängisime veel Majakovski «Koomilist müsteeriumi».»
Mis praegu teoksil?
«Austame väga Gogolit ja  seepärast saab meil varsti valmis tema 

ühe teose — «Portree» dramatiseering. On veel üks idee: kui leidub 
inimene, kes on suuteline m ängim a Poprištšinit,  siis tahame lavale 
tuua «Hullumeelse päeviku». Mõtleme lavastada midagi ka Garcia 
Lorealt.»

Loomingusuunad, -printsiibid? ?
«Enne kui alustame tööd mingi lavastusega, mõtleme, kas sellel on 

mingit väärtust, kas selle vaatamisest on inimestele mingit kasu, kas 
selles on probleemi, mis erutab.

Ei ole ju loomulik, et inimene võib — nagu Akaki Akakijevitš — 
nii «väike» ja  võimetu olla, et lausa provotseerib jõhkrusele iseenese 
vastu. Niisuguse võimetuse vastu peab võitlema. Küsimuseks on inim
sus inimeses! Võitlus küll väljub teatri põhiprintsiibist, kuid ebainim- 
sust välja tuua on vaja. See ongi meie ülesanne.

Rohkem kui «Sinelis» oleme kasutanud teistes etendustes nn. sees
mise puhastamise printsiipi. Püüame puhastada vaataja hinge, võtta 
sealt viletsuse ning asemele anda midagi head.

Üldiselt peame oma teatrit realistlikuks, realistlikuks just inimhinge 
kujutamise poolest. Püüame avaldada hinge keha läbi, püüame näi
data, missugune see inimene siis on.»

Keda te teatrimaailmast endale eeskujuks seate?
«Nimetan nimesid nõukogude teatrist, sest välismaal meile väga lä

hedasi režisööre pole; neil on oma probleemid, ja kuigi samuti ü ld
inimlikud (näiteks Peter Brookil, keda me kõik austame), jäävad nad 
meiepoolse sügavama tähelepanuta.

Suureks teatri inimeseks peame Tostonogovit ja austame tema teatri- 
nägemist, samuti Efrost. Kasutame Stanislavski, Vahtangovi, Tairovi 
ja  Meierholdi kogemusi.»

Kui lõpetasin Vladimir Dikanski küsitlemise, tegi ta  mulle väikese 
üllatuse. Ta ütles, et etenduses mängis lauaülemat trupi režissöör Erik 
Goroševski, kes asendas põhjuseta kaasa tu lemata jäänud ühte trupi 
liiget. Selle distsipliinirikkumise pärast pole «lauaülemal» enam truppi 
tagasiteed. Kas mitte jus t niisugune tugev kord pole üks põhjusi, et 
Arhitektide Liidu Leningradi osakonna draamastuudio on jõudnud nii 
kõrgele tasemele nagu ta  on?

RAIMU HANSON

Dialektiline «Ellerheina* kammerkoor
«Ellerheina» kam m erkoor on Tartu tudengite vana hea tu ttav, kui 

üldse saab vanaks nim etada viieaastast ja noortest koosnevat kollek
tiivi. Kuid h e a  tu ttav  kindlasti, selle põhjused on järgmised.

Huvitav ja oma mitmekülgsusega köitev repertuaar. See tuleb loit- 
sudest-rahvalauludest (õ igem ini küll nende töötlusest) läbi eelklassika  
ja  klassika kaasaega. K aasajast jõutakse aga peaaegu et tulevikku, sel
lesse õnnelikku aega, kus taas pole vastuolus t õ s i n e  ja k e r g e  
m uusika, kui pikka aega teesiks ja antiteesiks peetud. Taas loom uli
ku lt sellepärast, et pruugib vaid X IX  sa jandist kaugem ale m inevikku  
vaadata (pro kuula ta), kui kaovad piirid tõsise ja kerge vahel. A reng  
käib spiraali mööda.

A nnaks palju mõelda sellest m uusikakunsti arengu uuest tasandist, 
kuid üks on selge  — Tõnu K aljuste koor ja Olav Ehala trio on oma 
spirituaaliprogram m iga kõne all oleva nähtuse selge ja kaunis näi
de. S iin  tuleb kohe m eelde Rein Rannap, kes sam uti taolist kiiduväär
set «poliitikat» paistab tegevat n ing sam uti laia auditoorium i pä lvi
nud  on.

Ettekande professionaalne meisterlikkus nii dirigendi kui lauljate 
poolt. See seisneb nii tehnika valdam ises kui ka h ingestatuses, em otsio
naalsuses, ilma m illeta pole kunstis tõelist m eistrit, pole tegelikult üldse 
ku n sti. ,

Tundub, et Tõnu K aljuste algab ju s t sellest teisest poolest: kõige
pealt peab m õistm a, mida teos sisaldab, peab hingestam a iga fraasi 
ja  lõiku, küllap siis tuleb ka kaunis kõla ja m uu tehniline täpsus. Kes 
seda nüüd teab, kuidas töö ühe või teise loo kallal toimub, tulem us 
kontserdilaval on aga kaasahaarav, elam usrikas. See on kuulajale  
kõige olulisem. Kui saalis ei istu  konkursižürii heliharkidega kõrva  
ääres või siis absoluutse kuulm isega kriitik, pole ju tegelikult üks vee
rand- või pooletooniline eksim us veel tragöödia. Kõige olulisem  on, et 
higilõhna, m is sageli võõrastama võtab, pole selle koori puhul küll 
tunda. Kõik sünnib kergelt ja rõõm salt siinsam as kuulaja ees. Sam as

ei esine m ingit m uusikalist anarhiat — teose dünaam iline struktuur  
on ikka nauditavalt paika pandud, iga üksikosa ku jundus toetab ter
v iku t ja on enam asti välja prepareeritav kui näide kõrgest vokaalkuns- 
tist, hääle valitsem ise kunstist. K uuldavasti pidi kooris iga laulja  
enese mure olema, kuidas end hääleliselt vorm is hoida. Selge, et nii 
on proovide efek tiivsus suur; on võimalik töötada selle kõige olulisema  
kallal, mis kontserdil nõnda lummab, et tunned end iga lavalolijaga  
päris hea sõbra olevat.

Ka koor ja dirigent m õistavad teineteist hästi, koor järgib täpse ja 
tagasihoitud käeviipe kõrval ka vabam at, laulja jaoks raskem ini defi
neeritavat viibet. Kuid tullakse toime hoopis dirigenditagi, ja kui vir
tuoosselt veel («Vares v a g a . . .»  lisapalana 18. veebruari kontserdil)! 
K ohm etum ist ja segadust ei tekita  ka pisikesed viperused  — olgu siis 
vokaalset või instrum entaalset laadi. N eissegi suhtutakse loom inguli
selt.

Erksus ja reipus on «Ellerheina» kam merkoori alatised saatjad. Ei 
häbeneta m uusikalist nalja (m iniooper, «Geograafiline fuuga»), ja nii 
ei jää kättesaam atuks ka in im tunnete teine poolus — traagika (V . Tor
m ise «Raua needmine»). Siia  vahele mahub veel palju tunde- ja  tnee- 
leolunüansse. Koor ja dirigent leiavad need ja teevad kuulajale ta ju 
tavaks.

N iisugune on «Ellerheina» kammerkoor. Igal kontserdil elav,' liikuv, 
m itm ekülgne. Ja igal uuel kohtum isel uus, põnevust pakkuv, kuig i ikka  
vanaks heaks tu ttavaks jääv.

Meie kanoniseerutna kippuvas koorilauluharrastuses on see kollektiiv  
igatahes reform aaiorikuulsust väärt. L isaks m uule on ta ka popp. Mine 
tea, äkki tänu «Ellerheinale» saab kooris laulmine tudengite hulgas 
populaarseks. Seda koorilauljate kvantiteeti siis, m is peagi ka tohutu  
kõrgeks kvaliteediks saab!

U lm em õtteilt taas reaalsemate võim aluste juurde tulles soovim e peat
set taaskohtum ist «Ellerheina» kam merkooriga! T R IIN U  POO LA К

K o m som olikro onika
21. veebruaril TRÜ kom som olikom itees:

NLKP liikm ekandidaadiks soovitati Rein Napa (õ igu st. V k.), ÜLKNÜ-sse 
astusid  Mart Võsu (etteva lm istu sosak .) ja  Enn Kasak (füüsika II k .). Komitee 
arutas ajalooteaduskonna psühholoogiaosak. III k. ü liõp ilase  Heiki Ojala per
sonaalkü sim ust. H. O jalat karistati kom m unistlikule noorele vääritu  käitum ise  
pärast (v iib is  ka in estu sm ajas!) valju  noom itusega koos arvestuskaardile kand
m isega.

Tähelepanu, EÜE-lased! 7. m ärtsil kinnitab kom som olikom itee EÜE-78 vä lis- 
rühm ade k oosseisu . EÜE staabid ja regioonide sektorid on sel nädalavahetusel

koos E lvas.
Komitees on võim alik  tutvuda RSR-i poolt läb iv iidavate  poliitinform atsioonlde  

ja  loengute  näid istem aatikaga.

Ülikooli kom som olielu lähem at tööplaani käsitles Kalle Liiv. Üks säravam  
lü li ÜLKNÜ 60. aastapäeva täh istavate  ettevõtm iste ahelas on vahest planeeri
tav teatejooks, m ille  lähe on T aaralinnas, ankrum ees aga  defileerib m eie suure  
kodum aa pealinnas.

K. Liiv a lgatas ka kongressilt tu lnute m uljetekaskaadi detailsem a vahenda
m ise.

SO S -signaalik s annavad põhjust TRÜ klubis korraldatavad diskoõhtud, kus 
vohab ebauliõpilaslik  stiih ia . M ingid meetm ed on hädatarvilikud.

Komsom olikom itee pressisekretäriks on nüüd II kursuse ajakirjandusüliõpi- 
lane Kärt T õnisson , kelle su lest ilm ub selle  sem estri kom som olikroonika.

Ja
in im lapsest

Järsku tardus kõik — puna
põsksed memmed, autode ura ja 
pirukasaali m agus lõhn — mu 
ü m b e r . . .  Ma nägin: mina ja 
mu laps, me püüdsime üles 
Toomele tõusta. Mägi seisis jä ä 
kristallides, ent meil polnud 
imetlemiseks aega. Otsekui pöö
rased kraapisime küüntega 
klaassiledat seina. Rada veretas 
peagi me marraskil kätest, kuid 
me pidime, iga hinna eest pidi
me mäele tõusma . . .  Seal surid 
puud härmavaikuses ja aeg-ajalt 
rän tsa tas  midagi musta lumele. 
Seisin,, hing äkilisest tõusust ik
ka veel kinni, kui poiss veekalk-^ 
vel silmi mu juurde jooksis: 
«Issi, issi, Jaak  on surnud!» Nii 
ta seisis seal valuses pakases, 
mu poeg, pihus külmunud lind 
ja pilgus üks suur sõnatu pal
ve. Tema jaoks olin ainult mina 
see', kes võinuks maailma soo
jaks kütta — nii vähe vajas mu 
poeg! —, aga ma ei suutnud 
seda.

Lumi, lumi, ainult lu m i . . .  
Kunstimuuseum all vallikraavi 
ääres ja  s i i s . . .  vähihaigla, kus 
vaikselt hääbutakse. Nõnda läks 
kord mu ema. Emad sünnitavad 
poegi suurteks tegudeks — nii 
tean ma nüüd ja tahaksin te
maltki küsida, kas ta  seda juba 
siis teadis, kui sündisin . . .  Ema 
läks liiga vara, kallis, täna pead 
sina mulle vastama!

Kui hea, et ja lu tam a tulin. 
Ses vaikuses ja lumes leian oma 
.mõtetele paiga. Uks tu t tav  ütles, 
et midagi kergemat kui ülikoolis 
tudeerida on ette kujutadagi 
raske. Kuidas selle peale vaada
ta? Tunnen mõnikord, et kui 
oleksin varem teadnud, kui kee
ruline see elu siin on, siis po
leks söandanudki tulla. Kui liht
ne on kõiges kahelda, ent tarvis 
on integraali,  ilma usuta ei saa 
meist keegi. Ilma tööta, ilma a r
mastuseta, mis tööle sunnib, ei 
saa meist keegi. Kui paljude 
meeste mehelikkus sisaldub t ä 
napäeval ainult vahvas karva
kasvus, aga ilma usuta ei saa 
nemadki. Päikesetüdrukuilt , ted- 
retähtedega plikadelt am m uta
vad nad oma usu. ö ised  joob
nud tunnid, mil inimene, kellele 
oled öelnud «Kallis!», muutub 
prügikastiks, kuhu oma hinge 
sopast paljaks koorida . . .  Tüd
ruku ees, kes ise vajaks tuge, 
tüdruku ees, kes on ikka veel sii
ras kui laps, tüdruku ees, kel
lest saab varsti ema! Ainult tu 
gevad inimesed oskavad m äng i
da nagu lapsed, kalestunud hing 
üksnes lõhub või teeb valu. Se
da oskavad paljud. Kuidas võib 
haavata inimest, kes on andnud 
sulle tunda, mis on armastus?

Toomel tuleb ta minusse ta 
gasi, see, mis oli juba kadumas
— Maavaim, ja ma leian järsku, 
et mu jalge all magab tõesti lu
mine mägi, et mu kõrvu näpis
tab pakane ja et see punane pall 
seal ülal taevapeeglil — see on 
Päike. Kallis, hea vaim! et sa 
mind ka kivilinnas maha pole 
jätnud . . .  Nii peame kevadeni 
üheskoos vastu. Tõustes nüüd 
Inglisilla alt Toomele, naeratan 
päris tõsimeeli. Aga selles kohas 
peab ka kõige alatum inimene 
naeratama. Sest sünnitusmaja 
aknailt hõõguvad sulle vastu 
ootusärevad naisesilmad. Kas 
maailm on ta lapsukese vas tu 
võtmiseks valmis, kas maailm 
on juba küllalt soe või kordub 
hakipoja saatus — ärevuse ja 
lootusega puurivad naisesilmad 
möödujat.  Nad jätsid end minus
se. Kas oleme valmis?

TÕNU KARRO

, ,0 /g fa  tzintiis 

sandile
sõrmuse

28. veebruaril kell 18 toimub 
ph. auditooriumis 127 eesti kee
le ringi koosolek. Teemal «Ka 
eesti keeles on m äära tus  ja  m ää
ramatus olemas» esineb KKI 
grammatikagrupi juhataja  Henno 
Raj andi.



Noored teadlased ja tänapäeva õigusteadus
10.—17. veebruarini toim us M inskis esim ene ü leliid u lin e noorte tead laste  kool 

«Tänapäeva N õukogude õ igu stead u se  m etod oloogilisi probleem e». E estist võtsid  
s*lle  tööst osa  ülikooli noorteadlased õigusteaduskonna vanem õpetaja Jaan Soo- 
tak ja filosoofia  kateedri aspirant Igor Gräzin. V estlem e viim asega.

Mis tingis niisuguse ürituse?

Selline kool korraldati õ igus tead las te^  esmakordselt. Tähtsaima im
pulsi andis kahtlemata uus põhiseadus. On ju konstitutsioon mitte a i
nult põhiline, esmane seadusandlik akt, vaid temast lähtuvad õigus
teaduses ka paljud teoreetilised põhisuunad.

õ igusteaduse  mitmekesistumisega, õiguse ja õigusteaduse kande
pinna laienemisega kaasnevad uued uurimissuunad ja -meetodid. Kõik 
see esitab palju suuremaid nõudmisi ühtsele teoreetilis-metodoloogili- 
sele baasile; on vaja, et tihedas võras ei kaoks silmist teoreetilis-me- 
toodiline tüvi.

Ka ei saa sõ jajärgne noorte teadlaste põlvkond kiidelda omavahe
liste kontaktide rohkusega. Ühtekuuluvustunne, oma kolleegide ja nen
de probleemide teadmine-tundmine pole teaduses sugugi tähtsusetu. 
See on noorteadlastele kui «teaduse igiliikurile» (nii seal meie kohta 
korduvalt öeldi) lausa hädavajalik. Ette rutates võib Öelda, et meil 
sugenesid head kontaktid eriti Üleliidulise Juriidilise Kaugõppeinstituu- 
di kolleegidega, aga  ka seltsimeestega Moskva RÜ-st, Saraatovi Jl-st, 
Taškendi RÜ-st, kriminoloogiainstituudist jm. Muidugi ei jä tnud me 
külastam ata ka kolleege Valgevene RÜ õigusteaduskonnast.

Kuidas oli kool korraldatud?

Organisatsiooniline alus oli igati soliidne — kooli organiseerisid 
NSVL TA Riigi ja  Õiguse Instituut (selle direktor, NSVL TA korres
pondentliige Vladimir Kudrjavtsev oli kooli juhata ja)  ning ÜLKNÜ 
Keskkomitee. Kuulajateks 150 noorteadlast üle kogu Nõukogude Liidu, 
neist enamik juba kandidaadikraadiga.

Lektorite koosseisu võib pidada lausa unikaalseks: meile esinesid 
kõrge kvalifikatsiooniga teadlased, professorid-doktorid, kelle hulgas 
oli koolkondade juhte, üleliidulise ja  rahvusvahelisegi mastaabiga korü
feesid, alates juba mainitud TA korrespondentliikme V. Kudrjavtse- 
viga n ing lõpetades kas või näiteks dr. A. M ovtšaniga, kes võtab osa 
Nõukogude poole õigusnõunikuna Genfi läbirääkimistest strateegilise 
relvastuse piiramise alal.

õppetöö vormilt oli kool nagu  kool ikka. Peamiselt kuulasime loen
guid, nendele järgnesid seminarid sektsioonides n ing lõpuks vestlus
ringid.

Põhilised teaduslikud probleemid?

õigus teadus  areneb tänapäeval suures osas konkreetsetele erimeto- 
doloogilistele distsipliinidele toetudes (loogika, küberneetika, m ate
maatika). Ju t t  pole mitte niivõrd näiteks matemaatika erirakenduste 
(kasvoi statistiline andmetöötlus) sissetoomisest õigusteadusse, kui
võrd teatud matemaatika tervikharude (kaasaegne algebra, graafide ja 
mängude teooria jne.) rakendatavusest. Nendel küsimustel peatusid 
paljud lektorid, näiteks prof. A. Vassiljev, prof. S. Bratus, dr. V. 
Kazimirtšuk. Eriti imponeeris kuulajatele vastse õigusteaduse doktori 
N. Lazarevi (s. 1940) teravalt poleemiline laad ja  hiilgav loogika. 
Elavat huvi ära tas  prof. V. Nikitinski ettekanne prakseoloogia prob
leemidest (õpetus käitumise ja  selle reguleerimise efektiivsusest). Kü
berneetika põhiseadustele toetudes osutas ta tõsistele puudustele õi
gusliku reguleerimise mehhanismis.

Paljudest ettekannetest koorus välja terav vajadus täiustada õiguse 
teooria kategoriaalset aparaati; ka pole õigusteaduses kõik korras uute 
mõistete loogilise sidumisega. Ilma selleta asendub aga  mõistetega 
opereerimine skolastilise targutamisega, mis lihtsalt takistab õigus
teaduse arengut. Eriti teravalt astus mõistete sisu ähmastamise vastu 
välja prof. R. Halfina (mõisted nn. kitsamas ja laiemas tähenduses, 
millele on muide tähelepanu juhtinud ka meie prof. P. Vihalem).

Prof. V. Tumanov rääkis võrdlevast õigusteadusest, mis on seni
ajani kuidagi teenimatult varju jäänud. Prof. M. Sakarjan  analüüsis 
kodanike õiguste kaitset ametiisikute ebaseadusliku tegevuse vastu 
(konstitutsiooni § 58). Prof. N. Jurkevitš esitas mõtlemapaneva ja  
poleemilise ettekande abielu- ja  perekonnasotsioloogiast (nagu ta ü t 
les, tuleb lehvitada mitte musta hävingulippu, vaid punast hädaohu- 
lippu). Kõigest huvitavast ei jõuagi rääkida.

Mida peale õppimise veel koolis tehti?

Kool toimus rahvusvahelise noorsoolaagri « Ju n o sb  baasil ning see
tõttu oli meil küllaltki mitmekesine kultuuriprogramm. Käisime Hatõ- 
nis, samuti VSDTP I kongressi muuseumis. Minskis endas meeldisid 
kõige rohkem arhitekt Langbardi loodud valitsushoone ning ooperi- ja  
balletiteater. Olid tantsuõhtud ja diskoteek. Lõpuks valiti «Miss Ju- 
nost», millest noorteadlased võtsid osa igati soliidses vormis — moo
dustasid žürii.

Vestluse kirja pannud KAIA PAJU

SISEKERGEJÕUSTIKU HOOAJALT
Sisekergejõustiku hooaeg TRU kergejõustiklastele a lgas Tartu linna 

esivõistlustega kilehallis 2 4 . -2 5 .  jaanuaril .  Selleks ajaks oli enamik 
üliõpilasi oma sessioonimured murdnud ja  osavõtt kujunes rõõmusta
valt tihedaks.

60  m sprindis võimutses vabariigi esisprinter Gennadi Organov a ja 
ga 5,9. P raegune kehakultuuriteaduskonna IV kursuse tudeng on s a a 
vutanud hinnatavaid võite ka üleliidulisel areenil (võitis möödunud 
aasta septembrikuus 26 Bakuu komissari mälestusvõistlustel 200 m 
jooksu meistrinormi tähistava 21,0-ga). Kuulitõukes jäi Aleksander 
Tammerti tulemuseks 17.32. A. Tammert õpib G. Organoviga ühel 
kursusel ja on võtnud tõsiselt nõuks kevadel diplomeeritud kehakultuu- 
rispetsialistiks saada.

Tugevalt jooksid Alfred Pisukese käe all harju tavad keskmaaneiud 
1000 m: Iile Kukk (KKT III k.) 2.55,8 (halli rekord) ja  Maie Kalle 
3.00,1. Meeste 1000 m võitis NSVL juunioride sisevõistlusteks valmis
tuv Gennadi Bezrodnov (KKT II k.) a jaga  2.33,6.

V igastusest paranenud EPA tudeng Henn Piirisild viis ära võistluste 
paremale tulemusele väljapandud karika, hüpates kaugust 7.23. Lisaks 
võitis ta  kõrgushüppe, edestades Martin Kutmani õpilast Aivar Haani 
(KKT III k.). Mõlemad sportlased ajasid halli rekordit kordava 2.06 
napilt maha ja lõpetasid võrdse 2.00-ga.

Neidudest ületas kõrguse 1.71 farmaatsiaosakonna IV kursuse üli
õpilane Ülle Järvoja, edestades treeningukaaslast,  meistersportlast Maire 
Vakki (KKT III k.) 3 sentimeetriga.

Mõni päev hiljem sõitis ülikooli koondvõistkond Moskvasse trad it
sioonilisele nelja ülikooli matškohtumisele. See m atš  kandis 20. jä r je 
korranumbrit. Meie poolt tõrgeteta kulgenud heitluses saavutasime hin
natava II koha (võõrustajad Moskva RÜ-st olid endale esikoha t a 
ganud juba esimese päeva järel) Leningradi RÜ ees. Edu saabus alles 
pärast viimast ala — meeste kõrgushüpet,  kus võitis A. Haan: 2.00. 
Lõppjärjestus: Moskva RÜ — 229 p., TRÜ — 189 p., Leningradi RÜ — 
185 p., Tbilisi RÜ — 72 p.

Isiklikku rekordit 50 m jooksus kordas G. Organov (5,7 sek.). F inaa
lis vandus ta napilt alla Moskva 10,3-mehele V. Paraštšukile. Esikoha 
võitis A. Tammert kuulitõukes (17.05) ja Vello Akel (KKT IV k.) k au
g u sh ü p p es -(6.95), edestades mitut 7 meetri meest. Neiud kõrgushüp
pajad saavutasid kaksikvõidu, paremusjärjestus oli aga vastupidine 
kui Tartus: M. Vakk 1.71 ja Ü. Järvoja  1.68.

Paaripäevase puhkuse järel võistlesid ülikooli kergejõustiklased Tal
linnas «Kalevi» kilehallis, kus selgitati Eesti sisemeistreid. Et võistlu
sed olid individuaalsed, võis igaüks ise ala valida. G. Organov võitis 
kaks ala: 60 m 6,8 ja 300 m 35,7. Ainuüksi meeste sprindis-oli üle 40 
osavõtja. E t 400 m jooksjad startisid 100 m lühemal võistlusmaal, 
polnud Peeter Kukel ja  Ivar Hanverel erilisi raskusi kaksikvõiduga 
(513 ja 52,0). Mõlemad mehed treenivad Ants Nurmekivi juhendami

sel ja  valmistuvad suvel startima 800 m jooksus. (Ivar Hanvere oli 
800 m jooksus kolmas — 1.58,0.) Auhinnalisi kohti tõid veel meeste 
teivashüpe, kus V. Savvi ja  H. Vallimäe saavutasid 4.40-ga 2. ja 3. 
koha (R. Lindal 5.10), n ing  kuulitõuge, kus Viktor Lääts (m atem aa
tikat. III k.) hõivas teise koha 14.23. Kõrgushüppes kordas A. 
H aan  isiklikku rekordit 2.05. Teda edestasid T. Pahapill (2.15), H. 
Kask (2.12), A. Elerand (2.09) ja  mullu kehakultuuriteaduskonna lõpe
tanud ning praegu Viljandi «Jõu» värve kaitsev Rein Kurbas (2.05).

Naiste 800 m jooksus kaotas I. Kukk (2.17,3) T. Filippovale (2.16,7). 
M. Kalle oli 2.18,4-ga kolmas.

1500 m jooksus kordus sama — napilt võitis tallinlanna (ajad 
4.36,6 ja 4.36,8). Kõrgushüppes saavutasid  meie võistlejad_ jälle kak
sikvõidu: M. Vakk 1.70, T. Lelov 1.65. Kaugushüpes võitis Irina 
Stehhina 6 meetri naist Maie Laatsperat EPA-st (5.51 ja  5.46), kuid 
mõlemad pidid tunnistama Heli Mägi mäekõrgust üleolekut: 5.93.

NSVL juunoride meistrivõistlustel Minskis tuli G. Bezrodnov 1500 
m jooksus 9. kohale a jaga  3.59,0 (võitis A. Kalutski VNFSV-st 
3.54,4-ga).

Nädal valmistumist ja taas kohtusid Eesti tugevamad «Kalevi» kile- 
hallis selgitamaks «Kalevi» sisemeistreid.

TRÜ võistlejaist oli edukaim M. Kalle, kes võitis 600 m jooksu a jaga 
1.38,1. Jälle võistlesid M. Kutmani juhendamisel treenivad neiud esi
koha pärast kõrgushüppes. Meistritiitli võitis T. Lelov (1.65), kuigi 
M. Vakk («Jõud») ja  Ü. Järvoja  («Dünamo») ületasid vastavalt 1.70 
ja 1.65; kaugushüppe võitis I. Stehhina: 5.47.

Meestest saavutas  V. Savvi oma tänavuse parima teivashüppes: 
4.60, kaotades R. Lindalile poole meetriga. Edukas oli V. Akel kau
gushüppes, kes võitis uue isikliku rekordiga 7.04.

Äsja saabus rõõmustav teade Rjazanist, kus peeti ajalehe «Izvestija» 
linnade karikavõistluste poolfinaal. G. Organov saavutas  isiklikeks 
rekorditeks 60 m jooksus 6,6 ja 100 m jooksus 10,3, mis on ka meist
rinorm. Tartu linn jäi 10 võistkonna hulgas viiendaks.

Sisehooaeg pole veel lõppenud:
— 28. veebruaril ja  1. märtsil selgitatakse TRÜ kilehallis ülikooli pa

rim teaduskond. Võistlustest võivad osa võtta kõik, igal alal too
vad oma teaduskonnale punkte vaid kaks paremat;

— 12. märtsil toimub traditsiooniline kolmikkohtumine Rapla—Viljan
di—TRÜ II vahel; — .

_  18,— 19. märtsil on TRÜ kergejõustiklased kutsutud Tallinna TPI— 
TPedI—TRÜ sõprusvõistlusele;

— 2 7 . -2 9 .  märtsil toimuvad kergejõustikuosakonna võistlused ja sel
lega lõpeb ka sisekergejõustiku hooaeg..

Julget kaasalöömist ja  kaasaelamist!
HENN VALLIMÄE

TASAVÄGISELT
ja favoriiditondi kartuseta  möödu
sid avavooru kohtumised ülikooli 
korvpallimeistrivõistlustel.

Alagrupp «A»
Õigust. — m atem aatikat. 83:44
KKT III — keem iaos. 61:58

Kui mullusele parimale tuli ava- 
võit kergelt, siis lausa ennastü leta
valt mänginud keemikud vandusid 
teisele favoriidile, KKT III k. mees
konnale alla alles lõpuminuteil.

Alagrupp «B»

arstit. — spordim ed. 67:59
arstit. — m ajandust. 67:53
b io l.-geograafia t. — m ajandust. 59:48
spordim ed. — filo loog ia t. 92:40

Arstiteaduskonna meeskond alus
tas kohtumist kuulsate kolleegidega 
kindlalt ja  jäigi ette. Pühapäevases

m ängus aga saadi m ajandusteadus
konnalt võit kätte  alles pärast tu 
gevat lõpuponnistust. M ajandustu
dengid ei andnud lihtsalt punkti ära 
ka mullu kuue parema hulka kuulu
nud bioloogidele-geograafidele. F i
loloogide ja spordimeedikute koh
tumine kulges samuti punkt-punk- 
t i l t . . .  kuid ainult seisuni 10:10. 
Seejärel käis m äng  põhiliselt ühte 
korvi (filoloogide omasse).

Alagrupp «C»
KKT I — õppejõud 100:80
õppejõud — fü üsikaos. 88:60
ККТ П -  KKT 1 78:71

Laupäevases õppejõudude ja ke- 
hakultuuriüliõpilaste kohtumises 
olid võitjad lihtsalt tugevamad, 
teises m ängus aga olid õppejõud sa 
mavõrra paremad füüsikatudengeist. 
Avavooru küllap põnevaima (para

ku ka närvilisima) kohtumise pida
sid maha I ja  II kursuse kehakul- 
tuuritudengid. Poolajal õnnestus 
punktiga peale jääda noorematel, 
3—4 valesöötu teise poolaja keskel 
ja  vastaste  hingestatud, peaaegu 
veatu m äng aga muutsid selle lõ
puks 7-punktiliseks kaotuseks. Hiil
gas Paavo Russak, kes oma mees
konna kasuks tõi 48 punkti.

Naiskondade ainsas kohtumises 
võitsid matemaatikud ajaloolasi 
36:28.

Juba tuli ka loobumisi. Ajaloo
teaduskonna meeskond ja keemia- 
osakonna naiskond said mängupäe- 
vaks kokku vaid vastavalt  3 ja  4 
võistlejat. Kahju!

Eelseisev nädalavahetus on nais-

korvpallurite päralt. Meestest peab 
alagrupikohtumised ette ära vaid 
talilaagrisse kiirustav spordimedit- 
si iniosakonna võistkond.

Laupäeval, 25. veebr.
18 õigust.—majandust. (N)
19 spordimed.—biol.-geograa

fiat. (M)
20 KKT III — arstit. . (N)

Pühapäeval, 26. veebr.

16 KKT I—KKT III (N) 
17.10 matemaatikat.—m a

jandust. (N)
18.20 spordimed.—m a 

jandust.  (M) 
19.30 KKT II— filoloogiat. (N)

PR IIT  JÕGI

Kriminoloogia laboratooriumi
järjekordne ettekandehommik toimub pühapäeval, 26. skp. kell 12 pea
hoone aud. 307. Teemal «Kuritegevus Eesti NSV-s 1977. a.» kõneleb 
Eesti NSV Prokuratuuri Uurimisvalitsuse ülema asetäitja  R. Bergson.

N B !
MLÜ kõrgkoolide  

osakonna 
II kursuse kuulajad

1. märtsil toimub õppus Vanemui
se t. 46 ringauditooriumis (mitte 
keemiahoones).

Teatriklubi
Tartule teevad nime ülikool ja 

«Vanemuine». Needki kaks saavad 
õhtuti üheks. Üliõpilane arm astab  
teatrit — ta käib seal palju. Kuid 
peale «käimise» on ka teisi võima
lusi teatrikunstiga tegelda. Pole 
ju «Vanemuine» ainult teater ja  ta 
ei seisa ka oma praeguse koha peal 
igavesest ajast.  Arenguteed on pi
kad ja  käänulised.

Nende tutvustamisega tegi algust 
teatriklubi, teejuhiks dots. Valteri 
Bezzubov, kes räägib praegu vene 
draam a ja teatri ajaloost. Läbitud 
teelõik pole veel nii pikk, et järele 
ei jõuaks. Ootame kuulajaid! Igal 
teisipäeval kell 20.15 ph. kella all.

Tähelepanul
õppejõududel ja  vanemate kur

suste üliõpilastel on võimalus suu
satamise VTK norme täita 27. ja  
28. veebruaril. S ta r t  kell 16.30 E m a
jõe suusabaasi juures.

Kehalise kasvatuse ja 
spordi kateeder

Alpinism
Kõigil, kes soovivad tegelda al

pinismiga, palume koguneda kolma
päeval, 1. märtsil kell 8 Gagarini 
t. 1 aud. 202.

Klubi juhatus

Suusavõistlused
TRÜ spartakiaadi suusavõistlused 

on eeloleval kolmapäeva) ja  nelja
päeval (1. ja  2. märtsil) .

1. märtsil peetakse individuaal- 
võistlused naistele 5 km ja meeste
le 10 km distantsil. S ta r t  on ava
tud linna ujula juures kell 15.30— 
18.30.

2. märtsil antakse teatesõitude 
s tart kell 16 lauluväljaku taga, 
dendropargi alguses.

NB! V õistluspaigad ' on erinevad, 
mitte eksida!

Spordiklubi

AMETIÜHINGU JA 
KOMSOMOLI 

KULTUURI SEKTORITE 
JUHATAJATE 

KOOSOLEK

toimub 3. märtsil kell 20 komso
molikomitees.

NB! Kaasa võtta kevadsemestri 
tööplaanid!

Uusi trükiseid
Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 

Vihik 444. Совершенствование финансо
вого механизма в управлении народным 
хозяйством (Теоретические схемы АСУ- 
финансы предприятий) I. Труды по 
экономическим наукам XXVII. Tartu 
1978, 106 Ik., 400 eks.. 85 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli Toim etised. 
Vihik 446. Eesti keele sõnavarastatistika  
probleem e. Töid keelestatistika ala lt. III. 
Tartu 1978, 154 !k„ 600 eks., 1 rbl. 80 kop.

S. Baron, E. Jürim äe, E. Reimers. 
M atem aatilise analü üsi praktikum II. 
Teine, parandatud trükk. Tartu 1978, 
264 lk., 750 eks. 35 kop.

B ioloogia-geograafiateadtiskonna ÜTÜ 
töid 1977. Tartu 1978, 158 lk., 250 eks., 
60 kop.

J. Könks. Aasia ja Aafrika m aade  
u u saeg . III.  Tartu 1978, 58 lk., 300 eks., 
10 kop.

N B !
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- 
дарстенного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР,
H ans Heidem anni nim. trükikoja trukk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbr!. 
hind 2 kop. Teil. nr. 849. MB-01065.



R e k to ri k ä s k k iri
Rektor tervitas Nõukogude armee 60. aastapäeva puhul endisi sõja

mehi ja  kõiki neid, kes oma aktiivse sõjalis-poliitilise kasvatustööga 
süvendavad noorte patriotismitunnet. Kiituse pälvisid järgmised selt
simehed: major Vladimir Torgovnikov, kapten Valeri Grigorenko, major 
Vladimir Kotov, alampolkovnik P jotr  Ljavinskov, polkovnik Sergei 
Ivanitštšev, õppemeister Galina Melamed, õppemeister Vladimir Sinods- 
ki, üliõpilased Vello Sild, Vladimir Novak, Mati Puusepp, Tõnu Mil
ler, Ago Kutsar, Raivo Vare, Andres Nuuma, Leonid Roitman, Jaan 
Susi, Agu Vissel, Vladimir Rozengaus, Eevi Kaljula, Juli Feldman, Jaan 
Penjam, Tõnu Tambur, Valdek Järvepõld, Meelis Miider, Aavo Põhjala, 
Toivo Kallaste, Sergei Jegorov, Aleksander Zalõbin, Laur Linask, Leon 
Glikman, Halvar Mändsaar, Juri Börodin, Andres Müürsepp, Fjodor 
Sosenkov, Ago Tiiman, Raul Vatsar, Vambola Kase;

ajalooteaduskonnast vanemlaborant Vladimir Kilk, dotsendid Mih
hail Kotik, Andres Pärl, Jaroslav Raid, vanemõpetaja Henno Kaidro;

ühiskonnateaduste kateedritest professor Mihhail Bronšteinj dotsent 
Ervin Kivimaa, prof. kt. Ivan Voikov, dotsent Aleksander Blumfeldt, 
prof. kt. Rem Blum-Russak;

õigusteaduskonnast prof. Abner Uustal , dotsendid Edgar Salumaa, 
Julius Adojaan, Jüri Jegorov;

matemaatikateaduskonnast mehhaanik Alfred Narusing, dotsent Hei
no Türnpu, osak. juh. Peeter Eelma, aspirant Toivo Leiger; 

keemiaosakonnast prof. Viktor Palm; 
administratsioonist Albert Aavakivi,
Teadusraam atukogust arhiivi juhataja  Erna Russak; 
füüsikaosakonnast dotsent Leonid Uibo, vaneminsenerid Aleksander 

Zalivin ja Aleksei Zahharov, mehhaanik Movša Michelson;
arstiteaduskonnast professorid Robert Looga, Leo Päi, dotsendid 

Zinaida Saar, Heino Hanson, vanempreparaator Feliks Valge, assis
tent Joel Aasav;

kehakultuuriteaduskonnast vanemõpetaja Ants Pilt, Feliks Purre, 
Jevgenia Uibo;

m ajandusteaduskonnast dotsent Eugen Kaitsa, laboratooriumi ju 
ha ta ja  Elmar Haljaste; 

filoloogiateaduskonnast prof. kt. Juhan Peegel, dots. Karl Taev.

Füüsikud analüüsisid 
sessiooni tulemusi

Komsomolikroonika
28. veebruaril TRÜ komsomoliko

mitees: NLKP liikmekandidaadiks 
astumiseks anti soovitus m atem aa
tikateaduskonna II kursuse üliõpi
lasele, teaduskonna komsomolisek
retärile Kalle Kulbokile.

Arutati organisatsioonilisi küsi
musi. ELKNÜ TRÜ komitee otsus
tas  moodustada juurde sekretäri 
mittekoosseisulise asetäit ja  koha 
organisatsioonisisese töö alal. Sel
lele kohale valiti senine õigustea
duskonna komsomolisekretär, 
ELKNÜ Keskkomitee büroo liige 
Madis Kallion. Filoloogiateaduskon
na komsomolibüroo uueks sekretä
riks kinnitati žurnalistika II kursuse 
üliõpilane Erki Berends. Kaks aas
ta t-fi lo loogide komsomolielu juhti
nud saksa fi loloogia V kursuse üli

õpilane Ruve Šank pälvis komso
molikomitee tänu tehtu eest.

Kuulati sõjalis-patriootliku mat- 
kaklubi «Patrioot» presidendi Lem
bit Laja ülevaadet Leninliku Komso
moli 60. aastapäevale pühendatud 
talituriaadist.  Talituriaadi läbivii
mine kiideti komsomolikomitee poolt 
heaks. Klubi juhtkonnale anti konk
reetseid soovitusi töö edasiseks kor
raldamiseks.

Krakovi välisrühma komandöriks 
kinnitati Raivo Palmaru (ajaloo 
V k.), komissariks Hallar Lind^ (õi
gust. V k.). Debreceni välisrühma 
komandöriks kinnitati m ajandustea
duskonna dots. M. Miljan, komis
sariks õigusteaduskonna III kursuse 
üliõpilane Tiit Kullerkupp.

Füüsika-keemiateaduskonna nõu
kogus ja füüsikaosakonna metoodi
kakomisjonis arutati talvise eksa
misessiooni tulemusi. See oli füü- 
sikaüliõpilastele esimene sessioon, 
millal nende töö tulemusi vaeti Tä
he tänava  uues õppehoones. 85%- 
line õppeedukus on füüsikaosakon
na kohta küll saavutuseks, kuid üli
koolis tervikuna siiski tagasihoid
lik.

Kahtlemata aitas füüsikaosakon
na õppeedukuse tõusule kaasa val
dava osa õppetöö üleviimine füüsi
kahoonesse. Tunniplaan muutus 
kompaktsemaks, vähenesid läbi lin
na jooksmised ühest õppehoonest 
teise. Praktikume sai sisustada 
ots tarbekamalt. Kuid leidub veel re
serve õppetöö edukamaks organi
seerimiseks. Tunniplaan ei ole prae
gustes tingimustes kaugeltki ide
aalne III ja  IV kursuse üliõpilastel. 
Põhjuseks on asjaolu, et III kursu
sel üha keerulisemaks muutuva füü
sika praktikumi ja IV kursuse eri- 
laboratooriumi tööd toimuvad ikka
gi väikestes rühmades. Seetõttu on 
osal õpperühmadel mõnel nädala
päeval lubamatult suur koormus. 
Niisugune olukord kujunes välja 
seetõttu, et füüsikahoone valmimise 
ajal muutusid ehitustööde hinnad ja 
õppehoone anti füüsikutele üle mai
nimisväärse «kaasavarata», s. o. il
ma uue aparatuurita. Füüsikaosa
konna parteiorganisatsiooni üld
koosolekul käesoleva aas ta  jaanua
ris arutati tekkinud olukorda ja  ka
vandati ettepanekud osakonna ma- 
teriaalbaasi tugevdamiseks.

Analüüsides eksamisessiooni tule
musi kursuste kaupa, osutus, et 1 
kursuse üliõpilastele on kõige roh
kem raskusi tekitanud matemaatili
ne analüüs, milles õppeedukus oli 
vaid 81%.

T eatavasti arutati m atem aatika õpe
tam ise olukorda TRÜ-s ülikooli nõuko

gu koosolekul veebruarikuu a lg u l. Koos
oleku vastava t päevakorrapunkti ette
va lm istavas kom isjonis osa lesid  ka füü
sikaosakonna õppejõud, kes tu tvusid  
m atem aatika õpetam isega füüsika eri
a la  ü liõp ilaste le. S e lgu s, et arvestatak
se  veel vähe eriala spetsiifikat. Näi
teks vaatam ata füüsika-keem iateadus
konna dekanaadi taotlu sele  jätkati sü 
g issem estril Ikkagi m atem aatilise ana
lüü si kooslugem ist füüsika ja rakendus
m atem aatika I kursuse ü liõp ilaste le. 
Nende erialade õppeprogramm id on küll 
sarnased, kuid m itte sam ad. Uue füü
sikahoone tin g im ustes (kuhu ka loen 
gud olid süg issem estriks õ ig ea eg se lt  
planeeritud) se llega  leppida ei ole v õ i
malik, sest primaarne on ikkagi spet
sia listi ettevalm istam ise kvaliteet.

Tutvum ine m atem aatika õpetam isega  
füüsika eriala I kursuse ü liõp ilastele  
näitas, et ei o le  su juvat ülem inekut 
keskkoolikursuselt ü liköolikursusele. Ar
vestada tuleb seejuures asjaolu , et ena
mik füüsikaosakonda astujaid on eks
perim entaatori orientatsiooniga (h u vi
alaks näiteks elektroonika). N eile tu leb  
programmi teesi «füüsika kui m atem aa
tiliste  m õistete kujundam ise allikas»  
eriti reljeefselt esitada.

Tahaksime loota, et TRÜ nõuko- 
kogu otsuse alusel paraneb edaspi
di tunduvalt matemaatika õpetamise 
olukord. Selle otsuse alusel tuleb 
füüsikaosakonna koordineerival ka
teedril (teoreetilise füüsika katee
der) töötada koos matemaatikatea
duskonna kateedritega välja töö
programmid, mis arvestaksid füüsi-, 
ka eriala vajadusi.

Tööprogram mide koostam isel on vaja  
lähtuda sellest, et peam ine on õpetada 
füüsikutele arvutusoskusi. N üüdisaja  
teaduse- ja tehnikarevolutsiooni komp
litseeritud tin g im u stes ei o le  enam  kah
juks võim alik ta v a lisest füüsikaüliõpi- 
la sest koolitada ka m atem aatiliste m õtte
käikude fin esside tundjat. Füüsiku ü les
anne on orienteeruda füüsika p eensus
tes, kasutades seejuures oma arvutus- 
oskust eksperim endi analü üsil või uute 
teoreetiliste tu lem uste saam isel, öe ld u  
illu stratsioon iks toom e võrdleva näite  
elektroonikainsenerist, kelle  ülesandeks 
on laserite  konstrueerim ine või katseta
m ine. Laseri töötam isel on põhiprint
siibiks indutseeritud k iirgus. Kuid selle  
kiirguse hu vitavate om aduste (näiteks  
see, et indutseeritud k iirgu se footon le 
vib sam as suunas kui teda esilek utsu- 
nud footon) tõestam ist saab rangelt

läbi v iia  ainu lt fü üslkad istsip lü n ls, m i
da nim etatakse kvantelektrodünaam f- 
kaks. T avalise Inseneri m atem aatiline  
ettevalm istu s el o le  p iisav  kvantelektro- 
dünaam ika om andam iseks. Seda d istsip
liin i loetakse a inu lt üksikutele fü üsika  
eriala ü liõp ilastele  erikursusena. Ometi 
ej sega  (ega  el toh igi segad a) nende  
toestuskäikude puudum ine inseneri edu
kat töötam ist kvantelektroonlka va ld 
konnas.

Füüsikaosakonna II kursusel oli 
raskusi üldfüüsika elektriosa eksa
mi sooritamisega, seda eriti eesti 
õppekeelega rühmas (õppeedukus 
82% ).  Selle õppeainega on äpardu
mist varemgi olnud. On vaja, et 
üldfüüsika kateeder seostaks ka
teedris tehtava kõrgkooli uurimise 
alase plaanilise teadusliku töö füü
sikaosakonna ees seisvate konkreet
sete ülesannetega õppetöö alal.

Vanematel kursustel (eriti IV) 
jä t tis  soovida õppeedukus spetsiali- 
seerumisainetes (näiteks pooljuhti
de füüsikas 75% ). Teaduskonna 
nõukogus soovitati profileerivatel 
kateedritel tä iustada nende aine 
õpetamise metoodikat ja vajaduse 
korral korrigeerida programme (mis 
tuleb loomulikult nõukogus kinni
tada) .  Ka peaksid profileerivad ka
teedrid, kelle juures üliõpilased tee
vad ühtlasi ka kursusetöö, ise roh
kem tähelepanu pöörama õppedist- 
sipliini kindlustamisele. Profilee
riva kateedri selline tegevus peaks 
oma vahetu seose tõttu olema ope
ratiivsem kui dekanaadi sekkumine 
asjasse. Dekanaadil jääks sel moel 
rohkem aega nooremate kursustega 
tegelemiseks.

Niisiis reserve füüsikaosakonna 
õppeedukuse edasiseks tõusuks lei
dub. Ja  kui ka veel osakonna kom
somolibüroo lööks agaram alt  kaa
sa õppedistsipliini komisjonis koos 
partei- ja  ametiühinguorganisats i
oonide esindajatega, võiks loota 
jä tkuvat edu tulevikuski.

JÜRI LEMBRA

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka pedagoogilise 

$a teadusliku töö ja aktiivse ühis
kondliku tegevuse eest ning seoses 
50. sünnipäevaga autasustati  TRÜ

poliitilise ökonoomia kateedri prof. 
kt. majandusteaduse doktorit VAM
BOLA TÜRKI ja zooloogia kateed
ri juhata ja t  bioloogiakandidaat! 
dots. HARRI LINGI ministeeriumi 
aukirjaga.

N B !
^  Nalstepäevakäskkiri ilmub jä rg

mises lehes; naistepäeva erima- 
terjalid on  2. ja  3. Ik.

#  Umar ANVELDI joonistus
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Eks naiste tööl ole vahel üldse 
see viga, et ta nähtam atuks kipub 
jääma. Ja mitte: ainult oma pere 
piires, vaid ka suuremates, näiteks 
ülikoolipereski on selliseid sõna 
otseses mõttes tähelepandamatuid 
ameteid.

Ühel sellisel töötab M arta Valk. 
«Kas töö väsitav ei ole?»

«Eks harjumüselgi ole oma osa. 
Kui esimesed raskused-kohanemised 
möödas, kui töö istub, siis ei jää  
ka arm astus ameti vastu tulemata.»

Käin ruumis ringi ja torgin enda 
arvates oma tulevasele ametile au- 
tegeva hoole ja uudishimuga mulle 
tundmatuid monstrumeid.

«Mis see peab tähendama?»
«Need automaadid ühendavad lin

na ja ülikooli ilma minu abita. 
Täringi tekib sellest, et keegi pa
rajasti telefoniketast keerutab.»

See on siis selge. Aga Marta V al
gu tõeline tööpost on üsna väike
ses, üht lauda ja tooli mahutavas 
ruumis klaasi taga.

«Telefonisti töö paistab mulle üs
na kiiret reageerimist nõudev ja 
väsitav, aga samal ajal ka ükslui
ne. Pealegi üksinda vahetuses?»

Minu vastas is tuv hallipäine n a i

ne naeratab mu küsimuse peale, 
võib-olla imestunultki. Taipan nüüd 
isegi, et eaka naise jaoks pole see 
töö ei üksluine ega igav, vaid liht
salt rahulik, ootamatusteta ja mis 
põhiline — ammu kätteõpitud.

«Klientidega rääkides vihastuda 
ja ärrituda ei tohi, liigutused pea
vad tõepoolest kiired olema ja 
numbridki peas.»

Heidan nüüd tähelepanelikuma 
pilgu mind harilikult kiilmaksjätnud 
plakatile uksel. Jah, need kolm 
numbrirodu, igas umbes sada 
numbrit, peavad küll selged olema. 
Need ju kõik ülikooli telefonid.

«Viimastel päevadel saime, ühe 
telefoni juurde. Tiigi tänava õppe
raamatukogul on nüüd ka telefon 
numbriga 679.»

Tõepoolest, kui 32 aas ta t  üht töö
kohta pidanud, nagu M arta  Valk, 
ega siis enam äraminekule mõtle.

«Sellest on nüüd üle 20 aasta  t a 
gasi, kui ülikooli telefonikeskjaama 
praegustes ruumides oli kahetoaline 
korter, kus mehega elasime. Tema 
oli tol ajal komandant, mina tela-r 
fonist. Nii et praegu töötan oma 
endises korteriä>T^ökohta pole ku
nagi vahetada tahtnüd. Pealegi on

ülikoolirahvaga meeldiv suhelda.»
Kuulates mõtlen kadedusega, kas 

mina oma ülimate ootam atustega 
ülepaisutatud elukutset küll nii 
kaua suudan armastada. Töötada 
alati heameelega, ilma kahtluste ja 
peamurdmiseta, kas ja kuidas üldse 
mõni amet kellelegi vajalik o n . . .

«Pensionile küll veel jääda ei t a 
haks, kuigi aastaid 65. Kollektiiv 
on meil väike — kolm inimest, aga 
nendest hakkaksin kindlasti puu
dust tundma.»

«Aga vahetustega töö, kas see po
le ebamugav?»

«Üksiku inimese jaoks pole ehk 
seegi oluline. Põhiline on, et kino, 
raam atute  ja  kammerkontsertide, 
jaoks on ikka aega.»

Olen noor tüdruk ja  tahan veel 
kangesti palju küsida. Küsingi. 
Kuni õnneks taipasin silmi üles 
lüüa ja näha, et kell juba kolman
dat ringi veab minu tulekust saadik.

Vabandan oma sissetungimist ja 
liigset lobisemishimu rohkem viisa
kuse pärast,  sest arvan, et kutse ik
ka jälle külla tulla oli siiralt mõel
dud.

KAI LEPIK

K uid as su h tu te  iiliõpilasabielusse?
Perekond ja abielu on viimastel aastatel mitmes 

kaliibris kirjameestele tulusaks leivanumbriks ol
nud. Meie leheski on asjatundlikumad tulevikku en
nustanud ja sel pinnal lahinguid löönud. Kellel õi
gus — jäägu  see aja otsustada.

Üliõpilasperekonnast ja  -emast, tema lastest ja  
muredest on ka selles lehes juba ju ttu  olnud. Küll 
ei tee küllale liiga, ja huvitav oleks vaadata, mis 
paari aasta jooksul m uutunud on. Naistepäeva aegu 
polegi see teema ju  nii kohatu: umbes 360 meie 
naisüliõpilast on abikaasad ning ülejäänutel selleni 
jõudmine lähemas või kaugemas tulevikus.

Esitasin üheainsa, pealkirjas toodud küsimuse 
sünnitusabi ja  günekoloogia kateedri juhatajale  pro
fessor Kadri Grossile, haldusprorektor Ülo Saagile 
ja mõnele üliõpilasele. Viimased olid valitud kõik 
IV kursuselt,  sest siin ehk perekonna loomine kõige 
aktuaalsem. Haldusprorektori vasta jaks valimine on 
seotud probleemiga, mida sisaldavad kõik ülejää
nud vastused. Selgituseks olgu veel öeldud, et koik 
vasta jad  olid üksteisest täiesti sõltumatud, sellepä
ras t  olgu toodud ka vastused tervikuna, kuigi nad 
mõnes osas kattuvad.

Prof. K. Gross: «Arvestades, et õpingud kestavad 
5—7 aastat,  on üliõpilasabielu loomulikult õige ja 
põhjendatud. P ara tam atu lt  üheaegne perekonna 
loomine ja kõrgema hariduse taotlemine seab noor
te ette rea probleeme ja raskusi.  Esmajoones ker
kib üles küsimus, kuidas oma perekonda planee
rida, millal oleks õige oodata perekonna juurde
kasvu. Emaks »saamine peaks toimuma enne 25. elu
aasta t  (selle all tuleb mõista esimese lapse sündi). 
Arstina tahaksin rõhutada vajadust ka üliõpilastel 
kasutada puhkust, mis on ette nähtud tulevasele ja 
noorele emale. Kui kõnelda raskustest,  siis need on 
mõlema abielupoole ülikoolis õppides seotud eel
kõige elamispinnaga. Kuidagi peaks siiski olema 
võimalik anda perekondadele ühiselamus tuba.»

Vallaline tü tarlaps filoloogiateaduskonnast: «Suh
tun mitte eriti positiivselt: pole ju tingimusi. See ei 
ole normaalne, et üks abikaasadest elab ühes linna 
servas, teine teises, laps aga hoopis kolmandas ko
has.. Siin on ka üks põhjus, miks ise olen nii kaua

viivitanud. Ja arvan, et see (halvad elutingimused) 
on sageli ka abielude purunemise üks põhjusi.»

Tütarlaps ars titeaduskonnast, kes vaid ühe kuu 
abielus olnud: «Kindlasti positiivselt, kuigi abikaasa 
elab üsna kaugel — Haapsalus. Kui oleks korter, 
siis tuleks ta muidugi Tartusse, seda enam et süg i
sel tahab siia õppima asuda. Perekonna juurdekasvu 
oleme plaanitsenud küll juba üliõpilaspõlves, praegu 
on õige aeg. Laps tuleb siis tõenäoliselt ikka vane
mate juurde viia — pole midagi parata, lastesõi- 
mekohta on raske saada.»

Aastase lapse ema fi loloogiateaduskonnast: «Suh
tuda võib mitmeti: kui on võimalus ühiselamus koos 
elada, siis on muidugi väga hea, rahule võib jääda 
ka, kui saad korteri (kui saad!), aga 30 rubla toa 
kese eest maksta on liiga palju, kui mõlemad saa 
vad ainult 40 rubla stippi. Olen hakanud mõtlema, 
et enne on tarvis vastavaid majanduslikke tingi- 
tnusi, alles siis võib abielluda. (Enne abiellumist 
ma nii muidugi ei mõelnud.) Lapsest on aga suur 
rõõm, ehkki ta nii kaugel on. Elangi tsüklis 3 päeva 
kodus Valgas ja 4 päeva Tartus. Hea, et ema on 
kodus ja  nõus hoidma. Jah, üldiselt võib suhtuda 
heakskiitvalt, ainult kui poleks seda e lam ism u re t . . .»

Pooleaastase staažiga  isa: «Muidugi positiivselt: 
see on ju õige aeg perekonna loomiseks,.seda enam, 
et paljud ei tule ülikooli otse keskkoolist. Minu abi
kaasa on juba ülikooli lõpetanud ja  praegu, pärast 
lapse sündi, aastasel puhkusel. Ülikoolis õppivatel 
emadel aga ei ole seda tihti võimalik kasutada. Ei 
tea, mis meistki järgmisel aastal saab: vanaemal ei 
ole kuidagi võimalik meie poja järele vaadata. Tõe
näoliselt pean seda tegema loengute arvel.»

Haldusprorektor (J. Saag: «Abielu iseenesest ei ole 
minu meelest mingi küsimus, kuid küsimus on kind
lasti sellega kaasnevad elukondlikud tingimused. 
Tean neid ja isiklikult tunnen_ kaasa, kuid esialgu 
me kuidagi aidata ei saa, eelkõige on tarvis aidata 
«tänavalolijaid». Kuid võib-olla üliõpilased ise o t
sustavad selle küsimuse: on nõus vähendama koh
tade arvu ühiselamutes perekondade heaks.»

ESTER SANK

L u ts i ra h v a la u lik
A g a ta  Jakim enko

„M ina  teen ikka tööd  
süd a m e ga “

Igal 
hom m ikul

Raske uks vajub tumeda m ü tsu 
ga kinni, kellaosutid tõttavad näi
tam a veerandit. Peahoone. Tavaline 
hommik. Tavaline hommik, milles 
oleme harjunud tegema ikka tav a 
lisi toimetusi, mõtlema ehk samu 
mõtteidki. Seisame lehesappa, kur
justame vaheletrügijatega, tusatse- 
me, kui jus t  seda lehte ei ole. A ja
lehed, postkaardid, ümbrikud, lehed, 
lehed. Tamara Aleksandrovna Zoli- 
na — kas me tfemale mõtleme, või 
palju me temast üldse teame siin 
hommikuses lehesabas? Temast, kel
leta poleks meie hommikusi lehti. 
Paraku ongi nii, et tavalisemalt 
m ärgatakse  neid, keda pole, kui 
rteid, kes alati kohal.

Neli aastaringi sai veebruaris 
täis ajast,  kui Tamara Aleksandrov
na ülikoolis lehti müüma hakkas. 
Kusagil mujal ta nüüd enam tööta
da ei tahaks. Ei tahaks lihtsalt sel
lepärast, et talle meeldivad üliõpi
lased. Meeldib, kui noored on tema 
ümber. Tullakse, päritakse. Tõesti, 
neid minuteid pikas päevas, kui 
keegi leti ees ei seisaks, on vist 
õige vähe. «Edasi», «Noorte Hääl», 
«Sirp ja Vasar», «Pravda» — need 
on lehed, mida kõige enam oste
takse, aga muidugi ka kõike muud, 
mis siit leida.

Igapäevased ostjad?
«Paljusid tunnen juba nägupidi, 

tean ette, millise lehe keegi ostab,» 
ütleb Tamara Aleksandrovna ja  
naeratab. «Miks ei peaks ma teid 
tundma, olete ju mulle kõik a rm 
sad!»

Jah, seistes hommikuses lehesa
bas, võiksime ja  peaksime mõtlema 
ka temast, inimesest, kes teeb sü
damega oma igapäevast tööd. U la
tades kahekopikalist võiksime öel-

Agata Jakimenko, vasakult seisavad tema pojad Jaan, Ludvig ja 
Jeesp, Agata kõrval istub mehevend August.

S. Sommeri foto 1931. a.

da ka paar tänusõna. Naistepäeval 
ja igal hommikul, kui peahoone kel
la osutid ruttavad näitama veeran
dit.

ANNE RAISTE

1971. aasta 6. juunil helilindistas dots. Aino Valmet lutsi murrakut 
Kirde-Läti Ludza rajooni Kirbuküla (Skirpani küla) parimalt keeleju- 
hilt Jeesp Jakimenkolt,  lutsilaste rahvaluule ühe väljapais tvama tund
ja  Agata  Jakimenko pojalt. Selle filoloogidele tähtsa  sündmuse juu 
res viibisid TRU õppejõud Huno Rätsep, Tiit-Rein Viitso, Ellen Uus
põld, Ellen Turu, Tiiu Ojanurme ja  allakir jutanu. Varem käisid siin 
kahel korral helilindistusi tegemas KKI töötajad Hella Keem ja Salme 
Nigol. Jakimenkot külastasid ka professorid E. Laugaste ja S. Vahtre.

1882. aasta  ühel tuisusel märtsiõhtul sünnitas Anton Nikonovi (Loss
manni) perest pärit 33-aastane Agata  Jeespi, selle tulevase hästi maa- 
värki kõneleva mehe, kes andis kuni surmani 1973. aastal teadlastele  
keelelisi, rahvaluulelist etnograafilisi ja  ajaloolisi andmeid.

Tollal olid juba paljud lutsi eestlased hüljanud oma «maakeele», 
ent Agata kõneles oma kolme pojaga kogu ’pika eluaja vaid lutsi m ur
rakut.

85 aas ta t  tagasi ilmus Kirbukülla folklorist Oskar Kallas. Poodnik 
Haim juhatas  ta tragi Agata juurde. Kui Kallas tegi ju t tu  «maalau
lust», vastas Agata rõõmsalt, nähes enda ees 25-aastast «ilozat, pu
hast ezändäpoiga»: «Ooda, ma kutsu Jurango  M agda. Meil lät helü 
höste ütte. Toori /s iis/ laulam: Kaskee-kaskee! Raudkäzi гака /koera/ 
sälähn, põksaja /peiupoiss/ põdra sälähn, kozilanõ koodi sälähn, mörz’a 
mõõga sälähn.»

Kallas läks A gataga  kaasa. Nood said vaevalt külatänavale, kui nen
de poole tormas kurjade nägudega kari naisi, kes vehklesid rusikatega 
ja karjusid. Külas oli lastel kõhutõbi ja  nüüd oli koolerakülvaja käes. 
Ei aidanud Vitebski kubermanguvalitsuse poolt Kallasele antud do
kument, mida külakümnik lugeda ei osanud, ega A gata  hoiatused. Kui 
Agatale näkku paisati, et tema viiakse esimesena tühjale maale, kus 
koolera on rahva ära hävitanud, naeris ju lge Agata: «Miil maad puop 
tessätiini, iibä /väga / hüä, et är lähätäs.»

Kolme tunni pärast sõitis külakümnik kohale ja  käsutas kuus laul
jat, nende seas ka Agata, vallamajja. Külas tõusis suur kisa ja ulu
mine: nüüd viiakse naised Piiterisse seebiks keeta! Vahepeal oli Haim 
näidanud külarahvale ühest kalendrist troonipärija pilti ja öelnud 
«maavärki»: «Kaegõ, kabõhõdzõ, kak-ras timä ezi tui Kirbuküllä?» See
juures rahustas  ja  lohutas poodnik nagu külakümnikki naisi, et neile 
saab ainult suur au osaks, kui nad «maajumala pualõ maavärki laul
va.» Kuningas mõistab kõik keeled, aga  «maakeelt» veel ei oska. Nüüd 
tahab ta seda Kirbuküla naistelt õppida.

öh tu l  saabusid lauljad külla tagasi, barankad nööriga kaelas ja 
taskud «tsukerkit» (kompvekke) pungil. Kui nutetud silmadega «jula» 
(poisike) Jeesp emale vastu jooksis, u latas Agata talle hõberubla ja 
lausus: «Unõhutkui (ära unusta) hüvvä maakiilt!»

Emakeele Seltsi esimese stipendiaadina Lutsimaal uurimisreisil vii
bides tutvusin A gataga  1921. aastal rukkipõimu ajal. 1925. aasta  heina
ajal võtsin fonograafirullile mõned tema laulud. Demonstreerisin neid 
Emakeele Seltsi koosolekul, kus viibis ka helilooja Richard Ritsing, kes 
Agata laule noodistas. Hiljem panin Agata Jakimenkolt paberile rah
valuulet mitmelt alalt, eriti rahvameditsiini. Agata täitis akušööri ko
hustusi kogu oma ümbruskonnas.

Et kodanlikul ajal oli vähe rahvaluule kogujaid, jäid Agata teadmi
sed tühjaks ammutamata. Paul Ariste tõi 1936. aastal Lutsimaale m ur
rakut uurima filosoofiateaduskonna üliõpilase August Sanga. Fašistlik 
Läti valitsus keelas folklorist Oskar Looritsal ja  minul pääsu meie hõi
mude aladele Lätti. Oskar Kallas töötas Londonis ja ta sai niipalju 
rõõmustada külmas onnis elunevat Agatat,  et saatis talle kalli villase 
kampsuni.

Agata suri 1936. aasta oktoobris ja  on maetud oma koduküla ääres 
asuvale kalmistule.

PAULOPRIIT VOOLAINE

*  Jüri LAANE fotod
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lõpetab öhe om a luu letuse Rein Sander, 
M iks kahele vestlu srin g ile , kus naised  
m eestest ja  mehed na istest kõnelesid , 
äkki n iisu gu n e pealkiri? P ealegi kui 
öh e soo esin dajail te ise  soo  kohta om a  
kindel arvam ine nagunii olem as. Mõtte- 
vahetu se ju tt ei olnud nii pidupäevane  
a g a  ühtigi, et iseen n ast enam  avastada  
poleks, et varjatud headust, ju lgu st, 
m õnda muudki om adust katte a lt vä lja  
tu ua  poleks. M õelgem  vahel se lleg i üle.

Siinkohal paluvad asjaosa lised  vaban
d u st nende tü tarlaste ees, kes eelm i
sel reedel kokku tulid: nim elt vedas 
tehnika alt ja  m eil ei jäänud muud üle, 
kui uued inim esed otsida. Viie 
noorm ehe m õttevahetust ju htis üks vas
taspoole  esin daja  ja noorm eestest vanim  
omakorda tü tarlaste vestlu srin g i. Nimed 
on m uudetud, ärge tu ttavaid  o ts ige . 
Veel võib öelda, et nende h u lgas oli 
rahvast õ igusteadu skon nast, ajaloo- 
osakonnast, ^bioloogia-geograaflateadus- 
fconnast ja  žurnalistlka eriharust.

N iis iis . N aisü liõpilane. M issugune ta  
an ja m issu gu sen a  teda näha tahetakse.

1 .
Riho; G. Naan on oma artiklis 
«Võim j‘a vaim» 1969. aasta  «Loo
mingus» toonud poiste kohta j ä r g 
mise näite: kui nad moodustavad 
jalgpallivõistkonna, tormavad esial
gu kõik ründama. Mõne aja pärast 
mõistetakse, et nii m än g  ei lähe, 
n ing  osa inimesi asub kaitsma. Vii
m ane on siis konservatiivne funkt
sioon, ründamine operatiivne funkt
sioon. Inimestel on need funktsioo
nid jaotatud eri sugupoolte  vahel. 
Näiteks naine peab säili tama pere
konnas mingit saavutatud taset, 
mees viiks seda aga edasi.
Valli: Milles naisüliõpilase konser
vatiivne funktsioon avaldub?
Riho: Toon niisuguse näite. Kui 
1905. aastal esimesed naistudengid 
ülikooli tulid, oli algul nende pä
r a s t  pahandusi ja  nad pidid peagi 
ä ra  minema. Mõne aja päras t  võeti 
naistudengid jälle tagas i ja  nüüd 
on neid meist mõnes teaduskonnas 
enamgi. Naised ei ole nii andekad 
kui mehed, nad pruugivad vähem 
alkoholi ja  teatud mõttes väljen
dabki see minu meelest sedasama 
konservatiivset funktsiooni. Ma ta- 
Aan öelda ka seda, et see on olnud 
ta  on naise põhifunktsioon, 
valli: Kas naine on siis ikka me
hest andetum?
Vello: Võib vist küll niiviisi väita.

Riho: On ju teada, et tüdrukud are
nevad teatud eas kiiremini kui poi
sid. Keskkooli lõpuks areng enam 
vähem ühtlustub, Peale selle on aga 
naise ja  mehe mõtlemisspetsiifika 
ikkagi erinev, ja  kuna enamik õpe
ta jaid .on naised, siis saavad temast 
paremini aru vaid enamarenenud 
tüdrukud.
Vello: Kui ülikooli tulevad ühe 
klassi poiss ja  füdruk, selgub pea
gi, et poiss on tavaliselt arenenuma 
mõttemaailmaga.
Tarmo: Kui me nii arvame, kas siis 
kõrgharidus üldse sobib naisele?

Tüdrukuid pääseb ju nagu 
nii ülikooli rohkem, sisseastumisek
samid ise tingivad seda.
Riho: Kõrghariduse saavad praegu 
väga paljud. See on mõnes mõttes 
isegi soodus jus t  naistele, kes on 
võimelised kauem vastu pidama. 
Ega muidugi ainult suurkool küll 
kõrgema haridusega inimeseks ke
dagi tee, pärast tuleb ennast  edasi 
harida. Praegu  on määravaks pea
legi diplom, ise seame eesmärgiks 
ikkagi tõelise harituse.
Tarmo: Kõrgharidus sobib naisele 
niipalju, kuipalju ta  ise tunnetab, 
et kõrgharidus pole veel see faktide 
kogum, mis eksamil vastata  tuleb, 
vaid see, kui palju üldse ainet en
nast ja  ümbritsevat mõistab.
Vello: Millegipärast me esitamegi 
naistudengile palju kõrgemaid nõud
misi kui endale, kuigi saame aru, 
e t  ta  on vähem võimeline järjepide
vaks tööks kui meie. Ta võib ju ra a 
matu taga  kauem istuda, aga ega 
tulemus alati kõige parem ole. 
Riho: öelge, kui palju te olete näi
nud «seminarkas» tõsiselt tuupivaid 
noorhärrasid? Ei ole ju. Naise kõrg
hariduse puhul tuleb lähtuda kahest 
aspektist: mida annab haridus vaim
selt ja  materiaalselt.  Lubab ju kõrg
haridus töötada teatud erialal ning 
see koos materiaalse küljega soo
dustab para tam atu lt  tema põhifunkt
siooni, s. o. konservatiivse funkt
siooni täitmist. Pealegi abielluvad 
paljud ja hakkavad lapsi kasva
tama.
Valli: Kas kõrgharidus ei ole naise 
abiellumisel mitte omamoodi takis
tuseks? Kui palju naisõpetajaid ja 
üldse filolooge vallaliseks on jä ä 
nud! See probleem on praegu o tsa
pidi kirjandussegi jõudnud, 
M. Traadi «Inger» ja A. Beekmani 
«Valikuvõimalus» näiteks.
Tarmo: «De Gustibusest» võib lu
geda, et naisüliõpilane tahab igal 
juhul, kõrgharidusega meest, mees- 
üliõpilased ei ole vähemalt ankee
dis niimoodi välja öelnud.
Valli: Mõne keskkooliharidus on ju 
kõrgemast vahel isegi üle,
Riho: Reeglina küll mitte.
Rein: Igatahes dr. Noormann soo
vitab neil poistel, kes tahavad kõrg
haridusega- naist võtta, õppida. 
Vello: Ma tahaksin kogu südamest, 
et mõni meie kursuse tüdruk poleks

ülikooli üldse sisse saanud. Kui ta 
hakkab juristina tööle, võib kasu 
asemel koguni kahju tuua. See ei 
kehti kõigi kohta, vastupidiseid näi
teid on hulga rohkem, seda enam 
torkavad aga need erandid silma. 
Tarmo: Tütarlapsed sobivad vist 
siiski ainult mõnesse teaduskonda. 
Riho: Oleksin ma dekaan, võtak- 
singi ülikooli ainult tüdrukuid, 
sest suure lõpetajate protsendi saab. 
Vello: Kui üliõpilasi rohkem mõtle
ma õpetada, võiks ka mõnest tüd
rukust rohkem asja saada, osa oleks 
aga  kindlasti sunnitud ära minema. 
Peeter: Kas filoloogiasse sobivad 
nad siis rohkem?
Riho: Mall on juba niisugune, et 
õpetajad on naised.
Valli: Ega sisseastumisel vist soo
lise sobivuse katseid ei tehta?
Riho: Soovitan üldse mitte teha." 
Mul hakkas kutsesuunitluse kursu
sel igav ning kui ma asja põhjali
kumalt uurima asusin, nägin, et see 
ala vajab veel sügava t tundmaõppi
mist.
Tarmo: Me arutame kogu aeg, kas 
tüdrukud ülikooli sobivad. Aga läh
tume sellest, et siin nad on. Kui
das nad on ja  missugustena me 
neid näha tahame?
Peeter: Üldiselt hoolsamad ja  kor
ralikumad kui meie.
Valli: Õpivad paremini.
Tarmo: Distsiplineeritumad. y- 
Riho: Küllap need omadused neilt 
ka midagi ära võtavad, eriti niisu
guselt,  kellel pole enesekriitikat. 
Noh, kui ta püüab teha kõike seda, 
mida igasuguste  plaanide järg i teha 
vaja. Valikuta aga  ei saa.
Tarmo: Mõned räägivad isegi seda, 
et tulevad ülikooli mehele saama. 
Riho: No need on erandid.
Valli: Kas ka suitsetav naisüliõpi
lane on erand?
Vello: Ma ei kannata  suitsetavat 
naist silmaotsaski, veel rohkem pur
jus naist.
Valli: Kas te ise suitsetate?
Riho, Rein, Vello: Jaa.
Peeter, Tarmo: Ei.
Valli: Miks sina võid, aga tema 
mitte? ^
Vello: See on esteetiliselt lihtsalt 
inetu. Ma püüan vähem või koguni 
üldse mitte tüdrukute juuresolekul 
suitsetada.
Valli: Küllap vist I— II kursusel on 
suitsetajaidki rohkem. Hiljem tõm
butakse tagas i ja  suitsetama jäävad 
siiski vähesed.
Riho: Et uues keskkonnas püütak
se uusi kombeid külge harjutada, 
võib seletada sotsiaalse mobiilsuse
ga, positsiooni muutusega.
Vello: Ei tea, mida suitsetavad tü d 
rukud ise silmas peavad, kuid nai
selikumaks nad sellest küll ei m uu
tu. Vähe sellest, mõni füüsiliselt 
maskuliinne tüdruk püüab käitumi
se ja riietumisega oma mehelikkust 
koguni rõhutada.
Tarmo: Naised kannavad ju nüüd

pikki pükse.
Vello: Püksid üksi et tee veel ke
dagi mehelikuks. Osadel naistel tu 
leks aga  pükste kandmine koguni 
ära keelata.
Rein: Naiselikkuse juurde kuulub ka 
moest õige arusaamine.
Vello: See on naiselikkuse üks ob
ligatoorseid komponente. Ma ei ku
ju ta  ette, et üks tütarlaps võib mul
le tunduda naiselik 10— 15 aastat 
tagas i  moes olnud vestis või kamp
sunis.
Rein: Me ei ole veel värvimisest kõ
nelnud?
Riho: Üliõpilane värvib end para 
jalt.  Kui mõni seda ei arva, vaad a 
ku vahel mõnes teises kõrgkoolis 
ringi, siis saab ta teada, kui palju 
on üle paraja.
Vello: Igal pool ei ole asi nii hull. 
Rein: «Sirbis» kirjutati , et Ameerika 
naistudengid ei värvi ennast üldse. 
Valli: Ja  käivad lihtsalt riides. 
Rein: Ja  is tuvad treppidel.
Riho: Hea küll, olgu nii. Aga meil 
tahaks mõni küll tä itsa märkust 
saada. Kui mõõdukas värvimine ai
tab kenamaks muuta, miks siis mit
te värvida.
Tarmo: Värv peab olema aimatav, 
mitte tuntav.
Riho: Võib ka ära  tunda, peaasi, et 
ta  on ilus.
Peeter: On siis naiselikkus see, kui 
ta  on ilus?
Riho: Vahel esineb täitsa huvitavaid 
kombinatsioone: ilmselt inetu, aga 
väga naiselik tütarlaps.
Vello: Naiselik naine ei pea sugugi 
ilus naine olema.
Valli: Aga ühiselamu. Mis suunas 
see naisüliõpilast mõjutab?
Riho: Ühiselamus muutub ta  para 
tam atult lohakamaks, sageli puudub 
isegi korralik pesemisvõimalus, ela
takse peost suhu, tööpäev on pikk. 
Tarmo: Ühiselamus ei ole oma kodu 
tunnet, aga naine vajab seda vist 
rohkem kui mees.
Vello: Ülikooli õppima tulles ta ju 
teab, et peab siin 5 aasta t  elama. 
Ometi on mugavaid tube, kus ela
takse ainult kahekesi või kolmekesi. 
Tiigi ja  Pälsoni 14 intris olen näi
nud aga palju hirmsamat pilti kui 
mõnes poiste toas.
Tarmo: Neid tube, kus tüdrukud 
omavahel hästi läbi saavad, on ka 
vähe.
Riho: Nüüd jõuame ühe olulise kül
je juurde: nad on meist märksa õe
lamad.
Rein: Miks siis?
Tarmo: Poiste  pärast.  Kelle pärast 
nad siis ennast värvivad?
Riho: See võib olla ainult kaudne 
determineeritus.
Rein: Võib-olla vajavad nais terah
vad enda ümber suuremat ruumi? 
Või tuleneb see hoopis mingi koha 
pärast?
Riho: Naistel ei ole see oluline. 
Valli: Aga naisjuhid ülikoolis? Neid 
ei ole sugugi vähe: kaks asesekre-

täri komsomolikomitees, filmi-, teat- 
ri- ja  interklubi president jne.? Mil
liste omaduste poolest nais juht so
bib ja ei sobi?
Riho: Põhimõtteliselt saavad naised 
selliste asjadega hakkama, vahe! 
koguni paremini.
Peeter: Kas edasipüüdlus ametirede
lil on naistele igiomane?
Vello: Nähtavasti ei ole.
Riho: Viimasel ajal tuleb seda küll 
rohkem ette. Naine ei tohiks vis t 
esimese jä rg u  juht olla, oma kohu
setundega suudab ta  aga palju kor
da saata.
Vello: Arvan, et tüdrukute kätte el 
tohi liiga palju mõtlemistööd usal
dada, poistele sobib see enam. Mõn
da praegust naisüliõpilasjuhti pääs
tab ainult see, et tema head abilised 
kõik õigel ajal õigesti ära teevad. 
Riho-: Iga firma õigustab end nii
kaua, kuni ta  vee peal püsib.
Rein: Minu meelest ei ole nais juht 
kergesti ärrituv ega närviline.
Vello: See oleneb juba konkreetsest 
inimesest. Tegutsema asudes e i  
mõtle ta tihtipeale ainult endale, 
vaid ka teistele.
Peeter: Kas eneseohverdamine orv 
siis naiselik?
Riho: On küll.
Peeter: Aga kui kõrghariduse s a a 
nud naise töö puhul kannatab näi
teks kodu, siis me oleme vist kate
gooriliselt selle vastu?
Rein: Naine on ikkagi kodukolde 
soojendaja.  ̂ 4
Riho: Kodu võib kannatada  ka siis; 
kui naine konveieri taga  või üks
kõik kus mujal töötab. Aga kas 
naisüliõpilane peaks erinema teb 
sest temavanusest naisest?
Peeter: Peaks küll.
Riho: Esiteks selle poolest, et ta  on 
natuke arukam ja ka iseteadvam. 
Vello: Ta peab ennast natuke a ru 
kamaks, iseteadvam ta on.
Riho: Välimuselt on ta kindlasti ta 
gasihoidlikum, aga enesekindlam. 
Valli: Iseteadvam ehk ainult ülikoo
li alguses?
Riho: Lõpukursustel on jälle kõik 
tavalised inimesed. Osa neist käib 
tööl, on abielus, naisüliõpilane võ
tab tihtipeale juba naisõpetaja kuju. 
Valli: Aga malev?
Riho: Töökasvatus ja kollektiivi 
hindamine tulevad kindlasti kõne 
alla, suvine teenistus muidugi ka. 
Küllap tuleb juurde negatiivseidki 
harjumusi, oleneb sellest, kui mõju
tatav ta on.
Rein: Opib süüa tegema, kui seni 
ei osanud.
Riho: Kas peab oskama süüa teha? 
Peeter: Loomulikult.
Vello: Ta peab kõike oskama.

Lint sai tä is . Kas on m õtet n e ist ar
vam u stest kokkuvõtet teha? Veel kord 
rõhutada, et naine peab olem a naiselik , 
arukas jn e. jne.? Jätam e otsad lahti- 
selcs. Ja loem e parem, m ida naisü liõp i
lane m eesü llõp ilasest arvab.

2.
Riho: Viimasel ajal süüdistatakse 
mehi selles, et nad on naiseliku
maks, õrnemaks muutunud. Ise ma 
küll nii ei arva. On see süüdistus 
•õigustatud ja kui, siis miks?
Katrin: Meie ettekujutus tõelisest 
maiselikkusest ja  mehelikkusest on 
liiga klassikaline. Sellest kurtmised, 
et mehed on m uutunud naiselikeks 
ja naised mehelikeks. Nii hull see 
asi ka pole, kui vahel räägitakse. 
Malle: Üks põhjusi sellisteks ju t tu 
deks on füüsilise töö osakaalu vä
henemine.
Anu: Jah, kodused tööd on rohkem 
naise kaelas ja  meestel pole midagi 
teha.
Helle: See on hoopis mugavus ja  
mitte naiselikumaks muutumine. 
Mehed on omaks võtnud Viriseja- 
vaimu. Varem oli vastupidavust 
rohkem.
Anu: Võrdsustumine?
Katrin: Naisele .meeldib ikka mehe
lik mees ja mehele naiselik naine. 
Riho: Aga milline see mehelikkus 
üldse on?
Helle: Mehelik mees on selline, kel
lega naine ennast kindlalt tunneb, 
kellele võib toetuda. Mitte selline, 
keda pead püsti hoidma.
Anu: Mees peab olema džentelmen. 
Toon näite oma kursuse poistest. 
Praktikal raius üks tüdruk puid. 
Seda nägi noormees, kes kohe tuli 
ja  võttis  tüdrukul kirve käest, lisa
des, et naised peavad olema eeva- 
tütred. Igatahes kui mees on juu 
res ja  ei taba ära, et temal on seda 
tööd kergem teha (kuigi nais terah
vas saab sellega ka hakkama), siis 
ta ilmselt ei ole mehelik.
Katrin: öeldakse, et juura  naised 
ei ole naiselikud. Ju  siis juura  me
hed ei ole mehelikud. Üks näide. 
Olime sovhoosis. Kui tüdruk p ingu
tas tõsta rasket tsemendikotti, sei
sis poiss kõrval ja rääkis ja  r ä ä 

kis, ütleme, töö osast ahvi kujune
misel inimeseks. Päras t  aga öeldak
se, et juura naine ei ole naiselik. 
Anu: Praegu  peavad naised väga 
paljus ise hakkama saama, sest kui 
mees oma m ugavusest  üle ei saa, 
teeb naine koik ära.
Helle: Mehel peaks oma jõu juures 
tähelepanelikkust jätkuma, ta peaks 
olema vaba jõhkrusest .
Riho: Kas TRÜ meesüliõpilase juu
res on mehelikkust?
Anu: Kahtlemata on.
Sirje: On üle mindud rohkem sõna
dele.
Anu: Kui mehelikkus avaldub, siis 
väiksemates ringides.
Katrin: Mehelikkus pole lihtsalt 
popp.
Helle: Näiteks üllatab, kui lähed ük
si kinno ja su kõrval istuvatest võõ
rastest noormeestest üks sulle pä
ras t  seansi lõppu mantli selga ai
tab.
Katrin: Mehed peavad julged ole
ma. Jälle vastupidine näide. Juura- 
kad tulid «Liiprist» ja nägid, et oma 
teaduskonna poissi kimbutatakse. 
Selle asemel, et appi minna, läk
sid noored juristid südamerahuga 
koju.
Anu: Kas see ongi ainult julgus, 
vist hoopis ükskõiksus?
Malle: Ükskõiksus on üldine näh
tus, mitte ainult meeste pahe.
Anu: Otsustusvõimet ootaks mees
telt rohkem.
Sirje: Meie mehed kardavad aval
dada oma sisemist headust.
Malle: Nad on ka küllalt eluvõõrad. 
Helle: Poiss peab oskama elu kai
nemalt hinnata.
Katrin: Ei tohiks kummardada ai
nult ühte daami, vaid olema tähe
lepanelik ka kõigi teiste suhtes. 
Riho: Kui naisi hakati ülikooli vas
tu võtma, siis tehti seda põhjendu
sega, et nad pole küll andekad, aga 
palju püüdlikumad ja joovad vä
hem. Kas mehed on andekamad kui 
naised?

Helle: Võimet raskustele vastu pan
na on meestel igal juhul vähem kui 
naistel. Naised on visamad.
Katrin: Mehed andekamad? Arvan, 
et jah.
Anu: Oleneb valdkonnast.
Malle: Üldiselt arvavad mehed mui
dugi, et nad on andekamad.
Katrin: Ei ole kasu tühjast andeku
sest, kui selle taga  pole tööd. Pole 
näinud ühtki meest, kes töös nii 
visa on kui naine.
Riho: Kas kõrgharidus on üldse nai
selik? Kas ta ei võta naiselt midagi 
ära? -• 1

Anu: Absoluutselt mitte midagi. 
Sirje: Kui järgida loosungit «Taga
si loodusesse!», siis muidugi võtab. 
Katrin: Mehelt võtab palju ära, kui 
ta arvab, et naine ei pea olema kõr
gema haridusega. Mees, kes ei suu 
da targa  naise kõrval end hästi tu n 
da, on rumal mees. Ka kõrgharidu
seta mees võib elada kõrghariduse
ga naise kõrval. Kui ta seda suu
dab, on ta mehelik mees.
Anu: Sellisel juhul tekivad käärid 
jus t seepärast, et mees tunneb end 
viletsalt, mitte et naine meest a la
vääristaks.
Malle: Kui naine on väikese hari
dusega, heidab mees talle ette, et 
temast pole vestluspartnerit.
Katrin: Mehed ütlevad, et naine 
peab olema loll ja  ilus. Mida teeb 
mees lolli naisega?
Riho: Nii et kõrgharidus käib nii
sama hästi naise kui mehe juurde? 
Helle: Kindlasti.
Katrin: Mehed veel tahavad endale 
lolli naist, aga  naised lolli meest 
ei taha.
Haritud naine võib oma funktsioo
ni. perekonnas väga hästi täita. 
Kõrgharidus ei välista naise osa
tähtsust perekonnas.
Riho: Noormees astub ülikooli. Mida 
ta  peaks ülikoolis taotlema, millega 
esmalt tegelema hakkama?
Helle: Kõigepealt püüdma hästi 
oma eriala omandada!

Sirje: Ülikoolis on palju karjääri
võimalusi, nii et mõnigi võib pea
pöörituse saada.
Anu: Milleks karjäär? Tegutse nii, 
et endal oleks huvitav.
Helle: Väga tänuväärne koht on 
ÜTÜ. Seal saab näidata, kas on või
meline tegutsema oma erialal, mis 
on peamine.
Katrin: Kõigepealt tegelgu eriala
ga. Karjäär peab tulema erialaga 
koos, kui tuleb.
Malle: Meie kursusel on paar poissi, 
kes on deklareerinud, et sukelduvad 
teadusesse. Nii päris ei saa.
Sirje: Elukauged noormehed. Mees
te kasuks võib öelda, et nendega on 
kergem asju ajada kui naistega. 
Mehed on otsekohesemad.
Riho: Järgm ine  küsimus: mees ja 
ühiselamu? Kas ühiselamu rikub 
meesüliõpilast?
Anu: Ühiselamus saab kohe aru, kel
lele on kodus kõik ette-taha ära teh
tud. Meeste juures torkab silma lo
hakus, eriti tuleb see esile ühisela
mus.
HeUe: Ühiselamu halvemaks ei tee, 
ta õpetab ise enda eest hoolitsema 
ja te istega arvestama.
Anu: Ühiselamus elamine mõjub 
ühele poisterahvale ikka positiivselt. 
Sirje: Oleneb iseloomust, karas ta tu
sest. Võib ka «halvale teele» minna. 
Riho: Meesüliõpilane, suits, alkohol? 
Kuidas vaata te , kui poiss suitse
tab?
Katrin: Mina ei vaata  üldse, kui ta 
suitsetab. Ma vaatan  siis, kui ta  ei 
suitseta ja  vaatan  tunnustavalt.  
Joomises peab piiri pidama. Täis- 
karsklased mulle ka ei meeldi. Ter
visenapsi võib ikka võtta.
Helle: Peab kindlalt teadma, palju 
ja millal.
Sirje: Noormehe juures läheb ikka 
paar kraadi maha, kui ta  suitsetab, 
rääkimata joomisest.
Katrin: Minul maha ei lähe, kuid 
tuleb juurde, kui ei suitseta.
Anu: E ga  ei meeldi küli, kui mu

abikaasa suitsetaks.
Katrin: Pigem suitsetagu, kuid ärgu 
joogu.
Anu: Mehel peab ikka «ei» ütlemi
seks jõudu olema.
Riho: Meesüliõpilane ja  mood. Kui
das käib riides Tartu meestudeng? 
Sirje: Tartu meesüliõpilane käib 
igal juhul viletsamalt riides kui Tal
linna meesüliõpilane.
Katrin: Ütleksin siiski, et hästi, sest 
Tallinna üliõpilased on muutunud 
mõningal määral hilpomaanideks. 
Mees ei tohi-o l la  hilpomaan, käia 
riides riiete pärast.
Anu: Mees peaks riides käima vas
tavalt olukorrale.
Helle: Mees peab säili tama teatud 
soliidsuse.
Anu: Aga ta võiks olla ka poisilik. 
Sirje: Tuleb endale aru anda, mis 
sobib, mis mitte.
Anu: Peab olema korrektne. Ei pea
gi nii väga moodne olema.
Katrin: Peaks ikka moodne olema 
küll, aga mitte «röögatama».
Anu: Paljud poisid õmblevad. ' 
Riho: Mõni mees isegi eputab se l - . 
lega.
Kuidas erineb TRU meesüliõpilane 
omavanusest mitteüliõpilasest? 
Katrin: Ta on endast tohutu heal 
arvamusel. Tema meelest on teiste, 
kõrgkoolide tudengid temast igal 
juhul viletsamad. Arvan, et näiteks 
T P l-s t  võib mõne hoopis meheliku
ma mehe leida kui TRÜ-st, kus sa 
geli ainult sõnu tehakse. Palju kisa, 
vähe villa.
Helle: TRÜ üliõpilasele on omane 
teatud irooniline suhtumine.
Sirje: Iroonia on kaitseinstinkt. Ig a 
ühel on oma kaitsekest. TRU üli
õpilastel avaldub see irooniana.
Anu: Siiski. Arvan, et nad on ea
kaaslastest tõsisemad ja  ei vaata  
elule ainult materiaalsest aspektist. 
Sõnadetegemise taha varjavad nad 
võimetust midagi korda saata, võib 
olla.

( Järg 4. lk.)



r Elmar Karu 75
5. märtsil tähistab prof. Elmar Karu oma 75. sünnipäeva. Heitkem 

pilk tagas i kõigile hästi tuntud professori pikale eluteele:
— 1903. a., sünnikoht Helmes, aedniku peres.
— 1921. a. raskete majanduslike tingimuste päras t  astub sõjaväkke

velskrite kursused; teenistus sõjaväevelskrina.
— 1924. a. omandab keskhariduse.
— 1925. a. lõpetab pedagoogilised kursused Tallinna Pedagoogilises

Seminaris.
— 1925. a. alustab õpinguid Tartu ülikooli ars titeaduskonnas.
— 1931. a. viienda kursuse üliõpilasena asub noorema assistendi ko

husetäitjana tööle ülikooli vaimuhaiguste kliinikus.
— 1932. a. lõpetab ülikooli, jääb  tööle ülikooli juurde psühhiaatria

kliinikusse nooremassistendiks.
1934— 1938. a. töötab kohtuliku arstiteaduse insti tuudi noorema as 

sistendina; huvitub alkoholismiprobleemidest.
— 1934. a. täiendusel Rootsis, Lundi ülikoolis, dr. Widmarki juu 

res.
— 1938. a. tuleb tagasi tööle psühhiaatriakliinikusse vanemassis ten

diks.
— 1939. a. kaitseb edukalt doktoridissertatsiooni teemal: «Widmarki

alkoholi määramise mikromeetodi rakendamise alustest 
Eestis ja kroonilise alkoholismi diagnoosimisest selle 
abil»,

— 1941. a. psühhiaatria kateedri ja  kliiniku ajutine juhataja.
— 1941— 1944 dotsendi kohusetäitja.
— 1942. a. Vaimu- ja Närvihaiguste Kliiniku ülemarst.
— 1944. a. psühhiaatria kateedri juhata ja  ja  kliiniku peaarst.
— 1945. a. psühhiaatria kateedri professor.
— 1946. a. professorikutse andmine ja vabariigi peapsühhiaatr iks

määramine.
— 1975. a. alates on juubilar psühhiaatria kateedri konsultant-pro-

fessoriks.
Professor E. Karu on avaldanud üle 100 teadusliku töö. Tänaseni 

osaleb juubilar innukalt õppejõuna ja konsultandina kateedris. Ei 
ole vaibunud ka tema teaduslik töö. 1977. a. arstiteaduskonna parimate 
teaduslike tööde hulgas, mis auhinna tõid, oli üks ka professor Karult.

Kogu kateedri ja  kliiniku nimel soovivad kolleegid juubilarile veel 
palju aastaid raugem atu t tööindu ja head tervist.

Kolleegid kateedrist ja  kliinikust

Taidluskonkurss
toimub 14., 15., 16. aprillil TRÜ klubis;

#  hiljemalt 10. aprilliks esitage trükitud kava kolmes eksemplaris 
(klubisse, komsomoli- ja a/ü. kultuurisektoreide);

ц. 3 _ 9 .  aprillini on klubi ruumid peaproovide tarvis teie käsutuses;
žanrikitsendusi pole;

¥  pearõhk esitatava kava mitmekülgsusel,  taidluse kunstil ise taseme 
tõstmisel;

#  lähemat infot saab oma teaduskonna kultuurivolinikult või klubist 
telefonil 75-579, samal numbril teatage ka teile sobiv aeg proovi
nädalal;
parimaile tasuks turismireis Nõukogude Liidu piires.

Rahvaste sõpruse huvides

ÜTÜ konverents konservatooriumis
Konservatooriumi ÜTÜ korraldusel leiab märtsikuus Tallinnas aset 

konverents teemal «Teiste teaduste meetodite rakendamisvõimalusi 
muusikateaduses». Kolmel päeval (13.— 15.) kuulatakse Heliloojate 
M ajas  (Lauteri t. 7) üle 20 ettekande; konservatooriumi õppejõudude 
ja üliõpilaste kõrval võtavad sõna ka külalised Moskvast, Leningradist, 
Kiievist ja  mujalt . _

Saabunud teeside põhjal võib öelda, et enamik ettekandjaid puuab 
muusikale läheneda semiootiliste meetoditega, s. t. lähtudes kontsept
sioonist, mille kohaselt muusikat (ja kunsti üldse) võib käsitleda kui 
teatud liiki keelt. Rohkesti on sotsioloogilisi uurimusi (näiteks Moskva 
noorte muusikalistest süm paatia test);  esindamata ei jää  ka psühho
loogia- ja  akustikaalane problemaatika.-

Ettekandeid peetakse hommiku- ja õhtupoolikuti algusega vastavalt 
kell 10 ja kell 15.

Tuusikud
TRO am etiühingukom iteele on saabunud  

sanatoorium i- ja  puhkekodutuuslkud:
SotšI «Pravda» 27. 06.—20. 07.
Pjatlgorsk Lerm ontovl-nlm . 25. 05.—17. 06. 
O dessa san . nr. 2 15. 05.— 7. 06.
Jaünkemert 24. 06.—17. 07.
Leningrad «Sev. Rivera» 18. 06.—17. 07.

„ «K ardioloog» 18. 05,— 8. 06. 
«K llnltšeski» 5. 04.—28. 04.

V algeven e «Ljotsõ» 11. 04.— 4. 05.
,, Lenlni-nlm . 10. 04.— 3. 05.

Pärnu «Estonia» 30. 04.—23. 05.
„  „ 25. 06.—18. 07.
„  «Rahu» 29. 04.—22. 05.
„  „  22. 04.—15. 05.

14. 05.— 6. 06. 
27. 06.—20. 07.

„  «Sõprus» 22. 04.—15. 05.
„  „ 23. 05.—20. 07.

Truskavets (am b l.) 30. 05.—22. 06.
Z eleznovodsk (am b l.) 22. 06.—15. 07.

1978. а . II kvartaliks Järgm ised

— südam e-vereringeh.
— veresoonteh.
— närvlsüsteem lh.
— veresoonteh.
— südam e-vereringeh .

— seedeelundite h.
— südam e-vereringeh.
— närvlsüsteem lh .
— liigesteh .

— seedeelundite h.

liigesteh .
südam e-vereringeh.

neeru* ja m aksah, 
seede- ja  uroloogi*  

lised  h.

38.— rbl, 
36.—
4fi.—
48.—
55.50 
33.— 
33.— 
48.— 
36.—
54.50
34.50 
54.—
48.—
4 8 . -
34.50
84.50
34.50
31.50

88.™

Pansionaadid: 
SotšI «Adler»

Puhkekodudesse!
Pühajärve

6. 04.—29. 04. — 2 tuusikut

24. 04.— 5. 05. — 2 tu usikut '
5. 05.—16. 05. — 1 tuusik  

” 6. 05.—17. 05. — I tuusik
Pühajärve perekonnatuuslk (2 in im est) 24. 06.— 5.07. — 19.80 rbl,

13. 05.—24. 05. — 2 tuusikut 
- 25. 05.— 5. 06. — 3 tuusikut

20. 06,— I. 07. — 1 tuusik
21. 06.— -2. 07. — 1 tuusik  
19. 06.—30. 06. — 1 tuusik  
30. 05,—10, 06. — 2 tu usikut

„ 23. 06.— 4. 07. — 2 tu usikut
Leedu «Trakal» I. 06,—12. 06. — 2 tuusikut
Läti «T sirullsi»  perekonnatuuslk (2 Inim est) 25. 05.—5. 06. — 26.40 rbl. 

A valdused tuusikute saam isek s esitada  kom iteele 27. m ärtsiks.

V5su

.. (te lk )  
Laulasm aa

MEESTE VÕRKPALLI 
üldrühma tunnid toimuvad teisipäeval kell 21 
feedel kell 20 Gagarini tn. võimlas.

Turu tn. võimlas ja

«Heites pilgu tänapäeva maail
male, ei saa jä t ta  tähelepanu pöö
ram ata sellisele tähtsale momendile 
nagu  nende riikide mõjujõu m ä rg a 
tav tugevnemine, mis alles hiljuti 
olid asumaad või poolasumaad,» 
lausus NLKP KK peasekretär sm. 
L. I. Brežnev aruandekõnes NLKP 
XXV kongressile, kõneldes NSV 
Liidu suhetest koloniaalikkest vaba
nenud Aasia ja Aafrika rahvastega.

Orientalistika, mis hõlmab tän a 
päeval ka afrikanistikat,  amerika- 
nistikat ja okeanistikat, ühendades 
endas vastavate  regioonide ajaloo, 
filoloogia, kultuuri ja muude elu
avalduste uurimise, on omandanud 
väärika koha tänapäeva teaduse süs
teemis. Olles kunagi vaid kitsa 
spetsialistide ringi eriharrastuseks, 
on orientalistika tänapäeval oman
danud olulise praktilise ja poliitilise 
tähtsuse. Aasia ja  Aafrika hiljuti 
iseseisvunud maade uurimine on 
andnud ja  annab väärtusliku pa
nuse nõukogude teaduse arengusse. 
Üha enam on hakatud orientalisti- 
kaga tegelema ka Eesti NSV-s. 
Seoses sellega on tähtsad ülesan
ded täita samuti TRÜ orientalisti- 
kakabinetil.

APN-i korrespondent M. Blagon- 
rarova kirjutas 30. juulil 1977 New 
Delhis ilmuvas ajalehes «Youth 
Review» TRÜ-d käsitlevas artiklis, 
mis ilmus ka bengali ja birma kee
les: «Kui ma oleksin ülikoolis gii
diks, siis lülitaksin ekskursioonika- 
vasse ka orientalistikakabineti tu t 
vustamise». Kabineti töötajail on 
tihedad ja  viljakad teadussidemed 
vastavate  eri teadlastega üle kogu 
maailma.

Väljapaistval kohal TRÜ orienta
listikakabineti tegevuses seisab 
keelte õpetamine. 29. jaanuaril  k. a. 
ilmus ajalehes «Комсомольская 
Правда» L, Rannametsa artikkel 
«Говорите — я понимаю», mis kä
sitleb dots. P. Nurmekunna saavu

tusi keelte õppimisel ja  õpetamisel. 
Vastuseks kirjutisele saabus TRÜ 
orientalistikakabinetti kümneid ja 
kümneid kirju üle kogu NSV Liidu: 
Nikolajevist, Tbilisist, Jerevanist, 
Amuuri äärest,  Arhangelskist ja 
mujalt. Palutakse selgitusi Saksa 
arheoloogi H. Sehliernanni keeleõp- 
pimismeetodi kohta, mida kasutab 
dots. P. Nurmekund, metoodilisi 
nõuandeid, informatsiooni sõnaraa
matute  ja  õpikute kohta. Nii palub 
Tbilisi Linna RSN rahvusvaheliste 
suhete osakonna töötaja A. Topu- 
ria teavet tervelt 33 keele õppimise 
võimaluste kohta, F. Maistrenko 
Nikolajevist materjale traakia, kel
di ja  ida-gooti keeltest, J. Koltšina 
Kiievist soovib tutvuda üliõpilasega, 
kes juhendaks teda soome keele õp
pimisel.

Mõistes keeleõpingute erilist täh t
sust rahvaste sõpruse arendamisel 
korraldab TRÜ orientalistikakabinet 
igal aastal kursusi paljude Euroopa, 
Aasia ja  Aafrika keelte õpetami
seks. Vaevalt on vaja selgitada 
võõrkeelte oskuse kasulikkust. P ea 
legi, «mida rohkem keeli inimene 
valdab, seda kergemini õpib ta 
uusi,» ütleb dots. P. Nurmekund.

18. veebruaril toimus ÜTÜ orien- 
talis tikaringi traditsiooniline ig a 
aastane vilistlaskollokvium, kus teh
ti kokkuvõtteid ringi vilistlasliik- 
mete teadustööst.

P ä ras t  ringi esimehe H. Intsi 
aruannet senisest tegevusest ja  vi
listlaskogu juhataja  R. Helme tervi- 
tuskõnet kuulati ettekandeid dots. 
P. Nurmekunna, L. Priimäe, R. Hel
me jt. esituses.

Järgnes ringi täiskogu is tung, 
kus arutati põhikirja projekti ja  kin
nitati ringi juhtkond. Senine töö 
hinnati üldjoontes heaks, nenditi 
vilistlaskollokviumi töö õnnestumist 
ja  toonitati nende edasise toimu
mise vajalikkust.

TARMO KULMAR

Täidaks tabeli...
. . .  mis vägisi kipub hõredaks jä ä 

ma, aga  mis teha või kuidas olla, 
kui kolme loobumisvõitu-kaotust 
märkiva nukra kaks-nulli kõrvalt 
vaid paar äraeksinud päristulemust 
leiad. Naistepäevaeelne ju t t  või asi, 
aga  just sellise pildi naiskondade 
turniiritabel ülikooli jä tkuvatel 
korvpallimeistrivõistlustel annab.

Saatuslikuks sai möödunud läu- 
päev-pühapäev sedapuhku siis KKT 
III kursuse ja filoloogiateaduskonna 
naiskonnale. Ning et ka korralda- 
jailt tungivalt ettemängimist palu
nud spordimeedikud mõne päeva 
päras t  sama tungivalt siiski m än 
gude ärajätm ist nõudsid, siis on 
kokkuvõte nädalavahetuse kahest 
m ängupäevast enam kui kurb. Seits
mest kohtumisest peeti ära vaid 
üks (!). Majandusteaduskonna nais
kond oma vastastelt  õ igusteadus
konnast tõsist vastupanu ei leidnud 
ja  võitis 83:16. Korraldajad-kohtuni-

kud ootasid aga mõlemal päeval 
õhtuni välja.

Kergemalt võib h ingata  ajaloo
teaduskonna meeskond. Kohtunike
kogu leidis asja veelkordsel läbi
vaatamisel mängu  ärajäämise süü 
mitte ainult ühepoolse olevat ja  an
dis võimaluse vahele jäänud kohtu
mised tagantjäre le  siiski ära pida
da. Vastu tuldi ka majanduse ja  
matemaatikateaduskonna naiskon
dadele, kes vastastikusel kokkulep
pel peavad oma mängu samuti ära 
hiljem.

Aga! Edaspidi ollakse seda ra n 
gemad ning et halbu üllatusi enam 
ei tuleks, on tõsine palve kõikidele 
võistkondadele. M ängu aja mitte- 
sobivusest teatada esmaspäeval 
spordiklubisse. Järgmistel päevadel 
pretensioone enam ei arvestata.

Laupäeval-pühapäeval ootab tu r
niiritabel lisa 12 kavasolevalt koh
tumiselt.

E Ü E
Elvas olid nädalavahetusel koos 

EÜE keskstaap, kõrgkoolide komso- 
molikomiteede maleva sektorite j a  
regioonide staapide juhid.

Seminarlaagriga avati EÜE-78. 
Malev saab tänavu 15-aastaseks, 
täoselt nii palju on möödas ajast,  
mil Kasahstanis töötasid esimesed 
25. Vabariigis hakati ehitama 1966. 
3 t£sts!

Elvas olid kohal ka ELKNÜ Kesk
komitee sekretär Donald Visnapuu 
ja ELKNÜ KK üliõpilaskonna ju ha 
taja Henri Soova, Räägiti ELKNÜ 
XVIII kongressist,  üliõpilastest ja  
ehitusmalevast.

Tööd malevasuve ettevalmistami
sel tehti enne Elvat, tehakse prae?’ 
gu ja edaspidigi. Kui seal m äära ti  
kindlaks EÜE-78 piirjooned ja ju 
hid, siis nüüd tuleb 1. juuliks prak
tiliselt rohkem kui paarituhandeli- 
ne malev võitlusvalmis seada. Käib 
rühmade komplekteerimine. Lisaks 
paljudele võimalustele oma vabarii
gis sõidavad parimad Saksa DV-sset 
Poolasse, Tšehhoslovakkiasse või 
Ungarisse. Komplekteeritakse ka 
Karjala, Kamtšatka, Jakuutia, Komi» 
Stavropoli ja  Gagarini rühmad.

KATRIN SAKS 
* * * 

Välisrühmadesse on veel üksi
kuid vabu kohti. Interrühmadešt ja  
NSV Liidu rühmadest osavõtnud 
ning staažikad malevlased, kiirus
tage! Täiendav konkurss vabadele 
kohtadele toimub kuni 5. märtsini.

sa

(Algus 9. lk.)
Helle: Tal on rohkem kohustusi. 
Riho: Kas ülikool rikub meesüliõpi" 
lase iseloomu?
Katrin: Rikub ainult neid, kellel on 
selleks eelsoodumus.
Anu: Näiteks põhja juua võib end 
ka mujal kui ülikoolis.
Riho: Meesüliõpilane ja malev? 
Katrin: Malev õpetab karjavaimu, 
teistega koos olemist. On rühmi, 
kus mees muutub paremaks, ja  vas
tupidi.
Katrin: Seal saavad mehed oma me
helikkust näidata.
Riho: Mida veel seoses meesüliõpi- 
lasega?
Anu: Rohkem aktiivsust!
Sirje: Vähem ükskõiksust!
Anu: Naeratada raskes olukorras! 
Helle: Ärge unustage lihtsust ja  loo
mulikkust! Loomulikkus tähendab ju 
mehelikkust.

Klubis
Reedel, 3. märtsil kl. 20 Lenin

gradi heliplaadistuudio v o k a a l in s t 
rumentaalansambli «AKVARIUM» 
kontsert. Pääsmeid saab üks tund 
enne kontserdi algust.

Laupäeva), 4. märtsil kl. 20 dis- 
koteek, kuulamiseks «The Who» ja  
tema rock ooper «Tommy» (filmiva
riant). Diskorid V. Lillipuu, O. Ulp„ 

Pühapäeval, 5. märtsil kl. 20 dis- 
koteek.

Esmaspäeval,  6. märtsil kl. 20 
klubinõukogu koosolek.

Teisip., 7. ja  kolmap., 8. märtsi l
kl. 20 naistepäevapeod,

*
Laste ja  noorsoo muusikanädala  

ajal toimub 31. märtsil TRÜ tööta“ 
jate laste l a u l u k o n k u r s s .

Konkursil peetakse eraldi arves
tust kolmes vanuserühmas. (3— 4- 
aastased, 5—6-aastased ja 7-aasta- 
sed lapsed). Esita tavate  laulude a rv  
ei ole piiratud, vaba on ka laulude 
teema. Eelproovide vajaduse tõttu  
palume osavõtjaid registreerida hil
jemalt 15. märtsiks TRÜ klubis (te
lefon 755-79).

LAUPÄEV, 4. m ärts
Kell 16.30 KKT II — õppejõud (M )

16.45 õ ig u st. — keem iaos. (M )
18.00 KKT 111 — m ate

m aatikat. (M )
19.15 KKT I — KKT IV (M )  

PÜHAPÄEV, 5. m ärts
Kell 11-00 KKT II — KKT IV (M )

12.00 m aiandust. — ajaloot. (N )
13.00 KKT IV -  fü üsikaos. (M )
14.00 KKT I — arstit. (N )
15.00 keem iaos. — m ate

m aatikat. (M *
16.00 õ ig u st. — m ate

m aatikat. (N )
17.00 filo loogiat. — m ajan

dust. (M )
18.00 KKT III — õ ig u st. (M )

PRIIT JÖGI

TOIMETAJA k t. V. SOOTAK

«Тарту РнАклнк Юлнкоол» («Тар
туский государственный университет»)' 
Орган парткома, ректората, комитет» 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17/19 Ш  ük siknum bri 
hind 2 kop. T eil. nr. 997. MB-01351.



; I KÕICI MAADE 
i PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

tartu
riiklik

ülikool

1KP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRU komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr; 7 Reedel, 10. märtsil 1978 XXX aastakäik

R e k to ri k ä s k k iri
Õnnitlen rahvusvahelise naistepäeva puhul TRÜ naisperet, soovin kõi

gile edu kutsetöös, ühiskondlikus tegevuses ning isiklikus elus.
Eduka töö eest avaldan kiitust järgmistele õppejõududele, teenistu

jatele ja  üliõpilastele:
a j a l o o t e a d u s k o n n a s t :  dotsent Viima Trummalile, laborant 

Mare Kulule, üliõpilastele Karin Lippusele ja  Imbi Sildojale;
a r s t i t e a d u s k o n n a s t :  dotsentidele Leida Keresele, Ela Lepale, 

Regina Kaskmetsale, vanemteadur Kersti Jagomäele, assistent Mare 
Saagile,  insener Asta Soomile, vanemlaborantidele Helge IJlbile, Imbi 
Viikmaale, üliõpilastele Kersti Bremsile, Sirje Makele, Kai Saksale ja 
Virge Jänesele;

b i o l o o g i a - g e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t :  dotsent Virma 
Murelile, vanemlaborant Valli Kooritsale, agronoom Vaike Põdersoole, 
üliõpilastele Elle Rebasele, Anu Saagile, Anne Löövile ja Maret Vih- 
mannile;

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 :  nooremteadur Ludmilla 
Matisenile, vaneminseneridele Malle Moldaule, Tiiu Müürsepale, meis
ter Regina Neumanile, laborant Tiiu Kaardile, aspirant Aime Viirale, 
üliõpilasele Karmen Kurvitsale;

f i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t :  vanemõpetajatele  Maie Rõiga- 
sele, Laine Honele, õpetaja Helge Kubole, metoodik Endla Kaldemäele, 
üliõpilastele Kai Riikojale, Irina Avrametsale, Anne Tõlgile ja  Eda 
Strandbergile;

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 :  dotsent Ethel Kudule, va
nemõpetajatele Nora Kuttile, Lidia üustalile , üliõpilasele Eve Vistile;

m a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t :  vanemõpetaja Vaiki Luigalehele, 
assistent Aino Konsinile, insener Ju ta  Freibergile, vanemlaborant Hilja 
Nämmile, laborant Elviira Babaitšukile, stažöör Sirje Hverile, üliõpi
lastele Ülle Lepale, Anne Estrile, Tiia Õunasele, Ene Lootsmannile, 
Galina Sirokovale ja Ülle Tauerile;

m a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t :  dotsendi kt. Leiki Loonele, 
vanemteadur Säde Koskelile, vaneminsener Tiina Raugile, laborant 
Helju Ertmanile, üliõpilasele Elge Õunapuule;

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t :  vanemlaborant Linda Peetsole, üliõpi
lastele Aime Kogerile, Ulvi Jõerannale ja Ene Novekile;

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 s t :  dotsendi kt. Vilve Kalit
sale, dotsent Helmi Erebile, vanemõpetaja Linda Paglantile, kabineti- 
juhataja  Õie Kivimaale, nooremteadur Sirje Järvepõllule;

T e a d u s r a a m a t u k o g u s t :  fotograaf Asta Rohtmetsale, vanem
bibliograaf Sirje Tammojale, vanemraamatukoguhoidja Mare Hoobile, 
pearaamatukoguhoidjale Armilda Maimile;

a d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s a l a  t ö ö t a j a t e s t :  osakon
najuhatajatele  M arta  Raismale, Asta Liivakule, vaneminseneridele 
Milaniida Pastakule, Elfriide Kiisile, Kiira Taljale, Valentina Pisukesele, 
Elve Kuusikule, vanemraamatupidajatele Riina Karule, t y  Pattakule, 
koristajatele Aliide Rosenbergile, Selma Kuklasele, Maie Tellmannile, 
Siivi Kruuvile, Efrosiine Külale, Jevdokia Bondarile, Helmi Volmerile, 
Leida Iterile, ahjukütja Elfriide Suitsule; majahoidja Viime Kiipsaa- 
rele, riidehoidja Feofania Saveljevale; laohoidja Ive Toomele, valvur 
Anni Tammikule; lukksepp Aino Peitelile, värvija Valve Vijarile.

Rektor ARNOLD KOOP
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El

El

Protestime otsustavalt neutronipommi arendamise ja tootmise vastu, 
mis viib vältimatult uuele ja  kontrollimatule relvastuse võidujooksu 
tõusule.

Nõuame neutronipommi keelustamist!

N iisuguse teksti v5im e leida selle  R ahvusvahelise Ü liõpilasliidu postkaardi 
Pöördelt.

PRESIDENT JAMES CARTER 
THE W HITE HOUSE 
WASHINGTON, D.C., U.S.A.
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Need, kes vasakul veerul kiituse 
pälvinud, kogunesid esmaspäeval 
vanasse kohvikusse rektori vastuvõ
tule. Naisperele pidas päevakoha
se kõne dots. Jaan  Pikk, tervitus- 
sõnu laususid Parteisekretär dots. 
Advig Kiris ja komsomolisekretär 
Kalle Liiv. Lisaks pakuti meeskoori
laulu, luulet luges pisipere. Kokku- 
tulnute nimel ütles tänusõnad dot
sent Laine Hone.

Kui märtsi alguses koondub pea
tähelepanu õrnemale poolele, siis

terve kuu ise tahab olla tavalisest 
enam teatrisse kutsuv. Tartlastele 
on külakosti pakkunud Leningradi 
Lensoveti-nimelise Teatri Noorsoo
teater K. Capeki «Erna» ja A. Vam- 
pilovi «Möödunud suvel Tšulimskis» 
lavastustega.

Esmaspäeva õhtul laulis aulas J. 
Kaplinski, H. Runneli, J. Üdi jt. sõ
nadele loodud laule Noorsooteatri 
näitleja Andres Ots. Ühe mehe lau
ludeõhtut toetasid klaveril ja orelil 
Eugen Felicius, kitarril ja  basskitar
ril Peep Mandre, viiulil, trummil ja 
basskitarril Paul Mägi. Teatrikuu 
on alles alanud, ülikooli teatriklu- 
bilgi üht-teist kavatsetud, aga sel
lest siis, kui aeg käes.

Üks uudis saabus toimetusele 
teadusliku uurimistöö sektorist: 
TRÜ-s väljatöötatud seadeldis ve- 
loergomeeter tunnistati NSV 
Liidu Ministri te Nõukogu Leiutiste 
ja  Avastuste Komitee poolt leiuti

seks ja sai autoritunnistuse. Seadel
dise autorid on Vello Reeben, Rein 
Raamat, Are Hamer, Ivar Paabo, 
Ado Jaagosild, Vahur Tuberg ja 
Lembit Neuland. Seadeldist kasuta
takse koormuskatsude tegemiseks 
meditsiinis.

Teisipäevases «Noorte Hääles» on 
ära toodud üleliidulise olümpiaadi 
«Üliõpilane ja  teaduslik-tehniline 
progress» 1977. aasta  võitjad, nen
de hulgas 7 meie ülikoolist: Natalja 
Nikonenko, M argus Viigimaa, U r
mas Oolüp, Udo Uibo, Viive Laupa, 
Anto Unt ja  Ene Nagelmaa.

Niipalju siis seekord. Toimetus 
tuletab aga veel kord meelde kõigi
le neile, kes oma ajalehte uudistega 
rikastada tahaksid, — helistage, 
kirjutage meile. Muidu juhtub nii, 
et m õnes tk i \ täh tsas t  üritusest üli
koolis loeme «Edasist» või kuuleme- 
näeme raadiost ja telerist.

VARJE SOOTAK
■ н в и н в а в п н в н я н ш

Olümpiaad «Üliõpilane ja teaduslik-tehniline progress»
füüsika üldainena

Veebruarikuu viimasel päeval 
katsusid jõudu füüsikaülesannete la 
hendamisel need üliõpilased, kes ise 
füüsikuks ei õpi, kuid kelle õppe
plaanis seisab füüsika kui üldaine. 
Esindatud olid bioloogia-geograa- 
fia-, füüsika-keemia-, majandus- ja  
matemaatikateaduskond. Lõppvoo
rus osales 21 üliõpilast, kes olid eel
nevalt õpperühmade parimatena 
välja selgitatud.

Esikohale tuli Peep Palum aa kee- 
miaosakonna I kursuselt , kes la

hendas kõik neli ülesannet täielikult 
ja laitmatult.  Paves,bioloo-
gia I kursuselt. 3.—5. Tiiu Gutman 
keemia II kursuselt n ing Vambola 
Kase ja Toomas Raus rakendusma
temaatika III kursuselt.  6. Juhan 
Sedman (keemia I) .  7.—8. Ain Pe- 
dak (keemia I) ja  Martin Viil (ma
temaatika IV). Need üliõpilased 
moodustavad ka võistkonna, kes 
läheb TRÜ au kaitsma vabariikliku
le voorule. Paremaid autasustatak-

Kursuste paremusjärjestus kuju
nes: keemia I, keemia II, rakendus
matemaatika III jt.

Ülesanded olid sobiva raskusega. 
Edukamalt lahendati mehaanika ja 
elektri ülesandeid. Raskusi oli mo- 
lekulaarfüüsikaga (välja arvatud 
keemikud) ja  optikaga.

Komisjon avaldab tänu kõigile 
osavõtnud üliõpilastele!

Komisjoni liige 
vanemõpetaja 
JAAN SALM

Nullkursus
pidas veebruarikuu viimasel päeval 
keemiahoone ringauditooriumis 
komsomolialgorganisatsiooni üld
koosoleku. Ettevalmistusosakonna. 
komsomolisekretäri M. Luukase ava
sõnade järel andis ülikooli komso
molikomitee sekretär K. Liiv huvi
tava ülevaate ELKNÜ XVIII kong
ressil kuuldust-nähtust, peatudes 
üksikasjalikumalt probleemidel, mis 
on päevakorral ja vajavad lahenda
mist meiegi kõrgkoolis. Et eelole
val aruandeperioodil pööratakse 
suurimat tähelepanu ideoloogilisele 
kasvatustööle, siis rõhutas sekretär 
eriti printsipiaalsuse süvendamise 
vajadust n ing kutsus üles juba

praegu, enne pärisüliõpilaseks s a a 
mist, mitte jääm a ülikooH ühiskond
liku elu passiivseiks kõrvaltvaata- 
jaiks. Lõpetuseks soovis K. Liiv jõu
du peatselt algavateks arvestusteks 
ning sihikindlust kõrghariduse 
omandamisel.

Kuidas aga momendiks nullkur- 
suslaste tee ihaldatud kõrghariduse 
poole on kuigenud, sellest tegi kok
kuvõtteid ettevalmistusosakonna 
juhataja  K. Velsker. Nüüd, pärast 
3 kuud kestnud õppetööd võib anda 
esimese üldhinnangu kogu kursuse 
iseloomustamiseks: mitte kõrgem 
mullusest. Leidub nii kiidu- kui 
laiduväärset.  Tõmmates paralleele 
eelmisel suvel lõpetanutega, võib 
esile tõsta tänavusi võõrfilolooge 
ja defektolooge, nõrgemaks varem

lõpetanutest jäävad oma tasemelt 
aga eesti filoloogia, psühholoogia 
ja pediaatria erialadele astuda soo
vijad. Muret valmistavad ka keha
kultuurlased, kelle rühmad juba 
mitu aasta t  jär jest on jäänud alla 
loodetud taset. On kuulajaid, kes 
liitusid ettevalmistusosakonna töö
ga alles 1. veebruaril ning kellelt 
maksimaalsete võimete näitamist 
veel vara nõuda, enamiku ebarahul
davate hinnetega üliõpilaskandiaati- 
de lüngad tulenevad aga ainult eba
stabiilsest õppimisest ja õppetööst 
osavõtust.  I semestri lõpp on ukse 
ees. Oma esimesele õppevaheajale 
läheb ettevalmistuskursus 20. m är t
sil.

' MAIRE ÜTT, 
nullkursuslane

Keeleringis uued tuuled
28. veebruaril toimus ÜTÜ eesti 

keele ringi koosolek, kus ettekande 
m äära tusest  ja  m ääramatusest eesti 
keeles pidas TA KKI grammatika- 
grupi juhata ja  H. Rajandi, Peahoo
ne 127. auditoorium mahutas vaevu 
kirju publiku, ettekandja ja e tte
kande harukordne võlu aga lausa 
sunnib vaatama tagasi ja  edasi.

Tagasi seepärast, et midagi huvi
tavat eesti keele ringil lähemast mi
nevikust meenutada pole. Arvame 
maha ÜTÜ konverentsid, mille esin
duslikkuse ja  sisukuse eest on hoolt 
kandnud eesti keele ja  soome-ugri 
keelte kateedrid. Kõike ülejäänut 
võib iseloomustada epiteediga: for
maalne.

Käesoleval õppeaastal pole eesti 
keele ring  ise õieti midagi teinud. 
Mind jutule ärgitanud koosolekul 
polnud ringi juhatus mõelnud isegi 
sellele, kes ja  kuidas koosoleku 
avab. Ka tänusõnad esinejale olek
sid ütlemata jäänud, kui neid poleks 
lausunud keeleringi uus juhendav 
õppejõud Joel Sang, kes ka esineja 
oli kutsunud. . .

Ja  nüüd vaatame edasi. Uue ju 

hendaja intrigeerivad keelemõtted 
annavad lootust, et ta ehk keelerin
gi taas  ellu äratab. Aga kes on see 
ring?

Meie, keelehuvilised üliõpilased! 
Järgmine kokkutulek on 14. m är t
sil kell 18. Väljakuulutatud teema 
«Kuidas lihtsustada eesti o r tog raa
fiat?» ootab järele mõtlema ja mõel
dut välja ütlema kõikide kursuste 
keeleeriharude üliõpilasi. Homme 
oleme meie eesti keele hooldajad, 
harijad, õpetajad. Paraku ei suuda 
paljud meist ülikooli lõpuski «Kee
le ja Kirjanduse» teaduslikke artik
leid lugeda. Rohkem huvi, rohkem 
teadatahtmist! Keelering pakub 
võimalusi teadjamate juhendami
se all lugeda, refereerida, arutleda. 
Või küsida, mida ja  kuidas lugeda, 
et leida endale kitsam huvi, jnee.jne. 
Kui tihti ollakse nõutu kursusetöö 
teemat valides. Kas ei saa sellestki 
hädast ühiselt üle?

Keel on ammendamatult huvitav, 
ta on lausa kõik — meie motete 
väljendamise ainus viis. Teema, mis 
täna näib ammendatuna, on homme 
uus. Iga sammuke maailmas (tead

mises, teaduses) vajab keelt, an 
takse edasi keeles. Keel areneb mõt
tega koos ja mõtte järel.

Ajakirjandusüliõpilane kirjutab 
täna ja homme eesti keeles. Kui ta 
keelt ei tunne, võib juhtuda, et mõt
test saab mõttetus. Tänane üliõpi
lasest kirjandusspetsialist on hom
me eesti keele õpetaja. Kurb, kui 
ta usub keeleteaduseks teadmise, et 
järgi pole seesama mis järele n ing 
e t  tüüpsõna on nimelt pesema  ja  
mitte kusem a.

Tulge, mõtleme koos, kuidas meie 
keelehomne välja peaks nägema! 
Teadlaseks me kõik ei püri, aga on 
siiski väga tore ülikooliaegse nõu
tava teadustööna (kursusetööd, dip
lomitöö) midagi vajalikku, asjalik
ku teha.

E lavast keeleringist võib abi olla 
ka aeganõudva «musta töö» tege
misel, kartoteekide koostamisel, suu
remate tööde tarvis materjali kogu
misel jne. jne.

Niisiis — uued tuuled!

KRISTA KERGE, 
eesti fil. IV k.



Onnitleme
Homme tähistab oma juubelisün

nipäeva TRÜ ametiühingukomitee 
sekretär Linda E 11 e r  m a a. S ü n 
dinud 1918. ä, Haaslaval väiketalu- 
pidaja peres, on ta  maatöö järel 
olnud peaaegu kogu aeg seotud töö
ga ülikoolis — 1950. a. ülikooli klu
bis ja  1951. a. peale juba 25 aa s 
ta t  ametiühingukomitees. Ta on 
olnud 11 ametiühingukomitee esi
mehe esimeseks juhendajaks kogu 
selles laiahaardelises töös orien
teerumisel, temalt on saanud, ame- 
tiühingutööks esimesi juhendeid sel
le aja jooksul tuhandetesse ulatuv 
aktiiv. Ta on üks neid töötajaid, 
kes tööaega ei aja segi vaba ajaga, 
on nõudlik ja  täpne enda n ing ka 
teiste suhtes.

TRU ametiühingukomitee tänab 
Linda Ellermaad seriitehtu eest 
n ing  soovib, et meie koostöö kestaks 
veel palju-palju aastaid, Selleks 
soovime tugeva t tervist ja  õnne 
kõigis ettevõtmistes!

V äga paljude ametiühinguakti
vistide nimel

HELVE KABUR

'v õ it b *  *

git: «Suusad  o n  »nim^se w  
m a d  sõbrad» ja  «N oor olla onsuuskasid rinnus kandam , т й

lega oli ^ Ä ? fl5 b S r t8 e t  suusaspord i to h u tu t -.g looaa
m õ te t , m is  na g u  iseeneses t  p
n eb ü liõp ila si seda  W orf  ™
r u  k u u m a lt  a m a s t a ^ .  L tsa
ka su ta s im e  f otoste^ . J J l4Uste s in  s in n a  m e ie  s u u s a k u u lsu  
n iite  m u u h u lg a s  ka  —  гП1™ ь
ta v a  e e sk u ju n a  —
fo to . S ee  o li a a sta st 1946 enne  
OVTK  n o rm id e  t ä i tm is t  ab i 
tu u r iu m is . P ä ra st v õ is tlu s t ei 
o leks  seda  p i l t i  e n a m  te n  
Z ^ n u d ,  sest ^ u l c k u s t n  sea^ 
n in a  pa is te .  A m o s -
oli K u la k o v a , p a rem a l A m o s

S°S e e fä re l  l i i s i n  k u rsu se l läb i
k a k s  lo en g u t k e^ ? J S j i c t o -a rs tite a d u sk o n n a  ku lahsieK iu
r ite  kaasab il, e t  P a j a n i  s e b

Ü Ä f s
iT e n g u i l  2 . Ä S

pääst, aga lu n d  o n  ju  n n  l ih t
n e  ju u r d e  m õ te ld a .

S u u sa p ä eva  h o m m ik u l  
npnsasti koha l. K ed a  e i tu  
n u i  n eed  o lid  ü liõp ila sed  
L õ p u k s  oli n e id
ko h a l s iisk i te r v e l t  se itse . К  
h u se tru u  k u rs u se v a n e m  se lg i
tas: «A adu on  haige, P ee te r  ^  
tõ b in e  K a r la l on  pa h a  о ла ,
M aie v is t läheb  d e k re e t i ,  R e m |  
läk s  a u to t  os tm a, L u u le  lt ^  
d eer ib  v õ lg n e v u s i, M a ti soitib  
k o iu  L ee lo  o n  te is t  ko rda  onu  
m a tu s te l, M a lle i p o ln u d  m id a -  
ni selaa p a n n a , A n ts  v is t  m  
nas sisse K ü lli  h a k k a s  eile  
fn n k am a  ’ A a re  o n  ü h is k o n d li
k u l t  k a su lik u l tööl, T i i n a a  
e ra ko r te r is  ja  ta l o n  k ro o m il  
se lt k e ll  taga, M ar i le  t u h  e m a  
kü lla  R a ivo  u tle s , e t t a l  on  
jä l le  ’sü n n ip ä e v , L a m e  v is  ei 
saanud  tea d a  . . . »  3ne., 3n e - , 

P ea le  k u rsu se v a n e m a  o lid  
J n u d  n eed  kõ ige  
ja  õb lu kesem a d :  A rus  ei n  
k a h es t m e e tr is t  fcâ ge™a *!.’ 
L e id a  e i k u u le  h ä sti, R a u lil o n  
u a sa k  ja lg  lü h em . Kaid r ü lo n  
kro o n ilin e  a s tm a , L iia l o n  ta  
sa ka a lu h ä ired , P ee te r  on  m u i  
d u  p is u t im e lik .

E g a  m idag i,  sõ its im e a ra .  
Oli to re  ü r i tu s  te r v e le  k u r s u 
sele S a im e  h u lg a  punfcte
so ts ia lis tliku  võistluse ja o ks . 
M in a  om a  m n u s e k l a s s ^  esi- 
nem ise  eest sa in  k a k s  korda  
n iip a lju  k u i  u le jä a n u d  se itse  
k o k k u . S e llega  tõ u s is  ko g u  
k u rsu s  au vä ä rse le  n e lja n d a le  
koha le . P ü ü a m e  seda  su u rep a -  
ra s t sa a v u tu s t t u e v a l  a asta l 
k in d la lt ka its ta . V aa ta  e t la  
he me v e e l e ttepoo leg i

Оh \

TRU nõukogu
#  24. veebruari koosolekul analüüsisid õppeosakonna juha ta ja  M, 

Salundi ja  kaugõppeprorektor V, Haamer talvise eksamisessiooni tule- 
tulemusi.

Päevases õppevormis saavutati  õppeedukuseks 91,0%, mis on 0,9% 
võrra kõrgem 1976/77. õ.-a. vastavast näidust.  See on 
n imetamisväärne edusamm õppe-kasvatustöös. Nimetatud tu 
lemusega oleme vabariigi keskmise (91,1%) tasemel, teiste kõrgkooli
de seas aga kolmandal kohal: TPedI 93,7, TRK 91,2, EPA 90,9, TPI 
90,5 ja  ERKI 90,2%. Keskmine hinne oii ülikoolis 4,1. Õppeprotsessi 
kvaliteedi näit ei paranenud: ainult «väga headele» hinnetele õpib 
13,1% üliõpilasi (vähenemine 0,9% võrra), «headele» ja «väga heade
le» tegid eksamid 41,7% üliõpilasi (tõus 0,9%). Kvaliteedinäidu s t a 
biilsus on küllalt oluline erinevus viimaste aasta tega  võrreldes, õppe
edukuse üldine tõus saavutati  täiendavate «rahuldavate» arvel. Ka 
keskmine hinne näitab, et kvaliteedis paranemist ei olnud: eelmisel õp
peaastal oli see samuti 4,1. Üliõpilasi, kes muude hinnete seas said 
ka «rahuldavaid», oli 33,9% ( +  1,6%). Võlgnevustega lõpetas sessioo
ni 9,0% ehk 407 üliõpilast ( —0,9%).

Senisest edukamalt töötasid teaduskonnad, kus õppeedukus varem 
oli tunduvalt madalam ülikooli keskmisest. Nii saavutas  matem aatika
teaduskond eelmise õppeaastaga võrreldes tõusu 4,3%, füüsika-keemia- 
teaduskond 4,1%. Suurt  edu õppe-kasvatustöös on saavutanud m a jan 
dusteaduskond: 95,8% on 3,5% võrra kõrgem eelmise vastava sessioo
ni tulemusest ja parim ülikoolis. Eriti tu teb esile tõsta vene õppekee
lega rahanduse ja krediidi eriala üliõpilaste saavutust — 100%-line 
edukus kõigil kursustel . Stabiliseerunud on sessiooni tulemused a ja 
loo (+ 0 ,5 % ) ,  bioloogia-geograafia- (+ 1 ,5 % ) ,  filoloogia- ( +  0,5%) ja 
kehakultuuriteaduskonnas (+ 0 ,2 % ) .  Mõningane tagasiminek ars titea
duskonnas ( —1,4%) on osaliselt tingitud uutele õppeplaanidele üle
minekust.

Kursuste kaupa oli edukaim viies (94,4%), Varasem atega võr
reldes on parema ettevalmistusega praegune I kursus (92,5%), kus oli 
tõus 4,1%. Esmakursuslaste osakaalu arvestades saavutati  ülikooli

keskmise tõus eelkõige 1977. a. vastuvõetud üliõpilaste edukusega. Teine 
ja kolmas kursus on jäänud möödunud aasta suhteliselt madalale tase
mele (88,5 ja 88,9%). 139 kursusest sooritasid sessiooni 100%-Iise 
edukusega 44, kursusi, kelle edukus oli üle 95%, on 21. Kokku oli üle 
90%-lise edukusega kursusi 99. Positi ivne on ka, et käesoleval talvel 
ei olnud alla 50% -lise edukusega kursusi, kõige madalam oli see fa r 
maatsia  II kursusel — 57,8%.

On paranenud ka eksamidistsipliin: põhjuseta mitteilmunute arv vähe
nes 86-lt 50-le.

Kaugõppevormis saavutati õppeedukuseks 38,6%, mis on 5,6% võrra 
kõrgem möödunud talvesessiooni tulemusest, kuid jääb siiski 3 viimase 
aasta tasemele. Õppeedukus tõusis filoloogia-, majandus- ja  õigustea
duskonnas, langes ajaloo- ja  kehakultuuriteaduskonnas! Madala 
edukuse iiks olulisi põhjusi on nõrk õppedistsipliin. Nii oli talvisel õppe- 
eksamisessioonil 74 kaugüliõpilast, kes ei sooritanud ühtegi eksamit 
ega arvestust. Distsiplineerimatust esineb ka üksikute õppejõudude hul
gas, kes ei ole kohal ettenähtud vastuvõtuaegadel, ei retsenseeri õigel 
ajal kursuse- ja  kontrolltöid.

Peeti vajalikuks dekaanidel koos ühiskondlike organisatsioonidega 
pöörata erilist tähelepanu tööle nooremate kursustega, et tagada  õppe- 
kasvatusprotsessi tulemuste edasine paranemine ka II ja III kursustel, 
Õppedistsipliini m ärga tav  paranemine leiti olevat õppeedukuse ja tead 
miste kvaliteedi tõstmiseks üks olulisemaid reserve.

TRÜ 1977. a. f inants-majanduslikust tegevusest andsid ülevaate 
pearaam atupidaja  L. Zernant ja  haldusprorektor Ü. Saag. Võeti vastu 
otsus, mille jä rg i tuleb kõigil allüksustel rakendada kokkuhoiurežiimi, 
säästlikult ning otstarbekalt kasutada materiaalseid ja energeetilisi 
väärtusi; kapitaalehituse osakonnal tagada  ehitatavate objektide varus
ta tus seadmete ja materjalidega ning nende õigeaegne üleandmine ehi
tusorganisatsioonidele; kord kvartalis läbi vaadata  materjalide laosei
sud ja  kindlustada nende vähendamine ehitus- ning remonttööde va ja 
dusi ohustamata; kapitaalremondi osas pidada kõige tähtsam aks füüsi
kute käest vabanenud ruume; automatiseeritud infotöötlemise grupil 
kiirendada kaadriarvestussüsteemi ja  materjalide arvestuse mehhani
seerimise programmi väljatöötamist.

ESTER SANK

Ette ja taha vaadates eliit kevadsemester ärgu
kevad väsimust toogu

Kevadsemester on kestnud terve kuu. Kohalejõudnud künnivaresed 
kuulutavad juba bioloogilise kevade algust. Järgnevalt  aga mõni sõna 
mitte ärkavast loodusest, vaid bioloogiateaduse arengutendentse jä lg i
da püüdva ÜTÜ teoreetilise bioloogia grupi (TBG) tegevusest. Kevad 
bioloogiateaduses — nii võib nimetada bioloogia järk järgu lis t  astumist 
täppisteaduste kilda. I. Kant on väitnud, et igas loodusteaduse harus 
on tegelikku teadust vaid niipalju, kuipalju, seal on matemaatikat. Kui
gi me tänapäeval ehk nii rangelt ei väida, on siiski praegu ka bioloo
g ia t  haaranud paljusid teadusharusid puudutav matematiseerumisprot- 
sess. TBG selle semestri esimene üritus — V kursuse bioloogi Mati 
Kahru ettekanne «Fisheri loodusliku valiku fundamentaalteoreem» — 
räägib ülalöeldule kaasa. Et bioloogiaosakonna õppeprogrammide 
järg i  matemaatikakursus õige tagasihoidlik on, alustas TBG käesoleval 
semestril uut üritnste seeriat :— biomatemaatika praktikume neile, kel 
on soov osata bioloogilise sisuga matemaatikaülesandeid koostada ja 
lahendada. Kui kuulajaid jätkub, toimuvad need praktikumid igal n ä 
dalal kuni maikuuni välja. : . ,  . ^

Käesolev tööaasta hakkas aga  TBG liikmetele, juba enne semestri al
gust, koolivaheajal. Seletuseks alustagem veidi kaugemalt. Moskva 
ülikooli bioloogiateaduskonnas töötab üldökoloogia ja hüdrobioloogia 
kateedri juures grupp, kes korraldab igal talvel kusagil suusatamis- 
kõlblikus paigas bioloogiateooriast ja  biomatemaatikast huvitatud in i
mestele, eelkõige üliõpilastele, teoreetilise bioloogia talvekooli. Ülemöö
dunud aastal Borokis Rõbinski veehoidla kaldal, möödunud talvel Kon- 
tupohjas Karjala ANSV-s, tänavu aga Viitnal, Lahemaal 26,—31, ja a 
nuarini. Seekord oli Viitnale tudengeid kokku sõitnud Moskvast, Le
ningradist,  Petrozavodskist,  Riiast, Novosibirskist, Kiievist, Lvovist, 
Alma-Atast. Ja  Tartu ülikoolistki kakskümmend, noort. Et aga 
iseõppimise korras tarkus vaevaliselt kipub t u l e m ^ o l i  kohale ku t
sutud ka hulk õppejõude ja  teadlasi lektoreiks. Viitnal pidasid 
hommikuti loenguid meie m aa tuntud teadlased, professorid 
B. M. Mednikov, V. I. Kuptsov, A. M. Moltšanov, V. N. Maksi
mov (Moskva), K. M. Hailov (Sevastoopol) T. Frey (Tartu) jt. A ja
kirja «Filosofskije Nauki» poolt oli kohapeal organiseeritud ka ümar- 
lauaseminar teemal «Teoreetilise teadmise formuleerumine loodusteadus
tes», kus esinesid peale mitme eespool mainitu veel filosoofilisest ja  
bioloogilisest keskajakirjandusest tuntud teadlased D. I. Dubrovski, 
V. V. Nalimov, J. A. Zahvatkin, Z. V. Kaganova, G. M. Faibusovitš,

J. A. Sreider jt. Sõnavõtud lindistati ja  lubati lähemal ajal mainitud 
ajakirjas ära trükkida.

Pealelõunastel istungitel esinesid lühiettekannetega kooli «kuulajad» 
— üliõpilased ja  noorteadlased. Et vastu tus suurem oleks, kuulutati 
noorte ettekannete vahel välja võistlus. Viimasel päeval esitas lektori
test koosnev žürii oma kriitilised märkused ja hinnangud. Kõige pare 
maks peeti TRÜ V kursuse matemaatiku Tõnu Oja ettekannet «Metsa 
ökosüsteemi matemaatilisest modelleerimisest». Delegatsioonid panid 
välja eripreemiad. Tartlaste eripreemia päris stažöör A. Zarkihh Novo 
sibirski ülikoolist, kes pidas ettekande «Fülogeneetil iste puude ehita 
mise algoritm aminohappejärjestuste alusel».

E t kool toimus vaheajal,  oli programmis ka mitteteaduslikke üri
tusi. Lumisel väljakul mängiti vähetuntud pallimängu — mambopalli, 
ühel õhtul korraldati ball, s. t. lauldi ja  tantsiti , ja iga muud vaba 
hetke kasutati suusatamiseks Viitna kaunis ümbruses.

31. jaanuaril  sõideti bussidega Tartusse, kus jätkati väikese nõupi 
damisega «Bioloogia ja  lingvistika». Milleks veel see? Eelkõige sel 
leks, et peale üliõpilaste ka lektoreile talvekooli käigus midagi tõsitea
duslikult huvitavat pakkuda. Ja  teiseks, ega Viitna motell talveajal 
just eriti palju rahvast ei mahuta. Nõupidamise teema määrasid  Mosk
va ja Leningradi bioloogiateoreetikute huvid ning see, milles nad vii
mastel aastatel huvitavamaid teaduslikke tulemusi on saavutanud. Bio
loogia ja keeleteaduse vahemaile on tekkimas uus piiriteadus. A naloo
gilis test nähtustest keeltes ja biosüsteemides — nende ühisest infor
matsioonilisest olemusest, terviklikkusest, evolutsioonist ja  muust — 
oli ju t tu  kõigil 1.—3. veebruarini EPA aulas ja TRU keemiahoone r ing 
auditooriumis toimunud istungitel. En t nagu iga uue suuna alguses, on 
siingi väga  raske ette öelda, kui oluliseks või väheoluliseks saadavad 
teaduslikud tulemused edaspidi kujunevad.

Plaanide kohaselt korraldab TBG koos UTU molekulaarbioloogia ja 
-geneetika ringi n ing  ELUS-i teoreetilise bioloogia sektsiooniga mai
kuus neljanda teoreetilise bioloogia kevadkooli — seekord molekulaar 
bioloogia teoreetilistest küsimustest . Muidugi kui jõudu ja  tahtmist 
jätkub ning kevadväsimus kallale ei tule. Loodame, et ei tule.

KALEVI KULL,
ZBI nooremteadur,
TBG vilistlasliige.

A M W W B S t

Kuidas XVIII sajandil üliõpilased 
ülikoolidega ühendust pidasid

LEO LEESMENT
Äsja lu gesim e m eie lehe veergud elt 

(v t. nr. 1), kuidas 18. sa 'andll mitmed 
Balti noored om a ülikooli puudum ise  
tõttu  käisid  m ujal õppim as. Sõideti 
Saksam aa'e n in g  erandina ka te iste  
m aade ü likoolidesse.

Sinna jõudm ine ja  tagasitu lek  polnud 
lih tne e g a  hõlbus, se^st puudus regu
laarn e  ühendus. Reis o li kulukas n in g  
ka elu ja õppim ine nõudsid palju ra
ha. S e isis  ju to lla l tähtsal kohal õppe
maks.

Baltim aal oli kujunenud 18. sajandil 
pSrast Põhjasõda kõige soodsam ateks 
võim alusteks ühelt poolt p u rjelaevasõil 
Riiast, T allinnast, Pärnust ja  m ujaltki. 
T eiselt poolt o li võim alik  m aasõit: Riia 
ja K önigsbergi (K alin ingrad) vahel o .i 
edenem as kullaltki tihe hobuseühendus 
(teed olid  halvad ja pidurdasid tohutud  
liivalu ited  Kuramaalt lõuna pool Me- 
m eli (K laipeda) üm bruses).

Kõige paremate hobustega võis 
päevas läbida 50-—60 kilomeetrit. 
Vahel sõideti Memeli ja  Königsber
gi või mere ääres asuva Pillau 
(Baltiisk) vahelist lõiku veesõidu
kiga, mis oli küll kiirem, kuid selle 
eest ohtlikum. Königsbergil oli tol
lal suhteliselt korrapärane posti- 
tõllaühendus ka Berliiniga. See oli

küll väsitav viletsate veokite p ä 
rast,  kuid odavam. «Palju m ug a
vam on sõita heintel istudes talu- 
vankriga,» kir jutab oma m älestus
tes parun Rosenkampff. (Tõllale 
pidi mahtuma ka korrapärane post 
ja  sageli kuni 12 sõitjat ning sõi
deti öösitigi.) Teinekord reisiti ko
guni ärimeestega, kes kaubareisil 
käisid: vedasid näiteks Lääne-Eu- 
roopast Ida-Euroopasse riidekaupa.

Baltisaksa kirjanduses mainitak
se, et päras t  Põhjasõda ja Uusikau
punki rahulepingu jõustumist oli 
maa kohati veel kaua väga rüü s ta 
tud ja  vaene.

Saksa ülikoolidesse õppima asu 
nud noormeeste hülgas oli algul 
rohkem Riia, samuti Tallinna kaup
meeste poegi, kes majanduslikult 
jõudsid kiiremini paremale järjele 
kui Liivimaa ja Eestimaa mõisnike 
pojad. Vahel käisid mõisnike pojad 
enne stuudiumi alustamist mööda 
sugulasi «kerjamislehtedega» toe
tus t  saamas, sest su laraha liikus 
maal napilt. Nii kirjutab kultuuri

loolane J. Eckardt oma saksakeel
ses teoses 18. sajandi Liivimaa 
kohta (ilm. 1876. a„ lk. 376). P a is 
tab, et Seitsmeaastane sõda (1756-— 
1763) stuudiumi käiku ei mõju ta
nud, pealegi oli 1758.— 1762. aastal 
Königsberg Vene vägede käes. Õpi
ti eeskätt Halle, Leipzigi, Königs
bergi aga  ka Göttingeni,  Jena jt. 
ülikoolides.

Purjelaevasõit Vana-Liivimaa sa 
dam atest oli siiski odavam. Tallin
nas või mujal kaubakontorites tuli 
üles otsida kaubalaev, mis hakkas 
liikuma kas Lüübekisse, Hamburgi, 
Bremenisse, Stettini või Stralsundi, 
ja kaubelda seal laevaomaniku või 
kapteniga, et võetaks peale. Sõit 
kestis mitu nädalat. Oli vaja  m aks
ta ka söögiraha. Laevale kauplemas 
käisid tavaliselt õpilaste vanemad 
või sugulased. Pikal merereisil m än 
giti aga  ka kaarte ja  teisi h a sa r t
m änge n ing nii tühjenesid õppuri 
taskud tunduvalt.

Muidugi püüti kaasa hankida või

malikult rohkesti häid soovituskir 
ju saksa ülikoolide linnades asuva 
tele asutustele, tu ttavaile ja  sugu- 
lastelegi.

Eesti- ja  Liivimaa mõisnikkond 
juhtis oma poegi rohkem odavale 
kutsele, s. t. sõjaväeteenistusse. Nii 
leiame 18. sajandil palju balti mõis
nike poegi mitte ainult Vene, vaid 
ka Rootsi, Preisi ja  teiste riikide 
sõjaväeteenistuses (andmed on Köl 
nis 1970. aastal ilmunud baltisaksa 
biograafilisest leksikonist).

Sam uti näeme, et ülikoolides õp 
pimist a lustanud noormehed ei lõ 
petanud sageli täielikku kursust 
Nii näiteks R. J. L. Samson-Him 
melstjerna (sündinud ja surnud Ur 
vastes: 1778— 1858), Liivimaa tun 
tumaid juriste, oli Leipzigis õppi 
nud vaid vaevalt kaks aastat.

Kõigele vaa tam ata  oli kõrghari 
dusega inimesi ikkagi vähe. Polnud 
sugugi haruldane, et Liivimaa m aa
kohtu koosseisus oli ainus haritlane 
kohtusekretär,  mitte aga parunid — 
kohtu liikmed.

Rektori käskkiri
õnn it len  75. sünnipäeva puhul ja 

avaldan tänu  kauaaegse kohusetruu 
töö eest dots. JOHANNES LAID- 
VERELE ja orgaanilise keemia ka

teedri lepinguliste tööde p reparaa
torile ANNA PAASILE n ing  seoses 
70. sünnipäevaga patoloogilise an a 
toomia kateedri preparaatorile 
SIEGFRIED MUTTIKULE. Soovin 
edaspidiseks tugevat tervist ja rei
pust.

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka teadusliku, pe

dagoogilise ja  aktiivse ühiskondliku 
töö eest said 75. sünnipäeva puhul 
KKEH Ministeeriumi aukirjad psüh-

hiaatriakateedri professor-konsul- 
tant Elmar KARU ja  60. sünnipäeva 
puhul otorinolarüngolcogia ja oftal- 
moloogia kateedri professor Viktor 
SÄRGAVA. Kauaaegse eduka töö 
eest sai ministeeriumi aukirja ka 
raam atupidaja  Liis PETROVÖHH



Vastuvõetavuse m ää ra b  
m u g a v u s

Väljavõtteid jutuajamisest Tallinna Moemaja peakunst- 
niku, Eesti NSV teenelise kunstniku HELGA MARANI-
k ü g a ; , * '

Mis on ja kušdas sünnib mood?

Mood p a k u b  m a sk i,
mille taha on nii meeidiv varjuda. 
Ent silma ei rõõmusta igaüks, kes 
küll ehk püüdlikult oma välimise 
korra eest hoolt kannab. Hindad 
neid, kes vaimuhariduse kõrval ka 
m ärga tava t moe- ja maitsealast ha
ridust üles näitavad. Vaikselt igrit- 
sevat kadedusesappi poetavad s i
nusse need, kes l i i g a  head välja 
näevad — nagu needki, kel moe- 
hilpe ja laga  segada. Ega kõik peagi 
marjam aale  mahtuma. Mood mee
litab, mood ärritab.

Mis moes, see ilus. Seda ilusam, 
mida heledam kättesaamatuse nim
bus ihaldatavat kroonib. Igal moe- 
altil mõistagi pean-saama-soont po
le, eriti kui tegemist mõne antsa- 
ka ri ideesemega. Teine pingutab end 
tarbimisõnne tipule kasvõi läbi 
vasktorude (mood nõuab ohvreid!) 
et tüürida sealt uut samasisulist 
õnne rabama.

Kahju, kui õhatud seitsmes tae 

vas nõnda madalaks kisub. Kui 
klantskultuuri m argapuuga  mõõtu 
votta, on toretsevad tikksaapad või 
lahrnakas hõlst muidugi eluküsimus, 
Rääkimata firmaproduktsioonist, 
milleta oled null mis null — alles 
tagumise poole võimalikult ühtne 
maskeering tagab täieõiguslikkuse. 
Küllap on praegugi teksaste hinna- 
küsimus osa noorte seltskondlikus 
vestluses aukohal kui igati noobel 
ja päevakajaline teema. Juhtub, et 
a ru t lus  päädib teatisega ä la «Müüa 
USA samet-texaspüksid» (tekst 
pärineb ühe TRÜ ühiselamu valve
laualt) .  Mood on mood, ja  tema 
ilmumid rapivad meid takis tam a
tult. Tuulelipp pöörleb, mood ei ar 
masta  rutiini. Momendil a inuvalit
sev maitsesuund võib järgmisel a j a 
hetkel arulagedusena paista. Pöö- 
vane ratsu aina kihutab, sekka t a 
gan t  üles lüües — ja  hoidku kõige
vägevam, et ta  sind sadulast maha 
ei piUutaf

Vaieldamatult on džiinid väärt Ihukate. Sinine lummus võimutseb 
kogu maailmas. Kurjast on, kui sinine igavus ka ajudesse haigutama 
tü k ib . . .

#  Moeiehekülje koostas Kärt TÕNISSON.
¥  Joonistused Erki BERENDSILT ja Andres ADERILT,
#  Fotod Tallinna Moemajast.

Praegune moepilt?

■Otseselt defineerida seda ,ei oskagi
Mood on nähtus, mlš' inimühiskonnale igiomane ja mis ei hõlma 

ainult riietusprobleeme. Moeküsimused on alati vaidlusi tekitanud, 
sellegipoolest ei kuula tä kedagi Vanasti pandi flioejüngrid kiriku
vande alla, aga see ei aidanud, u u e  moe sünd on sageli etteaimamatu. 
Nii võivad moq käiku mõjutada suured ühiskondlikud sündmused. Meh
hiko 'olümpiamängudest jäid moepilti indiaanimotiivid (narmad, pea* 
pael jms.).

Moeloojatele on esimeseks indikaatoriks muidugi noored, kellest ole
neb, kas  pakutav jõuab-'-rahva sekka või mitte: Vastuvõetavuse määrab 
eelkõige’riietuse mugavus'.' Jä  kus uus mood on kindla pinna võitnud, 
ei taha keegi olla valge vares. Kuigi moega ei maksa liialdada, arvan 
ma, et noorte juures on see andestatav. On paratamatu, et iga mood 
klassikaks ei muutu. Röögatused tulevad ja lähevad. Mingi üldine rah 
vusvaheline mood eksisteerib pidevalt. Ka, nn. folkstiil ei ole kitsalt 
rahvuslik, vaid sisaldab endas nüansse paljude rahvaste kunstist.

Uute moodide loomine tähendab eksperimenteerimist. Vahel võtab 
uue mudeli tarbijani,.jõudmine aega mitu aas ta t  (ka praegu levinud 
avara t  joont pakkusid moeajakir jad juba kaks aas ta t  tagas i) ,  teine 
läheb käigult — seda juhtub harva — ja kolmas jääbki pakkumiseks. 
Meil teeb asja raskeks see, et tee mudeli loomishetkest poeletini on 
tihtipeale pikk ja vaevaline

Kõikjal vajitseb lai, lohmakas, nn. numbrita mood. Eks selgi joonel 
ole oma hädad ja voorused. Lai mood muudab kõik ühesuguseks: aitab 
varjata  figuuri puudusi, samas peidab sihvakaimagi keha. Aga mina 
pole veel kohanud neidu, kes e i  ta h а к s oma saledust rõhutada. Noo
red arm astavad ikka liibuvaid, taljes rõivaid. Praegune mood on kül
laltki vaba, tunnustab ülftlasi romantilist ja  sportlikku. Klassikaks on 
saanud kombineeritud mood — igasugused pluusid, džemprid, vestid, 
seelikud.

V äga moes on poordiga kangad, väikeste lilledega mustrite kõrval 
on ka suured lilled, nende riiete omavahelised kombinatsioonid. Ei soo
vitata enam kalasaba-triipu, vaid ühtpidi d iagonaali,  horisontaal- või 
vertikaaljoont.

Kui vahepeal hakkasid naiste püksid taanduma, siis nüüd on need 
uuesti moes, ainult mitte alt  laienevad, vaid ühtlase sirge joonega. 
Seeliku pikkust varieeritakse põlvi ka tvas t kuni poole sääreni ulatuvani.

Noormehed ei taha enam mantleid kanda. Asemele on tulnud mitme
sugused jopid, Prognoositakse, et 1980. aastaks tuleb mantlimood ta 
gasi.

Tänavajalatsid  on vastavalt meie kliimale endiselt paksema tallaga, 
kuigi õhemad kui enne (nüüd ~  1 cm). Naiste pidulikud kingad on 
kõrge ja sirge kontsaga ning teravama ninaga. Mehed kõrgeid kontsi 
ei kanna. Muidugi ei keela keegi — kui oled lühike, siis palun!

K a h eko p ika lis t 
kõ listades ehk p ea lt -  

k u u ld u d  ta kso fo n iju tt
Ncortemood — valulaps? Mida uut pakute?

Jah, noortemoe kavandamisel annab kõige rohkem tunda meie kau- 
bandussüsteemi paindumatus. Noortemood vaheldub kiiresti, aga too
detakse ikka seda, mis võib-olla paar aas ta t  tagasi läks, kui läks. Noor 
ostja on kauplustest eemale peletatud. Suurusnumbrite skaala algab 
meil 44-st. Ometi on palju noori inimesi, kes vajavad väiksemaid rii
deid. Lastepoest aga nõudlik noor riideid selga ei osta. Uue markee- 
rimisšüsteemi vajalikkust on juba arutatud.

Uudis on vahest mitmejaoline kleit või seelik, õmmeldud erineva 
mustriga puuvillastest kangastest,  kaunistatud pitsiga, paeltega või 
muuga, vastavalt fantaasiale (vt, piltidel!).

Moevärvid — on need ikka olulised?

Moevärvid domineerivad seal, kus nõudeile momentaanselt reageeri
takse. Meil mõjuvad pakutud moevärvid vahel tõesti ärritavalt,  sest 
kaubandus ei jõua nõudmistele järele.

Noored kandku ikka erksaid puhtaid värve, sinist, punast jne. Värs
kelt on moodi tulnud roosa ja trüksiissinine. Segatud toone ei soovi
tata.

Mida arvate  20. sajandi «imest» džiinldest? Osa moeloojaid olevat 
ammu väitnud, et teksastebuum ruttu  maha käib, a g a . . . ?

Hei, Koll! Ruut siin. Millega aega
k au n is tad ?---------- -
Mina või? Veeresin jus t  Tartust. 
Kolistasin niisama, käisin tu t ta v a 
te] kärssadel k ü l a s . -----------Küll.
Täika või asi. Tuled pealinnast, ta 
had kahesajase teksaskleidi 180 
kulli eest ära anda, nii kui hinna 
ütled, karbid kinni ja plats puhas. 
Täitsa perifeeria. Neile anna muidu. 
Reklaamikatest sain lahti. Muidu
äri suurt ei õitsenud. J a m a . ------ - —
Nonoh, odavalt said. V e d a s . ------- —
. . .  P ä ras t  kurnisime «Kauna».
-----------Juu. Free olemine. Õhtuks
võtsime kargu alla, käisime diskos. 
Ei, mitte «Sõpruses», klubis, T R ü
omas. Saime niisama s isse .-----------
Möllud-värgid, soul'id, rock'id. Päris

asjalikult tegi. Feeling. P aa r  rauä- 
kooli selli kakerdas veel ringi, üks 
oli see diskofänn MP-st,  tead küll. 
Place on muidugi kõhna. Seinad 
tilkusid raskelt. Pidin kuhvti ka 
maha lükkam a.-----------Sorry?  See
kord ei pägatud, pidasin silma
pea l .--------- *- Ei ole need ülikooli
eided nii ülbed ühti. Sobib .-----------
Või tantsupõrand pole tutvuste sõl
mimise koht! H a -h a -h a ! -----------Ah
kestad? Firmamöllud, mis seal’s 
ikka. Muidugi rahulikumalt kui 
meil. Andestatav, provints siiski.
Küll jõ u avad .-----------Ma jah, sain
uued. Vana armas firma — «Lee 
Cooper». Sutike laiad, muidu timm
Kuhvt ka. M hm h.-----------Sobib
Olgu nii. Okei!

Väga raske on moest välja tõrjuda seda, mis noortele meeldib. P o p u 
laarsuse võitsid džiinid seetõttu, et nad on mugavad ja  natuke loha
kad. Arvan, et džiinid jäävad igapäevase ri ietusena veel kauaks moodi. 
Aga tantsupidude! käiakse nenüega veel ainult meil. Üks põhjusi, miks 
just välismaa džiine taga  aetakse, on see, et meie kaubandus ei paku 
noortele hästiistuvaid pükse. Must äri aga  ei kõlba kuhugi.



3 küsimust 
ühe kabineti 

kohta
Peahoone ruumis nr. 13 saavad kokku need, kel kõige muu kõrvalt 

jätkub veel tahtmist kunstiga tegelda. Näpunäiteid jagab  siin skulptor 
Andrus Kasemaa.

Millega kunstikabinetis praegu tegeldakse?
Kõigi kujutava kunsti liikidega. Algul oskavad tulijad vaid joonis

tada, siin on saanud proovida ka maalimist.  Ja päris hästi tuleb välja. 
Üles ta h ak s im esead a  ka potikedra. Omavalmistatud vaasid on tegijale 
endale palju rõomu valmistanud. Kui ühe ruumi veel juurde saame, si
sustame ka joonistusklassi.

Mida andis kolimine kesklinna?
Elujõud tuli sisse. Ole mäe Tiigi tänavale ronimine võttis nii mõnel

gi huvilisel võhma välja. Kevadeks jõudsid kohale ainult pooled sü
gisel alustanutest. Siia on aga igalt poolt paras maa tulla ja  sisse
astujaid on hoopis rohkem.

Miks on uiikooli kohvikus olev näitus sõiduriistadest?
Meil oli siin mitmesuguseid pilte, aga jä tsime lilled ja inimesed see

kord kõrvale. Masinaid oli nii palju, et need saime välja panna ühtse 
tervikuna. Pealegi on see teema praegu aktuaalne. Toimus ju Tallin- 
naski hiljuti näitus «Inimene ja  tehas».

TIINA MERIRAND

Pilk kohvikupiltidele
«■M ispärast kõik järsku autosid maalima on hakanud?» küsisin  läi

nud kevadel, kui kunstikabinet üleöö autopiltidega üle ujutati. «Noh, 
noored said esim est korda õlivärvid kätte,» vastas kabnieti ju h a 1 a a 
Andrus Kasemaa «ja auto on n iisugune hea lihtne asi, e t . . .  m iks ka 
mitte.» E t üks särav-hiilgav ja rõõm savärviline sõiduriist tundub tõe
poolest «hea lihtne a$i ära maalida», haarasid pilditegem ise m õttest 
kinn i needki noored, kes tärpentinilõhnaga juba pikem alt tu tvu st pi
danud. %

Ja nüüd, üle pika aja ongi taas teoks saanud TRÜ kunstikabineti näi
tus vanas kohvikus. K ontrastiks eelmisele, E R K I tudengi Mari Nõgese  
väga eklektilisele piltidevalikule on käesolev näitus üllatavalt ühtlane  
oma tem aatika poolest, m ille ammendab üksainus sõna  — AUTO. 
( Vastuväide, et lisada tu leks « . . . ja mootorratad», oleks ilm ne tä 
henärimine.) Kas selle teema üksm eelselt hüperrealistlik käsitlusviis, 
olgu siis enam  või vähem  õnnestunud kujul, ka teema sisuliselt am m en
dab, on küsitav. N ii, nagu meil seni veel suhteliselt uudse ja paraku  
valdavalt maneeri tasemel viljeldava hüperrealismi suhtes on raske 
ühest ja kindlat seisukohta võtta. Jäägu hüperrealismile hinnangu and
mine parem tu levikku, kuni pidepunktidena suurem al arvul kriitikat 
kannatavaid töid valmib. Vaadeldava näituse põhjal ühte kunstisuunda  
arvustada-kinnitada oleks ilm selt ebaõige.

Seevastu  on praegusel kohvikunäitusel hoopis om amoodi võlu. N i
melt illustreerib see vägagi ilm ekalt kogu vaeva ja visadust, m ida õli
värvidega m aalim ine inim eselt nõuab. M õnelt pildilt õhkub ku lu ta tud  
vaeva lausa kuhjaga.

Vigadest õpitakse, ka teiste tehtud vigadest võib targem aks saada. 
с Võhikud», kel kunsti tegemisega praktilisi kokkupuuteid pole, võivad

neil päevil maalim ise kä igust ja põhitõdedest m õndagi m õista ja om an
dada. Ilm a et keegi pruugiks õilsast enesetäiendam ise püüdest «Joo
nistam ise ja m aalim ise õpikut» lugem a hakata, võib ta kohvikus näh
tud piltidel leiduvaid vajakajääm isi kokku liites enda kui kõrvalvaa
taja jaoks lihtsa ja selge maalitehnikateooria kokku seada.

E sm am uljeks pilku üle piltide libistades märkab vaataja kohe, et mõni 
neist kutsub end lähem alt silm itsem a. Ja ku i mõnel pildil auto ju s t
nagu seisaks, aga lähem alt silm itsedes selgub, et ta hoopis sõidab, siis 
ei ärata see pilt küll erilist usaldust ega huvi auto m arki või detaile 
uurida — olgu autor need ku i tahes hoolikalt maalinud. Kui aga m a
sin  paistab kihutavat nii, et vaataja esimesel hetkel jalakäijarefleksiga  
paigale tardub, siis kaalub see efekt ehk üles pettum use, m is järgneb  
soovile sõiduki num brit või rattakodarate arvu teada saada. Kohviku  
sissepääsu ja vaatesaali ukse vahelises nurgas seisjale näib küll alla
jääm ine ühele neist tem a poole torm avaist m asinam ürakaist vältim a
tuna.

Soovides, et igal kohvikukülasta ja l jä tkuks piisavalt head tahet ja 
loomingurõõrnu m aalisaladuste avastam isel, jään nüüd nautim a Viljar 
Kilgi maale, mis on kenaks kinnituseks käibetõele, et hea pilt eeldab 
nii m aalim isoskust kui ka m aalikultuuri. P IR E T  PUKK

Autode paraad
Noorte kunstile  on a lati vaadatud lootusrikkalt n ing seetõ ttu  nii m õn

dagi andestatud. M õttevärskus, uute väljendusvahendite otsim ine ja se-, 
n iste  väärtuste ignoreerim ine vabandavad tehnilise krobelisuse. Kui 
vaadata sellisest vaatepunktist kohvikus ülespandud kunstikabineti näi
tust, suruvad end vägisi peale m õtted  hoopis nende noorte eneseteos
tusest. Need noored ei eksponeeri m itte  ainult oma m aalim isoskusi, 
vaid ka m idagi enamat. Lühike sissejuhatav teade kohviku uksel ütleb, 
et see on näitus alles esimesi ka tsetusi tegevate noorte loom ingust. 
Veel m ärgitakse, et valitud on tööd, mis väljendavad ühtseid taotlusi. 
Ei ole tõesti m õtet norida nende «õlipiltide» tehnilise m eisterlikkuse  
kallal, ku ig i needsamad taotlused tekitavad sellegi probleemi.

Tekst uksel ei täpsusta ühtsete taotluste sisu, kuid see on selgesti 
m ärgatav. N äitus ei ole ainult tem aatiliselt ühtne  — pildid autodest. 
Tähtsam kui see, mida on m aalitud, on antud juhul see, kuidas on m aa
litud. Hüperrealismile lähedasi taolusi on eesti noores kunstis varem gi 
täheldatud ja probleem, m is end peale surub, ei ole sam uti m itte  uus. 
Juba 1975. aasta vabariikliku noortenäituse arutelu näitas, et Lääne 
järjekordse kunstivoolu  toom isega kodum aisesse ■kunstip ilti kaasnes 
seekord väga nõrk teoreetiline baas. Uut põhjendav ’(võ i õ igustav) 
program m  peaks aga olema selgelt välja toodud.

Siinkohal veidi k u jutatavast objektist Tartu hüperrealism is ja  hüperrealism is  
üld se. H üperrealism  ei konstrueeri m ingit uut m aailm a, tem a püüdluseks on 
teatavasti meid üm britsev reaa lsus täpselt «m aha teh a» . S e llise  m aalim isviisi 
kasutu selevõtt täh istas Läänes protesti nii sen iste  ju htivate  kunstivoolude kui 
ka urbanistliku m aailm a kum m ardam ise ja m assikultuuri inim vaenulikkuse  
vastw. H üperrealistid m aalivad külm a dokum entaalsusega klantslm a löödud  
autosid , süngeid  interjööre, kõledaid autokalm lstu id, standardseid reklaam 
plakateid ja se lles t m aal m ast võõrdunud in im esi. Peatatud hetk saab tähen
duse, p ilt nagu ütleks: vaadake, m illise  m aailm a te o lete  endale loonud.

Mida aga näeme kohvikus? Sam u autosid ja m ootorrattaid, m is lii
guvad  New Yorgis või Pariisis, on püütud hüperrealismi sildi all tart
lastele ette näidata. Ma ei räägi sellest, et hüperrealism ei kannata dile
tantlikku  m aalitehnikat, ka m itte sellest, et ilus autopilt oleks halvem  
lillepildist. /Isi on tõsisem. N ähtus, mis Läänes tähistab inimese protesti 
valitsevate olude vastu, on meil saanud viletsaks epigoonluseks ja  sam al 
ajal ka m oenähtuseks ( m eenutam e, et seesama juh tus ka näiteks hipide 
väliste tunnusm ärkide turukaubaks m uutm isega). Välismaa ajakirjade 
kaantelt m aham aalitud autodele ei ole autorid unustanud peale pane
m ast ka võõrkeelseid silte.

Paistab, et püüame lisaks täikalt ostetud pudi-padile sisustada kogu  
oma kultuuriruum i võõrkeelsete siltidega: heitkem  korraks pilk meie 
konspekte kandvatele «diplom aatidele» või kilekottidele. Tekib tunne, 
nagu püüaksim e üksteist koguni üle trumbata om a võõrkeelsete sil
tidega._______________________________________________ ANTS JUSKE

A. H. Tammsaare 
tähtpäeva puhul

Gruusia rahvas austab erilise soojusega A. H. Tammsaare, välja
paistva sõnakunstimeistri mälestust.  Kirjaniku sajandale sünn iaas ta 
päevale oli pühendatud K. Marxi nimelise vabariikliku raam atukogu 
teadussaalis kir jandusõhtu, mis ära tas  Gruusia pealinna üldsuses suurt 
huvi.

Eesti kirjaniku elust ja  loomingust pidas ettekande Š. Rustaveli n i
melise Gruusia Kirjandusloo Instituudi NSV Liidu rahvaste kir jandus
suhete sektori vanemteadur filoloogiakandidaat B. Piradov. Gruusia- 
eesti kir jandussuhetest rääkis Tbilisi RÜ NSV Liidu rahvaste kir jan

duste ja  kunstilise tõlke kateedri õppejõud Z. Medzvelia. Soojalt võeti 
vastu külalisi vennalikust Eestist — TRÜ filoloogiateaduskonna de
kaani professor Ago Künnapit ning eesti kirjanduse ja rahvaluule ka
teedri dotsenti Jaak  Põldmäed, samuti eestlannat-tõlkijat Ju ta  Bediat, 
kes elab Tbilisis, vabariikliku raamatusõprade ühingu aseesimeest 
D. Lomašvilit ja ' te is i .  Tbilisi RÜ NSV Liidu rahvaste kirjanduste ja  
kunstilise tõlke kateedri juhata ja  O. Bakanidze avaldas eesti külalis
tele suurt tänu osavõtu eest. Professor A. Künnapile ja  dotsent 
J. Põldmäele anti üle meened.

Vabariiklikus raam atukogus ja NSV Liidu rahvaste kirjandusliku 
sõpruse kabinetis on avatud gruusia-eesti kirjandussuhete näitus, kus 
on eksponeeritud Moskvas, Tallinnas ja Tbilisis ilmunud uusimad r a a 
matud A. H. Tammsaarest. ZAUR MEDZVELIA

Minevikku ei tohi unustada

i l S I S  '

4> Võrtsjärve kalepurjekas.

Kunagi päästis inimese tuulest m urtud puutüvi, m is hiljem  õõnes lati 
ja  m ida sõuti käte abil. E sialgu kasu ta ti liikum iseks ka roopaate. A ja  
jooksul kujunesid  välja m itm ed laevatüübid, kuni saabus aeg, mil 
uhked purjekad vallutasid tänu m eresõitjate osavusele terveid maailma- 
jagusid. H iljem  hakati veesõidukeid üksteisest eraldama esm ajoones 
nende m õõtm ete ja kandejõu järgi, kuna edasiviijaks oli peam iselt tuu- 
lejõud. L iig ita ti ka selle järgi, kas laev sõitis merel, jõel või järvel, kas 
sellega veeti kaupa, inimesi või püüti kala.

Purjelaevade ajastu  oli pikk ja  vaevarikas, ku id  mehine. U skum ata  
kom bel sõitsid Eesti meremehed lahtiste paatidega üle Läänemere ja 
mujale.

Laevaehitus ulatub m eil kaugetesse aegadesse. A lgu l ehitati väikse
maid puu- ja kipsiveolaevu. Suurem ate laevade ehitamise alguseks sai 
aasta 1861, m il G ustav M artinson ehitas H äädemeeste rannas 140 re- 
gistertonni suuruse purjelaeva «Julie». Sellest a jast peale algas hoo
gus laevaehitus rannam eeste poolt. Väiksed ja suurem ad purjekad te
g id  vedusid paljude sadam ate, randade n ing  saarte vahel. H iljem  on  
nende purjelaevade ehituse, m astivärgi, taglase, purjede ja m uu kohta  
andnud seletusi, kirjeldusi ja jooniseid Pent N urm ekund. Need on talle
ta tud  Emakeele Se ltsi varamusse.

Ka Võrtsjärve elanikele on kalapaatide kasutam ine ja kalapüük olnud  
iidseist aegadest elatisvahendite hankim iseks.

Võrtsjärvel ku junes iseloom ulikuks kalapüugivahendiks kale. A lg u l  
veeti kalamõrda nelinurkse purjega paadist kü lgsuunas a lla tuu lt trii- 
vides. Kui elukutseliste kalurite arv suurenes, võeti kasutusele traal- 
kale suurem ate kalade püügiks ja hakati ehitama kalepurjekaid.

Kalapüügi arengust Võrtsjärvel ca 65 aasta jooksul on Oskar Loo- 
rits kogunud lugem ispalu kalam eeste elust ja tegem istest.

Purjepaadid Võrtsjärvel ei ole kaugeltk i sarnased mere omadega. N en
de süvis on väiksem , ahter madal ja «lõigatud», kere seevastu lai ja 
avar, jä ttes ruum i sisselastava kiilu kohal, kus asub pöör. Selle abil 
lastakse püünised vette ja tõm m atakse välja. N ende grootpuri on kü l
la ltk i suur ja m oodustab põhipurje. Sellele abiks kasutatakse tagasi
hoidlike m õõdetega foka t, m illel oli poom või Võrtsjärve kalurite kee
les ravina. /

N ii kujunes välja  om a purjealane terminoloogia, m is viim ase ajani oli 
kirja panem ata. Viimastel aastatel on seda p ikem at aega üles k irju ta
nud Võrtsjärvel purjespordi alal tegutsenud Feliks Parre. Vastav m a
terjal on üle antud Em akeele Seltsile. Selle töö eest sai ta 1977. aas
tal ergutuspreem ia. Suurem  osa F. Parre tööst on saadud vanalt 
Võrtsjärve R annaküla kalurilt Oskar M ardilt (191 sedelit)}.

N im etatud tööd tuleks jä tka ta , kuni Võrtsjärvel leidub veel neid, kes 
tegelevad kaletam isega ja võivad vanadest purjesõidukitest ja püügi
viisidest m idagi huvitavat pajatada.

On ju ka kirja panem ata Peipsi kalurite sõu- ja purjepaatide areng, 
sest aegade jooksul on ka seal paljugi m uutunud.

/ M Ä R T M U LK

Lisa tuli
nin g  kelle  n äd alavahetuse plaani ülikool» 
korvpallivõistluste  m ängud ei m ahtu
nud, võ is  vaid kahetseda.

KORVPALL 
A l a g r u p p  «A»
К KT III — m atem aatikat. 76 : 66
õ ig u st. — keem iaosak. 56 : 49
keem iaosak. — m atem aatikat. 89 : 64 
õigu st. — KKT III 88 : 87 (73 : 73)

M atemaatikud pidasid lopunl süd ilt 
vastu  ja oodatud kerget võitu  kehakul
tuuriteaduskonnale ei tu inud . Jä lleg i 
kõike vä ljap anevalt m änginud keemikute 
kapten Peep Joonas v isk as küll pooled  
om a võistkonna punktidest (24), kuid 
eelm ise  aasta  võitja  ei vääratanud ka 
seekord. P ühapäevases kohtum ises aga  
tu li keem iaosakonna m eeskonnale ta 
suks sisuka m ängu eest ka ülekaalukas  
esim ene võidupunkt. Ja kaks kangem at 
om avahel. V äga üh tlaselt ja  täp se lt 
m änginud õigusteaduskonna meeskond  
võitis  poolaja, juhtis te isel poolajal 
korraks juba 13 punktiga, s iis  ag a  hak
kasid kehakultuuritudengid kõvasti pea
le  käima ja koos n orm aalaiavüega saa
t is  Teet Laur palli korvi. Viik. L isaaja  
lõpus oli Lauril võim alus om a v õ is t
konnale iseg i võit tuua, seekord oli aga  
fortuuna juuraü liõp ilaste  poolel. Teet 
Laur v isk as om a võistkonna kasuks 50 
punkti.

A l a g r u p i s  «В» toim us üks 
kohtum ine. M ajandustudengid said al- 
guskõhedu sest (va sta ste l m än gis kaasa  
ka Mihkel Tiks) ruttu ü le, võitsid  pool
aja ja kuidas filo loogid  te isel m ängu- 
poolel ka p ingutasid , jäi vahe lõpuks  
Ikkagi püsim a: 59 : 54.
A l a g r u p p  «С»
KKT II — õppe (õud 69 : 58
KKT IV — KKT I 76 : 63

Mitte kõige tu gevam as r iv istu ses e s i
nenud õppeiõud iõudsid  te ise  poolala  
algu l v astastele  küll peaaegu kannule, 
lõpuks oli aga  noorem ate ülekaal siisk i 
kindel. Ka esm asku rsuslased  said  te ise  
poolala keskel seisu  korraks võrdseks, 
jätkasid  s iis  aga  tu lu tu lt ja  finaaliuks  
jäi neil seekord avam ata.

N a i s k o n d a d e !  olid kaks kohtu
m ist üsna ühepoolsed. Õ igusteaduskond  
kaotas m atem aatikateaduskonna n a is
konnale 20 : 57. afalooteaduskonna n a is
kond oma va sta ste ’e m a:andti<=teadus- 
konnast aga  koguni 6 :  91. M ängim ist 
ootas ka kolm as kohtum ine (KKT I — 
arstiteaduskond). Viimane ag a  kohale el 
tu lnud..

Kt»i kõik tõrgeteta  läheb, saavad  a la 
grupim ängud se lle  näda'avahetu^ega  
ppptud. Ärajäänud kohtum iste rohkuse  
tõttu ага mater?alide trükkimineku  
alaks lõplikku ajakava koos veel pol
nud. Täpsem at inform atsiooni m ängude  
toim um ise kohta saab spor^ik’nhisf.

PRIIT JÖOI

Järgmine ala 
18. märtsil

I.—2. m ärtsil peeti Em a,õe ääres TRÜ 
spartakiaadi su u savõ istlu sed . Sooja- 
kraadide.e vaatam ata kogunes osavõtjaid  
m u llusest (96) arvukam alt. Individuaal
d istan tsidel käis 62 n a ist ja  74 m eest, 
tca iesõ id u s o sa ies  7 naiskonda ja  10 
m eeskonda. Kokku tu li suusaraja le  ilm a  
trotsim a 155 inim est.

Loom ulikult otid ju htpositsioonil ke
hakultuuriteaduskonna suusaeria ia  ü li
õp ilased .

TRÜ tän avused  m eistrid: n a iste  5 km
— M. Ratt (KKT II), m eeste 10 km — 
U. Veeroja (KKT I), n a iste  3 x 3  km — 
KKT II kursus (M . Ratt, I. A ljaste, 
M. Ruuda), m eeste 4 x 5  km — KKT 1 
kursus (G . Ruuda, T. Jõesaiu , P. Vaard, 
U. Veeroja).

Võistkondlik järjestus: 1. KKT II — 
466 punkti. 2. KKT III 279 p. 3. tööta
jad — 195 p.

Pärast su u savõ istlu s i reastuvad tea- 
luskonnad sellise lt:

1. B ioloogia-georgaafiat.
2. KKT II
3. KKT I
4. O igust.
5. M atemaatikat.
6. M ajandust.

7. Arstit.
8. Töötajad
9. KKT IV

10. KKT III
11. F iiiisika-keem iat.
12. Spordim ed.-osak.
13. Ajaloot.
14. F iloloogiat. | Л 

Järgm ine ala spartakiaadi kavas on
VTK ta lv ine m itm evõistlus, m is peetak
se Kääriku m ängude raam es 18. ja 19. 
n ärtsil. Seoses Kääriku lasketiiru läbi- 
askevõim e ja m aiu tam isvõ im alustega  
yõib iga  teaduskond v ä l:a panna kuni 
1 esin dajat VTK m itm evõistluses. Tea
duskonna võistkonna suurus Kääriku 
n än gu d el on ü ldse 8 inim est.

DISKOTEEK
Alates märtsikuust on võimalik 

teisipäeviti, neljapäeviti ja  reedeti 
kosutada oma vaimu ja  keha muu
sika n ing tan tsuga (neljapäeviti on 
tõsise popmuusika kuulamisõhtud). 
Leningradi mnt. 25 uues kohvikus 
hakkab meelelahutuse eest hoolt 
kandma statsionaarne diskoteek üli
kooli klubi filiaalina (värvusmuusi- 
ka, värviliste slaidide n ing e sm a
klassilise apara tuuriga).

Võlglased
Õ pperaam atukogu lugem issaa li raa- 

m atuvõlglased  on:
Anne Abon, Niina B ogens, Karine Gag- 
ian, 1 lidia Jegorova, Mai Kahru, E lisa  
KalHševa, Lev Kofman, Noe K urdgelia, 
Heidi Kõiv, Mari Lepik, Jürgen Ligi, 
Anu Liik, Riho Nittim, D žansu g Nutzu- 
bidze, Reet Lepiksoo. Vladimir Poljans- 
ki, Tatiana Rjabova, Marju Sarm a, O leg  
šev tšu k , Karl Tamm, Aivar Tammepõld, 
Rein Toomla, Anne Tusti, Eha Tuvikene, 
Aadu Vaik, Sirli Vannus.

NB!
TSna Ilmub ka venekeelne ajäleht.

62
57
55
52
52
49
49
48.5 
47
31.5
24.5 
24
15.5 
15

TOIMETAJA kt. V. SOOTA К

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г. Тарту-' 
Эстонская ССР. . .
H ans Heidemanni nim. trükikoja truKK. 
Tartu. Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1051. MB-01367.



... Fr. R. Kreutzwaldi
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EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Nr. 8 Reedel, 17. märtsil 1978 XXX aastakäik

Kroonika
ERKI BERENDS,

filoloogiateaduskonna
komsomolisekretär

Erki Berends on sündinud 21. m ärtsil 
1955. a. T allinnas. A astail 1962—1973 õp
pis Tallinna 2. Keskkoolis. 1974—1976 
teenis aega Nõukogude arm ees. 1976. 
aasta st TRÜ filo loogiateaduskonna žur- 
naiistikaosakonna üliõpilane.

ÜLKNÜ liige  1970. aasta st 1976/77. 
õ.-a. oli eesti filo loogia  ja žurnalistika- 
osakonna kom som olibüroos kultuurisek- 
tori juhataja. 1977. a. sü g isel vaiiti 
Erki Berends filoloogiateaduskonna  
kom som olibüroo pressisekretäriks. Au
tasustatud ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
aukirjaga. Vallaline.

R E E D E S T
R E E D E N I
# • • • •

Kui kevad talvele jär jest rohkem 
silmi hakkab tegema, on aeg kokku 
võtta ÜTÜ aastasaavutused ülikoo
lis. Täna on vabariikliku UTU se- 
minarlaager Valgemetsas juba täies 
hoos. E ttekandega möödunud aasta 
tööst esineb vabariikliku nõukogu 
esimees Johannes Tammeorg, kavas 
on muidki ettekandeid tuntud tead 
lastelt, põnevaid diskussioone üli-

õpilasteaduse teemadel, sporditakse 
n ing kolme päeva jooksul jõutakse 
teha veel nii mõndagi. Seminar- 
laagrit  saadab rõõmus uudis Mosk
vast: URMAS SÕGELI töö «Mõ
ningaid muutusi Nõukogude Eesti 
ühiskonna (küla) sotsiaalse s truk
tuuri arengus arenenud sotsialismi 
perioodil (1959— 1970)» on teeni
nud NSVL TA medali.

Psühholoogid arvasid, et pool m u
na on siiski parem kui tühi koor ja 
tähistasid seepärast oma meediumi, 
see on aega, mil täpselt pool kõrg
koolist on seljataha jäänud. Sel 
päeval külastatakse auväärseid õp
pejõude, tänatakse neid tehtu eest 
ja  kingitakse vastavasisulised dip
lomid. Nii on see kombeks saanud 
psühholoogidel, kes rangelt oma 
traditsioonidest kinni peavad.

Lõbusaid vahepalu on juhtunud

veel nii mõneski teaduskonnas. Näi
teks bicloogid-geograafid ja filoloo
gid valisid endi hulgast misteri ja 
missi, aga intriigihimuliste vaos
hoidmiseks jä tam e seekord nimed 
nimetamata.

Tavakohasele lahtis te uste päeva
dele saabusid kõigepealt noored m a
temaatika- ja filoloogiahuvilised. 
Koguneti aulasse, kuulati erialaõp- 
peiõudude sõnavõtte, käidi TRÜ ja 
EPA arvutuskeskuses. Omamoodi 
«lahtised uksed» on ka meie järgm i
sel lehenumbril, mis on tervenisti 
pühendatud ülikoolis õpitavatele eri
aladele ja  mõeldud tulevastele üli- 
õpilaskandidaatidele. Seetõttu ei 
ilmu leht ka peahoone müügilauale, 
kuid kõik huvilised saavad seda os
ta  toimetusest.

AARNE RANNAMÄE

Rahvakontrollikonverents
TRÜ õppejõudude, teenistujate ja  üliõpilaste esindajate konverents 

toimub kolmapäeval, 22. märtsil kell 16 aulas.
Päevakord: 1. Ülikooli rahvakontrolligrupi aruanne tehtud tööst.

2. Täiendavad valimised ülikooli rahvakontrolli pea- 

gruppi.
Delegaatide registreerimine kohapeal alates kella 15.45-st.

Osavõtt võimaldatud kõigile!

TRÜ rahvakontrolligrupi büroo

Komsomolikroonika

¥  Tavakohane Baeri päev 28. veebruaril. Nagu ikka, koguneti tead
lase ausamba juurde. Päevakohased ettekanded peeti Baeri majas.

Tullio ILOMETSA foto

Rektor õnnitles Ministri käskkiri

7. märtsil ELKNÜ TRÜ komitees:
NLKP liikmeks astumiseks said 

soovituse Aune Past (eesti fil. V k.), 
Madis Kallion (õigust. IV k.) ja  
Andrus Ansip (keemia IV k.).

Õ igusteaduskonna komsomolisek
retäriks kinnitati III k. üliõpilane 
Jüri Raidla. Ülikooli sõjalis-patri- 
ootilise töö organiseerijaks kinnitati 
Raivo Vare õigust. Il l kursuselt.

Komsomolikomitee kinnitas ka 
EÜE välisrühmadesse sõitjate esi
algse pingerea.

14. märtsil ELKNÜ TRÜ komi
tees:

NLKP liikmeks soovitati Ruve 
Šank (saksa fil. V k.). NLKP liik
mekandidaadiks astumiseks said 
soovitused Valdeko Gailit (psühhol.
IV k.), Heiki Mägi (psühhol. IV k.), 
Marje Kiis (ingl. fil. IV k.), Heiki 
Pisuke (õigust. V k.), Sirje Nilbe 
(eesti fil. V k.) ja  Ester Šank (eesti 
fil. IV k.). ÜLKNÜ liikmeks võeti 
Karin Lippus (ajaloo III k.).

Teravalt oli päevakorras komso- 
molimaksude õigeaegne laekumine. 
Palju on võlglasi.

Arutati kultuuri- ja  õppetööala
seid probleeme. Tulemas on rahvas

te sõpruse päevad ja EÜE päevad. 
Kavas on ka kevadpäeva organisee
rimine, mis arvatavasti  ühendatak
se teaduskondade spordipäevaga.

Urmas Murre kõneles parteikomi
tees arutusel olnud üliõpilaste ol
meprobleemidest. Ühiselamutes on 
olukord täbar, soovitati otseselt kur
suse juhendajatel tõhustada kont
rolli ühiselamutes jne.

30. märtsist kuni 2. aprillini toi
mub Viitnal vabariigi komsomoliak- 
tiivi laager.

17. märtsiks kavatsetakse lõpeta
da EÜE suvemaleva tuumikute 
komplekteerimine.

m d m A №  i a  ш ш !
Щ Diskorid hilinesid tund aega. 
ф  Miks oli Osolin populaarne? 
#  Vaba aja veetmise mall — disko, 
ф  «Mefisto» taasavatuks!
Ühest viimasest ülikooli lehest võime sõnaselgelt lugeda, et disko- 

ohtutega ülikooli klubis on midagi lahti. Parem a ülevaate saab klubis 
toimuvast siis, kui ise vaatam a minna. Vanema kursuse üliõpilase pa
neb seal toimuv igatahes pead vangutama. Olen pikema aja jooksul 
aeg-ajalt ülikooli klubis ikka tantsimas käinud ja võin öelda, et prae
gust klubi seninähtuga küll võrrelda ei saa: ühelt poolt publikut sil
mas pidades ning teisest küljest klubis pakutavat arvestades. Kesk
mine külalise iga on 17— 18 a. Miks hilispuberteet ülikooli klubisse 
tuleb, on selge. Vastuse annab 28. veebruari «Edasi» oma kir jutisega 
«Tüdrukud tahavad tantsida». Noorem ja keskmine puberteediiga (14.— 
16. a.) on  10.— 11. kl. õpilased ja nendevanused töölisnoored nende 
traditsioonilisest tantsusaalis t — noortemajast «Sõprus» — lihtsalt 
välja tõrjunud. Aktseleratsioon. Kuhu need hilispuberteetikud siis mi
nema peaksidki? Klubis omakorda on kujunenud olukord, kus tudeng 
enam kuigi meelsasti klubiõhtutele ei tule. Miks? Kirjeldan teile
8. märtsi klubiõhtut.

®  8. märtsiks oli välja kuulutatud diskoõhtu, mis pidi algama kell
20. Kella 21 suvatses kohale saabuda üks diskoritest — TRU diskorite 
klubi ekspresident Valev Lillipuu. Teine diskor Olev Ulp tuli alles kl. 
21.10. Kell 21 panid klubinõukogu liikmed, et vähemalt midagigi kuu
lata oleks, mängima ELKNÜ 18. kongressile pühendatud plaadi. Kl.
21.20 suvatses Olev Ulp lavale tulla ja  rahvale kuulamiseks mängima 
panna Pink Floyd’i pala «Echoes». Seejärel jäi lava jälle tühjaks, nii 
tühjaks, et kui kl. 21.35 sai pealepandud lugu otsa, ei tulnud keegi 
plaatigi vahetama. Nii kostiski ligi 3 minuti jooksul läbi kõlarite ainult 
sahinat.  Kl. 21.39 pandi mängima M oody Blues — teine lugu kuula
miseks. Lava seisis ikka tühi. Alles kella 22 paiku ilmusid sinna dis
korid. Järgnesid  täiesti läbimõtlematult elektrofonile asetatud plaadid, 
nende vahele tuli (peamiselt Valev Lillipuult) üsnagi kahtlase v äär tu 
sega kommentaar, mille põhisisuks oli «parim», «esimene», «koige 
uuem» jne., lisaks muidki fakte, mis liikusid (ilmselt kogu publikul) 
ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Kõike seda esitati niivõrd halva 
diktsiooniga, et kuulajad pidid arusaamiseks end lausa pingutama. 
(Paljud sedagi vaevusid?).

(Järg  4. lk.)

Kaks küsimust 
Madis Kallionile
Olla pildistatud vana sõjalaeva 

pardal pole just igapäevane. Kui
das ag a  siiski sündis pilt «Auro
rast» ja tartlastest?

P äras t  ELKNÜ XVIII kongressi 
kujunes soit Leningradi omamoodi 
preemiareisiks tublimatele. Otseselt 
oli sõidu eesmärgiks parimate tu 
dengite ja tööeesrindlaste pildista
mine ristlejal «Aurora». Leningra
dis olime kolm päeva. Eakaaslasi 
oli peale kahe Tartu tudengi (EPA 
majandusteaduskonna diplomand 
Külli Müür ja  füüsikainstituudi noo
remteadur Arvi Freiberg) ka Tallin
na kõrgkoolidest.

Mida uut pakkus seekordne Le
ningradis käik?

Polnud varem olnud Petropav- 
lovski kindluses. Ka dokumentaal
film Leningradi blokaadist avas se
da linna teisiti. Eelkõige pakkus 
sõit aga mitme päeva jooksul lau- 
lu- ja  naerulembelist seltskonda.

Natuke uut moodi pani see reis 
mõtlema ka Tartule. Noorsoo turis- 
miühingu «Sputnik» hotellis on kü
lastajate tarbeks valik mänguauto- 
maate. Kas ei oleks võimalik selli
seid üles seada ka meie ülikooli 
klubisse, tooksid nad ju vaheldust 
diskoõhtutelgi?

KAI LEPIK

ametiühingukomitee sekretäri LIN
DA ELLERMAAD 60. sünnipäeva 
ja vaneminsener JURI KIRSSI 50. 
sünnipäeva puhul.

NSVL KKEH minister au tasustas  
üliõpilasteadlaste eduka juhendami
se eest farmaatsiakateedri juhata ja t  
JOHANNES TAMMEORGU minis
teeriumi aukirjaga.

Näost näkku
28. veebruaril olid jälle silmitsi 

ÜTÜ ühe vastsema lapsukese — 
žurnalistikaringi — liikmed. E tte
kandeid tuli kahest sektsioonist. 
Eesti a jakirjanduse ajaloo sektsioo
ni esindas M. M ääritsa sisutihe ja 
faktirikas uurimus «0. W. Masingu

«Marahwa Näddala-Lehe» kultuuri
orientatsioonist». Huvitav on m är
kida, et mainitud väljaanne oli 
Eesti esimene nn. idasuunitlusega 
ajaleht.

Aktiivselt osales koosolekul ope
ratiivse ajakirjandusanalüüsi sekt
sioon. V. Paalm a tõi statistilisi näi
teid ajakirjanduse kui ideoloogilise 
relva osa kohta ühiskonnas. Terro

rismist Saksa FV-s rääkis R. Silla
ots. R. Sangi sõnavõtus a jakirjan
dusliku analüüsi metoodikast oli 
peamine mõte, et igale ajakirjani
kule on äärmiselt vajalik oskus läbi 
nähtuste  teravapilgulise analüüsi 
jõuda omapoolsele sünteesile.

Arutati ka mitmeid organisats i
oonilisi küsimusi.

KÄRT TÕNISSON
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M ängim e
seda

m ä n g u
Sellest näitem ängust on raske 

kirjutada, sest ta puudutab as
ju, m illest ma pole veel üle saa
nud. Ta seob kolm e m inu jaoks 
olulist sõna: ootam ist, pim edaid  
ja m ängu. «Pimedatega» on 
Hermaküla võtnud om a õlule üle 
jõu käiva ülesande: tänapäeva  
teenager’id, keda üldiselt iseloo
m ustab eelm arksistlik, ütleme 
feuerbachlik elu tunnetus ja  kes 
on ühiskonda ümber ku jundav a 
revolutsioonilise praktikaga pla- 
toonilistes suhetes, ei ole võim e
lised seda m ängu kaasa m än
gima.

A usalt öeldes pelgan ootam ise 
m otiivi, m ida etenduse meta- 
struktuur läbi M aeterlincki näi
dendi peegeldab, sest olin äsja  
isegi selle mõju all. O otam isest 
elu sisu teha — seda on om eti 
lootusetu lt vähe! Tahaksin ko
guni väidelda P.-E. Rum m o  
Tuhkatriinuga, kes ütleb, et 
«■ootam ine on väga tegevus». 
Tegelikult assotsieerub ootam ine 
vabaduse negatiivse väärtusega, 
vabadusega m illestki.

O otajate traagikat süm bolisee
rivad pimedad, kes juhi kaota
nu lt peavad paratam atult huk
kum a, sest oma elu jooksul pol
nud nad suutnud vabaneda juhi 
elunägem isest, kujuneda iseseis
vateks. Erilise valulikkusega täi
dab etenduse learilik ehk pop- 
rištšin lik arhetüüp, m is M aeter
lincki näidendi aluseks olnud  — 
alles tegelaste ärapidisus m aa
ilma suhtes on see, m is võimal- 
maldab neil selbst’im (Ju n g )  
küündida. Valgustatuse, m illeni 
pim edad liiga hilja jõuavad, 
peaks etenduselt kaasa võtm a  
publik.

See, mida, siiam aani etendu
ses võim endati, on tegelikult 
näitem ängu tõlgendus traditsioo
nilises tähenduses. O m eti võiks 
«Pimedaid» m õista totaalse m än
guna, m illesse sulandub vaata
jagi. See on elu ja m ängu ühi
nem ine oluliselt uuel tasemel, 
see pole em otsiooni k iv istunud  
Ideogramm, vaid em otsioon ise, 
m is alati tegevusena väljendub. 
See on, m ille poole luule püüd
leb, ent eales ei jõua; see on lend  
ise, m itte  suised, tundlad, tiivad; 
see on laul ise, m itte  lõokese 
m ust täpp taevalaotuses. Kõik 
m ängijad tunnevad m ängu reeg
listikku , m is põhineb M aeter
lincki an tud  struktuuril, om eti 
ei tea keegi im proviseerijaist e t
te, m is järgm isena toimub, just 
selles on m ängu võlu, tem a tun- 
netusmaa. M idagi analoogilist 
on T. E liot tõdenud tõelise luule 
puhul: <rLuuletaja ei tegele «•is ik
suse» väljendam isega, vaid tal 
on erilaadne meedium , m is on 
ainult m eedium  ja  m itte  isiksus 
ja m illes m uljed ja kogem used  
seostuvad üpris kum m alisel ja 
ootam atul viisil. M uljed ja  ko
gem used, m is on tähtsad talle 
kui inimesele, võivad tem a luu
les hoopis kõrvale jääda ja need, 
m is osutuvad tähtsateks luules, 
võivad tem a kui inimese, isiksuse  
elus etendada täiesti tühist osa.»

E hkki H erm aküla näitem än
gud m ind elu ja m ängu eritle
m isel vahest kõige enam on abis
tanud, tunnen «Pimedate» puhul 
jällegi, kuidas naiivrom antiline  
ilm ataju nendevahelisi piire segi 
püüab ajada (sellest ka m itte
nõustum ine «Tuhkatriinum ängu
ga»). A rvan, et nagu ma isegi, 
pole enam ik H ermaküla trupi 
näitlejaist selleks m änguks veel 
valmis. Öeldu ei välista  aga või
m alust, et teater, m is sünniks 
siin ja praegu, end lõpuks ilm u
tab. Koos H erm akülaga me ko
gun i püüdlem e sinnapoole. Alles 
siis võime ühes A lliksaarega sõ
nada:

Pole põhjust meil kurta,
et m eid läm m atab äng,
kun i südant ei m urta,
kun i veetleb m eid m äng.

TÕ NU  K ARRO

& Juubilar aulas austamisaktusel.
Tullio ILOMETSA foto

Viktor Särgava 60
4. märtsil sai 60-aastaseks otorinolarüngoloogia ja oftalmo- 

loogia kateedri professor Viktor Särgava.
_V. Särgava sündis Vändras talupoja perekonnas. P äras t  Vändra 

gümnaasiumi lõpetamist astus ta Tartu ülikooli arsti teaduskonda, mille 
lõpetas 1947. aastal.  Juba üliõpilasena läks ta  tööle Tartu Kliinilise

Haigla kõrva-nina-kurguosakonda, kuhu jäi ka pärast arstiteaduskonna 
lõpetamist. 1956. a. alates on ta töötanud arstiteaduskonna otorino
larüngoloogia ja  oftalmoloogia kateedris, algul vanemlaborandina, siis 
assistendina ja 1971. aas tas t  professorina.

1955. a. kaitses V. Särgava Tartus kandidaadiväitekirja teemal «Au- 
diomeetrilisi vaatlusi kuulmishäirete puhul, eriti kurtidel ja  raskeltkuul- 
jatel», 1969. a. doktoriväitekirja «Kõneaudiomeetria ja -ostsillograafia 
küsimusi eesti keeles kuulmishäirete puhul». Mõlemad väitekirjad hõl
mavad kuulmise probleeme.

V. Särgava  on välja töötanud eestikeelse kõneaudiomeetria metoo
dika, uurinud kuulmishäireid ja  esitanud uusi andmeid kuulmisanalü- 
saatori patofüsioloogiast.  Doktoriväitekirjas soovitatakse toon- ja kõne
audiomeetria andmete üheskoos esitamise uudset märkimisviisi. Ostsil- 
lograafiline kõneanalüüs kuulmishäiretega õpilastel osutub objektiiv
seks mooduseks nende kõne seisundi hindamisel ja  abistab nii surdo- 
pedagooge kui ka õpilasi kõne arendamisel. Seega on V. Särgava au- 
dioloogia ra ja ja  ja  edasiarendaja Eesti NSV-s. V. Särgava  on spet
sialist kuulmist parandavate  operatsioonide alal (stapedolüüs, stapedo- 
plastika, tümpanoplastika). Peale audioloogiliste küsimuste on ta  te
gelnud ka teiste aktuaalsete probleemidega kõrva-nina-kurguerialal: 
tonsillaarprobleem, onkoloogia, aeroionisatsioon, elektroaerosoolid.

V. Särgava on esinenud ettekannetega üleliidulistel kongressidel, üle
liidulistel ja  vabariikidevahelistel konverentsidel. Tema sulest on ilmu
nud 110 tööd üleliidulistes ja  vabariikidevahelistes väljaannetes, ka 
välismaal.

Peale õppetöö arstiteaduskonna üliõpilastega tegeleb prof. V. Sär
gava ka defektoloogide ettevalmistamisega. V. Särgava  on olnud pal
jude üliõpilaste ja arstide teaduslike tööde juhendaja. Erialalise ja  pe
dagoogilise kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil on ta korduvalt viibi
nud täienduskursustel Moskvas ja Leningradis.

V. S ärgava on aktiivselt kaasa löönud ühiskondlikus töös. Ta on 
Üleliidulise Otorinolarüngoloogide Teadusliku Seltsi juhatuse liige, on 
ENSV Otorinolarüngoloogide Teadusliku Seltsi sekretär selle asutam i
sest peale (1952), on kuulunud ENSV Tervishoiutöötajate  Ametiühingu 
Tartu  Linnakomitee presiidiumi, on olnud Punase Risti Seltsi Tartu 
Riikliku Ülikooli komitee esimees, sama seltsi Tartu  Linnakomitee pre
siidiumi liige, rahvakohtu kaasistuja  ja  mitmete teiste komisjonide 
liige.

õnnitlem e sõbralikku, tasakaalukat ja  heatahtlikku kolleegi tema 
juubeli puhul ning soovime tugevat tervist ja  palju edu edaspidiseks 
ravi-, pedagoogilises ja teaduslikus töös.

ELMAR SIIRDE

Otsade kokkutõmbamiseks
Võib-olla on kehalises kasvatuses veel vara kokkuvõtteid teha tali- 

perioodi kohta. Seda ei dikteeri tegema mitte suur sula, vaid õigemini 
kahetsustunne, mida tundsid kehalise kasvatuse kateedri õppejõud oma 
tundides. Erakordselt tore lumevaip, päikesepaistelised ilmad, hästi kor
ras tatud  suusabaasid, mida sa hing veel oskad tahta, kuid üliõpilasi 
tundides ikkagi vähe — neid ei «loksutanud» kõik see. Ometi on suusa- 
periood jus t  üks olulisemaid, mis toob kõigile õpperühmadele ühesugu
sed soodsad tingimused, otse vastupidiselt tegevust piiravaile võimla- 
tingimustele,  karastab neid, annab kasulikke vilumusi ja kogemusi ning 
mis peamine — annab võimaluse liikumiseks värskes õhus.

Kas tõesti loobusid paljud üliõpilased neist mõnudest vaid seetõttu, 
et pidid tundi tulles kaasa võtma suusariietuse ja pesemisvahendid ning 
neid võib-olla järgmisele loengulegi kaasa vedama? On see siis nii 
suur ebamugavus? Võiks ju  asja hoopis nii vaadelda, et selline kand
mine kuuluks treeningu sisse kui väga  sobiv harjutus jõu arenda
miseks.

Üliõpilaste suhtumine taliperioodi ei väljendunud üksi kehalise kas
vatuse tundide kaudu, vaid ka massiürituste korraldamisel. Traditsioo
nilisele suusamatkale Vorbusele tuli näiteks ajalooteaduskonnast vaid 
47, ars titeaduskonnast 98, matemaatikateaduskonnast 65 üliõpilast jne. 
Vellavere talispordipäevast oli osavõtt natuke elavam, aga kui arves
tada, et selleks oli kasutada õppetööst vaba päev, siis osavõtjaid oli 
ikkagi väga vähe. Nii võttis füüsika-keemiateaduskonnas üritusest osa 
100, matemaatikateaduskonnas 142, filoloogiateaduskonnas kahel päe
val kokku 357 üliõpilast.

Talveüritusi kroonis 14. Tartu—Kääriku suusamatk. Ilusad talveil
mad andsid väga soodsaid tingimusi selle ettevalmistamiseks, matk 
ise aga kujunes mehisuse prooviks, sest tuli võidelda nii tuule, tuisu 
kui pika matkateega.

Osavõtjaid oli kokku veidi üle kolmesaja (Käärikul registreeritud 
andmetel), neist üle kolmandiku moodustasid õppejõud-teenistujad.

Kuidas aga  matkajad olid valmistunud sellele suurele katsumusele, 
seda näitavad ilmekalt läbitud kilomeetrid enne matka.

0 km — II 150—200 km — 44
0— 25 km — 17 200—300 km — 45

25— 50 km — 51 300—500 km — 20
50— 100 km — 55 üle 500 km — 6

100— 150 km — 35 
Lausa üllatas, et 11 m atkajat ei olnud selleks üldse valmistunud 

(0 km), 123 matkaja t  vähe (— 100 km), 79 rahuldavalt (100—200 km) 
ja enam-vähem hästi 71 matkaja t  (200 ja  rohkem km). Uks matkaja  
oli läbinud koguni 1000 km. Üldse aga peaks iga matkaja  eelnevalt 
läbima vähemalt kolmekordse Tartu—Kääriku vahemaa, s .o .  150— 
200 km.

Kuid eks seda tundnud iga matkaja  ise, kui kerge tal seekord sõita 
oli. Võib arvata, et üliõpilastel nende noorusele vaatam ata  oli suusa
tamine raskem, sest ju s t  neil oli «kogutud kilomeetrite» šumma väik
sem kui õppejõududel-teenistujatel, kes muuhulgas vist oskavad roh
kem mõelda ka oma tervisele.

Kääriku matkal on käinud näiteks 1 kord 97, 2 korda 91, 3 korda
27, 13 korda 6, 14 korda 1 matkaja.

Tahaks soovida, et üliõpilaskond hindaks kõrgemalt suusatamise osa
täh tsust  ja  püüaks nii kaua, kui veel lund jätkub, käia suusatamas, 
osa võtmas teaduskondade talispordipäevadest ja  ka vabal ajal suuski 
laenutamas — Emajõe suusabaas on selleks valmis ja ka iga päev 
avatud. Liikumist värskes õhus vajab tulemusrikkamaks õppetöö kor
raldamiseks aga eranditult  iga üliõpilane. UNO SAHVA

Oma-kodu-tundest ühiselamus
Komsomolikomltee korraldas 2. m ärtsil järjekordse kü laskäigu  tudengite  

ühiskodusse, seekord üh iselam u sse nr. 7 (L eningradi mnt. 27). M ajja on p a igu 
tatud kahe teaduskonna — m ajandus- ja  füüsika-keem iateaduskonna tu dengid . 
Ühiselam u on suur n in g  Intrinõukogul tööd kuhjaga. Eks tööd ole tehtud, kuid 
m idagi o lu list on ka tegem ata jäetud. Tundub, et nõukogul pole kuigi tihedat 
kontakti m ajas e lavate  tu d en gitega . Kuidas m uidu seletad a seda, et küsim use
le, kes on intrinõukogu esim ees, et osatud m idagi vastata . A inult ühes toas 
teati, kelle poole oma m uredega pöörduda. Raskusi näib tek itavat ka see, et 
ühiselam us pole kahe teaduskonna vah elist koostööd (sed a  ka nõukogus en d as). 
Selle juhid (E ve Sildnik — fü üs. III k. ja  Vello Sild — m aj.-küb. IV k.) võivad  
ju o lla  võim ekad, kui neli aga  pole tihedat koostööd ühiselam u te iste  funktsio
nääridega ja kom andandiga, ei hakka ka asjad  edenem a.

Maja on suhteliselt uus, kuid haldusprorektor U. Saagi sõnade järg i 
peaaegu et halvimas olukorras. Eks om ajagu süüd ole siin ehitajatel, 
kuid küllalt palju on tunda ka tudengite «hoolitsevat» kätt. Korras 
pole näitagitatsioon. Tudengite sõnade jä rg i  on nii mõndagi toredat 
ja  huvipakkuvat selles osas ära tehtud, kuid ikkagi leiduvat neid, kes 
stende ja  plakateid rikuvad ning maha võtavad. Siin peaks intrinõu-

#  Ilmselge korralagedus. Toa number on 151.
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kogu nõudlikum olema.
Kehvad lood on liftiga. Kas tõesti ei suuda ühiselamunõukogu vas

tu tust lifti korraliku kasutamise eest enda kanda võtta? Siis ei tekiks 
olukorda, et kui komandant m a jas t  pikemaks ajaks ära  läheb, peab 
ta lifti sulgema (nagu see oli 2. märtsil) .

Sektsioonides on asi mõnevõrra parem, kuid häirivad muud väär- 
nähtused. Küllalt sageli on isetegevusliku nimesiltide maalimisega 
üle pingutatud, korras pole ka panipaigad.

See pole vabandus, et nii on olnud juba ammustest aegadest n ing  
teiste tudengite vanavara  puutuda ei ole sünnis. Kui ikka mujale koli
nud tudengid oma kraami vastu huvi ei ole tundnud, võib selle süda
merahuga välja visata.

Üldiselt on toad küllalt hästi remonditud n ing  töö käib selles suu
nas edasi. Materja lide muretsemisega on ülikoolil raskusi, kuid hea 
tahtmise korral võib ka omal kulul hubase kodu luua.

Seinu pole mõtet tapeediga katta, sest järgmistele tudengipõlvedele 
kujuneb remondi tegemine siis märksa raskemaks. Enne tubade värvi
mist peaksid tudengid konsulteerima ka intrinõukogu või mõne m aal
riga. Hea oleks, kui kõik toad värvitaks ühesuguse värviga.

Kui tubade remondiga võib üldiselt rahule jääda, siis korraga on 
lood halvemad. Naistudengite toad on enam-vähem korras ja  meeldi
valt sisustatud, kuigi ka siin oli ebameeldivaid erandeid. Meestudengi- 
tel on aga korraarmastusest hoopis ähmane ettekujutus või puudub see 
üldse (ja seda mitte üksnes antud ühiselamus). Tuba võib ju olla hästi 
remonditud, ent kui laudadel ja  kappides vedelevad avalikult mustad 
nõud, purgid ja  isegi toidujäätmed, kui tubades võtab maad üldine 
korralagedus, siis tekib tahtm atult küsimus, kuidas elavad need tuden
gid küll oma teises kodus. Kas tõesti on ühiselamus tubade korra hin
damine ainult paljas formaalsus? Kuidas muidu seletada, et paljusid 
tube üldse ei hinnata (vas tavast tabelis t järeldades) või ilutsevad 
tabelis ainuit head hinded. Niisamasugune olukord valitseb ka mitmes 
teises ühiselamus. Tubasid tuleks kontrollida palju sagedamini ning 
ootamatult,  siis oleks kogu sellest tööst ka kasu.

Esmaspäeval,  13. märtsil toimus EKP TRÜ komitee istung, kus aru
tati ka olukorda ühiselamus nr. 7.

Eriti jä tab  soovida ühiselamu valve ja tubade kord. Ka nä i tag i ta t
sioon on olnud juhuslik ja  ühekülgne. Haldusprorektor U. Saag  rääkis 
kavandatavatest abinõudest üliõpilaspoolse materiaalse vastutuse tõst
miseks. Komitee otsuses jäi kõlama mõte, et tuleb tõhustada TRÜ 
ühiskondlike organisatsioonide kontrolli ühiselamute üle, kasvatustööd 
tudengite elamiskultuuri parandamiseks ning otsustavalt ühiselamu- 
nõukogude tööd. Komsomõlikomiteel on see üks tähtsamaid töölõike, 
millele meie omalt poolt märksa suuremat tähelepanu pöörama peame,

URMAS MURRE, 
komsomolikomitee ideoloogiasektori juhataja
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TRÜ ajalehe naistepäevanumbris (TRÜ nr. 6, 3. m ärtsist 1978. a.) ä ra 
ta s  tähelepanu liitintervjuu « . . .  sa  iseenesele uudismaa». Küllap selle 
pealkirja alla koondatu oli mõeldud päevakohaseks naljaks, kummati 
aga  tärkas siit mõningaid küsimusi. Kas ikka on õige, et naisüliõpila
sed on vähem andekad kui nende kursusekaaslased-noormehed? Õigu
poolest ei ole sellele küsimusele vastamine kes teab kui suure prakti
lise tähtsusega ei üldisest aspektist (asjalikki vastus aktsepteeritakse 
üksnes siis, kui see käib kokku hallidest aegadest pärineva eelarvamu
sega) ega ka õppejõu vaatevinklist (niikuinii saavad tudengid hinde 
ilma igasuguse eelarutuseta konkreetsete teadmiste ja  faktilise võime
kuse alusel), ent selle küsimusega seostub moment, millel on suur 
tähtsus tudengite igapäevase tööhoiaku kujunemisel üldse, Riho, Vello 
ja  Tarmo mõttekaaslastel aga eriti.

Nimetatud moment peitub küsimuses, mis on andekus. Intervjuu 
meessoopoolset osa iseloomustab imaginaarne lähenemine sellele küsi
musele. Andekusest räägitakse kui abstraktsest, sõltumatust karakte
ristikust, mis «puhtal» kujul kehastub mingis reaalsest tegevusest iso
leeritud mõtlemisvõimes kui seesuguses. Seega — andekus ja^ mõtlemis
võime väljaspool tööd, hoolt ja  harjutamist!

On tõsi, et inimese suutlikkusele on seatud teatavad geneetilised 
piirid, bioloogiliste eeldustega m ääratud taseme lagi, mida töö ja 
vaevaga õnnestub nihutada üksnes — kui piltlikult väljenduda — ühe 
j a  sellesama suurusjärgu  piirides, küsimus seisneb aga  selles, kuidas 
eelduspiire m äära ta  ilma tegeliku rakenduseta töhe.

Tosi on ka see, et eksisteerib suhteliselt hästi analüüsitavaid ande- 
kuspotentse,  kui need on oligogeensed (nii on näiteks kogu muusika
line andekus paljude humaangeneetikute arvates determineeritud vaid 
nelja geenipaariga). Siis on andekus, kui seda mõista sellekohase eda- 
-sise tegevuse tulemuslikkuse termineis, üsna hästi prognoositav, ,nõuab 
a g a  faktiliseks realiseerumiseks ikkagi ka tahet ja  tööd. Palju  keeru
kam  on lugu multigeenselt determineeritava suutlikkusega nendel ala
del, millega tegeldakse ülikoolis. Sellekohasest andekusest rääkides tu- 
Jeks meeles pidada kaht tõika.

1. Ei ole olemas mingit mõistlikku mõtlemist, saati siis mõõdetavat 
mõtlemisvõimet ilma küllaldase hulga teadmisteta (ilma hästi om an
datud faktide ja nendevaheliste seoste tundm iseta).  Järelikult kuulüb 
ka tahe ja  suutlikkus tööks mis tahes vaimse tegevuse alal avalduva 
andekuse mõistesse. Ei saa olla ehitustegevust ja  -oskust ilma ehitus
materjalideta, ei saa olla ka mõtlemist ilma o m a n d a t u d  mõtlemis
materjali ta . Mõtlemisvõime avaldub alles mõtlemise tulemustes,  mis 
-alati sõltuvad ka sellest, kui palju ja  missugust mõtlemise materjali 
«mõtleja» kasutab. Abstraktse mõtlemisvõime sellest lahutatud hinda
mine on sisutu tegevus, sest ei eksisteeri ühtki meetodit selliselt abst
raheeritud mõtlemissuutlikkuse mõõtmiseks. Ju s t  seetõttu annavadki nn. 
i n t e l l ig e n t s u s t e s t  üsna vähese prognoosiväärtusega resultaate — juba 
väikelastele on neid praktiliselt võimatu nii koostada, et täiesti elimi- 
neeruks kogemus. Kõik see on hästi mõistetav, kuivõrd inimese onto
geneesis mõtlemisvõime kasvab inimliku kogemuse obligatoorsel baa
sil (tuletagem veel kord meelde kasvõi loomakasvandike saa tustl ) ,  ko
gemus aga  täieneb mõtlemisvõime arengu baasil. Sõltuvused on vas
tastikused. Seepärast ongi andekusest ja  mõtlemisvõimest rääkimine 
n.-ö. voodis lamades ja ja lga  kõlgutades lihtsalt tühja tünni kõmin, ei 
m u u d  midagi.

2. Järeldub, et andekuse mõõtmiseks ja hindamiseks on ainus või
malik tee töötulemuste, s. o. annete töös realiseerumise tulemuste mõõt
mine. Täiesti põhjendatult saab seetõttu inimese andekusest rääkida 
alles tema tööelu lõpul, usaldusväärne prognoosimine seisneb aga noore 
inimese teatava küllalt pika tööelulõigu resultaaatide hindamises. Üli
õpilaste kohta rakendatult tähendab öeldu, et nende andekust saab 
hinnata ja prognoosida eksamitulemuste (üksikjuhtudel esineda võivad 
juhuslikkused ei muuda asja), kursuse- ja  diplomitööde taseme ning 
publikatsioonide (kui neid on), võistlustööde jmt. alusel. Muu lihtsalt 
ei ole mõõdetav ja  jääb subjektiivseks, sageli koguni eelarvamuslikuks 
seisukohavõtuks.

Viimati märgitud aspektist asjale  vaadates tuleb tunnistada, et tu 
dengi, eriti noorema kursuse tudengi edasisele arengule on väga oht
lik ennast hakata tundma «andekana» ja «mõtlemisvõimelisena» üksnes 
seetõttu, et ollakse meessoost. Allakirjutanule näib aga, et nii isikule 
kui ka ühiskonnale veelgi ohtlikum on hakata endas kahtlema üksnes 
seetõttu, et ollakse naissoost. Sellist kahtlust Rihod, Vellod ja Tarmod 
lausa süstivad oma neidudest õpingukaaslastesse, samal ajal kui neil 
endil areneb härja sarvel koju sõitnud sääse «meie kündsime»-loogika 
ja eluhoiak. On, kui kostaks jälle kord kõrvus spordireporteri kilkamine 
Saveljevi võidu puhul: «Meie võitsime!».

Võtsin kokku oma blokeem laeksam i (kuni 1975. a. 5., edasi 4. sem estri) kümne 
aasta  tu lem used . Eksam on b io loogiaosakonnas Oks tõsisem aid . Sellel eksam il 
nõutakse nii fak tilisi teadm isi (p ileti esim ene k ü sim us), erisu gu ste  protsesside  
analüüsi ja  seostam ist (p ileti teine kü sim us) n in g  probleem ülesande lahenda
m ist (p ileti kolm as k ü sim us). Hinne «5» nõuab m uidugi kõigi punktide ladusat  
veatut lahendam ist, kuid ka «4» eeldab nii te ise  kui ka kolm anda punktiga  
toim etulekut.

A rvesse võtsin  ainu lt esm akordse «lettltuleku» tu lem usi (läbikukkunute järele
tegem ise  tu lem usi ei ole arvesta tud). Oma märkm ikus kasutan ka hinnet «1» — 
see tähistab täielikku oim etust ja  on enam asti viinud ü likoolist vä lja lan gem isele  
(pole suudetud rahuldavat v a sta st anda ka korduseksam ell).

A nalüüsi tu lem used on siin:
Hinne

n
s

% a
«5» 74 18,0 25
«4» 124 30,2 40
«3» 145 35,3 47
«2» 56 13,6 24
«1» 12 2,9 8

% n %
17,4 49 18,4
27,8 84 31,5
32,6 »8 3 « J
16,7 Я2 12,0
5,5 4 1,4

jO äši taluise (zõrbe
«Lind, kes lehvitab pa leuspü üdlu ste tiibu, 
p e s a  v õ ssa  ei tee, vastu  liiva  ei liib u .>

A. N avoii
Meeleheitel tormab poiss lühjas kivikõrbes, silm e ees surm aga võ it

lev  noolest läbilastud toonekurg . . .  Habib . . .  G ultša . . .  toonekurg . . .  
to o n eku rg . . .  Habib ja G u ltš a . . .  ja . . .  toonekurg. Noorm ees tõttab  
appi arm astusele, päästm a oma sõprade õnne. Ta peab jõudm a, peab! 
H eites ära kepi ja koti, sööstab ta e d a s i. . .  kom istab . . .  tõuseb . . .  jook
seb . . .  kukub . . .  jookseb, jookseb  . . .

Ta jääb hiljaks: valitsevad kurjuse jõud on hukutanud süütu  õnne, 
rüvetanud  armastuse.

Kuhu m inna edasi?
Selle küsim usega seisabki Faruh kerjusränduri ees; vanake soovitab 

m in n a  lindudele järele. Ja ulatanud mõõga, õpetab ta noorukile selle 
käsitsem ist, et end kaitsta  ja võidelda talve vastu  endas n ing teistes.

Ü kskõiksusest ja vaim uunest vabanem ise teema läbibki Ali Hamrajevi 
filmi «Sinna, kuhu lendavad linnud» (linastus 16. veebruaril TRÜ film i
k lub is). Ses kinom õtiskluses vaetakse arukuse ja nõmeduse, kurjuse ja 
headuse, loom ingulisuse ja tardum use vahekorda, elu poeesiat.

N oor hingeline inim ene istub veskis. K ivid krigisevad, nagiseb ratas, 
m ida töölised ümber ajavad. Faruhi isa uputab oma elunatukest vei
n isse; vanam ees puhastab k õ rv u -----A egam isi pöörleb vesiratas, laisalt
voolab jõg i orus. A rgast noorukit innustab küll luule ja puhas linnu- 
keelne loodus — ent kui kauaks?

Faruh, kes ei ihka küll võõraid õunu, satub om eti Am aderia meela 
enesepakkum ise sunnil arutusse: ta viskub õuntesse, hobune, kes ennist 
puu juures seisis, lahkub ja peagi sööb Faruh k ir s se ___ A eglaselt libi
seb vaade vees olelevatelt tüdrukutelt kasvudele, m is väänlevad, hoi
des kram plikult kinni p innasena tukesest. . .

Kõrged sinerdavad m äed  — üllaste püüdluste sihid. Kevadises sula- 
lum es voolavad helisevad ojad, puhkeb õide m andlipuu. Faruh, kes avali 
silm i loodust imetleb, puudutab õrnalt huultega valgeid õisi. Joovastu- 
nud, tahab ta hõisata kevadest, äratada inimesi, k u id . . .  kohtab toorust 
ja  vägivalda. H iljem  m õistab ta, et hingeline inim ene suudab enese 
eest seista üksnes kunsti kaudu, m is talle vahedaks relvaks, ja m ida ei 
suuda väärata ei hullukskirum ised ega võim usund.

Poeedi juukseid  ei tohi kärpida, nad peavad lendlema:
«Taas õitsevad m ägedes m andlipuud  
ja sulab m u juuste  lumi.»

Faruhil pole asu isakodus, sikkude, eeslite seas; ta peab lahkum a, 
sest m uidu puruneks elu kui veinikann unenäos. M aailm , kus kurjus ja 
saam ahim u, kuhu a inust elevust üksnes kõlisev kuld  toob, on ku june
vale loojale katsum us, m is tuleb  läbi elada.

Teda ootab m uusade tee, kes koidikutunnil m ägedest m uusikalum m u- 
sena raagus puude keskele ilm u v a d ___ Faruhi kutsuvad  sinavad kau
gused  ja ta läheb, saatjaks hea sõber Habib ja pühad raamatud.

Päikesetõus. Kiired mägede tagant tung ivad  äs aküntud auravasse 
m ulda. A ga  «tarkpeade tööd pole tarvis» ja nii peavad sõbrad rändam a  
ringi näljas ja tööta nagu sageli puhtahingeliste saatuseks.

Süm boolset kuretantsu  esitav rändnäitleja sureb m õrtsukanoolest, 
hirm unult pudenevad pea ltvaa ta ;ad, alles jääb üksnes vankriratas ka
tuseviilu l . . .  õ n n e  siin pole, pidutseb alatu õelus, hoolim ata isegi loo- 
m adest-lindudest. Ja arm astust ostetakse-m üüakse.

Faruh haigestub. Valuliselt kangastuvad  m älestused, ta sonib, visel- 
des palavikus. Ta sõber on a h a stu ses___ E nt siis, tervenenuna, puhas
tes valgetes rõivastes nagu kodukülas nähtud unes, tõuseb Faruh ase
melt. Ta elus algab uus ring, ka uued katsum used. Noormehele avaneb  
õites aas n ing  nüüd saadab teda luule — püha, igavene, kordum atu.

R ändurite tee viib läbi kõrbe. Saatusekägu kukub õnnetust, ja taeva
aluses vanade varem ete kohal liugleb raisakotkas, varitsedes peatset 
sa a k i. . .  elukäigu pöördehetkel.

Kas polnud kogu sõprade senine elu m öödunud tolle hirmsa linnu  
tiirleva varju saatel? Kas teelised jõuavad kõrbest välja?

Faruh ja Habib on jõudnud sooja jõe kaldale, nad suplevad eluvees. 
Küla on k a u g e l. . .  Läbi lehtede ilmub nägem us Am aderiast, järsku aga  
sähvab välk, algab vihm asadu ja varem etekoopas otsivad torm ivarju  
tu v id . : .  Faruh ja ta sõber on kogem ustes puhastunud, jäänud vabaks 
pahedest ja puutum ata labasusest.

K uigi tänu oma ellusuhtum isele ollakse nagu kuivale heidetud kala, 
ei tohi kaotada väärikust, m is omane igale ausale rändurile. Ü ksindu
ses ja raskustes avitab Faruhi poeesia, iga tsus m ägede järele ja Ha- 
bibi sõprus.

Jões ujuval päutükil magab tüdruk, juuksed  sassis ; ta on kodutu, 
kelle maja põletas ja vanem ad tappis A llajar-bai jõuk; hirm on ta 
nüüd in im estest võõrutanud. G ultša ä ra ta ta kse . . .  ja valgetes õites 
puudele laskuvad paabulinnud-eluinglid, õnneliku saatuse ennusta
jad.

N ägem uses meenub Faruhile ema, kes kä tki vastsündinuga maha jä t
tis. Habib aga tantsib totralt teiba otsa aetud särgiga, läbi m ille loo
juv  päike näib tõusvat; ta heidab eemale äsjasüüdatud tõrviku. Maad  
võtab sum e udu, m atta ähvardab ootam atu õielehtede lumi.

On sügis. Faruh ümbritseb G ultša ja Habibi kuldsete õuntega, lau
sudes sõnad, m is peavad hoidm a ta sõpru ja tähistavad ka tem a enda 
tu levast teed: ta palub arm astajatele kaitset šeik H ajjam ilt ja šeik Dza- 
m ilt, šeik N avoiilt ja šeik Saadilt.

Võib tunduda julm , et Faruh oma sõbra juurest lahkub, ent Habib ei 
suuda tõusta kõrgm ägedesse, ta m õte on maisem, elu seotud veega, 
kus ta vanade traditsioonide järgi võideldes ka surm a leiab.

Faruh läheb üle küngaste  vastu koidikule, tem as on ärkam as poee
sia, õud, ta on alustam as oma teed. Ja kuig i ta ei suu tnud  veel päästa  
hukkuvat õnne, on see om eti ta püüdeks n ing saavutatud kogem used  
ja vana derviš õpetavad teda kaitsm a ideaale, iseennast, tõde ja  õ ig 
lust.

M õtiskledes istub nooruk puu all, seljas purpurne rüü —  eluvõitluse
m a n te l___  Sajab v ih m a . . .  S ind  on löödud ja m õnitatud, kuid su
vaim  on püsinud vabana kui lind, sus pole kurjust, pole pahet. Sa  tõu
sed üha kõrgem ale ja viim aks lendad Päikeses.

Faruh ei m uundunud vesikasvuks ega saanud ka kalaks mägijões 
või järves — poeet lendab tiivu li üle helgete mäetippude.

A N D R E S  K U U STE

Kursusejuhenäej« 
•SVALi IEPPIK

v õ i t l e b *

Keskmine hinne 5 -p allises skaalas noorm eestel seega  x  — 3,34 ±  0,092, neidu
del 3,53 ±  0,059. D iferents 0,18 on vabadusastm ete arvu n ' =< n, +  nt — 2 =  409 
puhul 90%-lisel u sa ld u släve l kindlalt olu line . ■ . neidude kasuks! Vahe on 
väike, aga reaalne. Ju lgen  kirjutada selle  väikese erinevuse neidude arenenum a  
vastu tu stund e arvele. Vahe reaa lsust kinnitab neidude ülekaal kõigi oositlivsete  
hinnete suhtnäitude osas, sam uti noorm eeste ülekaal m õlem a negatiiv se  hinde  
suhtnäitude o sas. Eriti õpetlik on noorm eeste ülekaal m adalaim a hinde o sas. 
Märkida tu leb ka noorm eeste hinnete suurem at h a iu vu st. Mis aga puutub nn. 
p oten tsiaa lsetesse  va im setesse  võ im etesse , s iis  se lle s  o sa s  ma m ingeid o lu lisi 
soo lisi erinevusi ei näe. Kui m õtlen kõ ige andem akatele, tõesti vä ljap a istvate  
võim etega ü liõp ilastele, s iis  kerkib m inu ju urest läbikäinud tu dengite  seast 
te iste st ü leu latuvana silm e ette eeskätt kaks neidu . Juba kuulen oma oponentide  
võidukat küsim ust: no kus nad nüüd on? Aga kus peaksidki olem a noored 
naised , kes on ab ielu s, kelle abikaasad eriti ei usu naiste  teaduskarjääri 
vajalikkusse ja kellel (võib -olla  ju st seetõ ttu ) on iga  1‘Уз. .  • 2 aasta  järel uus  
beebi m ajas?

Kokkuvõtlikult: enne tõtlike h innangute andmist mõeldagu sellele,* 
et «puhas» andekus abstraheeritult mõõdetav ei ole — andekuse mõõ
duks on töötulemused. Pigem on vahetult mõõdetav antiandekus, täie
lik mittesuutlikkus, immuunsus vaimse arengu faktorite suhtes. Mees
soo esindajana pean kahetsust avaldama, et ülikoolis näivad selles 
osas ülekaalu evivat jus t mu noored sookaaslased.

Dotsent VELLO TOHVER

Võitlus üliõpilaste esteetilise  
kasvatuse igakülgse arendamise 
?est m inu hooldusalusel kursusel 
on üks tugevam aid töölõike. Se l
les osas on meil ka teatrivolinik. 
Käime ühiselt teatris etendusi 
vaatamas. Viimane kord aga juh 
tus alljärgnev kole lugu, mis 
selgesti näitab, et kasvatustöös  
ei ole iialgi pisiasju.

N im elt hakkas teatrivolinik  
Maie kursusel korjam a piletira
ha «E dith Piafi» etendusele, kui 
mulle kä tte  sa ttus üks kirja tükk  
m itte ainult kirjandusest. Sealt 
selgus ühe väga autoriteetse au
tori sõnade läbi, et see lavatükk  
on algusest lõpuni üks väikeko
danluse kasvatam ise abinõu, m il
le <rVanemuise» kunstinõukogu  
on oma äraarvamata nõmeduses 
lavale lasknud. Im eväärse k ind
lusega tehti selgeks, et see on kir
ju ta tud  nende jaoks, kelle vaim 
sus ringleb m itte  ajudes, vaid  
soolestikus ja allub peristaltika  
ja m itte  loogika normidele. E t 
see on bulvarikultuuri tähtteos. 
Kitš. Väikekodanliku publiku  
avatud suhu m uudkui poetatakse  
kõlbelisi ja vaim seid trankvilli- 
saatoreid. Kogu lavastus variseb  
klirinal kokku nagu kilukarpide 
püramiid, päästvam ad osad on 
vaid vaheajad, kus vaatajal on  
võim alus sellest super jam ast p i
su t lõõgastuda.

Torm asin intrisse, lasksin  pi
letirahad tagasi m aksta  n ing  e t
tetellim ise tühistada. See veel 
puudub, et hakkan üliõpilastest 
väikekodanlasi kasva tam a! Või 
seksuaalse kibelem isega nüm fo- 
maane. Päar päeva hiljem  aga  
juh tusin  kogem ata pealt kuula
ma, et kaks m inu tüdrukut vahe- 
tqsid m uljeid  sellesam a etenduse  
kohta. Ühel oli veel käes see jõle 
pruun-valge-sinine-m ust kava- 
lehevoldik. Ikkag i käisid ära! 
Kui ma teda karm ilt üle kuula
sin, ju lges ta isegi vastu  vaiel
da, öeldes, et ega see asi ikka  
nii hull ka ei olevat, ku i seal 
kirjatükis, kus m itte ainult kir
jandusest kirjutatakse. Ja arvas 
isegi nii, et tema meelest oli Vi
limaa m õte selles, et ta näitab, 
kuidas suur kunstn ik  oli ikkagi 
oma saatusest üle, üle iseenese 
n õ rk u s te s t .. .  M uidugi, mõni asi 
võiks olla teisiti, aga kõm u janu  
ja ebaterve uudishim u pärast ta 
küll vaatam a ei olevat lä in u d . . .

No-noo, ütlesin mina, lõpetame 
selle ju tu , jäägu see omavahele, 
ärme räägime enam, põletage see 
neetud voldik ära ja lugege veel 
kord hoolikalt läbi ülalm ainitud  
h ingesta tud  publitsistika, et lõp
likult aru saada, m illine vastu tu 
lek selle lavastusega on tehtud  
väikekodanluse eetilisele m ada
lusele ja vaim sele küündim atuse
le. A rm sate näitlejate tööst ei 
maksa rääkidagi: See on kõige  
m uu kõrval nii tühine asi.

Qufr~
itLina tean

Uhh! N üüd on siis see m araton  
seljataga. Ei, pigem ini vist küll pal
verännak valgete k itlitega pühakute  
juurde. Im e, et ma seal veel haigeks  
ei jäänud! A ga  ankeedil on om eti 
allkirjad peal! Haa, jõudsin siiski 
õigel ajal: mõne nädala pärast ei 
mahu arstipunkti uksest enam  
sissegi. Võib-olla pole mõned veel 
otsustanud, kuhu minna. M illeks  
kahelda? Loom ulikult VAIN A M E R - 
RE! Ah et seal on vähe ülikooli
rahvast? Seda huvitavam ! Ja re- 
gioonistaabis on ju  kolm anda kur
suse juurakas Rein Frolov, ega ta 
liiga teha lase. Nojah, sedasi võib 
öelda algajatele, sest ega õige m a
levlane üldse ei kardagi, topib oma  
nina hoopis igale poole, kuni see 
kuskile vahele ei jää. Väinameres 
on, mida kõike järele uurida. See  
tuleb aga suvel, praegu on õige  
aeg puurida Väinamere plakatit pea
hoones ja välja valida meelepärane 
rühm. Kellele avaldab mõju kõlav 
kohanimi, kellele asupaik või rüh- 
makomandõr, aga tegelikult on  
kõik rühm ad suurepärased. Usu 
m ind, m ina eelmisel suvel nägin ja  
tean.

M E E R I RAND



Esikoht pool punkti kallim teisest

ßeMCte
Reportaaž majandusteaduskonna talimängudelt

Varahom mikul Leningradi m aanteelt liikvele läinud kollane «Ika
rus» jõuab piduehtes suusastaadionile ja poetab sinetavale lum ele pool
sada kirev ais suusakostüüm ides sportlast. A lgam as on teaduskonna  
ta lim ängud  — teaduskonna talispordihooaja kõrgpunkt. Võistluste  
program m  on traditsiooniline: laskesuusatam ise teatevõistlus, m urd
m aadistants naistele ja meestele, kelgutam ise individuaal- ja teatesõit. 
Juba kolm andat aastat on peafavoriitideks kaubatundm ise ja kübernee

tika kolm andate kursuste võistkonnad. E nt hoiame igaks juhuks silm a  
peal ka esm akursuslastel, kes on ennegi üllatusi serveerinud.

. . .  Võistlejad on rivistunud suusastaadioni lääneservale. Kohe peaks- 
saabum a talim ängude tuli. Ja juba laskubki noor spordim ees A vo  S a - 
visto  tõrvikut kõrgel hoides staadionile, libiseb mööda võistleja test jct 
süütab talim ängude leegi, m is sümboliseerib kustum atu t spordivaim u  
m ajandustudengi hinges.

. . .  M etsatuka taha kadus teatesõidu esimene vahetus. Ilm ateade lu
bas tänaseks sula, sellepärast sõltub palju määrdest. M öödas on a jad„ 
m il võistlustele tuldi, küünlajupp taskus. Kes võita tahab, määrib kas 
«•Viro» või «Tem biga».

Ja nüüd  — juubeldus küberneetikute leeris. Ees on nende esindus. 
Kuid kaubatundjad ei alistu. Teisel ja kolm andal etapil näitavad n a d  
oma tõelist sisu ja viimasele etapile läheb nende ankrum ees M atti N õm 
m ik esimesena. 20 sekundit hiljem  alustab lõpuponnistust küberneeti
kute liider A ndres Marga. O tsustaval hetkel veavad närvid kaubatund
jaid alt: ebaõnn lasketiirus ja 20-sekundiline vahe sulab olem atuks. 
M arga aga saab sellest veelgi hoogu n ing fin iši poole tuisates po le  
tem a võidus kahtlust.

. . .  Individuaalsõidu finiš. H eitlus stopperiga. Ä sja lõpetas suurepä
rase ajaga 10.04 Raivo R annam ets (küb. I I I  k .). Teine on tem a võist- 
konnakaaslane Andres Marga. E n t tulem ata on veel m ullune võ itja  
Toomas Sildm äe. Juba ilm ubki ta nähtavale  — tugeva lt sõidab täna 
Toomas — ja fin išis edestab ta Rannam etsa 10 sekundiga. Võitja tõs
tab eksim atu liigutusega suusakepid üles ja me näeme neil firm am ärki 
<rKarhu». Jah, kus lõpeb amatöör- ja algab profisport?!

N aiste konkurentsis näis kõik selge olevat: 1. A nne Ester (k t. I I I  
k .), 2. Lia Kaasik, 3. A str id  Tinno ( mõlem ad küb. I I I  k .). E n t oota
m atu lt tugevasti sõitnud A nu P ilt ( rahanduse I I  k .) pressis end tei
sele kohale, kaotades võitjale vaid sekundiga. Pole viga, järgm isel aas
tal on ehk sinu kord!

. . .  Juba aastaid on teatekelgutam ine olnud kaubatundjate trump- 
alaks. Ja ka tänavu ei petnud nad oma poolehoidjate lootusi n ing võit
sid. Terve aasta teadusliku m etoodika järgi treeninud küberneetikud  
esinesid aga ühtlasem alt: nende esindusvõistkond oli teine, duublid  
saavutasid kolm anda koha.

. . .  Viimane, o tsustav ala: kelgutam ise individuaalsõit. K aubatundjad  
läksid siin nii m eeste kui ka naiste arvestuses tooma kaksikvõitu . See  
olekski neil peaaegu õnnestunud, kui m itte  A ndres M arga poleks en d  
viimase katsega teisele kohale sõitnud. S iisk i said kaubatundjad selli
sel hulgal punkte, et küberneetikute seni kindlana näinud üldvõit m uu
tus kahtlaseks.

E n t kaua ei tu lnud võistlejail piinelda. K ohtunikekogu tegutses ope
ratiivselt ja peagi teatas peakohtunik Kuno Liblik tulemused. S iin  nad  
on: I  — küberneetika I I I  (269), II  — kaubtundm ine I I I  (268,5), I I I  —  
küberneetika I I  (131). -

. . .  Võistluskarussell Vellavere suusastaadionil on peatunud. Tuli ur
nis on kustunud. Kuid ta pole kustunud  meie südam etes. S est jä rgm i
sel aastal tulem e taas Vellaverre, et ausas võitluses oma võim eid kon
kurentidega mõõta. V ellaveres käis JU TS TÜ HMAnne ESTRI foto

ру@ маш  ia mmi
"(Algus 1. lk.)

ф  Diskod jagatakse  laias laastus kaheks: kuulamisdiskod (TRÜ üli
õpilastel on selleks üsnagi palju võimalusi) ja  tantsudiskod. Klubis 
näib valitsevat aga mingi kombineeritud meetod. Tantsudiskot läbiviiv 
diskor peaks täitma kahte funktsiooni: olema õhtu juht ja  tutvustama 
mängitavaid palasid. Esimese funktsiooni jätsite  te, lugupeetud V. Lil- 
lipuu ja  O. Ulp, 8. märtsil täiesti tä itmata. Sageli meenutatakse O. Oso- 
lini diskosid TRÜ klubis. Milles oli Osolini edu saladus? Osolin oli 
sõnaosav, tal oli hea diktsioon ja ta oskas pidu juhtida, s. t. mõtles. 
Mõtles ja  püüdis taibata, mida tunnevad ja millele mõtlevad üliõpila
sed tema ees saalis, mõtles, mida neile pakkuda. Praeguse taseme ju u 
res aga TRÜ üliõpilane klubisse ei tule. Et klubi on isemajandav ette
võte, tuleb kassaplaani täita. Nii leiabki noortemajast «Sõprus» vallan
dunud alaealiste laine rohelise tee ülikooli klubisse.

Klubis on maad võtnud tõepoolest üsna mitmedki üliõpilase jaoks 
veidrad nähtused. Näiteks võidutseb teksakultuur. Teatud garderoobi- 
elemendid on saanud normiks. Mul isiklikult pole teksaste vastu mi
dagi, kannan neid isegi üsna meelsasti, ent kui neid mingite kahtlaste 
hoiakute nimel normiks hakatakse muutma, on midagi viltu. Üliõpilane 
on oma riietuse juures alati vabadust ja  mugavust hinnanud ning usun, 
et suuremale osale tudengitest hakkab selline teksaspükstediktatuur 
kindlasti vastu.

ф  Kahtlane on, kas nii hilja algavad ja alles pärast südaööd lõppe
vad TRÜ klubi peod on sobivaks tantsupaigaks alaealistele, kelle kohta 
käivad nii mõnedki täitevkomitee ja haridusosakonna otsused. Ülikooli 
klubis on alumisel korrusel koht, kus isa Nicotinuse kultuse austajad 
tudengid oma suitsuhimu rahuldada saavad. Et klubis õpilastel keela
ja t  pole, siis panevad nemadki uljalt suitsud ette. Veelgi hullem, just 
alaealised moodustavad lõviosa neist, kes enne klubisse tulekut on tei
nud «pisikese julgusenapsi». Tõsine tudeng tuleb tavaliselt klubisse

tantsima ja sõpradega kohtuma, et paar sõna ju t tu  vesta. Aga kellega 
seal praegu vestelda? Kas mõne 10. kl. tüdrukuga sellest, et pole ilus 
nii vara vägijookidega tutvust teha, või küsida talt, miks ta  oma suu 
nii kohutavalt ära  on maalinud? Ja  kaua see tudengineiugi seina ääres 
is tudes või seistes koolipoiste õhinat oma eakaaslaste valimisel filosoo
filise muigega pealt vaadata  viitsib. P ara tam atu lt  paneb vanema kur
suse tudeng peagi mantli selga n ing läheb minema. Aga kuhu? Üli
kooli uus kohvik on klubist küll veidi rohkem üliõpilaste oma, ent sel
lelgi on omad probleemid ja  mitte vähem keerulised. On selge, et selline 
olukord kauem kesta ei tohi. Arvan, et enamiku tudengite järeldus on 
üks: noortemajast «Sõprus» vallandunud vanemate klasside õpilaste ja 
nende eakaaslaste laviin tuleks juhtida mujale (näiteks koolipidudele, 
rajooni kultuurimajja). Siin oleks tõsine töö ära teha linna komsomoli- 
komiteel. Ülikooli klubi uks olgu mitteüliõpilastele suletud. See esitab 
klubinõukogule tõsiseid tingimusi. Klubinõukogu peaks tõsiselt oma 
senitehtu läbi arutama ja leidma võimalusi klubis korraldatavate üri
tuste taseme parandamiseks. Ülikooli klubi peaks olema koht, kus üli
õpilasel oleks võimalus oma vaba aega veeta. Hämmastab noorte ini
meste konservatiivsus. Kord edu saavutanud diskoõhtud on kujunenud 
vaba aja veetmise malliks. Eks anna ettekujutust noorte konservatiiv
susest ka teksadiktatuur. Nad on kole pahased ja solvunud, kui koolis 
neile riietuse ja juuste pikkuse suhtes ettekir jutusi tehakse, andmata 
endale aru, et nad sisuliselt mitte millegi poolest ei erine nende ette
kirjutuste tegijatest.

Tulles tagasi ülikooli klubi juurde, väärib äramärkimist, et selle 
asutuse palgafond on aastas  15 000 rbl. Palju  sellest tuleb aga tagasi 
laiadele tudengimassidele? Peale tantsimise võimaluse peaks üHkooli 
klubi soodustama ka üliõpilaste omavahelist integratsiooni. Tõsiselt 
tuleks kaaluda, kas mitte uuesti avada «Mefistot». Puhkeparkide direkt
siooni kaudu oleks vaja taotleda m änguautomaatide sissetoomist üli
kooli klubisse. Tee klubi lavale peaksid leidma ülikooli isetegevuskol- 
lektiivid ja  külalisesinejad.

Vahest oleks huvitav aeg-ajalt taaselustada vana traditsiooni — 
klubiõhtud ainult vanemate kursuste üliõpilastele.

RAIVO PALMARU

N ü ü d  f in a a lm ä n g u d
Viimastes alagrupikohtumistes 

selgusid aga eelturniiri paremad.
Meeste a lagrupis «A» said tuge

vamad selgeks juba eelmise mängu- 
vooruga. Võiduga jä tkab õigustea
duskonna meeskond, kaotusega KKT 
III kursuse võistkond. Kolmas koht 
keemiaosakonnale, neljas m atem aa
tikutele. Ajalooteaduskonna mängud 
jäidki pidamata.
A l a g r u p p  «B»

fio loog ia t. — b io l.-geogr. 67 : 56
arstit. — b io l.-geogr. 68 : 55
ärštit. — filo loog ia t. 76 : 65
spordim ed. os. — bio l.-geogr. 56 : 44
Filoloogid said oma tõsi küll 

vaid teoreetilist laadi edasipääsu- 
plaani esimese poolega kenasti hak
kama. Pühapäevases esimeses koh
tumises bioloogide-geograafidega 
aga  endale juba finaalikoha t a g a 
nud arstiteaduskonna meeskonna 
vastu kõik nõnda hästi enam ei so
binud. Tasuks siiski kolmas koht. 
Teiseks edasipääsejaks osutus e tte
arvatu lt mullune teine, spordimedit
siini osakonna meeskond, kes es
maspäeval oli parem kolm viimast 
m ängu ilma võistkonna liidrit Tiit 
H angu ta  mänginud bioloogidest- 
geograafidest. Viimatinimetatutele 
kuulus neljas, majandusüliõpilaste
le viies koht.
A l a g r u p p  «C»

KKT IV — õppejõud 65 : 53
KKT IV — fü üsikaos. 56 : 51

Praktiliselt teise koosseisuga esi
nenud kehakultuuriüliõpilased tulid 
oma raske ülesandega siiski edukalt 
toime. Pidada on küll veel mäng  
KKT II kursuse meeskonnaga, kuid 
finaalikohad mõlemal juba käes. 
Teiste võistkondade jär jestus  on ühe 
ära jäänud kohtumise tõttu  veel lah
tine.

Naiskondadel läks nii alagrupis
«A» kui «C» paremate selgitamiseks 
vaja kummaski vaid ühte kohtumist. 
Eelmise aasta  võitjad spordimedit
siini osakonnast olid paremad KKT
I kursuse naiskonnast 76:62, KKT
II kursuse võistkond aga  bioloogi- 
dest-geograafidest 72:44. Au tuleb 
anda ülikooli esindusnaiskonna liik
metele, kel jä tkus tahtmist pärast 
täispikka esiliiga kohtumist ka oma 
teaduskonna eest väljas olla. Kah
juks esimesena nimetatud finaali- 
hõnguline kohtumine (tõenäoliselt 
turniiril esimest-teist kohta o tsusta
nud m äng) , kohtunike ilmselt nõrga 
vilepartii tõttu oodatud-vaadata- 
vaks suurheitluseks ei kujunenud. 
Ülejäänud naiskondade kõrvalejää
misest on juba varem ju ttu  olnud.

Seni ainsas loobumiseta läbisaa- 
nud alagrupis «B» on küll kaks koh
tumist veel pidada, kuid finaalipää- 
sejad ka siin teada. Edasi võistle
vad matemaatika- ja  majandustea

duskonna naiskonnad.
F inaalmängudega tehakse algust 

juba sel reedel-laupäeval.
R e e d e ,  17. märts

Kell 18.45 KKT 11 — m ajandust. (N )
L a u p ä e v ,  18. m ärts

Kell 15.30 spordim ed. — matem . (N)
16.30 KKT I — biol.-geogr. (N )
17.30 õ ig u st. — spordim ed. (M)
18.30 õ igu st. — KKT IV <M)

PRIIT  JÕGI

Venia legendi
30. märtsil kell 13.15 toimuvad 

Nooruse tn. 9 aud. 201 järgmised 
loengud dotsendi kutse taotlemi
seks:
1. Dots. kt. Jaan  Vainu (m ajan

dusküberneetika ja  statistika ka
teeder) «Aegridade korrelat
sioon- ja regressioonanalüüsi 
probleemidest»;

2. Dots. kt. Ain Isotamm (m ajan
dusküberneetika ja  statistika ka
teeder) «Juhttunnuste korteež ja 
selle kasutamine interpretaato- 
ris»;

3. Dots. kt. Arno Susi (rahanduse 
ja krediidi kateeder) «Rahandu
se automatiseeritud juhtimine 
p^'+h s p s »;

4. Dots. kt. Eogen Kaitsa (raam a
tupidamise kateeder) «Varusta
mine ja tööstusettevõtte  tootmis- 
ja  majandustegevus.»

VALNER KR1NAL, 
m ajandusteaduskonna dekaan

Noorsoo- 
sotsioloogia- 

huvilistele
Üliõpilasi, keda huvitavad noor- 

sooprobleemid (eriti need, mis 
seonduvad kõrgkooliga), palutakse 
tulla  kokku kolmapäeval,  22. m är t
sil kell 19 Tiigi tn. 78 ruumi 235. 
Kindlasti oodatakse neid, kes on ju
ba uurimusi alustanud. On kaalumi
sel asjahuviliste üliõpilaste ühenda
mine noorsoosotsioloogia ringiks.

Lauatennis
TRÜ spartakiaadi lauatennise- 

võistlused peetakse Põllu tänava 
kutsekooli ruumes kolmapäeval, 22. 
märtsil kell 16 naisüksikmängus ja 
neljapäeval, 23. märtsil kell 16 
meesüksikmängus. Osavõtjate re
gistreerimine esmaspäeval, 20. m är t
sil kell 14— 18 ÜSK-is, loosimine 21. 
märtsil kell 16 Põllu tänavas.

õppejõudude ja teenistujate võist
lused on samas paigas teisipäeval,
21. märtsil kell 16. Registreerimine
20. märtsil kell 14— 18 ÜSK-is.

Eesti fi loloogia IV kursus 
avaldab kaastunnet Heiki 
Aasarule

VANAISA 

surma puhuf.

Meile valmistas rõõmu kunstika
bineti näituse elav vastukaja  ajale
he 10. märtsi numbris. Ägedat po
leemikat tekitas eriti Ants Juske 
sõnavõtt.* Meid ei häiri kir jutise 
tehniline krobelisus, asi on hoopis 
tõsisem. Ebakõlade paraad a lgab  
juba näituse sissejuhatava teate va
lest tsiteerimisest. Artikli autori 
edaspidist teguviisi võib kõige pare
mini iseloomustada Juhan Kahki 
sõnadega: «Ta kasutas järjekordselt 
seda osavate, kuid südametunnistu
seta ajaloolaste proovitud võtet — 
moonutada oma vastaste  ideid liial
damise teel ja  siis edukalt võidelda 
omaenda konstrueeritud kolumatsi
ga.» (J. Kahk. «Alpide taga  on 
moonpunane Itaalia», lk. 26.)

Edaspidistes näitustes püüame 
näidata kunstikabineti töö teisi tah
ke ja  loodame, et huvi meie tööde 
vastu jääb püsima.

*
Teisipäeval ja  neljapäeval kell 18 

võib kunstikabinetis tutvuda sügav 
trüki tehnikatega (ofort, akvatinta, 
metsotinto).

Kunstikabinet

* Toim etus vabandab artikli «Autode  
paraad» autori ees n im e-eksituse pärast, 
sam ast n ä itu sest ootab avaldam isjärge  
Silja Lättem äe lu gu .

LEITUD
rahakott.  Küsida Teadusraamatuko
gu abonemendist Toomel.

Deontoloogiaa lane 
sümpoosion

21. m ärtsil kell 18.15 korraldab arsti
teaduskonna ÜTÜ nõukogu Uue Anatoo
mikumi auditoorium is (O. Lutsu t. 2> 
arstliku deontoloogia a lase  süm poosioni. 
Oodatud on koik teaduskondade ü liõpi
lased  ja õppejõud. Kavas: h a igete  ope
ratsioon ieelsest psü h h oloog ilisest ette
valm istam isest (M. Saks, Tartu Kliini
lise  H aigla  psühholoog); deontoloogla- 
probleemid elundite siirdam isel (T. Tikk, 
ravi VI k .); deontoloogia onkoloogias  
(R. Labofkin, ravi V k.); arstliku deon
toloogia  probleem idest neuroloogiak lli- 
nikus (T. Tiim us, ravi V k.); arstliku  
deontoloogia probleem e psühhiaatrias  
(L. Rägo, ravi V k.); m õtteid arstlikust 
deontoloogiast (m ed.-dokt. prof. K- Kõr
ge).

ÜTÜ arstiteaduskonna  
nõukogu

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу* 
дарстенного университета, г* Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidem anni nim. trükikoja trükki 
Tartu, Ülikooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1182. MB-01397,



Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus...
laulab üliõpilane, laulab õppejõud, sest kuulutakse ühte suurde perre 
— alma m ater'isse. Tartu Riiklikku Ülikooli, mille taasavamise 175. aas 
tapäeva läinud sügisel tähistati , pürgib tänasegi ajalehenumbri, abi
turientidele pühendatud reklaamlehe lugeja. E t õppida professoritelt 
Paul Aristelt, Hans Trassilt, Jüri S a a rm a l t . . . ,  et saada õpetajaks või 
ajakirjanikuks, e t . . .  Jah, paraku vahel sellekski, et kanda värvimütsi, 
võtta vastu see, mida pakutakse, enesest andmata jä ttes  selle, mille 
võrra ülikoolielu rikkam näiks.

Peale teaduskondade tutvustamise võib 4. leheküljelt teada saada, 
milleks ülikoolis isetegemise võimalusi veel leidub. Üks niisugune paik 
on ka seesama ajaleht, mille veergudel ei kirjuta mitte ainult žur- 
nalistikatudengid, vaid teistegi erialade esindajad.

Enne 1. septembrit, mil üliõpilaskandiaadist esmakursuslane saab, 
on tarvis toime tulla sisseastumiseksamitega, keskkooli lõpueksamitega, 
peab eneses selgusele jõudma, mida ma tahan ja suudan. Sest ülikool 
ei ole kool, siin ei ole klassijuhatajaid. On ülikool, on kursuse juhen
daja. Ja  vanemad, kelle abi tarvis, on hoopi_s teises Eestimaa servas. 
Aga teadma ja suutma peab, sest nelja, viie või kuue aasta pärast tuleb 
endal kooli minna ja tulevasi iiliõpilaskandidaate õpetama hakata. Et 
nemad teaksid ja oskaksid.

Julgust, tahet ja 
. .  . te re  tulemast!

Milline 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 osakonnas 1120 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 25.

Milline eriala valida? Uurimiste 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 inform atsiooni andm ise eesm ärgil on koostatud kutsekirjeldused  
ülikoolis õpitavate erialade kohta. Need tu tvustavad  üsna põhjalikult eriala ning  
ametikohti (e luk utseid ), kuhu eriala lõpetanud tööle asuvad.

K utsekirjeldused on saadetud keskkoolidesse (1—2 komplekti ig a sse  kesk
kooli). Nendega on võim alik tu tvuda kutsenõuandlates ja TRÜ kutsesuun itluse  
kabinetis. Osta on neid võim alik erialapäevadel ja TRÜ ku tsesuun itluse  kabi
netist, m is on avatud esm aspäeviti, kolm apäeviti ja neljapäeviti kella 10—16.

TRÜ ku tsesuun itluse  kabinetis saab tu tvuda ka m uude inform atiivsete mater
jalidega: ülikoolis õpitavate erialade õppeplaanidega, töölem ääram ise andmete, 
vastuvõtuplaanide ja konkursiandm etega, s issea stu ja te  õppeedukuse, võim ete ja  
m õningate m uude Isiksuse om adustega, andm etega erialade järgi.

Tartu Riiklikus Ülikoolis läbiviidud uurimused näitavad, et noored 
valivad edasiõppimiseks erialad, mis vastavad nende võimete struktuu
rile. Näiteks on matemaatika- ja  füüsikaosakonda 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 matemaatil is i võimeid, kuigi ka 
matemaatil ised 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. Eriala valik on kee
ruline ning mitmetahuline probleem ja  sõltub peale üldvõimete palju
dest teistest isiksuse omadustest ja teguritest.

Iga aas taga  suureneb keskkoolilõpetajate arv. Seoses sellega vähe
neb suhteliselt ka nende õpilaste hulk, kes vahetult päras t keskhari
duse omandamist siirduvad edasi õppima kõrgkooli. 1970. aastal asus 
39% üldharidusliku keskkooli (päevase, õhtuse ja kaugõppe) lõpetanu
test edasi õppima kõrgkooli, 1977. aastal oli see arv aga  vaid 23%. 
Järelikult on tarvis mõelda ka sellele, mida hakata  tegema kõrgkooli 
mittesissesaamisel.

Keskkooli keskmine hinne on oluline näit edasiõppimisel. Mida kõr
gem see on, seda tõenäosem on sissepääs kõrgkooli. Heidame pilgu 
järgnevale tabelile.

TRÜ statsionaarse osakonna 1977. a. sisseastujad 
keskkooli keskmise hinde järgi (%-des)

Keskkooli
keskmine
hinne

3 3,5 4 4,5 5 Kokku

Said
sisse

0,5
17,8

7,1
26,8

26,8
37,7'

43,6
56,5

22,0
69,0

100

Ei saanud 
sisse

1,9
82,2

17,9
73,2

40,5
62,3

30,8
43,5

8,9
31,0

100

Kokku 100 100 100 100 100

Andmed näitavad, et isegi viitega sisseastujatest ei suutnud umbes 
Уз oma kavatsusi realiseerida, kuid neid, kes asusid õppima soovitud 
eriala, oli ka kolmemeeste hulgas.

Mõelge kõik hästi läbi, õppige hästi tundm a soovitud eriala ja  val
mistuge hoolega sisseastumiseks!

A1MI SUKAMÄGI,
TRÜ kutsesuunitluse kabineti juhataja
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EKP TRü komitee, Tüw rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja

lõpeb erialaeksamiga. Pediaatriaosakonna lõpetanud asuvad tööle jaos- 
konnapediaatrina, lastekollektiivide, sanatooriumide ja lastehaiglate 
arstidena. Osal on võimalus spetsialiseeruda lastekirurgia, kõrva-nina- 
kurguhaiguste, silmahaiguste, närvihaiguste ning teiste kitsamate alade 
eriarstideks laste raviasutustes.

Stomatoloogiaosakonda, kus õppeaeg kestab 5 aastat,  võetakse vastu 
30 üliõpilast. Stomatoloogia kui spetsiaalsus hõlmab hammaste ja nen
de kõrvalkudede ning teiste suuõõne elundite haiguste kliinilise käsit
luse, samuti näo ja kaela ülemise piirkonna haigused. Seoses sellega 
peab tulevane stomatoloog omandama kahel esimesel kursusel eelkõige 
meditsiini põhialused, mille baasil edasise õppimise käigus omandatak
se stomatoloogilised erialad. Stomatoloogia jaguneb neljaks suure
maks erialaks: terapeutiline, kirurgiline, ortppeediline ja laste stoma
toloogia. Kirurgiline ja ortopeediline stomatoloogia on igati sobiv eri
ala noormeestele. III ja IV kursuse lõpetamisele järgneb suvepraktika. 
V kursuse lõpetamise järel sooritatakse riigieksamid stomatoloogikutse 
saamiseks. Analoogiliselt ravi- ja  pediaatriaosakonnaga suunatakse 
stomatoloogia eriala lõpetajad internatuuri.

Stomatoloogiaosakonna lõpetanud hakkavad töötama stomatoloogide
na jaoskondades, linna polikliinikutes, rajoonihaiglate stomatoloogia- 
kabinettides ja haiglate kirurgilise stomatoloogia osakondades.

Farmaatsiaosakonda võetakse vastu 35 üliõpilast. Farm aatsia  on eri
ala, mis käsitleb iga liiki ravimite ja  teiste raviprofülaktiliste vahendite 
valmistamist, varumist, säilitamist, kontrollimist ja  väljastamist. Osa
konna lõpetanu saab proviisorikutse. Õpingud vältavad 5 aastat, mil
lele lisandub 1 aasta  stažööripraktikat asutustes, kuhu lõpetajad tööle 
suunatakse. Õppeplaanis on eriala põhidistsipliinide (ravimite tehno
loogia, farmatseutiline keemia, farmakoloogia, farmakognoosia, far- 
maatsia-ala organisatsioon ja  ökonoomika) kõrval pearõhk asetatud 
keemiale.

Farm aatsiaosakonna lõpetaja, saades proviisori kvalifikatsiooni, on 
omandanud ühe kolmest võimalikust kitsamast spetsiaalsusest: 1) 
proviisor-organisaator,  2) proviisor-keemik-analüütik ja 3) proviisor- 
tehnoloog. Enamik farmaatsiaosakonna lõpetajatest suunatakse tööle 
apteekidesse, apteegiladudesse ja kontrollanalüüsi laboratooriumidesse. 
Et farmaatsiaosakonnas saadud ettevalmistus on tugeva bioloogia- ja 
keemiaalase kallakuga, võivad proviisorid hästi töötada ka tööstuste, 
kliinikute ja  teadusasutuste laboratooriumides.

Prof. LEMBIT ALLIKMETS, 
arstiteaduskonna dekaan

TRü ametiühingukomitee häälekandja

Arstiteaduskond on meie ülikooli üks suuremaid ja vanemaid tea
duskondi, kus valmistatakse ette spetsialiste kõigil põhilistel medit
siini ja  farmaatsia erialadel. Olenevalt soovist ja  huvist võib õppida 
raviarstiks, spordiarstiks, pediaatriks, stomatoloogiks või farmatseu
diks.

Raviosakonda võetakse vastu 150 üliõpilast, nendest 125 eesti ja 25 
vene õppekeelega vooru ning lisaks 25 üliõpilast spordiarsti erialale.
Viimane eriala on ainulaadne kogu Nõukogude Liidus. Selles on eral
datud 10 kohta Läti ja  Leedu NSV-st suunatutele. Ülejäänud 15 kohta 
täidetakse kohapealse konkursiga. Raviosakonna ülesandeks on ette 
valmistada raviarste kõigil erialadel. Esimesel kahel kursusel saavad 
üliõpilased ettevalmistuse füüsikas, keemias, üldbioloogias, anatoo
mias, histoloogias, bioloogilises keemias ja füsioloogias, mis on alu
seks järgnevatele meditsiinilistele õppeainetele. Kolmandal kursusel 
tu tvutakse haiguslike protsesside üldalustega ja  alustatakse tööd ha ig 
lates. Neljandal ja viiendal kursusel omandavad üliõpilased süs tem aa
tilisi teadmisi kõigis kliinilistes ainetes. III kursuse lõpetamise järel 
ollakse suvepraktikal meditsiiniõena, IV ja V kursuse üliõpilased on 
suvepraktikal vabariigi raviasutustes arstiabilistena. VI kursusel töö
tavad üliõpilased haiglates subordinaatoritena sisehaiguste, kirurgia 
ning sünnitusabi ja  günekoloogia alal, võtavad osa erialaloengutest ja 
-seminaridest. Ravikehakultuuri- ja  spordiarstid õpivad lisaks rav iars
tide õppeplaanis ettenähtud ainetele spordifüsioloogiat, kehakultuuri 
aluseid, sporditraumatoloogiat, ravikehakultuuri ning võtavad osa oma 
spordiala treeningutest.  Lisaks sellele viibivad nimetatud eriala üli
õpilased igal aastal suve- ja  talvelaagris, looduslikult kaunis Kääriku 
spordibaasis.  V ja VI kursuse lõpetamise järel sooritatakse riigieksa
mid arstikutse saamiseks. Kõik raviosakonna ja spordimeditsiini lõpe
tanud suunatakse pärast riigieksamite sooritamist üheaastasele spet
sialiseerumisele ehk internatuuri vastavalt tulevase töökoha erialale ja 
töötasule. Internatuuri ajal töötavad raviosakonna lõpetanud vabariigi 
paremates raviasutustes ning in ternatuur lõpeb erialaeksamiga.

Pediaatriaosakonda võetakse vastu 35 üliõpilast. Õppeaeg kestab 6 
aastat.  Kahel esimesel kursusel õpitakse samu aineid mida raviosakon- 
naski. Alates kolmandast kursusest a lustatakse erialast ettevalmistust 
lastearsti e. pediaatri ku tsesaam iseks .  Kõiki haigusi, nende diagnoosi
mist, ravi ja profülaktikat õpitakse tundma, lähtudes lapseea füsioloo
gilistest iseärasustest, alates sünnist kuni täiskasvanuks saamiseni. 
P äras t  III,  IV ja V kursuse lõpetamist viibivad pediaatriaosakonna 
üliõpilased suvisel õppepraktikal. P ä ras t  riigieksamite sooritamist (V 
ja VI kursusel) suunatakse pediaatrid üheaastasesse internatuuri, mis



Ajaloolaseks
Psühholoogiks
Defektoloogiks

Ajalooteaduskond võtab 1978. aas 
tal I kursusele vastu 80 üliõpilast, 
kes on otsustanud õppida ajaloola
seks, psühholoogiks või defektoloo
giks. Kõigil neil peavad olema avar 
ühiskondlik-poliitiline silmaring 
ning eeldused ja ka tahtmine töö
tada inimestega.

Ajaloo-osakonnas saavad kõik 
üliõpilased põhikursuste kaudu ül
dised ajaloo-alased teadmised, milie 
kõrval õpitakse ka keeli ja ühiskon
nateadusi ning spetsialiseerutakse 
mingile kitsamale ajaloo erialale. 
Spetsialiseerumine algab III kursu
sel. Põhiliselt saab spetsialiseeruda 
NSV Liidu ja üldajaloole. Vajaduse 
korral antakse võimalus valida kit

samaks erialaks aga ka arheoloogia, 
arhiivindus, etnograafia, kunstia ja
lugu, museoloogia või nõukogude 
õiguse alused. Sõltumata valitud 
erialast saavad kõik üliõpilased pe
dagoogilise ettevalmistuse. Õppe
töö põhivormiks on loengud ja se
minarid. Neile lisandub arheoloo
gia- ja  etnograafia-, pioneerilaagri-, 
arhiivi- ja pedagoogiline praktika. 
Teadusliku töö oskus omandatakse 
eriseminari- ja kursusetööde kirju
tamisega. Viie õpinguaasta jooksul 
tuleb sooritada 39 arvestust ja  33 
eksamit. Lõpetamisel on vaja kirju
tada ja  kaitsta diplomitöö ning soo
ritada 2 riigieksamit. Ajaloo-osa- 
konna lõpetajad saavad ajaloolase,

ajaloo- ja  ühiskonnaõpetuse õpetaja 
kvalifikatsiooni. Enamik lõpetajatest 
suunatakse tööle koolidesse. Kitsa
mal erialal ettevalmistuse saanud 
võidakse suunata  tööle arheoloogi
dena, etnograafidena, muuseumi- ja  
arhiivitöötajatena. Osa ajaloolasi 
leiab rakendamist ka veel teadus
likes uurimisasutustes ning partei- 
ja komsomolitööl.

Psühholoogiaosakonnas õpetata
vad ained on mitmekesisemad, mis
tõttu psühholoogiaüliõpilaselt eel
datakse nii humanitaarset kui ka 
täppisteaduslikku mõtlemist. Puht- 
psühholoogiliste distsipliinide kõr
val on õppeplaanis bioloogilisi, hu
manitaarseid ja matemaatil is i ai
neid ning rohkesti mitmesuguseid 
praktikume ülikooli laboratooriumi
des ja  ettevõtetes. Arvutus- ja  kat- 
seaparatuuri käsitsemise oskus kuu
lub psühholoogi hariduse ja kutse
töö juurde. Ühiskonnateadusi ja 
keeli õpetatakse samas mahus mis 
teistelgi erialadel. Üliõpilastel on 
võimalus osa võtta lepingulistest 
uurimistöödest. Viie õpinguaasta

jooksul tuleb kirjutada 2 kursuse
tööd ning sooritada 41 arvestust ja 
35 eksamit. Neljandal kursusel 
käiakse pedagoogilisel praktikal 
koolides. Viimasel kursusel on me
netluspraktika tavaliselt tulevases 
töökohas. Ülikool lõpetatakse dip
lomitöö ja riigieksamitega. Lõpeta
jatele antakse psühholoogi ja  psüh- 
holoogiaõpetaja kutse. Nad suuna
takse psühholoogidena tööle uuri- 
misasutustesse, käitistesse, majandi
tesse, kutsenõuandlatesse — töökoh
tade valik on suur.

Defektoloogiaosakonnas valmistu
takse tööks vaimselt alaarenenud 
õpilaste ja  kõnehälvetega lastega. 
Erilist tähelepanu pööratakse me
ditsiini ja psühholoogia tundm aõp
pimisele ning emakeele õpetamise 
metoodikale. Õpitakse ka ühiskonna
teadusi ning keeli. Erialane praktika 
sooritatakse abi- ja  erikoolides. Viie 
õpinguaasta jooksul tuleb kirjutada
2 kursusetööd ning sooritada 42 a r 
vestust ja  37 eksamit. Lõpetamisel 
tuleb kaitsta diplomitöö ning soo
ritada 3 riigieksamit. Lõpetajad

saavad oligofrenopedagoogi ja  lo
gopeedi kvalifikatsiooni ning suu
natakse tööle õpetajatena ja  kasva
ta jatena abikoolidesse, õpetajatena 
tasandus- ja logopeedilistesse klas
sidesse või logopeedina koolidesse, 
koolieelsetesse lasteasutustesse ja 
logopeedilistesse punktidesse. De
fektoloogid saavad 25% kõrgemat 
st ipendiumi ning palka.

Ajaloo-osakonna I ku rsusele võetakse  
30 ü liõp ilast. S isseastum iseksam id tuleb  
sooritada NSV Liidu ajaloost (su u lise lt) , 
eesti keelest ja kirjandusest (k irjali
kult ja su u lise lt) n ing võõrkeelest 
(su u lise lt) . Psühholoogiaosakonna I 
kursusele võetakse 25 ü liõp ilast. S isse
astum iseksam id eesti keelest ja kirjan
du sest (k irjand), NSV Liidu ajaloost 
(su u lin e ), m atem aatikast (kirjalik) ja  
bioloogiast (su u lin e ). D efektoloogiaosa- 
konna I kursusele võetakse 25 üliõpi
la st. Neil on sisseastu m isek sam id  eesti 
keelest ja  k irjandusest (kirjalik ja su u 
lin e), b io loogiast (su u lin e ) ja NSV Lii
du ajaloost (su u lin e ).

Ajalooteaduskonnast huvitatuid 
oodatakse 7. aprillil 1978 kell 13 
TRÜ aulas lahtiste uste päevale.

Dots. ALLAN LIIM, 
ajalooteaduskonna dekaan

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 
25 ja geoloogia erialale 15 üliõpi
last.

Esim esel Icahel kursusel on kõikidel 
erialadel õppetöös põhiraskus üldainete  
om andam isel. Kõrvuti om a eriala üld- 
d istsip liin idega tu tvutakse ühiskonna
teadu stega, m atem aatika, füüsika ja 
keemia a lu stega . Pärast te ise  kursuse  
lõpetam ist tuleb b ioloogiat ja geograa
fiat õppivail ü liõp ilastel teha valik  oma 
eriala ühe või te ise  kitsam a haru ka
suks. Tulevased b i o l o o g i d  võivad  
spetsia liseeruda geneetikuks, biokeemi- 
kuks, m ikrobioloogiks, tsü toloogiks, öko- 
loogiks, botaanikuks, zooloogiks ja  hüd- 
robioloogiks-ihtiioloogiks. G e o g r a a -  
f i d saavad valid a m ajandusgeograafia  
ja fü ü silise  geograafia  eriala vahel. 
Nim etatud erialade õpetam ine toim ub  
vastavate kateedrite juures. Ü liõpilased  
lü lituvad kursuse- ja  diplom itööde teg e 
misel kateedrite teaduslikku töösse , m is 
võim aldab süvenem ist valitud  eriala  
mõnda kitsam asse probleem i.

Kõik bioloogiat ja geograafia t õp
pivad üliõpilased saavad ka kesk
kooliõpetaja kutse.

Geoloogiat õppima asunud noor
test saavad geoloogilise kaard is ta
mise ja maavarade otsimise spet
sialistid, kes lõpetavad ülikooli 
geoloogiainseneri 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 ta i
ga ja tundra. Traditsioonilisteks 
praktikakohtadeks 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 diplomitöö
de tegemisel ja  töökohaks noorele 
spetsialisti le 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

#  Geoloogid talituriaadil Altais.

ja M aaparanduse 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

Enno MERIVEE foto

peaks leidma endale sobiva eriala 
iga noor, kes tunneb huvi meid 
ümbritsevas looduses toimuvate 
protsesside ja seaduspärasuste vas
tu.

JAAN SIMISKER, 
taimefüsioloogia ja biokeemia 

kateedri dots. kt.

Keemikuks 
Füüsikuks
Füüsika-keemiateaduskond võtab 

eeloleval sügisel oma peresse vastu 
125 uut üliõpilast, kellest 75 hakka
vad õppima füüsika- ja 50 keemia
osakonnas. Teaduskonda astuvatelt 
noortelt ootame eelkõige head töö
tahet ning huvi valitud eriala vas
tu. Keskkoolis on füüsika ja  kee
mia üldtutvustava iseloomuga õp
peained. Ülikoolis tuleb põhjalikult 
tutvuda nende teadusharude teo
reetiliste alustega ja omandada 
praktilised kogemused, mis on hä
davajalikud töötamisel füüsikuna 
või keemikuna pärast kõrgkooli lõ
petamist.

Tänapäeval on fü üsika ja keem ia tu n
ginud kõikidesse in im tegevuse valdkon
dadesse, m istõttu koolitatud füüsikute  
ja keem ikute rakendusala on v ä g a  la i. 
Füüsika ja keem ia saavutused  realisee
ruvad otseselt m ateriaalsete hüvede  
tootm ises, need teadusharud on toot
mise ja tehn ilise  progressi kiirendajad. 
N üüdisajale on iseloom ulik füüsika ja 
keemia ulatuslik  levim ine m itm etesse  
te istesse  tead u stesse , ü h elt poolt põh
justab seda füüsika ja  keem ia kõrge  
arengutase, m is võim aldab uurida te is 
te teadu ste (näiteks bio loogia) huvi
objektiks olevate nähtuste (e lup rotses
side) esm aseid füüsikalis-keem ilisl a lu 
seid . T eiselt poolt soodustab füüsika ja 
keemia tu ngim ist te istesse  tead u stesse  
fiiiisikalis-keem iliste uurim ism eetodite  
täiustum ine ning arvukate uute m eeto
dite kasutuselevõtm ine.

Üle poole teaduskonna lõpetaja
test suunatakse tööle vabariigi uuri- 
misinstituutidesse ja kõrgkoolide 
uurimislaboratooriumidesse. Paljud 
lõpetanud töötavad uurijatena tea
duskonna profiilile vastavates Eesti 
NSV Teaduste Akadeemia insti tuu
tides Tallinnas või Tartus. Üksikud

füüsikud ja  keemikud on leidnud 
rakendamist isegi humanitaarala 
instituutides. Viimasel ajal on suu
renenud vajadus keemikute ja füü
sikute järele bioloogilise ja medit
siinilise suunaga uurimisasutustes. 
Füüsikud ja keemikud töötavad nii 
tehastes (Kalinini-nim. Elektroteh- 
nikatehas, Võru G aasianalüsaatori
te Tehas, Tarbekeemia Tootmiskoon
dis «Flora», Tartu P las tm asstoode
te Katsetehas jt.) kui ka tööstusha
rude instituutides (näit. Kohtla-Jär- 
ve Põlevkiviuurimise Instituut) .

Füüsika-keemiateaduskonna üli
õpilased saavad üldise pedagoogili
se ettevalmistuse, mis võimaldab 
neil töötada ka füüsika- või kee
miaõpetajatena vabariigi üldhari
dus- ja  kutsekeskkoolides. Väga va
jalikule tööle hariduspõllul siirdub 
keskmiselt kolmandik lõpetajatest.

Õppeaeg kestab viis aastat.  Füü
sikaosakonnas töötab eesti õpperüh
ma kõrval ka vene õppekeelega üli
õpilasrühm. Keemiaosakonnas toi
muvad loengud küll ainult eesti 
keeles, kuid hea tahtmise korral 
saavad siin edasi õppida ka abitu
riendid Eesti NSV vene õppekeele
ga  koolidest.

Eksamid toimuvad, nagu teisteski 
teaduskondades, kaks korda aastas, 
igal sessioonil 3—6 eksamit ja um
bes niisama palju arvestusi. Viien
da kursuse üliõpilased viibivad ena
masti praktikal koolides, hiljem eri
alasel diplomieelsel praktikal uuri- 
mislaboratooriumides. Stuudiumi 
lõpul aga kaitstakse diplomitöö 
ning sooritatakse riigieksamid. Lõ
petaja saab diplomi, milles on te
ma kvalifikatsiooniks märgitud kas 
füüsik, füüsikaõpetaja või keemik, 
keemiaõpetaja.

Esimesed kolm õppeaastat on osa
kondades pühendatud üldettevalmis
tusele. Kohustuslike üldiste õppe

ainete hulka kuuluvad ühiskonna
teadused, keeled (vene keel ja  
võõrkeel), pedagoogilis-psühholoo- 
gilised ained (pedagoogika, psühho
loogia, eriala õpetamise metoodi
ka) .

Füüsikaosakonna tööd juhivad 
neli kateedrit. Üldfüüsika kateeder 
õpetab eriala üldküsimusi, peensusi 
õpitakse tundma kolme ülejäänud 
kateedri juures.

Eksperimentaalfüüsika kateedri 
juures saavad noored elektrooniku 
või optiku spetsiaalsuse. Niisugu
seid füüsikuid vajatakse vabariigis 
kõige rohkem, sest need on mehed, 
kes aitavad ettevõtetes juurutada 
teaduse ja tehnika uusimaid saavu
tusi, täiustavad mitmesuguste suu
ruste mõõtmise meetodeid ning on 
suutelised osalema ka keerukate 
protsesside automatiseerimisel ning 
elektronarvutite kasutamisel neis 
protsessides. Kõike seda õpivad noo
red kohustuslikel praktikumidel ja  
loengutel, aga samuti iseseisva 
õppe- ja  teadusliku töö käigus. Vii
mane võib toimuda ka väljaspool 
ülikooli.

Teoreetilise füüsika kateedri juu 
res saavad noored põhjaliku ette
valmistuse kaasaja  füüsika problee
mide lahendamiseks arvutustehni
liste meetoditega ning õpivad tund
ma kaasaegse füüsika fundamen- 
taalteooriaid. Selle kateedri juures 
valmistatakse ette ka õpetajaid v a 
bariigi keskkoolidele. Umbes 10— 15 
noort saavad sel alal tugevdatud 
ettevalmistuse, kus arvestatakse 
nii õpetamise teaduslik-tehnilisi 
probleeme kui ka pedagoogilis- 
psühholoogilisi aspekte. Peab m är
kima, et pärast kõrgkooli lõpeta
mist on need noored alati olnud 
kõige eelistatumad nii palga kui 
korteritingimuste poolest.

Tahke keha füüsika kateeder on 
ENSV TA Ftiüsikainstituudi baas- 
kateeder ja  valmistab uurijaid ette 
põhiliselt selle instituudi va jadus
teks. Selles kateedris on üliõpilaste 
õppe- ja teaduslik töö seotud vahe
tult instituudi teadusliku töö
ga. Üliõpilaste suhtes on aga sellel 
kateedril kõrgendatud nõudmised, 
mille hulgas olulisemad on rauge
matu huvi teadusliku töö vastu, 
initsiatiiv ning selline töö, mil
les pidevalt ilmnevad loomingu
lise tegevuse resultaadid.

Peale seitsme professori ja  paa
rikümne dotsendi füüsikaosakon
nast õpetavad füüsikuid ka kümned 
teiste erialade õppejõud. Osakonna 
üliõpilased osalevad aktiivselt tea- 
duslik-tehnilises uurimistöös. Küm
ned vanemate kursuste üliõpilased 
töötavad palgalisel lepingulisel uuri
mistööl. Peaaegu pooled diplomitöö
dest saavad igal aastal ülikooli üli
õpilastööde konkurssidel auhinnad. 
Auhindu on toodud sageli ka ülelii
duliselt konkursilt.

Füüsikaosakonna noored on ka 
aktiivsed sportlased. Nende hul
gas on olnud meistersportlasi m aad 
luses, laskmises. Tänavune diplo
mand A. Samoson sai hiljuti meis
tersportlaseks orienteerumisspordis.

Füüsikaosakonna üliõpilastel on 
ülikoolis head elamis- ja töötingi
mused. Meie noored elavad ülikooli 
kõige uuemas ühiselamus. Õppe
töö toimub aga alles möödunud 
aastal valminud uues moodsas õp
pekorpuses. Peale ENSV TA Füüsi- 
kainsti tuudi on noorte teenistuses 
ka osakonna kaks suurt probleem- 
laborätooriumi, mis on sisustatud 
m o o d s a ' aparatuuriga ja millel pn 
tihedad sidemed nii meie vabariigi 
kui ka teiste vabariikide paljude 
ettevõtetega.

Keemiaosakonnas õpitakse esime

sel kolmel aastal kõrgemat m ate
maatikat, üldfüüsikat ning keemia 
põhikursust: anorgaanilist  keemiat,, 
analüütilist keemiat, füüsikalist 
keemiat ja  orgaanilist keemiat. 
Keemias on laboratoorsete tööde 
osatähtsus eriti suur. Üliõpilase 
keemia-alaseid teadmisi aitavad sü
vendada ja laiendada sellised õp
peained nagu kristallokeemia, 
kvantkeemia, aineehitus, kolloid- 
keemia, polümeeride keemia, kee
miline tehnoloogia jt. Õppetöö kit
samatel erialadel algab neljandast 
õppeaastast . Mitmetest spetsialisee- 
rumisvõimalustest on välja valitud 
meie vabariigile kõige vajalikumad: 
analüütil ine keemia, füüsikaline 
keemia, anorgaaniline keemia, or
gaaniline keemia ja orgaaniline 
biokeemia. Molekulaarbioloogia 
arendamise programmi elluviimine 
eeldab spetsialistide ettevalmista
mist biokeemia alal, mis ülikoolis 
toimub keemia eriala raames. Sel
lest tulenevalt on alates käesole
vast aastast vastuvõttu keemiaosa- 
konda suurendatud.

Asutuse sellekohase nõudmise 
põhjal valmistab füüsika-keemia
teaduskond ette üksikuid spetsialis
te individuaalõppeplaanide alusel. 
Seejuures saab spetsialiseeruda nä i
teks biofüüsika, füüsikalise biokee
mia, geofüüsika, astrofüüsika, a t 
mosfäärifüüsika, pooljuhtide füüsi
ka ja  keemia alal.

Füüsika-keemiateaduskonda as tu 
jad valivad endale väga mitmesu
guste rakendusvõimalustega köit
va eriala.

Prof. VELLO PAST, 
füüsika-keemiateaduskonna 

dekaan
Prof. KARL-SAMUEL REBANE, 

eksperimentaalfüüsika kateedri
-  juhataja



Matemaatikuks
tu lem useks on suur vajadus nii kvali
fitseeritud rakendusm atem aatikute kui 
ka tänapäeva nõuetele igati vastavate  
m atem aatikapedagoogide ja  -tead laste

Matemaatikateaduskond võtab eel
oleval sügisel oma perre vastu 110 
uut üliõpilast, kellest 70 asuvad õp
pima matemaatika erialal ja 40 r a 
kendusmatemaatika erialal.

Elektronarvutustehnika loom ine ja  
kiire areng viim astel aastaküm netel on 
tekitanud tõe lise  m urrangu m atem aa
tikas ja se lle  rakendustes. Kui varem  
olid m atem aatilised m eetodid kasutusel 
peaasjalikult täp pisteadustes, s iis  nüüd  
ci saa  nendeta läbi iseg i se llised  hum a
nitaarteadused nagu filo loogia , õ ig u s
teadus jt. M atemaatikud on oodatud  
uurim ispartneriks väga  m itm ete eriala
de teadlasrühm ades. Andm etöötluse m a
tem aatilisi m eetodeid vajatakse ka 
vahetult tehnikas n in g tootm ise ja  rah
vam ajanduse p laneerim isel ja juhtim i
sel. Järjest kasvab arvutuskeskuste ja  
neis töötavate elektronarvutite arv, 
kusjuures arvutid m uutuvad üha võim 
sam aks ja kaasaegsem aks. M atem aati
kute poolt lahendatavad ü lesanded on 
tänapäeval väga  m itm ekesised, neist 
tu lenev kasu on sageli väga  suur.

Uued rakendusvaldkonnad omakorda 
on m õjustanud m atem aatikat ja  stim u
leerinud uute teooriate kujunem ist. 
K õnesolev protsess kajastub o tsese lt 
ülikooli õppeplaanides, kuid tem ast puu
dutam ata pole jäänud keskkoolgi, kus 
juba m õnda aega  on päevakorras õppe
programmi kaasajastam in e. Kõige selle

järele.
Kõrgharidusega matemaatikuid 

valmistab meie vabariigis ette TRÜ 
matemaatikateaduskond. õppeaeg 
on 5 aastat.  Ettevalmistuse aluseks 
on sellised traditsioonilised põhiai
ned nagu matemaatiline analüüs, 
analüütil ine geomeetria ja  kõrgem 
algebra, mille elementidega tehakse 
tutvust juba keskkoolis. Ülikooli esi
mesel kursusel õpitakse aga ka juba 
uusi kaasajal kujunenud distsiplii
ne: matemaatilist loogikat, arvu
teid ja  programmeerimist jt. H il
jem järgnevad sellised rakendusli
kult tähtsad ained nagu tõenäosus
teooria ja  matemaatiline statistika, 
optimeerimismeetodid, operatsiooni
analüüs, automatiseeritud juhtimis
süsteemid.

Ühise kõrval on teaduskonna 
kahe eriala õppeplaanides ka erine
vusi. Rakendusmatemaatika erialal 
on viimati mainitud ainetel suurem

kaal. Ka on siin arvutuspraktika ja 
arvutusmeetodite käsitlus märksa 
ulatuslikum. Eriainete süsteem on 
orienteeritud edasistele rakendus
tele. Nende kaudu toimub kitsam 
spetsialiseerumine, mida süvenda
vad kahe kursusetöö koostamine, 
praktika vabariigi arvutuskeskustes 
ja uurimisasutustes ning stuudiumi 
lõpul diplomitöö kirjutamine. Siin 
on võimalik arvestada ka üliõpilase 
erihuve, sest rakendusmatemaatik 
peab teataval määral tundma õppi
ma ka seda ala, kus ta oma mee
todeid rakendama hakkab.

Matemaatika erialal antav ette
valmistus on laiahaardelisem. Kõi
gepealt tu tvutakse tänapäeva mate- 
maatikateooria kõigi põhivaldkonda
dega. Õppeplaanis on ka rakendus
likud ained, kuid nende maht on 
väiksem kui rakendusmatemaatiku
te plaanis. Seevastu on siin esinda
tud sellised ained nagu  psühholoo
gia, pedagoogika ja  eriala metoo
dika, mille ülesandeks on anda ette
valmistus tööks õppe- või uurimis- 
kollektiiviga. Viimasel kursusel on 
erialapraktika kõrval ette nähtud ka 
pedagoogiline praktika. Stuudiumi 
vältel tuleb koostada kolm kursuse

tööd ja lõpul diplomitöö. Eriainete 
süsteem on mõnevõrra universaal
sem kui rakendusmatemaatikuil . 
Niisugune mitmekülgsem etteval
mistus on matemaatika erialal va 
jalik seetõttu, et peamiselt selle eri
ala lõpetajate ülesandeks on uue 
kaadri edasine ettevalmistamine kas 
kesk- või kõrgkoolis.

Mõlemal erialal on üliõpilaste 
ettevalmistuses oluline koht iseseis
val tööl. Matemaatikat ei saa ku
jutleda ilma ülesannete lahendami
seta. Noorematel kursustel a lus ta
takse praktikumides õppejõudude 
poolt antavate  ülesannetega, hiljem 
lisanduvad rakendustest väljakasva
nud või teoreetilises uurimistöös 
kerkinud ülesanded. Sageli tuleb la
henduse saamiseks välja töötada ka 
uusi meetodeid. Originaalsemaid la
hendusi ja  meetodeid tu tvustavad 
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 matemaatil ised

teooriad, on olnud eeskujuks palju
del vaimse tegevuse aladel. Kaht
lemata nõuab matemaatil ise kõrg
hariduse omandamine sihikindlat 
tööd ja suurt mõttepinget, kuid 
nagu näitavad kogemused, on šee 
jõukohane kõigile keskkoolis no r
maalse edukusega noortele. Põhi
line on hea töötahe, sellest tuleneb 
huvi ja  võimekuse pidev areng. Eri
ti oodatud on TRÜ matemaatika
teaduskonnas muidugi need abitu
riendid, kes on juba ilmutanud sel
lekohaseid võimeid, olgu siis eri- 
või üldklassis või olümpiaadidel. 
Tuleb aga rõhutada, et ainuüksi 
«eliit» ei ole ühelgi aastal suutnud 
täita terava kaadrivajaduse tõttu 
üpris suurt teaduskonna vastuvõtu- 
kontingenti .

Noortele, kes tahavad lähemalt 
teada matemaatikateaduskonnast ja 
selles õpitavatest erialadest, võib 
soovitada teaduskonda tu tvustavat 
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- 
tuuriasutustes (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 j ä 
relkasvu tänas te  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
loog, 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 jus t mitme 
keele õppimiseks.

Teaduskonna lõpetajad saavad 
pedagoogilise ettevalmistuse ja 
praktiliselt üle 80% on pedagoo
gilisele tööle suunatud. See on au
väärne, meie rahvale ääretult v a 
jalik töö. Teised erialased rakendus
võimalused pärast stuudiumi lõ
petamist sõltuvad meie kultuuri ja 
rahvamajanduse vajadustest v as ta 
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 seisab 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  kir janduse õpetaja kvalifikat
siooni. Ühtlasi omandate veel e tte
valmistuse ka ühel kitsamal alal, 
mis võimaldab vastavate  eelduste 
olemasolu korral ka teaduslikku 
tööd teha või toimetuses, kir jastu
ses, raam atukogus rakendust leida. 
Need kitsamad valikalad on eesti 
keel, eesti kirjandus, eesti rahvaluu
le ja  soome-ugri keeled. Spetsiali
seerumine algab juba esimese kur

*£ Eesti keele kateedri juhata ja  professor Huno RÄTSEP 1976. aasta  keeleekspeditsioonil Liivi- 
maal.

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 juhata ja

Ajakirjanikuks
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 kir janduse 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  suuline),  
NSVL ajalugu (suuline), võõrkeel 
(suuline) läbi teha loominguline 
konkurss.

Nõnda siis: kui esitate avalduse 
ülikooli astumiseks, siis märkige 
sinna, et soovite õppida ajakirjan

dust eesti keele ja  kir janduse 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 Ajakir ja

nike Liidu osakonna voi toime
tuse poolt, kuhu sisseastuja on 
teinud kaastööd; vähemal m ää
ral on arvestatav ka koolipoolne 
iseloomustus kaastöö kohta koo
li almanahhis, raadiosõlmes või 
seinalehes, samuti iseloomustus 
osavõtu kohta k ir jasaa tja te  koo
li, noorte reporterite klubi vms. 
tööst või komsomoli rajooniko
mitee soovitus abituriendi suu
namiseks sellele erialale;

2) materjalid (kaastöö), mis on 
avaldatud ajakirjanduses, r a a 

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 mitte. 
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 iihiskondlik- 
poliitiline silmaring.

Konkursi mõlemad astmed soori
tanud lubatakse komisjoni poolt 
vastuvõtueksameile. Konkursile m it
telubatud või konkursi mittesoorita
nud võivad loomulikult dokumendid 
sisse anda teisele erialale. Ajakir
janike Liidu liikmed vabastatakse 
konkursist. 2urnalistika erialale 
võetakse tänavu vastu 15 noort.

Materja lid 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  kir janduse osa
konda astu jatega toimuvad augus

tis.
Ajakirjanduse erialal kehtib esi

mesest kursusest peale eraldi õppe
plaan, mille jä rg i 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 a ja 
kirjandus, ajakirjandustehnika, a ja 
kirjanduse sotsioloogilise uurimise 
meetodid, eesti ajakirjanduse a ja 
lugu, välismaine ajakirjandus jne.). 
Erikursuste ja  -seminaride, samuti 
erialase praktika käigus omanda
takse kitsam eriala (töö ajalehes, 
r inghäälingus, TV-s, võimalik on 
õppida ka dokumentaalfilmi ja rek
laaminduse alal).

Ja  lõpuks: tahaks konkursil näha 
rohkem noormehi!

JUHAN PEEGEL, 
eesti keele kateedri professor

Majandusspetsialistiks
Tänapäeva m ajandusteadlase ü lesan

ded on suured ja vastutusrikkad. Ma
jan dustead lase ü lesandeks on kogu  
rahvam ajanduse m ajandusa lase  teg ev u 
se suunam ine ja arenguperspektiivide  
kavandam ine, sen ise  töö efektiivsuse  
Ikindlakstegem ine ja abinõude vä lja töö
tam ine selle  tõstm iseks. Selleks analü ü
sib ta detailse lt ettevõtete, tootm iskoon
d iste , m inisteerium ide m ajandustege
vust, suunab m ajanduslikke seoseid, 
m ateriaalsete  ressursside ja tööjõu  
jaotust nende vahel. M ajandusspetsia
lis til on kaalukas sõna öelda m ajandus- 
a la ste  otsu ste  lan getam isel ning juhti- 
m isküsim uste lahendam isel rahvam a
janduse eri tasanditel.

Et seda kõike arukalt teha, on vaja  
tunda m ajanduselus peituvaid sead u s
pärasusi. M ajandusspetsia listide ette
valm istam isele  ongi v iim astel aastatel 
pööratud üha rohkem tähelepanu. Vee
randsajandi jooksul on vastu võtt sta t
sion aarsesse  osakonda kasvanud üle

kaheksa korra. M ajandusteaduskonnad  
töötavad TRÜ-s, EPA-s, T PI-s. Vabarii
g is ise se  tööjaotuse korras valm istatakse  
TRÜ m ajandusteaduskonnas ette kau
banduse ja rahanduse sp etsia liste  ning  
m ajandusküberneetikad kokku 6 erialal.

1978. a. võetakse päevasesse osa
konda uusi üliõpilasi kaubandusraa- 
matupidamise, kaubandusökonoomi- 
ka, toidukaupade ja tööstuskaupade 
ning kaubanduse organiseerimise 
erialadele (4-aastane õppeaeg), r a 
handuse ja krediidi ning m ajandus
küberneetika erialadele (5-aastane 
õppeaeg). Rahanduse ja krediidi 
erialal toimub õppetöö ka vene kee
les. Kaugõppeosakonda võetakse 
uusi üliõpilasi rahanduse ja kredii
di ning kaubandusökonoomika eri

aladele, viimasel erialal hakkab õp
petöö kaugõppes esmakordselt toi
muma ka vene keeles.

Kõigi erialade õppetööd (ka õp
peplaane), samuti tulevaste lõpeta
ja te  tööperspektiive tutvustatakse 
ammendavalt hiljuti ilmunud tea t
mikus «TRÜ majandusteaduskond 
1978». Teatmikke saatsime keskkoo
lidesse, kutsenõuandlatesse ja kõi
gile meil õppimisest huvitatuile 
nende soovil. Teatmikke saavad ka 
majandusteaduskonna erialapäevast
5. aprillil osavõtjad. Kui on prob
leeme, palume pöörduda dekanaadi 
poole aadressil Tartu 202400 Nooru
se 9, TRÜ majandusteaduskond.

Majandusteaduskonnas, nagu üld
se kõrgkoolides, mõeldakse praegu 
palju uutele suundadele õppeprot
sessis. On välja kujunemas tervik
lik õppe-uurimissüsteem, mis hõl

mab referatiivsed tööd, kursusetööd, 
eriseminaritööd, loomingulised 
praktikauurimused, spetsiaalse tea
dusliku töö aluste kursuse ja  lõpeb 
diplomitööga. Niisugune eesmärgi- 
kindel tegevus võimaldab anda töö
kamatele üliõpilastele kaalukamaid 
uurimisülesandeid, tõmmata neid 
kaasa kateedrite ja  laboratooriumi 
uurimistöödele. Oma töötulemustelt 
kuulub majandusteaduskonna üli
õpilaste teaduslik ühing ülikooli pa
rimate hulka. Üliõpilaste osavõtt 
lepingulistest uurimistöödest on 
küllaltki arvukas. Kõik see teenib 
spetsialisti parema ettevalmistami
se eesmärki n ing aitab tem ast ku
jundada arenguvõimelist majandus- 
juhti.

Uute vormide kasutamine õppe
protsessis ' e i  tähenda loomulikult

traditsiooniliste hülgamist.  Aluse 
iseseisvale uurimistööle paneb siis
ki regulaarne osavõtt loenguist, se
minaridest ja  praktikumidest. Neis 
antakse ja omandatakse teaduste 
alused.

Loomulikult ei möödu üliõpilase 
aeg ainult õppides või ÜTÜ ringi
des tegutsedes. Tänased majandus- 
üliõpilased on tulevased töökollek
tiivide j_a ühiskondlike organ isa ts i
oonide juhid. Sellealane töö on 
seda edukam ning tulevikuspetsia- 
listi enese areng seda kiirem, mida 
rohkem ta saab juba ülikoolis juh- 
timis- ja  organiseerimiskogemusi.  
Häid võimalusi mainitud suunas 
arenemiseks pakub tegevus komso
moli- ja  ametiühinguorganisatsioo
nis. Uliõpilasaktivistide eestveda-

(Jä rg  4. lk.)



Pärast loenguid
pakub ülikoolielu hulgaliselt ene-i 
seuäljendam ise võim alusi, nii et esi
otsa tunned end nende virvarris 
lausa peata olevat. Orienteerum i
seks ja endale sobiva leidm iseks 
pakum e juba nüüd väikese ülevaa
te.

Ü hiskondliku töö aktiv is tid  leia
vad kindlasti õige pea tegevust 
kursuse, osakonna või koguni tea
duskonna komsomolibüroo juures, 
iihiselam unõukogus või -am etiühin
g u s. M õneaastase tujlemusrohke töö 
eest võidakse saada valitud ligi 
5000-liikm elist kom som oliorganisat
siooni juhtivasse ELK N Ü  TRÜ ko
miteesse. Sellega käib koos suurem  
vastu tustunne, aastatega tulevad  
juhtim is- ja organiseerim iskogem u-

* sed. Kasvõi n iisugust suurejoonelist 
ürituste sarja ette valm istades na
gu on igakevadised rahvaste sõp
ruse päevad või sügisesed, rahvus
vahelisele üliõpilaspäevale pühenda
tud. Traditsiooniliseks on ku june
mas ka üleülikooliline kevadpäev. 
I setegem ise-organiseerim ise või
m alust pakub küllaga suvem alev ja 
m uidugi EÜE.

Kõiki klubisid ja ringe läheks ras
keks üles lugeda, populaarsemad  
neist on: interklubi, film i- ja teatri- 
klubi, rahvusvaheliste suhete ring, 
looduskaitsering, diskorite ja film i-

matööride klubi jt. K unstiliseks  
eneseväljenduseks pakuvad võim a
lust Tartu Noorte A utorite Koon
dis (N A K ), kunstikabinet, tõlke- ja  
kirjandusvõistlus. Lai on keelehuvi- 
liste tööpõld. O rientalistikakabinetis 
võib õppida väga eksootilisi orien- 
taal- ja A afrika keeli (näit. hiina- 
tiibeti, paali, araabia, indoneesia, 
vietnam i, suahiili, Vana-Egiptuse  
kiilkirja jt .) , kuid ka Euroopa kee
li (taani, norra, hollandi, itaalia, 
portugali jt.) . Peale orientalistika- 
kabineti saab keeli õppida ka m it
m etel fakulta tiivkursustel (näit. 
rootsi, prantsuse). Teadusetegijaid  
koondab Üliõpilaste Teaduslik
Ühing ja selle erialaringid. Laulu
rõõmu võid kuulajatele pakkuda  
kam merkooris, TRÜ Akadeemilises 
Naiskooris või Tartu Akadeemilises 
Meeskooris või hoopis rahvalaulu
ansam blis «Lakstiga l» lauldes. Oma 
tan tsu lusti saad rahuldada klubi 
peotantsuringis, rahvatantsuan
samblis ja iganädalastel tantsuõh
tutel. Neidude seas on populaarne 
kodunduskabinet, m is tulevastele  
perenaistele vajalikke oskusi annab.

See oli siis vaid teejuht seks pu
huks, kui juba selge on, m ida üli
koolis tahad õppida n ing sisseastu- 
m iseksam idki edukalt seljataga.

Majandusspetsialistiks
(A lgus 3. lk.)

misel on teaduskonnas teoks saanud 
huvitavad üritused: kohtumised juh 

tivate majanduspraktikute ja  -tead
lastega, mitmekülgsed kontaktid 
teiste kõrgkoolide üliõpilastega,

spordipäevad, teaduskonna- ja  kur- 
suseõhtud ning palju muud.

Teaduskonna lõpetajad on oma 
töökohtadel hästi hakkama saanud, 
täites vastutusrikkaid ülesandeid v a 
bariigi keskasutuste osakonna- ja  
valitsusejuhatajatena, kaubandusor
ganisatsioonide, rahandus- ja  p an
gaasutuste, arvutuskeskuste ja  au
tomatiseeritud juhtimissüsteemide 
juhtijatena ning spetsialistidena. 
Paljud lõpetanud on asunud tea
duslikule tööle, õppejõududeks kõrg- 
ja keskeriõppeasutustesse või suu
navad meie majandustegevust par
tei ja  nõukogude organites.

M ajandusteadlase tööpõld on 
avar, dünaamiline ja teda ennast 
pidevalt arendav. Mida energilise
malt seda harime, seda kiiremini 
areneb meie rahvamajandus, seda 
enam läheb edasi kogu meie elu.

Dots. VALNER KRINAL, 
majandusteaduskonna 

dekaan

#  Majandustegevuse analüüsi loengul.

Juristiks щ
Õpetaja ja arst on inimesed, kelle tegevusega keskoolilõpetaja 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 romantikahõngulist m ater
jali kino, televisioon, raadio, iganädalased kuuldemängud, «Noorte 
Hääle» põnevusjutunurgad. Kahjuks ei aita niisugune informatsioon 
oluliselt kaasa elukutse valikul ja  loob teinekord juristi elukutsest isegi 
väära ettekujutuse.

Varju jääb noore eest see, et edukaks kriminalistiks, osavaks advo
kaadiks ning eksimatuks kohtunikuks saamine on pika töö tulemus. 
On õppimine ülikoolis ja on õppimine 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  lülidele, asutustele, tööstus- ja põllu- 
majandusettevõtetele, ühiskondlikele organisatsioonidele. Tavaliselt tu n 
takse vaid nn. traditsioonilisi juristiameteid — kohtunik, prokuratuuri- 
ja  miil itsatöötaja, advokaat. Peale nende valmistatakse õigusteadus
konnas ette kaadrit nõukogude ri igiaparaadile — täitevkomiteede, mi
nisteeriumide jt. r iigiasutuste tarvis.

V äga nõutavad on tänapäeval juriidilised teadmised tööstusettevõte- 
tes, kolhoosides ja sovhoosides. Siin on jurist ettevõtte õigusteenindaja, 
juhtkonna juriidiline nõuandja, töötajate õiguste kaitsja.

Käesoleval aastal võtab õigusteaduskond vastu sisseastujaid nii 
s tatsionaarsesse (60 üliõpilast) kui ka mittestatsionaarsesse osakonda 
(80 üliõpilast). Päevasesse osakonda võetakse vastu eelisjärjekorras töö- 
staažiga  ja  Noukogude armeest naasnud noori, sest juristi töö 
nouab teatud töö- ja  elukogemusi. Nii näiteks lisandub rahvakohtunike 
ametikohtade täitmisel teatud vanuse nõue (vähemalt 25 aas ta t) .  Osa 
kohti reserveeritakse ettevalmistusosakonna lõpetanutele. Ülejäänud 
kohad täidetakse konkursi korras äsja keskkooli lõpetanutega.

Vastavalt ettevalmistuse kolmele põhisuunale on viieaastane õppeaeg 
korraldatud diferentseeritult. Õpinguid alustatakse üldainetest, nagu 
riigi ja  õiguse teooria, riigi ja  õiguse ajalugu, loogika, poliitiline 
ökonoomia, filosoofia jne., millele lisanduvad põhidistsipliinidena nõu
kogude riigi- ja  haldusõigus, kriminaal- ja  tsiviilõigus, tööõigus, rah 
vusvaheline õigus ning mitmesugused rakenduslikud õigusteadused, 
kus tulevane jurist õpib kasutama teiste humanitaar- n ing reaalteadus
te saavutusi oma kutsetöös (kriminalistika, kohtumeditsiin, kohtu- 
psühholoogia jne.). Alates kolmanda õppeaasta kevadsemestrist ja g u 
nevad üliõpilased kolme tsüklisse, kus nad spetsialiseeruvad kitsamal 
erialal. Sama õppeaasta lõpul ollakse lühiajalisel praktikal rahvakohtu
tes, prokuratuuris, täitevkomitees ja majandusorganisatsioonis.

Tsüklites jätkub üldainete õppimine, 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 vajalikku, võttes ise osa teaduslike 
probleemide lahendamisest.

Nõukogude riigiaparaadi tulevased spetsialistid õpivad põhjaliku
malt tundma kohalike nõukogude organite spetsiifikat, töö organisee
rimist riigiaparaadis, tutvuvad lähemalt juhtimisteooriaga ning saavad 
vajalikke teadmisi sotsioloogiast, sotsiaalpsühholoogiast jne. Ka selle 
tsükli üliõpilaste kontaktid nõukogude 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 võimalikult lähedased nende tulevastele 
töökohtadele.

Juristi elukutseks valmistumine ei seisne mitte üksnes loengutest osa
võtmises, iseseisvas töös seminaride ja  praktikumide ettevalmistami
sel, kursusetööde kirjutamises, vaid ka osavõtus üliõpilaste teaduslikust 
tööst, lektoritööst ühingus «Teadus», organiseerimisvõime ja suhtlemis
oskuse arendamises eeskätt mitmekülgse ühiskondliku tegevuse kau
du. Sellepärast peab õigusteaduskonna üliõpilane orienteeruma ühe
aegselt nii õppimisele kui ka aktiivsele ühiskondlikule tegevusele.

Juristi elukutse on üks vanemaid inimtegevuse alasid. Heaks juristiks 
saamine nouab kõrvuti kõrgete tahtelis-moraalsete omandustega treeni
tud mälu ja  laia silmaringi, raudset loogikat, väljakujunenud harjumust 
pidevaks enesetäiendamiseks, töövõimet, huvi ühiskondlike probleemi
de ja tegevuse vastu jne. See töö nõuab täiuslikku sõnavaldamist kir
jas ja kõne«, füüsilist ja  vaimset treenitust. Sellepärast võib noor kir
janduse*, kunsti- ja spordihuviline juristi elukutset valides kanda sää 
rased harrastused kindlalt aktiva poolele.

Täiendavat informatsiooni võib saada  ülikooli teatmikust (Teatmik 
1978. a. Tartu Riiklikku Ülikooli astujatele) või teaduskonna dekanaa
dist Ülikooli tn. 18 (ruum 313, tel. 341-21/250) ja alates 20. juunist 
vastuvõtukomisjonist,  mis asub peahoones — Ülikooli tn. 18 (ruum 204, 
tel. 341-21/443).

Prof. ABNER UUSTAL,
-riigi- ja  haldusõiguse kateedri juhata ja

Spordipedagoogiks Treeneri kutse on võimalik saada 
ka kaugõppe teel. Sel juhul pikeneb

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 
ülesannete täitmiseks kulub higi ja 
vaev. On vaja suurte teadmiste ja 
oskustega spetsialisti, kes juhib 
sportlase tegevust,  kes tegelikult 
on sportlase saavutuste kaasosali
ne. See on treener. Mõiste «tree
ner» pole uus. Kuid mõiste sisu on 
ajapikku muutunud. Tänapäeval 
peitub selle taga  keerukas kogum 
teoreetilisi teadmisi, spordialaseid 
oskusi, psühholoogilisi võimeid, os
kusi rakendada noort inimest en
nastületavasse töösse, võimet ju h 
tida teda kõige pingelisemas emot
sionaalses situatsioonis. Siia lisan
dub eriline vaist, mis annab tree
neri tööle teatava annuse kunstniku
le omasest tegevusest.

enam maad spetsialiseerumine. 
Enam pole mõeldav valmistada ette 
treenerit ühtaegu sportmängude ja 
ujumise alal või iluvõimlemise ja 
ja lgrattaspordi alal. Treenerite e tte
valmistuse spetsialiseerumine on ise
loomulik ka õppeprotsessile keha
kultuuriteaduskonnas. See ei aval
du mitte ainult nelja õppeaasta 
jooksul, vaid ka juba vastuvõtul. 
Nimelt toimub vastuvõtt kehakul
tuuriteaduskonda mitte üldise kon
kursi alusel, vaid spordialade kau
pa. Erialad, kuhu toimub vastuvõtt , 
m ääratakse lähtudes vabariigi va
jadusest ja  avalduste arvust üksik-

õppeaeg 5 aastale tavalise 4 aasta  
asemel.

Kehakultuuriteaduskonnal on või
malik suunata  abituriente õppima 
ka vabariigist väljapoole. Selleks 
on teaduskonnale eraldatud 5 koh
ta. Moskva Riiklikusse Kehakultuuri 
Instituuti on võimalik noori suuna
ta vehklemise, maadluse (sambo) ja 
iluuisutamise alal, Lesgafti-nim. Le
ningradi Riiklikku Kehakultuuri 
Instituuti — jalgrattaspordi, hoki, 
poksi ja kehalise kasvatuse alal.

Kehakultuuriteaduskonna lõpeta
jal peab olema I spordijärk. See
tõttu tuleb II spordijärku initte-

Selleks et saada treeneriks, tu 
leb õppida põhjalikult tundma ini
mest, tema organismi ehitust ja ta 
litlust. Mida kõrgemale tõusevad 
spordisaavutused, seda enam on 
heaks treeneritööks tarvis teadmisi. 
Kuid treener peab samal ajal ole
ma hea pedagoog ja psühholoog 
põhjalike spordialaste oskustega. 
Selleks et saada heaks treeneriks, 
on vaja omandada kogemusi ja os
kusi, et õpitu rakenduks liikuma
paneva jõuna igapäevasesse prak- 
tilisse tegevusse.

Abiturient, keda on seni tugevas
ti paelunud sport, kes on läbi ela
nud treeningupinget ja  tunnetanud 
sportliku võistluskonkurentsi ka r
must ning kes tahab kogu oma elu 
siduda spordiga, astugu meie tea 
duskonda.

Kehakultuuriteaduskonnas õpivad 
praegu meie vabariigi tippsportlas- 
test suusatajad: F. Koltšin, M. 
Paavo, M. Ratt, P. Paal,  E. Parik; 
korvpallurid: R. Abeljanov, T. Laur,
S. Kartau, E. Mandel, K- Kotkas,
I. Saad; kergejõustiklased: G. Or- 
ganov, J. Jessin, A. Tammert; ja lg 
ratturid: A. Hein, M. Joosep; võrk
pallurid: M. Karnesk, U. Saar; ilu
võimlejad: T. Engels, К. Vooglaid 
jt-

Meie vabariigi vajadus treenerite, 
eriti kõrgharidusega treenerite jä re 
le on suur. Praegu  on treeneritest 
ainult 60% erialase kõrghariduse
ga. Käesoleva ja jäirgmise viisaas
taku vältel suureneb vabariigis tree
nerite arv 560 spetsialisti võrra. 
Eriti suur vajadus treenerite järele 
on kergejõustikus, suusatamises, 
sportmängudes, kuid samuti ka 
maadluses, ja lgrattaspordis, lask
mises, iluvõimlemises, ujumises ja 
tõstmises.

Nagu kõigil elualadel nii ka tree
nerite ettevalmistamisel võtab üha

alade kaupa. Kindlasti võetakse 
1978. a. vastu kergejõustiku, sport
mängude (korvpall, võrkpall ja  vä
ravpall),  raskejõustiku ja suusa ta 
mise erialale. Avalduste küllalda
sel laekumisel võivad lisanduda 
ujumise, sõudmise, jalgrattaspordi, 
laskmise, iluvõimlemise ja  purjeta
mise erialad.

Vastavalt sellele toimuvad erine
valt ka kehalised katsed. Need j a 
gunevad kolmeks eksamiks:

1) erialane sporditehniline e tte
valmistus, 2) erialane kehaline ette
valmistus, 3) üldkehaline etteval
mistus.

omavate noorte vastuvõtmine kõne 
alla vaid erandkorras.

Prof. ATKO VIRU, 
kehakultuuriteaduskonna 

dekaan

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР,
H ans Heidem anni nim, trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19, III. Üksiknumbri
hind 2 kop. Tell. n r. 128G. MB-03819.
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Telegramm ministeeriumist
Ministeerium õnnitleb südamlikult Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi 

NSV Liidu Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi ning Haridusala, 
Kõrgkoolide ja Teaduslike Asutuste Töötajate Ametiühingute Keskko
mitee aukir ja saamise puhul 1977. aasta  sotsialistliku võistluse tule
muste eest. Minister ILMAR NUUT

Sotsialistlik võistlus
Ülikooli sotsialistliku võistluse komisjoni koosolekul kolmapäeval 

aulas tehti teatavaks sotsialistl iku võistluse tulemused 1977. aastal.
Teaduskonnad reastusid alljärgnevalt: I — arstit., II — ajaloot.,

III —  majandust., IV — matemaatikat.,  V — õigust., VI — filoloogiat.,
VII — kehakultuurit.,  VIII  — bioloogia-geograafiat. , IX — füüsika- 
keeemiat.

Arstiteaduskonnale anti üle sotsialistliku võistluse võitja rändlipp, 
esimesele kolmele kohale tulnud teaduskonnale vastav  diplom.

Üleülikcolilised kateedrid: I — poliitökonoomia kat., II — NLKP a ja 
loo kat., III — teadusliku kommunismi kat.

Teaduskondade parimad kateedrid: I — psühhiaatria kat. II — loogi
ka ja psühholoogia kat., III — anorgaanilise keemia kat., IV — soo- 
me-ugri keelte kat., V — spordifüsioloogia kat., VI — matemaatika 
õpetamise metoodika kat., VII — tsiviilõiguse ja -portsessi kat., V III  — 
rahvam ajandusharude ökonoomika kat., IX — füüsilise geograafia kat.

Teaduslikud laboratooriumid: I — aeroionisatsiooni ja elektroaero- 
soolide lab., II — lihastali tluse lab., III — kriminoloogia laboratooriu
mi infogrupp.

Mitteisemajandavate allasutuste 1 grupis tuli võitjaks teadusliku uuri
mistöö sektor koos aspirantuuriosakonnaga, II grupis plaani- ja  fi
nantsosakond. Ära märgiti õppeosakonna head töod.

Isemajandavate allasutuste hulgas oli parim kir jastus- ja  trükiosa
kond. Võitjad said rändvimpli.

Teaduskondade ja üleülikooliliste kateedrite poolt esitatud (igalt 3 
õppejõudu) 30 õppejõust tunnistati 10 paremaks: prof. A. Viru, dots. 
L. Mehilane, prof. J. Saarma, prof. P. Ariste, prof. J. Kalits, prof. 
J. Lotman, prof. M. Bronštein, dots. L, Raid, prof. Ü. Lepik, prof. 
V. Palm.

51 tööveterani said vastava medali ning «Sotsialistliku võistluse 
võitja 1977» rinnamärgi 27 tublimat.

Teaduskondadevahelise üliõpilaste töö-, olme- ja puhketingimuste 
alase konkursi võitis kolmandat aas ta t  jär jest õigusteaduskond.

Üleliidulises voorus sai TRÜ sellel konkursil 1977. aasta töötulemus
te eest III koha ja rahalise preemia 750 rubla.

Üleliidulises kõrgkoolidevahelises sotsialistl ikus võistluses 1977. aas
tal saavutatud tulemuste eest andis NSVL Kõrg- ja Keskerihariduse 
Ministeerium ja  Haridusala, Kõrgkoolide ja Teaduslike Asutuste Töö
tajate  Ametiühingute Keskkomitee TRÜ-le diplomi.

Kiidame heaks
Möödunud reedel arutati Eesti NSV konstitutsiooni projekti õigus

teaduskonna lahtisel parteikoosolekul. Esimese ettekande tegi prof. 
Viima Kelder, kes pühendas põhitähelepanu NSV Liidu ja  Eesti NSV 
konstitutsiooni vahekorra probleemidele. Ta lähtus eeldusest, et Eesti 
NSV konstitutsioon (ja  üldse vabariiklik konstitutsioon) peab olema 
kooskõlas NSV Liidu põhiseadusega nii sisult, struktuurilt kui ka re
daktsioonilt. V. Kelder rõhutas, et vabariigi konstitutsioon peab olema 
terviklik akt, sisaldades kõike, mis kehtib vabariigi territooriumil ja 
mille elluviimine oleneb vabariigi organitest. Liiduvabariigi konstitut
sioon ei tohi jääda  poolikuks aktiks, mille kasutamisel tuleb osa sätteid 
o ts ida NSV Liidu põhiseadusest. Nendest seisukohtadest lähtudes tegi 
V. Kelder rohkesti ettepanekuid projekti täiendamiseks.

Eesti NSV põhiseaduse projekti §-s 16 lg. 1 ei ole täielikult välja 
toodud ühtse rahvamajanduskompleksi mõistet, mis on ära  toodud 
NSV Liidu konstitutsiooni §-s 16. See pole millegagi põhjendatud. 
Järelikult tuleks Eesti NSV konstitutsiooni § 16 formuleerida selliselt: 
«Eesti NSV majandus on koostisosa NSV Liidu ühtsest rahvam ajan
duskompleksist, mis hõlmab kõik ühiskondliku tootmise, jaotuse ja 
vahetuse lülid meie maa territooriumil.»

Täiendada tuleks Eesti NSV konstitutsiooni § 73. NSV Liidu põhi
seaduse § 77 järgi koordineerib liiduvabariik liidulise alluvusega ette
võtete, asutuste ja  organisatsioonide tegevust.  Eesti NSV põhiseaduse 
projekt (§ 73) seda õigust millegipärast ei sisalda. Seega tuleks pro
jekti § 73 täiendada punktiga: «Liidulise alluvusega ettevõtete, asutuste 
ja  organisatsioonide tegevuse koordineerimine ja kontrollimine küsi
mustes,  mis kuuluvad Eesti NSV võimkonda.»

Prof. Abner Uustal tegi muu hulgas ettepaneku täiendada meie va
bariigi põhiseaduse projekti Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi pä
devuse osas. §-s 108 tuleks ette näha, et Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidium esindab Eesti NSV-d rahvusvahelises suhtlemises. Sama pa
ragrahvi punktis 10 oleks vaja  näidata, et Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidium mitte ainult ei võta vastu Eesti NSV kodakondsusse, vaid 
lubab sealt ka lahkuda.

Prof. Karl Püss pidas vajalikuks täiendada § 136 ning näha kõrge
malseisvatele täitevkomiteedele ette õigus mitte ainult tühistada ala
malseisvate täitevkomiteede otsuseid ja korraldusi, vaid ka peatada 
alamalseisvate nõukogude akte, nagu see on ette nähtud praegu keh
tiva põhiseaduse §-s 64.

Koosolekul tehti hulganisti veel teisigi ettepanekuid (dotsendid 
Johannes Mäll, Julius Adojaan ja Kalle Nigola). Põhiseaduse projekti 
on praeguseks arutanud ka õigusteaduskonna üliõpilased.

Projekt tervikuna leidis üksmeelse heakskiidu.

R E E D E S T
R E E D E N I

Möödunud nädal tõi vabariigi 
uue põhiseaduse projekti laialdase 
arutamise ülikooligi. Seni õn ag a 
ramalt arutlusest osa võtnud õigus- 
p a ftu sk o n  \  Hi i s i Ka o s 1» e  - 

õpetuse kateeder, majandus- ja 
filoloogiateaduskond. Arutluste  kai
gus püüab ülevaadet pakkuda ka 
meie ajaleht, täna võite lugeda 
õigusteaduskonnas toimunust.

Kolmapäevasel parteiaktiivi koos- 
зявя

olekul kõneldi TRÜ parteiorganisat
siooni ülesannetest ideelise kasva
tustöö efektiivsuse tõstmisel NLKP 
25. kongressi otsuste valguses.

Ärevad päevad on sel nädalal 
kõigil viimaste kursuste tudengitel, 
sest kätte on jõudnud aeg teada 
saada oma tulevane töökoht. Riik
lik suunamiskoinisjon tegi palavalt 
tööd kuni kolmapäevani ja on tä n a 
seks oma vaevarikka ülesande auga 
lõpule viinud.

Preemiaid erialase töö eest ei j a 
gata  üliõpilastele ülearu tihti. V a
bariigi Advokaatide Kolleegium tegi 
seda teist korda, määrates auhinna
III kursuse üliõpilasele Leon Glik- 
manile töö eest «Eesti NSV Advo
kaatide Kolleegium aastatel 1944— 
1951». Ergutuspreemia pälvis sama 
kursuse tudeng Juhan Haravee. Mõ
lemad tööd valmisid prof. Ilmar 
Rebase juhendamisel.

Sel nädalal on igast teaduskon
nast kaks osavõtjat vabariigi kõrg
koolide spordiaktivistide instruktiiv- 
laagris Viitnal, RSR-i järjekordse 
üritusena sai aga uues kohvikus 
teoks teaduskondadevaheline vikto
riin rahvusvahelise olukorra teema
del.

22. märtsil ülikooli rahvakontrolli 
konverentsil toimunust anname üle
vaate meie järgmises lehes, nagu  ka 
järgmise päeva laiendatud koosole
kust TRÜ nõukogu saalis, kus tu li
punktis olid mitmed probleemid üli
kooli kultuurielust: klubi osast üli
õpilaskonna kommunistlikul kasva
tamisel ja  klubi finantsmajandusli
kust olukorrast n ing  ettevalmistus
test taidluskonkursiks arsti- ja  bio- 
loogia-geograafiateaduskonnas.

AARNE RANNAMÄE

Missugune peab olema tänapäeva spetsialist? 
Tundma oma erialaprobleeme koduseintest kau
gemalgi, valdama mitut keelt, o s k a m a . . .  Neid 
nõudmisi ei ole vähe. Nendest ja  mitmetest teis
test üliõpilasprobleerhidest räägiti 15. märtsil 
ülikooli komsomolikomitees kc-os EKP Keskko
mitee sekretäri VAINO VÄLJASEGA.

Aili Pikat, meie komitee üks asesekretäre, tu t
vustas praegust õppeedukuse seisu, Parteisekre
tä r  Advig Kiris kõneles sisseastumiseksperimendi

tulemustest õigusteaduskonnas, ideoloogiasektori 
juhataja  Urmas Murre poliitilisest plakatist. 
Vaino Väljas viis kokkutulnuid omakorda kurssi,  
kommunistlike noorte ideelis-poliitilise kasvatuse 
päevaprobleemidega. Nii oli tekkinud komitees 
sundimatu vestlus kaugel tavaks saanud küsi- 
muste-vastuste vormist. Peale ülikooli komsomo- 
liaktiivi võtsid sellest osa ka naaberkõrgkooli 
esindajad.

*  Jüri LAANE foto

Komsomolikroonika
21. märtsil ELKNÜ TRÜ komitee 

koosolekul anti soovitus NLKP liik
meks astumiseks Hannes Korotko- 
vile (õigust. I). NLKP liikmekandi
daadiks soovitati Andrus Siibak 
^õigust. IV), Riho Mällo {pecgr. 
V), Valdek Järvpõld (maj. kübern.
III) ,  Mart Opmann (maj. kübern.
IV).

Kinnitati leninliku arvestuse 
«NLKP XXV kongressi otsused 
ellu» juhend. Leninliku arvestuse 
eduka atesteerimise tagavad  kõigis 
teaduskondades ja osakondade kom
somoliorganisatsioonides ÜPP ko
misjonid.

Muljeid Minskis toimunud Balti 
liiduvabariikide, Valgevene ja Mol
daavia kõrgkoolide komsomolisekre
täride seminarilt  jagas K. Liiv.

28. märtsil said TRÜ komsomoli- 
komiteelt soovituse NLKP liikme
kandidaadiks astumiseks- Ruth Mets- 
allik (aja lugu IV) ja Elle Penart 
(keemia IV).

Käimas on ettevalmistused 
ÜLKNÜ 60. aastapäeva tähistami
seks ülikoolis. Plaanis olevatest lä
hematest ja  kaugematest üritustest 
informeeris koosolijaid K. Liiv.

Komsomolidokumentatsiooni vor
mistamise olukorrast teaduskonda
des tegi ettekande sekretäri asetäit
ja  M. Kallion. Vaatluse all olid fi- 
oloogia- ja  majandusteaduskonna,

samuti füüsika- ja  keemiaosakonna 
komsomolidokumendid. Kcmsomoli- 
elu fikseerimisega pole asjad kau
geltki korras. Koosolekute protokol
lid on tihti oskamatult vormista
tud, lünklikud ja sisutühjad. Harul
dased pole isegi täiesti anonüümsed 
protokollid. Komsomolidokumenti- 
dega tuleb vastutustundlikult üm
ber käia! Määrati konkreetsed täh t
ajad sellealases töös esinevate puu
duste likvideerimiseks.

Jätkuvad Eesti NSV konstitutsi
ooni arutelud teaduskondades. Üle
vaate arutelude ettevalmistamise ja 
läbiviimise käigust andsid teadus
kondade komsomolisekretärid.

Arutati komsomoliorganisatsiooni 
ülesandeid aprilli keskel korraldata
val üleülikoclilisel tsiviilkaitse õp
pusel.

Kinnitati EÜE-78 välisrühmadesse 
kandideerijate lõplik nimistu. Kom- 
somoliaktivistide vahel jaotati 
TRU-le eraldatud välisturismi tuu
sikud.

Suvemaleva ettevalmistusest kõ
neles maleva komandör Märt Puu
salu. TRÜ suvemaleva õigeaegseks 
komplekteerimiseks tuleb 10. april
liks k. a. esitada TRÜ suvemaleva 
staabi nimele kõigi I kursuste üli
õpilaste nimekirjad, kuhu on m är
gitud, kas üliõpilane võtab osa 
EÜE või suvemaleva tööst. I k. üli

õpilaste dokumentide vormistamine 
EÜE tööst osavõtuks lõppes
23. märtsil,  s. t. praeguseks EÜE- 
sse mitteregistreerunud esmakur
suslased võtavad osa TRÜ suvema- 
levast.

1978. a. TRÜ suvemalev töötab 
kahes vahetuses: I — 10. V II—18.
VIII (6 nädala t) ,  II — 1. V III—
25. VIII (4 nädala t) .  I. vahetuse 
tööst võtavad osa praktikast vabad
I k. üliõpilased.

Suvemaleva komandör Märt Puu
salu on komsomolikomitees teisi
päeval kl. 17—18, kolmapäeval kl.
14— 17, reedel kl. 12— 14.

EÜE-78
6. aprillil kell 19 toimub keemia 

ringauditooriumis maleva suur

PRESSIKONVERENTS.

Küsida võib kõike, mis puudu
tab EÜE-d. V astam a tulevad EÜE 
keskstaabi liikmed. Soovitav on 
kõikide tulevaste malevlaste osa
võtt!

KÕIGILE EÜE-78
VESZPREMI VÄLISRÜHMA 

LIIKMEILE!

Rühma esimene koosolek toimub
3. aprillil kl. 20 ELKNÜ TRÜ ko
mitees. Dokumendid kaasa. O sa
võtt kohustuslik!



E e s m ä rk  —  p a re m in i! Professor Vello Past 50
Tänavune õppeaasta on ülikooli ÜTÜ-le olnud töörohke. Sisemise 

töö kõrval on tulnud organiseerida mitmeid vabariiklikke üritusi. Det
sembris võtsime vastu kõigi kõrgkoolide parimaid üliopilasteadureid, 
märtsis oli taas  meie organiseerida jä r j^ to rdne  vabariiklik ÜTÜ se- 
minarlaager. Jär jekorras juba 13. kokkutulek toimus 17.— 19. märtsini 
Valgemetsas. Laagrist võttis osa 120 ÜTÜ aktivisti kõigist Eesti korg- 
koolidest. ÜTÜ Vabariikliku Nõukogu esimehe dotsent J. Tammeoru 
aastaaruandest  selgus, et teaduslikku tööd teeb meil üle 90% üliõpi
lastest. Meeldiv oli kuulda Eesti üliõpilasteaduse suhteliselt heast tase
mest ja  saavutustest üleliidulises ulatuses. Möödunud aasta tulemus
test oli pikemalt ju ttu  meie lehe detsembrinumbrites. Seekordses la ag 
ris keskenduti põhiliselt küsimustele, kuidas muuta ÜTÜ tööd sisutihe- 
damaks, huvitavamaks, veelgi tulemusrikkamaks. Diskussioonid olid 
elavad ja sõnavõttuderohked. Kõige aktiivsemalt vahetati mõtteid rin
gide töö üle. Iga õppeasutuse parim ring tu tvustas oma töökogemusi. 
Meie ülikooli esindas seekord ajalooring. Jä rgnevas  arutelus kujunesid 
keskseks ringide töö hindamise kriteeriumid. Teaduslikku tööd ei tehta 
ju  ainult ringides, vaid suur osa sellest seostub õppetööga, vastavalt 
iga eriala õppeplaanile. Millega ja kellega peaks siis tegelema üliõpi
laste Teaduslik Ühing? Kui ÜTÜ eesmärgiks on haara ta  kaasa voima- 

*likult palju üliõpilasi, siis tähendaks see rõhu asetamist eelkõige klubi- 
listele üritustele —. 'ekskursioonidele, kohtumistele, diskussioonidele,_kü- 
lalisesinejatele. Või peaks ÜTÜ koondama oma ridadesse vaid koige 
andekamaid ja  tugevamaid üliõpilasi, selliseid, kes suudavad ja tah a 
vad pühenduda eelkõige teadusele, tegelda teadusliku uurimistööga roh
kem ja süvendatumalt, kui õppeplaan seda ette näeb? Kuidas ühendada 
õppeplaani jä rg i tehtavat teadustööd tegevusega ÜTÜ ringides? Prob
leeme oli palju ja arutelu käigus tekkis neid aina juurde ning ega koi
ke jõutudki selgeks vaielda — erinevaid töövorme on peaaegu niisama 
palju kui erinevaid ringe ja teiste kogemustest on edaspidi kindlasti 
midagi õppida igaühel. Diskussiooniga haakus tihedalt TRÜ kõrgema 
kooli kompleksse uurimise laboratooriumi juha ta ja  V. Ruttase e ttekan
ne mis põhines üliõpilaste ja  õppejõudude hulgas läbiviidud ankeet
küsitluste tulemustel. Kõne all oli üliõpilase ja juhendaja vahekord, 
mida üliõpilane ootab oma juhendajalt  ja  juhendaja üliõpilaselt, põhju
sed, mis toovad üliõpilase teaduse juurde voi vastupidi — miks osa 
üliõpilasi teaduslikust tööst huvitatud ei ole. Elevust tekitasid ka kohal
viibijate hulgas läbiviidud ankeetküsitluste tulemused. _ _

Teine küsimustering, mida seminarlaagris põhjalikult analüüsiti, puu
dutas üliõpilaste osavõttu lepingulistest töödest. Tallinna Polütehnihse 
Instituudi juures tegutseb üliõpilaste konstrueerimisbüroo. Selle too- 
kogemusi tutvustasid büroo juhata ja  A. Tihaste ja  vanemkonstruktor 
R. Mägi. Ka meil on vastav  organisatsioon olemas — üliõpilaste komp
leksse teadusliku uurimistöö büroo (ÜKTUB). Seal tehtud lepinguliste 
tööde baasil on valminud rida diplomi- ja  kursusetöidki, peamiselt füü
sikaosakonna üliõpilastel. Üliõpilaste laiemat osavottu on seni tak is ta
nud ruumide ja seadmete nappus, tänavu paranesid töötingimused tu n 
duvalt , tänu füüsikakorpuse valmimisele. Uusi plaane ja võimalusi tu t 
vustas  seminarlaagrist osavõtjaile büroo juha ta ja  T. Madise.

Suurt huvi ja  rohkesti küsimusi tekitasid ka professor H an sa l  rassi 
ettekanne Eesti keskkonnakaitse probleemidest ja  dotsent Uno Siimanni 
loeng teaduse psühholoogiast . TRÜ ÜTÜ kauaaegse esimehena oli 
U Siimann aktiivne osaleja ka üliõpilaste diskussioonides.

Muidugi ei räägitud  kogu aeg ainult teadusest.  Oma loovat vaimu 
sai iga kõrgkool näidata isetegevuskonkursil, mille jarel m eie  ülikool 
sõi koos TPedl-ga  ära II koha au h inn a to rd i .Õ h tu t i  tantsiti . Kahjuks 
jäid ilma tõttu  p idamata kavandatud spordivõistlused, kuid vapramad 
meie hulgast proovisid suusa- ja  kelgurajad siiski järele. Peaaegu 
sportlikku vormi nõudis ka jalutuskäik Valgemetsa kaunitel, aga  jä r s 
kudel ja  jää tunud  jõekallastel. . .

Seminarlaagris t osavõtjate ühine arvamus oli, et uusi mõtteid ja 
kogemusi saadi hulgaliselt. ÜTÜ 30. tööaasta peab tulema parem, a - 
tiivsem ja veelgi tulemusterikkam kui eelmised. Selleks kohustab um- 
m argune tähtpäevgi. Täna saatsime ära võistlustööd 1978. aasta  ule- 
liidulisele üliõpilastööde konkursile, aprillis toimuvad ÜTÜ konverent
sid kõigis teaduskondades. Jõudu tööle!

REET KASIK,
ÜTÜ Vabariikliku Noukogu 

propaganda- ja  agitatsioonisektsiooni
juhata ja  ____

A  priUi karneval
öeldakse, et uppuja haaravat õle

kõrrestki. Vanarahva tarkuses ei 
kahtle meist vist keegi. Tudeng
konnas aga küll! Saamaks lahti 
klubiõhtute diskorutiinist ja  mis— 

mina—sellesse—puutun—mentali
teedist pakubki klubinõukogu 1. 
aprillil anno 1978 päästva «õlekõr
re», sest siis ja ainult siis saab 
teoks APRILLI KARNEVAL, mille

alguski on päevakohane — 21.12 
(mitte numbreid ära vahetada).

Mis on aga ikkagi see «päästev 
õlekõrs» ja kus ta peidus on?

#  Uksel mask ja maskeraadirüü, 
sest ilma nendeta tuleb jääda  klubi 
ukse taha;

tudenglikkus kõiges ja kõikjal;
#  kaasaminemises pakutavaga 

(atraktsioonid, butafooria, kehaka- 
rastamine ja mõned üllatusedki);

#  oma ideede olemasolu ja nen
de realiseerimistahe klubi seinte v a 
hel.

Algkooli lõpetas Tartus. Kesk
kooli samuti Tartus, aga  kuldmeda
liga. Ülikooli lõpetas kiitusega 1952. 
a., seejärel oli aspirant Moskva üli
kooli juures maailmakuulsa elektro- 
keemiku akadeemik A. Frumkini käe 
all. Kandidaadikraadi sai 1956. a. 
ning sam ast ajast kuni siiamaani 
on keemiaosakonna õppejõud. Anor
gaanilise keemia kateedrit juhatab 
juba 20 aastat. 1971. aas tas t  on 
keemiadoktor, praegu professor ja 
füüsika-keemiateaduskonna dekaan. 
Ta on elektrokeemia uurimislabo- 
ratooriumi looja ja selle teaduslik 
juhendaja asutamisest (1961) tä n a 
seni. Taasavatud keemiaosakonna 
esimese lennu kursusevanem ja 
selle akadeemiline autoriteet. ÜTÜ 
üks asutajaid ülikoolis, selle en tu
siast ja  juht teaduskonnas. Komso
moli- ja parteitöö aktivist, muu 
ühiskondliku koorma vedaja.

Õppetöö, õppemetoodiline töö, 
igasugustes komisjonides ja nõuko
gudes osalemine, kursusetööde ju 
hendamine, diplomitööde juhenda
mine, kandidaaditööde juhendam i
ne. Ja  selle kõrval pideva vooluna 
teaduslik looming. Uks väheseid 
teaduse ajaloo uurijaid meie osa
konnas. H innatud sulemees.

Ta on mees, kes juba varakult 
tunnetas, et töö, pidev töö ja enese 
võimete arendamine on see, mis an
nab inimese elule tõelise sisu ja  
ühiskonda edasi viib. Töö mitte ai
nult enda, vaid ühiskonna huvides. 
Ta on töömees, visa ja  andekas 
töömees. Töövõimet, mõtlemisvõi
met, võimet vaimseteks p ingutus
teks püüab ta kasvatada ka oma 
õpilastes, noores põlvkonnas.

Ta on algusest peale meie osa

konna tõeline patrioot. Osakonna 
huvide eest seismine, selle hädadest 
ja  muredest arusaamine ja lahendus
te otsimine, perspektiivitunne õppe- 
ja  teadusliku töö arendamises — 
need on asjad, mis teda kogu aeg 
haaravad. Mitte põhimõttel maks- 
ku-mis-maksab ja kas-või-üle-laipa- 
de, vaid mis teha, kuidas teha, et 
asi läheks sisuliselt edasi ja  osa
konna areng oleks harmooniliselt 
seotud kogu reaalteaduste komp
leksi arenguga, ülikooli kui terviku 
arenguga.

Ta ei a rm asta  riskeerida, mõtleb 
enne põhjalikult läbi ja siis tegu t
seb. Ta on realist, võiks öelda, et 
isegi veidi konservatiivne, aga mit
te pedant. Seetõttu on ta  tõhusaks 
vastukaaluks osakonna ja  teadus
konna tulipeadele . ja  fantastidele, 
et elu ei läheks kärina ja m ürina
ga ning sellele järgnevate  seisaku
tega, vaid ikka etteplaneeritud, 
juhitava eksperimendi stiilis, reeg
lipäraselt. Ta on alati rahulik, v ä 
hemalt väliselt, ning ei luba enda
le ka kõige kriitilisemates olukor
dades liigseid esmotsioone. Teda ise
loomustab korrektsus, taktitunne, 
täpsus. Ta on veel neid mehi, kelle 
põhimõtteks on, et TÖÖ TULEB 
ÄRA TEHA JA KORRALIKULT 
ÄRA TEHA ning muidugi õigeks 
ajaks ära teha,

Ta on sihikindel oma eesmärkide 
taotlemisel, pole raamatukoi ega 
enesesse tõmbunud erak, vaid selts
kondlik, lõbus, vaimukas haritud 
inimene, kes hindab teistes niisam a
suguseid omadusi, erialast fanat is
mi, oma peaga mõtlevaid teoinimesi 
ega kannata  suure suuga linnate- 
gijaid, jutumehi.

Ingel ta pole ja  nagu öeldakse, 
miski inimlik pole talle võõras. E n 
dised kursusekaaslased ja  p raegu
sed kolleegid ja  sõbrad peavad te
da täiesti normaalseks inimeseks ja 
soovivad järgmiseks viiekümneks 
aastaks seda, mida inimesele on kõi
ge enam vaja — elujõudu ja te r 
vist.

Jutu kirja pannud 18. märtsi pu
hul endiste kursusekaaslaste ja töö
kaaslaste nimel

TULLIO ILOMETS

William Harvey
(1. IV 1578-

Käesoleval aastal,  täitub 400 aas 
ta t  inglise renessansiajastu arsti 
ja õpetlase W i l l i a m  H a r v e y  
sünnist j a , 350 aasta t  ta teose 
«Exercitatio anatomica de motu 
cordis et sanguinis in animalibus» 
(«Anatoomiline uurimus südame ja 
vere liikumisest loomadel») ilmumi
sest. Oma 72—leheküljelises ra am a
tus kummutas Harvey ligikaudu 15 
sajandit püsinud eksliku ettekujutu
se südame ülesannete ja  vere liiku
misest organismis. Toetudes 16. 
sajandi anatoomide teaduslikele 
töödele ja oma eksperimentide ja 
vaatluste andmetele, tuli Harvey j ä 
reldusele, et ainus võimalus o rg a 
nismi verega varustamiseks on hoi
da verd pidevas ringluses. V arase
mate arvamuste kohaselt ei pöör
dunud südamest eemale transpord i
tud veri enam sinna tagasi,  vaid ka
sutati ära kudedes. Et Harvey 
kasutas uuringuteks väga erinevaid 
loomi alates tigudest, kärnkonna
dest, madudest kuni sea ja  koerani, 
loetakse teda võrdleva füsioloogia 
rajajaks. Oma teadusliku tegevuse
ga pani William Harvey aluse tä n a 
päevasele eksperimentaalfüsioloo- 
giale. Harvey mitmekülgsust tead 
lasena näitab tema embrüoloogia- 
alane töö «Uurimused loomade sigi

misest» («Exercitationes de genera-

-3 .  VI 1657)
tione animalium»), mis ilmus 
1651. a.

Järgnevalt  mõned Harvey m õtte
avaldused teadlastest ja teadlastele.

«Tõeliselt haritud inimesed, kes 
püüdlevad tarkuse ja tõe poole, ei 
loe end kunagi nii ta rgaks ja  oma 
teadmisi niivõrd küllaldaseks, et 
mitte vastu votta tõde, kust ja  mil
lal see ka ei tuleks; nende silma
ring ei ole nii kitsas, et arvata, 
nagu oleks kõik teaduse ja kunsti 
poolt loodu niivõrd lõpetatud ja  
täielik, et uute teadlaste tööks ja 
püüdlusteks pole midagi järele jä ä 
nud.

Enamik tunnetab, et meie tead
mised moodustavad vaid osa sellest, 
mis meile on teadmata. Seda laadi 
haritud inimesed ei jä ta  end ilma 
uurimisvabadusest ja  ei allu nii o r 
jalikult autoriteetide pärimustele 
ning traditsioonidele, et mitte u s 
kuda oma silmi, ja  ei kummarda 
sedavõrd vana aja autoriteedi ega 
oma õpetaja ees, et selle all kan
nataks tõde.

Ükski aus ja tõeline teadlane ei 
lasku vihkamise ja ärrituse selli
sele tasemele, et mitte kainelt kuu
lata seda, mida öeldakse tõe huvi
des.

Ta ei pea häbiks muuta oma a r

vamust, kui tõenäosus ja ilmsed 
tunnistused seda nõuavad. Ta ei pea 
piinlikuks loobuda oma eksiarva- 
mustest, olgu see või kõige ürgsem, 
sest talle on hästi teada, et eksi
mine on inimlik ja et avastusi võib 
teha juhuse tõttu, et nooruk võib 
õpetada vana, lihtsameelne arukat.

. . .  ma leian, et anatoomid ei pea 
õppima mitte raamatute, vaid prepa
reerimise juures, mitte õpetatute 
dogmadest, vaid «looduse töökojas».

Ma ei kavatse kedagi varasemaist 
ilma jä t ta  neile kuuluvast aust, hei
ta väljakutset kellelegi hilisemaist; 
ma ei pea ausaks tõsta kä tt nende 
vastu, kelle juures ma olen õppinud 
ja kes anatoomias on kuulsaks s a a 
nud. Sellele tuleb lisada, et ma ei 
taha kedagi, kes püüdleb tõe poole, 
häbimärgistada kui valeõpetajat, 
süüdistada kedagi eksituses, kuid 
hoolsalt si lmas pidades tõde raken
dasin ma kogu jõu, et olla võime
line midagi looma, mis oleks ihal
datav headele inimestele, teretulnud 
teadlastele ja kasulik haritusele.»

HENN K IN G ISEPP

Eesti Füsioloogide Selts ja  Eesti 
Patofüsioloogide Selts pühendavad 
William Harveyle ühise piduliku 
koosoleku 4. aprillil kell 18 füsio
loogia kateedri ruumides O. Lut
su 2.

Nuabrim ehed. Kaks sõsardekaani jä lg ivad  rahva lõbu tsem ist ja peavad aru, 
mida võiks parem ini teha.
Kõlab laul «P süh holoogia , mu arm» psühholoogide endi esitu ses.
Uue äsjaõpltud tantsu «I’m sp litting  you» liigutustekom pleksi kinnistam ine.

«Alati koos» — niisuguse deviisi 
püstitas dots. H. Palamets 17. m är t
sil ülikooli uues kohvikus ajaloo- ja 
fi loloogiateaduskondade vahelisel

ühisel ametiühingu puhkeõhtul pee
tud pikemas sõnavõtus. Koos on ol
dud juba 1802. aastast  peale, m är
kis ta, ja see, et osakondadest on

hiljuti saanud teaduskonnad, ei to
hiks olla takistuseks vana sõpruse 
jätkamisel. Kui just midagi oota
m atut vahele ei tule.

Rahvast oli palju, sööki-jooki pii
savalt. Tantsida sai ning e ttekan
deid oli omajagu. Ka girl'ide «show»

ei puudunud. Keeleteaduskonna pro
fessorkond võttis õhtust osa oma 
esindaja kaudu, ajaloo poolelt oli 
neid kaunikesti kohal ja nad andsid

omapoolse tooni ühisettevõttes.

Fotod ja tekst 
TULLIO ILOMETS



Ülle Värvimann Priidu Beier

(D \,olm  laulu
sinu le

С V aikelu

1 Kirjandusvõistluse võitjad teada
ära tule mu silm ade sisse  
m u silm ad on alles haiged  
tu le  läheme kohvikusse  
seal on p ilgudki leiged  
ära kom pa m u pilgu pinda  
m a pelgan su selgeid silm i 
m inu silm ad ei ole kindlad  
kohtam a selgust ilm si 
ura tule m u silm ade sisse  
m a kogun veel puna verre 
siis vast läheme hom m ikusse  
sõidam e tram m iga merre

võ ta  m ind kordki kaasa  
om a naerude tagam aile 
m a  ei võta su naeru kaasa  
ega kanna võõraile maile 
võta m ind kordki kaasa 
om a nuttude põlismaile 
m a võtan nad endaga kaasa 
ja  tassin omile maile

Viska mind, kallis, kiviga.
K iv i ma püüan kinni 
ja  k ing itud  kalliskiviga  
kaunistan tolm useid kingi.
S iis  lähen ilma. Kivita  
'■oleksin vaene rändur, 
m in d  põlatuks ilma kivita  
ja  m ängitaks tapm ism ängu,
Jius m ina oleksin ohvri eest.
A ga  siis võiksin olla julge.

S in d  tänaksin sellegi ohvri eest! 
Kuid sa kivi heita ei ju lg e . . .

TRÜ kir jandusvõistlus on lõppenud. Zürii 
(koosseisus prof. K. Muru, vanemõp. M. Lauris
tin, üliõpilased M. Karm, M. Kõiva, E. Lillemets) 
m ääras auhinnad järgmiselt:

I — Imre Siil «Papi, ta mammi» (eesti fil.

II — Ülle Värvimann «Noored laulud» (eesti 
fil. II I),

III — Priidu Beier «Provokatsioon e. pa lga
sõdur e. 3972 luuletust» (ajalugu II), 
Imre Siil «Uus juhtum kuusega» (eesti 
fil. I) .

Zürii tõstab esile Ü. Värvimanni proosapala 
«Kontakt», Ilmar Särje (arstit.  IV k.) ja Heikki 
Aasaru (eesti fil. IV k.) luuletusi.

*

Seekordne kir jandusvõistlus läks korda: oli pii
savalt töid, et valida, ja  oli paras jagu  tõid, mis 
väärisid esiletõstmist.

IMRE SIILI proosapalad on nii sisult kui vor
milt kõige ühtlasemad ja  terviklikumad. «Papi, 
ta mammi» on rohkem kirjeldav, karakterid on 
hästi individualiseeritud, on leitud tabavaid, ül

distust andvaid detaile. Väljendus on viimistle
tud, lause lühike ja rü tmistatud. «Uus juhtum 
kuusega» käsitleb tõsist probleemi, kuid võinuks 
olla pingelisem, teravam.

ÜLLE VÄRVIMANNI luule on mitmetahuline, 
kõrvuti on huumorit ja  kibedust, lihtsust ja  
konstrueeritust , õrnust ja  karmust,  sügavust ja 
naiivsust. Kõige mõjuvam on siirus, nii siiras 
lüürilisus kui siiras protest. Kohati on vormili
sed taotlused surunud aine tagaplaanile.

Kirjandusvõistlusele tulnud tööde hulgas olid 
PRIIDU BEIERI luuletused suhteliselt omanäo
lised. Melanhoolse enesessevaatamise taustal tõu
seb esile P. Beieri vapper, pisut satiiriline ja  
paroodiline maailmavaatlemine. Beieri stiil on 
teadlikult järsk  ja  hooletu, leidub toredaid sõna- 
assotsiatsioone. Enamasti ei valitse ta  oma v a 
hendeid ja  mõjub rabedalt.  Ilmseid mõjutusi on 
J. Üdilt. *

HEIKKI AASARU luuletustes on ilusaid lei
de ja motiive, pole aga ühtlast tervikut. ILMAR 
SÄRJE luules on hinnatav tema hoogsus.

Zürii nimel MARI KARM

Isa  loeb ajalehte 
haigutab väsinult 
Vaasis oks läheb lehte 
m äletan m älutu lt

õ u es  pimeneb juba  
puuriit on ilusti 
Laual näen leivanuga  
silm  vaatab pilukil

A jaleht krabiseb jälle  
diivanil nagiseb 
Reklaam im e kenasid hälle 
vägilastegusid!

cS aa tm ata
k ir ja d

£ a u l  noorest iZatiiürm ort telefon ita

arm astusest
K ohvikuaknast vahib 
igava ilm ega arm astus 
autobussides sagib 
kiirustav autom aatarm astus 
kirikuoreleis vilistab  
m öödunud aegade arm astus . 
koolipinkides kihistab  
veristes sulgedes arm astus

Imre Siil
Papi, ta kalad

— Tule koju! — hõikas mammi, aga papi ei teinud kuulmagi. Kui 
mammi lõppeks väsinud oli ja  ära läks, tousis papi üles. Korjas kõik 
õnged kokku, et paju alla tagas i panna. Kalaämber vedeles tee peal ja 
bulk kalu solistas seal saam atu l t  sees.

Papi komberdas tee peale ja  heldis nagu  alati. _
— Ottsaa! — häälitses ta kaladele hellitusi, sobras panges kämb

laga  ringi Riides oli ta  nagu  vana rääbakas, riputas külma kaitseks 
igasuguseid räbalaid selga ja ei pidanud millekski kambrikapis rippu
vaid sooje mantleid ning kasukat.

Ta rabas kalapange pihku ja vantsis  vee äärde, sinna, kus vahe 
laug jam  sisseminek oli. Sumpas vette, pang käes, jä i pidama just 
siis, kui vesi saapasse loksuma hakkas. Lartsti, valas papi kalad vette 
tagasi. ,

Ta viis ka ämbri kuivanud paju alla ja hakkas tasakesi tare poole 
kõndima.

Papi, ta pillimäng
Papi oli jõudnud juba kuue selga ajada, samuti püksid käpist välja 

võtta, nägu  oli tal varem pestud. Alles siis pöördus ta  kööki mammit 
otsima.

— Kus mu valge särk on? — küsis ta  mammilt .
— Eesus! — kiljatas mammi, — kus sa lähed? —
— Kus ma lähen? Mul on pillimäng. —
— Miis! — häälitses mammi ja pani kausi käest. Ta oli jus t  hakanud 

seale rokka kokku keetma. — Sa issa ristike, ta  läheb jälle trilla- 
ma. — kusjuures mammi hääldas viimast sõna eriti väljakutsuvalt. 
— Trillama, trallama ja  end narriks tegema. Ega sa enam poisike ei 
ole. —

Papi ei öelnud midagi, vaid avas köögikapi uksed pärani.
— Mis sa otsid? — tormas mammi kohe sinnapoole.
— Särki, — ütles papi.
— Särki, — kordas mammi. — Issand eesus, ta läheb köögikappi 

särki otsima. Tule taevas appi. Jäh, sealt sa leiad küll oma särgi,  mine 
aga tr illama. Kes rehale pulgad ära  teeb? Varsti tuleb rahvas k ok k u , 
ega hein sinu tr il lamist ootama ei j a a . —

Papi pidas veel vastu ja oli väärikas. Aga kui mammi jätkas, nime
tades papile parandam ata  laudaust ja  mõningaid muid pisiasju, mis 
praegu mitte sugugi korda ei tohtinuks minna, k ära tas  papi talle pea
le: — Särki! —

— Mina sulle tril lamiseks särki ei otsi. Võta sealt, kus ta panid. Ja 
mine siis trilla külarahva nae ruk s .—

Papi läks köögist lootusetult välja. Ta otsis veelgi särki, isegi v a 
nast kapist pööningu ukse man, aidas käis ka ära. Särki ei olnud. Oli 
olnud, aga enam ei olnud.

Papi hakkas pükse ja lga  toppima, mõtles niisiis teisiti. Soni rip
pus õnneks siinsamas kapi tag a  naela otsas. Papi surus selle pähe ja

Mu süda kõrbeb telefon ei hüüa
tuim  vaikus rõhub raadio põles läbi
kõik lehed loetud veel ei viitsi süüa
on väljas kevad igav m ul on häbi
on häbi tunnistada eile käisin kinos
film  oli igav lapsepõlves nähtud
ehk keegi helistas m ind polnud sellal kodus
nüüd minu eest kõik kaubad maha tehtud
ma ootan ikka uni am m u läinud
on väga pime hõõgub ainult koni
ehk keegi helistab ma ikka pole näinud
S IIN  PO LE IIA L  OLNUD TELEFO NI

läks peeglisse vaatama. Kuub palja ihu peal ei olnud veetlev.
Papi pöördus taas kööki.
— Ma siis lähen, — ütles ta mammile.
— Oh eesum! — heitus mammi. — Põrund! Kus su särk on? —
— Kust mina te a n ,— ütles papi etteheitvalt ja tahtis nagu minema 

asutada.
— Pea, sa trillam! — hüüdis mammi ja tormas tagakambrisse. Ime

väel tekkis tema kätte särk, papi valge särk.
— Tema läheb palja ihuga külarahva naeruks, sa põrund oled või! — 

osatas mammi.
Papi ei öelnud midagi, kuid ajas kuue seljast. Ta harutas särgi lahti 

ja tõmbas aeglaselt selga. Mammi sädistas ümber ning aitas püksi
värvli vahele toppida. Viimaks oli võimalik kuub korralikult peale võt
ta  ja  papil ei puudunud enam justkui midagi minekuks. Ta liikuski 
korraks ukse poole.

— Pill! — ehmatas mammi.
— K urrask !— ütles papi meeldetulnult ja  võttis pilli kaenlasse — 

mammi oli juba jooksujalu jõudnud tagakambris järel käia.
— Otsi siin ringi, kuni kõik pahempidi läheb ,— lausus papi mahe

dalt. Lõpuks läks ta üle nurme küla poole minema.
— Tee õhtul rehapulgad ä r a ! — hüüdis mammi talle järele. Kes 

seda nüüd kuulis.

Papi, ta elu
Peale hommikusööki tahtis papi mõtlikult taas  suvepäeva väljuda, 

võib-olla isegi mäel bussi vaatam as käia, et kas keegi juba tuleb, hei
naaeg ju. Aga mammi oli väga nobe ja haaras tal käiseräbalast kinni.
— Lombi heina lähme lööme täna maha. — Lomp oli hea heinakoht.

Vaevalt , et papi selleks ette valmistunud ei olnud.
— Mul on tegem is t ,— ütles ta mammile ja  astuski sammukese edasi.
— Senimaani, kuni rahvas tuleb, võime lombi heinad ära lüüa, mis 

niisama v ah tida ,— jä tkas mammi.
— Ega need minu lambad ei ole, — tõmbas papi end seepeale lahti.

— Lehm ka ei ole minu. —
— Vai nüüd ei ole, — paras tas  mammi rahumeeli, — piima jõid ennist 

hästi ära. Kust ma selle piima võtsin, kas sinu õunapuudest? —
— Kae, kae, kui sa õunu tahtma ha k k ad ,— pillas papi. Ta tegi ukse 

lahti ja  astus juba hoovile.
— Trillamas saad küll k ä ia !— hõikas mammi, — trillamas käid hea 

meelega. Kas sa rehapulgad tegid ära? —
Papi jäi kuulatama. Siis pööras ta  ringi ja tuli tarre tagasi.  — Ma 

ütlesin sulle ju b a ,— heitis ta  mammist möödudes, — et rehale hakkan 
praegust jus t pulki teg em a .—

— Kas sa õhtul ei teinud? — kahtles mammi.
— Kus ma õhtul teha sain? — imestas papi e ttevaatamatult.
— Trillad, vaat mis o n ! — vihastas mammi. — Nüüd lähme niitma, 

pulki saad pärast küll teha. —
— Mina teen pu lki,— ütles papi ja  läks jälle välja. Ta otsis noa 

üles, võttis kuurist kuiva kaske, et minna sfepikotta nikerdama.
Varsti võis papi aknast näha, kuidas mammi, vikat õlal, lombi poole 

sammus. Papi nikerdas paar pulka valmis, ohkas aga siis, pani töö 
kõrvale ja läks vikatipuu juurde vikatit võtma.

Kirju kirju tan täna 
hom me ja ülehomme 
Aadress meelest läinud ära.
M ul on sihuke kom me

Ä m blikuniidist teen sule  
veenist leiab veel verd 
Ara m u tuppa küll tule 
seal pole m etsa ja merd

Pööningul suvelgi pime 
tolmukord, kivikesed  
Laed on räämas ja ime 
näe lendavad pääsukesed

Põrandal käima peab tasa 
m uidu ehm atan teid 
R ästikuil voodi all pesa 
mõnikord silitan neid

M idagi va lget on tuubis 
Ju ikka siis vannituba  
Sein  variseb aegluubis 
ja rukis kollendab juba

1̂3ussie leeai a
M älestuseks Ly Partaküe ühest üsna  

vastiku st b u ssisõ id u st Tartust Tallinna
5. veebruaril 1977.

Kas ilm si see peisaaž: 
õrn tukse, siugjas büst? 
Tum m-häbelik ma paaž.
Figuur nii lihvitud kui am etüst.

Need sulnid proportsioonid  
Ah, sulen silmad.
Verdtarretavad visioonid  
nii paljust olen ilma.

Kõik harmoneerub
kui vaga tall
või saatanlikern keerub.
Punav suu ja sall

«W eavers» teksased  
ja kam psun elegant.
Teeääred m etsased  
üks väga kole kant.

Paks nühib akent 
üheksandik loeb H ugo’d  
Teid eksitaksin: <rEin m oment, 
kas ootate Godot’d?»

M u surm ahaiguse süm ptoom e 
ei peidaks ükski kate ega tüll.
«•Ma usun, kohtum e veel Toomel?» 
Malbe vastus: «Vaevalt küll.»

Ilmar Särg 

ideaalsus
Reaalsus on üks unistuse vorm, 
m is tegelikus elus ajab karva.
Ta tuleb ette üldse üliharva, 
ja tema olek näitab — iga norm  
on lihtsalt unistuse täitum ine  
ja võim atum ast võim atum gi ime 
näib peale sündi nõnda tavaline, 
et rööpast välja nägijat ei vii.

Ka kõige suurem võlu lahtub nii, 
uks äkki kinn i vajub muinasmaale. 
Sa  oled jälle vaba, oled prii, 
ja lähed leidma uusi ideaale.

T  aid luskonkurss
toimub 14., 15. ja  16. aprillil TRU klubis;

^  hiljemalt 10. aprilliks esitage trükitud kava kolmes eksemplaris 
(klubisse, komsomoli- ja a/ü. kultuurisektoreid);

#  3.—9. aprillini on klubi ruumid peaproovide tarvis teie käsutuses;
#  žanrikitsendusi pole;
#  pearõhk esitatava kava mitmekülgsusel, taidluse kunstilise taseme 

tõstmisel;
#  lähemat infot saab oma teaduskonna kultuurivolinikult või klubist 

telefonil 75-579, samal numbril teatage ka teile sobiv aeg proovi
nädalal;
parimaile tasuks turismireis Nõukogude Liidu piires.

Purjepaadil Saaremaale!
Vana-Pälsoni ühiselamu näite

trupi populaarsus ulatub juba üle 
m andri piiride. Vaatamata pingeli
sele õppetööle võeti seegi kord vas
tu saarlaste küllakutse pikem aks 
külalisturneeks rajooni kultuuri- 
ja rahvam ajadesse. Seljako tid  on 
pakitud ja juba hom me asutakse  
jõesadam ast teele. Kui tuu lt peab, 
m aabutakse kahe nädala pärast 
Orissaares. Mida siis kaasa võe

takse? N äitetükid  loom ulikult. Ka 
laulu- ja tan tsu lusti on ajaloolastel 
alati jätkunud. Eriti rõõm ustav on, 
et seekord võib kaasa võtta  ka 
head näitajad õppeedukuse osas. 
Enne ankru hiivam ist lubas näite
trupp anda ärasaatjatele ka väike
se etenduse. N ii et homme kell 10 
kõik Tartu jõesadamasse!

N B! Seoses grupi ärasõiduga- lõ
peb võistluskonkurss A hja rühma.

K olm andasse vooru edasijõudnud  
saavad infot EÜE sektorist Mart 
R aigi käest. AND O  M AE

Väliskirjanduse 
sektsioon

Esmaspäeval,  3. aprillil kl. 18 
toimub ph. aud. 127 ÜTÜ kir jan
duse ja rahvaluule ringi juurde loo
dava väliskirjanduse sektsiooni asu
tamiskoosolek.



Mida vastavad 
diskorid

Lugedes artiklit «Üliõpilane ja 
klubi» («TRÜ» nr. 8), võis teha j ä 
relduse, et diskorite nõrga taseme 
tõttu TRÜ üliõpilane klubisse ei 
tule ja  kassaplaani täitmiseks võib 
tantsuõhtutele lubada ka mitteüli- 
õpilasi.

Kinnituseks eelnevale toodi näi
tena 8. märtsi diskoõhtu, mida juh
tisid allakir jutanud.

Et diskorid hilinesid, seda ei hak
ka õigustama. Vabandame «arvuka» 
külastajaskonna ees, kes oli sunni
tud neid ootama.

Täiesti arusaadav on, miks just 
I—II kursuse tudengid käivad sa 
gedamini klubis tantsimas — nen
del on ülikoolis kõik alles uus ja 
mõneti tundmatu. Vanemate kursus
te tudengid tulevad klubisse ha r
vem, sest nad on leidnud endale 
koha ühiskondlikus elus, neil on 
konkreetsed kohustused, tuleviku
plaanid on muutunud selgepiirilise
maks n ing seega ka vaba aja veet
mise vormid on teisenenud. Eks 
R. Palm aru  isegi tuli klubisse pika 
ajavahemiku järel. Sellest tekib kü
simus: kas säärase ühekordse külas
tamise järel (nägem ata täielikku 
programmi, sest artikli autor lah
kus paar tundi enne disko lõppu) 
saab püstitada probleeme ning kri
tiseerida? Saab küll, kuid see on 
diletantlik.

Sellest tulenevalt ka mõned eba
täpsused artiklis:
— Pink Floyd’i pala «Echoes» pani 

kuulamiseks mängima mitte Olev 
Ulp, vaid Valev Lillipuu — see
ga eksimus objektis;

— klubis ei ole elektrofone (sõna 
tõ lgendust vt. Jerzy Habela 
«Muusika sõnastik», Tln., 1972), 
on aga elektrigrammofonid.

Räägiti ka halvast diktsioonist. 
Ütleksime vaid, et seda, kellel on 
hea või halb diktsioon, otsustab 
vabariiklik diskorite tarifitseerimise 
komisjon, mille eesotsas on heliloo
ja Valter Ojakäär.

Järgnevalt  tooksime klubi disko- 
õhtust sta tistikat n ing  lükkaksime 
ümber väite, mille kohaselt üliõpi
lane TRÜ klubisse ei tule.

18. märtsi diskoõhtu. Algus kell
20 ja traditsiooniliselt mitte ühtegi 
külastajat.  Esimene külasta ja  saa 
b u s .20.30. 20.45 oli juba 6 kü las ta
jat. Kell 21 oli 14 külas tajast saalis 
muusikat kuulamas viis. 21.15 oli 
27 külas ta jast saalis kümme. 21.30
— 54-st külas tajast saalis 31. Kell 
21.45 — 77-st saalis 39. 21.50 oli 
klubis juba 100 külastajat,  kellest
12 ei olnud üliõpilased (peamiselt 
abituriendid). Protsenti oskab ig a 
üks nüüd leida. Kella 23—23.30 v a 
hel mitteüliõpilaste protsent veidi 
tõusis, sest lõppesid peod mujal, 
kuid mitte palju: sissepääsu juures 
seisid viis noormeest ja  aitasid uk
sehoidjat. Võib ju lgesti öelda, et 
üliõpilasi on klubis umbes 80% ja 
mitteüliõpilasi 20u/o-

Torkab aga silma, et suuremad 
korrarikkujad on mitte «linnakad», 
vaid üliõpilased ise. Näiteks: üli
õpilane, rahvamaleva liige, keda ei 
lastud uksest sisse, sest ta oli joo
nud, üri tas siseneda klubi ak
nas t  (!). Samuti võttis  klubi juha
ta ja  ühelt tudengineiult ära üliõpi
laspileti, millel polnud peal ei nime, 
pilti ega templit. Neiul tuli k ir ju
tada  seletuskiri.

«Mefisto» võiks taasavada vaid 
siis, kui klubis hakkab korda pida
ma ülikooli rahvamalev, sest muidu 
võib «Mefistost» kujuneda «Huma-
low fill Я 91

Diskorid VALEV LILLIPUU 
ja  OLEV ULP

Enesekaitse —  
väärt oskus 

kõigile
11. m ärtsil to im us Nooruse tänava  

võim las ENSV kõrgkoolide vahelin e  
enesekaitse  turniir. V õistlustel esin es  
sisseju h atava  sõn avõtu ga  ENSV džuu- 
doföderatsiooni esim ees E. Tinn. 
P ealtvaatajad  said  lüh ikese ülevaate  
enesekaitse  stiilid est läbi aegade, tree
n ingu põhim õtetest, võ itlu se  psühholoo
g ilis te s t printsiipidest. Kahtlem ata olid  
publikule kõige huvipakkuvam aks osaks  
kõrgetasem elised  dem onstratsioonesine
m ised ta llin la ste lt. V õistluste te ise  osa  
m oodustas TPedI, TPI ja  TRÜ m ees
kondade vaheline turniir. Kuigi hiljuti 
dots. Uno Sah va  eestvedam isel loodud  
TRÜ enesekaitse  klubi on veel noor, 
suudeti vä lja  panna kaks voistkonda. 
Lõplik parem us se lg u s  ta sa v ä g ises  heit
lu ses: 1. TPedI, 2. TRÜ 1, 3. TPI,
4. TRÜ II. TRÜ klubi poolt vä ljap an
dud rändkarika om andas TPedI m ees
kond. Ka parim ale tehnikam ehele ja  
parim a võ itlu sva im u ga  võ istle ja le  v ä l
japandud eriauhinnad võ itis  TPedI üli
õpilane I. Neemre.

Üritus otsustati m uuta iga -aastasek s.
VIKTOR BOGDANOV

Vanades ajakirjades tuhnides 
leidsin 1971. aasta «Nooruse» juu 
ninum brist tun tud  ameerika re- 
žissõöri FRAN C  CAPRA artikli 
«Kas oleme kaotanud oskuse naer
da?», m is «N oorusesse» on tõ lg i
tud a jakirjast «Iskusstvo  Kino».

H om m e on 1. aprill, üldrahvalik  
naeru- ja naljapäev. Ei tohi unus
tada, eriti sellel päeval, e t kõigel 
naljakal on oma tõsine fu n k ts i
oon. Sellest räägib ka Franc Cap
ra. Kahjuks ei saa ruum ipuudusel 
Capra kogu artiklit «TRÜ»-s aval
dada, kuid mõned valitud lõigud  
(pseudo)in tervjuu  ku ju l — on siin  
nüüd lugeda.

*

Mis on Teie arvates naer?

Naer on inimese suurim aid va
randusi. Naer on inim konna mõõk 
türannia vastu, kilp viletsuse v a s 
tu, kaitsja , kes hoiab meid nõdra
m eelsusest.

Kas pole see ürgne alistum atuse- 
hüüe hirmu-, nälja-, haiguse- ja 
surm adeem onite vastu? Võib-olla 
saadab inimene naerdes kuradile 
mure, pisarad ja hädad? A ga  võib
olla on naer see jum alus, kes mee
nutab inim esele, et ta on endasse 
arm unud rum al Narcissos? In im e
ne on kõigi loomade hulgas ainuke, 
kes võib naerda ja kellel on hing?  
Võib-olla on naer ja h ing sugula
sed? _

Nali, huumor, naer — need on 
lootus, tõotus, päikesevalgus, 
aroom, m is elustavad inimese mai- 
set teekonda. Kui igavaks ja tüh
jaks, ku i m õttetuks m uutuks elu il
ma naeruta! M illine õel nali inim-

iZaerda j a  arm astada
konna arvel oleks see, kui m õistuse  
valgusallikad kustuksid  n ing ilma 
huum orita H itlerid kuningaiks saak
sid.

Miks inimene naerab?
On tõestatud, inimene naerab see

pärast, et tal on mälu, ajalootun- 
netus; loomadel seda ei ole. In im e
sel on meeles, kuidas kõik peab toi
muma; kui läheb teisiti, siis ta nae
rab.

N äiteks Napoleon, kes haaraks 
telefonitoru ja käsiks oma kindrali
tel vallutada M oskva, oleks nalja
kas. Me teame, et tal ei olnud tele
foni. Venelased naeraksid veel kõve
mini. N ad teavad peale selle, et 
M oskva ei a listunudki Napoleonile. 
Loom ad ei näeks selles üldse m in
g it nalja.

Ei, naer on m idagi sügavam at ja  
tõsisem at ku i lihtne anakronism , 
ekstsentrilisus, hulkuri totter pea
kate.

Te olete öelnud, et «viimasel ajal 
uhkustab ning lõkerdab Tragöödia 
üldise tähelepanu keskpunktis, sa
mal ajal kui Komöödia mossitab ja 
nutab köögis sibulaid koorides». 
Miks on see nii ja kes on selles 
süüdi?

Kui m aailmas on praegu vähem  
naeru, siis langeb vastu tus selle 
eest meile, niin im etatud loom ingu
listele töötajatele. Peame ju  meie 
olema Galahadid ja  Cyranod, kes 
läbistavad m õõkadega ahneid, up
sakaid ja juhme.

Häda on selles, et paljudel m eist 
kaob tahtm ine võidelda inim vääri
kuse eest. Me hakkam e end pühen
dam a üksikeesmärkidele. K ujunda
ma inimesi e tteantud šablooni jär
gi. K irjanduse asemel kirjutam e  
traktaate: religioosseid, ideoloogi
lisi, poliitilisi, lobbistlikke ja isegi 
isiklikke. Ma ei taha -sugugi öelda, 
et ei kasutataks sulge, pin tslit ja 
film ikaam erat inim väärikuse ka its
miseks. Sõnad «sulg on võimsam  
kui mõõk» on endiselt õiged, ku i 
kunstn ik  võitleb selle eest, mida te
ma südam etunnistus peab tõeks.

Kuidas on Teie arvates seotud 
naer armastusega?

Thomas Carlyle on öelnud: «Tõe
line huum or ei sünni m itte  niivõrd  
peas, kuivõrd südam es. Tema ole
m us on armastus.» A rm astus ja  
naer näivad lahutam atud. Jälgige  
mõnd inim estegruppi, kes on vai
m ustuses vastsündinud m aim uke
sest. E randitult kõigi kohalolijate 
näod säravad naeratusest. Lapse 
väikseim gi liigutus ajab neid naer
ma. Ja pole tingim ata  vajalik, et 
see oleks ju s t inimlaps. Vastsündi
nud kassi- või linnupoeg mõjub 
meisse niisamuti.

Miks?
S est me arm astam e vastsündi

nuid, arm astam e süütust, arm asta
m e elu.

Mis on komöödiakirjutajate õnn?
Iga  ajajärgu oma lollpead.
Komöödia õnneks kuuluvad loll

pead selliste kategooriate ja tüüpi
de hulka, keda on kerge ära tundar 
isegi kui nim ed ja sündm used on 
hoopis teised.

Mis on komöödiakir jutajate ees
märk?

Kreeklaste ja roomlaste, D ante ja 
Boccaccio, Chauseri, Cervantese ja  
Shakespeare’i, M oliere’i, B alzac’i ja 
M aupassant’i, Tšehhovi, tsirkuse- 
klounide, Guilberti ja  Sullivani, 
Chaplini, Keatoni ja L loydi kaudu  
kuni tänaste film ideni välja  
on Komöödia olnud am etis oma töö
ga  — <rparandada oma aja rum a
lusi».

Mille üle ei tohi naerda?
Ei saa naerda selle üle, mida ar

m astad, kui see, mida arm astad, ve
rest tühjaks jookseb. N ii näiteks 
on ameerika sotsiaalse komöödia  
arengu peatanud hirm . . .  hirm sõja  
ees . . .  hirm kahe võitleva süsteem i 
kokkupõrke ees . . .  hirm  pügm eedest 
H itlerite e e s . . .  hirm, et inimesel ei 
jä tku  tervet m õistust ellujääm iseks.

Mida Te loodate tulevikult?
Vihkam ine on hirmu laps ja vas

tupidi. A inuke vastum ürk neile on 
arm astus. Komöödia on arm astuse  
laps nii elus kui laval.

Lakakem  hirme hirm udega to it
m ast ja nad surevad nälga. A r
m astada ja naerda — see on inim e
se loom ulik olek. Ühel ilusal päeval 
loobume kuulam ast hirm ukülvajaid, 
tõestam e oma sünnipärast vendlust 
ning kuulem e jälle turteltuvi häält. 
Saabugu see päev kiiremini!

K üsim usi esitas 
RA IM U  H A N SO N

«Kvartett a ja  lõpuks»
Helilooja O. M essiaeni on sündinud 1908. aastal, õppinud P a

riisi K onservatoorium is Etnm anueli ja D ukas’ juures. Töötab õppejõu
na konservatoorium is ja organistina Saint-Trin ite katedraalis.

Sünteesides gregori koraali, vene m uusikat (M ussorgski, S trav in sk i), 
india ragasid, prantsuse im pressionism i ja linnulaulu, on ta loonud  
väga omapärase ja väljendusrikka helikeele. Tema harmoonia põhineb 
nn. piiratud transpositsiooniga laadidel, m illes puudub seesmine tu n g 
levas nagu mažooril ja minooril n ing m is on tema sõnade järgi seotud  
igavikuga. Ka rütm  on vabastatud seesm isest tunglevusest, mida tingib  
meetrum. Põhilisteks elem entideks on üm berpööramatud rütm id ja lisa- 
vältus, m is kaotab igasuguse taktim õõdu, olles lähedane india m uu
sikale.

«K vartett aja lõpuks» on tüüpiline näide M essiaeni helikeele võlu

jõust. Juba esim estv osade vältel kaob kuulajal ajataju n ing  ta naudib 
puhast ja vaba m uusikat väljaspool aega ( I I I  osa «Lindude kuristik»  
kohta ütleb helilooja: «K uristik, see on aeg oma kurbuses ja roidum u
ses. L innud, see on aja vastand, meie igatsus valguse, tähtede, viker
kaare ja  juubeldccvate vokaliiside järele.»)

K vartett on loodud 1940— 1941 fašistlikus vangilaagris, kus toim us 
ka ettekanne. 8-osaline kvartett kestab tund aega.

N ing  tähelepanuks kaasaja m uusika vaenlastele: M essiaenil on üks 
20. sajandi kõige heakõlalisemaid helikeeli, m illele on om ased tunde
küllus ja vaheldusrikkus.

Kvartett tuleb ettekandele 3. aprillil TRU aulas.
E sitavad Ulrika K ristian (v iiu l), Vahur Vurm (k larnet), Lem bi S e l

ber g  (tšello ) ja Rein M ets (klaver).
R E IN  M E TS,

Tallinna R iikliku Konservatoorium i 
I I I  k. üliõpilane.

18.— 19. märtsil toimusid traditsi
oonilised Kääriku mängud. Kahel 
päevad mõõdeti jõudu m urdm aa
suusatamises ja slaalomis, vä ljas
pool mänge ka VTK mitmevõistlu
ses. Kahjuks takistas head suusali- 
bisemist muutlik ilm: päeva jooksul 
suutis ta end mitu korda e ttenäge
matult pöörata. Seetõttu võiski 
mõni mees päras t  lõpetamist tõsi
meeli uurida, ega ta suusad naelu 
täis ole kõpsitud, sest pole ikka 
õige, kui mäest vahelduvtõugetega 
laskuma pead.

Esimesel päeval võisteldi m u rd 
maasuusatamise individuaalaladel 
ja VTK mitmevõistluses. Võistlus- 
protokolle uurides torkas kohe sil-

Suusapäevad Käärikul
ma KKT II kursuse suur üleolek: 
naiste 5 km kolmik- n ing meeste 10 
km kaksikvõit. Parimate nimed —
I. Aljaste, I. Kree ja M. Lomp nei
dudest n ing  T. Sirel ja A. Kurvits 
noormeestest. Kolmandaks tuli 
meeste konkurentsis KKT I kursu
se üliõpilane P. Vaard. VTK m it
mevõistluse võitsid meestest M. 
Vaiksaar ja A. Kurvits, nais test L. 
Kreem (KKT I— II k.).

Teatesõitude eel oldi veendunud, 
et esikohad langevad KKT II kur
suse tudengeile. Naiste 3X 3  km 
saadigi sellega üsna hõlpsasti hak
kama: kahe võistkonnaga esinedes

toodi ära nii esimene kui ka teine 
koht. Kolmandaks sõitsid end KKT
III kursu'se neiud. Meeste 4 X 5  km 
aga oli kõik enne viimast etappi 
alles selguseta. KKT I kursuse vii
mane võistleja läks T. Sirelist 
(KKT II) ligi 4 minutit varem r a 
jale, kuid finišis edestas viimane 
konkurenti juba 1,5 minutiga. Si
reli sõit oli loomulikult ka päeva 
kiireim: 16.20, s. o. umbes kaks mi
nutit parem ülejäänud aegadest.

Slaalomis võidutsesid kehakul
tuuriteaduskonna lõpetanud E. 
Pruuli ja P. Siim.

Võistkondlikult tuli teist aasta t

jä r jest  esimeseks KKT II kursus, 
teine oli KKT I, kolmas KKT III 
voistkond. Et võitis jus t  see 
ja mitte mõni teine kursus, on igati 
seaduspärane: raske on leida ülikoo
lis teist nii ühtse spordivaimuga 
kollektiivi.

Kriitikat ka. Ei, m itte m ängude kohta, 
aga nendega seotud on see  küll. Mida 
peavad tegem a kolm inim est, kes ene
sest olenem ata põh; ustel tunnevad tä ie
likku eraldatust ü lejään utest, sest pole  
neil el suuski ega  spordivarustust. 
iVliks nad kaasa el võtnud? A ga selle 
pärast, et eelneva lt öeldi neile Käärikul 
toim uvat m idagi puhkelaagri tao list. 
Kui pakutakse (p ea leg i osakonna spor- 
diorganisaatori poolt), m iks m itte min
na. Kuid ega  me (m is seal sa la ta , et 
see lugu  m eie, filo loog id ega , ju htus) 
lüh ikeses dressis ikka ei suusata  ka.

JUHAN SOOTS

^Spartakiaad
Kääriku mängude raames peeti

18. märtsil TRÜ esimesed meistri
võistlused VTK talvises mitmevõist
luses.

Malevõistluste viimane voor oli
22. märtsil.  5 naisüliõpilase seast 
tuli TRÜ meistriks L. Konoplenko 
(spordimed.) 4 punktiga. Meesvõist- 
lejaist lõpetas turniiri 40. Meistri 
nimetuse sai õppejõudude esindaja 
L. Roots 8,5 punktiga. Malelaudade 
taga  käisid 9 võistkonna esindajad. 
Edukamateks osutusid matem aati
kud, juristid ja  töötajad. Puudusid 
filoloogid ja kõik kehakultuurlased.

21.—23. märtsini kestsid lauaten- 
nisevõistlused. Naisvõistlejaist (17 
osavõtjat) jäi kaotuseta E. Urm 
(m ajandus). Meestest (60 osavõt
jat) võitis E. Kivits (KKT II k.).
12 võistkonna hulgas t kogus kõige 
rohkem punkte bioloogia-geograa- 
fiateaduskond. Järgnesid  KKT II ja 
majandusteaduskond. Ühtegi m än 
gijat ei ilmunud füüsika-keemiatea- 
duskonnast ja  KKT IV kursuselt.

Üldarvestuses käib pinev konku
rents. P ä ra s t  VTK talvist mitme
võistlust pidi senine liider bioloo- 
gia-geograafiateaduskond endast 
mööda laskma KKT II kursuse. 
Lauatennise punktide juurdearves- 
tamisega seis võrdsustus. Male- 
võistluse tulemused viisid uuesti e t
te bioloogia-geograafiateaduskonna. 
Esikoht males tõi teist kohta 
jagam a matemaatikateaduskonna. 
Järgm is t  nelja võistkonda lahutab 
vaid 4 punkti. Sisuliselt püsib esi
mese kuue koha konkurentsis te r

velt 11 võistkonda, sest spar tak iaa
di juhendi kohaselt lähevad 14 spor
dialast arvesse 10 edukama ala tu 
lemused. Hea esinemisega eeloleva
tel aladel võib korvata mõnegi v a 
rasema ebaõnnestumise. Tuleb a r
vestada, et paremustabeli tipus asu
vad võistkonnad hakkavad pärast 
kümnendat ala vaid üksikuid punk
te juurde saama.

Võistkondlik järjestus pärast 9 
spordiala  (sulgudes kaasatehtud 
alade arv):

1. B io loogia-geograafiat. 96 (9)
2. M atem aatikat. 85 (9)
3. KKT II 85 (7)
4. õ ig u s t . 82 (9)
5. Töötajad 81,5 (8)
6. M ajandust. 78 (8)
7. KKT I 78 (8)
8. Arstit. 64 (8)
9. KKT IV k. 52 (6)

10. KKT III k. 48,5 (7)
11. Spordimed. 39 (6)
12. Füüsika-keem iat. 38,5 (5)
13. A jaloot. 30,5 (5)
14. F ilo loogiat. 19 (4)
Lõppemas on korvpallivõistlused.

Aprilli teisel poolel peetakse laske- 
võistlused ja selgitatakse parimad 
rühmvõimlemises. (NB! osavõtt 
piiramata.) Spartakiaadi lõpetab 
kergejõustik mai II dekaadil.

Spordiklubi

Klassikaline maadlus
22. m ärtsil toim usid TRÜ m eistri

võ istlu sed  (in dividuaal-m eeskondlikena) 
k lassik a lises m aad luses. Enamik üli
kooli teaduskondadest oli esindatud, 
vaatam ata sellele , et m aadlus ei kuulu  
TRÜ spartakiaadil arvessem inevate a la 
de hulka. V õistlused  olid võrdlem isi 
sisukad ja ka nende tehniline tase loo
detu st kõrgem . Ainsa taunim ist vääriva  
faktina võib öelda, et end iselt puuduvad  
ülikoolil väärilised  esindajad kergem a
tes ja  raskem ates kehakaaludes, m eis-

ÜLKNÜ 60. ja TRÜ ÜTÜ 30. AASTAPÄEVALE 
PÜHENDATUD ÜLIÕPILASTE VABARIIKLIKU KONVERENTSI 

MEDITSIINI SEKTSIOON ID

N eljapäeval, 6. aprillil kell 14 toim ub TRÜ au las  p lenaaristun g. Töö sek tsioo
n id es algab 6. aprillil kell 16.30 ja 7. aprillil kell 12.

Teoreetiline m editsiin

F ü sioloogia

Farm aatsia
Kirurgia

S isehaigused

Sünnitusabi, günekoloogia

N euroloogia

Psühhiaatria

Spordim editsiin
Pediaatria
Stom atoloogia

O ftalm oloogia ja  
otorinolarüngoloogia

6. 04.
7. 04.
6. 04.
7. 04. 
6. 04.
6. 04.
7. 04.
6. 04.

7. 04.
6. 04.
7. 04.
6. 04.
7. 04.
6. 04.

7. 04. 
6. 04. 
6. 04.
6. 04.

7. 04. 
6. 04.

— farmakol. kat. aud.
— mikrobiol. kat. aud.
— fü sio loog ia  kat. aud.

— keem iah. aud. 320
— Puusepa 8, IV, V korruse au d ,

— Toome S iseh a igu ste  Kliiniku: 
aud.

— naistekliiniku aud.

— N ärvihaiguste kliiniku aud.

— Psühhoneuroloogia H aigla  
aud.

— Puusepa 8, VI korruse aud.
— Puusepa 6 aud.
— Tartu Linna Stom atoloogia  

Polikliin iku aud.

— Heidem anni 1 aud.

ÜTÜ arstiteaduskonna nõukogu

tersporlane Teet Angerjärv vahest v ä l
ja arvatud. Seevastu  keskm istes keha
kaaludes (68—82 k g ) on tase võrrelda
m atult kõrgem  ja ka võrdväärseid kon
kurente on rohkem. TRÜ m eistrivõist
lustel jätsid  eriti hea m ulje kehakul
tuuriteaduskonna ü liõpilased  Jaan Kan- 
nes ia Avo Põhjala.

Võistkondlikult võ itis  ü lekaaluka e s i
koha KKT 1 kursus 38 punktiga, kellele  
järgnesid  arstiteaduskond 24, füüsika- 
keem iateaduskond 13 punktiga jt.

In d ivid uaalarvestu ses tu 'id  TRÜ m eist
riteks kehakaalude järjekorras, a la tes  
kehakaalust kuni 52 kg: Kalle Hansen  
(füüsika-keem iat.), A leksander P latais  
(KKT I k .), Andres Raid (filo loog ia t.), 
Arvid Leiumaa (e tteva lm istu sos.), Jaan  
Kannes (KKT I k .), Avo Põhjala (KKT 
III k .), Peeter l.aasik  (spordim ed.), 
Kalev Rattus (õ ig u st .)  ja  Teet Anger
järv (KKT IV k .), L. TÕEMÄE

N B !
Venekeelne «ТГУ» ilm ub ka sel nä

dalal (eelm isel nädalal oli abiturien
tide erinum ber).

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Ю ликоол» («Т ар
туский государственны й ун иверситет») 
Opi ан п артком а, ректората , ком итета 
ЛКСМ  и профкома Тартуского госу- 
дарстенного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans H eidem anni nim . trü k ik o ja  trükk. 
T artu , Ülikooli 17/19. I I I  Ü ksiknum bri 

hind  2 kop. Tel), n r. 1399. MB-03847.
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Kroonika
JÜRI RAIDLA, 

ÕIGUSTEADUSKONNA 
KOMSOMOLISEKRETÄR

Jüri Raidla on sündinud 2. ju u lil 
1957. a. Pärnu rajoonis Koonga küla
nõukogus. õp p is  Koonga 8-kl. koolis ja  
lõpetas Pärnu-Jaagupi keskkooli 1975. a. 
kuldm edaliga. 1975. a. asu s õppima  
TRÜ õ igusteadu skon nas.

I ja II kursusel oli kursuse büroos 
õppesektori ju hataja . Kogu stuudium i 
vältel on olnud kursusevanem . Tea
duskonna kom som olisekretäri asetäitja  
1977/78. õ .-a -st.

1974. a. autasustati Jüri Raldlat 
ELKNÜ KK aukirjaga, 1975. a. ÜLKNÜ 
KK aukirjaga, sam uti on ta pälvinud  
ELKNÜ Pärnu ja Tartu linnakom itee  
nin g TRÜ kom itee aukirjad.

On m eistersportlase kandidaat tule- 
tõrjespordis, NLKP liikm ekandidaat. 
V allaline.

•  • • • •
R E E D E S T  
R E E D E N I
•  • • • •
Kalendrikevad ei toonudki veel 

päriskevadet. Veel 25. märtsil nõ- 
rutasid hanged lumevett ja  kuiva 
ja laga  üle tänava  küll ei saanud. 
Aga nädal Tartust ära olnud, leid
sin siia tagasi jõudes eest täisvõi- 
muses kevade. Vähemasti vabariigi 
keskosast oleme nädala võrra ette 
jõudnud.

See, mis mind koos mitmekümne 
ülikoolikaaslasega mõneks ajaks 
Tartust eemale viis, oli Pärnus toi
munud EÕM-i rühmakomandöride 
seminarlaager. Arvata 300 koman
döri ümber 420-st oli kokku tulnud.

Väga tihedad loengupäevad andsid 
vaid korraks mahti välja uudis ta
ma minna, kuidas selle kevadega 
lood on, ja  vaadata  K. Saja «Puu- 
tuvisid» draamateatris . Küllap se
minariga suvine töö võidab, eeskätt 
oli see algajatele komandöridele 
kasulik.

Peale meie oli möödunud ja ka 
ülemöödunud nädalal ülikooliskäi- 
jate arv veel ettevalmistusosakon- 
nagi võrra väiksem. Alates esmas
päevast ollakse vaheajalt tagas i ja  
teine pool eelülikoolist võib värske 
jõuga alata.

Kuid ülikoolis juhtus vahepeal 
mõndagi põnevat. Lõpukursuslaste 
meeli hoidis pinevil suunamine. 
Nüüd ön see enamikul seljataga. 
Kes rahul, kes mitte; kes süüdis
tab iseennast, kes plaani, kes kedagi 
kolmandat.

Toimetusele tuli teade, et TRÜ-s 
R. Matiseni, J. Salmi, E. Teetsovi 
ja  E. Otsi poolt väljatöötatud at- 
mosfääriioonide regis traator tunnis
tati NSV Liidu Ministri te Nõukogu

Leiutiste ja  Avastuste Komitee poolt 
leiutiseks. Aparaati kasutatakse a t
mosfääriõhu ioonse koosseisu uuri
miseks kõrgenenud niiskuse t ingi
mustes.

Nädalavahetusel peeti kaks sõp
ruskohtumist: kehakultuuriteadus
konna õppejõududel olid külas kol
leegid MRÜ-st, majandusteadus
kond võttis uues kohvikus vastu 
EPA majandusteaduskonna. Kui õp
pejõududest olid 3:1 paremad küla
lised (korvpallis viik, võrkpallis 
2:0), siis tudengitest jäid 2:0 peale 
võõrustajad.

Eile sai teoks EÜE pressikonve
rents,  et see aga lehe tegemise ajal 
alles ees seisis, saavad need, kes 
ise kohal ei käinud, sellest pike
malt kuulda järgmise lehe kaudu.

Tänavukevadise ÜLKNÜ 60. ja 
TRÜ ÜTO 30. aastapäevale pühen
datud ÜTÜ konverentside sarja avas 
arstiteaduskond 6. ja  7. aprillil, 14. 
aprillil kl. 16 algab bioloogia-geog- 
raafiateaduskonna konverents. Kõik 
on oodatudl ESTER SANK

Kõigepealt palju õnne! NSV Lii
du  Teaduste Akadeemia medaliga on 
autasusta tud jälle ka ühte TRÜ üli
õpilastööd. Kuidas Moskvas läks?

«1. märtsil kutsuti mind NSV 
Liidu TA üldkogu aastakoosoleku
le. Seal anti kätte 4 medalit üli
õpilastööde eest ja  5 noortele tead
lastele. Samuti jagat i  välja suured

Tee 
tunnustuseni

nimelised medalid. Kuidas läks? 
Huvitavalt muidugi. Koos olid ju 
kuulsad akadeemikud ja korrespon
dentliikmed. Medali andis kätte TA 
president A. Aleksandrov ise.»

Ja preemia saanud töö. Oli see 
nagu ikka kursuse- ja diplomitöö 
järg?

«Ei. Kursusetööd olid hoopis te i
sest ainevallast. Õppisin individu
aalprogrammi järgi,  mida juhendas 
ajaloodoktor Raimo Pullat.  Tema 
juhendas ka diplomitööd «Mõnin
gaid muutusi Eesti NSV m aarah
vastiku sotsiaalse struktuuri aren
gus arenenud sotsialismi perioodil 
(1959— 1970)». Niisugune teema tu 
li iseendalegi ootamatult.  Töö saa 
deti edasi ÜTÜ võistlustööna vaba
riiklikule konkursile, kus sai I ko
ha, ja  üleliidulisele konkursile, kus 
anti medal. Teise medali sai Miia 
Tammeorg. Üldse anti välja 350 
medalit. Sellest hulgast valiti välja 
15 tööd NSV Liidu TA ekspertko

misjonile, kes esitas akadeemia pre
siidiumile 5 tööd. TA medali vääri
liseks tunnistati 4 võistlustööd (2 
üliõpilast Novosibirskist, 1 Mosk
vast ja 1 Tartust). Need andmed 
on pärit ÜLKNÜ Keskkomitee üli
õpilasosakonna juhata ja l t  S. Pusto- 
voitilt. Eriti tõstis ta esile seda, 
et TA medali on saanud juba 
kolm TRÜ üliõpilast (esimesed olid 
M. Saarma ja  A. Pork).»

Pikk ja keeruline tee rnedalini. 
Aga missugused probleemid endale 
selle töö juures kõige enam huvi 
pakkusid?

«Kas või näiteks rahvastiku, seal
hulgas muidugi ka maarahvastiku 
mehaaniline liikumine. Üks asi on 
arvata, et teame, oleme lugenud, 
teine asi on ise materjali uurida, 
järeldusi teha. Abi sain ka ülikooli 
majandusgeograafia  kateedrist dots. 
A. Marksoolt jt. Materjali kogusin 
veel tervishoiu, haridus- ja  KKEH 
ministeeriumidest ning ka EPA a r 
hiivist. Ühe põhirõhuna käsitles töö 
maaintelligentsi kohta ja koosseisu, 
selle struktuuri nihkeid. Meil suu
reneb näiteks pidevalt põllumajan- 
dusintelligents, õpetajaid ja arste 
on meal aga vähemaks jäänud, kui
gi nende kvalifikatsioonitase on

tõusnud. Huvitav oli võrrelda meie 
maarahvast teiste Balti li iduvaba
riikide ja NSV Liidu m aarahvast i
kuga. Näiteks Leedu maarahvastiku 
haridustase on meie omast suhteli
selt kõrgem. Ei oleks ju seda arva
nud.»

Missuguseid raskusi töö juures 
ette tuli?

«Mingeid erilisi takistusi ei ol
nud. Ka vene keeles kir jutamine läks 
päris hästi, kuigi tegin seda esi
mest korda. Olin siinsamas sotsia
lismi perioodi ajaloo sektoris sta- 
žööri- ja  diplomipraktikal. R. Pullat 
on selle sektori juhataja . Kui min
gi küsimus tekkis, sain alati sekto
rist abi.»

Kas võistlustöö teema edasiuuri- 
mine jätkub?

«Praegune teema käsitleb ENSV 
agraartööliste arengut arenenud sot
sialismi perioodil, nii et osaline kok
kupuude on olemas.»

URMAS SÕGEL on praegu Aja
loo Instituudi sotsialismi perioodi 
ajaloo sektori nooremteadur. Üli
kooli lõpetas kiitusega ajaloolase- 
sotsioloogina 1976. aastal.

Intervjueeris VARJE SOOTAK

Koos olid 
lõpetajad

A lm a mater'i sidemed oma endiste 
kasvandikega on eluliselt vajalikud 
nii ülikoolile kui vilistlastele. Aja- 
loo-osakonnal on välja kujunenud 
tava kutsuda lõpetanuid kokku kaks 
korda viisaastaku vältel. V iisaasta
ku alguses toimüb suur, s. t. kõigi 
lõpetanute kokkutulek, viisaastaku 
keskel aga viimase 6—7 lennu, s. t. 
nooremate lõpetajate kokkusaamine.

Seda plaani on edukalt ka ellu 
viidud. 1976. a. kevadel toimus suur 
kokkutulek, käesoleva aasta 1. ja  2. 
aprillil aga 1970. aastatel lõpeta
nute kokkusaamine, mis algas ple
naaris tungiga  aulas.

Plenaaristungi avas ülikooli tea
dusprorektor prof. H. Metsa, an 
des lühikese ülevaate TRÜ üles
annetest teadustöös ja noorte spet
sialistide koolitamisel. Prorektor 

(Järg  4. lk.)

Ideeline kasvatustöö efiektiivsemaks
Ülikooli parteiaktiivi koosolek teemal «TRÜ parteior

ganisatsiooni ülesannetest ideelise kasvatustöö efektiivsu
se tõstmisel NLKP XXV kongressi otsuste valguses» pee
ti eelmisel kolmapäeval aulas. Ettekande kongressijärgse 
perioodi ideelis-poliitilisest kasvatustööst pidas EKP TRÜ 
komitee sekretär dots. ADVIG KIRIS.

«Spetsialisti ettevalmistamine kõrgkoolis on pa lju tahu
line protsess, milles peavad orgaaniliselt liituma sügava
te ja hästi kinnistunud erialaliste teadmiste andmine, kom
munistlike ideelis-poliitiliste veendumuste kujundamine ja 
teadusliku töö oskuste andmine. Protsess hõlmab nii õp
petöö käigus tehtavat kasvatustööd kui ka õppetöövälist 
kasvatamist ja  saab olla efektiivne vaid siis, kui ta  on 
kompleksne, on oma üksikkomponentides tihedasti läbipõi
munud tervik, kus oma eriala hästi omandanud spetsialis
tis poliitilise, tööalase ja kõlbelise kasvatustöö tulemusena 
arendatakse välja  kõik need ideelis-poliitilised, tahtelised, 
eetilis-moraalsed ja muud iseloomujooned, mis on omased 
aktiivsele ja  oma ideede õigsuses veendunud kommunismi
ehitajale». •

Ülikoolis sõltub kasvatustöö mõju, tema efektiivsus ja 
kvaliteet eelkõige selle töö parteilise suunamise tasemest, 
vormidest ja meetoditest, oskustest jõuda iga õppejõu, 
teenistuja ja  üliõpilaseni. Niisama suure tähtsusega on 
ka parteitu aktiivi õige rakendamine, valik, kasvatamine.

Õppejõudude kaadri ideelis-poliitiline kasvatamine toi
mub ülikoolis marksismi-leninismi ja  teoreetilis-filosoofi- 
liste seminaride kaudu. Sügisel alustab kõrgkoolide osa
konnas õppetööd viimane grupp õppejõude, kes esmakord
selt sellesse osakonda suunatud. Seejärel tuleb osakonna 
programm ümber töötada, et alustada uut ringi.

Ülikoolis töötab praegu 31 teoreetilist seminari 818 osa
võtjaga ja 19 poliitringi 470 osavõtjaga. Nende töö on 
kulgenud igati plaanipäraselt.  Ettekandja pidas vajali
kuks, et propagandistideks oleksid nii seminarides kui rin
gides tuleval aastal ainult kommunistid.

Üliõpilaste ideoloogilise kasvatustöö tulemused sõltu
vad suuresti sellest, missugune on kommunistide paigu
tus ülikooli kollektiivis. Üle poole õppejõududest on kom
munistid, kuid teaduskondades ja kateedrites ei ole jagu 
nemine veel kaugeltki ühtlane. Teaduskondades, kus kom
munistidest õppejõude on vähem, peaksid just nemad roh
kem osa võtma ideelis-poliitilisest kasvatustööst. Järelkasv 
tuleks loomulikult komsomoliorganisatsiooni kaudu.

A. Kiris rõhutas, et eelnevast ei saa teha järeldust, nagu 
oleks ülikooli parteikomitee tegelnud vähe komsomoliorga
nisatsiooni parteilise juhtimisega. Seda töölõiku on peetud 
äärmiselt tähtsaks, lähtudes L. Brežnevi mõttest: «Kõrge
mate õppeasutuste parteikomiteed töötavad seda eduka
malt, mida tihedamad on nende sidemed komsomoliorga
nisatsioonidega, mida paremini nad süvenevad nende ellu, 
a itavad neid nende tegevuses.» Ülikooli parteikomitee on 
lähtunud eeldusest, et TRÜ komsomoliorganisatsioon on 
teovõimeline ja poliitiliselt tugev organisatsioon, kes ei 
vaja väiklast hooldamist,  tema töö detailidesse sekkumist, 
veel vähem aga  tema organite eest töö ära  tegemist või 
temalt vastu tuse enda peale võtmist. Ei ole kahtlust , et 
just komsomoli parteil ise juhtimise tugevnemise, komso- 
molikaadri õige valiku ja pa igutusega on komsomolitöö 
ülikoolis m uutunud sihipärasemaks, sisulisemaks ja as ja 
likumaks, poliitiliselt printsipiaalsemaks. Rohkem kui 
kunagi varem on pööratud tähelepanu õppetööle, tänu sel
lele on ka viimaste aastate  õppeedukus pidevalt tõusnud. 
Esmane ülesanne kõrgkoolis tehtavas kasvatustöös on 
suunata  üliõpilasi eriala põhjalikule omandamisele, mis 
pole a g a  võimalik ilma õppetöösse tõsise suhtumise kas
vatamiseta , õppedistsipliini süvendamiseta, sügavate  töö
harjumuste omandamiseta. Seetõttu peavad need asjaolud 
pidevalt kommunistide vaateväljas olema.

Ideelis-poliitilist kasvatustööd ülikoolis planeeritakse põ
hiliselt kahes vormis: ülikooli ja  teaduskondade parteior
ganisatsioonide töös ning ülikooli ja  teaduskondade kas
vatustöö kompleksplaanides. Esimene plaan hõlmab kogu

kollektiivi pikemat perioodi, teine määrab kindlaks ideeli
se kasvatustöö ülesanded ja nende realiseerimise üliõpi
lase kujunemise protsessis kõrgharidusega spetsialistiks. 
Niisugust planeerimist on kasutatud juba pikema aja  jook
sul. Tulemused on kinnitanud selle sammu õigsust.

Ideeline kasvatustöö toimub ülikoolis kahes põhilises 
vormis — aineõpetuse kaudu ja õppetöövälises. Humani- 
taarteaduskondades on erialadistsipliinide osa ideelises 
kasvatustöös tunduvalt suurem kui reaalteaduskondades. 
Siit tulenevalt langeb põhirõhk aineõpetuse kaudu tehta
vas ideelis-poliitilises kasvatustöös ühiskonnateadustele, 
mille õpetamine toimub praeguste õppeplaanide kohaselt 
pidevalt kogu stuudiumi vältel. Ühiskonnateaduste kateed
rid on juhindunud oma töös tulemusrikkalt NLKP XXV 
kongressi ja  NLKP Keskkomitee mitmetest otsustest.  Väl
jaspool õppetööd on korraldatud konkursse ja viktoriine, 
juhitakse noorte lektorite kooli, uuritakse üliõpilaste kom
munistliku kasvatuse probleeme, ühiskondlik-poliitilist 
praktikat. Edukalt on meie üliõpilased osa võtnud ka va
bariiklikest ja  üleliidulistest konkurssidest.  Viimaste aas 
tate jooksul on EKP TRÜ komitee jä lginud pidevalt ühis
konnateaduste kateedrite ja  parteiorganisatsiooni tööd 
ning arutanud seda kahel korral. Vastuvõetud otsused on 
olnud abiks kitsaskohtade kõrvaldamisel. Kateedrite partei
organisatsioon on aktiivselt sekkunud esilekerkivate prob
leemide lahendamisse ja ilmutanud vajalikku tähelepanu 
ideelis-pcüitilise kasvatustöö efektiivsuse tõstmisele.

Õppevälise kasvatustöö parteiline suunamine ja juhti
mine toimub TRÜ-s põhiliselt vahetult parteiorganite, kom
somoliorganisatsiooni, kasvatustöö prodekaanide ja kursu
sejuhendajate kaudu. Nendes teaduskondades, kus nime
tatud prodekaanid kuuluvad teaduskonna parteibüroosse, 
on nad parteibüroo poolt tehtava kasvatustöö vahetud 
realiseerijad.

(Järgneb.)



Rahvakontrollikonverents
22. m ärtsil peeti au las  2 aastat pärast rahvakontrolli peagrupi ja  

teaduskondade gruppide valim isi TRÜ õppejõudude, ü liõp ilaste  ja  tee
nistujate järjekordne üldkoosolek. Aruande tehtud tööst esita s TRÜ 
rahva^on+rolllgrupl esim ees dots. ALBERT PALTSER. Avaldam e selle  
(ühendatult.

26. aprillil 1976. aastal valitud rahvakontrolli peagrupis te 
gutseb praegu neli alalis t sektorit.

õppe- ja  teadusliku tegevuse kontrollimise sektor (juhatab E s
ter Rahi) on peatähelepanu pööranud õppeprotsessi o rgan isa t
sioonilist külge reguleerivate  eeskirjade järgimise kontrollile 
ning ka teadusliku tegevuse efektiivsust tagava te  abinõude ellu
viimise kontrollile. On kontrollitud koos ülikooli ametiühinguko
mitee õppe- ja  teadusliku töö sektoriga kõikides teaduskondades 
üliõpilaste osavõttu loengutest ja  muudest auditoorse töö vor
midest, samuti ka õppejõudude ilmumist loengutele. Kokku kont
rolliti 116 kursust ja õpperühma. Üliõpilaste loengul käimisega 
võib rahule jääda  ajaloo-, majandus- ja  bioloogia-geograafiatea- 
duskonnas. Palju  puudujaid oli aga  kehakultuuri-, filoloogia- 
ning füüsika-keemiateaduskonnas. 116 kontrollimisel ilmnes, et 
üliõpilaste osavõtu protsent loengutest, seminaridest ja  prakti
kumidest oli 76. Ei saa pidada rahuldavaks, et ligemale vee
rand meie üliõpilaskonnast ei võtnud kontrollimiste ajal audi- 
toorsest õppetööst osa. Küllaltki palju on loengule hilinejaid, 
õppejõudude distsipliin oli enam-vähem korras_. Ainult 
filoloogiateaduskonnas ei ilmunud kontrollitaval päeval ko
hale .kaks õppejõudu. Korralikult ei täideta rühmapäevikuid. 
Mõnedel rühmavanematel polnud päevikuid kaasas ja hilisem 
kontroll dekanaatides näitas, et iga kord ei kan ta  kõiki puudu
jaid sisse. Küllaltki suur osa üliõpilasi, samuti mõned õppe
jõud ei jä ta  üleriideid garderoobi, vaid panevad need auditooriu
mis laudadele ja  toolidele. Iga kontrollimise kohta koostati õiend 
ja nende alusel koondõiend, mis esitati õppeosakonnale ja  
ametiühingukomiteele. Kõiki dekanaate informeeriti kontrolli tu 
lemustest.

Selle ja  hilisema kontrolli tulemusena võib täheldada õppe- ja 
töödistsipliini mõningat paranemist.  Kuid n.-ö. reserve selle pa
randamiseks on veelgi.

Ka on sektor kontrollinud kaugõppijatega läbiviidavat õppe
tööd. Kontrolli tulemused esitati koos ettepanekutega rektoraadi
le. Need arutati läbi ülikooli nõukogu ja parteikomitee ühisel 
koosolekul ja  fikseeriti nõukogu ja parteikomitee ühises otsuses. 
Kuigi kaugõppe töös on siiski veel puudusi (mõned õppejõud 
ei ole kohal kaugõppijate vastuvõtuks m äära tud aegadel, vahel 
ei kasu ta ta  vabu auditooriume õppetöö planeerimiseks päeva- 
aegadele, vaid hilistele õhtutundidele jmt.),  võib siiski tõdeda, 
et töö kaugõppijatega on meil paranenud. Filoloogiateaduskon
na rahvakontrolligrupi (esimees M. Lauristin) algatusel on rek
to raa t  eraldanud kaugüliõpilastele osa tube meie ühiselamutes 
sessioonide ajaks.

Kontrollitud on teadusliku töö plaanide ja  riiklike kirjastustega 
sõlmitud lepingute tähtajalis t  täitmist.

Sektor on osanud leida jus t  neid probleeme, mille kontrolli
misel ja  lahendamisel on õppetöö kvaliteedi tõstmise seisukohalt 
eriti oluline tähtsus.

Majandusliku tegevuse kontrollimise sektor (juhataja  Eino 
Lainvoo) on töötanud tihedas koostöös majandusosakonna ja  
füüsikaosakonna rahvakontrolligruppidega. Kõige rohkem on m a
jandussektor pööranud tähelepanu materiaalsete väärtuste  hoid
mise, kasutamise ja  amortiseerunud seadmete ning aparaatide 
mahakandmise põhjendatuse kontrollimisele. Võrreldes varasem a
te aasta tega  on tunduvalt paranenud m ateriaa ltehn il ine  baas. 
Samuti on hakatud rohkem tähelepanu osutama sellele, et ei 
tellitaks aparaate  ja  seadmeid, mida pole võimalik paigaldada ega 
seetõttu ka kasutada.

Märkimisväärse panuse andis majandussektor ja  ka füüsika
osakonna rahvakontrolligrupp (esimees Leonid Uibo) oma tege
l u s e g a  füüsikakorpuse valmimisele. Nii mõnedki puudused ja 
vead said õigel ajal kõrvaldatud tänu sektori ja  füüsikaosakon
na rahvakontrolöride tähelepanelikule pilgule. Igati õigustas end 
ka Tartu Linna Rahvakontrolli Komitee ettepanekul ajutise rah- 
vakontrolliposti loomine jälgimaks füüsikakorpuse valmimist. 
Seda tuleks taas praktiseerida Teadusraam atukogu uue hoone 
ehitamise^.

Koos teaduskondade gruppidega on pööratud pidevalt tähe
lepanu elektrienergia ja kütuse ratsionaalsele ja säästlikule ka
sutamisele. Rektori käskkirjaga on moodustatud elektrienergia ja  
kütuse säästliku kasutamise kontrolli ja  juhtimise staap eesot
sas peaenergeetiku Raimund Sakariasega. Kuigi oleme elekt
rienergia ja  kütuse kasutamises saavutanud kokkuhoidu, eriti jus t 
aktiivi kaasatõmbamise teel, esineb ikkagi juhtumeid, kus audi
tooriumid on valgustatud, kuigi kõik on sealt juba lahkunud. 
Ühiselamutes ei lülitata  alati välja elektripliite, kuigi viima
ne kasutaja  on köögist lahkunud jne. Neile väärnähetele peaksid 
senisest suuremat tähelepanu osutam a jus t teaduskondade ralv 
vakontrolligrupid. Teaduskondade komsomoliorganisatsioonid ja 
kasvatustöö prodekaanid peaksid aga kasvatama üliõpilastes 
suuremat vastu tustunnet energiaressursside kasutamise suhtes, 
öe ldu  kehtib ka ühiselamutes ja auditooriumides oleva varaga  
ümberkäimise kohta.

Kuigi majandusosakond ja haldusprorektor Ülo S aag  on tõ
siselt pööranud t ä h e l^ a n u  rahvakontrollilt saabunud signaali
dele ja ettepanekutele ning neid realiseerinud, ei ole suudetud 
siiski kõike ära teha. Rahvakontrolli peagrupi esimees on pide
valt kontrollinud m ajandusalastes küsimustes rektoraadile esita
tud ettepanekute tä itmist ja võib kinnitada, et administratsioon 
on tähelepanelikult suhtunud esinevate puuduste kõrvaldamisse. 
Mis on senini veel tegemata, see ei ole tingitud ükskõiksusest 
või asjade lahendamisega venitamisest , vaid võimaluse puudu
misest teha kõike korraga, öe ldu  kehtib ka sanitaar- ja  olme- 
sektcri reidide alusel tehtud ettepanekute kohta. Sanitaar- ja  ol- 
mesektor (juhatab Ülo Arend) on pidevalt kontrollinud san i
taar- ja  hügieenieeskirjade täitmist ühiselamutes, sööklas, koh
vikutes ja  einelaudades. Kuigi ühiselamutes on elamistingimused 
paranenud, pole veel korras siiski kõik. Lahendamata on näiteks 
sooja vee kasutamise, pesu kuivatamise, desinfektsiooni ja  desin- 
sektsiooni, sanitaarremondi ning mõned muud küsimused. Ole
masolevate võimaluste piires lahendatakse neid siiski pidevalt.

Ühiselamu elanikud ise peaksid samuti olema tähelepaneliku
mad sanitaar- ja hügieenieeskirjade järgimise suhtes.

Rahvakontrolli organisatsioonilise töö sektor (juhatab Harri 
Kärtner) on peamiseks oma töös pidanud teaduskondade rah 
vakontrolligruppide organisatsioonilist suunamist dokumentat
siooni vormistamise ja  korrashoiu, gruppide töö avalikustamise 
ja muudes sellistes küsimustes.

Teaduskondade gruppide tööst räägiti  põhjalikult veebruaris- 
märtsis toimunud teaduskondade üldkoosolekutel. Gruppide a ru 
anded olid asjalikud ja koosolekud nõutaval tasemel. Ülesandeid 
on täidetud korralikult. Side teaduskondade gruppide esimeeste 
ja  peagrupi vahel on pidev.

Kogu ülikooli rahvakontrolli tööd on pidevalt suunanud ja juh 
tinud EKP TRÜ Komitee.

Ülikooli rahvakontrolligrupp tunnistab, et tehtu kõrval on nii 
mõndagi sellist, mida oleks tulnud veel teha või teha paremini. 
Sõna võtsid V. Kiis, M. Lauristin, V. Mandel, M. Salundi, 
L. Uibo, A. Kiris ja E. Kuld.

On nagu ootamatu kirjutada õpet
lase ning pedagoogi juubelist, kes 
kuidagi ei näi juubeliealisena, kes 
on täis nooruslikku indu ja tarmu, 
kelle sõnavõtud on nooruslikult 
värsked. Kes on näinud alles äsja 
Aino Valmetit tudengite eesreas 
murdealadel kilomeetreid matkamas, 
makk ühes käes, raske portfell tei
ses n ing kandekott r ihm aga õlal, 
see ei suuda uskuda, et on möödu
nud siiski aastaid tollest ajast, kui 
praegune dotsent oli ise üliõpilane. 
Kas ÜTÜ eesti keele ja soome-ugri 
keelte ringis või muudel noorte üri
tustel on Aino Valmetil alati olnud 
oskust olla noorte seas nendevanu- 
sena ning neid huvitavateks harras
tusteks. kaasa tõmmata. Loengutel
gi on Aino Valmet püsinud iginoo
rena. Suur pedagoogistaaž pole teda 
teinud koolmeisterlikuks, vaid ta 
on ikka jäänud loovaks õpetajaks. 
Nooruslikugi inimese juubelipäeva 
ei saa aga kummatigi eirata, sest 
kalendriandmed nõuavad seda. Neil 
andmeil on Aino Valmet sündinud
5. aprillil 1928. aastal. 1947. aastal 
lõpetas ta Pärnus keskkooli ja  as
tus samal aastal TRÜ ajaloo-keele- 
teaduskonda, kus ta valis oma eri
alaks eesti keele. Sellest a jas t on ta 
pidevalt jäänud meie ülikoolile oma
seks. 1952. aastal eriala õpingud lõ
petanud, ei saanud Aino Valmet 
TRÜ-st eemalduda. Ta suunati as
pirantuuri valmistuma eesti keele 
kateedri õppejõuks. Ülikoolil ei tu l
nud temas pettuda. Juba 1956. aas 
tal kaitses ta kandidaadiväitekirja 
«Pluurali partit iiv eesti vanemas 
kirjakeeles». Aspirantuuris ennast 
täiendades ja väitekirja valm ista
des oli Aino Valmet ühtlasi kesk
koolides pedagoog, alguses Pärnus 
ja siis Tartus. 1953. aasta  sügisel 
anti talle eesti keele kateedris üles
andeid ja 1955. aasta  sügisel m ää 
rati ta  samas kateedris õpetajaks, 
1963. aasta  sügisest vanemõpeta
jaks. 1967. aastast  on ta  eesti keele 
kateedri dotsent. Aastail 1972— 1974 
oli Aino Valmet NSVL KKEH Mi
nisteeriumi poolt komandeeritud 
Soome õpetama Oulu ülikoolis eesti 
keelt ja kirjandust.

Aino Valmet on TRÜ-s olnud õppe
jõuks 25 aastat. Selle pika aja vältel 
on ta pidanud loenguid ja sem inare 
eesti kirjakeelest, eesti keele ajaloost, 
m urdeist, tõlkeprobleem idest, keelefilo
soofia küsim usist ning m uustki. Ta on 
õpetanud ka tänapäeva eesti keelt eesti

Aino Valmeti 
juubeliks

filo loog id ele  Ja venekeelsetele eri tea 
duskondade ü liõp ilaste le. Alati on tal 
olnud juhendada kursuse- ja  diplom i
töid. Aino Valmet on ikka olnud selline  
pedagoog, kes om a õppetööga on otse
selt seostanud uurim istegevuse: tem a  
loen gu test on kujunenud mitmed tea
dustööd ja oma uurim uste uusi tu le 
m usi on ta esitanud audioorium is. Sel
lepärast saab ainu lt s iis  õ lge  käsitu se  
tem a tööst ja  teg ev u sest, kui vaadelda  
teda lahutam atu pedagoog-õpetlasena.

Aino Valm etil on suuri teeneid eesti 
keeleteaduses ja pedagoogikas selles , et 
ta on olnud väsim atu m urdeuurija ning  
väsim atu lt valm istanud m urdeuurijaid. 
Igal suvel on ta mõne üliõpilasrühm a- 
ga m urdealadel, eriti ju st Lääne-E estls, 
kuhu ulatuvad tem a enese isa- ja  em a
poolsed iuured. On m etood iliselt õ lge , 
et dialektoloog harrastab kõigepealt 
neid murdeid ja murrakuid, m is on ta l
le  olem uselt k õ ige lähem ad. Kuldas 
Aino Valmet on kaasa elanud dialekto- 
loogiam atkadele, se lles t ju tustavad lau 
sa põnevad kirjutised ajakirjades ja 
ajalehted es n ing lühem ad eriuurim used  
«Kodumurdes» ja Emakeele Seltsi Aas
taraam atus.

Aino Valmetl kandidaadiväitekiri on 
trükiolude tõttu jäänud seni tervikuna  
ilm um ata. Otse väitekirja ainetel on 
aga ilm unud mitu pikem at uurim ust, 
nagu «Pluurali partitiiv eesti kirjakeele 
algusperioodil (1524—1686)» (TRÜ Toi
m etised 117, 1962), «Pluurali partiillv  
XVII sajandi lõpu eesti kirjakeeles»  
(Em akeele Seltsi Aastaraam at 9, 1963), 
«Zum Gebrauch der Numeri im Estni
schen» (C ongressus Tertius Internatio
n a l l y  Fenno-U gristarum  . . ., 1975) ine. 
Eesti vana ja vanem  kirjakeel on üldse  
olnud Aino Valmetl harrastuste lemmik
alaks, m illes on palju s e ll is t  o lu list, 
mida tänapäeva keel el kasuta, aga  
võiks taas kasutada. Tähelepandavad  
on eriti k irjutised «Gösekcni sõnaraa

m atust» («Keel ja  Kirjandus» 196(1), 
««Lühhlke öpp etus»  kee’e llses t küljest»  
(«K eel ja Kirjandus* 1966), «Märkmeid 
17. sajandi ja  18. sajandi a lgu se  eesti 
juhulau lude keele sõnavara kohta»  
(E m akeele S eltsi Aastaraam at 14—15,
1969) jne. B ib liograafiliseks haruldu
seks saanud bib liofiilne V. A lttoaga  
koos üllitatud «17. sajandi ja  18. sa jan
di a lg u se  eestikeelne juhuluule» (1973) 
on _parim teos om a ala lt.

Kõneldes Aino Valmeti pedagoogite
gevu sest öeldagu veel seda, et ta  on 
venekeelsetele ü liõp ilastele  koostanud  
vajalikke õppevahendeid. Tema koosta
tud on «M editsiinialaseid tekste eesti 
keele öp p iia i’e» (19G4, 1968 ja 1973). 
Koos E. Turu ja E. U uspõllu ga  on 
koostatud «Fest! keele teksle  ja harju
tusi vene ü liõpilastele»  (1974). Ta on 
ühtlasi koostanud eesti keele program 
me ja  juhendeid keelealaste  sem inarl- 
ja kursusetööde koostam iseks (1967,
1970).

Aino Valmet on olnud aktiivne 
teaduse levitaja. Ta on esinenud 
väga mitmetel üleliidulistel konve
rentsidel ja rahvusvahelistel fenno- 
ugristide kongressidel, kus ta  on 
suure publiku ees rääkinud peami
selt eesti kirjakeele arenemisseika- 
dest ning omapärast. Kui 1970. aas 
tal oli Tallinnas III rahvusvaheline 
fennougristide kongress, avaldas 
Aino Valmet koos U. Kolgi ja  
R. Ritsinguga rahvusvaheliselt tun
nustatud kogumiku «Leegajused. 
Soome-ugri rahvaste laule», mis on 
ainulaadne teos omal alal.

Kui pidevalt on Aino Valmet jä l
ginud soome-ugri ning muualastki 
lingvistilist kirjandust, seda osu ta 
vad tema arvukad arvustavad kir
jutised ajakirjades. Tema a rvustu
sed on selle poolest väärtuslikud, et 
neisse on arvustaja lisanud oma 
veendeid ja mõtteid, mis üldiselt on 
ikka olnud õiged.

Vist üsna vähestele on teada, et 
Aino Valmet on ka ise tõlkinud 
soome kirjandust eesti keelde. Kui 
ta poleks seda teinud, poleks ta osa
nud olla pädev tõlkeprobleemide kä
sitleja oma loenguil ja  harjutustel.

Aino Valmetil on olnud tarmu 
veel paljukski. Ta on olnud teadus
konna ametiühingu büroo esimees, 
üleliiduliste ametiühingu konverent
side delegaat,  UTU eesti keele ja 
soome-ugri keelte ringi juhendaja, 
arvukate komisjonide liige jne.

Aino Valmeti kolleegid ja  õpila
sed soovivad üksmeelselt, et ärgu 
kahanegu tema tööind ega tarm. 
Olgu tal selleks tugev tervis ning 
püsiv matkahimu!

PAUL ARISTE

Viis küsimust viiest aastakümnest
Ф Lugupeetud kolleeg! Sa as tu 

sid ülikooli rahanduse erialale, lõ
petasid selle ja  töötasid aastaid rah
vamajanduses juhtiva spetsialistina. 
Kas praegu õppejõuna võid eristada 
traditsioone, mis on kujunenud ra- 
handusüliõpilastel ja  iseloomusta
vad just selle eriala noori?

Rahandus on rakendusmajandus- 
teaduste hulgas üks laiema profiili
ga erialasid ja rahandusspetsialis- 
tid puutuvad kokku peaaegu kõigi 
ühiskondliku ja majanduselu a la 
dega. Siit on nähtavasti  pärit ka 
noorte rahandusspetsialistide lai te- 
gevushaare, mis on neid viinud 
juhtivatele  positsioonidele paljudel 
elualadel, peale puht rahandustöö 
ka haldusalal ja tootvates m a jan 
dusharudes. Selle laia silmaringi 
traditsiooni jätkumist tahaks näha 
meie üliõpilastel ja  lõpetajatel ka 
edaspidi.

& Sa astusid teadusse juba tun 
nustatud  ja staažika majandusspet
sialistina, ehituse peaökonomistina. 
Kas rakendusrahandusteaduse eda
siviija peabki enne pikemat/ aega 
«praktikas küpsema»?

Rakendusrahandusteadus nagu 
iga teinegi rakendusteadus ei saa 
areneda ilma küllalt tiheda kontak
tita praktikaga. Seepärast on kind
lasti kasulik, kui rahanduse alal te 
gutsevad teadlased on praktikas 
töötanud. See ei lase neil muutuda 
liiga elukaugeks. V äga pikaaegne 
praktil ine töö, kui ta  on täiesti la
hus teadustööst, kipub inimesele 
peale suruma tea tavat alalhoidlik
ku šablooni, mida on hiljem raske 
murda. Liiga pikk praktiline «küp
semine» ei ole seepärast alati kasu-

Arno Susile

lik.
#  Kas «AJS-rahanduse» problee

mide aktuaalsus kasvab?
Peaks kindlasti kasvama, sest r a 

handussuhted muutuvad üha mit
mepalgelisemaks ja  majanduslikud 
ülesanded üha pingelisemaks. Kui 
juhtimistöö tehnilist külge ei anta 
üle masinatele, ei suuda varsti ka 
kõige võimekamad juhid oma üles
annetega rahuldavalt toime tulla. 
Automatiseeritud juhtimissüsteemi
de väljatöötamise eelduseks on aga 
juhitavate  protsesside olemuse põh
jalik uurimine, mis annab hulga uut 
informatsiooni ka juhtimistöö sisu
liseks täiustamiseks. Selline uuri
mine aitab paremini juhtida ka 
siis, kui kasutatakse traditsioonilisi 
juhtimismeetodeid.

#  Olid tudengipõlves ÜTÜ akti
vist, tegid teaduslikke töid. Nüüd 
tõi Sinu juhendatud võistlustöö Tar
tusse üleliidulise konkursi diplomi.

Potentsiaalseid aktiviste jätkub. 
Küsimus on selles, kuidas ku junda
da igast sellekohaste võimetega üli
õpilasest tegelik üliõpilasteadur, kes 
ei põlga ka teadustöö pahupoolt: 
tüütu t ja  tülikat andmete kogumist 
ja  sorteerimist ning mõnede pers
pektiivsetena tunduvate ideede luh- 
taminekut. Seda me ei saavuta  ei 
moraali pealelugemise ega kroonu- 
ürituste korraldamisega, vaid selle
ga, et teeme oma teadusala om a
enda esinemisega huvitavaks.

Ф Sa oled teinud ametiühingu- 
tööd nii majanduspraktikas kui ka 
teaduskonnas. Milles on ühist ja 
milles erinevusi?

Nagu iga muu ühiskondlik töö, 
on ka ametiühingutöö omajagu va
jalik ja  omajagu tänamatu. Hea, 
kui saad selle olul midagi asjalik
ku korda saata. Ametiühingutöö põ
hiülesanded on ühesugused igal 
pool. Tootmisettevõtteis on vahest 
ainult olulisemal kohal tootmise 
abistamine ja töötajate heaolu eest 
hoolitsemine, kõrgkoolis aga kasva
tustöö. See erinevus tuleneb asu 
tuste põhiülesannetest, ühtedes toot
mine, teistes õpetamine ja  kasvata
mine.

Lõpuks luba kolleegide nimel soo
vida Sulle edu ja jaksu kõigiks et
tevõtmisteks, esialgu lähemaks viie
kümneks aastaks.

Küsitles VAMBOLA RAUDSEPP

Komsomolikroonika
2. aprillil lõppes Viitnal vabarii

gi kõrgkoolide komsomoliaktivisti- 
de seminarlaager. Seljataha jäi neli 
tempokat päeva täis pingelisi a ru t
lusi, kaasakiskuvaid sõnavõtte  ja 
sisukaid kohtumisi. Külas käisid 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esi
mehe asetäit ja  A. Green, ELKNÜ 
Keskkomiteest D. Visnapuu jt.

4. aprillil sai ELKNÜ TRÜ ko
mitees soovituse NLKP liikmekan
didaadiks astumiseks Alar Külm 
(keemia II).  ÜLKNÜ liikmeks võeti 
Ave Maremäe (TRÜ teenistuja).

Arutati sõpruspäevade etteval
mistamist, mis toimuvad 18.—23. 
aprillini. Päevad tulevad tihedad, 
kuid üle 3 ürituse päevas ei ole pla
neeritud. Majutamisküsimustes 
oodatakse abi ühiselamutelt. Täp
sem informatsioon, s. t. ürituste a ja 
kava ilmub järgmises lehes.

Komsomolidokumentatsiooni olu
kord on paranenud, kuid liikmemak
sude õigeaegne tasumine on endi
selt valulaps. Päevakorras on töö 
mittekommunistlike noortega.

Venia legendi
Dots. kt. Kalle Velskeri loeng 

«Statis ti lise mõtteviisi arendamine 
koolis» toimub 14. aprillil kl. 14.15 
Vanemuise 46 aud. 335.

ÜLO LUMISTE, 
matemaatikateaduskonna dekaan

KARATEDISKO

neljapäeval, 13. aprillil kell 19.30
noortemajas «Sõprus». Film.



t£!zs tõsine rafw a  
eestvedaja

23. m är ts  1878 tähistab eesti a ja 
kirjanduse ajaloos pöördelist mo
menti — sündis eestikeelse perioo
dilise väljaande uus kvaliteet, võit
lev, kaasaegses mõttes poliitiline 
ajaleht «Sakala».

Ajal, mil «Sakala» ilmuma hak
kas, seisis selle toimetaja C. R. J a 
kobson juba rahvusliku liikumise 
demokraatliku leeri eesotsas. S aa
nud uue ajalehe näol mõjusa vahen
di rahvuslik-demokraatliku suuna 
võitlusideede levitamiseks ja  kaits
miseks, asus Jakobson seda täie 
pingega kasutama. «Sakala» esime
ses numbris avaldas ta programmi
lise juhtkir ja , millest kostavad ju l
ged ja lootusrikkad noodid: «Vanad 
Sakalased olivad oma vahvuse poo
lest kuulsad, nende priiuse a rm as
tamine oli lõpmata ja  nemad võit- 
lesivad selle priiuse eest viimase ve
re ti lgani. Kui meie nüüd oma a ja 
lehele «Sakala» nime oleme andnud, 
siis oleme sellega tahtnud tunnis
tada, et ka meie jäädavas  kindmau- 
ses valguse teed tahame kõndida ja 
viimase elu pilguni ikka õiguse eest 
võidelda . . .»

«Sakala» veergudel kõlavad sel
ged ja konkreetsed poliitilised ja 
majanduslikud nõudmised, mis sei
sid tollase võitluse tulipunktis: soo
dustada talude päriseksostmist , 
m äära ta  kindlaks talude ostu- ja 
rendihinnad, saavutada  eesti ta lu 
rahvale balt isakslastega võrdsed õi
gused. Oluline osa «Sakala» prog
ram mist oli võitlus religiooni ja  
kiriku mõju ning võimu vastu, il
maliku, rahvale igati kättesaadava 
tõelise hariduse eest, rahvusliku kul
tuuri arengu eest.

Ajalehe kui kollektiivse propa
g a n d is t  ja  agitaatori ning massi
de organiseerija osast,  mida V. I. 
Lenin hiljem nii ilmekalt rõhutas, 
võime rääkida ka «Sakala» puhul. 
Tutvustades ja propageerides oma 
nõudmisi, õhutas «Sakala» rahva
hulki võitlusse nende eesmärkide ni

mel, mitte lootma selles võitluses 
kõrgemalt poolt tulevale abile, vaid 
üksnes iseenese jõule ja mõistusele.

«Sakala» tee polnud kaugeltki si
le. Ajaleht, mis nii ägedalt ründas 
balti erikorda, pidi para tam atult 
heitlema vastastega, kes jagasid 
hoope nii avalikult kui ka selja ta 
gant. Mitmesuguste takistustega 
põrkas Jakobson kokku juba ajale
he asutamisel. Meenutagem ka se
da, et üksnes loa taotlemine lehe 
väljaandmiseks kestis umbkaudu 
kümme aastat! «Sakala» 3. numb
ris' kir jutab Jakobson oma ajalehe
ga seotud raskustest humoorikalt 
ja  mõistu järgmist:  «Oi, armas küla 
vader, küll olivad viimasel ajal S a 
kala väljaandjal rasked päävad. 
Olime lubanud kesk Jaanuar i  kuus 
teele asuda, aga  saapad ei saanud 
sinnamaale valmis ja  kes nüüd ta l
ve ajal palja jalu teele tohib min
na! Olime saapad kätte saanud, seal 
ei toonud rätsep pärgel kuue ära, 
ütles, et Sakala mehed ilma kirju 
nöörideta kuube ei kanna ja nende 
tikkimine tarvitada palju aega. Küll 
oli raske oodata! Viimati olivad 
kõik hilbud käes ja Sakala vä lja
andja pää laest kuni jala tallani to
redas riides nagu tõisedki Mulgid. 
Noh, aitäh Taadile! Nüüd asume
teele! /-----------/ Hakkame juba õuest
uulitsale astuma, seal hüüab vä ra 
va vaht: «Pastoi vana prat! m aja 
peremees ei ole minule veel ühtegi 
nimetanud ja muidu ei tohi ma ke
dagi välja lasta!» Oh sa tuline silk, 
mis nüüd jälle tahad tehal Mis 
muud, kui astu aga tuppa ta g a 
s i . ..»

«Sakala» levik oli oma aja kohta 
tähelepandav. 1882. aastal oli a ja 
lehel tellijaid 4500 ringis, ent luge
jaid oli kahtlemata mitu korda roh
kem. Kinnituseks kasvõi niisugune 
näide toimetaja kir javastusest: «Teie 
kir jutate, et nelja tõise mehega 
kokku Sakalat peate ja  soovite, et

meie paksema paberi võtaksime. 
Muidu olete ajalehega rahul, sest 
iga nädal tulla nii palju lehta ja  
piita, et «süda rõõmu päras t  koh
kuma lööb», aga  paber kuluda hul
ga lugejate näppude vahel ära. Kas 
Teie oma paari kopiku eest ei soo
vi, et meie oma ajalehe pargitud 
hobuse naha peale laseme trükkida, 
et pärast,  kui kõik lugejad läbi on 
lugenud, igaüks veel pool tosinat 
tubli saapaid saaks!» Edasi soovi
tab toimetaja kirja autorile paar 
korda kõrtsis käimata jä t ta  ja  selle 
raha eest endale terveks aastaks 
«Sakala» tellida.

«Sakala» iga nümbri ilmumist 
oodati suure kärsituse ja  huviga, 
ajalehe populaarsus, tema mõju 
kaasaegsetele on väljaspool kah t
lust. Jakobsongi võis rahulolevait 
nentida: «Ning et rahvas meie tööd 
usaldab, seda tunnistavad jälle 
need kakstuhat lugejat,  mis meil jo 
oli, enne kui ajaleht õigeste käimist 
oli alustanud, ning kelle hulk iga 
päevaga kasvab. Eesti rahvas on 
«Sakalat» nii vasta võtnud, et ta 
rõõmsa meele ja  kindla lootusega 
tuleviku poole edasi võib astuda.»

*

Rahva mälu on sõel, millele jä ä 
vad püsima vaid kõige kaalukamad 
terad, mis säili tab järelpõlvedele 
oma aja kõige eredamad nähtused. 
«Sakala» on üks selliseid kultuuri- 
fakte, mille mõju , ulatub juba üle 
terve aastasaja, mis on andnud 
omapoolse jõukohase panuse meie 
ühiskondliku mõtte ning ajakirjan- 
dustraditsioonide kujunemisse ning 
kujundamisse. «Sakala» kaalu meie 
kultuuripildis rõhutab kasvõi seegi 
asjaolu, et seda väljaannet on eesti 
a jakirjanduse ajaloos kõige põhja
likumalt uuritud ning kõige laie
malt tutvustatud.

E P P  WEINRAUCH

( lu ts i (dft ärm ä s  tiiton i jä rg la si
Kagu-Läti Ludza linnast 27 km ca, sünd. 1840. a. Mõtsaküläs) venda Anton Spridzanit (pärit

iõuna pool on sidejaoskond Germi. muistseid eesti regilaule võttis «maaküläst» Vaarkalist) ja  Lud-
Sellest kagu pool asub Germi küla, 1925. a. Emakeele Seltsi fonograa- vigi vennapoega Peetrit aitas
mida lutsi eestlased nimetavad fisse allakir jutanu, kuna Vindzõ tüt- 1940— 1941 Tallinnas haridust
Mõtsaküläks. Möödunud sajandi reit Annalt (sünd. 1891. a. Kirbu- omandada sotsiaalkindlustuse mi-
keskpaiku said Mõtsakülä eestlas- küläs) ja  pojalt Jaan il t  (sünd. nister Neeme Ruus. Anton Spridzan
test tuntuks lellepojad Härmä An- 1893. a. Kirbuküläs) helilindistas langes 1941. a. Nõukogude võimu
ton (Antos) ja  H ärmä Piitre (Piid- regilaulude riismeid dotsent Aino eest. Peeter Germov töötab Riias
re). Antoni pojapoeg Ludvig Ger- Valmet 6. juunil 1971. a. kaubanduse alal.
mov (sünd. 1905. a. Kirbuküläs), Vindzõ Germovi kuues laps Lud- Ludza piirkonna elanikel on aja-
kes praegu elab Mõtsaküläst lääne vjg kinkis 22. augustil 1973. a. Tar- loo vältel olnud kokkupuuteid kõigi
poolt Sprikotovo külas, teab ju tus- tu etnograafiamuuseumi ekspedit- läänemeresoomlastega, läänepool-
tada  järgmist.  sioonile (eesotsas direktor Aleksei sete lätlastega, venelastega, eriti
toon^ias»^6Nad^Usattusi^^v^iüsusvõinfu- Petersoni ja  peavarahoidja Eevi As- valgevenelastega, 300 aas ta t  saks-
dega vastu o llu . Mehed rakendasid ho- teliga) vanaisa Antoni tugitooli, lastega, iile 200 aasta poola voimu-
bused veokite ette  ja  sõ itsid  Ludzast mida hoiti peidus pööningul. Ludvig dega, pikemat aega leedulastega ja
L5u,,na J??0'?, Gr,?!ova met®a: Hä™ ä “ 5  juhtis muuseumitegelased oma sün- juutidega, XVII saj. algul roots-
jõukam akf kui m õnT sUnne^pan* Radle- nikülla Jeesp Jakimenko lese Anto- lastega. Seepärast tuleb lutsi eest-
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laste kohta käivaid andmeid otsi,lasuurtalu  endale ja ajas Härmad M õtsa- eest peatuma jaanud lati e kõigi mainitud rahvaste arhiividest.

SSÜ? . a % Ä 7 " Ä , K  n S Ä m e V t f u Ä s e g i  Va'-
S M  *,aar' ,0lmad'  vas,u И  i.a kV i *  Tartu muuseumile. E ' “ eiAli“  t u t  “ Rillst,

Lisaks L. Germovi ju tu le  olgu  tähen- Jeespi pool olid kainud m1 ^ Vitebskis ja  Mogiljovis leiduvatest
datud, et Oskar Kallas kirjutas 1894 a. ti teadlased peale fll°*°[$ ld® k® arhiividest. Arhiivid võiksid anda
om a teoses «Lutsi M aarahvas», lk. 16: etnograafid Ildlke JaagOSlld, Vilve , , . r . rml i -ц..-
«Pylda va lla  M õdza-külä oli ka enne- K U f  Aino Voolmaa Tiina Võti jt. selgust näiteks Germ kula tekki-
van ast Eesti küla, pilluti aga teoorjuse J mise ajast,  hüüdnimele «Lossman-

P ääsenud teoorjusest, hakkas nl» (enne perekonnanime 'Niko-
m äde Inimesed perekonna nim eks Ger- Vindzõ Germov juba ПООГШепбПа nOV ), «ouiazi» ^ojuiuzi, idll niur
m ov, kodanliku Läti v a litsu se  ajal sei- упгугчП! t^pni^fii^f otsima Тя Га-kus Sulci), ^cSuti» (Sildi) tekki”
of KanaUsdemär1dsUuierma». “Gerraans*’ jT gsi Laadoga lähistele ja  Musta misest, Nirza valla eestlaste pere-

mere maile. Ta omandas väikese konnanime Bul panekust, perekon-
H ärmä Antoni jä rg laste  hulgas maalapi,  kuid ei suutnud kaheksat nanimest Meks ja paljust muust, 

on vähemalt kolm rahvalaulikut,  last koolitada. Nüüd on poja Lud-
Antoni poja Vindzõ (Vincian, Vin- vigi tü tar  Liide arst. Ludvigi naise- PAULOPRIIT VOOLAINE

EÜE - Veel on võimalik 
parandada

Põhiline osa EÜE liikmeskonnast vahetub kahe—kolme aasta 
jooksul. Ühed lahkuvad, võttes endaga kaasa omandatud koge
musi, arenenud kollektiivsustunde. Tulevad teised, kes hakkavad 
uuesti iseenda ja kogu maailma jaoks avastama EÜE-d. Läbi 
aastate  on vaieldud, kuidas peaks välja nägema hea rühm, mil
line peaks olema õige komandör või komissar, rühmajuht?’

Peame tavaliseks, et malevasuvi on talvise komsomolielu loo
giline jätk, et jus t komsomoliorganisatsiooni kaudu muutuvad 
talvised plaanid ja  kavatsused EÜE reaalseks tegelikkuseks. Kuid 
arvude järg i * on tulemused teised. 74,22% malevlastest väidab, 
et komsomoliorganisatsioon pole neid üldse aidanud malevasse 
minekul ega sobiva rühma leidmisel, ja  ainult 6,75% leiab, et 
neid on aidatud. Kui vaadelda eraldi rühma funktsionääre' ja 
lihtliikmeid, on olukord leplikum: 53,33% meistritest ja  35% ko
mandöridest kinnitavad, et komsomol on neid mõningal määral 
ettevalmistusperioodil aidanud. Reamalevlastest jagab sama a r
vamust ainult 17,55%. Eelöeldust selgub, et malevlane tunnetab 
liiga_ vähe komsomoli osa ettevalmistaval perioodil.

Kõrgeimal tasemel on sisse seatud ohutustehnikaalane välja
õpe. Kuid 7,09% malevlastest tunnistab, et nad pole vastavatest 
õppustest osa võtnudki. Õppuste taseme ja  mahuga jääb rahule 
69,03% ning ebapiisavaiks peab neid 6,38% malevlastest . S a
mas tuleb märkida, et 18,75% meistritest, saades võrreldes teiste 
malevlastega_ tunduvalt põhjalikuma ettevalmistuse, ei pidanud 
korraldatud õppusi piisavaiks. Reamalevlastest, kes loomulikult 
rühmas ei vastuta ohutustehnika nõuete täitmise eest, arvab aga 
ainult 4,92%, et ettevalmistusperioodi õppused ei vastanud va
jalikule tasemele. Kas on põhjust tõsiseks järelemõtlemiseks? Ar
van, et on, ohutustehnika õppusi tuleb parandada.

Vaieldamatult parema ettevalmistuse, võrreldes maleva lihtliik- 
metega, saavad rühmade eestvedajad. Kuid kas see väljaõpe on 
siiski piisav, et olla juhiks viieteistkümnele, kahekümnele oma
vanusele kriitiliselt mõtelda oskavale inimesele. Võib arvata, et 
rühmakaaslaste hulgas populaarsuse ja autoriteedi võitmiseks 
vajab iga funktsionäär eelkõige häid isiklikke juhiomadusi, os
kust inimestega töötada, neid juhtida. Kuid tuleks silmas pidada 
seda suurt vastutust, mida iga rühm ajuht võtab enda peale 
juba ettevalmistuste ajal. Oleneb ju paljudest tema tegudest ja 
toimingutest koigi rühmaliikmete suvepuhkuse kordaminek. Kui 
ei olda rahul komandöri, komissari, meistriga, siis ei olda sügi
sel rahul ka kogu malevasuvega. Kui vaatleme rühmaliikmete 
rahulolu oma juhtidega, näeme, et 62,20% malevlastest on täie
likult rahul on meistriga, 51,70% komissariga ja  43,96% koman
döriga. Samas 12,08% malevlastest pole oma komandöriga üldse 
rahul. Kas ei peaks komandöride ettevalmistusprogrammidesse 
olema rohkem lülitatud suhtlemis- ja  juhtimisalaseid teadmisi? 
Parim on muidugi olukord selles rühmas, kus keegi funktsionää
ridest osutub_ ka populaarseimaks ja  autoriteetseimaks isikuks, 
kuid peame todema, et 13,11% malevlastest pidasid rühma auto
riteetseimaks inimeseks kedagi teist, mitte ametlikke eestveda
jaid. 36,50% malevlastest pidasid kõige autoriteetsemaks isikuks 
meistrit, 35,73% komandöri ja  12,08% komissari. Pole tarvis eri
liselt mälu pingutada, et meelde tuletada vaidlusi, mis komis
sari kui rühma funktsionääri paari aasta  eest erilisse valgusesse 
tõstsid. Avaldati isegi arvamust, et komissar kui erakorraliste 
volitustega isik rühmas peaks tä itma «kõrgeima järelvaataja» 
rolli, kelle töö funktsioonidesse kuuluks kõik, alates töö kvalitee
di kontrollist kuni rühmaliikmete ideelis-poliitilise, moraalse kas
vatamiseni. Tänaseks on asjasse selgust toonud «Üliõpilaste ehi- 
tusrühma põhimääruse» neljas punkt, milles sõnaselgelt öeldakse, 
et komissar valitakse rühma koosolekul ja  ta juhib rühma kom
somoliorganisatsiooni t ö ö d ___

Heites pilgu komissari autoriteeti iseloomustavatele arvudele, 
mis on praktiliselt võrdsed mitteametliku liidri omadega, jääb 
ainult küsida, kuidas see erakorraliste volitustega, kuid autori
teeti mitteomav isik oma tööga toime tuleb. Malevarühma saab 
ju juhtida ainult isikliku eeskuju, suure entusiasmi ja  autoritee
diga. Administreerimisega võib ainult vihavaenlasi soetada, rüh- 
majaol inimestel suvepuhkuse ära rikkuda.

Huvipakkuvaks osutusid andmed, mis iseloomustavad tü ta r 
laste sobivust rühma juhtideks. 35,20% malevlastest märgib, et 
tü tarlaps komandöriks ei sobi, kuid komissariks arvatakse tü ta r 
last sobivat 55,50% malevlaste hulgast.  Ainult tühine osa 
(3,28%) arvab, et ka komissariks pole paslik tüdrukut panna. 
Kui vaadelda seda komandöriks mittesobivust soolisest aspek
tist, selgub, et 43,09% noormeestest ei usalda tüdrukuid koman
dörideks. Tütarlapsed aga ise pakuvad välja endi mittesobivuse 
komandörideks ainult 27,32% ulatuses..

* Andmed pärinevad EÜE-76 läbiviidud ankeetküsitlusest.
MART RASK

Toimetuse postist

„Lähen küll“
arvab toimetusse jõudnud kirja autor. Aga kuhu ta siis läheb? 
Ikka malevasse. Sest üks suvi on jälle tulemas ja malevaprob- 
leemid taas aktuaalsed. Kirja autor, kes nimetab end H arry Raa
matuks, heidab Raimu Hansoni malevaartiklile (vt. «TRÜ» nr. 
36, 9. dets. 1977) ette «umbisikulist jutlust». Artiklit pole mõ
tet ümber jutustada. See on malevlastel meeles nagunii. Suu
sõnaline järellainetus näib seda tõestavat. Raimu Hanson, eesti 
filoloogia žurnalistika eriharu III kursuse üliõpilane (maleva- 
staaž nii lihtliikmena kui ka malevalehe tegijana) võttis v i s t  
küll esimest korda meie ajakirjanduses kõne alla joomise EOE-s.

Nii. Artikkel ilmus. Mis sai edasi? Ei midagi. Toimetus pole 
neilt, keda ta arvas vastama pidavat, ühtki rida saanud. Kuul
davasti (!) suurenes aga huvi artikli kirjutaja vastu, kes enam 
EÜE-sse ei lähe, sest ««kuiv seadus» üliõpilasmalevas on sõna
kõlks, mis ajab oma sisutuse tõttu naerma!». Selle kinnituseks 
toi R. Hanson mõned näited. Tõsi küll, ta ei maininud ei piir
konda, ei rühma ega üliõpilaste nimesid. Aga seda polnudki 
tarvis. Tarvis oli’ nähtusele tähelepanu juhtida. Nii teravalt , et 
selle ärahoidmiseks midagi ette võetaks, selle üle igaüks tõsise
malt mõtlema hakkaks. Sest ka H. Raamat «ei saa salata «kuiva 
seaduse» probleemi aktuaalsust E Ü E -s . . .» .  Kuid ta arvab, et see 
ei ole põletavam kui näiteks tudengkonnas üldse või vabariigis 
tervikuna. Võib-olla pole tõesti joomine ehitusmalevas peleta
vam kui üliõpilaste hulgas. Paraku ei tee see probleemi ennast 
vähem põletavaks ei üliõpilaskonnas üldse ega EÜE-s eraldi. 
«Ent antud seaduse punktuaalne ja üleüldine täitmine saab või
malikuks alles siis, kui selle vajalikkus on jõudnud üliõpilas
konna ühiskondlikku teadvusse. Selleks kõigeks läheb aga \ a j a  
aega ning sihikindlat te g e v u s t . . . »

Suvi koos «kuiva seadusega» on pea kätte jõudmas Kas mitte 
nüüd ei olegi aeg sihikindlaks tegevuseks küps? Võib-olla tuleks 
niisama palju hoolt nagu ehitusperioodi ettevalmistuseks ka kas
vatustööle pöörama hakata?



23. märtsil oli ametiühingukomitee ja komsomolikomitee ühisel 
laiendatud koosolekul tulipunktis kaks ülikooli kultuurielu probleemi: 
TRÜ klubi osast üliõpilaskonna kommunistlikul kasvatamisel ja  klubi 
finants-majanduslikust olukorrast ning ettevalmistustest taidluskon- 
kursiks arsti- ja  bioloogia-geograafiateaduskonnas.

Klubijuhataja Heino Varikult oli asjakohane ettekanne. Klubis töötab 
praegu 11 tasulist kollektiivi 476 osavotjaga ning niisama palju ühis
kondlikel alustel moodustatud ringe 94 üliõpilasega. Statsionaarsest 
üliõpilaskonnast tegeleb aktiivselt taidlusega 10,3%. See on NSV Liidu 
ulatuses kenake number, kuid vabariigis mitte. Näiteks TPedl-s on see 
75%. Siinjuures ei tohiks muidugi unustada koolide spetsiifilisi erine
vusi. Meil on oma naiskoor (110 liiget — suurim kollektiiv), meeskoor, 
rahvatantsuansambel, kammerkoor, puhkpilliorkester, näitering, peotant- 
suringid õppejõududele ja tudengitele, lastering, folklauljate ring, an 
sambel «Lakstigal». Ühiskondlikel alustel töötab klubi juures 4 ins tru
mentaal- või instrumentaal-vokaalansamblit (näit. «Meedium», «Keel, 
Nahk ja Poogen»), diskorite üliõpilassektsioon, agitbrigaad, deklamaa
torite, karikaturistide ja sõnakunstiring, rahvatantsujuhtide kool, k a 
vas on avada foto-, estraadi- ja  laste peotantsuring. Kuidas neis r in
gides osalemine kasvatab üliõpilast? H. Variku märkis, et parim kas
vatustöö kants on tugev taidluskollektiiv, sinna kuuluvate inimeste 
huvid on ühtse suunitlusega. Aktiivne osalemine kollektiivis hõlmab 
juba iseenesest paljusid kommunistliku kasvatustöö elemente: esteeti
list, kõlbelist ja  töökasvatust, in ternatsionaalset kasvatust. Ühised 
proovid ja  kontserdid (1977. a. oli neid 80 20 420 kuulajale) liidavad 
inimesi märkamatult.

Kuidas on lood aga ülejäänud 90% üliõpilastega? Üldiselt minnakse 
kergema vastupanu teed: võetakse osa vaid aju mittekoormavatest üri
tustest, rakendatakse minimaalselt isiklikku initsiatiivi. Siit tulebki, et 
klubi kui paljus isemajandav üksus peab pakkuma nõutavat. Ise tege
mine on kaotanud oma kunagise olemuse, üliõpilasliku entusiasmi. Meid 
on vallanud passiivsuse laine. Otsitakse põhjusi õppetöö koormuses, 
ürituste nõrgatasemelisuses ja muuski. Ka ringküsitlus klubis näi
tas, et ligi 80% soovib puhkeõhtutel vaid tantsida. Milleks programm, 
temaatilised üritused?! Nii jäävad tõsiste õhtute korraldajad silmitsi 
tühja  saaliga. Illustreerivaks näiteks nukuteatri etenduse «Printsess ja 
kaja» n ing loomingulise kohtumise ärajäämine. Põhjus: publiku poolel 
§ (!) inimest, Ilmsesti pole väljapääs ka selles, kui reklaamplakatile 
lisada maagiline sõna «disko».

Veel probleeme: klubi maja ise on väike ja  vilets, et seal pakkuda 
suurüritusi.  Niigi kirjus publikus võib üha sagedamini kohata hilispu- 
berteediealisi — palume edaspidi korravalve suhtes tõhusamat abi 
komsomolikomiteelt. Iga tudeng, kes üritusele tuleb, peaks suhtuma klu
bisse kui o m a  klubisse ja vastavalt ka käituma. Klubi peaks soo
dustama üliõpilaste integratsiooni, olema meeldivaks puhkepaigaks.

Säästes lugejat finantsolukorra analüüsist, lubage minna tuliste sõ
navõttude juurde. Oma mõtteid avaldasid R. Palmaru, H. Mikkel, V. 
Tiik, M. Alaküla, K. Liiv ja mõned taidluskollektiivide esindajad. R ää
giti uute ruumide hädavajalikkusest,  kuid kohe sai ka selgeks, et enne 
1980. aasta t  ei tasu seda küsimust kalevi alt lagedale tuua. Soovitati 
taas avada «Mefisto», tuua sisse m änguautomaadid  (kui on ruumi). 
Leiti, et filmi-, teatri- ja  teised huvialaklubid peaksid alluma TRÜ klu
bile, et tagada  ühtne organisatsioon. Paljud sõnavõttudes väljaöeldud 
motted sisalduvad ka samas vastuvõetud otsuses. Väljavõtteid sellest.

1. Klubil parandada oluliselt oma tegevust TRÜ üliõpilaste, õppe
jõudude ja teenistujate kommunistlikul kasvatamisel.  Reorganiseerida 
klubinoukogu, komsomoli- ja  ametiühingukomitee kultuurisektorid üh t
seks TRÜ klubi juures töötavaks organiks, kes juhiks ia suunaks üli
õpilaste kultuuritöö alast ja  taidlustegevust kogu ülikoolis. Viia kultuu
ritööga tegelevad huvialaklubid (filmi-, teatri-, diskorite klubi) kom
somolikomitee alluvusest klubi alluvusse.

2. Pidada soovitavaks kursuse-, teaduskonnaüritusteks ja  huviala- 
klubide peoõhtuiks reserveerida sööklaid ja «Sophoklest», uues kohvi
kus aga võimaldada üliõpilastel õhtuti süüa ja puhata, korraldada o r 
kestriga tantsuõhtuid kolmapäeval, laupäeval ja  pühapäeval ning dis- 
koõhtuid teisipäeval, neljapäeval ja  reedel.

3. Klubi juhtkonnal tuleks tõhustada igakülgselt klubi tegevust üli
õpilaskonna komplekssel kasvatamisel,  leida selleks uusi töövorme, üüri
da linnas ruume taidlusringide tööks.

4. Klubi nõukogul hoolitseda taidluskollektiivide pideva järelkasvu 
eest, leida võimalusi vene rahvusest üliõpilaste arvukamaks osavõtuks 
taidlusest, tagada  ürituste õigeaegne algus ja diskorite kategooria- 
vääriline esinemine, mitmekesistada tantsumuusikat, kasutades seni
sest enam instrumentaalansambleid, korraldada klubiõhtuid, mis vas
taksid ka vanemate kursuste  üliõpilaste maitsele, tagada  kord klubi- 
õhtutel ülikooli rahvamalevlaste kaasabil.

5. Ametiühingu- ja komsomolibüroodel laiendada taidluse kande
pinda teaduskondades, tagada  puhkeõhtute programmi ideelis-poliitiline 
ja kunstiline tase ning ülikooli taidluskonkurssidest nõuetele vastava 
kavaga osavõtt, osutada moodustatavale üliõpilasklubi nõukogule o r
ganisatsioonilis t abi.

6. Taotleda ülikooli juhtkonnalt sammude astumist selleks, et üli
õpilaste käsutusse antaks mõni hoone, mis võimaldaks klubi tegevust 
laiendada, et pooleliolevad remondid lõpetataks klubis viivitamatult , 
parandataks praegu tuleohtlik elektrisüsteem ning abis tataks klubi ope
ratiivsemalt jooksvate pisiremontide korral.

7. TRÜ ametiühingukomiteel ja  komsomolikomiteel parandada oma 
tööd klubi kunstilisel ja  ideoloogilis-poliitilisel suunamisel.

Koosolekul rääg i tu t  vahendas 
MARICA ALAKÜLA

Kursusejuhendaja 
tSVAL» LEPPIK

v õ i t l e b

)

j

P arim ad konstitutsiooni tundjad
Möödunud aas ta  oktoobrist keh

tib meie riigi uus põhiseadus. Selle 
projekti arutelus osales aktiivselt 
kogu ülikcolipere. Põhiseadust õpi
ti põhjalikult tundm a nii loengutel- 
seminaridel kui ka arvukatel õppe- 
välistel koosolekutel.

Et selgitada välja parimad kons
ti tutsiooni tundjad  esimeste kursus
te üliõpilaste hulgast, korraldas 
NLKP ajaloo kateeder loengute ja  
arutelude kokkuvõttena läinud aasta  
hövembris kõikides seminarirühma- 
des kirjaliku konkursi. Edukaimad 
pääsesid märtsi algul toimunud II, 
üleülikoolilisse vooru. Oma 3-liik- 
melised esindused saatsid kohale 
ajaloolased, arstid ( 7 . - 8 .  õpperühm 
ja ravi (vene k.), inglise ja vene 
filoloogid, füüsikud, geoloogid, ju

ristid, kaubandusökonomistid ja  
matemaatikud. Võistlesid 10 semi- 
narirühma parimad. Igaühel tuli 
kirjalikult vas ta ta  10 konstitutsiooni 
projekti arutelu ja sisuga seotud 
küsimusele. Kokkuvõtteid tegi kon
kursikomisjon nii seminarirühmade 
kui ka individuaalarvestuses.

Hästi esinesid arsti-, õigus-, m a
jandus- ja a jalooteaduskonna üli
õpilased. Organiseerimiskomisjoni 
ettepanekute põhjal otsustas kateed
ri koosolek esile tõsta 5 paremat se- 
minarirühma: I — ravi 7.—8. õppe
rühm (seminari juhendaja dots. V. 
Kalits), II — juristid (prof. J. Ka
lits), III — kaubandusökonomistid 
(dots. kt. S. Lepik), IV — ravi (ve
ne os.) (dets. I. Sorokin ja dots.

Sevtšuk), V — ajaloolased (v.-õp. 
H. Dsiss).

Individuaalvõistluses osutusid pa
rimateks tulevased arstid Riina 
Rahnel (I ) ,  Jaak Tälli ( I I ) ,  Jaanus 
Pikani ( I I I ) ,  Rita Neifeld (IX), Va
leri Rõžkov (X); juristid Toomas 
Oosalu (IV), Ain Alvin (V), Ro
man Pipko (V III ) ;  ajaloolane Allan 
Espenberg (V I);  kaubandusökono- 
mist Heiki Valk (V II) .  Neist üht 
ootab sügisel sõit «Sputniku» tuu
sikuga Bulgaariasse. Ülejäänud 
üheksale ag a  taotleb kateeder kom
somolikomitee kaasabil ja  vahendu
sel tuusikuid rahvusvahelisse noor- 
soolaagrisse. Parimad õpperühmad 
on esitatud autasustamiseks rekto
raadile.

Konkursitööde analüüs näitab, et 
enamik üliõpilasi on uue konstitut
siooni põhisätted hästi omandanud, 
oskavad neid õigesti tõlgendada ja 
varasemate vastavasisuliste doku
mentidega seostada.

Nõukogude riigi uue põhiseaduse 
süvendatud tundmaõppimine jätkub 
Eesti NSV konstitutsiooni projekti 
aruteludel kogu kõrgkoolistuudiumi 
jooksul ja  edaspidigi. Võime lugeda 
esimestele kursustele korraldatud 
konkursi kordaläinuks, sest see ajen
das iga üliõpilast konstitutsiooni ja 
selle vastuvõtmise ning ettevalmis
tamise käiku igakülgselt tundma 
õppima'.

'  LEILI MÖLDRE,

NLKP ajaloo kateedri õpetaja, 
konkursikomisjoni esimees

Rahvakontroll
Ülikooli rahvakontrolöride ühine õppus «Õppejõudude, teenistujate ja 

üliõpilaste materiaalne vastutus» (dots. J. Mäll) toimub teisipäeval, 
11. aprillil kl. 16 keemiahoone ringauditooriumis. Osa võivad võtta 
kõik soovijad.

TRÜ rahvakontrolligrupi büroo

Kes kolmest
Kas eelmisel aastal võitnud juu- 

raüliõpilased, tänavused üllatajad 
ars titeaduskonnast või kehakultuu
riteaduskonna IV kursuse tudengid 
sedapuhku parimaks osutuvad, sel
gub lõplikult sel laupäeval-pühapäe- 
val. Lugejale oleme aga  võlgu kol
me möödunud nädalavahetuse m än 
gude tulemused.

Meeskonnad:
arstit. -  KKT IV 62 : 56
KKT IV — KKT III 83 : 71
KKT III — KKT II 67 : 52
õ igu st. — arstit. 55 : 47
õ igu st. — KKT П 4 9 :4 2
arstit. — KKT III 6 2 :4 2

Nagu oodata oli (f inaalturniiri 
meeskondade tase on viimaste aas 
ta te  ühtlasim), keegi niisama liht
salt punkti ära ei andnud. T asavä
gine võistlus jäi tu lemata vaid vii- 
matimängitud kohtumises (KKT III 
kursuse liider Teet Laur mängis 
kaasa taliturniiril v igas tada saanud 
õlaga) .  Kaotus kehakultuuriüliõpi- 
lastel enam neljandast kohast kõr
gemale tõusta ei luba. Kehvasti on 
finaalis seni läinud ka eelturniiri 
püüdlikkuse minetanud KKT II kur
suse võistkonnal. Võidud järe le jää
nud kahes kohtumises võivad nad 
siiski auhinnalisele kohale tõsta.

Kõige kõrgema koha jagamisel 
on aga, nagu  eespool juba kirjas, 
sõna sekka öelda vaid kolmel voist- 
konnal. Lähedal on sellele ka tä n a 
vu äärmiselt kollektiivselt ja ta ibu
kalt mänginud juuraüliõpilased. O t
sustab siiski viimane kohtumine tei
se pretendendi, KKT IV kursuse

meeskonnaga. Viimase võit annab 
peale nende endi esikohalootusi ka 
meedikutele. Muidugi tingimusel, et 
võidetakse kõik ülejäänud kohtumi
sed. Võitude-kaotuste võrdsuse kor
ral saab sel juhul vastavalt  juhen
dile otsustavaks kogu turniiri  jook
sul visatud punktide vahe.

Kindlasti on lugeja imestanud, 
leidmata teiste hulgas kuuenda fi
nalisti, spordimeditsiini osakonna 
tulemusi. Esimene kohtumine õigus
teaduskonnaga (kaotati 60:62) küll 
toimus, KKT IV kursuse meeskonna 
vastu aga juba varemgi m ä n g u 
aegadest mittekinnipidanud spordi- 
meedikud välja enam ei tulnud. 
Spartakiaadiarvestusse neile punkti- 
lisa seega ei tule.

Naiskondade tabelisse on peale 
a lagrupist kaasavõetud võitude-kao
tuste lisa tulnud vaid kahest koh
tumisest.

m ajandust. — KKT II 60 : 33 
b io loog ia-geograafit. —

m atem aatikat. 63 : 22
Mis saab aga ülejäänud 11-st? 

On selge, et TRÜ esindusnaiskon
na mängijatele võib vastu tulla, 
aga ei saa ju seetõttu m änge lõp
matuseni edasi lükata. Ärajäänud 
kohtumised loodetakse siiski na is 
konna treeningute a jas t  (peakohtu- 
niku kinnitust mööda) laupäevaks 
ära pidada. Kas õnnestub?

Ka tän avusel turniiril pole kõik laa
bunud nii, nagu oleks pidanud. Puudu
jääke on. Toim etuse repliigikaustki po
le tühi. Ebakohtadest järgm ises leh es.

L a u p ä e v ,  8. aprill 
Kell 15.30 KKT II — m ajandust. (N )

16.30 KKT II — m atem .t. (N )
17.30 Spordim ed. —

bio l.-geogr. (N )
18.30 KKT II — arstit. <M)
19.30 KKT IV — õ ig u st. (M )

P R IIT  JÕGI

Koos o lid ...
(Algus 1. lk.) 

märkis, et kokkutulek toimub a ja 
loolistel päevadel, mil kõikjal meie 
vabariigis toimub ENSV põhiseadu
se projekti arutelu.

Ajalooteaduskonna viimaste aas 
tate saavutusis t ja perspektiividest 
1980. a. tegi kokkuvõtte teaduskon
na dekaan dots. A. Liim.

1970-ndatel aastatel on osakonna 
lõpetanud kokku 430 ajaloolast, 
neist sta tsionaarse lt  185 ja  kaugõp
pes 245 spetsialisti.

Küllaldaseks võib lugeda ajaloo 
ja  ühiskonnaõpetuse õpetajate e tte
valmistamist ja töölerakendamist, 
vabariigi nõudmisi pole veel suude
tud rahuldada kunstiajaloolaste 
osas, rohkem peaksime hakkama 
välja õpetama spetsialiste, kes suu
daksid tegelda kultuurimälestiste 
kaitse ja  restaureerimise probleemi
dega.

ENSV TA Ajaloo Instituudi direk
tor ajaloodoktor K- Siilivask r ä ä 
kis ülikooli ja  instituudi teadlaste 
koostööst ENSV ajaloo uurimisel. 
Häid tulemusi on saavutatud a g 
raarajaloo, demograafia probleemi
de, kooli- ja kõrgkoolide ajaloo 
uurimisel, samuti Eesti kunstiajaloo 
jäädvustamisel. Ühiselt käsitletakse 
inimese ja looduse teemat, selle 
a rengut ajaloolises perspektiivis. K. 
Siilivask märkis 1970-ndatel aas ta 
tel ülikooli lõpetanud noorte tead
laste aktiivset osalemist teadustöös. 
Viimati kaitsesidki kandidaadiväite
kirja H. Roots (lõpetanud 1973) ja 
D. Vseviov (1971).

Suure huviga jä lgiti Ajaloo Ins ti
tuudi arheoloogi J. Seliranna e tte
kannet arheoloogide töödest ja plaa
nidest. E ttekande põhiosa tugines 
viimaste aastate  huvitavama leiu 
ainese kirjeldamisel ja  esialgsel in
terpreteeringul.

Näitamaks noorte teadlaste prak
tilisi oskusi ja võimeid esines XVIII 
ja  XIX sajandi koolioludest Eestis 
TA nooremteadur J.  Naber. E tte

kanne pakkus elavat huvi praeguste
le pedagoogidele.

Teadurite sektsioonis kujunes põ
hiliseks arutlusteemaks spetsialisee
rumine kitsamatele erialadele — 
kunstiajaloole, etnograafiale, arheo
loogiale.

Pedagoogika sektsioonis andis 
N. Kaarna ülevaate ENSV H aridus
ministeeriumi hinnangutest, TRÜ 
lõpetanud noorte ajalooõpetajate  
tööst. Metoodik H. Palamets käsit
les Tartu  linna ja ülikooli ajaloo 
õpetamise võimalusi üldhariduskoo
li ajalookursuses. A. Liim tutvustas 
lähemalt VII vabariiklikku ajaloo 
olümpiaadi, mis toimub 1979. a. 
kevadel ja  on pühendatud XXII 
olümpiamängudele ning olümpia
linnade Moskva ja Tallinna ajaloole.

Kokkutuleku teisel päeval mäles
tati Raadi kalmistul TRÜ lahkunud 
rektoreid ja  õppejõude-ajaloolasi. 
Meenutusi jagasid  dotsendid L. 
Eringson, A. Liim ja  H. Palamets 
n ing M. Mandel ajaloomuuseumist.

Kokkutuleku organiseerimiskomis- 
jon töötas välja küsitluslehe TRÜ 
ajaloo-osakonna lõpetanutele, mis 
esitati täitmiseks kokkutulekust o sa 
võtjatele. Edaspidi kavatsetakse an 
keedid saa ta  kõigile ajaloo-osakon- 
na lõpetanutele.

SIRJE ASU, 
lõpetanud ajaloo-osakonna 

1975. a.

Klubis
Laupäeval, 8. aprillil kl. 20 disko- 

teek.
Pühapäeval, 9. aprillil kl. 20 an 

sambli «FIX» õhtu.

TAIDLUSKONKURSS

Reedel, 14. aprillil kl. 18 bioloo- 
gia-geograafiat.,  matemaatikat.,  fi
loloogiat.

Laupäeval,  15. aprillil kl. 18 ke- 
hakultuurit. , majandust.,  ajaloot., 
õigust., füüsika-keemiat.

Pühapäeval, 16. aprillil kl. 19 a rs 
tit.

E t inimeses peab kõik olema 
kaunis — sisem iselt ja välispidi 
see on üleüldiselt teada ja  selle 
eest olen ma oma hooldusalusel 
kursusel järjekindlalt võidelnud. 
Loom ulikult paistavad selle võ it
luse tulem used silm a väljast 
poolt. M inu kursuse tüdrukud  
riietuvad ainult viimase moe jär
g i ja poisid on nii popid, et
oi-oi-oi. E t isade-emade rahako  
tid selle käes kiunuvad, see pole 
üldse oluline. Need kotid  on 
kaugel ja kiunum ine Tartusse ei 
kosta.

A inu lt et m ina kui kursuse ju  
hendaja olen sa ttunud  piinlikku  
olukorda, nõnda et ma oma üli
õpilaste ees olen häbelik nagu  
niidetud lammas. M inu ainsad  
kingad on neli aastat vanad, 
minu ülikond ümber paisuva  
keskkoha ei saa olla taljes ja  
õlad m eenutavad peedipudeli 
kaela ülem inekut tõelist sisu 
varjavale klaastaarale (h ind 12 
kop.). M inu kõige uuem lips on 
ostetud enne Rooma olüm pia
m änge, kus Jaan Talts teata
vasti klassikalises m aadluses esi
kohale tuli. Kuid peamine häda 
on m inu arm sas läkiläkis.

Enne hindade reguleerim ist le
vis meeldiv kuu lu ju tt, et karus
naha hinnad tõusevad vaata et 
sada protsenti. Seoses sellega  
oleks m inu kodu jänese nahast 
läkiläki (hind uuest peast rbl. 6) 
lihtsalt nagis seistes üleöö ka- 
heteistrublaseks m uutunud ja 
m ul ei oleks piinlik olnud liiku
da oma üliõpilaste hülge-, naa
ritsa-, rebase-, dinosauruse- ja 
vasikanahkade seas. A ga  võta 
näpust — ei tõusnud! Selle ase
mel tuli koguni kahtlus, et m inu  
lotu on hoopis kunstnahast, m il
le hind poole võrra langes! S e 
da arvam ust jagasid vä g a  ilm e
kalt näiteks Maie ja Lea põlas
tavad pilgud, mille nad m ulle  
eile heitsid oma leopardi- ja  si- 
pelgakarunahast m ütside p ikka
de karvade vahelt.

Noh, pole viga, varsti läheb 
soojaks ja hakkan palja peaga 
käima. M inu peanaha küljes 
olevate hõredate karvade hind  
arvatavasti ei tõuse ega lange.

V A — T U — T U  
T U — V A — T U

Mis on VA—TU—TU? — V ane
mate tudengite turniir meeste korv- 
pallis! Mis on TU—VA—TU? — 
Turniir vanematele tudengitele!

Vanemate kursuste üliõpilaste pal- 
limänguhuvi rahuldamiseks korral
datakse Kingissepa tänava võimlas 
korvpalli turniir  eraldi neljandatele 
ja  kolmandatele kursustele.

Isetegevusliku turniiri organisee- 
rimiskomisjon tuleb kokku teisipäe
val, 11. aprillil kell 20. Oodatakse 
teaduskondade neljandate ja kol
m andate  kursuste meeskondade кар- 
teneid ja aktiviste. Kohale tulgu 
nende meeskondade esindajad, kes 
tõepoolest tahavad mängida. Süs
teem otsustatakse lähtudes mees
kondade arvust,  kusjuures ülem
määraks jääb 4 mängu, s. o. kaks 
nädalavahetusL Seejärel toimub loor 
simine ja tehakse valmis mängude 
kava. Orienteeruvalt planeeritakse 
mängudeks 15. ja  16, 22. ja  23., 29. 
ja  30. aprill. O tsus mängupäevade 
kohta langetatakse kaptenite e tte
panekute alusel. Koosolekul valitak
se kaptenite  nõukogu ja apellatsioo- 
nižürii. Arbiitrite kogu töösseraken- 
damiseks nimetab iga meeskond 
oma teaduskonnast ühe väljakukoh
tuniku ja ühe lauakohtuniku.

Pealtvaatajaskonna hulka luba
takse ka nooremate kursuste üliõpi
lasi.

TU—VA—TU — jah!
Spordiklubi 

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар* 
туский государственный университет»)’ 
Орган парткома, ректората, комитет»' 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу* 
дарстенного университета, г. Тарту

H ans Heidem anni nim. trükikoja trökkt 
Tartu. Ülikooli 17/19. III Üksiknumbril’

hind 2 kop. T ell. nr. 1518. MB-03878.
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Alustagem esmalt lubatust , eel
mise nadala neljapäevasest nn. 
EÜE pressikonverentsist.  Üliõpilas
te rohkearvulistele küsimustele oli 
vastama tulnud EÜE komissar And
res Eesmaa. (Noorematele kursus
tele olgu öeldud, et Andres on TRÜ 
vilistlane, lõpetanud 1976. aastal r a 
handuse ja krediidi erialal.) Kõige

frtkem arupärimine käis ehitusma- 
eva uue struktuuri ümber: miks ik

kagi tsoonide ja  piirkondade asemel 
regioonid, mis sellest kasu? Vastus 
võiks olla vaid üks: 3 regiooni 
(Põhja, Väinamere ja  Tartu; oma
ette territoriaalse üksuse moodustab 
Tallinna linn) suudavad kompleks
semalt täita kõiki neid ülesandeid, 
mida seni tegid piirkonnastaabid, 
kõrgkoolide sektorid ja tsooni s ta a 

bid. Kas niisugune struktuur ka 
edaspidi kehtima jääb, sõltub juba 
selle suve kordaminekutest ja  püu- 
dujäämistest. Küsimus, miks ehitus
malevas ka midagi peale ehitamise 
tegema peab, näitab seda, et pole 
läbi loetud EÜE põhikirja. Aga m a
levasse ei mfnda ju ainult teenima, 
vaid see on ka üliõpilase suvevahe
aeg. Lausa diskussioonini viis kok
kutuleku teema. Küllap see toimub 
tänavugi. Kuidas, sõltub aga osa
võtjaist endist. Samuti nagu rühma 
oma nägu.

EÜE sektor teatab, et rühmade 
komplekteerimine läheneb lõpule. 
Mõnede rühmade (Lähte, Karste, 
Padari, Rõngu, Kõo, Tahe, Kolga- 
Jaani, Vedu, Põlva, Kassinurme, 
Räime, Luunja—Tartu regioonis) 
on komandöridel komplekteerimi
sega raskusi,  eriti poiste osas. Neil 
rühmakomandöridel palutakse kii
resti EÜE sektoriga ühendust võtta.

Samal ajal on aga mõningaid 
rühmi, mille komplekteerimine on 
lõpetatud, sest kohad on täis. Need 
rühmad on ära märgitud vastavas 
tabelis (asub peahoones EÜE sten
dil) punase värviga. Neisse rühm a
desse kandideerivatel üliõpilastel, 
kes on oma perfokaardi EÜE sek

torisse toonud viimase kahe nädala 
jooksul, tuleb pöörduda sektori 
poole, et kooskõlastada soovitud 
rühma sattumine või uue rühma va
limine.

EÜE sektoris on vastuvõtt igal 
tööpäeval kl. 12— 14.

Komsomoliaktiivi tähelepanu kuu
lub Leninliku Komsomoli 60. aas ta 
päevale pühendatud VII sõpruspäe- 
vadele: iga päev toob kirju saabu
vate delegatsioonide kohta. Huvi
tav tõotab tulla sedakorda noorsoo- 
ja poliitiliste laulude festival. Oma 
osavõtust on teatanud 7 ansamblit, 
peale selle veel mõned üksikesine
jad.

Sõpruspäevade kava näeb välja 
niisugune.

Teisipäev, 18. apr.
kl. 15 ansambli «Apelsin» kontsert 

raudteeklubis, 
kl. 19.30 suur sõpruspidu EPA 

võimlas.

Kolmapäev, 19. apr.
kl. 12— 14 sõpruspäevade pidulik 

avamine aulas, 
kl. 15 šeflusettevõtete külastamine, 
kl. 19 noorsoo- ja  poliitiliste laulu

de festivali eelvoor uues koh
vikus,

kl. 20 P. Mägi Bachi orkestri kont
sert aulas, 

kl. 20 majandus- ja  füüsika-keemia- 
teaduskonna korraldatud peo
õhtu klubis.

Neljapäev, 20. apr.

kl. 11— 13 külaliste vastuvõtt tea
duskondades, 

kl. 15— 18 noorsoo- ja  poliitiliste 
laulude festival noortemajas 
«Sõprus»; kuni žürii kokku
võtteid teeb, laulab P. Peda
jas,

kl. 19 üleliidulise diskokonkursi 
«Jantarnaja  vesna 1978» õhtu 
uues kohvikus, 

kl. 20 rahvaste  sõpruse õhtu (kor
raldajad kehakultuuri- ja  fi- 
loloogiateaduskond) klubis.

Reede, 21. apr.
Tallinna päev külalistele

kl. 19 teenistujate ja  õppejõudude 
komsomolialgorganisatsiooni 
ja TRÜ šeffettevõtete sõprus- 
õhtu uues kohvikus,

kl. 20 noorsoo- ja  poliitiliste laulu- 
de festivali laureaatide kont
sert klubis, 

kl. 22—23 «öömuusika» aulas (Mo
zart),  esinevad Konservatoo- 
tooriumi üliõpilased.

Laupäev, 22. apr.
Pühendatud noorsoofestivalile 

Havannas

kl. 11— 14 rektoraadi ja  ühiskond
like organisatsioonide pressi
konverents vanas kohvikus, 

kl. 15— 18 sõpruspuude istutamine 
Toomel,

kl. 18 sõprusõhtu «Festivalilinn H a
vanna» klubis ja  kl. 20 uues- 
kohvikus.

Pühapäev, 23. apr.

kl.

kl

12— 14 «Vanemuise» etendus 
«Äiu-äiu, poiss kui karu»,

15— 17 kõrgkoolide delegatsioo
nide kohtumine komsomoli- 
komiteega, 

kl. 20 arsti- ja  bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna korraldatud 
õhtu klubis, 

kl. 20 lõpetamine «Kaunases».

Sisukaid sõpruspäevi!

Lähimad ülesanded
20.—21. aprillil toimub ülikoolis tsiviilkaitsealane kompleksõppus, 

nrillest võtab osa üle 3000 inimese. Nagu näitas 28. märtsil läbiviidud 
teoreetiline õppus, on kogu juhtiv koosseis suhtunud eelseisvasse üri
tusse tõsiselt.

Kuid samas ilmnesid ka üksikud puudujäägid ja  möödalaskmised et
tevalmistuses, mis on kindlasti va ja  järelejäänud päevade jooksul pa
randada.

Enne õppust on tingim ata tarvis:
1) partei-, komsomoli- ja  ametiühinguorganisatsiooni koosolekul ko

gu ülikooli isikuline koosseis ette valmistada õppuste eeskujulikuks lä
biviimiseks;

2) põhjalikult tu tvuda dekaanidele saadetud õppuste plaaniga ja val
mistuda antud ülesannete täitmiseks;

3) veel kord kontrollida teabe levimise süsteemi;
4) korrastada teaduskondade tsiviilkaitsealane dokumentatsioon;
5) kontrollida ja lõpetada õppuste alguseks kõik selleks aastaks pla

neeritud ts iviilkaitse üritused.
ANATOLI DOVIDENKO,

TRÜ tsiviilkaitsestaabi ülem

Komsomolikroonika
11. aprillil ELKNÜ TRÜ komitees: NLKP liikmekandidaadiks as tu 

miseks said soovituse Maere Vapper (biol. V k.) ja  Sulev Lääne (õi
gust. III k.). ÜLKNÜ liikmeks võeti Ruuda Mölder (defekt. III k.).

Vali noomitus koos arvestuskaardile kandmisega avaldati Peeter 
Jürisoole dokumentide võltsimise eest.

Kinnitati matemaatikateaduskonna komsomolibüroo poolt valitud 
uus teaduskonna komsomolisekretär — Sirje Päivil (matem. III k.), 
samuti füüsikute komsomolibüroo poolt valitud uus füüsikaosakonna 
komsomolisekretär Juhan Kolk (füüs. IV k.).

Ülikoolile on eraldatud 2 tuusikut ülemaailmsele noorsoofestivalile 
Kuubas. Kandidaatide suhtes tehti esialgsed ettepanekud.

Komitee koosoleku päevakorras olid valdavalt sõpruspäevade orga- 
niseerimisküsimused.

/ Щ

Lääne-Sajaanid oma stoilises rahus. NB! Talituriaadist loe 2. lk.
Urmas L1IBERI foto

Ideeline kasvatustöö efektiivsemaks
(Algus «TRÜ-s» nr. 11)

Kuid nad on siiski dekanaadi esindajad, kes täidavad 
administratiivseid funktsioone ning ebaõige oleks ha
kata  seostama õppetöövälise kasvatustöö kõiki ülesan
deid ainult nendega. Pidevalt on tähelepanu all olnud 
kursusejuhendajate töö. Kuid see töö vajab oluliselt tä ius
tamist. Senine kursusejuhendajate põhimäärus on vanane
nud, va ja  oleks vähemalt kord semestris läbi viia semi- 
nar-nõupidamisi kursusejuhendajate töös esilekerkivate 
probleemide arutamiseks ja kogemuste vahetamiseks.

Suurt tööd on üliõpilaste ideelisel kasvatamisel teinud 
ülikcoli ajaleht. Kuid tema töö efektiivsus oleks märksa 
suurem, kui ta  toetuks laiemale aktiivile ja kui sagedami
ni õnnestuks ajalehe veergudele tuua oma probleemidega 
õppejõude-kommuniste.

Internatsionaalse kasvatustöö vallas on häid saavutusi 
interklubil, mitmetel kursustel , osakondadel ja  teaduskon
dadel on tihe kontakt kolleegidega teistes li iduvabariiki
des või mõnel sotsialismimaal (näit. majanduskübernee
t ik a l  Läti RÜ-ga, komsomolikomitee koostöölepingud Un
gari kõrgemate õppeasutustega jne.). Täielikumat ä raka
sutamist vajaksid TRÜ enda paljurahvuselises kollektiivis 
avanevad võimalused.

Keerulisem organisatsiooniliselt on üliõpilaste töökas
vatuse juhtimine suvemalevas ja EÜE-s. Parteikomitee

tegevus seisneb siin eelkõige kaadri komplekteerimise 
kontrollimises, samuti kuraatorite komplekteerimises ning 
nende poolt rühmades tehtava kasvatustöö suunamises. 
ELKNÜ TRÜ komitee juures tegutseb EÜE sektor, mille 
tööd on suunatud ka komsomolikomitee parteilise juhtimi
se kaudu. Oigeid töövorme ei ole a g a  leitud maleva pa r
teiliseks suunamiseks ja juhtimiseks aktiivsel tööajal, s. o. 
ajal, mil õppejõud on enamasti puhkusel.

Komsomolitöö parteilisel juhtimisel arvas A. Kiris pei
tuvat reserve veel intensiivsemas tegelemises esmakursus- 
latega, samuti komsomoliorganisatsiooni madalamates lü
lides, eelkõige gruppides.

V aatam ata  tublidele saavutustele ülikooli taidluses, 
huviäratanud üritustele (poliitiliste laulude konkursid, rah
vaste sõpruse päevad, ta l ituriaad), huvialaklubide ettevõt
mistele on üliõpilaste vaba aja  sisustamisel veel lünki, 
mille täi tmist ja  suunamist parteikomitee vajalikuks peab.

Ideelis-poliitilise kasvatustöö seisukohalt on olulisi 
täiustusi saadud kommunistl iku kasvatuse laboratooriumilt 
ja  kõrgema kooli kompleksse uurimise laboratooriumilt , sa
muti pakuvad suurt huvi prof. J. Kalitsa juhendamisel lä
biviidud uurimused.

«Ideoloogilises kasvatustöös kõrge efektiivsuse saavuta 
mine eeldab parteiorganisatsiooni aktiivset ja  pidevat tööd. 
Kõrgkoolis tähendab see aga  parteiorganisatsiooni pide
vat tegelemist komsomoliga, millele peab saam a ja saab 
tugineda kogu kasvatustöö protsessis. Ülikooli 4,8-tuhan-

deline komsomoliorganisatsioon tubli aktiivi juhtimisel on 
kongressijärgsel perioodil olnud parteiorganisatsiooni ak
tiivne abiline ja  aidanud oluliselt kaasa nii ideelis-poliiti- 
lises, tööalases kui ka kõlbelises kasvatustöös. Samal ajal 
on noortega tehtav kasvatustöö kõrgkoolis lõputu prot
sess, milles kasvatatavad pidevalt vahetuvad. Et nendega 
tehtav kasvatustöö oleks tulemusrikas, sellele on suunatud 
ülikooli kommunistide kõik jõupingutused, viimaks vääri
liselt ellu EKP Keskkomitee VIII  pleenumi otsuseid.»

S õ n a v õ t j a t e s t  peatus arstiteaduskonna parteibüroo sek
retär prof. E. Sepp pikem alt oma teaduskonnas tehtava ideoloo
giatöö küsim ustel.

M. Saarma, ühingu «Teadus» TRÜ organisatsiooni esim ees, 
ütles, et kuigi loenguid  on peetud suur hulk, ei registreerita  
neid p idevalt. Ta teg i ettepaneku kutsuda lektoreid esinem a ka 
õpp eväliste le  üritustele. Komsomolikomitee sekretär K. Liiv arvas, 
et üliopiiasi-kom m uniste tuieb sen isest enam  rakendada kom so
m oliorgan isatsioon ides ju htiva  kaadrina. Sotsia listliku  elu laad i 
kujundam isel on tähtis koht traditsioon idel. Ülikooli traditsioon i
del peatus traditsioonide kom isjoni esim ees dots. V. K alits. Ilm u
nud on v astav  brošüür. Dots. Z. Saar le id is, et m itte a lati ei 
jätku kü lla ldast prin tsip iaalsust probleemide nägem isel ja lahen
dam isel. Mitmed aktuaalsed probleemid vajavad teravat ü les
tõstm ist. Parteikom itee sekretäri asetä itja  ideoloogiatöö ala l 
dots. L. Kiik m ärkis, et neid probleem e, m is koosolekul käsitle
m ist ei leidnud, on veel tõepoolest rohkesti. OluÜsem on aga  
kasvatustöö juhtim ise tä iustam ine. Tuleks laiendada ÜPP funkt
sioone, taase lu stam ist vajaksid poliitlnform atsioonid. J. Kaarma, 
EKP Tartu Linnakomitee sekretär, toon itas oma sõnavõtus kas
vatu stöö  d iferentseerim ise vajad ust.

Parteiaktiivi koosolek võttis  käsitletud küsim uste kohta vastu  
üksikasjaliku otstise.



UIMuskuu
Kust minna 
üle Leningra. 
di maantee

^  Viimasel ajal on erilist muret 
tekitanud jalakäijatele otsasõitu 
de suurenemine linnades. J aia 
käiiate ohutuse tagamiseks on 
vaja  senisest rohkem poprata ta- 
helepanu jalakäija te  liikluse kor 
raldamisele. aml\ ^ f n J ra
japandud joonistel on L e n n g ra  
di mnt. ühiselamute piirkonna 
liiklusskeem.- Leningradi mnt. 
89 i а 27 üliõpilased peaksid k a 
sutam a Leningradi mnt. sõidu
tee ületamiseks Roosi tanava  о - 
sa juures tähis ta tud  ulekaigu - 
ta  ia Leningradi: mn.t;.#5 Ч11 
ä i l a S e d  l- Mai tn, o tsa  juures 
reguleeritud tähista tud u!ekal‘ 
gukohta: Sel suvel asetatakse 
pareipoolsele sõidutee j ä r e l e  
piirded Mäe tn. :kum 
Seega ei olegi edaspidi teis 
kohti, kust üle.sõidutee minna. 1. 
Mai tn. juures oleval reguleeri
tud ü lekä igukohad  on rohehse 
tule korral j a U k a i j a te l s o d u te e
ületamise eesõigus. Sooritades 
parempööret, peavad sö^u k id
andma teed .ialakaij_atele. R°osi 
tn. juures oleval tahista tud 
guleerimata ülekäigukohale pea- 
vad jalakäijad enne . « y d u t ^  
astumist veenduma et « ^ ? he" e
sõidukeid. Kui neid lahpneb, tu 
leb nad mööda lasta  ш е-
hid, lähenedes tahl^ta t^ iadusekäigukohale, peavad vajaduse
korral vähendam a k u ru s t  vm
peatuma, et voimaldada u ekai
o-uraiale astunud jalakaijal ule. 
S t e e  minna. Üliõpilased 
peaksid juba praegu aletama 
sõiduteed ainult tahistatud 
käigukohtades. Kuni purete p - 
galdamiseni (võib-olla kai edas
pidi) on lubatud eeskirjade jar-
gi ületada Kivi tn. ja  Mae tn. [
i uur es Leningradi maanteel sõi
duteed kõnniteede kulgemise 
suunas. Nendes kohtades peab 
jalakäija alati andma eesõiguse

S°Leningradi mnt. 89 üliõpilased 
ei tohiks mingil juhul uletada 
Leningradi maanteed .
tänavad  Seal tänava  kaanaku 
on see eriti ohtlik. Arvatavasti 
paigaldatakse ka sinna purded 
(Mäe tänavast  kuni Leningra

m LUkluskuul on kavas teha m õ
ned reidid vaatamaks, kuidas üli
õpilane täidab liiklusreegleid.

Viisakas ja  ohutu käitumine 
tänaval näitab igal juhul üliõpi
lase harituse taset.

ANTS PILT, .
auto-motoklubi juhataja

Fotografia  
Academica  

»78
Pardubice Keemia-Tehnoloo- 

giainstituut korraldab IX. rah
vusvahelise üliõpilaste fotokon
kursi «Fotografia Academica 
?78» • -

Osa võivad võtta nii üliõpila- 
sed kui ka viimase kolme aasta 
jooksul lõpetanud. Esitada voib 
piiramatul arvul mustvalgeid ja  
värvifotosid (40X30 sm) ning 
diapositiive (24X36 nun).

Auhinnaks on 5 medalit, 5 dip 
lomit, instituudi rektori preemia 
jne. Ig a  osavõtja  saab parimate 
tööde kataloogi.

Fotod saa ta  aadressil;
Fotografia Academica 
Pavilon VSCHT,
53354 Semtin, CSSR.

Foto tagaküljele markida foto 
allkiri, oma nimi, a a d r e s s  korg- 
kool ja  teaduskond. Viimane 
tähtaeg 31. mai k. a.

О о

Ü l
Füsioloogiaring 

30-aastane

Uusi trükiseid
S. M aram aa. Sü dam elihase h a igu sed .

T a rtu  1978, 62 Ik., 1000 eks., 10 kop.
P edagoog iliste  ainete tsükkel keha

ku ltuuriteaduskonnas I. Tartu 1978, 
103 lk., 500 eks., 20 kop,

Perekonnaprobleem id. Uurim isrühm a 
sem inaritööde kogum ik III. Tartu 1978, 
152 lk., 500 eks., I rb l. 20 kop.

A rvutuskeskuse s ta tistilise  andm etööt
lu ssü steem i kasutusjuhend . Program m e 
kõigile  XIV. T a rtu  1978 , 88 lk., 700 eks., 
15 kop.

В. Р. Раудсепп. Методология эконо
мических исследований. (М атериалы к 
изучению курса «Основы научной рабо
ты» для студентов экономического ф а
культета). T a rtu  1978, 54 lk., 400 eks.,
10 kop.

J. Saarm a. P sühhiaatriline nosoloo- 
g la , (õp p esk eem ld ). Tartu 1978, 68 !k., 
1500 eks., 10 kop.

24. märtsil tähistas ÜTÜ füsioloogiaring oma 30. aastapäeva. N äg u 
salt kujundatud kutse saadeti juba nädalapäevad tagasi,  kõigile neile, 
kes fi isioloogiaringiga lähemalt seotud. Pidulikul ettekandekoosolekul 
esinesid ravi- ja  spordimeditsiini osakonna üliõpilased, füsioloogiaringi 
praegused ja  endised tegevliikmed. Kokku esitati 11 ettekannet.

Kuulama olid tulnud ringi asutajad  õppejõud prof. E. Käer-Kingi- 
sepp, dots. O. Imelik, samuti füsioloogiakateedri õppejõud prof. S. 
Teesalu, H. Kingisepp, V. Pert; arstiteaduskonna ÜTÜ juhendaja dots. 
E. Türi ja  ÜTÜ arstiteaduskonna nõukogu esimees V k. üliõpilane E. 
Vasar, anatoomiaringi esindaja S. Nazarenko jt.

Koosoleku avas füsioloogiakateedri juhata ja  prof. E. Vasar,  kes mee
nutas tänuga  füsioloogiaringi asutajaid  õppejõude j a  soovis praegus
tele ringi liikmetele edu teadustöös ja  head esinemist eelseisval TRÜ 
arstiteaduskonna konverentsil. Järgnesid  ettekanded ringi liikmetelt. 
J. Jelistratpvi ja  J. Laasiku, (II k.) ettekanne pakkus huvitavaid and
meid 19. saj'  Tartus ettevalmistuse saanud füsioloogide köhtäiT. P. P av 
lovi töid seedefüsioloogiast käsitlesid S. Birjuköva ja T. Korstnik (II 
k.). Lisaks füsioloogiakursusest teadaolevale tõid nad mitmeid andmeid 
Pavlovi isiku ja tema suhtumise kohta teadustöösse. Südame löögisa- 
geduse ja  südametsükli faasilise struktuuri muutuste ööpäevasest rü t 

mikast esitasid uurimistulemusi S. Alliksoo, E .  Kesküla ja U. Kirotar 
-(II k.). Autorite kollektiivi I. Räim, T. Tikk j a  A. Tusti (II k.) töö 
«Gaasivahetuse iseärasusi suletud ruumis hingamisel» tu lemustest tegi 
kokkuvõtte T, Tikk.

Spordimeditsiini osakonna üliõpilaste Ü. Zireli ja  M. Uustulndi (III 
k.) ühises ettekandes käsitleti hapniku tarbimise maksimumi ja  selle 
määramist. Saime teada huvipakkuvaid andmeid inimese maksimaalse 
töövõime kohta. A. Lõhmus (spordimed. IV k.) andis ülevaate südame 
minutimahu määramise meetoditest. Selgus, et ka ilma inimest trau- 
meerimata on võimalik sellest olulisest hemodünaamilisest suurusest 
usaldusväärseid andmeid saada. Füüsilise töö aegse ringleva vere 
mahu määramise väga  keerukast ja  komplitseeritud metoodikast rä ä 
kisid III kursuse üliõpilased S. lila ja  I. Kuslap. Uuemaid andmeid 
vere hapnikutranspordi võime kohta esitas U. Rääts (IV k.). E tte
kandes toodi andmeid 2,3-DPG osa kohta hapniku transpordis ja  selle 
tähtsusest praktilisele meditsiinile. Koosoleku lõpetas V- kursuse üli
õpilane T. Meren elava diskussiooni esilekutsunud ettekandega- «Ate- 
roskleroos kui gastroenteroloogiline probleem».

Oma senise tegevuse eest pälvis füsioloogiaring TRÜ ÜTÜ ars titea
duskonna nõukogu aukirja, mille andis üle nõukogu esimees E. Vasar.

Õhtu lõpetati ühises kohvilauas TRÜ vanas kohvikus. Jag a t i  muljeid 
füsioloogiaringi algusaastaist,  vaadati naljapilte il lustratsiooniks kuu
latud ettekannetele. Nii endiste1 küi praeguste ringi liikmete sõnavõttu
dest jäi kõlama mõte, et aegade vältel on üliõpilasteadust kandnud 
entusiasm, soov midagi oma käega korda saata, ise avastamisrõõme 
kogeda.

INNA RÄIM

... nii valdab 
kui ka tunneb sõna

Nii arvati Olev Antoni kui ühe tõelise ajakirjaniku kohta edasilaste 
ja žurnalistikaringi kohtumisel «Edasi» kaminasaalis möödunud reedel, 
kus I kursuse ajakirjandusüliõpilased V. Paalma, R. Rihvk ja A- Rais- 
te võtsid kokku esmakursuslaste üsnagi kriitilised muljed-arvamused 
«Edasi»-lehe sisust ja vormist. Kuulati ka teaduslikumat laadi e ttekan
deid — K. Muidma ja K. Tõnissoni «Edasi» pühapäevaste kultuurile- 
hekülgede sisuanalüüsi (juhendaja M. Lauristin.)

Nn. analüüsiõhtust tegi praktilise järelduse toimetaja asetäitja S. 
Uus, kes arvas, et paljutki saaks parandada, kui tudengkonna side toi
metusega oleks elavam. Hädasti oleks vaja kirjanduskriitikat,  kaastöid

«Üliõpilasveergudele» jms. Eriti peaksid ajakirjanikukandidaadid hoolt 
kandma selle eest, et sõna valdamise ja selle tundmise vahele tükki 
tühja eikellegimaad ei jääks.

KART TONISSON

Rektori käskkiri
Seoses teaduskonnasisehaiguste 

ringi 30. aastapäevaga avaldati kii
tust professoritele Kuno KÕRGELE 
ja Vello SALUPERELE, dots. Ülo 
LEPALE ja üliõpilastele Helle SO- 
VALE, Katrin SARVELE, Külliki

KANGROLE, Epp LARINILE JA 
Kai SAKSALE.

ÜTÜ vabariikliku seminarlaagri 
organiseerimise eest avaldas rektor 
kiitust dotsentidele Johannes TAM- 
MEORULE ja Udo RE1NOLE, dots. 
kt. Reet KÄSIKULE, Tiina NUGI
SELE, Anne MAHONILE, Aime 
METSMAALE ja Toomas PÜVILE.

Infoosakond tutvustab
Viimastel aastatel pööratakse 

teaduslikus kirjanduses üha suure
m at tähelepanu kõrgkooiip.edagoo- 
gika probleemidele. Ka Teadusraa
matukogu infoosakond püüab hoo
litseda, et õppejõud ja  aspirandid 
oleksid sellesuunalise uurimistöö tu 
lemustega pidevalt kursis. Siin asu
vad Kõrgkooliprobleemide Teadus
liku Uurimise Instituudi 1 vä ljaan 
ded. Neis käsitletakse kõrghariduse 
erinevaid probleeme — kutseorien- 
tatsiooni, üliõpilaste õppetöö o rga 
niseerimist, planeerimist, tehniliste 
vahendite kasutamist õppeprotsessis, 
õppejõudude ja üliõpilaste teadus
liku uurimistöö organiseerimist,  
kõrgkooli juhtimist,  üliõpilaste kom-

* НИИВШ

munistlikU kasvatuse vorme, meeto
deid jne. .■■•••

Üleliidulise ja vabariiklike raama- 
tupalatite väljaartnetes on 24. liik 
«Kultuur. Haridus.», kuhu võetakse 
k irjandust kõrgkooli pedagoogikast,  
õpetamise metoodikast, tehnilistest 
õppevahenditest.

Üleliiduline Teaduslik-Tehnilise 
Informatsiooni Keskus2 avaldab 
jooksvalt, vastavalt kogunenud m a
terjalile, referaatide kogumikke 
NSV Liidus tehtud lõpetatud tea
duslikest uurimistöödest ja  disser
tatsioonidest, mille põhjal teadus
asutused, kõrgkoolid ja  ettevõtted 
võivad tellida koopiaid.

ÜTTIK referaatide kogumiku
г В HTИ Центр =  ÜTTIK

ühiskonnateaduste kolmandas see
r i a s 3 on pedagoogika ja rahvahari
duse osas eraldatud rubriik kõrg
haridusele, kus kajastuvad uurimis
tööd kõrgkooli ajaloo, juhtimise, pe
dagoogika, kasvatustöö, kaadri e tte
valmistamise jne. küsimustes.

Teadusraamatukogu infoosakon
nas on võimalik tutvuda kartotee
giga «Õppe-kasvatustöö kõrgkoo
lis». See annab ülevaate järgmistel 
teemadel ilmunud kirjandusest:
— Kõrgkoolipedagoogika üldküsi

musi.
— Õppetöö teaduslik organiseeri

mine ning planeerimine kõrg
koolis.

— Isiksuse kasvatamine. Üliõpilaste
3 Сборник рефератов НИР. Общест

венные науки. Серия 3. Педагогика. 
Народное образование. Культура. Язы
кознание. Литературоведение. Искусст
воведение.

ühiskondlik-poliitilise ,aktiivsuse 
tõstmine.

—  Tehniliste vahendite kasutamine. 
Programmõpe. ч

— Üliõpilaste teadmiste kontroll ja 
hindamine.

— Teadustöö.
— Üliõpilaste iseseisva töö metoo

dika. ,
— Kaugõpe.

Kord kuus anname kartoteegi 
põhjal välja infolehte «Juhtimise 
üldprobleemid ja juhtimine kõrg
koolis». Nii kartoteek kui infoleht 
tutvustavad raamatukogusse saabu
nud eesti-, vene- n ing võõrkeelseid 
trükiseid ja- neidki publikatsioone, 
mida on võimalik tellida RVL va 
hendusel teistest raamatukogudest.

ÜLLE MUST, 
Teadusraamatukogu info

osakonna vanembibliograaf

Ülikooli uus kohvik oli 24. m ä r t 
sil pidulikult meelestatud üli
õpilastest tulvil — lõpetati ÜLKNÜ 
60. aastapäevale pühendatud talitu- 
riaadi, mille oli organiseerinud mat- 
kaklubi «Patrioot».

Avasõnad ütles klubi president 
Lembit Loja, kes pidas kuuendat 
turiaaditalve kordaläinuks. Peale 
Koola ja Uraali, mis on traditsioo
nilisteks matkarajoonideks, käisid 
TRÜ tudengid ka Altais, Sajaanides 
ja Kurnetski-Alataus. Kõige popu
laarsemaks osutus Altai. Fakt ise
enesest kõneleb üliõpilaste tugevast 
ettevalmistusest.

Senini pole ta lituriaadide ajal 
üliõpilastega ühtegi tõsisemat õn
netust juhtunud, sest gruppide 
komplekteerimisse on suhtutud täie 
tõsiduse ja  vastu tustundega. Kind
lasti on selles tunda «Patrioodi» 
juhtkonna sisutihedat tööd ja en tu 
siasmi.

Uudne oli sel aastal esimese ka
tegooria matka korraldamine Aluta
gusele, mis näitab, et huvitava m a t
ka sooritamiseks pole alati tarvis 
eriti kaugele sõita.

Õhtut aitasid sisustada värvilised 
slaidid rohkete kommentaaridega ja 
amatöörfilm.

Turiaadi lõpetamine oli enam-vä- 
hem hästi organiseeritud, kuigi mõ
neti andis tunda venimine. Kuid 
osavõtjad jäid nii toreda talvevahe- 
a jaga  kui ka selle lõpetamisega ra 
hule. Jäi kõlama mõte, et selline üri
tus on üliõpilastele väga vajalik, 
sest peale füüsilise ettevalmistuse 
tugevdab ta ka tudengite in ternat
sionalismi vahetute kontaktidega 
matkateedel.

Matkagruppide varustuse hanki
misega ei soovita järgmisel aastal 
kellelgi viimaseks jääda. Sel juhul 
võib matka sooritamine osutuda op
timismi proovikiviks — nii juhtus 
U rm as Petersoni grupiga, igatahes 
diapositiive vaadates võis arvata, 
et tegemist on matka paroodiaga — 
seda vähemalt kinnitusklambrite 
puhul, mis enamikul kujutasid en-

Mida arvata talituriaadist

Rein Grünberg, Urmas Liiber, Alo Heinsalu ja Tõnis Timmusk, kes 
Lääne-Sajaanide kasuks otsustasid. Urmas LIIBER5 foto

dast mingit marli, traadi,  nööri ja 
klambrite segaputru. Siit aga prob
leem: arvatavasti  on ülikoolil vaja 
oma suusavarusid enne turiaadi kor
ras tada  ja grupijuhtidel oma nõud
mised vastavatele ametiisikutele õi
gel ajal teatavaks teha.

Teada olevate andmete kohaselt 
on meil ka ülevabariigilises u la tu
ses tubli positsioon — teise ja kol
m anda kategooria matkadest tunnis

tati parimaks Mihkel Merimaa juh i
tud ja  teise koha sai Helmut Halle- 
maa eestvedamisel sooritatud matk. 
Kõrgematest kategooriatest sai esi
koha Toomas Tähe juhitud matk 
Sajaanidesse.

Kahju, et turiaadi lõppüritusest 
ei võtnud osa õppejõud, kes olid 
kutsutud. Kohal oli aga  nii ELKNÜ 
linna- kui ka ülikoolikomitee.

P äras t  turiaadi jäävad kimbuta

ma veel mitmed probleemid. Üks 
neist: õigeks ajaks õppetööle taga- 
sijõudmine. Lühiajalist matka on 
aga raske planeerida. Pealegi on 
matkal saadud kogemused meile 
väärtuslikuks täienduseks teoreeti
listele teadmistele.

Lõpetuseks võib öelda, et talitu- 
riaad väikeste viperuste kiuste läks 
korda ja on alust arvata, et nii ku
juneb see ka edaspidi.

P E E P  PIIRSALU



Millest jutt?
«Kõrgkoolide spordiprobleemi- 

<dest,» kõlab vastus vestlejateringist.
«Siis olen küll valesse kohta sa t 

tunud!»
Viimased sõnad on öeldud mui

dugi naljaviluks. Kõik, kes võtsid 
osa 27.—30. märtsini Viitnal aset
leidnud vabariigi kõrgkoolide spor- 
diaktiivi puhke- ja  seminarlaagrist,  
võisid kogeda, et niisama ajaviitmi
seks üritus küll ei jäänud. Arupida
mised vabariigi üliõpilasspordi tä 
nase ja homse üle tõid esile k itsas
kohad sporditöös ning kujunesid 
vastastikku tulutoovaiks.

Tänapäeva tudeng on yäheliikuv 
ja  mugav — kuidas tõ m m ata , teda  
kaasa massi üritustele? Mis moel 
se lg itada  välja parimad sporditöös? 
Kuidas organiseerida võistlusi ja  
laagreid? Tippsportlane õpperühmas
— milline on tema roll kollektiivi 
spordielus?

Need ja  veel paljud teised tüden- 
gispordi küsimused tõsteti noil päe
vil tähelepanu keskpunkti. Laagri

korraldas ENSV Kõrg- ja  Keskeri
hariduse Ministeerium. Külas olid 
tuntud spordijuhid TPI-s t Jaroslav 
Dudkin ja Aleksandr Tšesnokov, 
vabariigi üheks paremaks spordior-r 
ganisaatoriks peetud, nüüd juba 
TPI lõpetanud Kalju Vaikjärv jt. 
Kogu laagriaja olid Viitnal minis
teeriumi kehalise kasvatuse inspek
tor Jaan  Kundla n ing TPedI spor
diklubi juhata ja  Heimö Kangur, kes 
kandsid ka organiseerimise põhi
raskust.  Meeldiv oli näha TRÜ tea
duskondade a r v u k a t  osavõttu: tule
m ata  jäid ainult juristide ja a ja
loolaste esindajad.

Ülikooli spordiperel on, mille ni
mel pingutada: Eesti NSV nelja 
kõrgkooli (TPI, EPA, TPedI, TRÜ) 
spordiklubide sotsialistliku võistluse 
arvestuses vahetasime 1976. a. esi
koha «punase laterna» rolli, vastu 
möödunud aastal.  Suurimad puudu
jäägid olid meil just nimelt massi- 
spordis.

Käesoleval aastal loodame kind
lasti parimat.

TIIT MATSULEVITS

In d ia  on riik, Lõuna-Aasias, kus 
ta hõlmab suure osa m äestikust, 
m is on oma nim e saanud ühe meie 
vabariigi popansam bli sam anim eli
se laulu järgi. R iigikord, m ajandus 
ja ku ltuur vt. E N E -st (3. kd. lk. 
145— 158),

E nne ku i sõidad Pariisi, käi ära 
N uiistakul. Pärast kahepäevast 
ekskursiooni mööda M oskva m uu
seum e ja  poode lendasim e IL-62-ga  
üle Himaalaja. E t oli öö ja  valitses 
udu, ei olnud «Apelsini» näha.

Ilm  Dehlis oli külm : öösiti ei ula
tunud tem peratuur üle 10 kraadi. 
Õnneks oli m ul nailonjopp kaasas. 
Kuigi ma selle öösärgi peale tõm 
basin, olin hom m ikuks külm ast kan
ge. Järgm istel öödel rakendasime 
talim afkajate kogem usi. Madräseš 
oli kuum a üle 30 kraadi jä  õnnes
tus hankida teise astm e põletus
haavu.

Raha vahetati meile 30 rubla, 
selle eest sai um bes 358 ruupiat.

O sta sai selle raha eest palju. 
«Boney M»-i teine plaat m aksis näi
teks 42 ruupiat.' Tõime kõik palju  
ilusaid asju  kaasa. Jah, selle hele
sinise tik itud  pluusi tõin ka. Näri- 
ka t võis ka saüda. ' ' •

E levanti nägime. Sõ it ümber bus
si elevandi seljäs m aksis paki Siga
rette. A hve ja lehmi, nägim e ka. 
Eriti lehmi, kes veetsid aega tänaval 
lesim isega.

M õningaid mošeesid ja m inarette 
esines. Oli üks Tadž Mahal, valge  
marmorloss. Olevat- seitsm es fnaail- 
maime. Selle juures ei m üüdud m i
dagi. A ga  teiste mošeede ja tem pli
le  juures sai osta ja vahetada palju  
asju? ' 8 I  ■ ■ V 

Süüa sai hästi. Euroopalikku ja  
aasialikku. Parem oli siiski istuda  
näoga ventilaatori võ i mere poole. 
E t kui suu lahti teed, puhub tuul 
siss:e. A ga  süüa sa i hästi. Banaane 
oli ja krabisid. •

Olime Indias 10 päeva. Tore sõit 
oli. Ja mõne m uljed piirduvadki sel
lega.

A U N E  P A ST

7̂äfielep anu ! M o o t or! ЭС f
Kolm kuud praktikat on pikk ja  

samal ajal ka lühike aeg. Ühelt 
poolt ei usaldata  sind veel täieli
kult (ikkagi praktikant!) ja  teiselt 
poolt .ise ka ei julge vastu tust enda 
p e a le . võtta (ikkagi praktikant!). 
Nii jäi aega vaadelda, analüüsida 
ja  õhkkonda sisse elada.

Mina nimetaksin oma praktika- 
bäasi, stuudiot «Tallinnfilm» loo
mingulise kallakuga tootmisettevõt
teks. Ettevõtteks seepärast,  et eksis
teerib plaan, ja  loomingulise kalla
kuga seepärast,  et põhiline toodang 
peaks olema kunst. Peaks . . .  P a 

r a k u  mitmete objektiivsete ja  sub
jektiivsete põhjuste tõttu see alati 
nii pole. Küllap vist on tegemist 
dialektika kui kõikvõimsa hoobade 
li igutajaga.

Diktoritekst: «Prügimägi. Mida 
kõike siin pole: praakdetaile, praak- 
inimesi, praakideid, praakmõtteid, 
praaktundeid . . .  Öeldakse, et igal 
prügimäel on oma nägu. Aga kas 
mõni mägi pole järsku meie nägu? 
Mõelge sellele, seltsimehed.»

Mul oli piisavalt aega mõelda. 
Ma olin kui «hääletaja» kiirtee 
ääres ja  kuigi möödasõitjatest p a l
jud mulle ei sümpatiseerinud, tah t
sin ka mina sellesse voolu sukel
duda, turtdmaks ennast inimesena,
— Kui ma ise ei suuda luua, pean 

ma aitama teisi, andekamaid. 
Sest nii ma aitan ka iseennast.

— Looja suurus ei peitu mitte ai
nult ande suuruses, vaid ka 
oskuses oma loomingut kaitsta 
ja  seletada. Tõelise ande kaits-

misele saavad kõik kaasa aidata. 
Sõnaga.
Alles praegu on mul kahju m a
hamagatud loengutest. Mitte 
küll kõigist, aga mõnedest kind
lasti.
Ühiskond on loonud kõik t ingi
mused isiksuse vabaks aren
guks. Seega määravad tuleviku 
ära isiksused, mitte marionetid. 
Ma ei tööta ainult enda nimel. 
See on nagu õunapuu is tu ta
mine, mis hakkab vilja kandma 
alleš aastakümnete pärast.
Kõik on kõigiga ja kõigega seo
tud. Naabri ebaõnnestumise üle 
rõõmustamine on nagu solgi 
söömine.
Kui kauged ja kõrged allkirja
andjad patsutavad õlale ja  ütle

vad: «Huvitava asja oled val
mis teinud, aga  saage  aru — 
ma ei või seda edasi lubada,» 
siis ei maksa pead longu lasta, 
vaid tuleb võidelda. Ausa kunsti 
vastu ei saa lõppude lõpuks ka 
kõige pedantsem ülemus.

— Kui noomitus või käskkiri on 
saadud tõe ja õiguse eest välja 
astudes, siis võib see teha ai
nult au. Reputatsioon iseenesest 
pole mingi väärtus.

— -Vahel on surnud ülemus kui ro
heline tuli valgusfooris.

— Naismünk ei ole veel nunn. 
'Puhtpraktiliselt .

Aga kui tuleb kiri: « . . .  filmilint 
osutus pragiks. Palume vabandust.»

Kõik ära prügimäele.
Ja  hinda küsimata ja  hinnast 

hoolimata saab lõpust algus.

MART TAEVERE,
V k. ajakirjandusüliõpilane

ana fioliuittu näitustest 
j a  va a ta ja st

Üliõpilaste sum m  rüsib treppidest 
üles, pilk kiindum as ukseavasse: 
kas ikka on vabu kohti? N äitusesilt 
kohviku  uksel jääb m öödalibisevalt 
ajusoppi. Kohad leitud, kotid  tooli
dele visatud, kiirustatakse kohvi- 
sappa. S iin  on aega oodata ja vaa
data, aga siin pole pilte, kohviku- 
ruum ides on pildid, seal jälle pole 
aega. Kui lonks karastavat nestet 
lauda toodud ja joodud, ju tud  sir
geks räägitud, tekib lühike paus, 
h indav pük  viskleb mööda kohvikut: 
ehk on tuttavaid? Kui neid pole, siis 
riivab pilk ka seinu ja ennäe! — 
seinal on pildid! Saavad nüüd pil
tide head ja vead ka tkenud ju tu 
lõnga jälle edasi kerima, on näitus 
tä kke  läinud! A ga  kui ei saa? Kui 
on sõbrad, tu ttavad, on sum inat ja

ju ttu , ei riivagi pilk seinu, ei tõuse 
kõrgem ale kohvilauast, siis võiksid  
sinugi poolest need pildid seintel 
ka olem ata olla.

Kas tõesti on pildi uuestisünd  
seotud vaid juhuste  õnneliku või 
õnnetu kokkusattum isega?

Paistab, et keskm ise külastaja  
kohvikunäituse elam us piirdub oma 
positsiooniga kohvilauast. Kuidas sa 
hing, ikka trügid laudkonnast laud
konda teiste intiim set vestlu st se
gam a, et aga üle laua võim alikult 
lähem alt kiigata  — võidakse nuri
seda.

K indlasti pole iga tipptunni koh
vikukülasta ja  ka potentsiaalne  
kunstinä itustel käija, aga kohvikus  
näevad kõik, näeb m ärksa suurem  
publik kui tavalist kunstinä itust ja  
see tuleb asjale iga ti kasuks_______

Kui tavalisele näitusele m innakse  
erilises meeleolus ehk vaim vastu 
võtlik ja valm is, siis kohvikusse  
tullakse teisiti, tullakse kohviku  
enese pärast. Sellest ka kohviku- 
näituste spetsiifika: süvenem isras- 
kused, põgusad juhuslikud mulje- 
välgatused ja m õneti pealiskaud
sem  elamus ebajärjekindlate vaata
jale. Meile vaatam iseks antu  on 
olnud külla ltk i kirev ja diapasoon  
lai: taidlusest professionaalseni, 
ebakindlaist o tsinguist m eisterlikku
seni. M eenutagem  m õningaid läi
nud aasta kohvikunäitusi:

Viive K uksi vabagraafilised le
hed; S iim  Annuse, A ndrus Rõnki ja 
Urmas M iku geomeetriline kunst; 
sõpruspäevade näitus E R K I üliõpi
laste 0 . Eelma, Lõssogorski, F. Zi- 
notuulini, A. Orupõllu töödest 
(graafika); m oskvalanna Svetlana

B ogatõri fantaasiaküllased maalid; 
A. P ildi tööd; M. Nõgese akvarell-, 
tempera-, õlimaalid ja eelviimane, 
kunstikabineti stuudio väljapanek. 
Kabineti juhatajalt Andrus Kase
m aalt sain ka stuudiolaste nim ed  
teada. Need on Vahur Sova , Viivi 
Vainomaa, Ilm ar Kruusamäe, A hti 
Seppet, A ili Orula, A adu õ p ik  
TRÜ-st, Uno Vaino E PA -st, M iljard  
Kilk kunstikoolist, Riina ja M arika  
keskkoolist meile elam uslikku vahel
dust püüdnud pakkuda.

E t kohvikusse ei m inda siiski koh
viku enese pärast, vaid on ka m ine
jaid näituse pärast ja neid m inejaid  
pole vähe, näitab seegi, et nii 
m õnigi kohvikunäitus pole haihtu
nud trükisõnasse jä lg i jä tm ata  (vt. 
«TRÜ » 10. m ärtsil 1978, 8. mail 
1977. 10. juun il 1977). K ohvikunäi
tusi on hinnatud ja hinnatakse ka 
edaspidi, va im ustutakse ja pettutak- 
se. Kas ka sina, lugeja, oled nende 
hulgas või on sinu jaoks pildid  
seintel vaid m öödalibisevad värvi
laigud?

Kursusejuhendaja ^  
•SVAli LEPFIK’võitleb *f

D ekanaadist helistati mulle, 
et m inu kursuse üliõpilane Jaak 
Parrevaks rikub sotsia listliku  ■ 
ühiselu reegleid ühiselamus.

Jä ts in  loengu ära ja  tormasin  
intrisse. Komandant ütles: ■

«Jah ; . .  :. noh n i i , . .  Jaak ja  
L u u le . t . M usütasid  kalidoris ..» 
Poolpimedas . . .  üsna kaua ae
ga . . .  Täpselt ei saa ütelda, oli 
pime, ei saanud kella vaadata . . 
Vaat- sedasi te g iv a d . ..»  ja  ko-i 
m andant p a n i: käed m ulle ümber 
kaela ■ г n ing  näitas -, kuidas see. 
oli. M ul hakkasid jalad värisema, 
ja hing jäi kinni, sest kom an
dant oli tugev naine.

Heldeke! Jaak Parrevaks on 
peaaegu et eesrindlane ja  nüüd  
niisugune häbi! Pealegi m ingi 
Luulega, keda ma üldse ei tun 
ne. .... . .

Tormasin peahoonesse tagasi, 
jä tsin  ära järgm ised loengud  
n ing sain Jaagu suure kella all 
kätte. Kavandasin psühholoogili
se otserünnaku.

«Seltsim ees Parrevaks,» ütle
sin, «kas tahate ülikooliga jum a
laga jä tta  või?»

Rünnak mõjus. Poiss m uutus 
näost tuhkhalliks n ing pillas 
portfelli maha.

«A lgul m usutam ine, siis lap
sed! Kes nende eest vastutab?  
M ina või?» kärkisin edasi.

«M u id u g i. . .»  pom ises Jaak 
Parrevaks segaduses. N üüd oli 
ta juba näost punane.

«P idage meeles, sotsialistliku  
ühiselu reeglid ja ühiselamu si
sekord ei näe ette m ingit musu- 
tam ist. Pealegi koridoris, pime
das . . .  ja üsna kaua,» jä tkasin  
kasvatustööd.

«Jah, saan aru . . .»  pomises 
Jaak, « . . .  a g a  kas valges ja lü
hidalt on lubatud?»

N o kurat, see veel puudus!
M inu pilk oli nii tappev, et 

im estasin isegi, kuidas üliõpila
ne Jaak Parrevaks veel püsti jäi.

No m is sa teed, m is sa teed! 
Läksin kateedrisse tagasi, võtsin  
oma kursusejuhendaja tööplaani 
ja täiendasin seda veel ühe punk
tiga  — järjekorras neljaküm ne  
kaheksandaga: « Võitlus . . .»  M il
lega? Kuidas seda kirja panna? 
Ikkagi delikaatne a s i . .  Lõpuks 
kujunes nii: « Võitlus vaba aja  
kultuurse ja iganditeta  veetmise  
eest ühiselamu koridorides ja pi
medas olekus.»

SIL JA  LATT EMA E

t e i n u s t
LEO LEESMENT

«TRU»-s nr. 45 1976. a. lugesime, 
et viimaseks tsaariaegse ülikooli 
kriminaalõiguse professoriks oli 
P. Pustoroslev. Temale järgnes sa 
mal aastal Saksa okupatsiooni aeg
ses õigusteaduskonnas küll väga  lü
hikeseks ajaks kriminaalõiguse prof. 
dr. Alexander Graf zu Dohna 
(1876— 1944). Saksa novembrirevo- 
lutsiooniga katkes Tartu saksa üli
kooli tegevus ning A. Dohna sõitis 
Heidelbergi. Tema järglaseks sai 
rootslane Andreas Bjerre — kodan
liku Eesti Tartu Ülikooli esimene 
kriminaalõiguse professor.

A. Bjerre (1879— 1925) sai jur ii
dilise hariduse Lundi ja  Berliini 
ülikoolides, kitsama eriala omandas 
kriminalistika instituudis.  Süvene
nud oma lemmikalasse kriminaal- 
psühholoogiasse, uuris Bjerre hiljem 
Rootsis Längholmi vanglas mõrva
de eest karista tud vange kui psüh
holoog. Teatavasti tuleb kriminaal- 
psühholoogia all mõista rakendus
psühholoogia seda osa, mis tegeleb 
õigusliku käsituse (teadvuse, taibu) 
põhjuste ja  õigusemõistmise eeltin
gimuste ning eeldustega. 1919. aas 
ta  lõpul sai Bjerrest Tartu Ülikooli 
kriminaalõiguse ja õigusfilosoofia 
professor.

E sim e s e s t k rim in a a lp sü h - 
holoogist T a r tu  ülikoolis

ЩЩжм

A. BJERRE

Ta pidas loenguid ja juhtis 
praktilisi töid saksa keeles. Root
sipärase diktsiooni tõttu polnud ta 
ettekanded meie üliõpilastele nii 
a rusaadavad nagu näiteks Eestimaa 
õiguse ajaloo ja Rooma õiguse pro
fessori dr. Wilhelm Seeleri saksa

W. SEELER
keeles peetud loengud. Oli ju vii
mane baltisakslane, põlvnedes Riia 
pürjelite perekonnast, hääldades 
baltipäraselt , n ing meie üliõpilased 
said kõigest palju paremini aru, nii 
et 5. (nüüd 139.) auditoorium oli 
alati tihedasti täis.

Prof. Wilhelm Seeler oli sündinud

Riias 1861. aastal.  Oma elu kestel 
oli ta  Rooma õiguse professoriks 
Berliinis, Peterburis ja mujalgi. Ta 
suri Tartus  1925. aastal ja on mae
tud Raadi surnuaiale.

20. aastate  algupoolel polnud üli
kooli peahoone küte veel a jakohas
tatud ja  koridorid olid külmad. E a 
kamad õppejõud tulid sageli lektoo
riumist auditooriumidesse, palitud 
õlgadel ning müts peas.

Bjerre ja  Seeler vestlesid omava
hel rootsi keeles, sest viimase naine 
oli Upsalast pärit rootslane, mille 
tõttu ka Seeler seda keelt valdas.

A. Bjerre suri 1925. a. Rootsis 
raske haiguse tagajärjel.  Tema uuri
mused ja publikatsioonid olid väga 
huvitavad. Tartu ülikooli toimetis
tes (В VI, 2) avaldas ta saksa kee
les pikema uurimuse «Mõrva psüh
holoogiast» («Zur Psychologie des 
Mordes»), See teos ilmus mõni aas
ta hiljem ka Saksamaal — nii suur 
oli huvi selle uurimuse vastu. Ni
metatud töödes analüüsib Bjerre 
põhjalikult mõrvarite psüühikas esi
nevaid tegureid, nagu enesepettus, 
hirmu ja varjuelu (paisteelu). See 
kõik oli tollal suureks uudiseks.

Uusi trükiseid
S elgroogsete  zooloogia  praktikumi ju

hend. (K oljutud, kalad, kahepaiksed ja  
room ajad) I. Teine trü k k . T a rtu  1978, 
54 lk., 400 eks., 10 kop.

Supplem entary topics for b io log ists. 
T a rtu  1978, 84 lk„ 500 eks„  15 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja  
isikuline k oosseis. Teatmik. Tartu 1978, 
188 lk., 1200 eks., 35 kop.

TRÜ m ajandusteaduskond. Tartu 1978, 
66 lk., 500 eks., 10 kop.

H. Tälli. N eeruhaiguste d iagnostikas! 
lastel. Tartu 1977, 70 lk., 1000 eks., 15 kop.

ÜTÜ vabariikliku konverentsi m aterjale 
1977 I. fü ü sik a . Keemia. M atemaatika, 
Tartu 1977, 88 lk., 300 eks., 30 kop.

ÜTÜ vabariikliku konverentsi m aterjale  
1977 II. M ajandusteadus, õ ig u stea d u s. 
Tartu 1977, 128 lk., 300 eks., 45 kop.

ÜTÜ vabariikliku konverentsi m aterjale  
1977 IV. Psühholoogia. Soom e-ugri kee
led. Tartu 1977, 160 lk„ 300 eks., 60 kop.

M atemaatika ü lesandeid TRÜ-sse astu 
ja ile  (1977. a. s isseastu m isek sam ite  
ülesanded. Tartu 1978, 52 lk., 1500 eks., 
eks., 10 kop.

O rganilise keem ia väike praktikum. 
T a rtu  1978, 78 lk., 500 eks., 15 kop.

O rganic Reactivity. E nglish Edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol. XIV. Issue 4 (52). D e
cem ber 1977. Tartu 1978, 104 lk., 400 
eks., 85 kop.

R. Prank. M atem aatiline loogika ja 
diskreetne m atem aatika I. Tartu 1978, 
60 lk., 800 eks., 10 kop.

R. Prank. M atem aatiline loogika ja  
diskreetne m atem aatika II. Boole’i 
funktsioonid. Tartu 1978, 42 lk., 800 
eks., 10 kop.

Ilmar Rebane. N õukogude krim inaal
õ ig u s. Ü ldosa. Õpetus kuriteost. II osa, 
1. vihik. T a rtu  1978, 68 lk., 800 eks., 15 
kop.

J. Riiv. S iseh a igu ste  d iagnostika a lu
sed. I osa . Ü lddiagnostlka I. Teine, pa
randatud trükk. Tartu 1978, 48 lk., 1000 
ks., 10 kop.

J. Riiv. S iseh a igu ste  diagnostika alu
sed. I osa . Ü lddiagnostika II. Teine, 
parandatud triikk. T a rtu  1978, 90 lk.. 
1000 eks., 20 kop.



. TRU võit ujumises
Hiljuti lõppenud Eesti NSV kõrgkoolide 1978. a. ujumismeistrivõist- 

lustel nelja õppeasutuse osavõtul tuli esmakordselt vabariigi meistriks 
TRÜ. Võit tugevakoosseisulise TPedI ees, kuhu kuuluvad mitmed va
bariigi koondise ujujad, saavutati tänu naisujujate väga heale esine
misele.

Paremusjärjestus (sulgudes spordiklubide arvestuses saadud punk
tid): 1. TRÜ 215 p. (183), 2. TPedI 202 p. (169), 3. TPI 86 'p. (60),
4. ERKI 11 p. (14).

Individuaalarvestuses saavutasid kõrgkoolide meistri nimetuse: Ene 
Viik 100 m ja 200 m liblikujumises (1.16,5 ja 2.59,6), 200 m kompleks- 
ja 400 m vabaltujumises (2.44,6 ja 5.43,0); Jelena Orlova 100 m ja 
200 m vabaltujumises (1.11,3 ja 2.41,2); Maret Pars 100 m rinnuli
ujumises 1.27,7; Astrid Neemlaid 200 m rinnuliujumises 3.15,3.

Teateujumistes tulid meistriteks: 4X 100 m vabaltujumine — M. Pars, 
J. Orlova, K. Käomägi ja E. Viik ajaga 4.59,0 ning 4ХЮ 0 m kombi
neeritud teateujumine — A. Neemlaid, E. Viik, V. Kurg ja M. Elken 
ajaga 5.28,6.

Auhinnalise teise koha saavutasid 14 ja kolmanda koha 12 TRÜ uju
ja t  Teisele kohale tulnuist väärib esiletõstm ist Atis Grundnjanis.

Vabariigi kõrgkoolide ujumiskoondisse kinnitati 12 meie ujujat, kes 
peatselt stardivad Riias Balti liiduvabariikide üliõpilaste XI sparta
kiaadil. HEINO LAIDRE

SPORDIMEDITSIINIOSAKONNA NAISKOND JA
KEHAKULTUURITEADUSKONNA IV KURSUSE

MEESKOND
on 1978. aasta ülikooli korvpallimeistrid. Kuidas võit tuli?

Naiskonnad 
KKT I — matemaatikat. 90:16
spordlmed. osak. — matemaatikat. 50:9 % 
majandust. — matemaatikat. 53:16 1
KKT II — matemaatikat. 48:22
KKT I — KKT II 88:37
KKT I — majandust. 83:71
spordimed. osak. — majandust. 78:57 , t;j
spordimed. osak. —.KKT II 73:52

Nagu näha, jõudsid naisko^naj cffi? kohtumised siiski ära pidada. 
Tõsi, hakkama sa-adi kolme vahemmangugä (btoloogid-geograafid jät
sid finaalturniiri pooleli). Et spordimeedikud finaalis enam ei väära
tanud, siis kujuneski otsustavaks võidukas alagrupikohtumine KKT I 
kursuse võistkonnaga. Naiskonnas mängisid: Rita Sartakova, Maie 
Jakobson, Oksana Kuliam, Irina Derjabina, Ilse Brežinska ja Lilija 
Mošcinskyte. Ülejäänud kohad: 2. KKT I, 3. majandusteaduskond,
4. KKT II, 5t matemaatikateaduskond, 6, õigusteaduskond, 7, ajalootea- 
duskond. Loobunud viis naiskonda spartakiaaditabelisse punkte ei saa.

Meeskondadel jätkus pinevust lõpuni.
Arstit, — KKT II 82:48
KKT IV — õigust. 56:49 ~~~
KKT IV — KKT II 95:42

Et arstid panid oma paremuse mängus KKT II kursuse meeskon
naga kindlalt maksma ning võidukas oli ka oma selle turniiri parima 
partii esitanud KKT IV kursuse meeskond, siis tekkinud «surnud ringi» 
tõttu oli viimase kohtumise eel veel kõik lahtine. Kõige lähemal oli 
esikohale arstiteaduskonna meeskond. Kehakultuuritudengeid võis tippu 
viia vaid 40-punktiline võit. (Ebaõnnestunud esinemine kohtumises 
KKT IV kursuse meeskonnaga jättis kolmanda pretendendi, õigustea
duskonna, automaatselt kolmandaks.)

Esialgu üsna ebareaalsena tundunu sai aga teoks. Ülekaalukas võit 
(isegi 53 punktiga!) tõi aastase vaheaja järel meistritiitli taas keha
kultuuriteaduskonda. Meeskonnas mängisid Urmas Laeks, Vahur Hu- 
maa, Tiit Porkveli, Jaan Malmberg, Peeter Romanenkov, Jaak Ott, Peep 
Aaviksoo, Urmas Saar, Toivo Järv ja Aare Vigla. Neljanda koha saa
vutas KKT III kursuse meeskond, viiendad olid KKT ”  Küršuse tu« 
dengid. v PRIIT JOGI

ENSV X suvespartakiaad
Ülikooli sportlasperele on tänavu  kõige tähtsam aks ja  vastu tusr ikka

maks ülesandeks osavõtt Eesti NSV X suvespartakiaadi võistlustest. 
Tuleb ju kõrgkoolidel konkureerida linnade ja rajoonide koondistega. 
Tuletame meelde, et IX spartakiaadil (1974. a.) oli järjestus: 1. Tal
linn 4186; 2. Tartu  984; 3. Pärnu 730; 4. TRÜ 679; 5. Tartu raj. 475;
6. TPI 431 punkti. .................

Spartakiaadi avaheitlus algab juba 15. aprillil J a lh n n a s  vabam aad
lusega, «tibud» loetakse kokku 24. septembril päras t  sõudevõistluste 
lõppemist. Kokku proovitakse jõudu 27 erineval alal (sportmängudes 
loetakse meeste ja  naiste võistlused iseseisvateks aladeks, samuti ja lg 
rat taspord is  maantee- ja  trekisõiduvõistlused). Sisuliselt toimuvad 
spartakiaadi raame? vabariigi meistrivõistlused (erand on sportm än
gudes), kusjuures võitjad saavad kaks medalit — ENSV meistriks tu 
leku ja spartakiaadiesikoha eest.

Aprillis—mais võisteldakse kokku_7 alal. Vabamaadluses (15. 17. 
aprillini Tallinnas) on TRÜ koondvoistkonna kandidaatideks arvatud: 
Sergei Tiganik (ravi II) ,  Silvestris Zebolds (spordimed. I) ,  Sergei Tsa- 
renko (füüsika II) ,  Teet Angerjärv (KKT IV), Lembit Toemae (KKT
IV) Avo Põhjala (KKT II I ) ,  Vahur ööpik  (KKT II I ) ,  Ain Niineste 
(KKT II) ,  Jaan  Kannes (KKT I) , Aleksander P lata is (KKT I) , Arvid 
Leiumaa (KKT ettevalm. os).

Massiürituste kokkuvõte
Teaduskondadel on m assiürituste  eest punkte järgm iselt:

Teaduskond

A jalootead.
A rstitead.
B lol.-geogr.-t,
F ilo loogiat.
Füüsika-keem iat.
M ajandustead.
M atem aatikat, 
ö ig u stea d .

Ees on veel jooksukross ja kevadm atk  
tegem isek s.

3 5 7 5 _ 4 24 VII
2 3 5 4 — 0 16 VIII
6 2 _ 8 7 6 29 VI
4 7 _ 2 10 7 30 v
5 4 6 10 5 5 35 IV
7 6 10 3 4 10 40 II—III
8 8 8 7 8 3 42 I

10 10 6 6 8 40 II—III

Maadlus
TRO m eistr ivõ istlu ste  loom uliku jä t

kuna toim usid 1.—2. aprillil k. a. EPA 
võim las Eesti NSV kõrgkoolide 1978. a. 
m eistrivõ istlused  k lassik a lises m aadlu
ses, m illest võ itjana  vä lju s m itm eaasta
se  vaheaja  järel taas TRÜ m eeskond  
(60 p .) . Järgnesid  ЕРЛ (44 p .), TPI 
(29 p .) ja TPedI (18 p .).

In d ivid uaalarvestu ses tu lid  TRÜ m ees
konnast auh innalisele  kohale 14 m aad
leja t ja see  o lig i eduka võistkondliku  
esin em ise üks peamisi_ põhjusi. TRÜ 
m aadlejad võ istlesid  kõ ig is kehakaalu
des, v . a. kõ ige kergem as (kuni 48 kg), 
sest s iia n i e i o le  leidunud ülikoolis  
se llise  kehakaaluga noorm eest. Noor-

seega  ka võim alus tab elis m uudatuste

mehed! Kui te ie  kehakaal ei ü leta  50 kg  
ja  te il on soovi tege ld a  m ehise spordi; 
alaga , s iis  palum e endast teatada TRÜ 
raskejõustiku ja  veespordi kateedrisse.

Toome ära ka TRÜ v õ istle ja te  poolt 
saavutatu d  kohad. Esikohad K. H anse
nile (F-K II), A. N iinestele (KKT II), 
A. P õh jalale  (KKT H I), P. Laasikule 
(spm . I), T. A ngerjärvele (KKT IV).
II koha said  S. Tsarenko (F-K II). 
A. Leium aa (KKT 0), J. Kannes (KKT 
I), V. ööp ik  (KKT III), K. Rattus 
(Ö IH ), M. Luht (ravi I ). IH koha 
saavu tasid  A. P lata is  (KKT I), A, Eis
ler (F-K II) ja  B. Kasmela (KKT I) 
Parim aks tehnikam aadlejaks tunnistati 
KKT II k, ü liõpilane Ain N iineste.

TONU SIKKÜT

Kasulikke teadmisi 
ja värskeid mõtteid

«Üliõpilaste auditoorse ja  iseseis
va töö vahekord* ning «Loengume- 
toodika õppekir janduse olemasolu 
korral» — need põhiteemad olid 
kõneaineks teaduskonna tänavusel 
metoodikakonverentsil 20. märtsil.

Külalisena esines pedagoogika
kateedri dotsent A. Elango, kes 
rääkis loengu ülesehitusest õppe
kir janduse olemasolul. Esineja tõi 
huvitavaid näiteid kõrgkooli loen- 
gumetoodikast läbi aegade, tegi 
kokkuvõtte meie ülikooli õppejõudu
de hulgas korraldatud küsitlusest, 
mille eesmärgiks oli teada saada, 
kuidas õppejõud hindavad loengu

ja üliõpilaste iseseisva töö efek
tiivsust õppeprotsessis. Olemasole
va õppekirjanduse hulka ja kvali
teeti meie ülikoolis pidas dots. A. 
Elango rahuldavaks.

Vanemõpetaja G. Liiv selgitas 
kuulajatele kolmnurga lektor—loeng 
— üliõpilane mõningaid aspekte.

Vene keele metoodika kateedri 
dotsendi T. Kasesalu ettekanne oli 
auditoorse ja  iseseisva töö vahe
korrast vene filoloogia üliõpilaste 
metoodikakursuses. T. Kasesalu 
tutvustas oma kateedri õppejõudu
de kogemusi üliõpilaste iseseisva 
töö oskuste ja  vilumuste kujunda
misel. Keskkoolis omandatud ise
seisva töö  kogemusi pidas ta üli
kooli jaoks ebapiisavaiks.

P ä ras t  vaheaega jä tkus konve

rents prof. E. Laugaste ettekande
ga õpiku ja loengu vahekorrast.  
Dots. K. Uustalu rääkis üliõpilaste 
auditoorsest ja  iseseisvast tööst 
võõrkeele õppimisel, vene filoloogia 
kaugõppetöö probleeme vaagis va
nemõpetaja E. Vaigla.

Konverentsi päevakorras olnud 
viimase ettekande üliõpilaste ise- 
seisvale tööle esita tavatest nõud
mistest eesti filoloogia osakonnas 
peab üliõpilane V. Lepikov teadus
konna metoodikakomisjoni jä rg m i
sel koosolekul.

Kõik konverentsist osavõtnud said 
juurde rohkesti kasulikke kogemusi 
ja  värskeid mõtteid edaspidiseks 
tööks üliõpilastega.

E P P  WEINRAUCH

Üliõpilaste töökaitsealase väljaõppe parandamisest
.  !,977- a. kontrolliti ülikoolis üli- ni üliõpilaste ettevalmistamise pa- Rektori ülalmainitud käskkiri ja
õpilaste väljaõppe kompleksplaani rendamiseks. Selle elluviimine on kompleksplaan näevad ette töökait-
taitmist töökaitses. See hõlmas laia eelkõige teaduskondade ja  kateedri- se tutvustamise üliõpilastele prak-
kusimuste ringi, olulisematena_ töö- te n ing praktikajuhendajate ülesan- tikatel praktikajuhendajate poolt,
kaitse õpetamise olukord ja  töökait- deks, kõrvale ei jää  töökaitse õppe- Paranda tud  ja täiendatud program-
sega hõlmatud aineosade ulatus jõud, õppeosakond. mi ülikooli juhtivate  töötajate ja
ning sisu_ uldteaduslikes ja  eriala- Küllalt suur osa töökaitse õpeta- praktikajuhendajate jaoks töökait-
ainetes, töökaitse käsitlemine kur- misest läheb praktikate ajale, seda ses kinnitas rektor 23. jaanuaril
susetöödes ja nende tööde arvesta- eriti teaduskondades, kus uute õp- 1978.
misel, töökaitse kajastumine diplo- peplaanide kohaselt töökaitse õppe- Teretulnud on, et töökaitse õpe-
mitöödes ning nende kaitsmisel ja  ainena puudub (näit. ajaloo- ja  tamisega üliõpilastele hakkavad te-
riigieksamitel, töökaitse õppimine f i lo loog ia teadusi) ,  samas on tule- gelema senisest tõhusamalt paljude
õppe-, pioneerilaagri- ja  menetlus- vased pedagoogid haridusministee- erialade õppejõud. Asi väärib seda.
praktikal ja  kajastumine praktika riumi töökaitsepõhimääruse korras Konstitutsiooni § 21 ütleb:« Riik
aruannetes. _ _ vastu tavad töökaitse nõuete tagami- hoolitseb tööolude parandamise ja

Ülikoolis on tehtud mõndagi üli- se eest õppetöös. Järeldub, et peda- töökaitse eest», § 42 määrab koda-
õpilaste töökaitsealasel väljaõpeta- googiliste harude üliõpilastele on nike õiguse tervise kaitsele, mille
misel. Seoses uutele õppeplaanidele kõrgkoolist vaja kaasa anda põhi- tagavad muu hulgas ohutustehnika
Pleminekuga, samuti töökaitsele se- teadmised töökaitses. Töötervishoiu, ja  töötervishoiu arendamine ja
nisest tunduvalt suurema tähelepa- ohutustehnika ja  tuletõrjega on seo- täiustamine. Et tulevased kõrghari-
nu pööramisega uues konstitutsioo- tud iga administratiivtöötaja, seega dusega spetsialistid saaksid neid
nis tuleb sellealast tööd ülikoolis ka nendel erialadel, kus töökaitse konstitutsiooni sätteid igati ellu
veelgi tõhustada. Töökaitsealase väi- üldkursust ei ole ette nähtud (arsti- viia, on meie õppejõudude ülesan-
jaõppe kindlamale alusele panemi- teadusk., majandusteadusk. mõned deks avada üliõpilastele töökaitse
seks kehtestas rektor oma käskkir- erialad), on põhiteadmiste andmine sisu. VALDEK RITSLAID,
jaga  juulis 1977 uue kompleksplaa- töökaitses vajalik. MATI SALUNDI

On mälumäng spojrt või kunst
See lahendamatuna tunduv küsi

mus on sajandeid kõiki peamurd
jaid vaevanud ja- siingi ei julge 
üheselt vastata. E t ta aga üks tore, 
põnev ja asjalik asi on, el kahelnud 
vist keegi, kel möödunud kesknäda
lal tee uude kohvikusse jalge all
oli,

Ah et jälle kisub ju tu  mälukur- 
namisele, kas neid igasuguseid mä- 
lukatsumise turniire paljuvõitu saa? 
Ei vist. Egas muidu rahvusvahelis
te suhete ringi poliitikaviktoriin 
üheksat neljaliikmelist võistkonda 
ja hulka hasartset publikut kokku 
poleks meelitanud. Oodata oli, et 
sellest vihane ja kõrgetasemeline 
võistlus tuleb. Seda enam, et kohal 
olid peaaegu kõik suurkooli tunnus

tatud ja  võistlustes karastunud 
mäluhundid. Züriilaua taga  võttis 
is tet väga  auväärne kohtunike kol
leegium eesotsas prof. Abner Uus- 
taliga.

Esimeses voorus oli viisteist kü
simust n ing võistkondadel kõva 
tahtmine saada teise ringi kolme pa
rema sekka. Kohe haaras  liidripo
sitsiooni majandusteaduskond, kes 
sellest vooru lõpuni lahti ei lask
nud. Eelviimase küsimusega kol
m andaks tõusnud filoloogidel tuli 
see koht siiski bioloogidele-geograa- 
fidele loovutada. Eks seetõttu võis
ki tulevasi keelemehi ja  ajakirjanik
ke tol õhtul nutuseks kippuvate n ä 
gude järgi ära tunda. Reaalainete 
esindajate sügavaid teadmisi polii

tikas demonstreerisid füüsikud, kes 
teisena tiheda konkurentsi kui kitsa 
prao läbi finaali trügisid.

E t majandusmehed tõesti tug e 
vad on ja sportlik õnn truuks kaas
laseks, näitas veenvalt finiš, kuigi 
bioloogid-geograafid kõigest jõust 
n ing igasuguste  taktikalis te nõksu
dega ininemalibisevast esikohast 
kinni haara ta  püüdsid. M ajandus
teaduskonnale tõid esikoha Meelis 
Roosimägi, Heldur Meerits, Leonid 
Malahhov ja Heikki Auge. Võitjaile 
antakse üle ringi rändav  auhind 
RSR-i konverentsil.

Jutu jätkuks veel niipalju, et õhtu
oli üksjagu tore. P ä ra s t  põhjalikku 
ajuvaeva sai kosutuseks ja lgag i kee- 
rutatud. Et niisugune m äng  ka tu 
levikus teoks saab, ei tasu  vist m är
kimise vaeva. RAIVO LOTT

Repliik

Keldrisse viiv trepp
kaob hämarusse. Laskum ine kahe 
prüginõuga läheb õnnelikult, kuid  
läbi pesuruum i m innes oskan siiski 
peaaegu täiesti siledal põrandal ko
m istada. M inu vertikaalne suhe 
m aaga säilib ja lõpuks jõuan ka tla 
kü tja  valdustesse. Suured raudke- 
red seisavad m am m utliku  rahuga  
oma kohtadel. Vaatan kõhklevalt 
ringi. Ikkag i kesköö. Kaugemad  
nurgad on hoopis pimedas. Keegi 
nagu ohkas. Ei, vist ainult tundus 
nii. K uskilt aga tilgub midagi. S e 
da kuulen  selgelt. Tilk-tilk-tilk!

Tühjendan need prüginõud, et see 
köögikoristam ise kohustus juba üks
kord kaelast ära saada ja sean end  
minekule. A kki a g a . . .  Ei, nüüd ma 
ei eksinud. Tõepoolest keegi ohkab. 
Mis see om eti on? Ma ju ei karda  
midagi. Pole kunagi kartnud ega 
karda praegugi. A ga  see sisendus  
näib olevat tulutu. Julgus jookseb  
varbaotstest välja ja kogu keha tä i
tub surinat tekitava kõhedusega.

«r šš -šš-šš , olen 
ššooja vee vaim  . . .»

Selge so tt! N üüd m a isegi näen 
teda. Tõepoolest, nagu vanake Hot- 
tabõtš kasvab ta välja rõskel lae- 
pinnal olevatest tilkadest.

Teadm atus on alati see kõige suu 
rem hirm. N üüd aga aru saades, 
kellega on tegem ist, hakkab m u m õ
te lausa palavikuliselt tööle. Sooja  
vee va im  — teda m ul ju  vaja on
gi! E t dušš ei tööta, sellega olen 
am m u harjunud. Kuid ajast, mil 
viim ati siin pesuruum is sooja vee
ga pesta sai, on juba üle kuu m öö
das. M usta pesu hunnik aina kas
vab. Kui õige räägiks selle sooja 
vee vaim uga. A kki saab kaubale.

Tegin juba suu lahti, kuid tea
dagi — vaim  on vaim  ja ilm selt 
kuulub m õtete lugem ine tema kõik
võim alike om aduste hulka. A inus, 
keda ma lootsin  m idagi korda j a a 
ta suu tvaks, osutus sam uti võim e
tuks. Susisedes kadus ta laealu- 
sesse hämarusse.

Ohkasin. Kahju, väga kahju!
A IM E  JOGI,

Pälsorii t. 14 ühiselamu elanik

Laskmine
Ülikooli spartakiaadi laskevõist- 

lused on laupäeval ja  pühapäeval 
kell 9— 18 Salme t. 1 lasketiirus.

Spordiklubi

Teade

Uusi trükiseid
Eesti keele tekste ja  harjutusi vene  

üliõp ilastele  I. 2. vihik. Teine, paranda
tud trükk. Tartu 1978, 112 lk., 1200 eks., 
20 kop.

G. Kangro. Funktslon aalanalüü s. Tartn
1978, 64 lk., 500 eks., 10 kop.

G. Karu. Katsetehnika praktikum I. 
Teine, täiendatud trükk. Tartu 1978, 172 
k., 500 eks., 30 kop.

V. Krinal. M ajanduslike õpetu ste aja
lu gu ! I. Tartu 1978, 88 lk., 500 eks.. 
15 kop.

Kõrgem m atem aatika m ajandusteadu s
konna ü liõp ilaste le  II. Tartu 1978, 70 lk., 
500 eks., 15 kop.
E. Laasik. õppem etoodiline skeem ide  
kogum ik Nõukogude ts iv iilõ ig u se st II. 
Tartu 1978, 58 lk., 500 eks., 10 kop.
H. Lindmäe. U urim istaktika I. Tartu 
1978, 82 lk., 600 eks.. 15 kop. ^  
^ Ü lesan d eid  raam atupidam ise ü ldteoo
ria praktikum ideks. Tartu 1978. 72 lk., 
500 eks., 15 kop.

M atem aatika ja k aasaeg  XXI. Abi
m aterjale m atem aatika õpetajatele  ja 
õppijatele. Tartu 1978, 102 »k., 1500 eks., 
1 rbl. 30 kop.

Traditsiooniline TRÜ—EPA matš- 
kohtumine korvpallis toimub 16. ap
rillil EPA võimlas.

Mängude kava: 

kell 11 filoloogiat.—zootehnikat.
„ 12 füüsika-keemiat.—agronoo 

miat.
„ 13 bioloogia-geograafiat.—m a

jandust.
„ 14 õ p p e j õ u d

„ 15.15 arstit .—veterinaariat.
16.15 kehakultuurit.—m etsandu

se ja m aaparanduse teadus
kond. <

NB! Kohtumine õigusteaduskonna 
ja  põllumajanduse mehhaniseerimi
se teaduskonna vahel toimub ree
del, 14. aprillil kl. 18.30.

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Т арту Р ийклик Ю ликоол» («Т ар
туский государственны й ун иверситет») 
О рган п артком а, р ектората , комитета 
Л КСМ  и проф кома Т артуского госу
дарственного университета, г. Т ар ту . 
Э стонская ССР.
H an s  H e id em an n i nim . trü k ik o ja  tru k k , 
T a rtu , Ü likooli 17/19. I I I  Ü ksiknum bri 
h ind 2 kop. Teil. n r. 1672. M B-03895.
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AVAMISELT
Kolmapäeval kl. 12 kogunesid au

lasse sõpruspäevadest osavõtjad. 
Külalisi oli tulnud 14 NSV Liidu 
linnast, U ngaris t ja Poola Rahva
vabariigist.  TRÜ komsomolikomitee 
nimel avas sõpruspäevad Igor G rä
zin. On sümboolne, et erinevatest 
rahvustest noorte kohtumine toi
mub jus t suure in ternatsionalis ti 
V. I. Lenini sünniaastapäeva kün
nisel. Viidi lilled V. I. Lenini m ä
lestussambale ja Suures Isamaasõ
jas  langenute mälestustahvli ette. 
«Me ootasime ja oleme rõõmsad 
teie tuleku üle!» ütles I. Gräzin kü
laliste poole pöördudes. Ning «Gau
deamuse» helid kuulutasid pika sõp- 
ruspeo algust.

TRÜ parteikomitee nimel tervi
tas  külalisi dotsent A. Kiris, kes 
soovis, et kõigil jääks siia palju 
sõpru, keda kaua meenutada. Uk
raina noorte head soovid andis üle 
Valeri Prihhodko, Taškendi soojust 
saime tunda Ulugbek Niazovi scna- 
des. Mägise tervituse Altai Riikli
kust Ülikoolist tõi Igor Knitenko, 
ungarlaste  nimel võttis sõna Szivõs 
Attila. TRU komsomolikomitee sek
re tär Kalle Liiv tutvustas meie üli
kooli. Värvikust lisas avaaktusele  
TRÜ kammerkoori laul.

TIINA MERIRAND

Prosimif fcarclzo!
«Apelsini» pidu hakkas täishoogu 

sisse saama, EPA terve võimla oli 
tol õhtul üks suur ja  mäslev pea- 
demeri. Sellisest möllust on küll 
võimatu kedagi kaugetest külalis
test üles leida, arvasin löödult. 
Kuid mul vedas: Krakovi Jagiello 
ülikooli IV kursuse filoloogi JO- 
LANTA ZEMBRZUSKAGA sain ju 
tuotsale õige kiiresti.

M is tõi Sind Tartusse?

Siiasõidu eesmärgiks oli tegeli
kult mitte osavõtt sõpruspäevadest,

vaid suviste ehitusrühmade vahe
tuse lõplik kinnitamine. Peale mi
nu on delegatsioonis veel ülikooli
kaaslased Maria Loster ja  Czeslaw 
Kowal. Siin esindame me ka Poola 
Üliõpilaste Sotsialistlikku Liitu. 
Aga selle, et sattusime teile nii 
toredal ajal, võib panna juba teie 
organisaatorite  «süüks».

Muljed Tartust?

Oleme siin esmakordselt. Saabu
sime alles eile õhtul, po'.e veel jõud
nud teie eluga põhjalikumalt tu t 

vust teha. Majutati  meid Leningra
di mnt. 27 ühiselamusse. Täna hom
mikul käisime peahoones, pärast 
lõunat «Apelsini» kontserdil. Olen 
kindel, et esmamuljed Tartust j ä ä 
vad püsima — igati sümpaatne 
linn. Meeldib, et siin on nii palju 
noori.

Kas ka Krakovis korraldatakse 
samalaadseid üritusi, nagu on Tar
tus rahvaste sõpruse päevad?

Päris  sellise nime all küll mitte, 
kuid traditsioonilised tudengite pi
dustused — Juwenalia — toimuvad 
meil igal aastal.  Traditsioon päri
neb juba 14. sajandist, Krakovi üli
kool on vanim Poolas. Juwenalia 
toimub alati maikuu keskel, kolme 
nädalalõpupäeva vältel. Osavõtjad 
päevad tingimata olema kostüümi
des, neil päevil on kogu linn nagu 
üks suur lõbus maskeraad.

Juwenalia esimesel päeval annab 
linnapea pidulikult tudengite kätte 
sümboolse linnavõtme — see tähen
dab, et Krakov «usaldatakse» kol
meks päevaks tudengite võimu al
la. Viimasel päeval aga selgitatakse 
ja kroonitakse pidulikult «linna 
kuninganna» kuni järgmiste pidus- 
tusteni. Selle uhke tiitli saab «kau
neim ja parim» tudengineidudest.  
Juvenalia'te tuleb alati ka palju kü
lalisi, enamikus küll uudistajatena.

(Veszpremi ülikooli juvenaaliast 
loe «TRÜ»-st nr. 42 1976. a. — 
T. M.)
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M illeks on Sinu arvates vaja sõp- 
ruspäevi?

Need päevad aitavad süvendada 
koostööd kõrgkoolide vahel, nä ita
vad tudengkonna ühtsust,  kinnita
vad kõige selgemini in ternatsio
naalsete suhete püsivust ja  a rengu
võimaluste ammendamatust. Peale 
TRÜ on krakovlastel Nõukogude 
Liidus sidemeid Vilniuse, Kiievi, 
Novosibirski ja Taškendi ülikooli
dega.

Kuidas istub Sulle meie 
sin»?

«Apel-

llm ar ANVELD1 joonistus

Täiesti korralik meelelahutusan- 
sambel, teil on ta vist ääretult po
pulaarne. Kahju, et ma eesti kee
lest aru ei saa: «Apelsini» lugudes 
mängib tekst sageli tähtsat rolli. 
Poolas on praegu eriti populaarne 
džässmuusika.

Kauaks m eile jääte?
Esmaspäeval sõidame Minski, 

sealt edasi (ikka rongiga) juba 
oma kodumaale, Poolasse. Siin loo
dame ära käia enamikul sõpruspäe- 
vade üritustel.

WSZYSTKIEGO DOBREGO!
TIIT MATSULEVITS

Kroonika
ENSV Teaduste Akadeem ia uus 

korrespondentliige keem iadoktor 
prof. VIKTOR PALM.

Kaed külge!
22. aprillil läheme laupäevakule. Ülikoolis käivad selleks ettevalmis

tustööd juba 10. aprillist. Viimased täpsustused ülikoolisiseste tööde 
osas tehti esmaspäeval teaduskondade esindajate koosolekul. Nädala 
alguses andis tööde kohta täpse informatsiooni ka ehitustrust.

Ajasime ju t tu  laupäevaku organiseerimiskomisjoni esimehe dots. kt. 
ANDO OTSAGA.

Kui palju on tööjõudu välja m inem as?

Statsionaaris  õpib 4959 tudengit, lisaks neile 2954 töötajat.  Tavaliselt 
on tööl 85—90% inimestest. Kokku saab suur arv töökäsi.

M issugustel objektidel käed külge pannakse?

Eelkõige tehakse korda teaduskondade ruumid ja oma territoorium, 
aga korrastatakse ka objekte, mida kasutab linn. Näiteks ars titeadus
kond on ametis vana anatoomikumi, sünnitusm aja ja Tartu Kliinilise 
Haigla juures. Bioloogia-geograafiateaduskond töötab botaanikaaias. 
Ajalookomisjoni initsiatiivil korrastatakse endiste  õppejõudude ja töö
tajate kalmud. Varustusosakonna käsutuses on 50 tudengit majandus
teaduskonnast, kes töötavad Riia tänava laos. 180 tudengit läheb Ehi- 
tusvali tsuse nr. 1 käsutusse: TRU uue raam atukogu ehitusele, raudbe- 
toonloodete tehase objektile, autoteeninduse ja  raadioreleejaama ehitu
sele.

Ulerääkimist ei vaja, kuidas oma tööd tuleb teha. Südamele tahak
sin panna, et kõik linna objektidele m äära tud jõud välja tuleksid, et 
saaksime oma kohuse linna ees auga täita.

Laupäevak on ülikoolis suuremahuline, sest töõpaiku on palju. Teis
test enam on toimetamist kehakultuurlaste], kel on vaja korda seada 
staadion, suusabaas, Kääriku kompleks, sõudebaas ja Gagarini tänava 
võimla, samuti arstidel, sest neil on juba üle 20 kateedriruumi.

Ka Toomemägi on teaduskondade vahel ära  jagatud  ia ootab korda
seadmist nii ruttu  kui ilmad lubavad. Hiljemalt aprilli lõpuks peaks 
selle tööga lõpule jõudma.

Laupäevak viiakse läbi väljaspool õppetööd ja juba praegu käib see 
täie hooga. Esimesed kokkuvõtted tehakse reede keskpäevaks ja joon 
tõmmatakse alla esmaspäeva hommikul.

Niisiis — töö ootab. Jõudu kõigile!
REET RIHVK, 

ajakirjanduse I k.

Ministri käskkiri
K auaaegse viljaka teadusliku ja 

pedagoog ilise  töö, aktiivse ühis
kondliku tegevu se eest n ing seoses  
50. sünnipäevaga autasustati au
kirjaga füüsika-keem iateaduskonna  
dekaani keem iadoktor professor Vel
lo PASTI.

Rektori käskkiri
Rektor avaldas kiitust prof. kt. 

Lembit TÄHEPÕLLULE akadeemik  
J. Sibula juubelile pühendatud süm 
poosioni eeskujuliku korraldamise 
eest n ing vanem töödejuhataja jaos
konna elektrikule Kalju P U U S E P A 

LE Tallinna Polütehnikum i lõpeta
m ise ja eeskujuliku töö eest erialal.

Rektor tänab hügieeni- ja restau
reerim ise osakonna restauraatorit 
VIRVE NAGELIT kauaaegse kohu
setundliku töö eest ülikooli raam a
tukogus.

Rektor õnnitles
50. sünnipäeva puhul eesti keele ka
teedri dots. Aino VALMETIT ning  
rahanduse ja krediidi kateedri dots. 
Arno SU SI ja 60. sünnipäeva pu
hul TRÜ staadioni abitöölist Artur 
TANNIT n ing tänas juubilare ees
kujuliku töö eest.

Täna teem e a lgust uue rubriig iga, milles taham e lähem alt tu tv u stad a  ülikooli 
parteiorganisatsioonide tõöd. Rubriigi »Ьа<яЬ sisse in terv juu õ igusteaduskonna 
parteibüroo sekretäri dots. KALLE NIGOLAGA.

Uus konstitutsioon . Kuidas on  
selle  tundm aõppim ine lülitatud õp
petöösse? Teaduslikku töösse?

Et valdav enamik õigusteadus
konnas õpetatavaist erialaaineist 
otseselt baseerub konstitutsioonil, 
siis puudub meil eriline vajadus 
korraldada NSV Liidu uue konsti
tutsiooni tundmaõppimiseks spet

Kriminaalõiguse ja  -protsessi ka
teeder õpetab ainet «Kohus ja õigu
semõistmine NSV Liidus». Selle r a a 
mes tehakse tu tvust NSV Liidu uue 
konstitutsiooni 7. osaga (õiguse
mõistmine, arbitraaž ja prokuröri- 
järelevalve). Riigi ja õiguse ajaloo

olevates ÜTÜ konverentsi- ja  võist
lustöödest, samuti diplomitöödes.

õppeedukus ja õppedistsipliin . 
M illine on siin dekanaadi, kom so
m oli- ja parteiorganisatsiooni osa?

õigusteaduskonna parteiorgani-

kontrollimist. Enne rühmapäevikus- 
se allkirja andmist on õppejõud 
kohustatud kontrollima, kas kõik 
puudujad on sisse kantud. Iga õp
pejõud peab arvestust üliõpilaste 
puudumiste kohta oma aines. Oppe- 
distsipliini rikkunud ning semestri

Paraneb õppedistsipliin, 
paraneb õppeedukus

siaalseid õppusi. Midagi taolist si is
ki toimus — ÜTÜ erakorraline 
konverents 1977. a. novembris. Uue 
konstitutsiooniga tutvuvad meie 
üliõpilased peaasjalikult igapäevase 
õppetöö käigus. Nii käsitletakse ts i
viilõiguse ja -protsessi kateedri õpe
ta tavates  ainetes eriti ulatuslikult 
konstitutsiooni neid sätteid, mis 
seonduvad majandussüsteemiga.

kateedri õppejõud käsitlevad uut 
konstitutsiooni ajaloolises tag as i
vaates. Suurimat tööd teeb uue põ
hiseaduse tutvustamisel aga ri ig i- ja  
haldusõiguse kateeder. Konstitut
sioonis on vähe selliseid sätteid, 
millest -selle kateedri õpetatavates 
ainetes mööda minnakse.

Uue konstitutsiooni teemadel kir
ju ta takse  kursusetöid. Vaevalt min
nakse uuest konstitutsioonist vaiki
des mööda ka koostamise jä rgus

satsiooni aruande- ja  valimiskoos
olek möödunud aasta mais kohustas 
parteibürood välja töötama õppe
edukuse ja õppedistsipliini paranda
mise abinõude komplekssüsteemi. 
Septembris kiitis teaduskonna pa r
teikoosolek kavandatud abinõud 
heaks ja neid on hakatud ellu ra-. 
kendama.

Nii nõuab dekanaat nüüd õppejõu
dudelt üliõpilaste auditoorsest tööst 
osavõtu pidevamat ja  täpsemat

vältel pidevalt mittetöötanud üliõpi
laste ' teadmisi kontrollitakse arves
tusel ja  eksamil kogu kursuse ula
tuses.

Üliõpilaste õppedistsipliini olu
korda teaduskonnas arutatakse vä
hemalt üks kord kuus. Siis võetakse 
ka seisukoht distsipliini korduvalt 
rikkunud üliõpilaste suhtes. Nendest 
aruteludest võtavad tavaliselt osa 
õppeprodekaan, parteibüroo esinda- 

(Jä rg  4. lk.)



Komsomolikongressile
25. aprilliks tulevad Moskvasse 

noorsooühingu XVIII kongressile 
Kogu maa kommunistlike noorte 
esindajad. Tartu Riiklikust Ülikoo
list on seal a insana m ajandustea
duskonna komsomolisekretär Ülle 
LEPP. Esitasime talle ärasõidu eel 
mõned küsimused.

M illiste m õtetega lähed kongres
sile?

Olla ÜLKNÜ XVIII kongressi de- 
legaa t — see on suur vastu tus  ja 
usaldus. Sõites meie noorte suur- 
foorumile, loodan leida lahendust 
meie üliõpilaste ees seisvatele prob
leemidele ja kui vaja, siis anda ka 
oma panus. Tahan vahetada mõt
teid, kogemusi teiste meie üliõpilas
konna esindajatega ning pöörduda 
tagas i täis uut energiat,  indu, ideid.

Kirjandusvõistlus
TRU kom som olikom itee ja ÜTÜ  

eesti kirjanduse ja rahvaluule ring  
kuulutavad välja  kirjandusvõistluse. 
Töid võib esitada kõigis žanreis, nii 
Ilukirjandust kui ka kirjanduskriiti
kat.

T ähtaeg 15. oktoober 1978 (ar-

M is on m ajandusteaduskonnas 
uut teoksil?

On juba kord nii, et teaduskon
nas korraldatakse põhiliselt trad i t
sioonilisi üritusi. Kuid igal aastal 
oleme ühtlasi hakkama saanud ka 
mõne täiesti uue, omalaadse a lga
tusega. Sel aastal sai siis ära pee
tud üks tõeline teaduskonna nääri
pidu kingituste, näärisokkude, nää
rivana ja muu näärihõngulisega. 
Meie täiesti o m a  interklubi on 
nüüd avaõhtu ära  pidanud ja jääb 
vaid loota, et kaasalööjaid jätkub 
n ing et majanduse interklubis hak
kab valitsema tõeliselt tudenglik 
klubivaim. Hiljuti sõlmisime amet
liku sõpruslepingu Vilniuse RÜ m a
jandusküberneetika ja statistika 
teaduskonna interklubiga «Plane-

v esse  tulevad ka se lle  kuupäeva 
postitem pliga saad etised ).

M ärksõnaga varustatud tööd  
saata  või tuua ajalehe «TRÜ» toi
m etusse (202 400 Tartu, Ülikooli 
18— 302). Kinnises ümbrikus Lsada 
om a nimi, aadress, teaduskond, osa 
kond ja kursus.

Jõudu tööle!

ta». Loodame, et sellest saab tubli 
panus meie ülikoolidevaheliste kul
tuurisidemete arendamisse. Sel ke
vadel on veel kavas korraldada meie 
ühiskodu koristamistalgud ehk suur 
pesupäev.

Teaduskonna eeso tsas ei ole kind
lasti lihtne olla . M is teeb sekretäri
le muret?

Majandusteaduskond on tuntud 
oma ärksa meele poolest. Kuid kah
juks on ka meil nii, et ainult väike 
grupp üliõpilasi organiseerib, pa
kub uusi ideid, ülejäänud jäävad 
passiivseks. Arvan, et igaühel on 
oma arvamus selle kohta, mis 
oleks võinud olla teisiti või hoopis 
tegemata. Kahju ainult, et need 
arvamused jõuavad väga harva 
komsomolibürooni. Muret teeb meie 
üliõpilaste vähene vastutustunne. 
Meie muidu tublidele sportlastele 
tuleb ikka meelde tuletada, et tea-

( Ш к х ш ь

i m M t o D ö
ф  O lüm piaad «Üliõpilane ja tea- 

duslik-tehniline progress» on 
jõudnud lõppvooru.

%  Eesti keele ja kirjanduse eriala- 
konkursi vabariiklikust voorust 
tuli ülikoolile suur võistkondlik  
ja individuaalvõit. 

ф  Kõik kolm auhinnatut on eesti 
filo loog ia  IV kursuse üliõpila
sed.

ф  V õistleja lt nõutakse m itm ekülg
sust.

Eelmisel nädalal peeti Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis eesti kee
le ja  kirjanduse erialakonkursi lõpp
voor, konkureerimas TRÜ ja  TPedI 
5-liikmelised võistkonnad pluss 
kummastki kaks individuaalvõistle- 
jat.  Ette rutates: lõpparve näitas 
ülikooli 345:288 võitu. Individuaal
selt oli teist aas ta t  parim, seekord 
konkurentidest peajagu üle UDO 
UIBO (91 punkti võimalikust 
100-st). Ester Sank ja  individuaal
arvestuses Tiiu Kalaus kogusid 75 
punkti. Ja  veel neljaski IV kursuse 
eesti filoloog oli eesotsas — Avo 
Rosenvald (67 p.). Oma kooli au 
eest olid edukalt väljas ka Birute 
Zelvite ja  Anne Kiudorv (III k.) 
ning Anne Paju  (II k.). Nendega 
on seotud ka meie tulevikulootu
sed, sest V  kursuse üliõpilasi ei lu
bata enam osaleda.

Kaheosaline konkursitöö eeldas 
nii võistkonna koostajailt-etteval- 
mistajailt kui ka võistlejailt endilt

duskonna eest on vaja väljas olla, 
ja  pahatihti juhtub nii, et spordi- 
nõukogu esimees peab ise dressi 
selga tõmbama ja  puuduvat võist
lejat asendama. Tuleks harjuda mõt
tega, et nii mõnigi kord peab tea
duskonna huvid seadma kõrgemale 
isiklikest huvidest. Kahju, et mõ
ned üliõpilased ei oska pidada 
ühiselamut veel meie kõigi ühis
koduks. Sellest tunnistavad korista
mata köögid, väljakeeratud elektri
pirnid, aeg-ajalt maharebitud näit- 
agitatsioon.

Oletam e, et S inust saab järgm ine  
ülikooli kom som olisekretär. M illest 
alustaksid?

Lähtuksin põhimõttest: vähem 
sõnu ja  pabereid, rohkem tegusid.

Usutles 
ESTER SANK

Ülikooli 
ülekaalukas 

võit
suurt pingutust: ei ole kerge leida 
üliõpilasi, kes oleksid võrdselt või
mekad nii keeles kui kirjanduses, 
seda eriti olukorras, kus erialadesse 
jagunetakse juba I kursusel. Huvi
tav on aga märkida, et kaks meie 
võistlejat olid erialalt hoopis a ja 
kirjanikud.

Töö keeleosa koosnes etteütlusest , 
lauseanalüüsist, sõnaliikide m äära 
misest, neologismide loogilisest 
analüüsist, morfo.onoloogiaüles- 
andeist ja  potentsiaalsete sõnade 
vormide moodustamisest.  U. Uibo 
lahendas neli ülesannet teistest pa
remini. Ainult süntaksiülesande la
hendamisel pääses Pedagoogilise 
Instituudi võistleja Maie Bachmann 
esikohale.

Kirjanduse osas tuli analüüsida 
A. H. Tammsaare novelli «Käbe- 
Kaarel ja tema noor naine» ning
D. Vaarandi luuletust «Saar». Siin 
jag as  Udo Uiboga esikohta TPedI 
võistleja Toomas Haug, kes aga 
keeles oli 6 punktiga 50 võimali
kust nõrgim.

Tulemused näitavad, et eelkõige 
lõid läbi vanemate kursuste üliõpi
lased, kellel lisaks üldkursustele ka 
mitu eriainet läbi võetud n ing kur
suse- ja  konverentsitööde tarvis 
mõnda probleemi päris sügavale 
sisse mindud, nii mõnelgi aga  liht
salt huvi aine vastu kõige taga  sei
sab. Eks see olgugi õpetuseks j ä 
reltulijatele.

TEA SILD

50-aastane 
histoloogia- 
professor

Astudes vana alma mater'i sam 
maste alla, võime siin tihti kohata 
range välimusega asjalikku pro
fessorit. See mees on Tartu Riik
liku Ülikooli ars titeaduskonna pro
dekaan, anatoomia- ja  histoloogia- 
kateedri juhataja, meditsiinidoktor 
professor ÜLO AREND, kelle elu- 
vanker veeres juubeliaastasse täna,
21. aprillil.

Juubilar alustas eluteed Tallinnas 
ametniku perekonnas; lõpetas Tal
linna 7. keskkooli medaliga, seejä
rel Tartu Riikliku Ülikooli a rs titea
duskonna raviosakonna kiitusega 
1952. a. Sellest a jast peale kuni t ä 
naseni on ta  olnud pedagoog ja 
teadlane-morfoloog (mõni aasta  pa
toloogilise anatoomia, seejärel his
toloogia kateedris).

Üle 25 aasta  kestnud pedagoogi
töös on ta  võitnud kolleegide tu n 
nustuse ja üliõpilaste austuse. 
Loengud on alati selged ja põhja
likud. Ta on olnud ka hea kursuse
juhendaja; viimasel ajal korraldab 
õppeprodekaanina õppetööd kogu 
teaduskonnas. Temalt on kaasau tor
luses ilmunud 2 histoloogia õppe
vahendit.

Teaduslikku töösse lülitus 
Ü. Arend juba üliõpilaspõlves pato
loogilise anatoomia kateedris prof. 
A. Valdese nõudlikul juhendamisel. 
Kandidaadiväitekirja kaitses 1955. 
ia doktoritööd 1968. a., probleemiks 
sidekoe regeneratsioon aseptil+se 
põletiku koldes ja selle neurohormo- 
naalne regulatsioon. Tema sulest on 
Hmunud üle 70 teadusliku publi
katsiooni. Tööd on üleliiduliselt a r 
vestatava tähtsusega. Niisama täh
tis on prof. Ü. Arendi osa uute his- 
tokeemiliste ja  autoradiograafiliste 
meetodite kasutuselevõtmisel k a 
teedri uurimistöös.

Prof. Ü. Arend on alati ta s a k a a 
lukas, kohusetruu ja täpne, aga ka 
nõudlik enda ja  teiste suhtes. Talle 
on orgaaniliselt võõras suhtlemisel 
alluvatega kasutada kõrgendatud 
hääletooni või jämedaid väljendusi, 
mida meil paraku siiski veel ju h 
tub. Arstiteadlasena tunneb ja tu n 
netab ta  sõna väärtust, oskab seda 
kasutada igapäevases töös. Juubi
lar on väga põhjalik inimene. P laa 
nide ja  aruannete koostamisel või 
muu säärase töö juures võib ta  koos 
asjaosaliste kolleegidega tundide 
kaupa istuda ja küsimust a ru tada 
(deviisi all — õppejõududel on pii
ram ata tööaeg). Ettevõetud asi 
peab nõutud kuupäevaks korda 
saama.

Kommunistina võtab prof. 
Ü. Arend aktiivselt osa meie elu 
aktuaalsete küsimuste lahendami
sest. Kolleegid

Repliik

Valgus,
tarviline vara

Tuubikumis õppimine võib haka-a 
tervise peale. Vähemalt nägemisele 
küll. Sellised mõtted tulevad pähe, 
kui õhtul, silmad punased, peeglis
se vaatad. Kuidas nii?

Tuled õppelasse, käid läbi küm
mekond vaba lauda, millel lamp 
(piisab pilgu heitmisest tü h ’a lam
bikuplisse), ja istud võimalikult 
laearmatuuri lähedale. Sellel küll 
kolmandik pirnidest elustava tulu
keseta, kuid asi seegi. Töötad tun
nikest kaks ja tunned, et oled uni
ne, õigemini on vaid silmad nagu 
uneliiva täis. Harjumatuse asi. Ime 
siis, et mõtted ja pilk nagu iseene
sest raamatutelt ära lähevad ja 
tuubikumi ekslema satuvad: rohkem 
valgustatud õppureid võib sõrme
del üles lugeda, kolmandikul lau
dadest puudub valgusti üldse. Mõ- 
tiskled tudengite äraharjutnisvõime 
ja leidlikkuse üle. Nii näiteks kru
vitakse «kroonu» pirn enne lahku
mist katkise kontaktiga laualambi 
pessa — järgmisel päeval hea võtta. 
See pirn, mille repliigi autor välja 
keeras, oli küll ainult viieteistküm- 
nevatine. . .  Ehk siiski ei ole va'a  
välisuksele kinnitada paberit kirja
ga: «Külastajatel palutakse oma 
tervise huvides kaasa võtta isiklik 
plektripirn, soovitav koos laualam
biga.» Ja nii hakkad juba päris 
naiivselt (?) arutlema: kui riide
hoius ripub 1—5 kehakatet, kas siis 
ikka on päris mõttekas riidehoidjat 
pidada (s .t . palgal hoida). Selle 
raha e e s t. . .  Aga vist ikka on, sest 
kes muidu enne sulgemisaega mi
nutite kaupa (mõni sekund puhku
seks vahele) sireeni annaks: minge 
juba ära! Normaalse valguse kätte!

M ATI M AARITS

(zJCatse ftirju iada  
lugemiselamus

K as «elamused» on need hetked elust, tnida me tagantjärele täht
sustame, muudame oma meenutusradade verstapostideks? Ole
vikku me ju ei väärtusta, sest kui me midagi tehes endale, kul

mud kipras, kinnitame, et s e e  meile meeldib, on juba midagi korrast 
ära. Kui keegi minu käest pärib: «Milliseid raamatuid sa armastad lu
geda?» (küsimus, mida ma ei pea eriti arukaks), meenub mulle, kuidas 
kord aastate eest eksamilt tulles tundsin raamatukauplusest möödudes 
kihku osta üks raamat. Ma valisin uudiskirjanduse letist kõige p a k- 
s e m a romaani, sõitsin mere äärde, nautisin vaheldumisi vett, päi
kest ja lugemist. See raamat (pealkirja ma ei ütle) kuulub mu lem
mikute hulka.

Võib muidugi muiata ja arvata, et šampust juues tundub telefoni- 
raamatki huvitav, ent kas tasub korraldada koduseid klassikapäevi, 
arvates end tegevat eneseharimise auväärset tööd.

Ma pole enam aastaid oma lugemiselamusi paberile pannud, sest 
olen hakanud arusaamisele jõudma, et lugemiselamus pole niisugune 
elamus nagu päevikuiekekülgedele jõudvate mõtete elu poolt dikteeritud 
alged, pole otsene, pole vahetu. Pigem on ta taasrändamine oma mä
lestuste, arusaamade, tõekspidamiste’ maale. Uks jällekolamine oma 
kahtluste võsastuvatel Marjamaadel. Süüdlaseks on hea raamatu autor. 
Ta võtab mu kaasa, me läheme koos, ometi ka kumbki natuke omaette, 
sest m inust-lugejast on tal vaid umbisikuline teadmine ja minagi ei 
tohi- temast liiga palju teada, siis muutub see segavaks. Kirjanik pole 
sõber — minu meelest: tema teoseid ei saa mõista autori kui inimese 
mõistmise kaudu, pigem vastupidi.

N iisiis, me asume teele, retkele hommikusse, mina pealegi täistuu
bitud varakommikuses Tartu—Rakvere bussis, surutud akna ja 
sõrmi trummeldava skisofreenilise kaasreisija vahele. Aga olus

tik pole varsti üldse tähtis nagu kunagi jalgu märjaks tegev öine ro
higi. K u n a g i ,  mille erutava surmtõsiduse mälestuste mahe muie muu
dab armsaks, m itte üleolevaks, millele tagasivaataja tarkus püüab filo- 
soofiatki juurde manada. Sealt eluhommikust otsime ju sageli tähen
dust oma hilisematele tegemistele, saades kinnitust meid vaid esialgu 
hämmastavale tõsiasjale: mida vanemaks me saame, seda paremini me 
mäletame oma lapsepõlve.

Kooliaastail ma ei lugenud «Väikest Illimari», sest ta oli minu jaoks 
igav, niisamuti nagu poleks ma tookord, keskmises m i  vanemas kooli

eas, tahtnud sisse elada A s t a  P õ l d m ä e  hiljuti ilmunud jutukogus
se « M i t m e k e s i  m a a t e r a l »  (Tln., 1978). Nüüd aga küll.

R aamatu ülesehitus näib suunavat mu mõtelda tahtmisi vaheldu
misi mälestusitt («Metsmesilane», «Minia», «Linnurohi») filosoo
filistele väljadele ja uute mõtteseoste sünnitamisele («Retk hom

mikusse», «Leidlaps», с Uinunud sõnad»). Ega vist ole juhus, et nimi- 
jutud, mõlemad omamoodi maailtnaleidmislood, asetaksin ma kõhkle
mata «vanainimeste kirjandusse».

Juba A. Põldmäe «Linnade kodustamisest» ja «Me» juures olles mär
kasin, et mul meeldib neid lugeda nagu aforismialbumit või üht Rootsi- 
tnaa-raamatut —■ vähehaaval, puudutades nagu mõttekatalüsaatoreid. 
Lauseid, milles lihtsa tõe lihtne väljaütlemine korraga uuel häälel kõ
nelema hakkab. Sest tõepoolest, kui üks poiss istuks oma kollaste kõr- 
vaaukudega ainult sinu kõrva l.. .l Ja võõras raamat, mille üks külg oli 
teistmoodi must, sest must saab olla mitut moodi, aga puhas mitte.2 
Laused saavad iseseisvaiks, nägusarõivalisteks tantsijateks, igaks nagu 
hüüaks neist: «Vaata mind! Vaata mind!» Ma ei taha olla ansamblijuht 
ega oska ka öelda, on see niiviisi hea või halb. Nad on lihtsalt selli
sed laused.

Nii tulebki, et lugedes «Mitmekesi maateral», näen kord tantsijaid, 
kord tantsu, otsekui vaadeldes mõnd optilist trikki — kord kaht nägu, 
kord karikat.

Lugu regatisuvest, omaette võetuna mõnus ja tore, tundub teiste 
seas jäävat kuidagi omaette, pärinevaks teistsugustest meeleoludest. 
Võib-olla ka, et ülejäänute kõrvale tõusmast takistab teda päriselt mitte 
väljapeetud poisilikkus, sest kusagil ridade vahel näib peituvat j u t u -  
l i k  pioneeriõhin, mis meenutab lapsepõlves loetud raamatuid, mitte 
aga lapsepõlve. Ka «Märt Mõru erakonsultatsioon esimest korda kooli- 
minejaile», lugetnarabav ja mõtlemapanev, kuulub küllap teise maa
ilma kui «Mitmekesi maateral» kaanepildilt vaatava tüdruku silmade 
läbi nähtu. Märt Mõru mõtetega analoogseid tundub aga olevat «Linnu- 
rohus».

N ii targutan ma n ü ü d ,  raamatut üle sirvides, siit-sealt lugedes, 
mitte enam olles osaline neis pärastlõunais, kui «vasika vaia tuli 
kaks korda edasi panna», vaid püüdes määratleda elamuste mee

nutamise elamusi, analüüsida mõtteid ajendanud mõtteid. Seejuures 
kaotan ma midagi enda jaoks, saates selle natukese vähehaaval pabe
rile, suuremas jaos aga prügikorvi. Vahest oleks õigem talitada lihtsalt 
nii nagu mina Rakverest tulles. Suruda raamat sõbrale pihku: «Säh, 
loe, mulle meeldisj» Kuigi nii ei veena kedagi. Peale sõbra, aga rohkem 
pole vajagi.

JÜRI ROOSAARE

1 Lk. 85.
2 Lk. 91.

Õigusteaduse ja 
üliõpilasteaduse 

kokkupuutepunktid
Teoks sai juuraüliõpilaste järjekordne teaduskonverents, sedapuhku 

kolmekümne neljas. Tänavune konverents oli mitmes plaanis omanäo
line. Esiteks tähistati sellega ülikooli ÜTÜ 30. aastapäeva. Kevadisele 
konverentsile lisandus sügisel toimunud erakorraline konverents «Õi
guslikke põhiküsimusi uues Nõukogude konstitutsioonis», mis toimus
23. novembril. Teiseks võeti konverentsi avapäeval, 13. aprillil vastu 
uus Nõukogude Eesti põhiseadus. See andis oma ilme konverentsi kõi
gile päevadele. Kolmandaks tegutses aastase vaheaja järel jälle juhti
misteaduse sektsioon. Uue vormina meie teaduskonverentside ajaloos 
väideldi ainult kindlal teemal: koosolek, selle ettevalmistamine .läbi
viimine, protokollimine. Sektsiooni teisel is tungil oli ka suur praktil i
ne tähtsus — koos teaduskonna komsomoliaktiiviga arutati  komsomo- 
libüroo sektorite juhata ja te  ametijuhendeid.

Sel aastal toimus konverentsi töö viies sektsioonis, peale eespool n i
metatu  veel kriminaal-, tsiviil-, riigi- ja  tööõiguse n ing riigi ja  õiguse 
ajaloo sektsioonides. Konverentsi pingelis t tööd näitab, et kolmel päe
val kuulati 43 ettekannet,  s. t. et peaaegu kuuendik meie üliõpilastest
011 sellega hõlmatud. Kõige mahukam töö tehti professor V. Keldri 
juhtimisel tsiviilõiguse sektsioonis, kus kuulati 10 ettekannet.  Kõige 
arvukam osavott oli kriminaalõiguse sektsiooni tööst (55 inimest). 
Kõige rohkem töid k irjutati vanemõpetaja L. Saarnitsa  juhendamisel 
(10 tööd). Kõige enam oli esinejaid III ja  IV kursuselt (kummastki
12 ettekannet) . Professor V. Kelder ütles oma sõnavõtus lõpp-plenaar- 
istungil konverentsi igati kordaläinuks n ing tõstis esile selle organisee
ritust, ettekannete sisukuse ja esinemiskultuuri kasvu.

ANDRUS LAUREN,
õigusteaduskonna ÜTÜ noukogu esimees
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T o i m e t u s e l t .
Tänane 3. lehekülg on pühen

datud meie ajalehe jaoks ebata
valisele teemale — televisiooni- 
probleemidele.

Me kõik arvame end palju 
teadvat sellest ajakirjanduslii-  
gist, mis üha enam tiibu siru
tab; me tunneme kõiki ja  meil 
on aimu kõigest, oleme pädevad 
otsekoheselt (tihtipeale aga  mõt
lematult) oma arvamust avalda
ma.

Tudeng on kõige harvem küla
line teleekraani ees, ütleb s ta 
tistika. Ja  küllap see nii ongi, 
sest a janappus ei lase teinekord 
ajalehtegi lugeda . . .

Loodame ag a  siiralt, et täna
ne lehenumber siiski TV-prob- 
leeme veidi rohkemas valguses 
paista laseb ja lugejaid nende
ga tu ttavam aks teeb. Niisiis, 
«roosid ja vitsad» TV-s, kus 
kaunimatel roosidel kindlasti 
okkad küljes ja  kus vihasemadki 
vitsad pehmeid pajuurbi kanda 
võivad.

ENN ANUPÕLD

SISSEJUHATUSEKS

Televisioon on tänapäeval saanud 
palju hellitusnimesid, nagu näiteks 
« põrgukasb  või «ühesilmaline kük
loop». Kõigest sellest hoolimata on 
TV võidukäik maailmas vaieldama
tu, ta  on kõikidest ajakirjanduslii- 
kidest kõige suuremat huvi äratav, 
kõige kollektiivseni, kõige tehnili
sem, ja julgeksin väita, et kcige 
keerulisem ajakirjanduslik looming. 
Ajalehetöötaja on sõltuv ainult pa
berist, pli iatsist ja  omaenda aju te
gevusest.  Kaht esimest meil jätkub, 
aju puudulikkuse üle aga ei kiirda 
keegi meie seast, kõige vähem aga 
a jak i r jan ik . . .

TV-d ahistavad paljud tehnilised 
probleemid, mistõttu ei olegi mõni 
ajalehes hästi läbilööv inimene meil 
suuteline töötama., TV-s sõltub idee 
teokstegemine paljudest teguritest, 
mis nõuavad suurt keskendumisvõi
met ja  oskust inimestega lävida. 
Kogu «meeskond» tuleb panna töö
tam a üheainsa idee nimel, mis keer
leb tavalis ima TV saate  ümber.

Arukamad teleteoreetikud, kes ei 
ole sattunud pimedasse vaim ustus
se TV valdavast võidukäigust vii
mase 15—20 aasta  jooksul, nendi
vad, et hoolimata tohutust uurijate 
hu lgas t pole tänaseni selge, kuidas 
TV mõjutab kaasaegset maailma, 
kujundab inimeste maailmapilti.  
Ühtset ja  hästi argumenteeritud 
TV-sotsioloogiat pole kahjuks veel 
olemas. TV võimalused inimeste 
mõttemaailma ja suhtumise kujun
damisel pole kaugeltki ära kasu ta 
tud.

E e s t i  on hästi telefitseeritud 
maa: meil on 340—350 tuhat tele
rit, oleme jõudmas normaalsele tä 
napäeva tasemele. TV osa poliitili
ses elus on mõistetud mõlemas 
maailmasüsteemis ja  siin peegeldub 
ideoloogiline võitlus väga tugevas
ti. TV on kujunenud vahedaks ideo
loogilise võitluse relvaks maailmas. 
Kui vaadata  TV kujunemist ning 
tänas t  päeva, siis võib tegelikult 
jä lg ida  kahte leeri jaotumist: on 
olemas nn. riiklik TV (õpetav ja  
kasvatav) n ing viimasel ajal to 
hutult arenev võimas kommerts-TV. 
Kapitalistl ikus maailmas on TV ees
k ä t t  äri, kõige puhtakujulisem kom
mertsettevõte. Kommerts-TV jõudu 
näitab seegi, et vana võimas BBC 
oli sunnitud andma ruumi reklaa- 
mi-TV-le. «Heal» saateajal USA te
levõrgus näidatav reklaamiminut 
maksab meie rahasse ümberpanduna 
40—50 tuhat rubla. Rekordiks on 
ühe seebi reklaam USA-s, mille ühe 
minuti eest maksis firma 200 000 
rubla!

Teiseks olulisemaks tendentsiks 
on värvi-TV areng, mis maksab

AJAKIRJANDUSÜLIÕPILASTE PRESSIKONVERENTSILT ENSV RAADIO- 
JA TELEVISIOONI KOMITEE ESIMEHE ASETÄITJA 

E N N  A N U P Õ L L U G A

umbes kolm korda rohkem kui 
mustvalge programm. Värviprog- 
rammi tootmiskulude kallinemine 
tekitab olulise vajaduse program 
mide vahetamise järele. Näiteks 
Prantsusm aal ja  Inglismaal on 
kindlaks m ääratud protsent, kui 
palju tohib oma TV-s näidata Im
portprogramme. Euroopas terviku
na kõigub see protsent 30—40 r in 
gis. Aafrika riikides aga, mis pa
ras jagu  arenemisjärgus, näidatakse 
«importi» üle 90%, enamasti oda
vaid sariprogramme USA-st.

TV p e r s p e k t i i v  — TV muu
tub passiivsest a javiitjas t aktiivseks 
igapäevaseks töövahendiks. Arengu
ga on ka seotud kaks sõna: satel
liit ja kaabel. Varsti on oodata op
tilise telekaabli valmimist, eluõigu
se omandavad videokassetid, katse-

meil teostatud uurimuses käsitleti 
vaba aja veetmist: vaatluse all oli 
väga  erinevate elukutsete esin
dajaid. Selgus, et noorte tööliste, 
õppurite ja maanoorsoo hulgas 
moodustab TV programmi jälgimi
ne kogu vabast a jas t 74:—84%! 
Enesetäiendamisele pühendati sa 
mal ajal 1,9—2,4%, ühiskonnatöö- 
le 2% vabast a jas t jne. Siin on, mis 
mõtlema paneb.

Üldse täheldatakse inimese elus 
kaht televaatamise tipp-perioodi: 
9. kuni 14. eluaastani ja pärast 60. 
eluaastat.

K Ü SIM U SE D

Missugune on meelelahutuse osa 
sotsialistliku ühiskonna telesüstee- 
inis?

nustust leidnud ka väljaspool ja 
mis oli täiesti uudne katsetus üldse 
Nõukogude televisioonis — saate
sari «Sünniaasta», esimene katse 
tuua ekraanile lavastuslike elemen
tidega 1917. aasta. Nimetaksin 
«Sünniaastat» harvaks valguskii
reks üldiselt kaunis keskpärases 
TV-programmis.

Millised on ETV lähemad tule
vikuperspektiivid?

1. Tuleval aastal hakkame pärast 
kolmeaastast ootust loodetavasti 
ehitama uut maja ehk TV-maja teist 
järku. 1981.— 1982. a. loodame sisse 
kolida ning siis oleme niikaugel, et 
saame taas  normaalsetes tingimus
tes tööd teha. Kunagi ehitati TV- 
maja  700 tunni originaalprogrammi

Kuidas peaks kajastum a TRU 
elu Eesti televisioonis?

P raegu  ta mingil määral siiski 
kajastub, saateid on tehtud. Kuid 
kas ülikoolielu on nii ühetooniline, 
kui ta meil ekraanil välja näeb?

Küll oleks vaja teema «Mida ma 
tahan  oma elus teha ja  miks ma 
nii tahan?» lahendust teleekraanil, 
mis ei tohi olla didaktiline, vaid 
eluline ning haarama konkreetseid 
näiteid. Vaja on ülikoolielu kujuta
mise kaudu ekraanil lahendada 
noore inimese sihikindla eneseteos
tuse probleeme. Kui teilt tuleks e t
tepanekuid, võtaksime nad heal 
meelel vastu. Probleem on meie so t
siaalses elus üks valusamaid. Põh
jendamatu käegalöömine, kõrval
seisja ja  kõrvalviriseja positsioon 
ja ükskõiksus on levinud üsnagi 
laialt, samal ajal näeme ja  tun
nustame inimesi, kes on omaks võt
nud selle lihtsa tõe, et kord ilma 
sündinuna peab ta siin ka midagi 
aktiivselt tegema, midagi muutma. 
Sellest tuleneb ka hea auahnus, töö
võime, sihikindlus nii, nagu  see 
elus peab olema, mitte aga unine 
jokutamine. See oleks tänuväärt  
ainevaldkond, mida tuleks käsitle
da jus t noores eas, see teeniks head 
eesmärki ka tuleviku tarbeks. Teis
te sõnadega — aktiivse eluhoiaku 
kujundamine iseseisva elutee hakul.

Mida on Teile kui ajakirjanikule 
andnud ülikool?

Mitte ainult seda tarkust,  mida 
mõõdetakse hinnetega matriklis ja 
mis on juba paljus ununenud. Täht
sad on inimesed, kellega koos oled 
õppinud, kes sind on õpetanud. 
Amet ja töökoht taanduvad, kõik 
omandatu  leiab keskpunkti inimes
tes, kelle keskel sa liigud. Suurima 
lugupidamisega meenutan oma üli
koolipäevilt Juhan Peeglit, Johan
nes Kalitsat, Karl Siilivaske, Jo 
hannes Lotti, Olaf Kuulit ja  palju
sid teisi. Ülikool on ikkagi kool,

......................................................... * millele järgneb järgmine kool —
«Tanapaeva teleajakirjanikul peab olem a m otet, indu, utelda tahtmist, e ju 

sisem ist tahet saada tõeliseks ajakirjanikuks.»

tatakse heliplaadi põhimõttel töö
tava nn. piltplaadi tootmisse lask
mist. Telerite suurus ise liigub ka
hes suunas: kallis kodukino hiigla
suure ekraaniga ja peopessa mah
tuv kaasaskantav  teler. Kaugel po
le päev, mil võtame programmi vas
tu otse satelliidilt; asja tundjad kõ
nelevad, et 5—6 aasta  pärast mak
sab värviteler niisama palju kui 
mustvalge; «maailmatelevisiooniks» 
on tehnilised eeldused juba olemas, 
kõik seisab vaid programmi koos
tamise põhimõtteliste kokkulepete 
taga.

Kuid . . .1975. aasta  andmetel oli 
U SA keskmises perekonnas püha
päeviti teler lahti 6 tundi ja  15 mi
nutit. Kui mõelda tõsiselt järele, 
käib see arv juba üle mõistuse! Ka 
Jaapanis  läheb vaatam isaeg üha pi
kemaks. Ühe Jaapani linna meer esi
tas parlamendile ametliku ettepane
ku teha pühapäeviti saadete vaada 
tavuse tippajal programmis um
bes pooletunnine paus, et perekond 
omavahel suhelda saaks. Teatud 
eas on televaatamine lausa narko- 
maaniline. Lääne-Saksa psühholoo
gid tegid mõned aastad  tagas i j ä r g 
mise uurimuse: 180 inimesele, kes 
vaatasid telerit sõna otseses mõttes 
hommikust õhtuni (programm aga 
kestis umbes 20 tundi ööpäevas), 
lubati anda suuri soodustusi, kui 
nad loobuvad televaatamisest. Kolm 
nädala t päras t eksperimendi algust 
«andis alla» esimene katsealune,
5 kuu päras t  aga  olid kõik jälle oma 
telerite ees. See on kapitalistlik 
maailm. Ent ka meil võib tähelda
da mõningaid esimesi häireid. Ühes

See osa on väga suur ja  oluline, 
kuid praktil ine teostus ETV-s meid 
veel ei rahulda, õ ig u s ta tu l t  juhiti 
meie tähelepanu sellele ka viimasel 
EKP Keskkomitee ideoloogiaplee- 
numil.

Peame nentima, et see on kõige 
kallim ja keerulisem programm 
üldse — maitsed, arusaamad ja 
vastuvõtt on laia publiku hulgas 
üsnagi erinevad. Mõned teoreetikud 
väidavad, et rahvas alla kolme mil
joni ei olegi suuteline toitma ori
ginaalset teleprogrammi. Nõukogu
de Eesti TV programm tõestab otse 
vastupidist. Ent meelelahutuse osas 
põrkame selle väitega küll vahete
vahel kokku. Eestis on praegu vaid 
kolm arves ta tavat naljameest,  kelle 
tase vastab TV-le. Meil pole üht
ki kirjameest, kes kir jutaks spetsi
aalselt TV-le. Pealegi on TV n äh
tus, mis kulutab väga kiiresti ära 
ükskõik millise esineja. Estraadi- 
täht kulub, meie elame pisikeses su 
letud ringis, kuhu juurde tulemas 
praktil iselt midagi ei ole. Või kui 
on, siis haruharva. Naljameestel 
aga on piltlikult öeldes iga varba 
o tsas kaks paremat pakkumist kui 
TV (neid tiritakse juba pulmades- 
segi show'd tegema . . . ) .  Meil puu
dub paraku täisverelise meelelahu- 
tusprogrammi potentsiaal, mistõttu 
olemegi selle osa täitmisel m anne
tud. Küllap on üks väljapääs veel 
aktiivsemas pöördumises vennas
rahvaste  estraadi- ja  huumorivara- 
mu poole.

M ida peate möödunud aasta  pa
rim aks saatesarjaks?

Selleks pean sarja, mis on tun-

Valdo TÜRGI fotod

jaoks aastas. Praegu teeme siin 
1200 tundi.

2. 1980. aastaks peame olema sa 
japrotsendiliselt värviaparatuuril .

3. Saadete maht enam oluliselt 
ei kasva. Viisaastaku lõpuks suure
neb see veel paari tunni võrra päe
vas. Lähemas perspektiivis on ka 
see, et hakkame nägema veel üht 
kesktelevisiooni programmi.

Ma ei usu, et meie väikeses v a 
bariigis oleks mõttekas suuremat 
televisiooni rajada, tähtsam ad on 
sisu ja  kvaliteet.

Kuidas o lete rahul Tartu stuudio
tegevu sega?

Ei ole rahul. Stuudios ei ole 
head edasiviivat ajakirjanduslikku 
vaimu. Tehniline koormus on liiga 
väike. Oleme seda püüdnud küll 
tõsta ning teeme praegu konkreet
seid samme, et tasakaalustada teh
nilisi võimalusi ning loomepotent- 
siaali. Loodame, et Hagi Šeini ja 
meie režissööri Jüri Tallinna tulek 
Tartu  stuudiosse toob elevust. 
Võimalused heaks tööks on olemas.

Kas on m õeldav Tartu stuudio  
kasutam ine TRÜ õppebaasina?

On küll. Küsimust on arutatud, 
loodetavasti leitakse ka positiivne 
lahendus. Kui pealinnas käib ehi
tus, kandub osa meie tööst üle Tar
tusse. Muul ajal võiks seal prakti
seerida aga pooled päevad. On ette 
valmistatud konkreetne projekt 
TRÜ ja  ETV koostööks. Tartu 
stuudiost võiks kujuneda tõeline 
eksperimentaalstuudio, mis tugineb 
TRÜ ajakirjandusüliõpilastele.

Miks on ETV-s vähe 
saateid?

probleem-

Probleemsaate tegemine on kee
rukas protsess, see ei ole lihtsalt 
«infomuna» veeretamine. Nende 
saadete eetrisse andmine on seotud 
raskustega, peamine aga on siin 
ajakirjaniku argus, kokkupõrgete 
kartus. Ajakirjanduses pole hulle
mat mentaliteeti kui «vorstilõika- 
mise» mentaliteet. Ajakir janik mõt
leb endale välja pika «vorsti», et 
seda siis mitu aastat viiludeks lõi
gata  ja  rahulikult selle najal ela
da. Arvamus, et probleemsaated on 
põlu alla pandud, ei vasta  tõele. 
Meid kutsutakse kõikjal tungima 
sisusse, käsitlema kõike konstruk
tiivselt. See, et meil neid saateid 
ei ole, on meie oma häda. Tänapäe
va teleajakirjanikul peab olema mõ
tet, indu, ütelda tahtmist , sisemist 
tahet saada tõeliseks ajakirjani
kuks. Unistan sellest päevast, mil 
meie maja uksest astuvad sisse näi
teks viis sellist noort meest, kes ei 
tööta üksnes honorari pärast ega 
veereta lihtsalt ametit, vaid oma 
ajakirjaniku hea nime pärast, oma 
sisemise tahte mõjul. Andke meile 
viis sellist meest ja  me teeme Eesti 
Televisiooni teiseks! Kui inimene ei 
taha saada ajakirjanikuks, siis ei 
tee seda temast ka ülikool, muu
dest koolidest rääkimata.

M issugune on Teie ETV ideaal?

Ütlen: hea, reibas, rahvalik ja  
terav TV.

Kas praegune Eesti T elevisioon  
vastab Teie ideaalile?

Ei vasta!
Vahendanud 

TIIT MATSULEVITS

Kas tuled?
Kuhu? Ülikooli aulasse. Millal? 

Laupäeva õhtul kell 7. Mis toi
mub? Tartu Akadeemiline Meeskoor 
peab maha oma laulu(pool)-aasta 
tööd kokkuvõtva suure kevadise še- 
mestrikontserdi. Mida kuuleb? Ees
ti eilse ja tänase päeva autorite 
( Richard Ritsingu, Veljo Tormise

jt.) loomingut, Lääne klassikute 
(Schumatini, Verdi ja Schuberti) 
helindeid, madjarite maa sütitavaid 
viise. Lisaks saksa, itaalia ja ladina 
keelele kuuled ka ehtukrainalikku 
rahvalaulu. Juhatavad? Alo Ritsing  
ja esmaetteastujana A nts Soots. Pi- 
letud? Saad kindlasti, tund enne 
algust.

ТАМ

TU—VA— TU
Turniir vanematele tudengitele 

(meeste korvpall) on alanud. V äl
ja tuli 8 meeskonda — arstid, m a
temaatikud, juristid ja  füüsikud- 
keemikud nii III kui IV kursuste 
arvestuses. Lõpp tuleb homme-üle- 
homme. M ängud algavad laupäeval 
kell 16 ja  pühapäeval kell 14 Kin
gissepa tänava spordihoones.

Klubis
laupäeval, 22. aprillil kl. 21 an 
sambli «FIX» õhtu.

Auto-motoklubi
teatab

et autojuhi B-kategooria kursuste 
1978/79. õ.-a. 1. grupi (1. sept. — 
15. dets.) komplekteerimine tpimub 
25. aprillil kell 18 Gagarini t. 1.

Venia legendi
Dots kt. Ants Tuulmetsa loeng 

«Keskkonna mõju metallorgaanilis- 
te ühendite reaktsioonidele» toimub 
reedel, 28. aprillil kell 16.15 keemia: 
hoone auditooriumis 320.

Prof. VELLO PAST, 
füüsika-keemiateaduskonna 

dekaan



Paraneb • • •
(Algus 1. lk.) 

ja  j a  komsomoliesindaja.
öppedistsipli ini rikkumise eest ka

ristatud üliõpilastel ei lubata soori
tada  eksameid enne tähtaega ega 
ümber teha eksameid sessiooni ajal.

Lisaks neile n.-ö. ülaltpoolt r a 
kendatavatele abinõudele m õjuta tak
se oma kohustustesse lohakalt suh- 
tuvaid üliõpilasi ka altpoolt. Tänu
väärset tööd teeb sel alal komsomo- 
liorganisatsioon. Novembris toimu
nud teaduskonna partei- ja komso
molibüroo ühiskoosolekul asuti näi

teks seisukohale, et kursuste komso- 
molibürood arutavad läbi iga eksa
mil läbikukkumise juhu n ing v a ja 
duse korral a lga tavad kommunistl i
ku noore personaalküsimuse. Talvi
se eksamisessiooni järel nii juba 
toimitigi, eksameil mitu puudulikku 
hinnet saanud üliõpilased said ka 
komsomolikaristuse. Komsomolibü- 
rood on aidanud kindlustada sam u
ti öppedistsipliini.

Tarvituselevõetud abinõude tule
musena on õppedistsipliin teadus
konnas kaheldamatult paranenud, 
kuid siiski mitte veel vajalikul ta 
semel. õppeedukus on aga visa pa
ranema. Rahuldavaid hindeid mit-

tesaanud üliõpilaste erikaal jäi äs
jasel sessioonil eelmise õppeaasta 
talvise sessiooni tasemele (71%). 
Eksamisessiooni ajal eksamite üm
bertegemise piiramise tõttu õppe
edukuse protsent isegi langes. P o 
sitiivseks küljeks on vaid väga hea
dele hinnetele õppivate üliõpilaste 
osatähtsuse tõus (20%-lt 24%-Ie).

Järelkasv. Kuidas on näidanud 
noored spetsialistid end päras t  lõ
petamist?

NLKP ridade järelkasv on toimu- 
iud. Näiteks sel aasta  võtame 
NLKP liikmekandidaadiks 6 üliõpi

last, seda aga väärivad veel 
paljud.

Peale üksikute erandite on õigus
teaduskonna lõpetanud näidanud 
end heast küljest. Raske on nime
tada mõnda eluvaldkonda, kus ei 
tööta meil ettevalmistuse saanud 
noorspetsialistid. Viimase kolme 
aasta  lõpetanutest võib esile tõsta 
Kalle Liivi (ELKNÜ TRÜ komitee 
sekretär), Paul Varuli t (õigustea
duskonna õpetaja), Igor Gräzinit 
(f ilosoofiaaspirant), Raul Naritsat 
(õigusteaduskonna stažöör), Enn 
Todit (Valga Rajooni Rahvakohtu 
esimees) ja  paljusid t e i s i . '

LÄBI SAI!

«Logos» — instseneering H. Laipaiga jutustuse «Häitsmetund» aine
tel.

Ülikooli taidluskonkurss on siis selleks aastaks jälle kord otsaga 
kokku saanud. 14.—16. aprillini käis žürii kõikemõistva pilgu eest läbi 
seitse teaduskonda (edaspidi ju tt kaheksast, sest füüsika- ja keemiaosa- 
konda hinnatakse eraldi). Kuulu järgi hoolega valmistunud bioloogia- 
geograafiateaduskond ja KKT jäid miskipärast kõrvaltvaatajaiks.

Ja nüüd siis edetabel: 1 — majandust.; II  — õigust.; I l l— IV  — 
keemiaosak. ja arslit.; V — matemaatikat.; VI— VII — filoloogiat, ja 
füüsikaosak.; VIII — ajaloot.; IX —X bioloogia-geograafiat. ja KKT.

Lühikommentaar: võiks öelda, et sellekevadised programmid olid 
paremad kui mullu, et ajaloolased oleksid mõnel viletsamal aastal 
oma kavaga isegi esikolmikusse jõudnud. Sõnaga: hea meel on.

Zürii määras ka eriauhindu: kõige originaalsema kava eest keernia- 
osakonnale, kõige üliõpilaslikuma kava eest õigusteaduskonnale, füü
sika- ja saksa filoloogia osakonnale, kõige kunstiküpsema kava eest 
majandusteaduskonna näitetrupile «Logos».

Rõõmustav on uudis, et konkursi edukalt lõpetanud, ei panda su
gugi veel pille kotti, vaid korraldatakse 29. aprillil taidluse lõpp
kontsert. Niisiis, juba järgmisel laupäeval ootab rohkearvuline publik 
üles astuma teaduskondi oma programmi või üksiknumbriga. I osa 
esineb keemikute diskoklubi ansambel «Vagabund» (V. Siilats, M. 
Tarmak, T. Aunaste, M. Speek, A. Raukas).

II osas esinevad arstide meeskoor, õigusteaduskond kogu kavaga, 
matemaatikutelt estraaditants «Belfast», «Luiged ...» , «Tundehetk» ja 
muud stseenid füüsikutelt, majandusteaduskonna kaks tantsutüdrukut, 
matemaatikateaduskonna rahvatantsijad. Kel loetletud kavad nägema
ta, tulgu järgmisel laupäeval kindlasti klubisse, tasub ära!

Põhjalikumalt lugege taidluskonkursist järgmises TRÜ lehes.

M ARI CA ALAKÜLA

EÜE
Komplekteerimine. Vastavalt 

EÜE KS otsusele pikendati perfo- 
de vastuvõttu ühe nädala võrra, s. t.
22. aprillini. Kuid juba voib teha 
mõningaid kokkuvõtteid.

Tüdrukute osas on komplekteeri
tud enamik rühmi, v. a. mõned 
Põhja regiooni rühmad (Sõmeru, 
Sirgala , Kohtla-Järve I, II, Lüga
nuse ja Narva).  Noormeestele on 
üksikuid vabu kohti veel paljudes
se rühmadesse. Ebarahuldav on olu
kord poiste osas Gagarini rühmas. 
Nii et noormeestel on veel võima
lus  sõita suvel Gagarinisse ja  lüüa 
kaasa  maailma esimese kosmonaudi 
sünnilinna ehitusel. Noormehi ooda
takse veel Põlva, Vedu, Kolga-Jaa- 
ni, Vahe, Sinialliku, Uusna, Koo, 
Vigala, Valgu, Audla, Vändra, 
Laimjala, Kehtna, Hulja, Kehra, 
P rääm a, Sõmeru, Lüganuse ja Sir

gala rühma. Seoses sellega, et mõ
nedesse rühmadesse (Kuri, K aar
ma, Männamaa, Kose jt.) tekkis 
konkurss, jäävad neist rühmadest 
vastavalt EÜE komplekteerimisju- 
hendile välja need üliõpilased, kes 
tõid oma perfo päras t seda, kui 
rühmas olid kõik kohad juba täis.

Ohutustehnika. Iga malevlane on 
kohustatud kuulama 12 tundi ОТ 
loenguid ja  sooritama eksami. Üli
õpilased, kes eksamile ei ilmu või 
eksamit ei soorita, arvatakse male
vast välja, kes eksamit ei soorita 
esimesel katsel, saavad vormi EÜE 
sektori eriotsuse alusel.

NBl ОТ loengud on 24. ja  25. ap
rillil kell 17 keemia ringaud, ja  26. 
aprillil (koht ja aeg teatatakse esi
mesel loengul). Eksam on 27. apr. 
kl. 17 keemiahoone ringaud.,  28. 
apr. kl. 18 Vanemuise t. ringaud.

VALEV PLATO,
Tartu regiooni komissari asetäitja

^yZütmoplasiifiaõfilu
on 27. aprillil kell 15 ja 17 «Vanemuise» väikeses majas. Pileteid 
müüakse tund enne etenduste algust teatrikassast.

Et rütmoplastika on Tartu ülikoolist välja kasvanud ja Tartus oma 
nime saanud, siis ei ole ehk va a üksipulgi seletada, mida rühm taot
leb. George Balanchine on öelnud, et tema jaoks pole muusika niivõrd 
meloodia kui isemoodi AEG ja liikumine, eriline sukeldumine ajahet
kest teise. Kuivõrd rütmoplastikarühmal on õnnestunud end sellesse 
erilisse AEGA panna, selgub laval. Eduard Tubina ja Olivier Mes- 
siaeni muusikaga ollakse Tartus esmakordselt. Ohtu esimeses pooles 
kõlab E. Tubina klaverisonaat, mida on peetud üheks huvitavamaks 
meie helilooja loomingus, õh tu  teises pooles loob AEGA Olivier Mes
siaen. Tema «Üheksa meditatsiooni orelile» on seondatud Reet Kulli 
mediteerimist ega kitarril (sõnad Andres Ehin). Rütmoplastikaõhtu au
tor on Reet Kudu.

V IIVE KAART

Võistkonna kandidaadid

Traditsiooni 
ei rikutud

TRÜ— EPA matškohtumine
õ ig us t .—põllumajanduse mehha

niseerimise teadusk. Proloogina 
(juba reedel) peetud avakohtumine 
midagi head ei ennusta. Vastaste 
võimsale kolmikule (Tammsalu, 
Luts, Voltri) seekord vastu ei 
saada. 49:55 ja 0:1.

Majandust. (T R Ü )—zootehnikat. 
Majandustudengid oskavad paremi
ni, vastased tahavad kõvemini. Lõ
pupoole hakkavad ka meie mehed 
tahtma. Kuuekesi lõpetades (vas
tastel pole väljalangenu asemele ke
dagi saa ta)  on vahe suureks käri
senud — 72:40. Viik 1:1.

Füüsika-keemiat.—agronoomiat. 
Algrabedusest saadakse lõpuks 
siiski üle. Peep Joonase vigadelimiit
II poolaja algul küll täis, aga ra s 
ke võit tuleb siiski 59:50. Juhime 
2 :1.

Bioloogia-geograafiat.—m ajan
dust. (EPA ). Edu kasvab pikkamisi, 
see-eest pidevalt. Tiit H angu  vise 
(kokku 39 punkti) fikseerib lõpusei- 
suks 78:52. Edu kasvab 3:1.

õppejõud. Ette teada maiuspalas 
pettuda ei tulnud. Jääm e taha 4:12, 
siis kümme punkti jä r jest (Kööbi, 
Laos) ja  28:25. Mängu lõpuni 7 mi
nutit — ikka ees 61:53. Aga nüüd! 
Vastased 10, meie vaid 2 punkti ja  
viik. Harri Russaku viskest lähevad 
ette vastased ja jäävadki ette 
74:67. Ülivõimas on EPA poolel 
Jüri Viigipuu — 33 punkti. Eduseis 
kahaneb 3:2-le.

Arstit.—veterinaariat. Meie mee
dikud oskavad ja tahavad, vastastel 
ei klapi miski. Võit mäekõrgune 
80:45. Rebime ette 4:2.

Ja  epiloog. KKT—metsanduse ja  
maaparanduse teadusk. I poolajal 
vastaste  maa-ala vastu rohtu ei lei
ta — 40:38. Teise alguses vastased 
murduvad. Lõpuks edu 12 punktili
ne — 80:68.

Seitsmes maavõistlusvõit on tu l
nud tulemusega 5:2.

Korvpalliturniiri „köögipoole“-juttu

VÄRAVPALL, naised (eelvõistlused
26.—30. apr., finaalvõistlused  1.—4. juun i 
S illam äel).

Urve TALVIK (defektol. I), Helle 
KÄÄRI К (ped iaa tria  I), M argarita CY- 
RAITE (spordim ed. IV), Ludmilla LIH- 
HOVID (spordim ed. II), I!me HUNT 
(KKT IV), Silvi RAUDSEPP (KKT IV), 
M are VÄRK (KKT IV), Mailis JERKA- 
VITS (KKT II). Anne SAKSON (KKT
II). Kai LOIGOM (m a 'an d . I), Astrid 
SAKS (m atem . II). Pnli KILG (õigust. 
V), MAIE VÄRK (KKT IV).

VÕRKPALL, naised < ee' võistlused
27.—30. apr., finaalvõistlused  25.—28. 
mall P ärnus).

I naiskond: Goar KULDPÄRG (ravi
I I I ) ,  Anu LAANSALU (biol.-geogr. a s

p iran t), Eike LU1GAS (geogr. II) , Külli 
PAISTE (geogr. II) , Irm a KIRPU (Ing
lise II) , Ingrid  JORRO (eesti I), Siiri 
SÜLLA (KKT III), M arianne KARNESK 
(KKT II), Vivika SIPRIA (KKT II), 
Ene SISSAS (KKT I), Anu PILT (m a
jand . II). Ester ALEV (m ajand. I), 
Kersti ALEV (m ajand . I).

II naiskond: M aret GLADKOVA (a ja l. 
I II), Imbi KUUS (ravi IV), Sirje P IIS 
KOP (ravi III), Inge PIHO (farm . II) . 
Anne LOKK (ravi I), Helle LOKK (ravi 
I), Aievtina PREZ (tpordim ed. IV), 
Ludmilla TIMOFEJEVA (spordim ed. 
I II ) , Silja LIIBERT (geol. I>. Carmen 
PIIR  (eesti I). Maie LIPPIN G (keem ia
III ), Ei ve HURBOLA (m aiand . II) , 
Tila SALUMÄGI (m atem . I I I ) .

Küll juba eelmiseks korraks lubatud, 
aga  . . .  paraku on eelisjärjekorras alati 
cnam operaliivsed m aterjalid .

A lustan koige täh tsam ast (ka v alusa i
m ast). K o r r a l d u s .  Jah , tu rn iir  
venis. Lükati edasi m änge, m uudeli 
a iakava. Kas k o rra ld a 'a te  (peakohtu- 
nlku) läbim õtlem atus? Kindlasti ka se
da. Eriti käib see m ängude kohta, mis 
ülikooli esindnsvõistkonna kohtum iste 
tõ ttu  edasi lükkusid. Nende v õ isfu s-  
kalender on ju ometi ette leada. Ol.eks 
tu lnud vaid vabade nädalavahetuste  
suhtes täpse lt kokku leppida. Paksu 
pahandust tek itas ka ko rra ld a 'a te  poolt 
äram uudetud kohtum isaegadest eba- 
operatiivne või hocpls m itle 'e ’ tam ine 
(!). (Peakohtunik püiidis kfiil välta, n a 
gu o!eks uue m än g u a :a teadasaam ine 
võistkonna oma m ure. Tõesti või?> Siit 
ka m ajandusteaduskonna meeskonna 
Igati a ru saadav  paham eel ä ra !ä*nud 
kohtum ise p ärast spordimeediVutega. 
Tundus, et Inst sellisest vastastikusest 
täpsest kooskõlastam isest seekord kõi^e 
rohke^n puudu iäigi. Iseasi m uidugi, 
kui võistkonnad nende suhtes Ilm utatud 
vastutuIeM kkust (tagant!3*-eV ta rg an a  
võib nentida, ct v ist l i ig e tk i)  Ise kur
jas ti ära  kasu tavad . Või on see nor
m aalne. et kohtumine ära iä tm lst tu llak
se nõudm a näev või paar enne kavas 
ettenäh tud  toim um isaega? Kindlasti va
jab  see moment (m änguaja  m uutm ise

9C  eua cl£ rossile !
Liidrite vahetus

24.—27. aprillini on Tähtvere par
gis TRÜ jooksukross. Nagu ikka, 
arvestatakse igale osavötja’e punk- 
1e ja  selgitatakse teaduskondade 
paremusjärjestus.

Ürituse paremaks kordaminekuks 
palume arvestada teaduskondadele 
ettenähtud aegu:
a rs tit. 24. apr. kell 17,
Clgust. 24. apr. kell 17.30

ja  26. apr. kell, 10,

m atem aatikat.
keemiaosak.
filoloogiat.
bioloogia-geograafiat.
m ajandust.
a !a!oot.
füüsikaosak.

25. apr. kell 17,
25. apr. kell 17.30,
25. apr. kell 18,
26. apr. kell 16.30, 
26. apr. kell 17,
26. apr. kell 17.30,
27. apr. kell 17.

Muidugi võivad jooksma tulla 
ka teistel ettenähtud aegadel mitte 
ainult üliõpilased, vaid ka õppejõud 
ja teenistujad.

TRÜ spartakiaadil said lõpuks 
otsa mängud korvpalli turniiridel . 
Võrdselt 21 punkti kogusid õigus
teaduskond, KKT I ja  KKT II kur
sus, 15 punkti said juurde m ate
maatikud ja  spordimeedikud (nais
konna võidu eest, spordimeditsiini 
meeskonnale aga arvati loobumiste 
eest ümmargune null). Kõige ta g a 
sihoidlikumalt esinesid bioloogid- 
geograafid ja õppejõud. Nende 
punktiarv tõusis ainult meeskonna 
najal ja  sedagi vaid 5 võrra.

P ä ras t  korvpalli näeb paremus- 
tabel välja selline:

1. KKT II k. 106
2. Bio'oogia-geograafiat. 101
3. KKT I k. 99
4. õ ig u st. 97
5. M atem aatikat. 95,5
6. M ajandust. 92,5
7. Töötajad 86,5
8. Arstit. 77
9. KKT IV k. 67

10. KKT III k. 59,5
11. Spordim editslinlosak. 54
12. Füüsika-keem iat. 46,5
13. A’aloot. 41
14. Filoloogiat. 27

Spordiklubi

Kursusejuhendaja 
•SVALi LEPPIKvõitleb j

soovist teatam ise kord ja  täh ta jad ) täp 
set ja  ranget m ääratlem ist järgm ise 
aas ta  võistlusjuhendis.

K o h t u n i k e p r o b l e e m ,  mille toi
m etusele saadetud repliigis tõstatasid  
terav a lt iuuraüliõpilased, on tõesti ole
m as. Nimelt saavad ko rraldajad  m änge 
vilistam a kohustada vaid kehakultuuri 
tudengeid . Teistest teaduskondadest vi
lem eeste puhul võib loota vaid kohuse
tundele ia arusaam isele põhinevale 
vastutulelikkusele. Sellest kipub aga 
iga aas tag a  ikka enam  ja  enam  puudu 
jääm a. Nii et korra ldaia te  sarjam ine 
KKT m ängudeks m ittekehakultuurjasest 
kohtuniku mitteleidm ise eest on po tren- 
dam atu . Kuni meie endi sijhtum ise 
m uutum iseni vähem alt küll. Aga o lu
kord ehk paraneks, kui võistkondade 
lärgm ise aas ta  üfesandm is’eh^edel oleks 
k irfas ka 2—3 oma õ igusem õistiat ning 
m ängude kavas igale kohtum ise’e ka 
am etlikult kindlad kohtunikud k innita
tud .

Ja  lõouks js ile  kord 1 о о b u m i s- 
t e s t. Fl. m anitsem a ega kom m enteeri
m a ei hakka. Tahaks vaid kõikide tea 
duskondade spordinõukogudele tõsiselt 
südam ele panna, et tu ’eval aastal ikka 
hästi-h^stl iäre’e kaalutaks, enne kui 
n^ls- või m eeskonda üles andm a tu l
lakse. Hiljem hõlpsam  teistel ja  ene
selgi.

PRIIT JÖGI

Kursusejuhendaja peab — sõ
na otseses mõttes — võitlema 
varahommikust südaööni ja 
veelgi enam.

Võitlus algab hommikuse ära
tusega, sest enamasti hakkavad 
loengud juba kell kaheksa. Üli
õpilased aga ärkavad n.-ö. libi
seva graafiku alusel, millega on
gi seletatav vabade kohtade üli
küllus auditooriumides hommi- 
kustel tundidel.

Otsustasin selle negatiivse 
nähtuse paukselt likvideerida.

Läksin poodi, ostsin neliteist 
äratuskella ning jagasin need 
ära ühiselamu tubade vahel, kus 
elavad minu hooldusaluse kur
suse tublid nõukogude üliõpila
sed. Seoses sellega valisime kur
susel ka uue ühiskondliku ame
timehe — kellakeeraja. See käib 
õhtul kõik toad läbi, esineb lühi
kese innustava sõnavõtuga hom
mikuse äratuse teemal ja keerab 
kella helisema vastavalt homse
le tunniplaanile.

Kujutlesin, kuidas rõõmus 
kellaplärin kell seitse hommikul 
paneb intri otse hüppama, kui
das vooditelt lendavad tekid, 
kuidas meie reibas akadeemiline 
noorsugu, optimism ja raskusi 
trotsiv teadmisjanu süütutes sil
mades, tormab õue hommikvõim
lemisele ning seejärel veeprotse
duurid, kuidas kell 8.15 auditoo
riumid viimase kohani täituvad 
uljastest töörõõmsatest isendi
test, kes on valmis ronima tea
duste tippudele.

Kummatigi oli efekt väike, 
kui tagasihoidlikult väljenduda. 
Kõigepealt selgus, et kellakeera
ja ise ei olnud kella saanudki ja 
magas pidevalt sisse. Selgus ka, 
et äratuskellade konstruktsioon 
on puudulik: teatud nupule va
jutades plärin lakkab. Üliõpila
sed oma sünnipärase nutikusega 
avastasid selle tehnilise nipi 
üsna lühikese ajaga ning maga
sid edasi.

Järeldus oli üks: vaja on või
delda äratusvahendite edasise 
täiustamise eest.

Nüüd kavatsen igale ühisela
mu korrusele osta ühe täies elu
jõus tõukuke. Kukk ei vaja üles- 
keeramist ja tal ei ole ka nuppu, 
millega laulu saaks kinni vaju
tada. M uidugi tuleks siis kursu
selt valida ka ühiskondlik kuke- 
talitaja. Teiseks, olen alustanud 
mahakantud suurtükkide otsi
mist, et neid intrite õuedes üles 
panna ja kella seitsme ajal pau
gutama hakata. Suurtükimees- 
teks võiksid kursusejuhendajad 
ise olla — vastava graafiku alu
sel, sest on põhjust oletada, et 
asja uudsus ajab kolleege mur
runa kokku.

Peale selle võiks üks õppejõu
dudest käristit keerutades möö
da koridore sammuda ja süda- 
messetungivalt hüüda:

«Tõuse, noorus, sind ootavad 
suured teod!»

Nõnda järjekindlalt võideldes 
kasvatame üliõpilastes kindlaid 
harjumusi. Harjumus on aga 
iseloomu alus, õpetab pedagoo- 
gikateadus.

m
English Club

28. aprillil kell 19 «Sophokleses* 
jagab  vanemõpetaja H. Koop reisi
muljeid Idamaadest.

NB!
Täna Ilmub ka venekeelne a ja le h t

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет» 5 
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. 1813. МВ-03Э03.
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Rektori käskkiri
Tervitan rahvusvahelise töölispüha 1. mai puhul Tartu 

Riikliku Ülikooli kollektiivi. Soovin edasp id ist edu töös ja 
õpingutes n ing avaldan tunnustust seniste saavutuste eest 
järgm istele seltsim eestele:

I. A setada foto ülikooli autahvlile
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  tsiv iilkaitse- 

staabi ülem Anatoli DOVIDENKO, koristaja V ictoria RAN
GEL, autojuht Andrei MARTI KAI NEN, pearaam atukogu- 
hoidja Tiina NURK.

A j a l o o t e a d u s k o n n a s t  vanem preparaator Anne 
M A D ISSO N , üliõpilane Valdeko GA1LIT.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhataja professor  
Jaan RIIV, kateedrijuhataja professor Elmar VASAR, dot
sent Lembit MEHI LANE, vanem õpetaja Peet-H enn KIN
G ISE PP , puusepp Ants KREEK, noorem teadur Mai 
ROOSE, vanem preparaator Elfriede AMBO, üliõpilane  
Svea ROSENTHAL, üliõpilane O leg ŠEVTŠUK.

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  de
kaan Aadu LOOG, botaanikaaia direktor Hiie KIMMEL, 
üliõpilane Maere VAPPER.

F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  vanem õpetaja Mall 
TAMM, õpetaja H elge KUBO, laborant Eve TIM USK, üli
õpilane Tiina TOOMAS.

F ü ü s i k  a-к e e m i a t e a d u s k o n n a s t  dotsent Ma-/ 
ri-Liis ALLSALU, dotsent Ülo HALDRE* dotšent Mart 
LIIGANT, vanem õpetaja Viktor KARK, a ssisten t Helvi 
VAHEM ETS.

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  vanem õpetaja  
Ants NURM EKIVI, üliõpilane Kaire VAIMEL.

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhataja pro
fessor Heiki M ÜÜR, kateedrijuhataja dotsent Mait MIL- 

jJA N , dotsent Arno SU SI, vanem õpetaja M adis VÄLJA.

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhata
ja dotsent Jaan REIMAND, dotsent Mati ABEL, üliõpilane  
Fjodor SO SENK OV.

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  dotsent Endel LAASIK, 
üliõpilane Jüri RAIDLA.

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 s t  kateedri
juhataja professor Ivan VOLKOV, õpetaja Ivan SKURO- 
TOVSKI.

II. Avaldan kiitust

A d m i n i s t r a t i i v  о  s а к о n d a d e s t  koristajatele  
Asta EPLERILE, Viim a K UPSAA RELE, Oie ROOTSILE, 
Ella KL1IMAKILE; m ajahoidjatele Gertrud PEDASTSA A- 
RELE, Selm a VIIALE, Mi lvi ТАМ LALE, Taimi KÕIVU
LE; riidehoidja M aria KOLŠELKOVALE; keskküttekütja- - 
tele Ada SÕ NN ILE, A lviine KLAUSILE, Voldem ar PÄR
NALE; laohoidja A sta  KELÖT1LE; inseneridele Armilde 
LEPINILE, Luule VIITAM EHELE; eh itustöölistele Ek- 
vart KAPPILE, Kaido TORIMILE; valvuritele Linda LIL
LEM ETSALE, Aleksander SIIM ONILE, O lga REK ANDl- 
LE, Linda K ISA NDILE, Linda LEH ISELE, Aksel ROO
SILE, Oskar M ÜLLERILE, vanem raam atukoguhoidjatele  
Ele LÕHM USELE, Reet LEHEMETSALE; osakonnajuha
taja kt. Tiiu AAVALE. ' ' * *

A j a l o o t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Mart ELLE- 
RILE, Arved LUTSULE; õpetajatele Jaan KÕRGESSAA
RELE, Aavo> LUUGILE; insener M ari-Liis M UTTIKULE; 
üliõpilastele Ain M ÄESALULE, Kaja PLADOLE, Urmas 
M URRELE, Tiiu LUKSILE.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhatajatele pro
fessoritele Lembit TÄHEPÕLLULE, Jüri SAARMALE, Her
man VAHTERILE, Juhan SARVELE; professor Aili PA
JULE; vanem õpetaja Laine VILLAKOLE; assisten t Heidi 
MAAROOSILE; vanem laborant Mall TOOMELE; laboran
tidele Endla ANNILE, Helvi PARKSEPALE; vanem prepa
raator Hilja NU G INILE; vanem teaduritele Marika MI- 
KELSAARELE, Leo HUMALALE, Ants KAASIKULE; v a 
nem inseneridele Maret VIIALE, Kersti ZILMERILE; noo- 
nem teaduritele Tatjana TRUÜPÕLLULE, Mihkel ZILM E
RILE, Tiiu TOM BERGILE, Raivo UIBOLE, Tiiu VIH A
LEMMALE; vanem laborantidele Lia ATŠIKÕVALE; Tiina 
M EIESAARELE, Tiina NOORSALULE, Maimu L U T SU 
LE; insener Kiira LOITILE; preparaatoritele Amanda 
DSILNALE, Svetlana M1NAJEVILE; üliõpilastele Tiina 
K AUK E§ILE, Tam ara VOROBJOVALE, Sofia OSKOL- 
KOVALE, Elve LILLEMÄELE, Anu LAU RSO NILE, Anne 
LOIGELE, V irginijus BRILISELE, Eero VASARALE, 
Andrus ARROLE, Toom as A SSER ILE, Tiit M ERENILE, 
Arvo RO SENTH ALILE.Ants PAAPSTELILE, Sergei NA- 
ZARENKOLE, Epp LAARINILE, Lea KUHILE, M arge 
POSKALE, Katrin PÕHJALALE, Toom as PODARILE.

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  va
nem teadur Jüri JAGOMÄELE; stažöör Jüri ROOSAARE
LE; laborant Aim e SUURELE; vanem preparaator Adele  
LUTSULE; noorem teadur M aarja AASM ÄELE; vanem 

laborant Mati M ARTINILE ja Lembit KUHLBERGILE; 
üliõpilastele Tiina KLAUSILE, Anne KLAUSILE, Georg 
AHERILE, Tiina JA SIN SK IL E , Toivo M AIM ETSALE, 
Igor TUU LING ULE , Ülar TIKULE.

F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  õpetaja Georg AL
LIKULE; vanem laborant Luule EPNERILE; dotsentidele  
Tooni K ASESALULE, Nora TOOTSILE; üliõpilastele M al
li ROOSM ELE, H elle AUNAP1LE, Jelena JABOROVALE.

F ü ü s i k  a-к e e m i a t e a d u s k o n n a s t  vanem õpeta
jatele Erika JÜRIADOLE, Mati FISCH  ERI LE; vanem tea
duritele Ants ALUMAALE, M aila ORAVALE; noorem tea
duritele Aino PIH LILE, Mare MUSTALE; insener Toom as 
M ÜÜRSEPALE; vanem inseneridele Vaike TIM O THEUSI- 
LE, Boris LAUM ETSALE, Elle-M all KASAKULE; briga
dir Enn PARVELE; vanem laborant Silvi PEILILE, Tiit 
VIILEBERGILE; üliõpilastele Jelena VOITOVITŠILE, 
Ljudm illa BRAGINALE, Leili JÄRVSOOLE, Henno PUT- 
NIKULE, Merike VA HER IL E, M iia KARROLE, Ain Lan- 
gelile, Ivan DOLINDOLE, Raivo JAANISOOLE. •

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  kateedrijuha
tajatele dotsentidele Ilmar KULLAMILE ja Jüri KA LJ US- 
TOLE; vanem õpetaja Heino LAIDRELE, vanem preparaa
tor Leonhard TOOMELE; töö listele  Evald KIISKÜLALE* 
Johannes LAARITSALE; dispetšer Helgi TOHVRILE; üli
õpilastele Ivar VALGELE, Tõnu SIRELILE, Avo PÕHJA-* 
LALE. ' • • :

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  dotsent Jaan VAI
NULE; laborant M aris HAGELBERGILE; ü liõpilastele  
Kuno LIBLIKALE, Katrin PAJULE, Veljo IPITSALE, Eve 
IHOMALE, Heiki VALGULE, Aavo KAURILE, Toom as 
SILDM ÄELE, Eve M ARGILE, Jaan KRINALILE.

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  
Olaf PRINITSALE, Tõnu M ÖLSILE; vanem insener Sirje  
EENSOOLE; laborant Kaja KOLGILE; üliõpilastele Eve 
KALLASTELE, Andres-Aare TOOMINGALE.

Õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  dotsent Kalle NIGOLA- 
LE; üliõpilastele Raivo VET1KULE, Gaida PRIILE.

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  dotsent 
Rein VIHALEMM ALE; vanem õpetajatele Enn HANSBER- 
GILE, Jüri TAMMARULE, Ludm illa JATSALE; õpetaja
tele Inda RAJASALULE, Leili MÖLDRELE; kabinetiju- 
hataiatele Õie KIVIMAALE, Laidi LAIVERIKULE: vanem 
teadur Elvi TANILE; vanem laborant Eve TOMSON1LE; 
aspirant Rafik GRIGORJANILE.

Rektor ARNOLD KOOP

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

&  Ilmar ANVELDI joonistus
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Üldfüüsika loengute loomulikuks 
osaks on demonstratsioonkatsed 
millega näidatakse mõningaid sea 
duspärasusi materialiseeritud ku 
jul, sest eks oma silm ole kunin
gas. Millisel arvul ja  kuivõrd õn 
nestunult neid katseid korraldatak
se, sõltub inimestest kateedris ja  
mitte viimases jär jekorras  katse
riistade eest hoolitsejatest — otses
test demonstreerijatest. Need füüsi
kud, kes aasta t  15-—25 tagas i olid 
ise üliõpilased, mäletavad arvukaid 
demonstratsioonkatseid, mis vai 
mistasid ala tr. meeldiva elamuse, 
pakkusid paras jagu põnevust ja  ä ra 
tasid uudishimu. Mees, kes neid 
k a tse id . näitas, tundus peaaegu võ
lurina, korraldades salapäraste  ese
metega puhuti päris paradoksaal
seid vaatemänge (kuidas jahutades 
vesi keema hakkab, kuidas vesi 
keemisel ära  jäätub jpm.). J

See, mis on öeldud mineviku koh
ta, kehtib ka praegu, sest Lev Tön
nis (tema see katsenäita ja  oli ja  
ön),  töötab kolmekümnendat aas 
ta t  TRÜ-s, ja  tal on kätte  jõudmas 
kuuekümnes sünnipäev. Tagasi v aa 
dates näeme, et tema nullsünnipäev 
oli 29. aprillil 1918. a. Pihkva lin
nas teenistuja  perekonnas. Petseri 
algkooli lõpetamise järel 1932. a. 
sai läbi ka Tartu  Poeglaste Güm
naasiumi elektrotehnikaharu 1938. 
a. Sügisel 1938 astus  ta Tallinna 
Tehnikaülikooli, kuid lõpetamist 
takistas ajateenistus sõjaväes ja 
varsti alanud Teine maailmasõda. 
I. m ärtsist 1949. a. astub Lev Tön
nis ülikooliperre. Algusest peale ort 
tal tegemist loengudemonstratsioo- 
nidega ja paari aasta  pärast saab 
see tema põhitööks, elukutseks. Se
da tööd on ta teinud tõepoolest 
professionaalse meisterlikkusega: 
vaba orienteerumine mitme tuhande 
katseriista hulgas, väärikas esine
mine ilma ühegi li igse li igutuseta. 
J a  heatahtlik n ing  muhe suhtumine 
kaastöötajatesse. Head tervist ja  
töötahet järgnevateks aastakümne
teks!
Töökaaslaste  nimel vanemõpetaja 

JAAN SALM

Õppeosa- 
kond teatab
Seoses m aipühadega on õppetöö 

ülikoolis korraldatud järgmiselt:
Pühapäeval, 30. aprillil toimub 

õppetöö kolmapäevase tunniplaani 
alusel ning 3. mai on puhkepäev.

Pühapäeval, 7. mall toimub õp
petöö esmaspäevase tunniplaani 
alusel n ing  8. mai on puhkepäev.

Nimetatud pühapäevadel tööta
vad õppetööks vajalikud labora
tooriumid, praktikumid ja  teised 
allüksused tavalisele tööpäevale sea
tud nõuete järgi.

Senine praktika on näidanud, et 
paljud üliõpilased mõistavad püha- 
de-eelse õppetöö ümberkorraldamist 
omamoodi ning sõidavad ära juba 
laupäeval või ka reedel, mistõttu 
õppetöö on oluliselt häiritud.

öppeosakond pöördub ühiskond
like organisatsioonide poole palve
g a  kaasa aidata õppedistsipliini säi
litamisele, et semestri viimase kuu 
vägagi vajalikud tööpäevad lähek
sid täispingega.

MATI SALUNDI, 
õppeosakonna juhataja

о b o a Esimene lõikus oli 
väärt lõikus

Ehk utsitab kevad teaduse puuski mahlad hoogsamalt voolama? Võib 
kahelda, kuid novembri hakul mahapandud nn. žurnalistikapuu ehk 
ÜTÜ žurnalist ikaring elujõustub silmanähtavalt.  E t puuke juba igati 
arvestatavaid vilju kannab, näitas ilmekalt 21. aprillil peetud esimene 
teaduskonverents, kus peale meie alma mater’i olid esindatud ka Mosk
va RÜ ja  Vilniuse RÜ žurnalistikateaduskond.

Viktoras Armalis on Vilniuse ülikooli III kursuse üliõpilane, sealse 
žurnalistikaringi juhatuse esimees. Tema ettekanne meie konverentsil 
oli noorsooajakirjandusest Leedus 1919— 1940. Teine külaline, V kur
susel õppiv moskvalanna M argit Rehemaa rääkis ajakirjanduse uuri
missuundadest Soomes.

Tänapäeva inimene avastab maailma juhuse seaduste kaudu. T äna
päeva kultuur ei põhine humanitaarteadustel, vaid juhuslikel, seose- 
tuil teateil. Tänapäeva kultuur saab alguse massikommunikatsioonist.  
— Mõtted pärinevad A. Moles’i teosest «Kultuuri sotsiodünaamika», 
mida autentselt refereeris Aune Nuiamäe.

Kunstipublikust ja  kunstikriit ikast kõneles Anne Raiste. Ju t t  oli au
ditooriumi uurimusest,  mis korraldati 1972. a. ENSV Ajaloo Ins tituu
di, Kunstnike Liidu ja  Kultuuriministeeriumi initsiatiivil, e t  pareöiini 
mõista kunstiauditooriuml, fikseerida tema maitset, h innan gu id ’ sötsi- 
aalset omapära.

Ajalebe «Sirp ja Vasar» 1977. a. kirjafiduselu käsitles M ar ik a . Pritsi 
põhjalik uurimus. Vaadeldud 246 eraldi peatkirja all oleva kir jutisega 
oli esindatud 18 žanri, millest domineerivaks osutus artikkel, jä rgn e 
sid lühiinformatsioon ja retsensioon. Sealjuures ön sellist hinnatud 
žanri nagu  6ssee «Sirbis» ainult tõlgetena. M. Prits arvas, et enarft 
oleks vaja tu tvustada  ka välismaist kir jandust, avaldada rohkem teo^ 
reetilisi arutlusi.

Jä rgneva lt  kuulati Krista Muldmalt ja  Kärt Tõnissonilt 1976. a. 
«Edasi» pühapäevaste kultuurilehekülgede analüüsi,  mis käsitles nime
tatud väljaande kultuuriosa autoreid, mahtu, funktsioone, teema vald
kondi ja suunitlusi.

Uudne oli Aune Pasti eksperimentaalsel teel valminud uurimus 
«Graafilisest väljendusvahendist ajalehes», millest nähtus, et väljen
dusrikas joonis täidab edukalt lehes foto funktsioone ja veelgi enam. 
Teksti võetakse kui kõige vanamoodsamat väljendusvahendit.

Ajalehekeele arusaadavusest rääkis R agna Aeg. Kui ajaleht kasutab 
hulgaliselt sõnu, mis ei vasta  lugeja keeleressurssidele, tekivad nn. 
keelekäärid. Näiteks toodi «Rahva Hääle» sõnavara, mida üpris vähe 
tuntakse. Katseliselt ilmnes, et suur osa üliõpilasi ei tea sõnade ’eska
latsioon’, ’bundesveer’, ’konfrontatsioon’, ’separaatrahu’ jt. tähendust.

Majandusprobleemide käsitlemisest erinevat tüüpi väljaannetes an 
dis statistilise ülevaate Maire Areni ja  Katrin Kruusi sisukas uurimus. 
Nimetatud probleemide lahkamisel ilmutab kõige kriitilisemat meelt 
ajaleht «Edasi».

Zurnalistikaringi kordaläinud konverents andis vist kõigile tubli 
impulsi-edasiseks innukaks tegevuseks.

* KART TÕNISSON

EÜE - Miks ma lähen malevasse
l (vt. «TRÜ» nr. 12, 1978)

EÜE on üliõpilaste populaarseim suvevaheaja veetmise vorm. Ra
huldada ei su u d e ta 'a g ä  mitte kõikide soove, see võimalus antakse vaid 
parimatele. 72,19% malevlastest sooyib malevasse minna ka jä rg m i
sel aastal.  Mis siis muudab maleva nii populaarseks? õppejõudude ja  
üliõpilaste hulgas on levinud küllaltki vastakaid arvamusi.  Ollakse 
arvamusel, et malev on üks hea rahateenimise võimalus ja sel ees
märgil sinna minnaksegi. 1976. a. EÜE-s läbiviidud küsitlus tõi neis
se motiividesse mõningase selguse. Malevasse mineku motiividest en 
esikohal «sisukalt veeta suvepuhkust». Sel eesmärgil läks malevasse 
71,43% lihtliikmeid (68,48% kogu koosseisust). Sääräne  m o t i iv . on 
kü lla lt ; levinud: ta  haarab endasse liii ühiskondlikult 'kasuliku töö, 
füüsilise töö, vaba aja veetmise kui ka mõned muud aspektid. Vas
tamiseks oli antud ka teisi motiive. Motiivil «teenida raha» läks male
vasse vaid 4,47% üliõpilastest. Kõige suurem on selle motiivi o sa
tähtsus meistritel (20%), realiikmete puhul aga 2,5 korda väiksem. 
Soov teenida raha on suurem ka nendel, kes on olnud malevas mitu 
korda, kuid mitte eriti märkimisväärselt . Mõnevõrra suurem on see 
soov ka noormeestel (3,28%, tütarlastel 2,76%), mis on ka. täiesti 
arusaadav. Pole mingit põhjust a lahinnata materiaalse huvitatuse prin t
siipi ka ehitusmalevas ja  halvustavalt suhtuda üliõpilase soovisse tee
nida endale ise taskuraha. Kuid see motiiv ei tohi m uutuda malevas 
prevaleerivaks ja  selleks ta ka m uutunud ei ole.

Praktil iste elukogemuste saamise motiiv malevasse minekul on 
siiski üsna tagasihoidlik (8,23%). Vaid 6,25% realiikmeist märgib 
seda eesmärki. Tunduvalt suurem on see motiiv rühma juhtival koos
seisul. Nii läheb praktil iste elukogemuste saamise feesmärgil male
vasse 26,67% meistritest , 22,22% komandöridest ja  25% komissaridest. 
Selline motiivide jao tus on üsnagi loogiline. Ei tea ju realiige m a
levasse minnes, milliseid praktilisi elukogemusi malev talle annab. 
Juhtiv koosseis aga  arvab neid tingim ata Saavät. Äärmiselt tagasihoid
lik on tulevaseks elukutseks kogemuste saamise motiiv (0,24%). See on 
samuti mõistetav, sest vastab ju  töö malevas vaid vahfestele tulevastele 
erialadele. Näiteks maleva arstid Vastavad sellele küsimusele täiesti 
e i tav a l t

Mõningaid erisusi malevasse minek^ motiivides kohtame erinevate 
kõrgkoolide üliõpilaste hulgas. Konkreetsemad ja praktil isemad on 
TPI üliõpilaste motiivid. Keskmisest suUrem (11,93%) on nende üli
õpilaste arv, kes lähevad malevasse praktil iste .elukogemuste saamise 
eesmärgil.  See on tingitud nende erialade suuremast vastavusest m a 
leva profiilile. Elukogemuste saamise motiiv tõuseb ka neil, kes on m a
levas olnud korduvalt.  Järelikult on malev end selles osas õigustanud 
ja üliõpilased oskavad seda ka hinnata.

Kõige vähem juhtivat koosseisu ehitusmaleva rühmadesse annab 
TPedI (3,23% insti tuudi maleva üliõpilaste arvtist).  Tulevastele pe
dagoogidele juhtimis- ja  suhtlemisalaste oskuste andmiseks tuleks sellel 
komsomoliorganisatsioonil rohkem suunata  oma üliõpilasi ehitusmale
vasse juhtivatele  kohtadele.

Endiselt on üliõpilaste põhisooviks komplekteerida rühm erinevate 
kõrgkoolide üliõpilastest (95,60%). Sellise komplekteerimise põhjusena 
tuuakse uute sõprade ja tu ttavate  leidmise soov (41,65%), töö parem 
organiseerimine rühmas (39,71%), soov teada saada, kuidaš eläväd 
ja  õpivad teiste kõrgkoolide üliõpilased (10,17%). Need on samuti 
mõistetavad soovid. Kui 10 kuud ollakse kursusel koos töötanud (pea
legi on meie kursused suhteliselt väikesed), siis tekib paratamatult 
soov suhelda ka teiste kõrgkoolide üliõpilastega.

Neid rühma komplekteerimise soove ei tule sam astada  malevasse 
mineku motiividega.

Suur on nende üliõpilaste protsent,  kes järgmisel aastal Sooviksid 
malevasse minna, kuid kelle õppetöö seda ei võimalda (28,50%). Mli 
sooviksid EPA üliõpilastest ehitusmalevasse minna ka järgmisel aas 
tal 89,28%, kuid 37,71% puüdub selleks võimalus. Tuleks mõelda rüh
made komplekteerimisele neist üliõpilastest, kellel avaneb selleks või
malus pärast mitmesugust õppetöövormide (praktika jt.) lõppemist, 
aga samuti suurema arvu spetsialiseeritud rühmade moodustamisel^ 
kus üheaegselt oleks võimalik sooritada ka praktika.

Eeltoodud andmed näitavad, et üliõpilaste ehitusmalevasse minektt 
motiivid on täiesti positiivsed ja samal ajal ka noorusele dmasesd. 
Mingeid m ärgatavaid  kasuahnuse tendentse ei esine.

MART RASK

Anda oma parim
4 — 11. aprillini 1978 toimus Ka

liningradis üleliiduline diskoteekide 
festivalkonkurss «Jan tarnäja  ves- 
na ’78». Viiest laureaaditiitl ist toõ- 
di 2 Tartusse. 14.— 16. aprillini vaa
dati üle ülikooli taidlejad. Rahvas
te sõpruse päevade ajal toimus ka 
poliitiliste laulude konkurss. (Aja
lehtedest) .

Kolme konkursi ühiste kangelas
tega ajab ju t tu  meie korrespondent 
Evald M. Kruponi.

Evald: Niisiis on keemikute dis- 
koklubi tulemusrikkalt esinenud kol
mel vastutusrikkal võistlusel. Kas 
teil on ka varem olnud toredaid 
saavutusi?

Mart Tarmak: Möödunud aastal 
võitsime üleülikoolilise mäluturnii- 
ri, samuti ajaloolasi ajaloos, filo
looge filoloogias jne.

Evald: Kas te alati sammute või
dult võidule?

Mart: Ei sammu. RSR-ist jäime 
välispoliitikas 1 punktiga maha.

Evald: Nagu näha, olete sel aas
tal mäluvägiluselt üle siirdunud 
loomingulisele tegevusele. Kas see 
pakub teile suuremat rahuldust? 

Viktor Siilats: Pakub küll.
Evald: Millise kavaga te esinesite 

üleliidulise publiku ees Kaliningra
dis?

Viktor: Kavu oli kaks. Temaatil i
ne kava oli pühendatud «Rujale», 
tantsukavas domineerisid «Apelsin» 
a «Kukerpillid».

Evald: Kuidas suutsite  publikuni 
viia neile võõra eesti muusika? 
Kuuldavasti läksid teie konkurendid 
tuntud Lääne ansambleid mängides 
kindla peale välja.

Viktor: Jah, kerge see polnud. 
Kutsusime appi tehnika viimase sõ
na. Kasutasime värvusmuusikat, 
stroboskoopi, näitasime kolme fil
mi (üks neist tu tvustas  TRÜ-d) ja  
slaide.

THt Aunaste (hüüab erutatult 
vahele): Lisaks must-valgetele d ia
positiividele näitasime ka värvilisi!

Viktor: Siinkohal peame küll 
tänam a Tiit Lutsu ja  tema liikumis
rühma noortemajast «Sõprus» (Sir
je Aal, Kersti Kukk ja Hannes Kal
ju jä rv ) .  «Ruja» programmi juurde 
esinesid nad rütmoplastikaga, ta n t 
sukava juurde improviseeritud re 
vüüga. Publikule olid nad ü lla tu
seks ja  pälvisid märksa soojema 
vastuvõtu kui kohalike diskorite 
kava saatvad professionaalid.

Evald: Kuuldavasti olevat teid 
Nõukogude Liidu parimaiks disko- 
reiks tunnistatud?

Mart: Päris nii see polnud, aga 
lõppkokkuvõttes saime kõige suure
ma tunnustuse osaliseks. Keemiku
te diskoklubi tunnistati ülevaatuse 
laureaadiks, Viktorit ja  mind lisaks 
veel konkursi parimaiks diskoreiks.

Evald: Kuidas jaotusid ülejäänud 
tiitlid?

Andres Raukas: Laureaadiks tun 

nistati veel Kaliningradi professio
naalne diskoklubi «Ritm» (nende 
ruumides toimus ka ülevaatus), 
Riia VEF-i diskorid, Ivano-Fran- 
kövski komsomolidiskoteek ning 
Andres & Olev Ulp ja Räur Vatsar 
Tartust. Peale Viktori ja  Mardi 
tunnistati  esidiskoriks veel Romas 
Volodka Šiauliaist. Romast võis 
Tartu publik sõpruspäevade ajal 
TRÜ klubis näha.

Evald: Millised kavad peale oma 
programmi teile sügavamaid elamu
si jätsid?

Andres: Eelkõige jäi meelde Ka
liningradi «Ritm» oma kõrge teh
nilise taseme poolest. Kutsusime 
nad oma programmiga ka Tartusse 
esinema. Ulbid ja  V atsar heitsid 
oma Suure Isamaasõja laulude pro
gram miga väljakutse konkursi val
davalt kergele suunitlusele. H äm 
m astas  nende kava lihtsus: kõrvale 
olid jäetud kõik tehnilised vahen
did. Tartu  poisid tõestasid veenvalt, 
et edu tagab  vaid kava sisukus, mit
te aga visuaalsed efektid.

Evald: Näib, et viisiketta veere
tamine ei vähenda teie lembust ela
va muusika vastu. Kunas see huvi 
tekkis?

Tiit: Juba koolieelikuna laulsin 
ja mängisin klaverit. Keemikute 
diskoklubi ansambel «Vagabund» 
aga  avas mu ees uued võimalu
sed. Taidluskonkursil tulime välja 
Viktori 40-minutilise sõjavastase 
kompositsiooniga «Kõiksugu Ikaro- 
sed».

Evald: Kuidas jäite rahule ta id
luskonkursil saavutatud kolmanda

kohaga?
Tiit: Olime tublisti üllatunud, sest 

proovide aega jäi Kaliningradi kon
kursi tõttu napiks. Soovida jä ttis  
nii esitus kui helitehniline täše.

Evald: Et keemikust diskor ,kom
poneerib muusikat, ori meeldiv ül
latus.

Viktor: Diskor peaks teiste muü- 
sika vajalikul tasemel kommenteeri
mise nimel kindlasti ise muusikaga 
tegelema.

Evald: Millega tulite välja polii
tiliste laulude festivalil?

Viktor: Tiidu omaloominguline 
pala «Suured leiutised» innustais ka 
mind konkursist osa võtma. Kirju
tasin selleks puhuks loo «Mis tead 
sa?»

Evald: Tahaksin lisada, et Viktor 
kasutas omavalmistatud süntesaato
rit n ing sai eripreemia orig inaal
seima esinemise eest. Tiidu laulud 
aga  tunnistati konkursi huvitava- 
maiks. Millised on teie tuleviku
plaanid?

Mart: Reedel, 28. aprillil pistab 
keemikute diskoklubi geograafidega 
rinda geograafias. Mai lõpus age 
korraldame ülikooli klubis disko1- 
maratoni.

Evald: Ega teil vist keemiaga te
gelemiseks küll aega ei jää?

Andres: Keemikul ikka jääb  — 
nii ÜTÜ konverentsi kui vabariik
liku olümpiaadi jaoks.

Evald: Mida tahaksite veel lisa 
da?

Mart: Tiidul on kodus koer, kel
lel on neliteist medalit.

Lõppes pedagoogika olümpiaad
Olümpiaadi «Üliõpilane ja  tea 

duslik-tehniline progress» ülikooli
sisene voor pedagoogikas toimus 
juba 14. veebruaril. Parim ad olid:

Martin Viil (matera. IV),
Tiina Viil (eesti fil. V),
Avo Rosenvald- ^fiesti fil. IV).

Tiiu Sasi (matem. IV),
Aarne Kasikov (füüs. IV).

10. aprillil peeti vabariiklik voor, 
millest võtsid peale TRÜ osa 
TPedI ja  TRK võistkonnad. Jä r jes
tus kujunes selliseks:
Tiina Viil TRÜ (eesti fil. V),

Tiiu Sasi TRÜ (matem. IV), 
Vello Mägi (TPedI),
Martin  Viil TRÜ (matem. IV). 
Agu Vissel TRÜ (füüsika IV), 
Meelika Jõesaar (keemia IV). 
Ene Kütt TRU (keemia IV), 
Aida Viispert (TPedI),
Urmas Palm aru  (TPedI),

Maire Koll (TPedI).
N agu  tulemustest nähtub, õn 

nestus ülikooli esindajatel pedagoo
gika olümpiaadil saavutada  näid 
tulemusi ning korrata eelmise o lüm 
piaadi võitu.

H ELGI MUONI, 
pedagoogikakateedri vanemõpetaja



S&vaa&ord „S^Lpelsinilt

4> ihnur АЛ VELDI joonistus

Enne sopruspäevade algust  võis 
ülikooli hoonete seintel näha hulka 
kirevaid kuulutusi nädala jooksul 
toimuva kohta. Esimesena püüdis 
aga  pilku järgnevasisuline: T E IS I
PÄEV, 18. APRILL. Kell 15 — 
«Apelsini» kontsert raudteeklubis. 
Kell 20 — avapidu EPA võimlas. 
MÄNGIB «APELSIN».

Vaevalt,  et tol päeval keegi neid 
seitset tähte kauge lõunamaise puu
viljaga seostas, liiatigi on viimane 
tar tlase  jaoks juba tükk aega suu
rem haruldus kui võimalus kodu
sest muusika-apelsinist viilakat 
hammustada. Ja  ega ansambelgi 
oma pillidele tuttav-meelitavaid 
kleeprombe kirjaga «Maroc» peale 
pannud, laulud aga  tuletasid roh
kem meelde vanu k unst im eis t r id  
ning Himaalaja lumiseid t i p p e . . .

Päevane kontsert küttis  publiku

kenasti üles, õhtusest peost sai sõp- 
FÜspä^väde. öfsalejatefohkeim üritus. 
EPA võimla pidas rängale  katsu
musele vastu: tol teisipäeval võttis 
ta oma katuse alla kahe tuhande 
jagu  tantsulembesi tudengeid.

Suur oli kohalviibijate üllatus, 
kui õhtut alustas mitte «Apelsin», 
vaid Andres Ots koos Eugen Feli- 
ciuse ansambliga — esimesest küll 
taotlustelt erinev, ent kaugeltki mit
te halvatasemelirie grupp. Kahju ai
nult, et ülemäärane kärsitus 
«rriaiuspuuvilja» ootamisel nii mõ
negi mehe kultuuritasemele musta 
varju heitis

Poole kümne paiku olid lõpuks 
laval ka publiku lemmikud eesotsas 
oma «keskiormajate» Ivo Linna ja  
Mati Nuudega. õnneks  jäi m äng  
ühte Väravasse ära, sest juba kell 
kümme rappus kogu saal rocAirüt-

mides. Mida lähemale keskööle, seda 
võimsamat hoogu pidu võttis. Šuu? 
rima elamuse said kahtlemata küla
lised, kellest enamikule oli see es
makohtumine «Apelsiniga». Jä rgn e 
vail päevil tekitas üksnes selle nime 
mainimine vaimustusepuhanguid. 
Pole vist vajagi pikemalt kirjelda
da äratundmistormi, mis puhkes 
siis, kui mõni M aarjam aa mees ta 
valise «шестиструнная» saatel ja  
hoopiski mittenuudelikul häälel 
«maiuspuuvilja» oma kandikult ser
veeris. Keskööl näis, et pidu võiks 
kesta kasvõi hommikuni. Kuid iga 
asi saab ükskord otsa, hea asi a g a  
eriti ruttu. Poole tunni pärast tu 
letas Ivo Linna meelde: «Poiss, sind 
ootab Tartus ülikool!» ning tükiks 
ajaks väljaraputatud tudeng võis 
asuda koduteele. Ees oli ootamas 
veel palju-palju p õ n e v a t .

TIIT MATSULEVITS :

P o liitilis te  laulude üonfatrsili
Neljapäeval pärast lõunat oli 

noortemajas «Sõprus» suur sigin- 
sagin: a lgam as oil poliitiliste lau
lude võistluse lõppvoor. Juba eel
misel õhtul käisid kõik esinejad žü- 
rii ees. Nüüd algäš lõplik mõõdu
võtmine. <

Poliitiliste laulude võistlus oli 
kahtlemata üks sopruspäevade kesk
semaid üritusi. Osavõtjaid oli pal
judest meie maa kõrgkoolidest.

Üksikesinejatest sai võidu Grigori 
Joffe Leningradist. Korrektne ja 
meeldiv esinemine, sobiv repertu
aar. II koha viis Leedusse Valius

Navikauskas Kaunasest . Muüsika 
laulule «Ma tahan* jääda* alati va 
baks» oti ta kirjütänüd alles eelmi
sel päeval. Kolmandaks laulsid erid 
meie Eva Ojaver (saksa fil. IV k.) 
ja  Valdo Randpere (õigust. I k.).

Vokaal-instrumentaalansambleid 
oli kaks. «Mõ Molodõje» oli Kras- 
nojarskist.  Nende esitusest õhkus 
ehtsat kodukandi patriotismi («Laul 
Krasnojarskist»). Temaatil ine «Me 
oleme loomult otsijad» iseloomus
tab ka ansamblit ennast. Nad on 
saavutanud laureaaditiitleid kodu- 
linnä taidlusfestivalidel, esinenud

mitmetes Siberi linnades ja laulnud 
ka ВAM-i ehitajaile.

Kiievi Põllumajandusakadeemia 
ansambli «Lisovaja Pesnja» esine
misest jäi enam meelde «Poisid 
joonistavad sõda»'

Ansamblitest võitis «Fiesta» Pet
roskoist kuulajate poolehoiu lihtsu
se, hea esinemise ja  ka kelmikuse
ga («Elli») ning ei pääsenud lisa
paladest. II koht ansamblile «Va- 
gantõ» Altaist._ Kolmandaks tulid 
külalised Kuibõševlst. Nii nemad 
kui G. Joffe esitasid laulu «What 
have they done to the rafn?» Kui

gi kumbki esitas laulu eri keeles, 
šuütsid nad kuulajatele oma mõt
teid edasi anda. . ' : .

Zürii määras  ka eripreemiad: 
Viktor Sillätsile kompositsiooni 
«Mis tead sa?» 'originaalsuse' eest. 
Viktor käsutas süntesaatorit ,  mis 
andis muusikale erilise Võlu ja tõi 
ka M. Pahka teksti paremini esile.

Kahin käis läbi kuulajate ridade, 
kui Gagik Sagrad jän  hakkas laul
ma eesti keeles. Mis sest, et sõnad 
lõpuks lootusetult sassi läksid — 
Gagik sai mõistva suhtumise ja kuu
ma kiituse osaliseks. Lisapalastki 
ei pääsenud.

Bakuu naisansamblile «Ailõgõz» 
läks preemia kõige ideelisema kava 
eest. Nad esitasid temaatilise sõna-

lis-kunstilise kompositsiooni neut
ronipommi vastu. .

Heal tasemel esinesid; ka H. Raa
dik ja  R. Kängsepp («Mängi mulle 
seda vana viit»). Filosoofilise sisu
ga oli Tiit Aunaste esitatud «Suu-, 
red leiutised», mis oli suunatud 
kõige inimese hävitamiseks mõeldu 
vastu. Tore oli Reet Kulli ja  P r i i f  
Võhandu etteaste.

Kontsert «Sõpruses» kestis üle; 
kolme tunni. Lauljatel oli, mida 
öelda, ja  nad tegid seda rahulda
valt. Häiris aga saalis is tujate eba
viisakus esinejate suhtes: paukusid 
uksed, tõusti ja  istuti, ei suudetud 
ka suminata hakkama saada.

■ REET RIHVK

*  VALIUS NAVIKAUSKAS *  Ansambel «Fiesta» Petroskoist pälvis nii suure kuulajate 
Kaunase P l-s t  laüHs ertd II köhale, hoiu, et tüll vaieldamatult esimeseks.

poole-

№ 1

#  III koha sai meie saksa filo- *  TIIT AUNASTE esitas fcoige 
loog EVA OJAVER. filosoofilisema sisuga laulu.

СSisukad Ja me
ÜLKNÜ €0. aastapäevale pühen- dagoogiline Instituut,  Petroskoi

datud sõpruspäevad said läbi. Lõ- RÜ, Jerevani RO, Taškendi RÜ,
petama koguneti pühapäeva õhtul Tbilisi RÜ, Vilniuse RÜ, Kaunase
«Kaunasesse». Tänase lehenumbri PI jt. Peale Debreceni ja  Veszpremi
iaoks palusime läinud sõpruspäevi kõrgkooli oli tudengeid veel ka Kra-
kommenteerida komsomolikomitee kovi ülikoolist.»
Sekretäril KALLE LIIVIL. Külalisi kutsuda, vastu võtta, ürl-

U ngarlas i ja  poolakaid võis kau- tusi korraldada kuueks päevaks —
gelt ä ra  tunda, samuti meie lõuna- kõik see vajab ju pikemaajalis t et-
poolsete vabariikide esindajaid, tevalmistust.  Kuidas toime tuldi?
Kust veel külalisi saabunud oli? «Ettevalmistused algasid juba

«Kokku oli külalisi 20 kõrgkoo- paari kuu eest. Organiseerimistöö-
jist . Meie m aalt oli esindatud Altai dega oli haaratud ligi sadakond
RÜ, Krasnojarski RÜ, Karjala Pe- üliõpilast (giidid, majandus- ja

Fotojäädvüstus ühelt armeenlaste, poolakate ja  eestlaste ühiskülas- 
ttfselt ülikooli šeflusettevõttesse.

Sopruspäevade pildid tegi Dzintar KALN1N

kultuuritöö alakomisjonid jne.) . O r
ganiseerimistöö põhiraskus lasus 
kahtlemata interklubil eeššotsas sel
le presidendi Airi Põdraga, samuti 
kultuuritöö sektoril eesotsas juha
ta ja  Andres Salmistuga —- seda kõi
ke asesekretär Aili Pikati juhenda
misel. Võiks nimetada veel palju
sid agaraid üliõpilasi, kes hulga 
vaeva nägid, nagu  näiteks Enri 
Valgus, Eda Strandberg, Sulev 
Haldre, Kalle Jents, Tiit Kuller
kupp, Oleg Sevtšuk, Silja ja  Tiia 
Traat, Peep Pree, Aivar Hanson jt . 
Olid ju giidid peamiselt need, kelle 
põhjal külalistel kujunes mulje meie 
ülikoolist, meie linnast.»

Mida uut oli võrreldes eelmiste 
sõpruspäevadega?

«Esmakordselt korraldasime kü
lalistele Tallinna päeva: kavas oli 
ekskursioon vanalinna, käidi ka 
Toompea lossis ja  raekojas. Lau
päevase päeva pühendasime festi
v a l i l in nas  Havännale. Kuubas tu 
rismireisil käinud komsomoliäkti- 
vistid Ülo Langel, Jüri Asari ja 
Aune P as t  kõnelesid uues kohvikus 
Kuubast ja  näitasid värvilisi slaide. 
Samas toimunud diskogi koosnes 
temperamentsetest lõunamaistest 
viisidest. Temaatil ine õhtu peeti s a 
muti klubis, kus esines ansambel 
«FIX».

Küsida, kas sõpruspäevad õnnes
tusid, oleks vist väär.  Kokkuvõttes 
läksid need loomulikult korda. Mil
liseid momente Sa eriti esile tõs
taksid?

«Näiteks sopruspäevade pidulikku 
avamist, oli ju  aulas erutuse ja  pi
dulikkuse hõngu. Tavakohaselt vii
di avamise aegu lilled Lenini m ä
lestussamba juurde ja Suures Isa 
m aasõjas hukkunud ülikooli tööta
ja te  ja  üliõpilaste mälestustahvli 
ette. Telgürituseks kujunes poliiti
liste laulude konkurss. Külalistele 
korraldati ekskursioone ka meie 
šeflusettevõttesse mööblikombinaa- 
ti, õlletehasesse ja plastmasstoode

te katsetehasesse, pressikonverents 
tu tvustamaks meie alma mater'it, 
vestlusring internatsionaalsest kas
vatustööst. Neil oli Võimalus jä lg i
da «Vanemuise» etendust »Äiu-äiu, 
poiss kui karu». .Füüsikahoone ees 
kasvab nüüd kolm kuuske, mille is
tutasid ühiselt külalisdelegatsiooni- 
de ja komsomolikomitee esindajad. 
Igal õhtul oli võimalus osa saadä 
puhkeõhtutest, muidugi mitte ainult 
külalistel, vaid ka meie tudengitel. 
Kaks tõsisema muusika õhtut toi
mus aulas (P. Mägi Bachi-orkester 
ja  konservatooriumi üliõpilased 
prantsuse muusikaga). Menukaks

kujunes ka üleliidulise diskokonkur- 
si «Jantarnaja  vesna» laureaatide 
M. Tarmaku ja V. Siilatsi õhtu uues 
kohvikus.

Sõpruspäevi lõpetades andis rek
tor jüröf. Arnold Koop edasi meie 
kõigi soojad tänusõnad külalistele 
ja  avaldas veendumust, et neil päe
vil sõlmitud^ sidemed kauaks püsi
ma j ä ä v a d . "

Omalt poolt tahan organiseeri
miskomitee nimel tänada kõiki or
ganisaatoreid ja neid, kes lahkesti 
abi osutasid  meie sõpruspeo korda
minekul.»

VARJE SOOTAK

Komsomolik roonika
25. aprillil a lgas meie kodumaa pealinnas ÜLKNÜ XVIII kongress, 

kus viibib detegaadina kä m ajandusteaduskonna komsomolisekretär 
Ülle Lepp. Avapäeval saadeti TRÜ komsomoliorganisatsiooni nimel 
kongressile tervitustelegramm, milles raporteeriti  TRÜ komsomoliorga
nisatsiooni saavutustest kongressidevahelisel perioodil.

25. aprillil toimus ÜLKNÜ XVIII kongressi avapäeva puhul ülikooli 
komsomolikomitee pidulik istung. Komitee sekretär K. Liiv õnnitles 
kõiki komitee liikmeid ja  nende kaudu kogu ülikooli komsomoliperet 
a lgava suursündmuse puhul.

Soovituse NLKP liikmekandidaadiks sai Fjodor Koltšin (kehakul- 
tuurit. III k.). Vali noomitus koos arvestuskaardile kandmisega anti 
õppedistslpliini rikkumise tõttu Dair Solnikule ja Jaan  Pulgale (mõle
mad õigust. III k.). Vaeti lõppenud sõpruspäevi, millest põhjalikuma 
ülevaate andis interklubi president Airi Põder. Kokkuvõttes loeti sõp
ruspäevad kordaläinuks.

TRÜ suvemaleva komissariks kinnitati ajalooteaduskonna komsomoli
sekretär Olaf Lukk.

Komitee vabastas Raivo Palmaru sekretäri mittekoosseisulise ase
täitja  kohalt. R. Palm arut tänati tehtud töö eest ning sooviti edu üli
kooli lõpetamisel.
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LÄBI SAI!
Nagu lubatud, on selles lehes 

taidlusülevaatusest ju ttu  veidi pi
kemalt. V aatam ata  kahe traditsioo
niliselt heatasemelise teaduskonna 
(KKT ja B-G) kõrvalejäämisele oli 
tänavune üldmulje väga  meeldiv. 
Kokku osales taidluses 165 tuden
git. üksnes arste oli 60 ligi. Mui
dugi pole arv see, mis ühest kon
kursist hea konkursi teeb. Kolm 
päeva kavade jälgimist ja  pühapäe
va hilisõhtul võiski žürii üm m argu
se laua taha istuda tulemusi v aag i
ma. Kohe puhkes äge vaidlus ja 
mõttevahetus puhtfüüsilisest väsi
musest hoolimata (sel õhtul istuti 
saalis kella 18—23 ja arstide an
sambel «Meedium» jäigi kuulamata, 
sest esmaspäev kippus kannale as
tum a). Kuigi hindamiskriteeriumid 
teada, on teaduskondade reas tam i
sega alati tükk tööd. Kas hinnata 
arstide suurt organiseerimisvõimet, 
kes nii palju rahvas t  esinema said? 
Taidluse massilisus on ju  oluline. 
Sam as on see enamasti ühekordne 
nähtus, et nii hulgaliselt välja tu l
lakse. Või arvestada perspektiivi
ga — et grupp inimesi ka edaspidi 
üht-teist selles vallas korda saa 
daks, innustada neid esiletõstmise
ga. Asuti viimasele seisukohale. 
Muidugi oli ka teaduskonnasiseselt 
väga  erinevaid kavu (saksa fil. ja  
žurnalistid), Siin tuli lahenduseni 
jõuda matemaatil ise keskmise kaudu.

Nüüd siis asjast.  Ju t tu  teadus
kondadest seHes järjekorras, nagu

nad lavalaudu katsumas käisid. Sul
gudes saavutatud koht.

Õigusteaduskond (I I ) .  Mete sil
me ees on 30-ndate aastate  kaba
ree. Tolleaegsed kostüümid, muusi
ka, pisut selle aja lõhnagi. Laval 
ansambel — klaver, kontrabass, ki
tarr,  klarnet,  akordion —, kes plaa
dimuusika lõppedes ise üles astub. 
Kabaree külaliseks on tuntud filmi
staar, kaasas ulmefilm «Karbonaad» 
meie ülikoolilinnast aastal 1980, 
25 diapositiivi, tehtud Tiigi t. 14 
ühiselamus, toitlustusettevõttes 
«Edu» ja mujalgi. Saateks mõnus 
kriit ikamaiguline dialoog, laulud 
«Tallinnfilmi» tuntud ekraaniteo
sest või improvisatsioon klaveril. 
Kuigi iga pildi olemasolu polnud 
jus t obligatoorne, sai «filmist» koos 
juurdekuuluvaga kava kulminatsi
oon, mida tõendasid ka heatahtli
kud naerupahvakud publiku hulgas. 
Uhtne stiil lõi meeldiva terviku, mis 
omakorda andis alust «kahtlusta
da» esinejaid hoolikas ettevalmistu- 
ses. . . .  ,

Filoloogiateaduskond (VI—V II).  
Zurnalistika I kursuselt «Kava sel
lest, kuidas tehakse kava». Nalja
kas, aga esitatud paroodia kehtis 
peaaegu et ainult esinejate endi 
kava kohta. Mõttel iseenesest pole 
ju vigagi, kuid paroodia, nagu  tea 
da, peab ise laitmatu olema, et ta 
paroodiana mõjuks. Juhuslikud ja 
poolihääli hõigatud lapsed jäid sa 
gedasti juba esimesele reale mõist-

Ö igus teaduskonna 30-ndate aastate  kabarees
matuks, mis siis veel viimastest a inust noormeest Jüri Laulikut 
rääkida. Taidluseks voib sellest ka- edasipürgiva tudengi rollis ja  vii
vast pidada vaid Tiit Matsulevitš i mane tuli asjaga hiilgavalt toime, 
kitarril saadetud laule ja  finaalpla- Stseenid kipskujude muuseumis ja 
kati t  «Täitsa hambad». Saksa filo- lõunasse rändavaid  linde vaadates 
loogia I kursus etendas tüki «Re- kisuvad veel praegugi suunürki kõr- 
base kibe leib». See oli mõnusalt vadele lähemale. Ka mustlaseitede 
tudenglik, üldist humoorikust vürt- mõtted ei seisa tõest kaugel (näi- 
sitamas iroonia. Tütarlapsed olid teks naistudengi valikuvõimalus — 
väga oskuslikult ä ra  kasutanud oma perekond või diplom +  karjäär) .

keeb elu.
Nagu varem kirjas seisis, m ärg it i  
saksa filoloogid koos õ ig u s tead u s  
konna ja  füüsikutega ära  kui t«^ 
denglikema kava esitajad.

(Järgneb.)

MARICA ALAKÜLA
NB! Laupäeval, 29. aprillil kelt

20 toimub klubis TA1DLUSÜLB- 
VAATUSE LÕPPKONTSERT.

itli&oöU naisfioor
käis 29. märtsist 12. aprillini pikal kontsert mat kai, pikimal koori 33- 
aastase ajaloo vältel. See ulatus Krasriojärskini, sel aastal 350. aasta
päeva tähistava tööstus- ja kultuurikeskuseni Siberimaal. Kaunis Je
nissei kaldail asuvas linnas anti kaks kontserti: 3. aprillil kunstide 
kooli saalis ja 4. aprillil Gorki-~nimelise pedagoogilise kooli saalis. 
Vastuvõtt oli soe, hinnangud eesti koorilaulukunstile ülivõrdeis tun
nustavad.

Edasi viis reis Novosibirskisse, kus võeti osa elektrotehnikainsti- 
tuudi poolt korraldatud laulupeost. Koos Sileesia Polütehnilise Instituu
di segakooriga oldi peo aukülalisteks. Selle «tiitliga» kaasnes võimalus 
tutvuda Novosibirski ja Akademgorodokiga giidide jt. kompetentsete 
isikute juhendamisel; osa saadi tudenglikust külalislahkusest, majuta- 
tüna tillukestesse ühikatubadesse kohalikele seltsiks, jutustama eksoo
tilisest Eestist («Kas teil seal lund ka on?»).

Novosibirskis esineti neljal õhtul, pälviti taas kiitust paindliku ja 
elamusrohke musitseerimise ning huvitava kava eest. Nüüd ollakse 
valmis Tartus vastu võtma vastseid või ka vanu sõpru — Sileesia 
köori Poolast, Novosibirski ülikooli ja elektrotehnika instituudi koori. 
Säi ju nendega tu tvust sobitatud mitte üksnes kontsertidel üle lava- 
ääre, vaid ka üpris meeleolukatel koosolemistel tantsides, lauldes, juttu  
vestes.

Küllap jäidki sõidust meelde eelkõige kohtumised Siberi toredate 
inimestega, sõbralike, temperamentsete ja külalislahketega. Ja loodus, 
«mida ei saa kirjas kirjeldada ega jutus jutelda».

Tore reis oli. - - TRIINU POOLAK
P. S. Eeloleval sügisel võtab koor taas vastu uusi lauljaid. Eriti 

oodatud on kõrged sopranihääled. Tüdrukud! Mõelge sellele juba nüüdtl 
Kunagi pole liiga vara koorilaulu kasuks otsustada!

J2au taš  
š& ftadeeniiline nZees/гоог

Lugupeetavad tudengid, õppejõud ja teenistujad, teil on hea võima
tus kuulata TPI akadeemilise meeskoori esinemist feed el, 28. aprillil 
kell 19 ülikooli aulas.

■■Mis‘'.sus tõi rauakooli endisi ja nüüdseid laulumehi Tartusse? Põh
jus on ilmselge — hiljuti sai kooril üks aastaring jälle juurde. Seda on 
aga koor alati tähistanud kontsertidega. Eelmisel laupäeval oligi kont
sert «Estonias», nüüd siis Tartus.

Esimeses osas on kavas eesti heliloojate Vettiku, Tormise, Ernesak- 
sa, vendade Kappide ja Ratassepa koorilaulud. Teises osas esitame vene 
ja välismaiste autorite loomingut. Siia kuuluvad P. Tšaikovski, A. Alek
sandrov, M. Koval, C. Orff, K. E. Gustaffson jt. Esineb ka meeskoori 
kvartett. Koori dirigentideks on E N SV  teeneline kunstitegelane Ants 
Üleoja, Anne Dorbek ja Jüri Rent. Klaverisaatja on Mare Orgse.

Tulge vaatama-kuulama! Koori liige JÜRI K IRSS

Häid tulemusi näitasid ujujad
Riias lõppenud Balti liiduvabariikide üliõpilaste XI spar.takiaadi u ju

misvõistlustel, kus Eesti 24-liikmelises koondises s tartis  ka 12 T«gÜ 
ujujat, saavutati  mitmeid tunnustust  väärivaid tagajärg i .

TRÜ ujujatest olid eriti võistlushoos Ene Viik jä  Atis Grundmanis, 
kes saavutasid  rea auhinnalisi kohti. Nii tuli kahekordseks spartaki- 
aadimeistriks Ene Viik 200 m liblik- ja  200 m kompleksujumises 
(2.45,8 ja  2.40,6) n in g  saavutas  teise koha 100 m liblikujumises 
(1.13,0). Teine oli ka Atis Grundmanis 200 m ja  400 m vabaujumises 
(1.59,8 ja 4 .16 ,6 )  ̂ 100 m vabaujumises sai aga isiklikuks tippajaks 
55,2 sek. Kõik ülalnimetatud kahe ujuja poolt saavutatud tagajärjed  
on:ühtlasi ka uuteks Tartu linna ja TRÜ rekorditeks.

Kolmanda koha sai Jelena Orlova 200 m vabaujumises (2.34,4).
Heade tulemustega paistsid silma veel M aret Pars  100 m ja 200 m 

rinnuli- n ing  200 m kompleksujumises (1.23,4; 3.04,8 ja 2.51,2), Ülle 
Üksi 100 m ja 200 m seliliujumises (1.21,8 ja  2.54,6), Külliki Amos 
200 m kompleksujumises (2.57,8) n ing  Astrid Neemlaid 200 m rinnuli
ujumises (3.08,6).

4X100 m kombineeritud teateujumise meeskonna koosseisus saavu
tas  esimese koha Atis Grundmanis, naiskonna koosseisus olid võidu
kad Maret Pars , Ene Viik ja  Jelena Orlova.

Üldkokkuvõttes jäi meie vabariigi kõrgkoolide ujumisesindus alla 
lätlaste ja  leedulaste koondisele. -

Meeldejäävaks ürituseks oli kolme liiduvabariigi üliõpilastest u ju 
la te 'kollekti ivne ja aktiivne osavõtt leninlikust laupäevakust «D auga
va» ujula korrastamisel.  , HEINO  LAIDRE

Esimesed
medalid

võideti TRÜ-le Eesti NSV X suve- 
spartakiaadil vabam aadluses. 17
võistkonna hulgas koguti 27 punkti
— tasuks kõrge võistkondlik V 
koht. Tahapoole jäid kõik ülejäänud 
kõrgkoolid.

Individuaalselt võideti 3 pronks
medalit. Kärbeskaalus maadles 
Aleksander P la ta is  kogu võistluse 
hästi ja  ainult «surnud ring» jät tis  
ta III kohale. Teise pronksmedali 
võitis Sergei Tiganik II kergekesk- 
kaalus, kus oli ka kõige enam võist
lejaid (17). Punkti pani Teet An- 
gerjärv raskekaalus, kus loosi ta h 
tel pidi maadlema 7 ringi, neist 
viimasel päeval poolteise tunni jook
sul tervelt kolm matši. Tubliks tu 
leb hinnata ka Vahur ööpiku 4. 
kohta poolraskekaalus ja  Jaan  Kan- 
nese 8. kohta I kergekeskkaalus.

TONU SIKKUT

Nais
võimlemine
20. aprillil toimusid ülikooli rütmi

võimlemise esivõistlused. Need avas 
kehakultuuriteaduskonna dotsent 
A. Vaiksaar.

Uid- ja  koondrühmad esitasid 
H. Tidriksaare koostatud tamburii- 
nikava. Koondrühmadest võitis a rs
titeaduskonna III kursus, järgnesid 
majandusteaduskond ja  ars titeadus
konna IV kursus.

Edasijõudnute rühmad esitasid 
vabakava ja vahendiga kava. Esi
koht KKT võistkonnale (õppejõud 
L. Jaansön).

Koos ülikooli esivõistlustega pee
ti ka linna meistrivõistlused. Siin 
võitsid C- ja B-grupis TRÜ I ja 
A-grupis TRÜ spordiklubi.

HELGI JAAL

Võistkonna kandidaadid
LASKM INE (18 .—23. m ail E lvas).

Ave NIGUL (psuhhol. III), Georg M ANNIK (stom at. V ), Kersti 
LOKKO (stom at. I l l ) ,  Lemme ALLIKSAAR (eesti II ) , Rein GRAF  
(füüsika II), Ain ESKO (füüsika I), Karin ORAV (KKT III), Karl 
KONTOR (KKT II), Aimar LAUGA (KKT II ) , Ilmar NOPRI (KKT II ) ,  
S ign e TAMM (KKT I).

VÄRAVPALL, mehed (eelvõistlu sed  3 .—7. m ail, 
finaalvõistlu sed  25.—28. m ail S illam äel).

I m eeskond: Sandor ŠU B A  (ravi I ) , Toivo JÄRV (KKT IV ), Kaivo 
THOM SON (KKT IV ), Andrus ROGENBAUM  (KKT III), Andri*" 
UIBO (KKT III), Tarmo VOLT (KKT III), Valeri Z LATIN (KKT III) , 
Aleksandr ZALÖBIN (KKT III), Jaanus PÄ1V (KKT II ) , Jaak JAH I- 
LO (KKT I), Jüri LEPP (KKT I).

II m eeskond: Ivar MITRI (psuhhol. III), E gils STR A U SS (spordi
med. V ), H annes JÄÄR (vene I), Einar AAVIK (keem ia I) , Jaak OTT 
(KKT IV ), Arvi KARPATS (KKT III), Toom as PETERSON (m ajand. 
1), Aivar RUŠK1S (m atem . 1), Raivo LAUS (õ igu st. IV ).

VÕRKPALL, mehed (eelvõ istlu sed  25.— 28. m ail, 
finaalvõistlu sed 29. juunist 2. juulini P ärnus).

Andres AREND (ravi 1), Varri VÄLI (g eo l. I), Arno PIHLAK (füü
sika I), Ain LANGEL (keem ia II), Peep PALUM AA (keem ia I), Tiit 
AASM A, (KKT IV ), Jaan MALMBERG (KKT IV ), Urmas SAAR  
(KKT IV ), Vallo JÄRV (KKT III) , Tarmo KAJAND1 (KKT II).

UJU M INE ( 2 6 .- 2 8 .  m ail T allinnas).

Andrus ARRO (ravi V ), A tis G RUNDM ANIS (spordim ed. II ), Je
lena ORLOVA (spordim ed. II ) , Enn VARRIK (KKT III) , Astrid. 
NEEM LAID (KKT II), Karmen BRAUN (KKT I), M aret PARS (KKT  
1), Ene VIIK (KKT I), Indrek V1IASK (m ajand. 11).

^l?älis&irjanduse seütsioon
ÜTÜ eesti kirjanduse ja  rahvaluu

le ringi juures a lustas tööd välis
kirjanduse ja tõlkesektsioon. Asu
tamiskoosolekul sõnastas vastse 
sektsiooni juhendaja Jüri Talvet põ
hiülesanded järgmiselt: süvendada 
teadmisi väliskirjandusest,  uurida 
eesti kirjanduse suhteid teiste rah 
vaste kirjandusega n ing tegelda 
tõlketöö teoreetiliste ja  praktiliste 
küsimustega. Samuti püütakse tu t 
vustada uuemaid seisukohti kir jan
dusteooria ja  poeetika alalt n ing  
anda ülevaateid olulisematest voolu
dest maailmakirjanduses. E ttekan

dekoosolekute kõrval hakatakse kor
raldama ka arutelusid üksikute 
teoste üle, tõlkeseminare, kohtumi
si vabariigi paremate tõlkijate ja  
väliskirjanduse tundjatega.

Esim ene üritus on kavas 15. m ail, 
teem aks Camus’, Sartre’i ja Celä 
teosed. O salejail soovitam e eelne
valt läbi lugeda Cam us’ «Katk».

Eriti oodatakse sektsiooni tööst 
osa võtma võõrfilolooge, teretulnud 
on aga  ka kõik teised k irjandushu
vilised.

EDITH A S V E IT V

Uusi trükiseid
TRÜ KIRJASTUS- JA TRÜKIOSAKONNA 
VÄLJAANDEL ILM US 1978. A. MÄRTSIS

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 440. Гидрометеорологические и 
картографические исследования тер
ритории Эстонской ССР. Труды по гео
графии XV. T artu  1978, 116 lk., 500 eks.,
1 rbl. 10 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 441’. Keemia-aläsed tööd. Elektro- 
kecmia XI(1). T artu  1978, 146 lk., 500 
eks. 1 rbl. 40 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 442. Семантика номинации и се
миотика устной речи. Лингвистическая 
семантика и семиотика I. T artu  1978, 
134 lk., 800 eks., 1 rbl. 40 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 449. Актуальные проблемы тео
рии и практики речевой деятельности. 
Русский язык в эстонской школе V. 
Tartu 1978, 120 lk„ 500 eks., 95 kop.

Füüsikalise ja  kolloidkeemia ja  bio
loogilise keemia p raktiliste tööde juhen
did arstiteaduskonna üliõpilastele. T artu  
1978, 144 lk., 1000 eks., 30 kop.

Füüsikaosakonna üliõpilaste teadus ikke 
töid. Tartu 1978, 60 lk., 150 eks., 15 kop.

V. Krinal. Kapitalistlike riikide m ajan- 
dusa ja lugu . I osa. 2. trükk 1. vihik 
Tartu 1978, 104 lk„ 600 eks., 20 kop.

V. Krinal. Kapitalistlike riikide m ajan- 
dusa ja lugu . I osa. 2. trükk, 2. yihik. 
T artu  1978. 224 lk., 600 eks., 20 kop.

Metoodiline juhend körva-nlna-kurgu- 
haigete  uurim iseks. T artu  1978, 92 lk., 
1000 eks., 20 kop.

S issejuhatus televisioonižurnalistikasse. 
Tartu 1978, 500 eks., 102 ik„ 15 kop.

Üldmõõlmiste praktikumi tööjuhend I. 
T artu  1978, 84 lk., 800 eks., 15 kop.

ÜTÜ töid germ aani filoloogia a la lt I. 
T artu  1978, 77 lk., 200 eks., 30 kop.

ALMAVÜ
Tartu linnakomitee korraldab sõ ja
veteranidele matka isiklike autodega 
7 . - 9 .  maini Kuramaa lahingupai
kadesse. Osa võtta soovijatel tea
tada 4. mail kella 15— 16 vahel tel. 
233 A. Pildile.

Noortemajas 
„Sõprus“

Laupäeval, 29. aprillil kell 20 
TRÜ rahvakunstiansam bli sem estri- 
kontsert. Esinevad tantsurühm ad, 
rahvapilliorkester, Iauluansam bel 
«L akstigal» ja etlejad.

Klubis
Laupäeval, 29. aprillil kell 20 

taidluskonkursi lõppkontsert. Tant
suks disko.

Pühapäeval, 30. aprillil kell 20 
maipidu.

NBl
* Täna ilmub ka venekeelne a ja leh t.
* Järgm ine leht ilmub 10. mail (kaas

tööd sellesse num brisse palum e ä ra  tu u a
4. maiks, 5. m aiks võivad jääd a  üksnes 
teated .).

Ülejärgm ine num ber ilm ub reedel, 19. 
m ail.

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 H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 1937. MB-03910.
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Diviisiülem 
JURI SABLIN 
(1897—1937)

Sttndis T artus arst V. M. Sablini po
jan a . Isa oli lõpetanud T artu ülikooli 
arstiteaduskonna; Hiljem oli ta  Moskva 
edum eelsem aid raam atuk irjasta ja id .
(V. M. Säbiin oli tun tud  naroodniku. 
revolutsiooni poeedi, I In ternatsionaali 
liikme, tsa a r  A eksander 11 tapm besi 
osavõtnud N. Л. Sablini vennapoeg.)

J. Sablln õppis Moskva Kaubandus- 
instituud is. 1915. aa s tast esseer, 191b 
läks vabatahtlikuna rindele. 1917 lõpe- 
ias  lipnike kooli. Valiii Moskva nõuko
gu täitevkom iteesse, 11  nõukogude kong
ressil Kesktäitevkomitee liikmeks. Mosk
va relvastatud  ü lestõusu a jal oli revo
lutsioonikom itee liige. Juh tis salka, sai 
h aavata . Valiti Moskva nõukogu presii
diumi iikmeks, m iä ra ‘1 Moskva 1. revo
lutsioonilise sa lga ülem aks. K agurlnde 
põhiasektorl ju h a ta jan a  võttis osa Ka- 
ledlnl purustam isest ning iuhtls Novo- 
tSerkasski vai utam ist, 1918. aas tast 
Ukraina rinde 4. armee kopiandör, ü le 
venem aalise Kesktäitevkomitee 
Vötifts osa vasakpoolse-e esseeride m äs
sust, mille eest m õisteti üheks aastaks 
vangi. Pärast am nesteerim ist katkestas 
suhted vasakpoolsete esseerldega. 1918— 
1919 juh tis po;kü ja  brigaadi denikin-

Kontradmiral 
AUGUST RULL 

(1898— 1968)
Sündis V iljandim aal T arvastu vallas 

talupoja peres. 1916—1917 Balti sõ ja lae
vastiku m adrus, 1918. a. Punalaevasti
kus. Võttis osa Talvepalee vallu tam i
sest, oli K odusõjas komandör. 1931— 
1937, 1940—1945 M usta mere sõ ja laevas
tiku suurtükiväe ju h a ta  a, võttis osa 
Odessa la Sevastoopoli kaitsm isest. 
1945. aa s tast töötas NSV Liidu sõ ja
laevastiku peastaabis.

A utasustatud  Lenini ordeniga. KP lii
ge 191&, aas tast.

Riigitegelane 
HENDRIK ALLIK

Sündis 1901. a. V iljandim aal Abja 
vallas. 1918. a. lõpul Tallinna TSN lii
ge, 1920 Balti Puuvillavabriku töö 'is- 
vanem ate nõukogu aseesim ees ja  Üle- 
eeslim aallse N oorproletaarlaste Ühingu 
juhatuse  lii?e. Töölislihingute II kong
ressil. valiti Kesknõukogusse. Kuulus 
Töörahva Ühise Väerinna saadikuna II 
Riigikogusse. 1922—IS24 töötas töö is- 
aialehtede toim etustes. 1923 koopteeriti 
EKP Ja EKNÜ KK-sse. 149 kommunisti 
protsessil 1924 m õisteti eluks ajaks 
sunnitööle. Oil «V angim aja Kiire» üks 
toim etajaid ja poliitvangide juhtiva or
gani — vangim aja büroo liige. 1938 v a
banes am nestiaga. 1938—1940 EKP Ille
gaalse Büroo sekretär, üks 1940. a. re
volutsiooni juh te . 1940. a. septem brist 
kaubanduse rahvakom issar. Suure Isa
m aasõja a jal oli kuni 1943. a. juuMni 
eesti rahvus väeosades luhtival partei
poliitilisel tööl. 1943—1950 ENSV MN 
aseesim ees. 1957. aastast P 'aanikom ls- 
Jonl aseesim ees, seejärel esimees. 1965.

Viitseadmiral 
IVAN GREEN 
(1898— 1960)

Sündis Viljandis ta lupo ja peres. 
1916—1917. a. Balti sõ jalaevastiku  m ad
rus, 1918. a. P unalaevastikus. Võttis 
osa Oktoobrirevolutsioonist ja Kodu
sõ jast. Kodusõja ajal sai komandöriks. 
1941—1942 Balti Sõjalaevastiku suurtük i
väe ju h a ta ja . (Leningradi b’okaadl ajal 
oli suurtükivägi linna peamine kaitsja .) 
1942.—1943. ä. sam a laevastiku ranna- 
kaltseillem, 1943. aas tast NSV Liidu 
sõ jalaevastiku  suurtükiväe ju h a ta ja  ja  
NSV Liidu sõjalaevastiku peastaabi 
juhtiva koosseisu liige. 1946. aastest 
M creväeakadeem ia täienduskursuste  
ülem.

KP liige 1918. aas tast.

Kindralleitnant 
LEMBIT PÄRN 

(1903— 1974)
Sündis Staviupoii kuue. m angus Esto- 

Haginskofe külas. 1924. a. lõpetas 
In ternatsionaalse  Sõjakooli, 1934. a, 
M. Frunze nim. Sõjaväeakadeem ia ja  
1938. a. NSVL K indralstaabi Akadeemia 
(1948—1940 oli viim ases õ?peiõud). 
1940—1941 8 . armee staabiülem a ase
tä itja . Suures Isam aasõ as oli 1941. a, 
laskurkorpuse ja  1941-19-12 armee sta a 
biülem, 249., 7. eesti- laskurdiviisi ia 
seeiärel Eesti laskurkorouse komandör, 
1945—1949 ENSV relva õudude m inister 
ja  sõfakom issar, 1950—1965 NSVL Kind
ra lstaab i Akadeemia õppelõud. 1965— 
1974 Sõjateaduse Instituudi vanem tea
dur.

A utasustatud  Lenini ordeniga. KP lii
ge 1921. aas tast.

Võidupäeva materfaUd koostas 
dots. JURI KSENOFONTOV.

tartu 
riiklik 

ülikool

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja

Silja LÄTTEMÄE plakat

2. jä rgu  armeekomandör 
AUGUST KORK 

(1887— 1937)
Sündis Tartum aal Kasepää vallas ta 

lupoja peres, öppis Tartu Kiõrgemas 
Linnakoolis. 1908. a. lõpetas Tšugu,evl 
junkrukooli ja  1914. a. K indralstaabi 
Sõjaväeakadeem ia. I m aailm asõja ajal 
teenis staabis, jõudis alampolkovniku 
auastm eni. Punaarm ees 1918. aas tast, 
töötas 9. armee staabis, 1919. a. a lgu 
sest oli Eesti Punaarm ee staabiülem , 
seejärel 7. armee komandöri abi. 
1919. a. juun ist 15. armee komandör, 
juh tis edukalt 1919.—1920. a. võitlust 
Judenitši armee ja ■ valgepoolakate vas
tu . 1920. a. oktoobrist 6. arm ees koman
dör, juh tis Perekopi ja  Išišuni kind us
tuste läbim urret. 1921. a. m aist Harkov! 
sõjaväeringkonna ülem, oli Ukraina ja 
Krimmi relvajõudude ju h a ta ja  abi, Tur- 
kestani rinde vägede ju h a ta ja  ja  Kau
kaasia Punalipulise armee komandör, 
Läänerinde, Leningradi ja  Moskva sõ a- 
väeringkondade ü ema abi ja  ü em. 
1935. aa s tast M. Frunze nim. Sõjaväe
akadeemia ülem.

A utasustatud  kolme Punalipu ordeni
ga. KP liige 1927. aastast.

laste  vastu . Oii 14. arm ee väegrupi 
komandör, 41. laskurdiviisi komandör, 
mis vabastas Harkovi. 1920. a. Eesti 
askurdiviisi komandör, mis võitles 

w rangellaste ■ vastu . 1920. a. no
vembrist 16. ratsaväediviisi ülem. Partei 
10. kongressi de egaadina võttis osa 
Xroonlinna m ässu m ahasurum isest. Lõ
petas sõjaväeakadeem ia, kõrgem ad aka- 
’eem jüsed kursused, lendurite k o o i. 
iMvfisikomandör. 1931. aa s ta s t k indlus
tatud  rajooni ehitustööde valitsuse ülem 

t-:a  kom andant.
A utasustatud  kahe Punalipu ordeniga. 

KP liige 1919. aas tast.

2. järgu armeekomandör 
ALEKSANDER KUKK 

(1886—1932)

Sündis Tartum aal Kurista vallas m aa
ta talupo ja peres, öpp is Tartu Kõrge
mas Linnakoolis. 1909. a. lõpetas Peter
buri junkrute  kooli. 1914—1916 oli rin
del. 1917. a. algu l staabikapten, astus 
K indralstaabi Sõjaväeakadeem iasse. 
1918. a. kevadest Punaarm ees, 1918. a. 
juh tis Smolenski rajooni vägede luure- 
osakonda, hiljem läänearm eed. 1919.
a. veebruarist Eesti Punaarm ee staabi 
operatiivosakonna iilem. 1919. a. suvest 
15. arm ee operatiivosakonna, seejärel 
staabi ülem. 1920. a. sügisest 16. armee 
komandör, juh tis edukalt lahingutege
vus! valgepoolakate vastu . P ärast Ko
dusõja lõppu oli Punaarm ee luurevaält- 
suse ülema abi. seejärel Lääne sõjaväe
ringkonna staabiülem . Leningradi sõ ja
väeringkonna . ülema ase tä itja , 1931. 
aa s tast NSV Liidu söjaväeatašee Ja a 
panis.

A utasustatud  Punalipu ordeniga. KP 
liige 1927. aastast.

Korpusekömandõr 
JOHANNES RAUDMETS 

(1894—1942)

Sündis Järvam aal Kirna vallas ta lu 
poja peres, öppis Tartu ülikoolis. Lõ
petas Vladimiri sõjakooli. 1914—1917 oli 
rindel, jöudls kapteni auastm eni. Puna
arm ees 1918. aas ta s t. 1918. a. Narva 
pataljoni, seejärel 156. laskurpolgu ko
m andör. 1919. a, brjgaadlkom andör, siis 
52. diviisi ülem, m is võ ttis osa võitlu
sest valgepoolakate, deniikinlaste ja  
w rangellaste  vastu . 1920» aas ta s t 15» 
diviisi kom andör, see kaitses Kahhov- 
kat ja  forsseerls Sivaši jõe. P ärast Ko
dusõda juh tis  15. Sivaši diviisi ja  48, 
diviisi, Polotskl kindlustatud  rajooni 
vägesid* •

A utasustatud  kahe Punalipu ordeniga, 
KP lüge 1925, aas tast.

SUURE ISAM AASÕJA KANGELASI
aas ta s t ka ENSV MN esimehe ase tä itja .
Olnud ENSV ja NSVL Ülemnõukogu
sa-•»'MV.

A utasustatud  kahe Lenini ordeniga.
KP liige 1917. aa s tast.
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Toimetuse 
nädal

Kuidas ajakirjanduse päeva aja 
lehes tähistada? «TRÜ» varase 
maid aastakäike sirvides näed, e 
sellekski on mitmesuguseid viise 
leitud. Meie, need tänased lehete 
gijad, arvasime, et kui õige tutvus 
taksime taas  «mnogotiražka» iga 
nädalast  sünnilugu. Mis sest,  ̂ et 
1968. aastal seda juba tehti. Vahe 
peal on siingi muudatusi sisse tu l
nud. .

ESMASPÄEVAGA hakkab peale 
samal nädalal trükist ilmuva aja 
lehe kokkupanemine. Mõistagi peab 
selle plaan ammu enne valmis o.e- 
ma fotod-joonistused samuti telli

n u d .  Kogu häda algab aga sellest, 
et «TRÜ» on nädalaleht ja  seepä
rast ei jõua alati teisipäeval või 
kolmapäeval juhtunu enam sama 
nädala numbrisse. Nädala esimese, 
päeval lisandub aga sellelesamale 
varem kavandatud plaanile tund- 
tunnilt  üha uusi täiendusi, mis ei 
taha veel järgmiselgi päeval otsa 
saada. ..

Mis me siis esmaspäeval sun ik
kagi üldse teeme? Olgu kohe lisa 
tud, et sel päeval on filoloogidel 
eriõppuse päev ning üht meie kor
respondenti Aarne Rannamäed (kui 
on tema töönädal) sel päeval siin 
ei ole. Ester Šankil on meditsiini 
eksam se l ja taga  ja tem aga me siin 
üle nädala  lehetegemist a lustame
gi. Konkreetselt: redigeerime, kir
jutame ise, hakkame tellitud m ater
jale sõna otseses mõttes taga  aja 
ma, et nad ikka õigel ajal kohale 
jõuaksid. Sest ahel on järjepidev, 
mida varem kaastööd kohal, seda 
varem nad trükikotta jõuavad, se
da varem saab küljendada, seda 
varem trükki anda, seda varem 
ajaleht ilmub.

TEISIPÄ EV  on kõige kiirem ja 
käidavam. Kes oma toimetusse tu 
ieku esimese korra sellele päevale 
rihib, ei leia ehk avasüli vastuvõt
tu, vaid muu tegevuse saateks üte- 
õlavastuseid, ja pelgab koguni teist 
käiku. Teadku siis esrna- ja  ka koik 
teised tulijad, et toimetuses teie 
tulekut alati tervitatakse, ainult 
alati pole ühtviisi ju tuaega.

Toimetus on tänulik neile, kes 
täh ta jas t  kinni peavad. Küll võib 
veel kolmapäeva õhtupooiikulgi 
toodud kirjutis lehte jõuda, aga  see 
näitab juba midagi autori kohuse
tunde ja sõna usaldatavuse kohta. 
(Iseasi on muidugi operatiivsete 
materjalidega.) Teine on lugu il
lustratsioonidega: neid võtab trüki
koda meilt vastu ainult teisipäeval 
kella 11-ni. Nii kulubki hommiku
poolik toimetuses trükikojale aval 
dust tehes, pilte mõõtes ja  lõiga
tes. Juba nüüd peab toimetajal tu 
leva lehe väljanägemisest e ttekuju
tus olema, e t  osata  sobiva suuru 
sega klišeesid tellida. See aga ei 
tähenda veel sugugi, et kõik nii 
jääbki nagu  esialgu plaanitud: ju 
ba trükikojas küljendamisel võib 
mõni maketti joonistatud lugu ko
guni välja jääda.

Samal ajal peab hoolt kandma 
et masinakirjutaja kaustas küllalt 
redigeeritud käsikirju oleks. Mcne 
autori tööd ei va jagi parandamist, 
teisele tuleb lausa ümbertegemiseks 
tagas i  anda, aga  läbi lugeda vaja 
ühtviisi kõik kaastööd. Juba hak
kavad lood ka kirjutusmasinast tu 
lema. Uuesti kõik läbi lugeda: ehk 
on trükivigu sisse sattunud, ehk jäi 
esimesel lugemisel mõni konarlik 
lause kahe silma vahele. Veel ma- 
sinakirjaread ära  lugeda ja  kirja 
liik loole peale -märkida — ning 
keeletoimetaja kausta, ö h tu l  laheb 
lugu juba trükikotta !adumis_ele 
See on toimetustöö tehniline külg. 
Kuid peaaegu igas lehenumbris on 
kirjutisi ka toimetus« enda kolme 
töötaja  sulest. Enamasti valmivad 
needki n.-ö. käigupealt: redigeeri- 
mistöö, kir jutusmasina klõbina, te
lefonihelina (vähemalt 5 korda 
tunnis) ja  tulijate-minejate jutu 
vahel.

Kaks toimetuse korrespondent 
on üliõpilased ja töötavad siin poo 
le kohaga õppetöö kõrvalt enamas 
ti pooletunniste! vaheaegadel \< 
päras t loenguid. Örtn, kui men 
aken on keskpäeva paiku tunniplaa 
nis — see aeg on toimetuses kõig 
kibedam.

Toimetuses on ikka oodatud Hi 
ge ja te  arvamused lehe kohta, ette 
panekud selle paremaks muutmi 
seks. Kui aga  mõni asja tundja  tu 
leb enda arvates põhjendatud ette
heitega, miks toimetus ei avalda si
sukaid ja probleemseid kirjutisi, 
siis  teeb meele kurvaks küll. Toi-

(J ä rg  3, tk.)

Onne sooviteleg ramm
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PIKAAJAPLAANID KONTROLLIMISE KONTROLLID SU NAERVI 
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Majandusteadus
konna üliõpilaste 
teaduskonverents

Traditsioonid. TRÜ majandusteaduskonna üliõpilasteadusest võime 
hakata rääkima aastast  1954. Uurimistemaatikaks ori olnud viimase 

5 aasta  jooksul majandusanalüüsi ja  planeerimise metoodika. Selle põ
hiprobleemiga on hõlmatud kõik teaduskonna kateedrid ning ligikau
du 75 % üliõpilastest, see on olnud kesksemaks üliõpilaste teaduskon
verentsidel.

Kõige rohkem rõõmu valmistasid meile viimased 3 aastat, mil üle
liiduliselt üliõpilastööde konkursilt võideti medal (K. Kanepi) ning 
4 diplomit (J. Reiljan, N. Denissova, N. Jurtšikova, S. Krause). Peale 
selle on saadud hulk auhinnalisi kohti ja  .preemiaid vabariiklikult ning 
mitmetelt erialakonkurssideit.
Ф  Kvaliteet oli viimase, 18. aprilli üliõpilaste teaduskonverentsi e tte
kannetele esitatavaks põhinõudeks. .Seepärast kujunes viies sektsioo
nis ärakuulatavate  ettekannete arv tagasihoidlikuks — 38, kuid kõik 
need tööd väärivad publitseerimist Ü1Ü tööde kogumikus j i i n g  ette
kannete autoreid autasustati  aukirja ja 
õpilasteadurid, kes nende väheste hulka 
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malestusesemega. Teised üii- 
ei pääsenud, said võimaluse

esineda oma ringi koosolekutel.

ф  Teadussidem ed on aastate  je>oksul kujunenud nii üliõpilasteaduse 
kui ka õppejõudude ja teadurite teadustöö kaudu paljude suuremate 
teaduskeskustega nii meie maal kui ka välisriikides. Viimasel ÜTÜ 
konverentsil esinesid üliõpilasteadurid Novosibirskist, Jerevanist, Kaa
sanist, Harkovist,  Vilniusest, Leningradist ja  Riiast, kokku 14 külalist. 
Meie teaduskonna üliõpilased esinesid kaheksas NSV Liidu kõrgkoolis.
ф  Aktiivsem ad teadurid kateedrite kaupa on rahanduse ja krediidi 
(kateedrijuhataja prof. R. Hagelberg} ning majandusküberneetika i* 
statistika (kateedrijuhataja ' prof. H. Müür) kateedrites. Üliõpilastööde 
juhendajatest väärivad esiletõstmist dots. kt. A. Susi, dots. kt. A. Iso- 
tamm, dots. P. Viires, dots. M. Miljan ja  v.-õp. V. Järve.

Ф  Teaduskonverentsi resultaadid leidsid veel kord vaagimist koos kü
lalis tega ühises kohvilauas. Saime väärtuslikke kogemusi üliõpilastea- 
duse organiseerimisest teistes kõrgkoolides, rääkimata oma .tõöst.

Üliõpilasteadus on sisukas Ja huvitav, sidemed rikastavad, konverents 
läks korda — selline oli külaliste üksmeelne arvmus.

ф  Ü liõpilasteaduse juhtim ine nüüdisajal muutub üha komplitseeritu
maks. Põhiprobleemideks on üliõpilasteaduse ja  kateedrite uurimis
suundade koordineerimine, teadussidemete korraldamine, aga  ka uue 
inimese kasvatamine teadustöö kaudu.

Dots. VAMBOLA RAUDSEPP, 
teadusprodekaan

Lugu tõepoolest mustades toonides

Ma ei ole esimene, kes sel teemal 
kir jutab. Kuid vaa tam ata  kõikidele 
eelmistele sõnavõttudele on püsima 
jäänud terav probleem, probleem, 
millel oleks ammu aeg nürimaks 
kuluda.

Ju t tu  tuleb s u i t s e t a m i s e s t .  
Olen kindel, et suurem osa suitse
tajatest jä tab  nüüd loo lugemise 
pooleli. Usinalt jä tkavad mittesuit
setajad. No jõudu siis! Ehk jätkub 
edaspidi rohkem ju lgust  oma õigus
te eest seista.

Suitsetatakse kõikjal. Ühisela
mus, söögitubades, köökides, puh- 
kenurkades, telekatoas, elutubades- 
ki. Suitsetatakse ülikooli klubis. 
Mitte ainult keldris, nagu peaks, 
vaid ka ees fuajees. (Ja peagi hõi- 
jub tantsija te  peade kohal mõnus 
hall suitsuvine, mis niigi umbse ja 
kitsa ruumi veel umbsemaks ja 
kitsamaks teeb.)

Filmiklubis on enne seansi a lgust 
ja vaheaegadel treppide peal su it
setajaid küllaga. Ust peetakse v a 
hepealt alati lahti. Ja  ega selie kin
nihoidmine nii kerge olekski. Algul 
takistaks see klubi liikmepileti 
kontrollijat ja  vaheajal leidub edasi- 
tagasi-käijaid nii palju, et ukse 
sulgemine näib lihtsalt mõttetu, 

ülikooli peahoones on suitseta

mise kohaks ette nähtud kolmas 
korrus. Гмп. mitteametlikke suitse
tamise kohti on veel mujalgi. Üks 
levinumaid on maja paremas tiivas 
telefoniautomaadi juures, kuigi 
sealt mõni samm edasi vasakule on 
välja pandud kõigiti arusaadav silt 
«Suitsetamine keelatud!» Loengute 
vaheaegadel pannakse «piibud» põ
lema ka auditooriumide uste taga.

Sellega loetelu ei lõpe, kuid j ä t 
kata pole vist mõtet. Igaüks võib 
oma lähemast ümbrusest näiteid 
tuua. Mida siis teha? Eks näi asi 
mittesuitsetajatele  päris lootusetu. 
Ainuke väljapääs — endale ka see 
amet harjumuseks teha, ja  . . .  oh
verdada tervis. Ükspuha, tervis 
saab ju  rikutud niikuinii, öh k  ön 
varsti igal pool paks ja sinine.

Või teine võimalus — nädalava
hetusel maale metsa sõita, kopsud 
hapnikurikast õhku täis tõmmata ja 
nii kokkuhoidlikult läbi ajada j ä r g 
mise laupäeva-pühapäevani.

Et veel pretensioonikam olla, toon 
ühe konkreetse näite.

Kas keegi peahoone kolmandal 
korrusel asuva «seminarka* külas
ta ja tes t  on tähelepanelikult vaada
nud ust? Seestpoolt on see kaetud 
kollakashallide viirudega. Igas t  
väiksemast praost tuleb mitu jutti . 
Suits, mis muud.

«Kui suleme mõlemad vaheuksed, 
häirib nende paugutamine vaikust 
ja  töötajad ei kuule telefoni, mis 
asub hoopis eraldi ruumis. Kui esi
meses lugemissaalis avame aknad,

muutume kui suitsulõõriks. Värske 
õhk tõmbab üha enam ebatervislik
ku õhku ukse tag an t  sisse. Kui 
avame aknad ka teises saalis, on 
tulemuseks tõmbetuul, lendavad 
paberid laudadelt ja  külmetada 
saavad töötajate redeleid mööda 
ronimisest higised seljad. Ja viima
ne töötaja lahkus meilt ju s t  eba
tervisliku õhu tõttu (!).

Mida aga  peavad tegema need 
üliõpilased, kes siin oma diplomi
tööd hommikust õhtuni kir jutavad?» 
— niisugune on lühidalt filoloogia
teaduskonna raam atukogu juhata ja  
Helju Kerni monoloog.

Kurb ümm argune jutt,  mis mee
nutab nokk-kinni-saba-lahti — saba- 
kinni-nokk-lahti muinasjuttu. Mida 
siis teha? Kaua niimoodi ümber 
palava pudru käia? Suu on juba  
ammu kõrvetatud, kas ka napud 
peavad tuliseks saama?

Eeskirjad näevad ette, et igal 
vaheajal on koristajatädi kohusta
tud ventilatsiooni sisse lülitama. 
Pahatihti  seda ei tehta või ei sa a 
gi teha. Sageli on aulas proovid või 
koosolekud, ventileerimine häirib 
sealolijaid.

Mida teha? Halvim on igatahes 
see, kui midagi ei tehta, s. t. suit
setatakse edasi ja  ei ventileerita.

«Kui vähemalt õhtulgi saaksid 
ruumid nii siit- kui sealtpoolt ust 
korralikult tuulutatud! Aga sageli 
ei ole juba tööpäeva algul midagi 
hingata,» lisas H. Kern.

Et asi paraneda saaks, peaksid

aset leidma tõsised muudatused. 
Tõsi, mingi perspektiiv on olemas. 
Viia ameilik suitsetamise koht üle 
keldrikorrusele, sisse seada korra
lik ventilatsioon j a . . .

Lõpuks lausus H. Kern: «Palun 
kirjutage see lugu hästi süngetes 
toonides!»

Ei tea, kas sai küllalt sünge? 
Mina tõmbaksin hea meelega siia 
veel musti kriipsukesi ja  veaksin 
tumeda randi ümber, et ta  veel 
mustem tunduks.

AIME JÕGI

McA<JcA9l(Ü ZlJ> t£(C
«M eie ülikool on arvatud NLKP  

Keskkomitee ja NSV Liidu M inist- 
ite Nõukogu m äärusega juhtivate  

kõrgkoolide hulka, m illiseid on 
e maal seitsm eküm ne ringis  

(üldse on kõrgkoole üle 80 0 ). See  
m  suur tunnustus m eie toõle, sa- 
nuti kohustus edaspidiseks,» teatas  
ppeprorektor U. Paim  28. aprillil 
ktust avades.

LÄBI SAI!
Sisuka ja m eeldejääva päevako

hase kõne pidas prof. H. Trass. 
H. Kabur tegi teatavaks ENSV  
KKEH M inisteerium i käskkirjad. 
KKT Ш  k. üliõpilasele F. Koltši- 
nile anti üle rahvusvahelise m eis
tersportlase tunnistus ja märk. Na
gu ikka, lõid peom eeleolu naiskoori 
m eeleolukad viisid .

K õ i g i l e
Kolmapäeval, 10. mail keti 18 

«Vanemuise» kontserdisaalis Len
nart Mere filmi

«Linnutee tuuied»  
esilinastus , .kohtum ine Lennart Me
rega,

Jooksukrossi
uued tähtajad on 95. ja 16. mail, 

m õlem al päeval kell 10 ja 18 Täht

vere pargis.

Peakohtunik

(Algus eelmises lehes) 
Ajalooteaduskond (VIII) .  Ajaloo

laste I kursuselt oli kompositsioon 
eesti rahvatantsu  ja -muusika aine
tel. Lühike kava oli koostatud 
maitsekalt , li ialdusteta. Kauemaks 
jääb  ehk meelde Heli Suurmetsa 
viiulimäng. Defektoloogia rebastelt 
traagil ine ooper 5 pildis «Muinas
ju t t  üllast džigitist Alist ja  kau
nist Zulhaminast». Esimene pilk la
vale lubab arvata, e t .  nüüd hakkab 
nalja saama. Nimelt on dram aturgi 
e ttekirjutustest hoolimata kõik osa
täitjad naisterahvad. Kui esimesed 
kõrgehäälsed aariad ette kantud, ei 
saa saalipool naeru pidama. Hea 
tuju levib ka lavale ning tragöödia 
kulminatsioonis tapab Zulhamina 
end haaremi, eunuhhide ja äsja ta 
petud sultani naerukihistuste s a a 
tel. Idamaised kostüümid (peami
selt voodilinadest), minimaalselt

graatsil ised tantsi ja tarid  ja rinna 
kas sultan tegid tragöödiast mõnu« 
sa naljatüki. Monotoonseks ja 
vaikseks jäid vaid ju tus ta ja  selgi’ 
tavad vahelugemised. 

Majandusteaduskond (I) ,  Majan- 
dusrahva programm oli kõige zan- 
rlrikkam ja  üldkokkuvõttes kõige 
kõrgemal tasemel. Naisrahvatantsu- 
rühmalt ruhnu tan ts  «Hapsan» ja  
bulgaaria  naistetants. Tantsiti  st iil
selt, oli jä lg itud  kummagi tantsw 
temperamenti. Kaks neidu esitasid 
kava estraaditantsudest,  mis oli 
selles žanris üks paremaid viimasel 
ajal taidluskonkurssidel n äh tu is t  
Kaubandusökonomistidelt lavaline 
kompositsioon alkoholismiteemal 
«Midagi iseendast». Probleem ise 
näis esinejaid erutavat, kuid oil 
edasi antud pisut naiivselt.

(Järgneb)
MARI CA ALAKÜLA



20 aastat tagasi
. . .  13. märtsil 1958. a. asutati Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering Ja 

« i  allakirjutanu oli tegev selle protsessi juures ühe «kaassüüdlasena*, 
siis lubatagu põgus pilguheit nendele sündmustele ШЫ fak-tiiise mater-* 
jali ja mälestuste prisma.

Hakatuseks heitkem pilk vastloodud ajalehe «Põllumajanduse Aka
deemia» 2. numbrisse 16. maist 1957, kus maakorralduse üliõpilane 
Leonhard Jaanson kirjutab pikemas artiklis «Kaitse loodust — meie 
•sõpra!» järgnevalt: «Nii lõpetajad kui kogu üliõpilaspere peab võtma 
patriootlikuks kohustuseks looduskaitse propageerimise oma kodukülas 
või tööpiirkonnas. Looduskaitse muutub efektiivseks vaid siis, kui tema 
ideed vallutavad rahvahulgad . . .  Meie kui tulevaste põllumajanduse 
spetsialistide ülesanne selles küsimuses on olla tuuleks ääsile, et hõõ
guvad söed lööksid lõkkele. Leidugu iga tudengi südames armastust 
oma kodumaa looduse vastu — ta väärib seda! Iga lõpetaja ja  prak
tikandi ülesandeks olgu alati ja  igal pool kaitsta loodust — meie 
sõpra!» Need maakorralduse kolmanda kursuse üliõpilase ja  pärastise 
looduskaitseringi esimese esimehe Leonhard Jaansoni mõtted olid ebk 
esimesed piiritikud veel olematu ringi jaoks.

Järgmise semestri novembris olid nii allakirjutanu kui ka L. Ja an 
son ЁРА. ÜTÜ nõukogu järjekordsel koosolekul, kus muude asiade 
arutamisel tõstatati ka looduskaitse probleeme. Minu ettepanek — luua 
ring looduskaitsja id  EPA-s — tundus koosolijaile millegi ennekuul- 
matuna ning see asi otsustati määramatuks ajaks edasi lükata. Loo
mulikult ei saanud L. Jaanson sellise olukorraga rahule jääda. Leppi
sime samas omavahel kokku minna looduskaitse komisjoni teadusliku 
sekretäri, äsja ülikoolis esimese looduskaitsekursuse õpetamist alusta-, 
nud J. Eilarti palge ette. Käisime, ja  veel mitmel korral Tartu rae
koja alumisel korrusel toas vastu Toomemäge, kus oli J. Eilarti too
kordne istumiskoht. Järgmistel käimistel liitusid Tartu  Riikliku Üli
kooli geograafia üliõpilased Mart Vabar ja  Jaan  Remmel. Pisita_sap 
jutuajamisiel küll kohviga, küll kohvita tuli veel juurde mitmeid üli
õpilasi nii EPA-st kui ka T R Ü -s t  Vaeti küsimusi nii ja  teisiti, kuni 
k it i ,  et loodusekaitsjaile on tõesti ringi vaja.

1958. a. märtsikuu alguses ilmus EPA peahoone fuajeesse kuulutus, 
teatamaks 13. märtsil kell 19 toimuvast looduskaitseringi asutamis
koosolekust Vanemuise tn. 46 suures ringauditooriumis. 6. märtsi 
«Põllumajanduse Akadeemias» on avaldatud maakorralduse osak&mta 
IV kursuse üliõpilase L. Jaansoni kir jutis «Looduskaitse edasiarenda
mise probleeme», milles veel kord tuuakse esile mitmeid ebakohti loo- 
duskaitseküsimuste lahendamisel. Artikli teises pooles alapealkirja all 
«Armastuse ja entusiasmiga* on kõne all looduskaitseringi loomine 
Tartu  üliõpilastele.

Jõudis kätte neljapäev,-13. m ärts  1958. Muu hulgas olgu mainitud* 
e t  sel päeval ilmus ajakirja «Eesti Loodus* esimehe number. Tuli 
kohale üliõpilasi mõlemast kõrgkoolist. Rahvast oli mitut mesti. Oli 
neid, kes tulid esimest ja  ka viimast korda, enamik ligi 70 üliõpilasest 
olid aga need, kes tulid ja  jäid, kuigi nii ühed kui teised vastaski 
registreerimislehel olevale küsimusele «Kas astute looduskaitseringi 
liikmeks?» jaatavalt .

Koosolek oli küllaltki sisukas. Avasõnad Jaan Eilartiit. Järgnes piW 
arutelu, väljendati ringi tuleviku jaoks mitmeid huvitavaid mõtteid 
näiteks bioloogiaosakonna V kursuse üliõpilane Kuulo Kalamees (prae 
gu bioloogiadoktor) tõstatas ringi liikmete eneseharimise mõtte, mil 
lest on välja kasvanud looduskaitseinstruktorite õppus.

Koosoleku kolmandas osas valiti ringi juhatus eesotsas Leonharc 
Jaansoniga, kes oli siis hüdromelioratsiooni-maakorralduse teadus^con 
na maakorralduse osakonna IV kursuse üliõpilane.

Sageli on küsitud, kee oli Leonhard Jaanson. Ta oli meist vanem, 
armeeteenistuse läbi teinud. Oli autoriteet. Väga nobe ja sõna valdav 
kirjamees, temalt on artikleid looduskaitseringi tegevusest kui ka pika 
joonealused «Põllumajanduse Akadeemias» oma kursusest nii õpinguis 
kui praktikapäevilt. Inimesena väga lihtne, oskas kuiilata kaasvestleja 
ja  argumenteerivalt rahulikult vaielda. Ajaproovile on vastu pidanu. 
nii mõnedki tema seisukohad, ringi algaastatel välja öeldud. Näiteks 
kinnitas ta: «Inimene võib ka alkoholita lõbus olla»,

Vastasutatud ring hakkas tegutsema, käidi küll looduses, küll kui 
tuuriloolistes paikades. Esmakordselt Nõukogude Liidus hakati 
ENSV:s alates 1958. aastast  maikuu teisel pühapäeval läbi viima loo- 
duskaitsepäevi, millest ringi liikmed agara l t  osa võtsid küll koolides, 
majandites ja  mujal.  „ , ...

Suvisteks kokkusaamisteks olid ,esialgu vabariiklikud loodusesõprade 
päevad, mis korraldati Vändras (L. Koidula ia C. R. Jakobsoniga seo
tud paigus), Karksis («Vana tuuletallaja» A, Kitzbergiga seonduva^ 
kohad), Ontikal, Neerutis jm.

Ringi heaks traditsiooniks oli ia ka on kuulata tuntud inimesi 
Alustas sellega ringi esimesel töökoosolekul prof. E. Kumari, rääkides 
looduskaitsest SDV-s. Aastate jooksul on nende inimeste nimistu pi
kaks läinud, nii mõnigi neist on manalasse varisenud, aga nende mõt
ted ja muljed on ikka andnud tudengite uue põlvkonna vaimsele p ag a 
sile üsa. Olgu need meie vilistlase Fred Jüssi värvislaidid kodukohe 
loodusest, kadunud Voldemar Panso mõtisklused Aafrikast, Karl Adra 
hääldamisharjutus «šiidiussi pesa», Veljo ‘Tormise Kuusalu rahvalaul 
vm. , •-<: ' _ *

Minult kui ringi veteranilt on küsitud, millised ringi väljaskäimise^ 
on eriti meelde jäänud. Kõhklematult on neid kolm: ringi algaastail 
kadunud prof. J. Piiperiga linnulaulu kuulamine Tähtvere pargis, 
Vargamäe aidaukselt kuuldud «mälestas ja  mälestuste  mälestus» 
(A. H. Tammsaare «Tõest ja  õigusest») kadunud Voldemar Pänso  esi
tuses ja  ekskursioon Uuralitesse (viimasega kipub küll konkureerirrta 
hiljutine Lapimaal käjk)- -

Lõpuks lubatagu mul tsiteerida EPA-majas olnud asutamiskoosole 
ku kuulutust: «Üliõpilased, tundke huvi meie kauni looduse vastu ja 
aidake kaasa tema rikkuste säilitamisele!»

KALEV PILD,
Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi asutajaliige

Kui Sa oled karjateed pidi üles 
väljamäe poole tulnud  — õhtuse 
sam m uga, ja aiaroigaste tumedad 
teravikud kahel pool sünkjasse tae
vasse kõrgumas, pole vaja Sulle 
midagi seletada.

Suure kuuse all seistes sulame 
ühte vihtnanukra oktoobrilepikuga. 
Ärkame erkrohelises aoaegses met
sa s hommikuks saamise rõõmus. 
Kuulame lõkke praksuvat sosinat, 
mähituna augustiöö pimeduse 
rüüsse. Saame märjaks, kui sooser
val on suurvesi.

Sa oled näinud, kuidas maa sün
nitab kive, ning tead, mismoodi 
lõhnavad töömehe vaigused käed, 
Sa käisid otsimas oosinõlvalt esi
mest sinilille ja märkasid kuulata
da noore jää helinat rabalaukal. 
Mäletad, me avastasime Illimari- 
maid (oli sa;umärg rohi ja Soe- 
‘varikus sosistasid ko o ln u d )... Me 
laulsime soo aks Lõppe rõske jahi- 
m a ja ...  Mäletad?

Tammed, mis Sa istutasid, kas
vavad.

Su ettevõtlikkus! (Mis sest, et 
esimene käbi Taevaskojas veel kõi
ge kaugemale ei lennanud.) Sa 
n ä e d ,  sest Su süda ei luba sul
geda silmi kaitset va'aja hääletu 
karje ees. Sa tuled, kui on va a. 
Alati. Seepärast ma usaldan Sind, 
ja ootan, et aidata, kui Sa vajad 
mõistmise soojust minnalaskmise 
hallaudude vastu. Vahel Sa ju 
muutud nagu kinniseks, kiirustad 
kapselduma m ugavustesse . . .  — 
ma näen ja piinlen. Siis tule, teeme 
jaaniöise mere veepiirile suure lõk
ke ja lööme sõjatantsu argielu 
väiklaste nääklemiste vastul

Lähme üheskoos, käsikäes, see 
maailm on väärt, et teda kaitsta. 
Sa oled tugev, sest Sind on palju, 
kallis ringikaaslane — nüüdne ja 
tulevane! Olen Sinuga. Olen He- 
dera helix, luuderohl.

fcänatiedt Q^K-ringiM
Tartu  Üliõpilaste Looduskaitse- 

ring  on vanim looduskaitse üliõpi
lasorganisatsioon Nõukogude Lii
dus — fakt, millega on leppinud ka 
samale aule pretendeerinud kollee
gid Moskva Riiklikust Ülikoolist 
Meie maa teiste kõrgemate õppe
asutuste juures töötavate loodus
kaitseringidega peetavatele sideme
tele lisaks on ringi töövormid* leid
nud ka rahvusvahelist tunnustust,

esimesena Rahvusvahelise Looduse 
ja Loodusressursside Kaitse Liidu 
XI peaassamblee vastavasisulisel is
tungil.

Parajasse noormeheikka — kaks
kümmend aas ta t  — jõudnud ringi 
tegemistest-toimetustest on aegade 
jooksul osa saanud tubli poolteist 
tuhat tudengit.  Praeguseks liikme
te arvuks lubab ringi a idaraam at 

Ju ged a  80, kaks korda nii palju on

liikmekandidaate, kellele luuderohu- 
lehe kujutisega liikmemärk on oo
datud tunnustuseks.

Ringi teaduslik juhendaja on asu- 
tam isajast alates olnud Eesti NSV 
Looduskaitse Seltsi aseesimees Jaan 
Eilart,  kelle autoriteet ja  suunavad 
nõuanded ongi kujundanud ringi 
näo.

Senisesse tegevusperioodi on 
mahtunud mitmed sisukad üritused: 
matkad ja ekspeditsioonid Eestimaa 
looduskaitsealadele ja  teistesse loo
duslikult kaunitesse paikadesse, 
tuntud eriteadlaste loengud, loodus
kaitseinstruktorite  kursused, prakti
kumid lindude ja taimede tundm a
õppimiseks, teaduslikud konverent
sid ringi aastapäevadel ine.

Varemail aastail eksisteeris ringi 
olulise tegevussuunana teadmiste 
jagam ine tulevastele noortele spet
sialistidele ja  majandusjuhtidele, et 
ära tada  neis tegelikku arusaamist 
lennukaks käibefraasiks muutunud 
tõest: kui ollakse looduse pereme
hed, siis kelle kätes tema käekäik 
ikka õieti on. Tänasel ringil on 
võib-olla olulisem meie palju käinud 
tudengid, kes naudivad Altai ja  
Kaukasuse * mägedes ronimist ning 
suudavad trotsida Pofaar-Uurali lu
metorme ja inimtaluvuse piirini 
küündivat külma, viia selleni, et 
nad suudaksid tõeliselt rõõmu tu n 
da Saaremaa loopealsete läbitungi
matutest kadastikest või hilissuvise 
raba tuuletust vaikusest meie omal 
Eestimaal. Selle kõrval on ringi 
töös s u u r  osa ka praktilisel tegevu
sel, mille käegakatsutavatest tule
mustest võib ühena märkida sel ke
vadel m aham ärgitavat juba kol
m andat looduse õpperada.

Tulevikku vaadates võib ringi 
edasistest a rengusuundadest pers
pektiivikaimaks lugeda üliõpilastea- 
duse tasemel tehtavat koostööd 
Nõukogude Liidu teiste looduskait
se üliõpilasorganisatsioonidega.

Ringi president 
URMAS PETERSON

Spartak iaad i finiš läheneb
EOE-päevad!

TRÜ spartakiaadil on võistkon
dade paremusjärjestus pärast lask’ 
mise ja rühm võimlemise punktide 
Juurdearvestamist järgmine:

1. KKT II k. 118
2. õppejõud 114
3. Bioloogia-geograaflat, 106
4. KKT I к, H>M
5. õ ig u st. ÜÖ4
6 . M a'andtisL  108
7. Matemaatika*. (WT3

S. Arstit. 97
9. KKT IV k. 713

10. KKT III k. 71
11. Füüsika-keem iat. ei,3 
1?. Ajaloot. 54
13. Spordim editsiiniosak, 54
14. Filoloogiat. 42

Spartakiaadile pannakse punkt
11. ja  12. mai! kergejõustikuvõist
lustega.

10. mail kl. 14 
atesteerim ine.
TRÜ komitee»;
1 1 . mail kt. 14
atesteerim ine ( ü lejäänud)

(Tarttt reg .) ELKNÜ

ELKNÜ
TRÜ komitees;
13. mail kl. 9.30
laupäevakust osavõ tja te  m iiting TRC 
raam atukogu objektil: 
kl. 10.30
laupäevak T arta  erinevatel objektidel; 
kl. 20
puhkedbtu TRÜ kitrbts.

5. MAIL OLI •% 
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metus avaldab meelsasti, kui nii
suguseid kirjutisi on. Ja  et oleks, 
olgu see ka etteheitjate -südame- 
asi.

KOLMAPÄEVAL saabjub «tipp« 
tund». Olen vahel puht uudishimust 
aetuna huvi tundnud, mitu korda 
päevas toimetuse uks kolksatab, 
lastes sisse meie väga erisuguseid 
kaastöölisi. Kui ühel esmaspäeval 
(muidu ü lim alt vaikne päev) tuli 
arvatavaks rekordarvuks 18, siia 
kesknädalati ei ole see arv enam 
mingi näitaja. Nüüd on juba raske 
leida hetke, mil pisikeses ruumis 
pole kedagi peale toimetuserahva, 
Kärt tõi «Komsomoltkroonika». Lu
bati veel EÜE teade. Keskhommi
kul tuuaksegi kuulutusi. Oleme ik
ka arvanud, ja  seda teatud koge
musele tuginedes, et sageli loetak
se üht või teist teadet esmalt meie 
lehest. Seetõttu ei oie ka mingit õi
gust kuulutusi tagasi lükata, kuigi 
lehe ilme — tavakohaselt neljas 
lehekülg — «nuppudest* inetult kir
juks muutub.

Aga kell kaks on sellelgi lahku
sel lõpp. Varje laiutab kohmetult 
käsi: ärge pahandage, aga ruumi 
ei ole. Küllap mahub järgmisse 
numbrisse. Ah et siis on juba hil
ja? Pole parata, pole parata. Spor
ti ka seekord rohkesti. Nojah* 
spordiga on meil selline lugu, e i  
asjatundjad (nii või teisiti kindlas
ti) kipuvad ikka väheks arvama* 
meile tundub teda sagedasti üsna 
parajalt  olevat. Kuldne kesktee pa»; 
kub tõenäoliselt õigeima lahenduse: 
palju on numbreid, arve, nimesid, 
vähe sisulist, probleemset. O tsus ta 
sime siis olukorda parandada j a £ 
olge lahked, seal «seminarka» t a 
garuumis ta istub vähemalt iga 
kolmapäeva pärastlõunal. Ma teaa 
küll, et Varje lausa vaimustusest 
lakke ei hüppa ja  Mai — tema liht
salt  kirub poolomaette, kui see abi
mees alalõpmata hiljaks kipub j ä ä 
ma. Tema nime leiate kõigi selle 
aasta korvpaili juttude alt. Kõigel« 
vaatamata jätkub žurnalistika II 
kursuse tudengil Priit Jõgil tah t
mist ja  täpsust. Ja  nõnda meie 
ühiskondlik ainuisikuline sporditoi
metus treib ja higistab, ning on ju 
ba traditsiooniks kujunenud, et ta 
viimasena ise oma loo «masinasse 
loeb», mille vastu Mail loomulikult 
midagi pole. Aga siis on tunniosu- 
ti iuba nelja peal, sinna ja hommi- 
kutundide vahele peab aga m ahtu
ma lehe mundrissepanek.

«Halloo, ajaleht kuuleb . . .  jaa  . .  
ei, fotosid enam ei saa . . .  ah käsk
kirjad, no peavad mahtuma . . .  P a 
lun.*

« A ja leh t. . .  el, ei ole patent, ju 
ba mitu aasta t  607, jah, enne küü 
oli paralleel.*

Kõned. Telefon. Palju  kõneskL 
Vahel tahaks, et kolmapäeviti tele
fon rikkis oleks. Leht on ju täis, 
pungil täis. Ei usu? Vaadake siis. 
Esimesele küljele tulevad veel rek
tori tänu ja õnnitlused n ing siis on 
tõepoolest kõik. No hästi, et usute 
ja  võite kindel olla, teiste külgede
ga on sama lugu. Üleüldse peaks 
teil olema meie spordiosakonna ju 
hataja järjekindlust, kui tahate siin 
midagi saavutada.

Makett— - leht lehel. Väliselt o n 
gi meie töö sinnapoole sihitud, et 
m ake ti ' koostamisega saaks võima
likult varem valmis, Loomulikult 
meie «tahaksid* siin midagi ei 
maksa ja enne kella viit-kuut pole 
trükikoda meie viimaseid lugusid 
veel näinud. Muidugi on tulevane 
leht kõige selgemini toimetaja peas 
konstrueeritud, Varje need. maketid 
enamjaolt kokku panebki. Poole ko
haga korrespondentidele jääb abis
tav roll, ehkki seda tööd tuleb meif 
niisama hästi tunda kui temalgi.

Kell on kaks. Üsna külma kõhu
ga võin nentida kahe nii tarviliku 
loengu kaotsiminekut. Kummaline, 
Ega ma ise oleks tähele pannud- 
ki, kui minu lugupeetud õppejõud 
tänapäeva eesti keele alal dotsendi 
kt. Keet Kasik sisse poleks astu 
nud.

Ohoo, nagu ei märkagi pahaks- 
panevaid pilke! Meeldiv küll. Reet 
Kasiku töö märgiks jäävad kõigi 
kaastööde ülanurgale  initsiaalid 
RK. Tõsi, üle nädala on ka teist
sugused tähekaksikud — EU. Nen
de taha varjab end dotsent Ellen 
Uuspõld. Ja  kui need tähepaarid 
on kord kirja pandud, Järelikult on 
eesti keelega asi sedapuhku korras.

Nii — tsiitserod, nonparellidt 
ptiid, kursiivid ja versaalid on pai
gas, makett on juba päris oma nä
gu. Kähku iisame veel jooned ning 
kõiksugu paksusega jutid, iga 
pealkirja juurde näidis soovitavast 
kirjast ja  . . .m a k e t t  on valmis. Se
da küll, aga  siis selgub, et osa nef- 

( J ä rg  4. lk.)
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jandale küljele telli tust pote veel 
siin, Kuid see ori tühiasi.. Mis telli
tud, tuleb kindlasti. Mai lõpetabki 
jus t  viimast lehekülge ja  tõstab 
mäsinä kergendüsohkega kappi 
Järgmist nädala t ootama.

^Lehetegemise loominguline' osa 
©n lõppenud.

’ NELJAPÄEV —- meie nädala pi
kim. päev (tavaliselt kaheksast ka
heksani) algab ja lõpeb trükikoja
ga. Hommikul kõigepealt pilk trü- 
Sukoja teltimislauda Ülikooli tä n a 
vas pärimisega: «Kas meie lehe 
klišeed on juba Kastani tänava osa
konda Viidud?» ja siis kähku ka ise 
einria. M üi on meeles, et mullusel 
ajakirjanduspäeval tehti «Edasis» 
juttu  lehe küljendajaist ning arvati, 
et neid linnas heli-viis inimest ai
nult ongi. Siinkohal on heameel

# sellele lisa tuua — Kastani tänava 
m ajas  tuleb ajalehe küljendamise
ga (peale meie lehe tehakse seal ka 
naabefkõrgkooli väljaannet) toime 
peaaegu iga käsiladüja. Enamasti 
panevad laotud tinaridu ning foto
de j a  rubriikide klišeid meie tehtud 
maketi jä rg i  kokku aga kaks ini
mest: Elvi Laius ja Heldi Bender. 
M.fs, siis meie seal veel teeme? 
Juhtub, et mõni lugu osutub pike
maks, teine jälle lühemaks, kui ma- 
wnäkirjaridade 'põhjal välja arvu
tasime. Kärbime, kir jutame ju u r
de, käigupealt tüleb mõni «auk* 
taita ja pea hakkame esimest küljt 
tõmmist lugema koos ühiskondliku 
korrektori eesti keele kateedri õp
pejõu Asta Veskiga. Enne meid on 
need maetrjalid veergudel aga ju 
ba trükikoja korrektorid läbi luge
nud- Kellä 15-ks oleme teise tõm- 
misega ' peahoonesse tagasi i õud - 
riüd, kus kä  kolleegiumi liikmed 
värske numbriga tutvuvad, mõneti 
autorid  опта lood ise läbi loevad 
n ing meiegi veel viimast korda trü 
ki-, loogika- ja kõik muud vead 
öles peame leidma, SHs veel kord 
kaik Kastani tänavale, et reede 
lõunaks leht ilmuda võiks.

REEDE. P ü h a p ä e v . . .  oi, vaban
dust, mitte pühapäev, vaid reede on 
«'nda jaoks. Meile päris  kindlasti.  
See on see päev, mil võin puhtisik
likku "tagasihoidlikku rõõmu tunda, 
kui näen lugejaid trükivärvist hai
sevat (ja määrivat) lehte haa ra 
mas. -

Kas ma tõesti ütlesin üenda 
laoks»? Ega see päris õige ole, 
kuid vale kah mitte. See on lausa 
imeline tunne olla ' reede pärastlõu
nal toimetuses, hingata endasse 
kummalist rahu ja . . .  mõtelda. N ä
dala rahutus ön kui käega pühitud, 
on jäänud vaid rõõm tehtud lehest, 
olenemätä sfis sellest, miliine ta 
seekord välja kukkus.

. Trükikojas viimane allkiri ning 
3000 lehenumbrit jõupaberist pak
kides võib tassida autosse.

Nüüd On see kenade pakkidena 
all fuajees ning ülal toimetuse 
laual. Vana leheneegri ametit aus
tades eraldame need lehed omani
kele, kes oma isikliku «TRÜ» val
velauast katte saavad, Rektoraat,  
raamatukogu, arstiteaduskond. 
EPA-le viime lausa kätte.

Ja ongi kõik. EI, siiski mitte. 
Millalgi, kui žurnaiistika rebased 
mahti saavad, tulevad nad üles 
toimetusse ja  pakivad ülejäänud 
khed  postiga ärasaatmiseks. Too, 
mitteloominguline töõ tähistab ühe 
järjekordse «TRÜ» valurikka sünni 
lõppu.

Samale päevale jääb sageli ka 
mitu koosolekut. Uks neist on kuu 
viimasel reedel nõukogu koosolek. 
Järgm ise  lehe plaan peab sel päe
val juba selge olema, tuleb veel 
kaugemalegi ette näha.

Üllatudes tabad, et aken võib 
juba terve päeva lahti seista, ei 
olegi enam külm, ja  päike püüab 
välja meelitada. See kõik tähendab 
seda, et semestri jagu  lehetööd on 
samuti peagi lõppemas, et veel 
kõik tööplaani kavandatu koos üli
õpilastest ja õppejõududest autori
tega teoks tuleb teha.

Esmaspäevast ja neljapäevast 
kirjutab Varje SOÖTÄK, teisi
päevast Ester SANK, kölma- 
päevast ja  reedest Aarne RAN- 

' NAMÄE.

Ajad ei pöördu in kunagi ei saa me enam neiks, kes me olime päev, 
kuu, aasia v õ i . . .  25 aastat tagasi.

Jah, just selle aasta aprillis sai Sul veerandsada täis. Aga päris algu
ses Sind ei olnud. Siis oli Ilmar Reidla, metsateaduskonna üliõpilane. 
Teatepulga võttis üle kehakultuuriteaduskonnast Ester Prinits. Tema 
järel, kolmandana, startisid Sina ja jooksed 25 aastat puhkamata, pea
tuse asemel tempot lisades. 1953. a. aprillis oli nii:

«Meil oli neli segapaari. Tantsisime peahoones kella all, õues, kok- 
uikus. Ka auditooriumis nr. 49. Seal tuli siis enne pingid koristada. 
pärast tagasi panna. Rahvariideid praktiliselt ei olnud. Ja üldse oli 
huvi rahvatantsu vastu väga väike. Aga algus oli tehtud ning pisi
tasa saime suitseva lõkke ka põlema. Kes ansamblisse tuli, see ka jäi. 
Midagi poleks tehtud, kui need algusaegade noored nii vastupidavad 
ja sitked ei oleks olnud. Ka haigused ei tikkunud neile nii tihti kallale 
ja üldse olid nad terved ja tugevad nagu purikad, särtsakad ja lõbu
sad nagu noored ikka.

Tore on kuulata, et nad veel praegugi omavahel väga tihti kohtu
vad, et nad ikka ja jälle ansambli juurde tee leiavad. Ilmselt on nii, 
nagu ütleb meie laulusalmike:

■ • • <rMe sõprusring on tilluke,
kuid ta on armas m inule...»

Nii oli siis.
Tänase kohta ütled:
«Muutunud on palju. Kaheksa asemel on nüüd 72 inimest. Esimes

test on nad natuke nõrgemad ja hellemad. Ka vähem töökad. Kuid nii
sama lõbusad ja toredad. Treenime nüüd põhiliselt klubi saalis. Seega 
koht on olemas. Aga oma mured on ikka jäänud.

Pesemisvõimalus. Klubis on üks kraanike tüdrukutele ja teine pois
tele. Osa 72-st peab jääma pesemata. Kes?

Rahvariided. Neid ju nüüd on. Kuid nagu ikka: nokk kinni, saba 
lahti; saba lahti, nokk kinni. Ilus nõuab õhku ja pinda. Meie aga suru
me kõik ühte hunnikusse. Et ära mahuksid. Ja valuga mahuvadki.

Treeninguruum. Ei ole sellega siiani veel kõik murtud. Vahel peame 
vallasanti mängima. Seda siis, kui treening viis korda nädalas ja klu
bis pidu käimas. Ikka ja alati on abi andnud 5. keskkool ja noorte
maja «Sõprus». , ...

Plaanidest? Plaane on palju ja plaanid on ilusad. S e l  kevadel ootab 
?es mitu kontsertreisi, sits suvine treeninglaager, üliõpilaste laulu- ja 
‘antsupidu Vilniuses. Ja kui natuke päris kaugele piiluda, siis paista
vad esinemised 19S0, a. olümpiamängude ajal Tallinnas.»

*

. Higihais vonkleb hingematvalt mõõda saali. Seinad nutavad kuu
musest, Põrand oigab kaeblikult, Tantsijate punastel nägudel on hun
nikus soolased pisarad. Suud on õhkuahmivalt laiali või kramplikult 
kokku surutud. Kehad on märjad ja libedad. Iga lihas väriseb pingu
tatult. Sind vallutab jõuetus. Ja siis tuleb uuesti suur jõud. Süda jätab 
kord lööke vahele, kord teeb neid tempokalt ette.

Tulge treeningule! Treeningriietes ja palja jalu. Vaba sõrmustest j& 
teistest kulinatest, Vaba mingist. , :

Tulge, tehke kummardus treenerile ja maestrole ning tantsige koini 
tundi. -

Ja alles siis Istuge saalis. Äplodeerige. Naerge. Tehke, mida tahate? 
Vaadake aruannet: värvide ja naeratuste möllu. Vaadake triigituna/ 
aga osake hinnata-ha väljalõikamise, traageldami.se, kokkuõmblemise, 
vaeva, '

*  ' 
Et juubelijuttu poie veel olnudki? - ;
Ja kas seda vaja ongi? Lihtsalt üks inimene on oma elust 25 aastai 

ühe veski peremees olnud, ühte väesalka juhatanud ning pole millelegi 
alla vandunud. On selles higihaisulises ja igati keerulises keskkonnas 
lapselikult ausaks ja usaldavaks jäänud. On ise jäänud ja seda jää
mist ka teistesse süstinud. i> 

See inimene on MEMM. Tantsumemm Helju Mikkel, ülikooli rahva
tantsuansambli kunstiline juhendaja. ) ,

' KERSTI MAA

Vastuseks kriitikale

Valguse jälil
F a k t i l e  l i s a k s .  (El usu aga, 

et eriliseks ü llatuseks lugejale;) H arju
m atult häitiar pol« olnud ainuft õppe
raam atukogu lugem issaalis («tuubtku^ 
m is»). Pim eduse hõlma on vajunud Le
ningradi m aantee torrielam ud ning kül
lap on plrniputidus peavalu valm ista
nud teistegi ühiselam ute elanikele. Mil
es siis asi?

Raam atukogu kom andant Kaare 
Eerme: «Laualampide jaoks ette
nähtud 40- ja 60-vatiseid pirne po
le me ülikooli laost 1978. aastal 
saanud mitte üh teg i(!). Anti küll 
100-vatiseid (900 tükki), , aga nii 
võimsa pirni kuumust kannatavad 
vaid teraškuplitega lambid. Neid 
kõigil laudadel pole. Nii see pime
dus eelmise aasta  varude kahane
des pirn-pirnilt peale tungib.»

Leningradi m aantee 25 üh isela
mu kom andant Aleksander Suits: 
«Hämarad on eeskätt ü ldkasu ta ta
vad ruumid. 25-vatised pirnid, mis 
sinna (korruste ja  sektorite kori
dorid, vannitoad, tualettruumid) so
bilikud, lõppesid otsa juba det
sembrikuus. Lisa pole laost sel 
aastal võtta olnud. Pisut abi oli 
100-vatistest, mis aprilli algul otsa 
said, kuid pideva põlemise tõttu on 
nende eluiga imelühike. Võimsa
maid {200 W ja 300 W) ei kannata 
aga tavalised pesad välja.»

Nii et valgust pole, sest laost ei 
anta pirne.

Ülikooli varustusosakonna juha
ta ja  Toom as Kleimann: «Elektripir
nide osas on Eesti NSV Kõrgema 
ja Keskerihariduse Ministeeriumi 
poolt meile eraldatud aastafond 
järgmine: 25-vatiseid pirne —
10 000 tükki, 40 W — 5000, 60 W — 
9000, 100 W — 20 000, Seisuga 25. 
aprill oleme Varustuse ja Turustu
se Peavalitsuse Tartu baasist kätte 
saanud 25-vatiseid — 540 tükki 
(25. jaanuaril)  ja  100-vatiseid
10 000 (25. jaanuaril  — 500, 17. 
märtsil 7000 ja 14. aprillil 2500). 
40- ja  60-vatiseid pirne me saanud

pole. Miks nii ebaühtlaselt (kõige 
pimedamal ajal jaanuaris-veebrua- 
ris vaid 540 +  500 pirni)? Fond on 
aasta  peale. Kvartalite kaupa üht
lase varustamise peab tagam a mi
nisteerium.»

Ehk seisab asi süs Tartu  baasi 
taga?

Tartu baasi insener-kaubatundja  
Ilmar Laar: «Meie poolt tõrget po
le. Ülikooli huve on alati eelisjärje
korras si lmas peetud. 100-vatiseid 
on ülikoolil praegugi poole aasta 
kogus käes. 25-, 40- ja  60-vatiseid 
baasis aga pole, sest neid pole mei
le anda ka Kommunaalmajanduse 
Ministeeriumi vastavast peavalitsu
sest. Kuuldavasti veab alt tootja 
tehas, kuhu Tallinnast ka ametlik 
nõudmine on saadetud.»

Tartu baasi juhata ja  jutul käisin 
25. aprilli pärastlõunal,  õ h tuks  aga 
saabus baasi suur partii elektripir
ne, millest ülikool oma poole aasta 
koguse (kõigi pirnide osas) ka kä t
te sai. Nii et võta aga pirn, keera 
pesasse ja  . . .

Õpperaamatukogu lugemissaali 
sektorijuhataja Elviira Brik: «23 
laual lambid puuduvad. 30 uuele 
valgustile esitasin taotluse juba
1977. a. septembris. Taotluseks ta 
seni jäänud ongi. Suur osa ü lejää
nud 39 laualambist (kokku on lu
gemissaalis 62 lauda) pole kasuta
miskõlblikud, sest rivist vä lja lan
genud pistikute, lambipesade, lüli
tite ja  juhtmete asemele pole uusi 
kusagilt võtta. Elektrikule oleme 
päev-päevalt terve aprillikuu helis
tanud. Tulebki, aga et mul talle 
puuduvaid osi anda pole ning et 
mitmest katkisest ühe terve kokku
seadmine hästi vaeva- ia ajamahu- 
kas töö on (teised objektid aga oo
tavad) ,  siis ka l ä h e b . . .  Teiselt 
poolt muidugi praegune valgustuse 
süsteem ei rahulda üldse. Neli aas
ta t  tagasi sai küll valmis ülikooli 
poolt tellitud ümberehitamisprojekt,  
kuid seni asjaga  peale hakatud po
le.»

Et selline «lappimine» mitte pä
ris õige elektrikutöö pole, on vist 
ütlematagi selge ja kui töömees 
jonni ajama hakkaks, siis võiks ta

ju sellest hoopis loobuda. Lambid 
said aga 26. aprillil siiski paigatud 
ja 10 Valgusallikat on nüüd jälle 
juures. 13 lauda on aga endist vii
si tühjad.

Ülikooli peaenergeetik Raimund 
Sakarias: «Selleks aaeitaks esitasi
me tellimuse juba poolteist aastat 
tagasi.  Nii juhtme, pesade, pistiku
te kui kua lam pide  osas, Anti ainult 
pistikuid. Muude artiklite osas mei
le fondi ei eraldatud. Ja et käes
olevast aastast pole võimalik neid 
enam ka kauplusest osta, oleme mi- 
nisteeriumipoolse abita üsna nõu
tud. Meie süü tõttu tekkinud pisti- 
kuteprobleem (pole laost välja võe
tud) ,  saab aga kohe likvideeritud.»

Aga valgus? Kus siis ikkagi la
hendus?

Ülikooli haldusprorektori k t  Kal
ju Soosalu: «Uute pesade, lülitite, 
juhtme ja  valgustite  endi muretse
misega on meil antud hetkel tõesti 
raskust. Kas see aga üldse o ts ta r
bekohane ongi? Väljapääsu näen 
praeguse valgustussüsteemi üm
berehitamises, mille me 1979. või 
1980, aasta ehitusplaani võtame. 
1974. a. valminud projekt aga lu
gemissaali iseärasustele põhimõt
telise mittevastavuse tõttu ellura
kendamist ei leidnud.»

Uurimaks, miks ülikool Kõrgema 
ja  Keskerihariduse Ministee
riumi poolset abi ja mõistmist 
pole leidnud, jääb  meie jõudu
dest väheseks. Aga muude asjade
ga oleks nagu kõik selge. Mis sest, 
et suur valge ammugi käes, mis 
sest, et realiseerimata projekti pea
le raha raisatud (imelik vaid, et 
tellijad alles projekti valmimisel 
mittesobivuse avastasid) ,  mis sest, 
et raam atukogu komandant ja  ju 
hataja  vapralt mööda poode edasi 
jooksevad (kusagilt peab ju ometi 
pesi-pistikuid-juhet-lüliteid s a a m a ) . 
Pirnid ju jälle olemas, pistikud 
laost üles leitud, elektrikul lambidki 
lapitud. Ainult et . . .  Kas pole üks 
kõige tähtsam MIKS? veel puudu? 
Ja  nimelt MIKS ON NII, et
— Leningradi maantee komandant 
arvab suvevaheajani jäänud kuu- 
poolteise läbi saavat miinimum

1500 pirhiga, kuigi korraga läheks 
normaalse valgustuse taastamiseks 
vaja 400 pirni;
— väheneb tervete valgustite  arv 
laudadel ja kasvab kõlbmatute kai- 
mistukuhi;
— raam atukogu juhata ja  pidi põ
himõtteid tallates ise sildi «Suitse
tamine keelatud!» alla konide jaöks 
urni panema;
— raam atukogu rahvas nõuab tun
givalt tugevdatud uksevalvet luge? 
missa ali. •

MIKS? Kas mitte sellepärast, et
— pirnid põlevad ühiselamu kori
dorides, vannitubades ja teistes 
ühisruumideš ööpäeva kõik 24 tu n 
di jä r jest — nii kaua kuni läbi põ
levad. Seda aega pole aga palju; 
Maksimum 2—3 nädalat. Normaal
se kasutamise puhul peaksid pirnid 
vastu paar-kölm aastat. Täiskohaga 
tuledekustutaja töölevõtmist ülikool 
endale ei tohiks lubada. Üliõpi
lane ise aga tuld ei kustuta (Alek
sander Suits);
— enamik lampe on lihtsalt ära lõ
hutud, juhtmed läbi lõigatud, pesad 
välja kruvitud, pistikud ära rebi
tud (Kaare Eerme);
— . üleval trepipealsel täiesti ene
sestmõistetavalt suitsetatakse. Urn- 
gi ju olemas. Jah, raam atukogu 
poolt pandud, et uusi süütamisi 
(nagu kaks aas ta t  tagasi) ära hoi
da (Elviira Brik).

Huvitav, kes seda teeb? Või on 
see ei:tea-kust võetud hirmujutt? 
Vahest siiski mitte. Kui 25. aprilli 
lõuna paiku «tornis» asja uurimas 
käisin, põlesid tuled vannitubades- 
vahekoridorides esimesel, teisel, 
kolmandal,  n e l j a n d a l . . .  kõrgemale 
ma enam ei läinud. Ja .eh k  pead si
nagi,  kes sa pärastlõunal päikse*- 
valges toas lehte uurid, hetkeks 
toa ust sulgemas käima, sest vahe- 
koridorist tulev ere Valgus ju se
gab.

Nii et püüaksime õige selle pisi- 
palgi oma silmast ühisel jõul ikka 
välja vinnata. Siis on koletust pin- 
nustki lihtsam jagu  saada.

Valguse jälii käis 
PRIIT  JOGI

Väliskergejoustikus
anti avalöök Tartus 5. mail TRU 
staadion il. Järgm ise suurem a võ ist
lusena toim uvad 11. ja 12. mail 
TRÜ m eistrivõistlused kergejõusti
kus. Sellega pannakse punkt sep
tembrikuust meeli köitnud TRU 
spartakiaadile. Kas pärjatakse 
>paftakiaadivõitjaks sel aastal tu 
gevalt esinenud KKT II kursus, 
bioloogia-geograafiateaduskond või 
hoopis õppejõud-teenistujad? Sel 
lastal on kergejõustikuvõistluste 
iuhendit mõneti m uud e tud : . sparta- 
daadiarvestusse lähevad VTK äiad
00 m ja 400 m jooks (meestel li

baks 1500 m), kaugus- ja  kõrgus

hüpe, kuulitõuge ja 4X100 m teate
jooks. Ülejäänud aladel selgitatakse 
vaid alma mater'i meistrid, võit
jaid ootavad diplomid ja nägus 
meistrimärk. Võistluste parimatele 
nais- ja meeskergejõustiklastele on 
eriauhinnad.

Võistlused toimuvad TRÜ staa 
dionil, a lgus 11. mail kell 17.30 ja 
12. mail kell 18. öppejõud-teenis- 
tujad võivad osaleda 11. mail kell 
16— 17 100 m ja 400 m jooksus, 
kaugushüppes, kuulitõukes ja  
4 x 1 0 0  m teatejooksus ning kell 17 
kõrgushüppes.

Tulge kõik ülikooli staadionile 
kaasa lööma ja  osa saama!

HENN VALLIMÄE

Uusi trükiseid
J .  Riiv. S isehaiguste diagnostika alu

sed. II osa. Füüsikalised uurim ism eeto
did. Teine, parandatud  trükk. T ari»  
1978. 28 lk.. 1000 eks.. 5 kop.

Uusi meetodeid m ajandusliku tegevus« 
analüüsis. T artu  1978, 4€ lk„ 280 eks.,
10 kop.

Методические указания по курсу «кре
дитование и расчеты в промышлен
ности». Тарту 1978, 80 стр., 300 экз.*
11  коп. , - - .

Ю, Егоров. Вопросы истории государ
ства и права Эстонской ССР до Ок
тябрьской революции IV. Тарту 1978, 
103 стр., 500 экз., 20 коп.

Ю. Л епи к, Я. Яеллеп. Основы мате
матической теории оптимального управ
ления. Тарту 1978, 84 стр-., 400 &кз„ 
15 ков

Реакционная способность органич«° 
ских соединений. Том XIV. Вып. 4 (52). 
Декабрь *977. Тарту 1978, 109 стр.. 406 
экз., 85 коп.

КВ!
Järgm ine ajaleh t ilmub hft. mail, 

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту РнАклнк Юликоол» («Тар
туский государственный университет» Е 
Орган парткома, ректората, комитете 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу* 
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Huns Heidemanni nim. trükikoja trökk, 
TartH. ülikooli 17/19. III Üksiknumbri
hind 3 kop. Teil. nr. 2067. MB-03920,
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SPORDIPÄEV 

ON TORE PÄEV!
Nii oleme seni tihti kuulnud öeldavat ülikooli traditsiooniliste ja  oma

näoliste spordipäevade kohta, mis on suureks tunnustuseks tervele 
spordiaktiivile ja  innustuseks korraldajaile paremate võimaluste leid
misel ja sportliku konkurentsi tugevdamisel teaduskondade vahel.

Ka tänavu, vaatam ata  hilisele ja  jahedale kevadele, toimub spordi
päev p ü h a p ä e v a l ,  21. m a i l .  Sedapuhku aga  uues kohas — üli
kooli baaskoolis Nõos. Nõo keskkooli direktor ja  õpetajad lubasid terve 
ülikoolipere lahkelt vastu võtta ning soovivad juba ette parimaid kor
daminekuid ja  tujuküllast aktiivset puhkust eksamisessiooni eel.

Tavakohaselt alustatakse spordipäeva ka seekord rongkäiguga. Sel
leks tuleb koguneda kell 9.30 matkariietuses kehakultuuriteaduskonna 
õppehoone ette ja  kell 9.45 rivistuda teaduskonniti (tähestikulises jä r 
jestuses) 6 kaupa kolonni. Teaduskonna ees embleem, järgnevad de
kaan, õppejõud-teenistujad, naisüliõpilased ja  meesüliõpilased. Rong
käik alustab kell 10.00 liikumist V. Kingissepa tänavast  Riia tänava  
kaudu Tamme staadionile. Seal jagatakse  kõigile matkakaardid, mis 
palutakse täpselt ja  loetavalt tä i ta  ning matkale kaasa võtta. Matka 
kogupikkus on 15 km, seega vastab rada  VTK normatiivile ja  annab 
soodsa võimaluse selle sooritamiseks.

Tamme staadionilt vahetult enne matkarajale asumist antakse s tart 
neile, kes soovivad selle vahemaa läbida joostes. Osavõtjate arv pole 
piiratud, küll ag a  distantsi läbimise aeg. Kontrollajaks meesüliõpilas- 
tele on 80 min. ja  naisüliõpilastele 100 min. Nii matkajad kui jooks
jad peavad läbima rajal kontrollpunkti,  kus tembeldatakse matkakaart. 
Kokkuvõtte tegemisel ja  teaduskondade paremusjärjestuse selgitamisel 
loevad ainult tembeldatud kaardid, mis tagas ta takse  Nõos iga teadus
konna embleemi juures.

Et matkatee kulgeb suuremalt osalt piki raudtee äärt,  siis on kõigile 
osavõtjaile tungiv palve — mitte liikuda raudteel ega tammil, sest see 
on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua suuri pahandusi korraldajatele.

Spordipäeva avamine Nõos on ette nähtud kell 14.30. Sellele jä rgne
vad massi- ja  rühmavõimlemise esinemised, rahvatantsud, suusatajate  
teatesõit rolleritel ja  10x100  m teatejooks teaduskondade vahel. Edasi 
toimuvad mitmesugused spordivõistlused üheaegselt: teaduskondade- 
vaheline välkturniir meeste korvpallis, naiste  võrkpallis ja rahvaste
pallis ning võistkonnavõistlused õhupüssist laskmises.

Nagu eelmistelgi kordadel on kõigile osavõtjaile võimaldatud VTK 
normide sooritamine kuulitõukes, kaugushüppes ja kätekõverdamises.

Ja  nagu ikka ootavad võitjaid auhinnad, kõige paremini esinenud 
teaduskonda (kõigil väljakuulutatud võistlustel saavutatud kohtade 
summeerimise teel) aga  rändkarikas, mis antakse välja kehakultuuri
teaduskonda arvestamata. Tänavusest spordipäevast võtab kehakultuu
riteaduskond küll osa, kuid võistleb konkurentsiväliselt vaid võitnud 
võistkondadega. Selline süsteem peaks teaduskondadevahelist võist-* 
luspinget eriti tõstma.

Spordisõbrad lcodavad, et seekord komplekteeritakse võistkonnad 
teaduskondade parimatest varem ja et neid nähakse esinemas ühtlas- 
tes korrektsetes spordidressides, millel on teaduskonna embleem.

Sportlikule osale (kell 18.00) järgneb TRÜ diskorite klubi poolt 
kokkuseatud koondprogramm ja ansambli «Vitamiin» esinemine. Tants 
aga, nagu me teame, on üks parimaid lõdvestusvahendeid päras t  pin
gu tavat matka ja sportlikke heitlusi.

Nõost tagasisõiduks võib kasutada  liinibusse ja ronge.
Energia taastamise ja kõhumurede eest hoolitsemise on endale võt

nud Nõo keskkooli söökla ja lahkete kokkade pere.
Ülalesitatud lühikese informatsiooni lõpuks tahaks rõhutada, et kõi

ge toredamaks kujuneb spordipäev siis, kui kaasa lööb terve ülikooli 
kollektiiv — üliõpilased, õppejõud ja  teenistujad, seega on see meie 
endi teha. Jääb vaid soovida: kõik spordipäevale!

UNO SAH VA

Komsomoli-
kroonika

10. mail ELKNÜ TRÜ komitees:
*  EÜE-78 TRÜ suvemaleva ko

mandöri asetäitjaks kinnitati 
Margus Tammekivi (õigust. IV 
k.).

*  Seoses ülikooli lõpetamisega va
bastati Urmas Murre ideoloogia- 
sektori juhataja  kohalt. Uueks 
juhatajaks kinnitati Andrus Lau
ren (õigust. II k.).

Võeti vastu otsus asu tada  in- 
tertöö sektor, mida hakkab juha
tam a Oleg Sevtšuk (spordimed. 
IV k.).

*  Kinnitati sotsialistliku võistluse 
plaan parima õpperühma selgi
tamiseks.

^  EÜE-s on veel kohti, eriti ooda
tud on Komi, Jakuutia  ja  G aga
rini rühmadesse soovijad.

V ÜLKNÜ XVIII kongressi dele- 
gaa t  ü lle  Lepp jagas  kongressi- 
muljeid.

Ministri käskkiri
Kauaaegse viljaka teadusliku ja 

pedagoogilise töö, aktiivse ühis

kondliku tegevuse eest ning seoses 

50. sünnipäevaga sai KKEH Minis

teeriumi aukirja anatoomia ja  his

toloogia kateedri juhataja  prof. Ülo 
AREND.

Rektor õnnitles
70. sünnipäeva puhul majahoidja 
ALICE PÄRNA, 60. sünnipäeva pu
hul lukksepp-elektrik LEV TON
NIST, 50. sünnipäeva puhul koris
ta ja  ASTA EPLERIT, võimlemise 
kateedri dotsenti IVO OKKI, töös- 
tuspsühholoogia laboratooriumi ju
ha ta ja t  ERICH VÄÄNA ja  bioloo
giadoktor prof. HANS TRASSI.

•  • • • •
REEDEST  
REEDENI 
•  • • • •
11. mail pidas linna täitevkomi

tee saalis oma koosoleku Tartu 
parteiaktiiv, teemaks sm. L. Brež- 
nevi mälestuste kogumikud «Väike 
maa» ja «Taassünd» ning sellest 
johtuvad kommunistliku kasvatus
töö probleemid. Meiepoolseteks 
esindajateks olid koosolekul EKP

TRÜ komitee sekretär Advig Kiris, 
sekretäri asetäitja Lembit Kiik ja 
teaduskondade parteibüroode sek
retärid.

Möödunud nädala  teisel poolel 
toimunud EÜE-päevad viisid mõt
ted vägisi suvele. Esmakordselt tu 
lid malevlased kokku enne töösuve 
algust,  et niiviisi kohanemisaeg 
malevas kiiremini mööduks. P äe
vad algasid atesteerimisega, mis 
üldiselt möödus edukalt. Komiteest 
lisati vaid, et puudustena hakkas 
silma rühma atribuutika kesine ta 
se ning rühma nimekirjade puudu
lik vormistamine. Meelde paluti tu 
letada, et järelatesteerimine toimub 
22. mail kell 10 komitees. EÜE- 
päevade peamine mõte sai sisu ühi
ses laupäevakus. Kesisele osavõtule 
vaatam ata  (poolesaja tudengi üm

ber) sai töö objektidel kenasti teh
tud. Päevad lõpetati klubis kont
serdiga, esinejateks Tõnu Tepandi, 
uue kohviku orkester ja  majandus
teaduskonna ansambel. Et sellised 
päevad tõotavad kujuneda trad it
siooniks, siis tuleks edaspidi juba 
varakult mõelda nende ettevalmis
tamisele.

Mõndagi uudist on üliõpilastea
duse vallast. Nagu eelmisest lehest 
lugeda, pidas Tartu  Üliõpilaste 
Looduskaitsering oma 20. juubelit. 
Sel puhul tuldi kokku Järvseljal,  
toimus oma teaduskonverents ja  
märgit i maha juba kolmas looduse 
õpperada. Aga ÜTÜ pesamuna, 
väliskirjanduse sektsioon, kogunes 
esmaspäeval oma esimesele tem aa
tilisele koosolekule.

AARNE RANNAMÄE

Teemasse sisse elada, selle olemuseni jõuda, 
mõtiskleda, katsetada, kir jutada, ümber teha, 
nõustuda või mitte nõustuda juhendaja väide
tega. Kõige selle tarvis igapäevatöö, s. o. loen
gute kõrvalt aega leida. Klubi-, kino-, tea tri
õhtute kõrvalt. Koduskäikude kõrvalt. Ja siis 
on viimased pinget täis õhtud ja ööd läbi, töö 
kaante vahel. Kirjapandud mõtetest saavad eda
siarenduse uued, sügavamad.

Milleks nii pikk eelmäng ühele fotoallkirjale? 
Aga küllap sedamoodi need UTU laureaadid, 
kes 1977. aastal üleliidulistel konkurssidel loor
bereid lõikasid, tagantjäre le  mõtelda võisid. 
Pealegi sai kõrgkool varsti läbi, mõnedel avanes 
võimalus ülikoolis alustatud teaduseteed jä tk a 
ta. Kes need siis olid? Kõikide nimed on aval

datud möödunud aasta ajalehes nr. 37. Need, 
kellel oli mahti ülikooli vastuvõtule tulla, jäid 
pildile niisuguses järjekorras: (paremalt v asa
kule): Urmas Sõgel, Miia Tammeorg, Tatjana 
ja  Feliks Šmorgun, Irina Eichler ja Erland 
Peenemaa. Ülikooli esindasid teadusprorektor 
prof. H. Metsa, ÜTÜ nõukogu esimees dots. U. 
Reino, ÜTÜ Vabariikliku Nõukogu esimees dots. 
J. Tammeorg jt.

Peale koosviibimise foto tehti sel päeval pilt 
ka igast laureaadist eraldi, mis peagi UTÜ sten
dile eelmiste võitjate asemele pannakse.

Seesugune vastuvõtt sai teoks juba teist aas
ta t  järjest.

VARJE SOOTAKI tekst, 
JURI LAANE foto

Tbilisi ülikooli interklubis
24.—28. aprillini toimus Tbilisi 

RU-s üleliiduline konverents inter
natsionaalse kasvatustöö probleemi
dest kõrgkoolis. P lenaaristungi si
sukate ettekannete põhjal saime üle
vaate kõrgkoolides tehtava in ter
natsionaalse kasvatustöö vormidest 
ja meetoditest , eriti -selle erineva
test struktuuridest. Nii on Tbilisi 
RÜ-s selle töö raskuspunkt koon
dunud teaduskondadesse. Ülikoolis 
on 17 teaduskonna interklubi, iga 
interklubi eesotsas on president ja 
aktiiv. Teaduskondade interklubide 
tööd juhib ülikooli interklubi, kes

organiseerib üleülikoolilisi üritusi. 
Meil oli võimalus osa võtta m ajan
dusteaduskonna interklubi korralda
tud Vietnami-õhtust , kus viibisid ka 
Tbilisis õppivad Vietnami noorme
hed.

Teoreetilisele konverentsile j ä r g 
nenud dispuutidel oli huvi kesken
dunud internatsionaalse kasvatus
töö probleemidele seoses meie kõrg
koolides õppivate välismaa üliõpi
laste, stažööride ja aspirantidega. 
Vahelduseks asjalikule töömeele
olule anti võimalus tutvuda Gruu
sia kultuuri ja  rahvuslike tradits i

oonidega. Igapäevasesse program 
mi kuulusid ekskursioonid vanalin
na, Kilpkonnajärve äärde ja  vaba
õhumuuseumi.

Sisukalt veedetud päevad külalis
lahkes Tbilisis andsid ülevaate in
ternatsionaalse kasvatustöö tipp- 
probleemidest, võimaldasid tutvuda 
paljude toredate inimestega erine
vatest kõrgkoolidest, ja  mis kõige 
toredam — näha kahe kevade saa 
bumist.

TIIU SMIDER, 
TIIU TIISLER, 

õigust. III k.

J2ugupidam isega üliõpilasteaclureist



ЩШ _  _  _____ ■ _______ jgj Я _  ■  teisel päeval oli delegatsiooni foto- rahvusvahelises noorsooliikumises, võitnud ühe 'peaauhindadest —
« ■  ДО& Sp* Ц Ш Й F I  1  1  Щ grafeerimine jne. _ _ Üldse vois kongressil tõeliselt tun- jalgpalli.  Võidu andis Ingele üle

и  I  S I  ■  И S  V S  В Я  1 % н 1  P eab ütlema, et üliõpilasproblee- netada o m a  o s a ,  oma vastu tust Lev Jašin  ise. Inge naeris, et nüüd
^  midest kongressil ülearu ei kõnel- n ii NSV Liidu kui ka maailma mas- hakkab ta  vahendiga kavu esitama.

Teatavasti toimus 2 5 . -2 8 .  april- jutu kokkuvõtmiseks tuli varmalt dud. 4981-st delegaadist esindasid taabis. 25. ja  26 aprilli õhtul toimusid
lini Moskvas Kremli Kongresside täiskirjutatud märkmikulehti tükk üliõpilasi, keskoppeasutusi ja  uid- Suure emotsionaalsusega köitis kontserdid Eriti mee’dis mulle pio-
Palees ÜLKNÜ XVIII kongress, aega tunnistada. hariduslikke koole ainult 404 mi- Tšnli progressiivse noorsoo esinda- neer[de esinemine, mis oli vaba
kus Eesti NSV 25-liikmelise esin- «Eesti NSV delegatsioon sai kok- mest. ja  Gladys Marim Kuigi kõne oli rambipalavikust ja  lapselikult sii-
duse koosseisus delegeeris ka meie ku juba 21. aprillil Tallinnas. Üliõpilasküsimusi arutati  peami- hispaaniakeelne, ei tekkinud trans- ras pioneerid kinkisid meile ka
Ülle Lepp. V aatam ata  laiale kola- 22. aprillil töötasime ühiselt lau- Selt päev enne kongressi toimunud latsioonivajadust,  koik tundus aru- omavalmistatud meeneid. Sain üli-
pinnale keskajakirjanduses on tee- päevakul Tallinna linnaha li ehitu- vastuvõtul NSV Liidu Kõrgema ja saadav. _ armsa elevandikese.
ma küllap samuti asjakohane tu- sel ja  tänu sellele üritusele vist Keskerihariduse Ministeeriumis, Vaheaegadel maandasid pinget _ iju; TnnHmatn
dengilehe veergudel, a itamaks in- saigi meie delegatsioonist nii üks- kus sõna võtsid neli üliõpilaste arvukad isetegevuskollektiiyid. ОН с = ri t ’ . ; , _ v  • , n*p " i l ä ; .
fojanusel üliõpilasel osa saada üle- meelne ja  lobus pere. esindajat. Seal oli tunda, et inime- välja pandud komsomoliatribuutika . , , , 1 • fpip.
liidulise komsomolielu areenil aset- Moskvasse jõudsime 23. aprillil, sed on tõesti südamega asja juu- näitus. Kultuuriprogramm oli samu- , к • ,, i__i. - j._-j  „
leidnud suursündmusest. kus meid äärmiselt soojalt võtsid res, see oli meeldivalt vahetu koh- ti tihe. Mei’e näidati ära koik , • ..

P ä ras t  teisipäevast komsomoli- vastu šefid, Üleliidulise Raadio ja tumine. Kui oleks aega olnud, Moskva poliitilised vaatamisväär- , •j . .  „ , P • ’
komitee is tungit oli Ülle meelsasti Televisiooni Komitee esindajad, oleksin vahest isegi oma mõtteid sused. Et varem olen Moskvas kül- A  ,-•< . t ’• , ,
nõus nähtust-kuuldust veel kord Šeffidega meil vedas nagu eluko- välja pakkunud. Arutelust tulenes, lalt palju liikunud, oskan nüüd ob- _ - a '
pajatama, kuigi tal samal päeval hagagi — ööbisime nimelt hotellis et meie põhitegevus on ikkagi õp- jekte väärtustada. Käisime V. I. Le- _ Kongress jä ttis  ikka võimsa mul-
oli olnud palju energiat nõudev fi- «Rossija». Delegaadid olid maju- pimine, sest muret tekitab suur väi- nini Keskmuuseumis, Ajaloomuu- j® küll. Erinevad delegatsioonid
losoofia eksam. Rõõmus nägu ree- ta tud  üldse kaheksasse hotelli. jalangevuse protsent kõrgkoolides, seumis, kus oli välja pandud näi- sõbrunesid ü llatavalt kiiresti. Ei
tis, et raske eksam läks korda. Kongress oli ikka pingeline küll. Üleliidulises ulatuses lõpetab üli- tus «60 aas ta t  OLKNÜ-d». maksa arvata, et suures saalis vä-
«Nüüd on, jah, jalad juba kindlalt Valmistasin end selleks ette ka, kooli 75% sisseastunuist.  Kustumatu mulje jä t tis  24. april- Sa ametlik õhkkond valitses. Dele-
maas. Kui päras t Moskvas-käiku aga  et päevad nii tihedaks kujune- Kongressil meeldis mulle see, et lil peetud spordipidu. Minu jaoks gatsioonid tervitasid üksteist,_ saa-
jälle pisikesse Tartusse tulin, ei vad, poleks osanud arvata. Töö al- enamik sõnavõtte olid sisukad, s. t. oli suurim elamus iluuisutamine, deti kirju neile, kellega taheti tut-
jõudnud esiti küll õppimise peale gas iga päev kell 10, enne olid neis oli nii kriitikat kui kiidusõnu. Rodnina—Zaitsevi kunst teleri va- tavaks saada jne.»
mõelda. Andis ikka välja puhata.» meil veel teised tegemised kavas. Eriliselt jäid meelde ÜDNF-i ja  henduseta oli võrratu. .

Nüüd siis kongressist,  millest Esimesel päeval käisime näiteks RÜL-i presidentide esinemised, kus Elevust tekitas loterii, kui sel- *\irja pani
osaline nii asjalikult kõneles, et hommikul V. I. Lenini töökabinetis, ka jas tus  ÜLKNÜ kaalukas osa gus, et meie baleriin Inge Arro oli KÄRT TÕNISSON

Olü mpiae hitu sele I Olü mpiae hitu sele!

Õppekirjanduse
efektiivsusest

Ülikooli metoodikakonverentside sa r jas t  «Õppekirjanduse osa täh tsu
sest õppeprotsessi efektiivistamisel» peeti aprillikuus selleteemaline 
füüsikaosakonnas. Kuulati kolme ettekannet.  Dots. R. Lias käsitles ro- 
taprindil paljundatud õppevahendite kasutamist füüsika teoreetiliste 
kursuste õpetamisel. Füüsika praktikumide ja erilaboratooriumide ju 
hendite osa üliõpilaste teadmiste  kinnistamisel valgustas  prof. K.-S. 
Rebane. Vanemõpetajate L. Visnapuu ja  T. Madise ettekandes tu tvus
tati  pedagoogikateaduses väljatöötatud teoreetilisi aluseid õppekir jan
duse hindamiseks. A lljärgnevas esitame põgusa kokkuvõtte ettekanne
test ja  sellele järgnenud mõttevahetuses käsitletud probleemidest.

Uurides füüsika teoreetiliste kursuste õpetamiseks rotaprindil paljun
datud õppevahendite kasutamist, tuldi järeldusele, et need õppevahen
did ei asenda loengut. Küll võimaldavad need loengut ra tsionaalsemalt 
sisustada, pühendada peamist tähelepanu füüsikanähtuste ja -seaduste 
mõtte selgitamisele. Jääb  ära definitsioonide tülikavõitu üleskirjutami
ne. Il lustratiivset materjali on võimalik loengul kohe näidata, kui see 
sisaldub paljundatud õppevahendis. Kõik see eeldab ikkagi üliõpilase 
aktiivset kaasatöötamist sellisel loengul. Kahjuks on mõned üliõpilased 
niisugusel loengul passiivsed, arvates, et loengukonspekti olemasolu 
korral ei ole neil vaja õppejõu seletusi kuulata. Võiks kaaluda kompro- 
missettepanekut. Kui ei soovita välja anda tervet loengukursust h aa
rava t  õppevahendit, võiks välja anda loenguid illustreerivate m aterja
lide kogumiku. See peaks sisaldama katsete või seadmete skeeme ja 
põhitulemuste graafikuid. Tekstiosa võiks olla suhteliselt väike. Selli
segi õppevahendiga saaks loengut ratsionaalsemalt sisustada. Passiiv
susele kalduvat üliõpilast peaks selline õppevahend virgutama, sest 
ilma loengul käimata ei saa ta sellest õppevahendist aru.

Konverentsist osavõtjad avaldasid arvamust,  et praegune õppevahen
dite kättesaamise viis rotaprindikioskist on liiga kohmakas. Leiti, et 
tuleb piirata õppevahendite kontrollimatut väljavoolu ülikoolist. Kuid 
teisest küljest peaks olema loomulik, et ülikooli õppejõu poolt koosta
tud üldaine õppevahendit kasutatakse vabariigi kõikides kõrgkoolides. 
Võib-olla leidub väljapääs selles, et koostataks rotaprindiväliaannete 
koopereerimise plaan, milles oleks arvestatud vabariigi kõikide kõrgkoo
lide vajadusi,  ja  vastavalt sellele jaotataks ka paberifond.

Füüsika praktikumide ja erilaboratooriumide juhendite analüüsimisel 
nenditi, et loomulik oleks, kui laboratoorsete tööde läbiviimiseks va ja 
liku^ füüsika eksoerimendimeetodid oleksid eelnevalt käsitletud üld
füüsika kursuses. Kahjuks ilmneb viimasel ajal üldfüüsika üleliidulise 
programmi liigse matematiseerimise tendents, mistõttu see läheneb 
teoreetilise füüsika programmi.e. Kuid füüsiku hariduse esimese kon- 
tsenirina peaks umfüusika kursus, nagu näitab tema nimetuski, olema

5. ja  6. mail peeti Haapsalu Kul
tuurim ajas ENSV TA keemia prob- 
leemikomisjoni ja  ENSV TA or-

koordineerimise probleemid meie kuus keemikut.
vabariigis ning ülevaade orgaan i
lise peensünteesi programmkomis-

gaanilise peensünteesi programm- joni tööst. Teine päev oli pühenda- 
komisjoni ühine is tung. Päevakor- tud teaduslike ettekannete ärakuu- 
ras olid keemiaalaste uurimistööde lamisele. Meilt osales nõupidamisel

Ei puudunud ka huvitav kultuuri
programm.

Tekst ja foto T. ILOMETS
Fotol: keemikud A. Laikmaa 

majamuuseumi trepil Taeblas.

baas, millele rajaneb üliõpilase edaspidine tegevus 
nii eksperimendi kui teooria valdkonnas. Sellest läh
tudes tulid konverentsist osavõtjad üksmeelsele sei
sukohale, et järgmisel Balti li iduvabariikide kõrg

koolide fiiüsikaõppejõudude teaduslik-metoodilisel 
seminaril tuleb tõstatada üldfüüsika programmi 
läbivaatamise küsimus.

JÜRI LEMBRA

6. mai jääb tähtsa päevana üli

kooli ja kogu Tartu linna ajalukku. 

Miks? Seepärast, et tol päeval käis 

Tartu esim ene tööbrigaad ehitam as  

Tallinna olüm piakom pleksi. Tore, et

a lgatus tuli kehakultuuriteaduskon

na tudengite poolt, sest neile on ju 

olüm piaehituste õ igeaegne valm im i

ne kõige südam elähedasem .

Teaduskonna komsomolisekretär

Henn Vallim äe: «Tööpäev läks kor

da. 23 üliõpilase kogu tööaeg  ula

tus üle 150 tunni. Tegim e põhiliselt 

abitöid — koristasim e, ladusim e te l

liseid, osa  poisse kaevas kraavi, ta

sandasim e ehituspaneele. Kõikjal va

litses asjalik  tööm eeleolu.»

III kursuse üliõpilane, m eister

sportlane Tarmo Palm: «Loodame, 

et m eie a lga tus on üleskutseks kõi

g ile  üliõpilastele, ja m itte ainult 

meie kõrgkoolist!»

JUH AN SOOTSI tekst, 

HENN VALLIMÄE fotod



Nelja peatusega lavaturnee

Juhtus nii, et peaaegu ühel ajal 
aprilli lõpus asusid lõunateele kaks 
kõrgema kategooria üliõpilaskoori 
Tartust: ТАМ ja kammerkoor. Neist 
esimene linnutiivul ( tegelikult oma 
TU-134-ga) mošeede maale Usbeki 
NSV-sse, teine sirutas varbaid, sõi
tes lumisest Tartust lumeta Vilniu
se poole. Kammerlauljatele oli see 
esimene kaugvälisreis seitsme lau- 
luüasta jooksul. Veel sügisel räägiti 
koguni Ungari-sõidust, mis aga kol
leegide liignõudmiste pärast pida
mata jäi . . .

Niisiis Leedumaa pealinn. Uliõpi- 
laslinnaku külaliskorpus. Kaheini- 
mesetuba. Puhkad lonkimisväsi- 
must, kogutud eestlasele liigkevadi- 
ses, üllatavalt Tartu-hõngulises va
nalinnas. öh tu l on kontsert. Kuuri- 
liku (võrreldes meie aulaga) kul
tuuripalee akustikavaeguse kompen
seerib vastuvõtjate-jaunistlaste (üli
kooli segakoor «Jaunyste») kaasa- 
elamisrõõm. See viimane jõuab ha

ripunkti alles hilisõhtusel koosviibi- 
misel-laulmisel-tantsimisel. Tulevik- 
ku silmas pidades (ees seisab üli- 
õpilaslaulupidu Vilniuses) õpetame 
tantsukultuurse rahva esindajatena 
(jaunistlase suust) võõrusta atele 
oma ringtantse. Ühislaulugi ei sega 
keelebarjäärid — terve edasise tee 
laulsid sinimütsid Tartust leedukate 
õpetatud käolugu, eesti keeles mui
dugi.

Kooriraamatusse uute sõprade au
togrammid ja Kaunasesse.

Peavarju annab Polütehnilise Ins
tituudi äsjavalminud ühiselamu.

Ciurlionis, kuradid ja muidugi 
sõpruslinna mairongkäik. Kontsert 
muusikakooli pooltühjas saalis: lee- 
dukad ei osanud meid reklaamida 
( vaid esinemispaigas rippus üks 
paljudest varem väljasaadetud müü
rilehtedest). Erilised tänusõnad tu 
leb aga öelda Schuberti «Messi» 
solistidele teenelisele kunstnikule 
Ivo Kuusele, õiela Verrevile ja 
Tõnu Bachmannile ning dirigent 
Endel Nõgesele.

Aga suvine Kiiev ootab. Maiöine 
kiirrong viib reisi(l)lauljad ära. 
Maale, kus tulbid sadade kaupa lille- 
klumpides, kiusates väruifilmi (mit- 
te)omajat. Ja ega siis üksnes tul
bid: on pühade lõpp ning kangelas- 
linn Kiiev tuledesäras. Hoolima'а 
kahest päevasest kontserdist uitad- 
roitad veel uneajastki Kreštšatikul,

lubad endale kõhu jäätist täis süüa 
ja käitud nagu ikka üks tavaline 
kodust pääsenud turist.

Ohelegi Kiievi-kontserdile pole 
aga varasemast vastet leida: Rah
vamajandussaavutuste Näituse vä'i- 
laval (nelja mikrofoni taga!) löödi 
senine publikurekord. Pealtkuulnud 
räägivad, et fortekohtades olnud 
tükati kuu ldagi. . .  Poole tunni pä
rast laulsime juba kõlakojas — 
kiievlased suviti kontserte mujal 
suurt ei kuulagi. Mõlema esinemise 
järel saime aukirja. Elamuste ela
muse tegime aga endile ise: palu
sime luba laulda Sofia katedraali 
kooripealsel, varustatuna eelnevalt 
teadmisega, et seina sees olevad 
kannud kordumatu akustika andma 
peavad. Nii oligi, sest laulda oli 
imekerge: imeka a lausa kiskus su 
«kuldkõrist» pehmeimad-kauneimad 
toonid esile. Iga häälerühm oli 
nagu peopealne «inglikoor», täius- 
lik-lähedane, ootamatusevõlust pisut 
ehm unudki. . .  Seda elavam oli pä
rastine vastastikune vaimustuse 
avaldamine. Kuid kõige rohkem kii
deti siiski bassirühma nende «elu 
parima laulmise» pärast. Aga fres
kode uudistajad jäid veel tükiks 
ajaks teise kanti vaatama ja aru 
pidama: kahju, et Ukrainas kirikus 
laulmise kommet pole.

Ka Kiievi-aeg hakkas lõppema. 
Jõuti veel Kiievi merel (s. t. vee
hoidlal) lüüsi läbides käia, kiiruga 
Petšerski katakombid läbi joosta

ning õhtul kas ooperisse, jääballe
tile, sõpruskontserdile või lihtsalt 
linna peale minna.
Finale

Tagasisõiduks on ärvestatud 
kümme tundi: 2.40 Riiga sõiduks 
(lennukil «AN-24»), neli tundi 
«Tšaikale», ülejäänud aeg reserviks. 
A g a . . .  kui pole lennuilma, lüka
takse teadagi lennuaeg edasi. Tund, 
kaks, kaks pool. . .  Kammerkoor 
kohvrikuhja otsas. Kellel leht, kellel 
näputöö, EPA poiss Peep loeb Tur
genev it. Meie lennuk! Juba lenna
tes arvestatakse aega: Riias peaks 
jääma pool tundi. Peab jõudma! 
Jääbki, aga aerodroomimäärused 
näevad ette, et (kiirustav) reisija ei 
pea mitte mõnikümmend meetrit 
oma kohvri(kes)t väljapääsuni vii
ma. Pagas saabub, kui on jäänud 
kümme minutit. Uued läbirääkimi
sed. Liinibussi juht ei taha 2—3 
peatust vahele jättes otse jaama 
sõita. Mida teeb kammerlaulja sü
da? Põksub. Jaamas ei näe me ise
gi saba, rongi oma nimelt. Nüüd 
on aega. Kahju sest mahajäämisest 
vähemalt allakirjutanul ei olnud, 
sest Bergmanni «Maasikavälu» 
Vene Draamateatris paelus kõvasti. 
Reedehommikune jaamaperroon võt
tis äralauldud häältega reisiseltsili
sed vastu. Päeval võis mõnda juba 
(üli)koolis näha, tublid nagu me 
oleme!

M ATI M ÄÄRITS

LÄBI SAI!
(Algus eelmises numbris.)

Kogu konkursi kõige kunstiküp
sem kava oli näitetrupilt «Logos». 
Esitati instseneering H. Laipaiga 
jutustuse «Häitsmetund» ainetel. 
Paljud olid selle kummalise arm as
tuslooga juba «Kesköömosaiigi» 
kaudu tuttavaks saariud^ Seda hu
vitavam oli jä lgida «Logose» m än
gitut. Suudeti edasi anda eesti 
rahvajuttude kõhedavõitu müstikat, 
selle imeliku armastuse ootamatusi 
ja  igapäevasusi. Väikesed tehnili
sed viperused ei tuhmistanud noor
te näitlejate  nauditaval mängu.

Füüsikaosakond (VI—V II).  Füü
sikud olid algusest peale eesmärgiks 
seadnud rahvast veidi naerutada. Ja  
miks ka mitte. Seitse noormeest esi
tas umbes pooletunnise kava, mis 
koosnes lühistseenidest. Umberju- 
tusta tuna  ei mõju nad enam kind-, 
lasti nii löövalt kui naturaalsel ku
jul. Kes konkursil käisid, võivad 
kinnitada, et füüsikute kava oli vai
mukas ja tudenglik. Selle eest ka 
eriauhind.

Keemiaosakond (I II—IV). Kee
mikute diskoklubi ansamblilt «Va
gabund» muusikalis-sõnaline kom
positsioon «Kõiksugu Ikarosed». 
Muusika oli kir jutanud Viktor Sii- 
lats, tekstina oli kasutatud Roger 
McGough’i luuleteost, mis kogu ka
vale nime andis, ja  H. Runneli luu
letust «Lõpp». Kõigepealt peatub 

(Järg 4. lk.)

Juba m itm enda t nädalat peab  
kevad  võ itlust eJuõiguse eest. 
Päike, m is aeg-ajalt pilvenurga  
tagant välja  vaatam a pääseb, p i
gistab puudest ja  põõsastest vä l
ja lehehakatisi. N iisam asugune 
im elik  m õju  on kevadpä kesel ka 
diplom itööde lehtedele. M ida soo-

nõrkus, p iir iks Ülikooli tänav. 
M inerva poolel on Toomemägi, 
ülikooli hooned  — in im liku  ta rk u 
se arendam iseks am m ugi püsti 
aetud ning täis tarkuse elfe. S iin 
samas tarkusetem pli, peahoone 
ees haigutab in im liku  nõrkuse  
k u rk  — V. K ingissepa tänava ots,

endas on inim ese suurim  võitlus, 
võitlus m is teebki in :m ese in im e
seks. «Mis jaburad mõtted,»  
püüab diplom and end neist va 
bastada ning tähelepanu m öödu
ja te le  ju h t:da. V ilkas in :mmassts, 
m is raekoja tagant m öödub, jääb 
silm  peatum a tudengitest paari-

Mõtteid Pirogo¥i man

Raivo Palmaru

jem in i päike paistm a hakkab, se
da v ilkam a lt sulepeade ja  diplo
m andide väsinud peade m õju l 
saab tavalisest kirjapaberist, m õ
te test ja  tao tlustest tu lv il diplo
m itööde lehekülgi. Üha sagedami
ni aga ajab seesama kevadpäike  
diplom andist «grafom aani» u m b 
sest toast vä lja  hingam a lähene
va t suve ja  üm berring i pu lb itse
va t elu. Eem ale to lm ust ja  t in 
dist. S iis võib kahvatunäolist ja  
m õ tlikku  dlplom andiisandat näha 
Toomel ja  P irogovi m onum endi 
all. Pirogovi all. M issugune suu
repärane koh t keset elu ja  om eti 
nii varju line. Iste t võ tta  Pirogovi 
jalgade ees, puhata  ja  ringi vaa
data. Mis im elik  m etam orfoos. 
Pälsoni tänavalt pär neva tuden 
gi silmadele võib T artu  keskosa  
tunduda  siit ä kk i kahe d im en
siooniga linnana. Ü ks neist mõõ
tudest on tarkus, te ine in im lik

m illest sisse vaadates võib sage
dasti näha kaasvõitlejate sum m a  
«pühapaikade» ees, kust aeg-ajalt 
on kuulda  bakhantide m otetti. 
Seda tänavat mööda pääseb ka  
sõpruslinnanim elisse asutusse, 
ku h u  tudengi stipp kaob nagu 
kits  m ülkasse.

K u i sageli on diplom andki oma  
stuud ium i jooksul sellesse m iasm i 
sa ttunud , suus Terentiuse kõige 
kuulsam ad sõnad '. Ablepsia. L in 
na kahem õõtm elisus on tegeli
ku lt in im este sees. See on in im es
te duaalsus. Seesama, m is Im m a 
nuel K a n ti tõi m õttele, et inim ese  
tahe on p iira tud m eelelisusega, 
to im ub ko n flik t ihade vahel, m il
lega kaasneb võitlus. Sageli jääb  
see võ itlus m eil tähele panem ata. 
E nt ju s t niisugune võ itlus elajaga

' Homo sum , humani nil a me a'ie- 
num puto — olen inimene, m idagi inim
likku ei pea ma endale võõraks.

kesel, ke llest seilab mööda rek-  
laam kotte, portfelle, «d plom aa- 
te», spordikotte jne. tir iva id  õp
pureid. Pupillide järgm ine hüpe  
fikseerib  m uretu  joodiku, kes 
ru tta ja te le  ja lgu  jäädes rõõmsalt 
vastuvoolu  trügib, rum alõnnis  
naeratus näol.

Jah, inim ene on tu lnud  m aail
m a kannatam a, kannatam a ja 
võitlem a. Kogu elu on passioon. 
M uidugi eksisteerib ka lõbujanu, 
aga kergemeelse lõbu eest saame 
alati karistada. N apsivõtm ine lõ
peb pohm elusega, selle ravim ine  
deliirium iga. K ergem eelne arm as
tu s  on aga kellegi valu, kellegi 
kannatus. Paljulgi kergesti saa
dul on sellessinatses m aailm as 
hingehind. Kõige eest tu leb  võ i
delda, kannatada. K a hariduse 
eest. Tagasi K anti juurde tu lles  
leiame, et õnnelik saab olla in i
m ene, kes on väärt õnnelik ole-

M eenub ärev õhin, m illega esi
m esel kursusel sai hakatud ü li
koolielust osa võtm a. M itm ed r in 
gid, klubid , teater, õhtud ülikooli 
klubis tan tsu  rabeldes. Vilgas, 
kuid  tih tig i v ilja tu  askeldam ine. 
M ida kursus edasi, seda rohkem  
õpid jõudu  hoidma, hindam a ja  
a inult ühes suunas rakendam a. 
V arem  või h iljem  to im ub nn. 
lapseparadiisist väljaajam ine, h ü 
vastijä tt seniste taotlustega. Noor 
in im ene hakkab m ärkam a asjade 
tõelist hinda. K ah ju ks peavad  
pa ljudk i õnne hinda liialt kalliks. 
Ilm selt jääb neil tõeline in im lik  
õnn nägemata. Teised sukelduvad  
oma erialasse ja  sageli ka filosoo
fiasse, tehes eesm ärgiks vaim se  
enesetäiendam ise, arm astuse ja  
ilu, võ itlevad  selle eest.

Ilm selt oli Aristo telesel õigus, 
ku i ta  leidis, et õnn on hüve  
teostam ine. Õ nnelik saab olla 
vaid p idevalt tegutsedes, hüve  
teostades, ja  seda n ii iseenda ku i 
ka kõigi te iste jaoks. A lus hüve  
teostusele on pandud selles kuue  
sambaga hoones, m is Pirogovi alt 
pingilt päikese säras n ii u h ke lt 
kä tte  paistab. Kahe ku u  pärast 
aulast alla tu lles lahkum e bie 
süm boolselt, aga ka tegeliku lt te 
m ast. Olgu m eil jõudu  siin alus
ta tu t jä .ka ta !

J o h n i s s e  Kunstide õpetamisest Tartu ülikoolis
LEO LEESMENT 1803. a. põhikirja järgi oli üli- ülikoolivalitsuse poolt pidustustele Kuid juba 1867. a. oli tantsuõpe- neež töötas kuni likvideerimiseni

N agu mujalgi vanades ülikooli- m isašutus! k u id^ teo 'ks^s^  s e f  aüeš Ja ^ t u s t e l e  esinema. ta ja  lk kuStutatud_.ülikooli eel- 1896. a. eraettevõttena. Supel- ja
des, nn olid ka Tartu ülikoolis _ame- j 820. aastate  algul Emajõe pare- Ülikoolis võis saada ka õpetust arvest ja  m aaratud voimlemisharju- ujumisasutuse õpetaja koht kadus
tis mitte ainult teaduste õppejõud- m a]e kaldale, praeguse Kreutzwaldi «mehhaanilistes töödes», mida juh- tuste õpetajale. 1878. a. vähendati 1862. a., kuid ülikoolivalitsus mää-
E ! eSS?rri n ’r i ^ ; i i , c 00ri?r0 Jfnrenmi ausamb_a J'a Mitšurini tänava vahe- tls (küü k a u g e l t ^  mitte P äev a l t  ujumisõpetaja palka 100 rubla pea- ras ka hiljem veel ajutisi abiraha-
seks arendamiseks ka kõiksugu jjggjg loifjule nüstitati ouust suoel- ega kavakindlalt) ülikooli «Mecha- , ... .... , 1 1  • . ,  , . , . <
«kunstide» õpetajad-meistrid. Nii on } ^ ie Еппе чоНя я ^  К  ülikooli nieus». le, ulejaanud 100 rubla aga  enms- sid selle kestmiseks ja toetuseks.
teada, et juba 1558. a. oli Jena üli- Duuh00v ülikooli valitsus määras n n  i- ю с с  * i • i- ta ti tantsuõpetajale. Vehklemine lähenes aja jooksul kooli koosseisus Tüürineis vehk- PUUI/?0V- иикоои vaiusus maaras Ülikooli 1865. aasta koosseisus oli r  , . . . , nno . .. 
lemi s e me i st er A n dm ed näitavad a™etlssf. 4H.la va,vtu r>- k,elIe. hoo]f. ratsasõidu- ja  vehklemisõpetaja Otsusega 2. detsembrist 1891 kao- võimlemisele n ing 1902. a. sai vil
et 1699. a. kui meie ülikool Tartust . Paas tePaat. Jsuplemine oli aastapalk ,450 rubla, ujumiscpeta- tati tantsu-,  ujumis-, ratsasõidu- ja mane ülikoolis ainsaks ja  ühiseks 
Pärnusse  evakueerus, sõitis ametis- t a ^ õ n / a H s ' Че S ik uW e ainult J*aI 2° ° ’ tantsU0PetaJal 103 rubla- vehklemisõpetaja ametikohad. Ma- õpetuseks ühe õpetajaga.
$ V uj umi sõpet aj a loal ja  vasfava tasu 

mästare) ega keelteõpetaja (Sprak-
mästare) Pärnusse ei saabunud, üliõpilastel oli võimalus õppida
nad polnud ka palgal. ka vehklemist, tan ts im s t ,  muusikat.

ю ол ......................... .....  -  . Tollal räägiti , et vehklemise alu-
....1,82(|-.1a - Põhikirja jarg i oli Tartu sei<s 0n vaprus, osavus, jõud, kin-

, nab^ud uh pilaste ^cl s {|m> painduvad kehaliikmed,
«füüsilise arendamise» jaoks ma- külmaverelisus. Vehklemiskunsti 
neez, kus vois õppida ratsutamist, õpiti üüritud ruumides. Nii kirju- 
Seda juhtis «tallmeister», kes ü l- prof. J. Petuhhov oma ulatus- 
kooli kulul pidi pidama vähemalt üi<us teoses Tartu ülikooli aja 'oo 
kaheksa ratsahobust. 1821. a. ehitati kohta. 1857. a. ehitati nüüdsele Va- 
uus kivist maneez nüüdse võimla nemuise tänavale teatrihoone vastu 
kohale fassaadiga praeguse Võimla väike puumaja, kus vehklemisriistu 
tanava  poole. Eelarves selleks üli- hoiti 
koolile ettenähtud summad kustu
tati 1860. aastate  algul. Taheti kao- Need, kes tundsid suuremat huvi 
tada  ka ratsasõidu õpetaja koht ja  muusika, eriti muusikaliste harju- 
maneeži rahaline ülalpidamine soo- tuste vastu, leidsii selleks võima- 
vitati anda Liivimaa rüütelkonnale. ,use muusikaringides, mille juhti-

I- • * I . . .  deks OÜd sageli ülikooli muusika-
/iH!o ч I k°hta  õpetajad. Vajaduse korral võtsid
(1809— 893) on mitmel pool pike- neist osa ka muusikaharrastajad
mait juba kirjutatud. väljastpoolt suurkooli.  Ringe kutsutiSuplem isasutused Tartus 19. sajandil. Kalda tänav ja Em ajõgi.



Ääremärkusi

Jaapani

kõrgkoolist

Mul oli võimalus tu tvuda Jaapani nelja ülikooli ja  ühe tehnoloogia
instituudi mõnede laboratooriumidega n ing neist tahakski a l l järgne
vas rääkida.

Jaapani ülikoolid ja tehnoloogiainstituudid tuletavad oma struktuu
rilt  ja  õppetöö poolest meelde Ameerika ja Inglise kõrgkoole. Uks va
nimaid on saja-aastane  Tokio ülikool. Nagu teistelgi ülikoolidel, on 
ka selle hooned laiali mitmes piirkonnas, kusjuures hoonetekomplek
side vaheline kaugus ulatub 10—20 kilomeetrini. See ei häiri aga ke
dagi ja  ka praegu käib ülikoolide laiendamine ja uute ehitamine sama 
moodi edasi. Osaka ülikoolil on näiteks vähemalt kolm eraldi asuvat 
hoonetekompleksi, Sendai ülikoolil kaks, Tokio ülikoolil viis.

& Ülikoolis on kõige madalamaks astmeks üldhariduslik osakond, 
kus kõik õpivad esimese kahe aasta  jooksul enam-vähem ühtse plaani 
ja  programmi järgi. Seejärel järgneb kaks, arstidel 3—4 aas ta t  spet
sialiseerumist ja  ongi lõpetatud ülikooli esimene, nn. kraadita üliõpi
laste kool. Niisuguse hariduse saavad kuni 30% Jaapani noortest. Nen
de palk ülikooli lõpetamise järel on tunduvalt madalam keskmise kva- 
lifiteeritud töölise palgast. Õppeaja kestel ei saa esimese (kraadita) ega 
ka teise astme (kraadiga üliõpilaste kool) üliõpilane stipendiumi ega 
palka, õppemaks on 150—200 rubla aastas. Vahendeid elamiseks tuleb 
laenata või siis toetuda vanemate abile.

Teise astme (kraadiga üliõpilaste) kool on mingis mõttes meie as 
pirantuuri analoog. Esimese astme kooli lõpetaja võib saada bakalau
reuse (Gakushi) kraadi. Teises astmes võib kahe aasta jooksul saada 
magistri- (Shushi) või umbes viie aasta  jooksul doktori- (Hakushi) 
kraadi. Nende kraadide taotlejaid on tunduvalt vähem kui esimese astme 
kooli üliõpilasi. Mina puutusin kokku peamiselt teise astme kooli üli
õpilastega. Nad on tihedalt seotud uurimistööga n ing nende uurimis- 
ja  õppetöö on ka territoriaalselt eraldatud esimese astme kooli omast. 
Enamikus töötavad need üliõpilased teaduskondade juures olevates uuri- 
misinstituutides juba vahetult kindla professori juhtimisel. Need pro
fessorid ei võta osa esimese astme kooli õppetööst ja tegelevad ainult 
teadusliku töö n ing oma 4—6 uurimisüliõpilase õpetamise ja kasva ta 
misega. Niisuguste üliõpilaste töö on väga pingeline. Neis füüsika- ja  
tehnoloogialaboratooriumides, kus ma käisin, töötati kuus päeva n ä 
dalas  varahommikust kuni 8—9-ni õhtul. Kogu laboratooriumis ettetu- 
lev töö (klaasipuhumine, aparaatide montaaž ja ehitamine, katseobjek
tid ja  nende uurimiseks ettevalmistamine) tehti ise. Tehnilisi abitöö- 
tajaid  oli vaid üksikuid ja needki olid üliõpilastele ainult konsultanti
deks.

Nii kestab nende noormeeste elu umbes 28.—29. eluaastani. Üliõpi
lased on kõik vallalised. Üldse abielluvad jaapanlased suhteliselt hilja 
n ing perekonnad on niisama lastevaesed kui meilgi. Naisüliopilasi oli 
väga  vähe. Insenertehniliste ja  täppisteaduste õppijate hulgas ma neid

LABI SAI!

Kursusejuhenä«]« 
•SVAL1 LEPPIKvõitleb j

(Algus 3. lk.) 
pilk välisel; ja  vaatemängulist oli 
keemikute esinemises rohkesti. P ea 
le püroefektide ka oskuslikult pai
gutatud valgustus, ansambli liik
mete kostüümid, maskid. Oma sõja
vastast  kompositsiooni alustati sõ
jam asinate  müra meenutava m uu
sikaga. Kasutati juba varem linti 
mängitud kohti paralleelselt lava- 
improvisatsiooniga.

Peale M. Tarmaku alustatud lau
lu jäi kõik edaspidi lauldu saalis 
istujale  peaaegu arusaamatuks. 
Kahju. Kuigi muusika oli p rim aar
ne, andnuks nii tugev tekst kavale 
palju juurde.

Sellise programmiga esinemine on 
taidluskonkurssidel ainulaadne. Žü
rii hindas kõrgelt hoolega tehtud 
tööd ja andis «Vagabundile» ka 
eripreemia originaalseima esinemi
se eest.

Matemaatikateaduskond (V). M a
temaatikud jutustasid meile a rm as
tusest läbi aegade. Või õigem oleks 
öelda, et lugesid saam atu l t  maha. 
Olid ju kõik tantsude juurde mõel
dud repliigid arm astuse ajaloo tu t 
vustamiseks. Välja kukkus aga  nii, 
et parem oleksid nad olemata ol
nud, sest A.-A. Toominga tantsude 
tegemise entusiasm oleks m atem aa
tikuid ikka vee peal hoidnud: ida
m aa tan ts  (armastus Idam aades),  
mulgi polka (talurahva arm astus),  
tango  (armastus XX saj. alguses), 
tänapäeval — görlid, Belfast jt. 
Kava lõpus konsultatsioon esmakur- 
suslastele suudlemise asjus. Publi
ku heakskiidu pälvis koomiline, 
tantsutehniliselt hästi esitatud 
mulgi polka.

A rstiteaduskond (IV). Seekord 
oli teaduskonna kultuurisektor küll 
kõvasti tööd teinud, sest esinejaid 
oli kokku 59. Arstide esinemist häi
ris see, et publiku hulgas juba roh
kesti diskofänne leida võis, kes luu
lepõimikust jms. lugu ei mõistnud 
pidada. Osalt tuleb publiku rahu tu 
se põhjust otsida aga  ka lavapoo-

Tokio ülikooli m editsiin iteaduste instituut.
ei kohanud. Tõsi küll, näg in  Sendai ülikoolis üht füüsikust naisprofes- 
sorit.

V Jaapani ülikoolid on väga  laia profiiliga. Ülikooli teaduskondade 
hulgas on sageli põllumajanduse ja veterinaaria teaduskonnad, insener- 
tehnilised teaduskonnad. Neis õpib palju teiste Aasia maade noori. 
Ka Jaapani noored üliõpilased siirduvad sageli õppima Euroopa ja 
Ameerika ülikoolidesse. Teadusele pühendunud noored doktorid tööta
vad aga  päras t  kraadi saamist Ameerika või Inglismaa kõrgkoolides 
või uurimislaboratooriumides. Nende inglise keel on päris korrektne. 
Halvasti valdavad võõrkeeli aga kõrgkooli esimese astme tudengid, 
kuid ka nendega saab mõtteid vahetada.

Füüsikat ja  füüsikale lähedasi aineid õpetatakse insenertehnilistes 
teaduskondades, eriti elektri- ja  elektroonikainseneride teaduskondades. 
Füüsika, matemaatika, keemia, geoloogia ja bioloogia õpetamine on 
koondatud ühte teaduskonda (nagu see oli aasta t  15 tagasi ka meil) 
ja  seda teaduskonda nimetatakse teaduste fakulteediks. Sinna, samuti 
ka insenertehnilistesse teaduskondadesse on koondatud väga rikkalik ja 
nüüdisaegne aparatuur.

#  Töökoha muretsemine päras t kõrgkooli lõpetamist on iga noore 
enda asi. Ainult üks professor ütles tegelevat ka oma doktorantidele 
töökoha otsimisega. Selle vaeva kompenseeris noorte suur huvi tema 
laboratooriumi ja tööde vastu n ing järelikult suurem võimalus ande
kaid ja võimekaid noori kaastöötajaid  valida.

Paljud tehased ja ettevõtted korraldasid esimese astme viimase kur
suse üliõpilastele spetsiaalseid konkursseksameid ja valisid spetsialiste 
alles nende eksamite põhjal. Ülikooli astumiseks tuleb sooritada 5—7 
eksamit, esimese astme lõpetamiseks samuti 4—6 eksamit. Ülikooli 
teise astme lõpetamiseks on vaja kirjutada dissertatsioon ja  see min
gi ülikooli juures kaitsta. Dissertatsioon on sageli kirjutatud inglise 
keeles. Kaitsmine on küllalt keeruline ja aeganõudev protseduur. Oma 
sisult ja  mahult vastab Jaapani doktoriväitekiri meie kandidaadiväite
kirjale. Mingeid palgaeeliseid teaduslik kraad ei anna. Kuid kraadiga 
spetsialiste võetakse eelistatult tööle kõrgema palgaga kohale.

У Jaapanlaste  üliõpilasrahutused möödusid rahulikumalt kui mujal. 
Üliõpilaskonnas on aga ka praegu mitmesuguse orientatsiooniga rüh
mitusi, nende hulgas ka anarhistl ike ja terroristlike vaadetega noori. 
Diskussioonid toimuvad praegu peamiselt üliõpilaste omavahelisel ta 
semel, aga võivad minna ka veriste kaklusteni. Lehtedes teatati möö
dunud aasta lõpul näiteks kahe üliõpilase tapmisest mauistlikult mee
lestatud tudengite grupi poolt. Kraadiga üliõpilaste kooli õppuritel aga 
pole enam aega niisuguste asjadega tegelda. Nemad teevad tõsist ja  
vastu tusr ikast tööd.

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperimentaalfüüsika kateedri juhata ja

Koondvõistkonna kandidaadid
lelt. Nii tohutult venitada ja tühja 
lava näidata  pole sünnis. Spordi- 
meedikute neljast tütarlapsest koos
nev agitbrigaad esitas kompositsi
ooni «Minu revolutsioon». Seejärel 
A. Gaidari nukunäidendi «Sõjasala- 
dus» ja V. Majakovski «Lutika» 
instseneering. Kolm suurt ja  pinge
list jälgimist nõudvat asja hakka
sid tasapisi üksteist sööma, kuigi 
üksikult võttes mõjusid hästi.  Arsti
del oli tegu valgustusega n ing v a 
hepeal tuli siluett-teatrit jälgida.

Parim esinemine arstide kavas 
oli V. Paljaku koostatud ja loetud 
põimik «Aastaajad» A. Suumani 
luulest. Hästi valitud luuletused ja 
meeldiv esitus olid jällegi kä ttesaa
davad vaid eespool istujaile, sest 
saalis hakati juba väsima. E t ars t i
teaduskond on paljurahvuseline, 
kuulis sel õhtul läti-, leedu-, ukrai
na-, tadžiki-, gruusia- ja  venekeel
set laulu. Enamik kahjuks küll ig a 
õhtuse ühiselamulaulu tasemel. 
Lauljatest jäid rohkem kõrva ja 
meelde kvartett  (gruusia laulud) ja 
omapärase kitarrimängum aneeriga 
tadžiki noormees Ahmed Umarov. 
Iluvõimlejatelt oli kava «Mustlane» 
ja  20-liikmeliselt arstiteaduskonna 
meeskoorilt kaks laulu. Kõike üles 
lugeda ei jõua, ilmselt veendusite 
isegi, et kvanti teedilt lõid arstid 
kõiki.

Lõpuks jääb veel loota, et sügisel 
taidlusega niisama agara l t  tegel
dakse ja et saalitäis pealtvaatajaid  
hakkab traditsiooniliselt selle kon
kursi juurde kuuluma.

MARICA ALAKÜLA

Klubis
Reedel, 19. mail kl. 19 ja 21 

Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri 
etendus «Hamleti laulud».

Laupäeval, 20. m ail kl. 20 spordi- 
show.

Pühapäeval, 21. m ail kl. 20 an 
sambel «Suuk» ja  disko.

Esm aspäeval. 22. m ail kl. 20 klubi 
nõukogu koosolek.

TÕSTMINE (2 . -4 .  juunil T a llin n as).
Viktor B ušla jev  (spordim ed. 111), Vik

tor A leksejev (spordim ed. I ), Boriss 
Janovski (spordim ed. I ), A leksander  
Tammert (KKT IV), Vahur Vares (KKT
III).

SPORTVÕIMLEMINE (2 2 .-2 5 . juunil 
T allinn as).

Aivar Kuusik (ravi I II), Jaanus Pärt- 
las (füüsika II), Andres Lindvere 
(KKT II), Avo Rattasepp (KKT I).

KERGEJÕUSTIK (2 5 .-2 7 . juunil Tar
tus, teatejooksud 27. mail T a llin n as).

Priit Ligi (ajaloo II), Ü lle  Järvoja  
(farm. IV ), Eero V asar (ravi I II), Ser
gei Arefjev (spordim ed. V I), Kaidu 
M eitern (spordim ed. V I), Mark Kuz- 
netski (spordim ed. I II ), Aleksandr P a v 
lov (spordim ed. III), Aija Broca (sporr 
dim ed. II), N adežda Ignatjeva (spor
dim ed. II), Sau lius Lukošius (spordi
m ed. II), Jelena Suhhanova (spordi
med. I), M aie K alle (b io l.-geogr. IV), 
Maret K alle (b io l.-geogr. IV), Jaak P a
lum ets (b io l.-geogr. II), Jürgen Ligi 
(b io l.-geogr. I), Kaja Orav (filo loogia
IV), Kai K iisler (filo loogia  I), Tiina Le
lov  (keemia IV), V ello  Akel, Irma 
H einm ets, Toom as Klaup, M are Miki
ver, Gennadi O rganov, Roland Rahnu, 
Rein Raspel, Toivo Rikberg, Peeter Ro- 
m anenkov, Märt S in ivee, Aleksander 
Tammert (kõik KKT IV), Aivar H aan,

Selgusid Iilföpilasmeistrid
Eelmisel pühapäeval toimusid 

Eesti kõrgkoolide meistrivõistlused 
orienteerumises. Onkoloogiadispan
seri ars t N. Viirsalu oli Elva lähis
tele planeerinud huvitava raja. Dis
tantsi põhiosa lubas suurt kiirust, 
kuid lõpp oli tehniline ja  seal pidid 
jalad pead järg i ootama. Ülikool oli 
parim võistkondlikult ja  ka indivi- 
duaalvõidud tulid meile. Kahjuks 
jä i nooremate kursuste orienteeru
jate  osa heas esinemises väikseks.

Naiste 4,6 km rajal oli 11 kont
rollpunkti. 1. S. Käärt 35,48 (KKT 
IV), 2. Ü. Annusver 36,45 (EPA), 
3. L. Korem 39,49 (TPI) . . .  6. A. 
Gross (mat. IV), 7. M. Oja (ajal. 
IV), 8. M. Annus (ravi I). Mehed 
(8,5 km, 16 KP) 1. A. Samson 
47,13 (füüs. V), 2. Toomas 51,12 
(EPA), 3. M. Ots 54,32 (TPI) . . .  
8. T. Pan i (geol. IV), 9. G. Kekš- 
ta g  (spordimed. I I I ) .

AGO SAMOSON

Jevgen i Jessin , H annes K aljujärv, Iile  
Kukk, Jaak Liivandi, Urm as M ust, Tiiu 
Päid, Toom as Rosenberg, Mati Tolmov, 
K ersti Toode, V illem  S avvi, M aire Vakk 
(kõik KKT III ), Gennadi Bezrodnov, 
Ivar H anvere, Enn K erge, O lga Kostap, 
Peeter Kukk, Riho Meri, Irja N ikolaie- 
va. H eino S ildala , Irina Stehhina (kõik 
KKT II), Neinar Seli (KKT I), Koidula 
Jakobson (m ajanduse III), Andres Mar
ga (m ajanduse 111), Viktor Lääts (m a
tem . IV), Tiiu U ibo (m atem . II), Too
m as Lepikult (m atem . I), Kaia Rannap 
(m atem . I), Siiri Schm idt (õ ig u se  I),

JALGPALL (eelvõ ist!, juunis-juuH s, 
fln aa lvõ istlused  17,—20. aug . P ärnu s).

V assili Lašek (ravi IV), V assili Roi- 
ko (ravi II), V irgis BriÜs (spordim ed. 
V ), K onstantin Lazaridi (spordim ed. 
V ), E g lis  Straus (spordim ed. V ), M ih
hail Horošuhha (spordim ed. IV). Leon 
Zahharjan (spordim ed. IV ), Juri K oles
nikov (spordim ed. I l l ) ,  A leksei Malii 
(spordim ed. III), A leksandr Puškarjov  
(spordim ed. III), Ahmed Um arov (spor
dim ed. III), Anatoli Kogan (spordim ed, 
II), V itali Kogan (spordim ed. II), Ib
rahim M uhtšin (snordim ed. I), Valeri 
Zlatin (KKT III), Tarmo Kajandi (KKT 
II), Andres Ulp (m ajanduse V ), Aivar 
K allam  (m ajanduse I).

Spordiklubi

Rühm-
voimlemine

Maipühade eel pidasid kõrgkoo
lid maha hooaja viimase võistluse 
rühmvõimlemises.

TRÜ I võistkond (treener L. 
Jaanson) tuli 35,65 punktiga tei
seks TPedI (36,55 p., L. Leius) j ä 
rel. Kolmas oli EPA 32,55 p. (E. 
Varendi) , neljas TPI, viies ERKI, 
kuues TPedI II, seitsmes TRÜ II 
(R. Linkberg) ja  kaheksas TRÜ III 
(H. Siiak).  TRÜ I võistkonnas olid 
Rutt Aguraiuja, Sirje Allik, Helle 
Keek, Marju M artma, Laine Nuka 
ja Tiiu Tikk. Sam as toimunud sõp
ruskohtumise «Kalevit» esindanud 
TRÜ spordiklubi ja  Helsingi «Kot
ka» (TUL) vahel võitis 18,2 punk
tiga vastaste  17,6 vastu meie nais
kond,

MAIRE VAHE

Vaatasin oma kursusejuhenda
ja tööplaani ja leidsin, et nõr
gim lõik selles on kasvatustöö 
ühiselamus. Asusin selle taseme 
tõstmise eest otsustavasse võit
lusse. Edu on olnud tohutu, loo
dan, et see leiab peatselt ka vää
rikat äramärkimist.

A lgul oli pisut harjumatu õh
tul tütarlaste tuppa minna. Mõ
nikord oli seal noormehi ees. Kü
lalisi. Sain aga mõnusa jutuga  
peagi piinlikkusest üle ja tavali
selt nooremate närvid ei pida
nud vastu. Nad lahkusid, aga 
mina jäin. Ah millest ma vest
len? Kõigest. Alustan lühiüle
vaatega ajalehtedest, käsitlen 
noorsooliikumist välismaal, siis 
libisen üle moodidele, sealt ku
linaariale. Olen võrdselt tugev 
kõigil aladel, sest ilma tõhusa 
ettevalmistuseta ma vestlema ei 
lähe. Olen oma kursuse neidu
dele antikvariaadist ostnud 
сBurdasid», võileibade raamatu, 
tS inu  laps» ja teisi käsiraama
tuid. Abi on sageli olnud päris 
konkreetne. Näiteks tahtis Malle 
hakata kartulijahust sousti tege
ma, ütlesin kohe, et see ei kõl
ba. Maie tahtis auku oma sukk
pükstes (nõnda vist kutsutakse 
ülalt kokkukasvanud sukki) üle- 
ääre kinni ajada, tegin selle väi
kese töö ristpistes ära ja asi sai 
korda. Väga kasulik oli koostöö 
Hellega, kellega koos kordasime 
ladina keelt. Oli, sinder, endal
gi hakanud juba ununema. Nõn- 
ia arendab seesugune kasvatus
töö ühiselamus m itte ainult üli
õpilasi, karastades neid karmiks 
eluvõitluseks, vaid ka kursuse
juhendajat ennast. Muidugi, tea
tud raskusi ju on — aeg jääb 
napiks, kodus ei saa üldse enam 
olla ja loenguil kipub niihästi 
mul kui ka tüdrukutel uni pea
le. Aga raskused ju selleks on
gi, et neid ületada.

Ühel õhtul aga olid kõik tü
tarlaste toad nagu kokkuräägi
tult lukus. Imelik! Olin sunnitud 
lahkuma.

Ühiselamu välisukse juures 
piirasid mind sisse tundmatud 
noormehed, jopikraed üles tõs
tetud. Üks neist astus mulle oht
likult lähedale ja ütles:

«Kui sa, vana tõhk, siin veel 
igal õhtul ringi kooserdad 
siis . ..»  ja pani ilusa valge ru
sika mulle nina alla.

Aga vaevalt see mind peatada 
suudab. Täna lähen jälle: Mare 
on täielik käpard, ei saa kuidagi 
kardinaid akna ette.

Venia legendi
25. mail kell 14.15 toimub füüsi

kahoones Tähe 4 aud. 415 eksperi
m entaalfüüsika kateedri dots. kt. 
Ando O tsa loen g  «Tsinksulfiidt 
värvidefektide m ikrostruktuurist».

Prof. VELLO PAST, 
füüsika-keem iateaduskonna  

dekaan

D ots. kt. Jaan Lellepi loeng «Mõ- 
ningaid katastroofide teooria a s
pekte» toim ub 29. mail kell 16.15 
V anem uise tän. 46, ruum 131.

Prof. ÜLO LUM ISTE, 
m atem aatikateaduskonna  

dekaan

Külas oli 
Vello Vare

1 2 . m all kohtuti vanas kohvikus 
ENSV Tsiviilkaitse S taabi ülem a, Nõu
kogude Liidu 49. sõ ja teaduste  doktori 
kindralm ajor Vello V arega. K uulajateks 
olid ülikooli õigusteaduskonna kolme 
esimese kursuse üliõpilased. Küsim uste 
ring  hõlm as selle sa jandi sõjasündm u- 
si, k indrali enda elukäiku ning tegevust, 
k aasa ta  sündm usi ja  nende tagam aid . 
Tudengid kasu tasid  a k t i i v s e l t  e ra
kordset võim alust oma teadm iste tä ien
dam iseks ja  uudishim u rahuldam iseks.

ANDRES ARRAK

T*na Ilmub ka venekeelne a ja le h t

TOIMETAJA kt. V. SOOTAK

«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»} 
Орг^н парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidem anni nim. trükikoja trükk, 
TartM, Ülikooli 17/19. III Üksiknumbril
hind 2 kop. Teil. nr. 2348. MB-03941,



Võistlesid sanitaarsalgad
28. aprillil kilehallis toimunud 

sanitaarsalkade võistlustest võtsid 
osa kõik 14 salka. Kontrolliti prak
tilise tegutsemise ja  kannatanu 
abistamise oskust tuumakahjustuse 
ja keemilise saastumise kolletes. 
Pingeline konkurents jätkus elusta
mise oskuse, individuaalsete kaitse
vahendite kasutamise, rivilise e tte
valmistuse n ing teoreetiliste tead
miste kontrollimisega. Kohtunike 
kolleegium märkis ära üldiselt head 
ettevalmistatust.

Parimaks osutus majandusteadus
konna sanitaarsalk  nr. 7 (koman
dör E. Pajo, juhendav arst D. Kul- 
deva). Teise koha saavutas  füüsi- 
ka-keemiateaduskond (salk nr. 4, 
komandör E. Kask, juhendav arst 
K. Kull). Kolmanda koha hõivas 

bioloogia-geograafiateaduskond

(salk nr. 3, komandör M. Võrk, ju 
hendav arst I. Šeffer).

Peakohtunik J. Seeder osutas lii
ga suurele erinevusele esimestele ja 
viimastele kohtadele tulnud võist
kondade vahel. Kui võitnud salgad 
said vastavalt 79,85 ja 100 karis- 
tuspunkti , siis viimastele kohtadele 
jäänud salgad nr. 10 (matemaatika- 
tead., komandör K. Kolk) ja nr. 2 
(filoloogiatead., komandör V. Tar
ve) said neid 211 ja 213. Selline 
suur erinevus pole tingitud mitte 
võistlustest, vaid viimaste san i taa r
salkade tagasihoidlikust praktilisest 
ja  teoreetilisest ettevalmistusest 
(õppusi alustati neis rühmades pla
neeritust tunduvalt hiljem).

18. mail esindas majandusteadus
konna sanitaarsalk nr. 7 TRO-d 
ülelinnalistel võistlustel.

KALJU PAJU

Teoreetilise bioloogia kevadkool
Kolm aas ta t  tagas i võidupüha eel kogunes rühm bioloogiaüliõpilasi 

Rutjale, Põhja-Eesti kaunisse paika, et läbi viia teoreetilise bioloogia
I kevadkool. Eesmärgiks oli sundimatus õhkkonnas koos mõne õppe
jõu ja uurimisinsti tuudi teadlasega arutleda bioloogia teatava vald
konna teoreetilisi probleeme, kriitiliselt analüüsida erinevaid hüpo
teese, leida nende tugevaid ja  nõrku kohti n ing  proovida oma joudu 
uute teoreetiliste seisukohtade formuleerimisel ja  mudelsüsteemide 
konstrueerimisel. Selle üritusega pandi alus elujõulisele traditsioonile.

Tänavu 6.—9. maini toimus Viljandi rajoonis Tipul, ülikooli bioloo
gide praktikabaasis juba teoreetilise bioloogia IV kevadkool, seekord 
teemal «Teooria ja spekulatsioonid molekulaarbioloogias». Kooli o rga
niseerisid ÜTÜ molekulaarbioloogia ja molekulaargeneetika ning teo
reetilise bioloogia ring koos ELUS-i teoreetilise bioloogia sektsiooniga. 
Osavõtjate arv ulatus ligi 60-ni. Esindatud olid kõik molekulaarbio- 
loogilise uurimise töörühmad Eestis, nii et seda üritust vpiks votta 
isegi Eesti molekulaarbioloogide I konverentsina. Teadlastega ühises 
arutlusringis istusid üliõpilased ja oli keskkooliõpilasigi. Käsitleti kro
mosoomide molekulaarstruktuuri, molekulaarse äratundmise ja  inter
aktsiooni, valgusünteesi ja  ensümaati lise katalüüsi mehhanismi, geeni- 
aktiivsuse regulatsiooni, morfogeneesi, molekulaarse evolutsiooni jm. 
probleeme. Puhkeõhtul vaieldi tõsiselt ilu ja  moraali üle teaduses.

Kõnesolev kevadkool on üliõpilaste hulgas märksa populaarsem kui 
ÜTÜ traditsioonilised töövormid ning stimuleerib silmatorkavalt nen
de teaduslikku ja organisatoorset aktiivsust. Kohalolnud teadlased 
imetlesid ürituse mastaapi ja  korralduse ladusust ning hindasid kõr
gelt selle teaduslikku taset. Kevadkooli traditsiooni jä tkamist peeti 
erakordselt vajalikuks.

MART VIIKMAA, 
geneetika ja  tsütoloogia kateedri 

vanemõpetaja

V astavalt komsomolikomitee al
gatusele n ing väljakujunenud tr a 
ditsioonile võtavad kõik I kursuse 
üliõpilased osa suvemaleva tööst, 
mida tehakse deviisi all «Iga TRÜ 
üliõpilane on ka Tartu linna koda
nik».

1978. a. suvemalev töötab kahes 
vahetuses: I vahetus on tööl 10. 
juulist kuni 18. augustini (6 näda 
lat), II vahetus 1. augustis t kuni
25. augustini (4 nädala t) .  Tänavu
aastased objektid on Tartu ehitus-

Hei, suve- 
malevlane!

trust,  TRÜ ehitusjaoskond, õllete
has, konservitehas, plastmasstoodete 
katsetehas, «Kooperaatori» Tartu fi
liaal, kommunaalmajanduse kombi
naat,  Tartu REV, Kääriku (Valga 
KEK), Elva sovhoos, Tartu metsa
majand, mööblikombinaat, TRÜ bo
taanikaaed, TRÜ vastuvõtukomis
jon, TRÜ raamatupidamine.

Peagi lõpeb rühmade komplektee
rimine. Nimekirjad on välja pan
dud peahoones teadete tahvlil. 
Mõistagi tuleb ette mõningaid muu
datusi nimekirjades. Sellepärast on 
palve, et kõik jälgiksid reklaami. 
Suvemaleva staabi vastuvõtuajad 
on m ärgitud  teadete tahvlil. P re 
tensioonidega üliõpilasi ootame veel 
maikuu viimaste päevadeni. Juuni 
alguseks on rühmade lõplikud ni
mekirjad kinnitatud. Et keegi ei 
jääks malevast eemale, palume 
ühendust võtta nii suvemaleva 
staabiga kui ka oma rühma koman
döriga, kui juba rühmas oled. See 
kergendab vastastikust tööd.

Töösuvi on toredaks sisseelami
seks üliõpilasellu, ettevalmistuseks 
tulevastele EÜE-suvedele.

Peatse t kohtumist suvemalev-78 
avapeoll

OLAF LUKK,
TRÜ suvemaleva komissar

Suvemaleva
avapidu

on 27. mail kl. 20 noortemajas 
«Sõprus». Tantsuks TRÜ kohviku 
ansambel. Disko.

Komsomolikroonika
#  ELKNÜ TRÜ komitee koosole

kul 23. mail kõneles sekretär Kalle 
Liiv ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
III pleenumist, kus arutati linna 
kommunistlike noorte ü'.esandeid 
johtudes sm. L. I. Brežnevi kõnest 
ÜLKNÜ XVIII kongressil.

& Seoses ülikooli lõpetamisega 
vabastati EÜE sektori juha ta ja  ko
hustustest Mart Raik.

^  ELKNÜ TRÜ komitee sekre
täri asetäitjaks ideoloogilise töö

alal kinnitati Madis Kallion.
& Räägiti suvemalevast: komp

lekteerimine edeneb hästi.
*  ELKNÜ KK ja ELKNÜ Tartu 

LK aukirju taotleti ülikooli lõpeta
vatele komsomoliaktivistidele.

#  Arutati õigusteaduskonna III 
kursuse üliõpilase Rein Langi eba- 
väärikat käitumist ja karistati teda 
valju noomitusega, mis kantakse 
arvestuskaardile.

Lõppes veel üks tõlkevõlstlus
Tänavusele, järjekorras kaheksandale TRÜ tõlkevõistlusele saabus 

vahendusi inglise, saksa, soome, vene, rootsi, leedu, jaapani ja hiina 
keelest. Tööde koguhulk (18) oli viimaste aastate suurim ja ka tase 
rõõmustavalt hea.

Zürii (koosseisus A. Vaimet, U. Lehtsalu, A. Kaalep, P. Torop, J. Tal- 
vet, konsultantidena P. Nurmekund, M. Loodus, M. S i r k e l I .  Mulla
maa) andis tõlgetele järgmise hinnangu:

/  auhind — JUTA RÜNK, inglise fil. I  k. ( tõlge inglise keelest: 
M. Sparki novell «Oleks te näinud seda kaost»).

1 auhind — ÜLLE M ASING, saksa fil. I l l  k. (tõlge saksa keelest:
E. Т. A. Hoffmanni novell «Rüütel Gluck»).

II  auhind — MATI SOO, kaugõppe inglise fil. IV  k. (tõlge inglise 
keelest: S. Jacksoni novell «Loterii»).

I l l  auhind — LYA OLL, inglise fil. I II  k. (tõlge inglise keelest: 
J. Weidmani novell «Lahkumine»).

, III auhind — EEVI KÄRDLA, eesti fil. I l l  k. (tõlge soome keelest: 
T. Pekkase novell «Kuldmünt»).

Ergutusauhinnad
— EEVA VIIRA, saksa fil. IV  k. (K. Tucholsky novell «Kunst 

valesti reisida»).
— M ALLE ORG, inglise fil. IV  k. (A. Christie jutustus «Õnne

tus:»).
— PILLE AAV, saksa fil. II k. (K. Siesicka novell «Tüdruk päi- 

kesevarju all»).
— ANU UUSTALU, eesti fil. I l l  k. (V. Huovise lühijutud).
— EDAKAI SIMM ERM ANN, eesti fil. I l l  k. (E. Kilpi luuletused).
— VIRVE RAAG, eesti fil. IV  k. (T. Danielssoni «Muinasjutt suu

rest sõnade limiteerimisest»).
— BIRUTE ZELVITE, eesti fil. I l l  k. (R. Lankauskase novell 

«Üksinda avamerel»).
— ENN VELDI, inglise fil. V k. (tõlked jaapani ja hiina keelest).

««Loomingu» Raamatukogu» eripreemia parima vahenduse eest nõu
kogude rahvaste kirjandusest saab BIRUTE ZELVITE.

ÕNNITLEME!
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Nii me tuleme. Kirev kolonn otsaga juba Tamme s taa
dioni ovaalile jõudmas. Spordipidu hakatama. Peopere- 
mees Uno Sahva kõige ees väge juhatamas, Iipukandjad- 
pil limängijad kannul ja  siis me ise. Tervelt kahe ja poole 
tuhandekesi. Või kes seda täpselt teabki. Ühe kõrvaltuudis- 
ta ja  tähenduse järgi sai esimeste raudteesilla alt läbi jõu
des kolonni saba alles Riia mäel akadeemiast mööda. 
Nõnda algasime. Ees veel . . .  Aga sellest sõna ja pildi 
vahendusel juba 4. lk.

Eduard SAKI fotod



TRU 
nõukogu

Aprillikuu koosolekul 28. kuupäe
val kuulati ä ra  eriõpetuse kateedri 
juha ta ja  kt. polkovnik J. Malikovi 
ülevaade üliõpilaste sõjalise kasva
tuse olukorrast käesoleval õppeaas 
tal. Seniste ülesannete täitmisega 
on hästi hakkama saadud, sisaldas 
see ju ka uutele õppeplaanidele üle
minekut. Edukalt õpitakse arsti-, 
füüsika-keemia-, majandus-, m ate
maatika- ja õigusteaduskonnas. Kol
me esimesena nimetatud teadus
konna üliõpilaste osavõtt eriõpetu
sest on igati korralik, samuti ei ol
nud pretensioone bioloogia-geograa- 
fiateaduskonnale. J. Malikov mai
nis aga, et palju puudumisi on ke
hakultuurlaste!, filoloogidel ja a ja 
loolastel, samuti matemaatikute IV 
kursusel ja  juristide III ja  IV kur
susel. Alati ei peeta kinni käskkir
jast,  mis ei luba eriõpetuse päeval 
korraldada mingeid muid, sõjalist 
õpetust segavaid üritusi. Puudulik 
on seni veel kateedri majanduslik 
baas.

Ettevalmistusest uute üliõpilaste 
vastuvõtuks kõneles vastuvõtuko
misjoni tänavune sekretär dots. 
A. Jents. Teaduskondades on kind
laks m äära tud vastuvõtueksamite ja 
ainekomisjonide liikmed, samuti teh
niline personal. Koos organ isa ts i
ooniliste küsimuste lahendamisega 
hakati hoolt kandma ka propagan
da eest. On trükitud vastavad tea t
mikud, müürilehed. Teaduskonnad 
on korraldanud abiturientidele lah
tiste uste päevi, on külasta tud koo
le, läbi viidud olümpiaade jm. M a
jandus-, ajaloo-, õigus-, m atem aa
tika- ja  arstiteaduskond on mõnin
gal määral tegelnud ka töölisnoor- 
tega. Omamoodi reklaamiks on kõik 
ajakirjanduses ülikoolist ilmuvad 
kirjutised. Ajakirjanduse abi oleks 
aga  vaja veelgi laialdasemalt kasu
tada. Mõnevõrra tagasihoidliku
maks on jäänud raadio ja televi
siooni osa ülikooli tutvustamisel.  
Tänavu võetakse TRÜ-sse vastu 
1480 üliõpilast 24 erialale. Ule pika 
aja saab jälle õppida ka prantsuse 
keelt (8). ' Kaugõppeprorektor 
V. Haamer kõneles mittestatsionaar
sete eriharude komplekteerimisest. 
Avalduste vähesuse tõttu  tuleks 
kaaluda vastuvõttu veel mõnedele 
vene õppekeelega erialadele.

Töökaitse ja  ohutustehnika olu
korrast ars titeaduskonnas kõneles 
prof. E. Vasar ning füüsika-keemia- 
teaduskonnas prof. V. Past. Kaas- 
aruande esitas ohutustehnika inse
ner A. Punnar. Mainitud teaduskon
dades on olukord paranenud. Kõik 
töötajad on nõuetekohaselt ins tru
eeritud ning käivad perioodiliselt 
arstlikul kontrollil. Puudulikult toi
mub väljaõpe aga ohtlikel töödel. 
Pole ka kõiki kohapealseid töö- 
kaitsealaseid juhendefd. Tunda an 
nab varustuse lünklikkus: ei jätku 
pehme kiirguse dosimeetreid, eri
riietust, kaitsevahendeid jm.

Kõikide arutuse all olevate küsi
muste kohta võeti vastu üksikasja
likud otsused. Töökaitse ja  ohutus
tehnika olukorra parandamiseks 
peab jälgima, et ei alustataks tööd 
uutes ja  rekonstrueeritud laboratoo
riumides enne, kui seda on kontrol
linud vastav  töökaitse komisjon. 
Tuleb tellida eririietust ja kaitseva
hendeid vastavalt normidele, hoida 
tuleohtlikke ja mürkaineid v as ta 
valt eeskirjadele, mõõta valgustust 
ja  m aandustakis tus t seda v a java
tes ruumides jne.

Koosolekul hääletati professori 
teadusliku kutse taotlemise poolt 
bioloogiadoktor P. Kõrgele ja 
dotsendi teadusliku kutse taotle
mise poolt J. Kaitsale, A. Susile,
J. Vainule, A. Isotammele, K. 
Velskrile.

Õppetehnika ja  -metoodika teenistus
1973. a. sügisel ühendati rektori käskkirjaga ülikooli õppetehnika ka

sutamisega seotud struktuursed osad ühtseks õppetehnika ja -metoodi
ka teenistuseks.1 Teenistus, mille juhata jaks on selle asutamisest peale 
Toivo Madise, seob omavahel õppetehnika osakonna, tele-kino-fotola- 
boratooriumi ja  metoodikakabineti. Kuigi igal osakonnal on omad funkt
sioonid ja taotlused, on lõppeesmärk ometi üks — õppeprotsessi tee
nindamine, selle näitlikustamine ja abistamine.

«Sisuliselt peaks tehnikaosakonna töö hõlmama kogu ülikooli,» ütleb 
osakonna juhata ja  Voldemar Kiis, mees, kes ülikoolis töötanud roh
kem kui 25 aastat.  Õppetehnika osakonna ülesanneteks on üldkasuta- 
tavate_ õppevahendite valmistamine, täiustamine, remontimine ja  lae
nutamine, samuti õppetehnika teenistuse hoolduses olevate stuudiote 
ja laboratooriumide tehniliste seadmete täiustamine ja remontimine. 
Ühtekokku vajavad hoolt 87 kinoprojektorit, üle 300 diaprojektori ja  
magnetofoni ning hulk teisi tehnilisi vahendeid. Olgu öeldud, et töö
gruppi, kes kogu seda tehnilist aparatuuri hooldab, kuulub vaid 7 ini
mest. Kui 1960-ndatel aastatel oli ülikoolil umbes 80 «Leti» tüüpi d ia
projektorit, siis tänaseks on nende arv kasvanud nelja-, magnetofoni
de osas koguni kümnekordseks. V aatam ata  sellele ei ole õppetehniline 
baas TRO-s siiski küllaldane ega ajakohane. Põhiprobleem on tehni- 
fitseerimiseks kohaste õpperuumide vähesus. Ruumipuuduse tõttu  on

Dots. Johannes Tammeorg demonstreerib ravimtaimi valgustahvlil .

tänaseni s isustamata tehniliste vahendite kabinet ja  üles panemata 
näitlike töövahendite ekspositsioon, õppetehnika osakonna ülesannete 
hulka kuulub ka auditooriumidesse uute seadmete paigaldamine je  
nende korrashoid, samuti majandusküsimused. V. Kiisi unistuseks on 
tegelda unikaalse aparatuuriga, aga paraku peab pahatihti valmista
ma hoopis mööblit, tahvleid ja kardinapuid auditooriumidele, paigalda
ma projektoriekraane jne. Osakonna otsese hoolduse all ja  teenindada 
on helistuudio, 2 lingvafonikabinetti, foneetika õppelaboratoorium j* 
paljundusbüroo.

Helistuudios, mis põrandapinna suuruse jä rg i  on stuudio ainult ni
me poolest, toimuvad stuudiotunnid ajakirjandusüliõpilaste^ ja  õppe
materjalide lindistamine võõrfiloloogidele. Siin monteeritakse ja pal
jundatakse saatemuusikat võimlejatele ning hoitakse korras fonoteeki, 
kus on salvestatud kõik tähtsam ad üleülikoolilised sündmused. Viimasel 
ajal on töökoormus veelgi suurenenud: linti tuleb võtta ka kõikide väi
tekirjade kaitsmised. Ka ülikooli aula helitehnilisi seadmeid hoiab kor
ras tehnikaosakonna töögrupp.

Õppetehnika osakonna meistrimeeste ehitatud on õppekompleks võõr
keelte ja tehniliste õppevahendite õpetamiseks, õppekompleksi kuulu
vad õppefoneetika laboratoorium, inglise ja  saksa filoloogia üliõpilas
tele iseseisvaks tööks fonomaterjalidega ja lingvafonikabinetid ЯЛ-24М 
ja ЛК-70. Esimene kabinet on täiustatud kohtmagnetofonidega, kino
filmide ja  diapositiivide demonsteerimisaparatuuriga pimendamata 
ruumide jaoks jne. Samas kabinetis toimub ka võõrfiloloogide erialane 
õppetöö: siin saab efektiivseks keeleõpetuseks maksimaalselt kasutada 
audiovisuaalseid vahendeid. Portatiivse kabineti ЛК-70 baasil tehakse 
sünkroontõlkeid ning õpetatakse võõrfiloloogidele tehnilisi õppevahen
deid. Tehniliste vahendite kabinetis on võimalik tutvuda mitut tüüpi 
diaprojektorite, kinoprojektorite, optilise tahvli, magnetofonide ja  muu 
õppetehnikaga. Kabineti baasil õpetatakse tehnilisi vahendeid defekto
loogia ja võõrfiloloogia osakondade üliõpilastele. Siinse õppetehnikaga 
on tutvumas käinud ka tulevased ajaloolased ja matemaatikud.

Paljundusbüroo sai bürooks alles 1976. aastal,  kui lisaks varem ole
mas olnud inglise päritoluga paljundusaparaadile «Rank Xerox 660* 
saadi NSV Liidus valmistatud aparaa t «Rotatsioon-elektrograaf». Vii
mase suuruse tõttu oli tarvis ehitada ka praegune uus tööruum. Ka
hele paljundusaparaadile lisandus peagi kolmas — jaapani «Canon», 
mis töötab küll kõige kiiremini, kuid oma kapriissuse ja töökindlusetu- 
se tõttu ka kõige harvemini. Hoolt ja  osavat kätt nõuavad kõik 3 kal
lihinnalist aparaati. Mõlemat jätkub küllaga Ülo Kaasikul, tänu kellele 
tänaseks on saadud õppematerjale tõmmistena paljundada üle 4 000 000 
eksemplari.

t Mõni aeg tag asi «Edasi» toim etuse vestlusringis, kus aru tlu se  all o!ld 
nüüdisõpetuses kasu ta tavad  riisi- ja ta rk v ara  (senini tehnilise õppevahendi ja  
inform atsiooni-infokandia nime all tun tu d ) probleemid, tehti ettepanek asendada 
seni käibel olnud term in teenistus  selleks kohasem a talitusega.

MAIRE ÜTT
(Järgneb.)

Sisu ei muutu. 
Kui muudaks vormi?

VARJE SOOTAK

Ohutustehnika järeleksam toimub
29. mail keemia ringauditooriumis
— neile, kes on eksamil läbi kuk

kunud või
— kes pole veel eksamit soorita

nud;
— kõigile suvemaleva liikmetele, 

kaasa arvatud ka mitteehitus- 
rühmade liikmed.

Need üliõpilased, kes eksamit 
soodta ,  malevasse EI PAASE!

ei

«. . .  ja  kolmas, mis polegi pärisreklaam , vaid hoopis suitsetam iskeelu 
silt sigaretiautom aadi kõrval.»

(A. A lliksaar «O otesaalis»)

Käed karmanis, tossav sigaret suunurgas, seisab tudeng peahoone 
kella all. Tuleb tu ttav  ette, mis? Ja samal ajal tunneb_ see noormees 
kindlasti uhkust oma kõrge staatuse üle — ta on ju üliõpilane, pealegi 
Euroopa ühes tuntumas ülikoolis. Niisamasuguse hingekõditava uhku
sega astub ta iga päev kuue samba vahelt peahoonesse. Pilk kellale: 
loengu alguseni on jäänud veel kümme minutit. «Teeme tobi või?» 
küsib ta sõbralt.

Stopp! Kuhu on nüüd siis jäänud see uhkus, kuhu kadus austus 
meie tarkusekantsi vastu? Kui suitsupilvesse, siis pole sõnal ’austus’ 
küll mõtet — haihtub liiga kiiresti.

Ei söanda kedagi hakata veenma ä la: jä tke suitsetamine maha, ni
kotiin on väga paha jne. jne. Selle harjumuse kahjulikkusest on rää 
gitud aastakümneid, räägitakse tulevikuski. Kõigest hoolimata kasvab 
suitsumeeste (ja -naiste) arv iga aastaga.

Kuidas aga meeldiks teile peahoone kella kohal rippuv loosung «Tu
bakas massidesse!»?

Niisiis, küsimus pole suitsetamises endas, vaid kehas, kus suitse
tatakse.

Kahjuks näib, nagu taandaks mõnigi peahoone esimese korruse, sel
le maja kõige käidavama osa läbisõiduhoovi tasemele. Vaevalt keegi 
üritab aulas või auditooriumis sigaretti näkku to rgata  — ega me mõ
ned teab-kes ole, ikkagi tudengid! Kuid kas koridorid ei kuulu siis 
ülikooli juurde?

Kui keegi arvab, et eesmärgiks on ehitada peahoonest Potjomkini 
küla turistidele, siis ta eksib. Ühegi külastaja silmis ei kaota ülikool 
mõne suitsumehe päras t kraadigi oma väärikusest .

Ainus «ametlik» suitsetamise koht (ja väga  ebasobiv koht) on kol

mandal korrusel «seminarka» ees (vt. «TRU» nr. 15, 10. mail 1978). 
Paljukurdetud «gaasikambri» tekitavad seal peamiselt raam atukogus 
õppijad. Esimeselt korruselt ei viitsi tudeng oma «vaevatud» keha kol
mandale vedada, lihtsam on samas tikk põlema krapsata  . . .

Kas suitsetamine on keelatud? Aga keelatud ju ongi, selgesõnalised 
sildid on üleval mitmes kohas. Kuid siltide alla, justkui tahaks neid 
parodeerida, kogunevad tudengid loengute vaheaegadel suitsutunde 
pidama. Sellega on harjutud ja  koniurnidki on keelusiltide all kindla 
paiga leidnud. M aas vedelevad suitsuotsad annavad aga tunnistust 
mõne kohaliku Salnikovi äpardunud «vabavisetest» . . .

On proovitud administratiivsete vahenditega, üks käskkirigi knop- 
katati peahoone «loetavaimale seinalehele» — ei aita, sest iga keeld 
toob kaasa alateadvusliku soovi sellest ü!e astuda. Käskkirjade arvu 
suurendamine pole samuti mingi lahendus, see valab vaid oli tulle, 
pealegi oleme me kõik ju kultuursed inimesed!

«Head» suitsetamise kohta pole peahoones veel leitud, ja  ega  nii
pea vist leitagi.

V anas «Eesti entsüklopeedias» seisab: «Suitsetamine, teatavate, ena
masti narkootil iste ainete põlemisest tekkiva suitsu suhu ja kopsudesse 
tõmbamine mõnutunde rahuldamiseks.» Peab siis just peahoone olema 
tolle mõnutunde tekkimiseks ainus ja  vajalik paik?

Ajutise (s. t. kevadise-varasügisese) lahendusena võib kõne alla tulla 
peahoone hoovipealne: kui sinna veel istepinke lisada (ja pidevalt nen
de korrasoleku eest hoolitseda),  peaksid praegu nii kirglikult ülikooli- 
hoone õhku mürgitavad suitsumehed ilusasti ära mahtuma ka sellele 
maalapikesele.

Niisiis jääb vaid üle tagasihoidlik lootus, et vähemalt lugupidamine 
tarkusekantsist tolle (vastupandamatu?) nikotiininälja üles kaalub ja  
alma mater'1 eesruumid puhtana hoiab. Kui prooviks — on see siis nii 
raske?

TIIT MATSULEVITŠ

Lutsi Härmä Piitre järglasi
V itebski kuberm angu L ju ts in i (Ludza) linnast 24 versta  lõuna 

pool asus G erm i fa lvark , siinsete eestlaste keeles H ä rm ä  mõiza. 
M öödunud sajandi esim esel poolel elas siin suurta lu  vabade eest
laste järglane Härmä Piitre. 1848. aastal sündis P iitre peres poeg 
Jaan. Tollal elas samas mõisas vigase jalaga kõrges vanaduses 
nä its ik  Roozja, kes m õistis tohu tu  pa lju  «maalaule». K un i 15. elu 
aastani jä ttis  andekas Jaan H ärm ä Roozja lauludest hea hulga- 
kese m ällu. Isalt hakkas Jaan õppima kandlem ängu.

Siis tu li Jaani rõõmsale noorusajale kurb lõpp: 1863. aastal 
võ ttis H ärm ä P iitre osa poolakate rahu tustest tsaarivõim u vastu  
ja ühes teiste Härmä m eestega langes ju lm a  karistuse ohvriks. 
K õik eestlased aeti G erm i fa lvark ist ja  M õtsaküläst välja. Noor 
Härmä Jaan leidis u lua lust eesti külas, m ille am etliku ks  n im eks  
oli Suurõ 9 Tsäpsi’ (Большие Цяпиши), m ida aga kohalikud  eestla
sed n im etavad tänapäevani Jaaniküläks. Suurlau lja  Härmä Roozja  
kolis esialgu K irbuküllä . Pole teada, ku h u  ta h iljem  rändas.

1873. aastal naitus Härmä Jaan Jakim a K azjo (K azim ir Ja k i
m enko) õe Annõga K irbukü läst. Nende esim ene laps T eklä  sündis 
1874. a. A n n  k in k is  Jaanile kuus poega ja  viis tü tart. Need ei 
toonud aga varandust. Jaan pidi jalgsi rännates otsima  p ä lv in g u t  
(teenistust) isegi Poltaava kuberm angus.

K ord sõitis A n n  teise pojaga, keda tu n ti kõ ikja l P ikä Jaani 
nim e all, kirikusse  p a ta lõ  (pihile). K ir iku  juures varastati Härmä  
Jaani tore hobune ära. T rahviks p id i P ikk  Jaan võõrsil va h e t
pidam ata ko lm  aastat p ä lv in g u  p ä ä l  b u r l a k u h  rasket tööd tegem a  
ja  kogum a isale hobuseraha.

PAU LO P RIIT  VO OLAINE
(Järgneb.) Laulu- ja  kandlemees Jaan  Herma.



Ka jar Pruul

Ohtusselaul
k u i vaibub möll 
all tänaval
ja  taastab kauge taeva palang
end vastasm aja klaasidel
on  kuulda  kuidas keegi valab
v e tt  ringi lillevaasides
ja  veider kü ll
too hõrk idüll
on vä lja  ilm u ta tud  ajast
ja  m uudest alajaotustest
ja  valgeid valgeid käsi sajab
ükshaaval roh tu  laotusest
m in d  haarab hirm
m ind  halvab hirm
on rohi roheline
on rohi m itteroh i

Järjepanu
veid i olen te inud  pa ttu  
na tukene k ir ju tanud  
jooksen  tuu lde lum esattu  
iga õhtu järjepanu

tunnistades käigult teisi 
põgenikke om ist m õtte ist 
ra u ku  lapsi m eh i naisi 
õnnelikke omas m õttes

tahaks küsida kas nem ad  
sam uti ei ta lund  surnuid  
klaasid klaasid tüh jenevad  
täna m a ei küsi kurbus

ko it saab tu led  võbelema  
koban taskust kü lm a vaske  
to itu  sooja paneb ema 
olla hea kas see on raske

Raimu Hanson

Mida teen

Kajar Pruul

Aruanne
juba  tü kem a t aega sõidab keegi 

lohakalt riie ta tud  noorm ees k in d 
lal ajal N  linna raudteejaam a  
p u n k t vä ljub  bussist ju st enne  
õiget peatust ja  ja lu tab  oma 
kindlale kohale sõiduplaani ees 
p u n k t erilist tähelepanu näib te 
m a närvilisis silm is võ tva t reisi
m ine kusagile kaugele koolon 
Ksse kom a L i või koguni Mi 
p u n k t seejärel longib ta  kordu
va lt kassade eest mööda kom a  
vahel seisatades kom a ju s tku i 
m õtleks kom a kas ei või jaa 
p u n k t

M A A R V A N  ET MÕÕDA JA  
MUL ON ÕIGUS JA  N ATU K E  
K AH JU

m a panen tähele ta iga sam m u  
ja  va lvan kom a et ta ei võtaks  
ette m idagi o h tlikku  üm arsulud  
algavad nä iteks ei sõidaks kusa
gile tõesti üm arsulud ' lõpevad  
p u n k t

M A JÄ L G IN  TEDA H Ä ST I  
L Ä H E D A LT  JU BA TÜ K E M A T  
AEG A

Raimu Hanson

Kõik pole kokku unenägu
On lilled, linnud, loomad vanad tu tta va d  — 
ma nende hulgast olen ikka  otsind end, 
kuid  väga harva leidnud, rohkem  kaotanud.

N üüd m eelitab m ind  linn, sest seal on In im est.
K u i on, siis m õnikord m e nurgal kohtum e, 
et ju ttu  ajada (või vahetada m uljeid), 
noh, teate  — elust, ilust, ebailust kah, 
kuid  et m eil pole kom m et p a l j u  salata, 
siis enam asti lihtsalt va ik im e  
ja  jäätist sööme, sigarette suitsetam e, 
silm ad sulgeme, ku i ku sk ilt tu leb öö 
ja  magame, ja  unes näeme, et

on lilled, linnud, loomad igavesti m inu  sõbrad, 
sinu sõbrad, m eie kõigi sõbrad 
ja  loodus räägib lõppem atut ju ttu .
K uid  tavaliselt unenägu ka tkeb  siis, 
ju s t siis, ku i jõuab kä tte  Seletus,

sest kojam ehed pühitsevad  tänavaid  
ja  naabrinaine tilistab budiln iku t, 
ning meie ärkam e ja un istena  küsim e:

K A S  A JA V O O S ON O LEM AS SEE H ETK,
K U S MEIE UNENÄGU M UUTUB P Ä R IS  PID EVAKS?

K aduvik  on ühel pool, 
igavik on teisel.
M ina kardan  
esimesse eksim ist —

see m u  suurim  hirm .
M u suurim  soov on: 
saaksin olla rohkem  
virvendusest, 
saaksin kesta  kauem  
ü ksikhe tkedest.

M ida teen?
Ma defineerin  e n n a s t .  
Eluaeg.
Ü h t  definitsiooni.

Eve Kivipõld

Sõiljale
Kusagil peetakse pidusid.
M inus neid enam  ei peeta.
M inul on ku lunud  pidurid.
Võin ennast kergesti reeta.

K augele-kaugele kihutan.
Tagasi enam  ei tule.
K aua m ind  taga ei tihu ta  — 
keegi ei vaja m u  tuge.

Varsti m u sõidud on lõppenud. 
K äin lihtsalt alla või uppi.
Need, kes m ind  ikka  on lappinud, 
tõ ttavad  endale appi.

Vaino  

Vahingu 

jutud
V. Vahingu ju ttu d es t ei saa 

rääkida ku i te rv iku st. Need peab 
jagam a vähem alt kah te ossa: esi
m esed ilm usid  kogus «Kaemus» 
1972.a. ja  teised kogus «Näitle
ja» 1976. a. Jaotust tingib teoste 
üldine tasem e erinevus, m is vä l
jendub  nii m õttehaardes ja  süga
vuses ku i ka tehnilises m eister
likkuses. Selline p iiritlus aga ei 
toh iks olla liiga range, sest «Kae
muse» parim ad palad võiksid  
niisam a hästi kuuluda  ka «Näit
lejasse», samal ajal ku i viim ase  
m õningad ju tu d , näit. «R etsen
sioon» või «P žebotš» on laadilt 
lähedasem ad pigem  «K aem usele».

Vahingu kohta  on kirju ta tud , 
e t ta  tavatseb  oma kangelaste  
kä itum ise  psühholoogilisi a jen 
deid varjutada. Oma varasem a
tes ju ttu d es  esitab ta kogu sünd
m use tih ti raporti vorm is, see 
jääb ühe p is iju h tu m i k ir je ld u 
seks, aga n iivõrd napiks ja  n.-ö. 
m öödam innes m ain ivaks, et m õ
ju b  narrina ja  paneb narridena  
nägem a ka ju tu s  näidatud in i
m esi. Ju tu s  «R aport» viib  m ees 
piim apudeleid  taarapunkti, kus  
aga ü h te  pudelit ei taheta vastu  
võtta , sest ta on liiga puhas, pii- 
m aran ti pole näha, ja  m ü ü ja  ü t
leb selle olevat varasta tud klaa
sivabrikust. K uigi olukord lahe
neb, on pudeleid viinud  m ees sü 
gavalt solvunud ja  ta l kaob isu 
kinno  m inna  (kusjuures solvu- 
m u st otseselt ei mainita). Ju tu s  
«Ordinaator» ütleb  K arl K ru u k  
enne nääriõh tu t naisele, et läheb 
kolleegidega peole, tegeliku lt aga 
ostab pudeli õ lut ja  sam m ub  
öösel p ik i Petseri m aanteed  
L uu n ja  sillani ja  tagasi ning tu n 
neb end ko ju  jõudes rahuldatu
na. L ugu  tu leb  ilm siks ja põh
justab  sügava hukkam õistu  nii 
töökaaslaste ku i ka perekonna  
poolt.

H eino P uhvel küsib: m iks  tu n 
neb Vahing huvi haiglaste tege
laste vastu? K as aga tegeliku lt 
ongi neis kahes ju h tu m is  m idagi 
haiglast? K u i ongi, siis ei vä ljen 
da nad individuaalseid patoloo
gilisi hälbeid, vaid kuna  V ah in 
gu inim esed on üld iselt ü litu n d 
likud , registreerivad neid p igem  
suhetes m eie üm ber. Vahing näi
tab  ära sellise tegutsem ise a jen 
did, m is aga kõrgem alt tasandilt 
vaadatuna on niivõrd  tühised, et 
tundub  võõrastav näha neid  
Ikon flikti põhjustajana.

J A A N  UNDUSK, 
eesti fil. I  k.

<Järgneb)

Imre Siil 

ЭС äisin  kunstinäitusel
H äm m astavalt hall ilm  püsib juba oma nädal aega. Ikk a  sam a

sugune ühetaoline taevas, n iiske  sügisudu, üm brus m ähitud  rusu 
vasse vaikim isse. H uvitav, kaua seda veel jä tkub?  Toas on kogu  
päeva üsna pim e, m inu  silmad kannatavad ka lõuna ajal a inult 
lam bitule valgel lugeda. Aga soe on, väga soe ühe kauge novem b
ri kohta. Hoian oma tubade aknaid üha pärani, terve öö ja  vahel 
lisaks päeva, ent m ingit kü lm a  m a ei tunne, m itte  m ingisugust 
kõhedusvärinat. Ma ei arva, et o leksin nõnda haige, kaotanud  
tem per a tuuritunde. Välisterm om eeter läks ka h ju ks  juba  aasta  
tagasi puruks ja  m ul pole m eelde tu ln u d  u u t m uretseda.

Üsna sarnane sügis praegusele pidas oma va litsust um bes kuu  
aega tagasi, ku i m a üle tü k i aja Tartust Tallinna sõitsin, e t m it
m esuguseid am etkondi külastada ja  sõprade juures või arm sates 
kohviku tes tass kohvi ära juua. Tookord oli m uidugi ehtne p idu-  
sügis, kollaste ja  punaste lehtedega, k irev  varasügis, ent m ärga
tavalt jahedam , lausa kü lm . Olin riieta tud  sügispalitusse, m is on  
piisavalt soe, ku id  m a ei tundnud  end sugugi hubaselt tänavatel 
hulkudes. Osalt sooja saamiseks, te iselt poolt ka uud ish im ulikust 
kunstihuv ist aetuna astusin Võidu vä ljaku le  jõudes sisse ku n s ti
hoonesse, andsin m an tli riidehoius ära ja  kõm pisin trep ist üles 
näitusesaalidesse.

Ma ei ole ju s t päris hirm us kunstivõh ik , ku^.d olen ehk liiga 
ära hellita tud n ing kuna paar m eie sügis- ja  kevadnäitust m inus
se kesise m u lje  on jä tnud , siis olen hakanud p isu t eem aletõukava  
eelarvamusega niisugustesse vä ljapanekutesse suhtum a. Aga iga
tahes olin m a nüüd  lõpuks kohal ja  võisin  oma arvam usse uu t 
selgust tuua.

Mida ma nägin?
Vanam eister oli maha saanud kenakesti kaasaegse pildiga rohe

lisest koos ajam ärkidega, noor m aa likunstn ik , kellel olen h u v itu 
sega juba m õnda aega silma peal hoidnud, pidas end sedapuhku  
üsna ülbelt üleval ja  andis paar hollandi m inevikukoolilaadset 
iäissöögipilti. K arika turistlik  sku lp tor oli käinud linnuvabrikus  
m odelli otsim as ja  graafikud sölistasid edasi oma sogases ja  va lu 
likus tänapäevas. Üks ilus m uusika  leidus tagum ises akvarelli- 
ruum is, Chopini m eelde tu le tav  sügisepilt, n ing m inu  tähelepanu  
köitis veel akvarelliseeria m ingist am orfsest keskkonnast koos 
sealsete elanikega. K õndisin  siis niim oodi ja  vahtisin  neid töösid, 
kun i sa ttusin  igavledes haigutam a ning peatusin  tagasaali akna

juures. Ilm a kindla kavatsuseta  heitsin  pilgu välja.
M ida m a silmasin?
Oli hoov, kõrgete m ajadega üm britse tud  linnahoov, hoovipind  

peaaegu täieliselt asfalteeritud. Hoovi keskel nägin puud, ilusat 
puud kenasti vorm i pöetud võraga, puud  aastates um bes kaks
küm m end. Puud haaras üm ber üm arik  m urup'a'is, pandud täna
vakividega äärest — otseku i saar keset asfaid.m erd. N ing selle 
üksildase linnapuu all seisis vä ike poiss. Lapse kõrval kük ita s  
m ust kass. Laps seisis, liikus siis p isu t ning hakkas seisatades 
tam m um a jalalt jalale.

Piserdas juba  peen ikest uduvihm a. P uu ho:dis oma kollakaid  
lehti veel kü ljes. Ma m õtlesin, kas sel puu l üldse rohelisi lehti 
olnud ongi, nagu pole rohuliblel pim edas keldris oma värvi.

Laps seisis puu  all ja  tam m us jalalt jalale. Varsti toppis ta käed  
taskusse, tõm bas varrukaga üle näo ning hakkas nutm a. Ka^s vaa
tas üles poisi poole. Poiss vaatas üles va ikiva te , küm nete  aknasil- 
m ade poole. Taevasse po'ss ei vaadanud, sest taevas oli niisugune, 
et teda ei saanud eraldada m ajade hallusest.

Laps nuttis.
Ilm us keegi vanaldane proua, nägi oma kassi, krabas selle sülle, 

kõnetas poisikest. Keeras nurga tagant välja  ratsionaalne inseneri- 
noormees, heas ülikonnas, korrekt. Sõitis hoovi auto, m illest vä l
jusid  m ees ja  naine. T erve se ltskondlik  grupike kogunes puu  alla.

E nt poisike nu ttis  ega vastanud ilm sesti kellegi küsim ustele. 
Ilm  oli kü lm  ja tuu line, taevas oli hall ja  piserdas v ;hma. Vana
proua k iskus hõlm u koomale, kõneles seni, kun i jahedus ta ära 
ajas. Insenerinoorm ees näitas näpuqa küsiva lt akende poole, m is  
kolm est kü ljest ükskõ ikselt vahtisid , väristas kõhedalt õlgu, läks. 
M ees ja  naine tirisid  poissi autosse, panid teda istum a rooli taha  
ja olid k õ :giti armsad, ku^d varsti p ld ld  nem adki ära sõitma.

Poiss vaatas ringi, nägi halle m a ju  üm berringi, sam m us puu  alla 
tagasi. Nurga tagant te kk is  nähtavale endine kass ja  istus puu  
alla. Poiss jä ttis  nu tm ise järele, kass n ihkus poisile lähemale. 
Võib-olla n ihkus ka poiss kassile lähemale. Võ.b-olla m õlem ad  
teineteisele. r  —

Nad jä idk i sedasi sinna, ku i ma akna juurest ära tu lin . Ma pean  
tunnistam a, et m a ei leidnud eneses kohast soovi m inna alla hoovi 
ja  küsida poisilt n ing kassilt, m iks  nad puu  juures passivad ning  
kus nende kodu on. Või kas on nad eksinud  ja  tunnevad  ehk  
külm a. L äksin  läbi näitusesaalide, vaatasin m aaVakendesse ja m i
nu  urbaniseerunud ajus v ilku s väsinud m õtteähm  — m is kura t 
kü ll need noored emad jä tavad oma hästiriieta'.ud jonnaka 'd  lapsi 
nagu m ingite sen tim entaalitseva te etteheidete kehastusi hallidele  
hoovidele tüh jade akende alla. Sest ajad ju  lähevad ja  lastele tu 
leb nende kohad samade akende taga nagunii kord kä tte  näidata.

Sõnum
K auaoodatud sõnum itooja on  

kohale jõudnud, 10. m ail toim us  
film i «L innu tee  tuu led»  esilinas
tus «Vanemuise» kontserdisaalis. 
M itu head aastat lahutab seda 
päevast, m il samas paigas esi
linastus «V eelinnurahvas», m ille  
otseseks jä tk u k s  on äsjava lm i
nud «L innu tee  tuuled». Tegijad: 
käsikiri ja  režii L ennart M eri, 
peaoperaator R ein  M aran, helire- 
žissöör E nn  Säde, operaator E nn  
P utn ik , helilooja-konsultant V el
jo Torm is, peakonsultan t akadee
m ik  Paul A riste. F ilm  va lm is  
kolm e stuudio  — «T a llinn film i», 
Oy M ainos T V  H elsinki ja  R T V

Ungari koostööna.
Sõnum  esivanem ate pühalt 

m aalt. Maa oli neile tõesti püha, 
ei toh tinud  tem a peale m uidu  
astuda ku i palja ja lu  või pehm e  
jalavarjuga, m uidu  võis maa hai
get saada.

Sõnum  L innu tee lt — esivane
m ate hingede pühalt m aalt. Vaid  
tu u l saab tänapäeval sealt sõnu
m itoo jaks olla.

Sõnum  kõige põhjapoolsem alt 
hõim urahvalt — saam idelt. K õ
neleb V irm alistem aa poeg: «Iga 
rahvas, iga hõim on võrdväärne, 
olgu ta vaene või rikas, olgu suur  
või väike. Vaene pole siin õige 
sõna, sest pole vaest ku ltuuri. 
K ui n ii ü tlem e, näitab see vaid  
m eie endi p iira tust ja  p im edust. 
K õiki ku ltu u re  on vaja  säilitada  
ja  hoida üheväärselt, luua kon 
ta k te  nende vahel, et nad rikas
tuksid , ku id  hoida neid lahustu
m ast üksteises. Vaid n ii säilib 
see, m ida m e nim etam e M aail
m aks, sest m aailm a r ik k u s  jo h 
tub  pa ljude m aailm ade rikkusest 
tem as. Ja n ii säilib in im ene na
gu ta  on  — oma rikkuses ja  
m itm ekesisuses, n ii  säilime 
meie.»

V inguv tu u l keerutab lund lõ

p u tu te l Lapim aa väljadel, ku id  
sõna jääb kestm a, olles saatjaks  
kogu film ile , veel üheksale vee
linnurahvale. On palju  rahvaid, 
hõime, kellest vaid tu u l teab ju 
tustada. M äletam e «V eelinnu
rahva» viim set kamassi, kes em a
keelt vaid oma jum alaga või ise
endaga kahekesi olles kõnelda  
võis. V äljasurnud talud, terved  
kü ladki kõnelevad kurba keelt 
ka m ujal, m itte  a inult Eestim aal 
(eriti Kesk-Eestis!).

Kas koos sellega sureb ka  
vaim sus ja  m eel, m ille kandja iks  
m aad ja koda pühaks p idav rah
vas?

Sõnum  kaugelt Nganassaani- 
m aalt — puh ta  koja tseremoonia. 
Mees, keda näem e arbum as, on  
seitsm endat põlve šamaan, seega 
väga suur šamaan, oma rahva  
ju h t. Oli ju  kunagi igal rahval, 
igal hõim ul oma tark , kes on  
tänaseks peaaegu hävinenud.

Soom laste rehepeksukoot ja  
vepslaste käsik iv i on asjad, m ida  
kõ ik  oleme näinud, ku i m itte  
m ujal, siis m u u seu m ;s. A rva 
tavasti on see ainus õnnestunud  
ju h u s  terves m aailm as film ida  
samaani.

Sõnum i Vadjam aalt toob Ou- 
d ekki Figurova  — viim ane suur  
vadja  rahvalaulik, kes praegu
seks juba lahkunud.

K erge paat oli see, m is oli iga
päevane töö- ja  sõiduvahend, 
abiks kü ttim ise l ja  kalapüügil. 
M ansid andsid paadi k u ju  ka  
oma pühale kandlele, m ille m ü ü 
ja t tabas esivanem ate needus.

Eestimaa p u k k tu u lik  — ja  ongi 
ring täis, kuhu  kuu luvad  peale 
eespool m ain itu te  veel ersa- 
mordvalased, ungarlased ja  se
tud.

Neid kilom eetreid, m is k ä ;di 
m aha tundras, Siberis, m adjarite  
maal ja  m ujal, ei oska keegi täp 
selt ko kku  arvata. K o kku  võib  
arvata va ;d film itu d  m eetrid , m i
da on  täpselt 14 500, m is teeb  
üheksa tundi. F ilm ist ü lejäänud  
m aterja l saadeti lepingu alusel 
Soome.

A itäh  tegijatele! Palju  tänu  ka  
arute lu l kõnelnud L ennart M e
rele, akad. Paul A ristele, Jaan  
Toomingale ja  A in  Kaalepile, кез 
pärast film i esilinastust asjast 
huvita tu ile  selgitusi jagasid.

AU NE N U IAM ÄE



Kuidas kõik alguse sai, kas mõ
nest võidetud pinksimängust,  kingi- 
ud reketist või millestki muust, ei 

'ea öelda. Teada on, et kui kümme 
aas ta t  tagasi treener A. Lätt I kesk
koolis lauatennise treeningule nime
sid kirja pani, oli üks, keda asi hu
vitama hakkas, ka Elmo Kivits.

Miks siiski just lauatennis? Ja  
veel ajal, mil oli väga popp näidata 
end staadionirajal või korvpallisaa- 
lis ning mõelda, kas sinust tuleb 
ikka Rein Aun või Priit  Tomson.

Sellisele rumalavõitu küsimusele 
ei oska Elmo midagi täpsemalt 
kosta. Lauatennis lihtsalt hakkas 
meeldima ja kõik.

Tollal käisid treeningud Magasini 
tänava ahtakeses võimlas. Ruumi 
oli napivõitu ja, mis peaasi, m ängi
da sai vähe. Paljudele niimoodi ei 
meeldinud ja nad läksid. Jäid need, 
kellele see m äng tõesti südame kül
ge kasvanud. Need jää jad  hakkasid 
ajapikku Eesti lauatennises ilma ku
jundama. Mis sest, et saal väike 
oli. Seda suuremad tulid teod: Rein 
Lindmäest sai täiskasvanute Eesti 
meister, noorte meistrivõistlusi aga 
puhastasid medaleist Tiimann, Ma- 
sik ja Kivits.

Nüüd, kümme aas ta t  hiljem ha r
jutavad tulevased ping-pongi ässad 
16. kutsekeskkooli saalis. Ruumi on 
lahedalt, aga huvi lauatennise vas
tu on noorte hulgas jahtuma haka
nud. Vanale kaardiväele on toekat 
vahetust vaid mõnest üksikust.

Treeninguviljad saavad küpseks 
aegamööda. Elmole ant i  esimene au
tasu noorte meistrivõistlustelt nelja 
aasta pärast: kolmas koht paaris
mängus. Sest ajast saadik pole aas
tat, mil Elmo esivõistlustel auhin
nast ilma oleks jäänud.

Päris tõus, jõudmine tippude hul
ka, käis kuidagi äkki. Järsku tuli 
täiskasvanuil edetabelis ruumi teha 
alles noorteklassi kuuluvale Kivit- 
sale.

Elmo ise on edu lihtsalt seleta
nud. 1974. a. sai treenima hakatud 
koos Rein Lindmäega. Et temaga 
mängides ennast ületada ja tehni
kat täiustada tuli, pole vist tarvis 
lisada. Marjaks kulusid ka Reinu 
näpunäited.

Aga vist suuremad «süüdlased» 
läbimurdes olid ikkagi treenerid. 
Kadunud A. Lätt oli mees, kelle 
abiga esimesed sammud lauatenni
ses selgeks said. Nüüd treenib Elmo 
paljukordse NSV Liidu meistri Eve- 
lin Lestali käe all. Et treening hästi

Kümms aastat 
hiljem

sujuks ning sellest tä iskasu oleks, 
peab õpetaja ja õpilase koostöö ning 
üksteisemõistmine ladus olema. Kui 
treener tähendab sportlasele vaid 
treeningtunde, kuivi nõuandeid, 
võistluskalendreid, ei siis edu tule. 
Elmo ise ütleb, et treeneritega on 
tõesti vedanud. Need on inimesed, 
kellele võib loota, kes sind on mõist
nud ja keda ise mõistad.

1976. a. Eesti lauatennise esi
võistlustel oli kuidagi eriline maitse. 
Kõigepealt see, et Tartu lauaten- 
nisistid said lõpuks ometi suurema 
saali. Sündis ka viimaste aastate  
Eesti suurim lauatenniseüllatus. 
18-aastane koolipoiss Elmo Kivits 
sai finaalis jagu  NSV Liidu koon
dise kandidaadist Rein Lindmäest 
ja tuli Eesti NSV meistriks. Tiitli- 
matš oli paras jagu ühepoolne. Rein 
teadis hästi Elmo tegelikke võimeid.

Prc:tiiž  aga k a o t u t  ei lubanud. 
Eks seetõttu närv üles ütleski.

Toosama aasta pidi otsustama,, . 
mis edasi saab. Ees ootas keskkooli 
lõpetamine. Et Elmo ka õppimisega 
pahuksis pole, seda tõendab jõud
mine kehakultuuriteaduskonna II 
kursusele. «Raske on küll trenni ja 
õppimist kokku sobitada, aga  läbi 
on saadud.» Sõnu kinnitavad teod. 
Möödunud aastal Leningradi rah
vusvaheliselt turniirilt naasis Elmo 
meistersportlase märgiga.

Vahepeal tuli korraks vaikne hoo
aeg. Reket justkui ei istunud peos 
nii mugavalt kui varem. Tulid kao
tused. Tervis vedas alt: õlalihaste 
venitus. Seetõttu hakkasid tasahil ju  
loobumismõtted pähe kippuma.

Et aga usk endasse taas tunud on„. 
näitavad selle aasta  Eesti meistri
võistluste hõbedased autasud, tubli 
esinemine Liidu karikavõistluste 
tsooniturniiri l ja hiljutine võit Balti 
matsil Rein Lindmäe üle.

Vist peamine, mida see kümme 
aasta t  ping-pongiga õpetanud, or® 
mitte alla anda.

RAIVO LOTT

Elmo KIVITS ja Ülle HÜVA

Tuusikud
1978. a. suveks on TRÜ-le saabunud sanatoorium i- ja  puhkekodutnusikuld: 

SotšI «Zarja» — 5. 07.—28. 07. — närvisüsteem ih.
Tsaltubo «Imereti» 7. 07.—26. 07. — „
Baram-AÜ 2. 08.—18. 09. — neeruh.
Ju rm ala  «J. Fabriciuss» 23. 07.—15. 08. — seedeelunditeh.
Baidone 8 . 08.—31. 08. — liigesteh.
Valmiera «Litši» 18. 08.—10. 09. — seedeelunditeh.
Liepafa 8 . 07.— 31. 07. — liigesteh.
Kemeri «Tšalka» 7. 09.—30. 09. — seedee'unditeh.
Ju rm ala  «Baltlja» 30. 08,—22. 09. — seedee'unditeh.
Jurm ala  «J. Fabriciuss» 7. 09.—30. 09. — südam e-vereringeh.
Repino 12. 07.—4. 08. — südam e-vereingeh.
Repino 6 . 08.—29. 08 — „
«Severnaja Rivera» 4. 08.—27. 08. — südam e-vereingeh.
«Severnaia Rivera» 4. 08.—27. 08. — südam e-vereingeh.
Sestoretski kuurort 17. 08.—9. 09. — seedeelunditeh.
Sestoretski kuurort 15. 08.—7. 09. — südam e-vereringeh.
Sestoretski kuurort 15. 08.—7. 09. — südam e-vereringeh.
Sestoretski kuurort 11. 09.—4. 10. — südam e-vereringeh.
Valgevene «LiotsÕ» 27. 07.—19. 08. — südam e-verein?eh.

,, «Narots» 1. 08.—24. 08. — südam e-vereingeh.
Ju rm ala  «Cina» 4. 07.—27. 07. — südam e-vereringeh.

„  28. 09.—21. 10. — südam e-vereingeh.
«Estonia» 10. 07.—2. 08. — liigesteh.

„ 10. 09.—3. 10. — närvisüsteem ih.
6 . 09.—29. 09. — liigesteh.

Pärnu «Rahu» 5. 07.—28. 07. — seedeelunditeh.
„ 16. 09.—9. 10. — „

„ „ 29. 09.—22. 10 — „
Pärnu «Sõprus» 6 . 09.—29. 09. — südam e-vereringeh.
H aapsalu «Laine» 21. 07.—13. 08. — liigesteh.

14. 08.—6. 09. —
P a n s i o n a a d i d :

SotšI «Adler» 3. 07.—26. 07 39.— rbl.
«Tsirullsi» 11. 09.—22. 09. 12.— „
Jurm ala  «Selga» 26. 09.—7.10. 1 2 .— „
Ju rm ala  «Pribaltika» 29. 07.—9. 08. 48.— „

_ 57.— rbl.
— 42.— „
— 72.— „
— 33.— „
— 33.— „
— 33.— „
— 33.— „
— 33.— „
_ 60.— „
— 33.— „
— 45.— „
— 45.— „
— 55.50 „
— 55.50 „
— 40.50 „
— 48.— „
— 4 8 — „
— 48.— „
— 48.— „
— 48.—  „
— 33.— „
— 33.— „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 34.50 „
— 48.— „
— 34.50 „
— 31.50 „
— 31.50 „

P u h k e k o d u d :

Laulasm aa 28. 07.— 8 . 08. 2 tuu sik u t
„ 29. 07.— 9. 08. 2

9. 08.—20. 08. 2
„ 21. 08.— 1. 09. 2

3. 09.—14. 09. 2 
Võsu 3. 07.—14. 07. 3

4. 07,—15. 07. 1 
„ 16. 07.—27. 07. 3

17. 07,—28. 07. 1
„ 29. 07.— 9. 08. 3

10 . 08.—21. 08. 2
1 1 . 08.—22. 08. 6

„ 22. 08.— 2. 09. 2
5. 09.—16. 09. 2 „

19. 09 .-30. 09. 2
20. 09.— 1. 10. 2 

Võsu (telk) 1. 07.—12. 07. 4 „
„ „ 27. 07.— 7. 08. 4 „

10. 08.—21. 08. 4
P ühajärve 22. 08.— 2. 09. 4 „

„ 3. 09,—14. 09. 2
4. 09.—15. 09. 2

15. 09.—26. 09. 4
27. 09.— 8 . 10. 3 „
28. 09.— 9. 10. 1 „ 

P ühajärve 18. 07.—29. 07. 1
(em a ja  laps)

Avaldused esitada am etiühingukom i
teele 1 . juuniks.

2 tuusiku t 
2 „
2
(em a ja  laps).

PILDIREALE LISAK S

ф  V õõrustajate poolt oli peole hoogu  andm as Nõo keskkooli direktor 
Kalju Aigro.
ф  M asskavade pilkuhaarav ühtsus, rahvatantsijate ja rühm võim le- 
jate värvikirevad kostüüm id ja jälle kord naisõppejõudude vaim ustav  
stiilsu s. Kokku neli ja poolsada liikum isrõõm u pakkujat. 
ф  Juurde! Juurde! Lausa iseenesest lisad ergutuskoorile om agi haäle. 
Käib ju teatevõistlus.
ф  Uudne ja võim as oli kihutam ine suusarolleritel.

See oli Nõos. Aga sinna mindi matkates. Mõni isegi joostes. Viitteist 
kilomeetrit ei pidanud 17 mehe hulgas paljuks kuus vaprat neidugi. 
Parimad, lvi Kree ja Ilme Aljaste jäid kiireimast meesvõistlejast (Paul 
Vaardist) maha vaid veerandtunni. Aga kohapeal mängiti veel korv-, 
võrk- ja  rahvastepalli (võitjatordid said arstiteaduskonna meeskond 
n ing majandus- ja ars titeaduskonna naiskonnad), täideti VTK norme.

Nüüd veel tagasi esilehekülje juurde. Silm sedapuhku ei peta. See 
pikk matkarivi on tõesti filoloogide oma. Ja ei tuldud ainult vaatama- 
kuulama. Tehti ise ka. Nii hästi (nagu lõpuks selgus), et kokkuvõttes 
ainult meedikud ettepoole pääsesid, seljataha aga matemaatika-, 
majandus-, füüsika-keemia-, ajaloo- ja õigusteaduskond jäid.

öh tu l  aitasid Joel Steinfeld ja  «Vitamiin» sellest, mis veel alles, 
tantsupõrandal lahti saada. Et puhanud ja päikesesoojast laetuna ju l
gelt arvestusnädalaile ja  SESSIL E  endale vastu astuda.

Eduard SAKI fotod * PRIIT JÕGI

Üliõpilaste
■ »■ ■«BBS» ■ ■■ ■ £kasitoode naitus

on avatud kodunduse kabinetis 29l 
maist kuni 2. juunini kl. 12— 18, 
Tiigi t. 78, ruumis 108.

Klubis
toimuvad 26., 27. ja 28. m ail hoo
aja viim ased peod, sisustajaks kee
mikute diskoklubi. Kavas diskoma- 
raton, filmide demonstreerimine 
popgruppidest,  soovikontsert, m ä
lumäng, ansamblite  «Vagabund» ja  
«Suuk» esinemine. Tere tulemastt

N B !
Järgm ine aja leh t ilmub 9. juunil.

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, комитете 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу* 
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk, 
Tartu, Ülikooli 17/19. III Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tel!, nr. 2503. MB-03974.
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12. juunil on meie ülikooli endise rektori, ülemaailmselt 
tunnusta tud  luminestsentsiuurija Feodor Klementi 75. sünni
aastapäev. Ta sündis Peterburis Putilovi tehase töölise pere
konnas^ Meie ülikooli rektoriks tuli ta 1951. a. suvel Lenin
grad i ülikooli luminestsentsilaboratoorjumi juha ta ja  kohalt. 
F. Klement töötas rektorina kauem kui ükski tema eelkäija. 
Tema osa sõjajärgse Nõukogude Eesti ülikooli ülesehitami
sel, selle teadusliku ja pedagoogilise potentsiaali arendamisel 
on raske üle hinnata. Näitena võiks mainida, et viiekümnen
date  aastate  alguses ilmus TRÜ kõikidelt õppejõududelt kok
ku 12— 13 teaduslikku artiklit  aastas — arv, millega nüüd 
saab hakkama enamik kateedreid üksinda. Rektor pidas es
maseks ülesandeks kõrge kvalifikatsiooniga teadlaste kaadri 
ettevalmistamist.

Kuigi F. Klement oli väga  kiindunud oma erialasse, füüsi
kasse, ei seadnud ta seda teadust teistega võrreldes ettepoole 
ega kasutanud ülikooli juhi võimu sellele eeliste loomiseks. 
Küll aga olid tema isiklik teaduslik tegevus aspirantide ja 
füüsika kateedri õppejõudude juhendamisel ning tema lumi- 
nestsentsiuurimiste vahetu jä tkumine Tartus aluseks Tartu 
luminestsentsiuurijate kollektiivi ja  koos sellega ka füüsika 
kateedrite õppejõudude teadusliku kvalifikatsiooni kiirele kas
vule. Kogu selle teadusliku töö ja teaduse juhi organisats ioo
nilise töö tulemusena on Tartu tänapäeval üleilmselt tunnus
tatud tahke keha mitmetahulise uurimise keskus.

Tagantjärele  tark olles võib allakirjutanu ütelda, et tema 
esimesed teadmised F. Klementist pärinevad sõja-aastaist,  kui 
meie pere tuli Tartusse F. Klementi emapoolse tädi Ida Poomi 
korterisse. Oli ju ttu  ühest umbes 9-aastaselt enne I m aailm a
sõda Eestis viibinud Poomide sugulasest, kes olevat tähtis 
mees Nõukogudemaal.

Saatuse tahtel sai F. Klementist umbes paarteis t aasta t  
hiljem, 1955. a'. minu juhendaja. Kui ma kord poolhaigena 
varem kokkulepitud ajal Toomel asuvasse laboratooriumisse 
läksin, kus teatud nädalapäevadel F. Klement luminestsentsi 
sektori juha ta jana  töötas, kuid samal ajal ema temale tele- 
foneeris minu haigusest,  saime mõlemad pragada  — üks sõ
nakuulmatu poja üleskasvatamise, teine sõnakuulmatuse pä
rast.  Olime F. Klementiga peaaegu ühepikkused. Kord tegime 
aula uksel kindlaks, et tema on siiski sentimeetrit poolteist

Professor 
FEODOR KLEMENTI 
75. sünniaastapäev

minust lühem, nii umbes 195 sm pikk. Et me ka ühesugusest 
materjalist,  algul siniseid, hiljem halle palituid kandsime, siis 
juhtus kord, et olin laborist väljumas juhendaja palituga. 
Minu enesetunne tõusis tublisti, kui peahoone poolpimedas 
rektoraadipoolses koridoris paljud hallipäised professorid 
mind aupaklikult teretasid. Juhtus mitu koda, et ka akad. 
H. Haberman mind tänaval teretas. Püüdsin sellistel juh tu 
del, et oma juhendajast mitte halba muljet jät ta , varakult,  
aga mõnikord ka ennetavalt vastu teretada. Kord juhtus ka 
vastupidi: minu pinginaaber tehnikumist, siis veel mitte pro
fessor, oli F. Klementit jaam as õlale patsutanud.

F. Klement oli oma juhendatavate  vastu nõudlik, vahel ka 
terav, isegi kuri, kuid alati hoolitsev ja tuge pakkuv, vähe
malt niikaua, kuni ta  veendunud oli, et hoolealune tahab ja 
natuke ka suudab tööd teha. Enda osa jä ttis  ta tagaplaanile. 
Mina pääsesin kord suuri vaevu tema pahameele käest, mille 
põhjustasid mõnede artiklite lõpu tavalised tänusõnad juhen
dajale. Kahjuks tuli mul ka dissertatsiooni tiitelleht ilma ju 
hendaja nimeta jät ta .

Kirjutistes F. Klementist on rõhutatud tema oskust kujun- 
'  dada ülikooli teaduslik-pedagoogilis t kaadrit ustavana kom- 

munismiüritusele. Minu veendumuse kohaselt kaadri kasva
tamisel leninismi õpetuse vaimus ei laskunud ta paljasõna- 
lisse agitatsiooni ega valinud kaadrit ka formaalsete tunnuste 
järgi.  Julgen kinnitada, et F. Klementile ei meeldinud kaas
töötajad, kes ei söandanud tema omadest erinevaid seisukohti 
lõpuni kaitsta, päris sallimatu oli ta aga pugejalikkuse vastu. 
P äri t  paljulapselisest perest (tal oli 6 venda ja õde), oli tal 
nähtavasti intuitiivne inimesetundmise oskus, mida süvenda
sid juba nooruses omandatud kogemused juhtival tööl hari
dus- ja  parteiharidussüsteemis revolutsioonijärgsel ajal Le
ningradi lähedal ning hilisem teaduslik-pedagoogiline ja vas
tutusrikas ühiskondlik töö Leningradi ülikoolis.

Allakirjutanule on söövinud F. Klement mällu kui oma vas
tutuse tunnetamiselt,  isiklike nõudmiste tagasihoidlikkuselt, 
põhimõtete järjekindluselt ning oma sisemusest väljakiirgava 
suure soojuse poolest tõeline bolševik, see tähendab tõeline 
inimene.

UNO NÖMM

Psühholoogid kaitsesid 
diplomitöid

Maikuu kolm viimast päeva olid psühholoogiaosakonnas pinevad ja  
kiired. 32 tüdengit kaitses diplomitöid. Kaugoppijaid oli sellel aastal 
vähe, kõigest kaksteist. Sellele vaatam ata  esinesid nad üsnagi edukalt.

Üldiselt võib tulemustega rahule jääda: 12 viit, 19 nelja ja  kõigest 1 
kolm. Teemade ring  oli lai — nii tööstuspsühholoogia, sotsiaalpsühho
loogia kui ka meditsiinipsühholoogia valdkonnast.

Kateedrijuhataja dotsent Uno Siimann jääb käesoleva aasta  diplomi
töödega rahule. «Esile võiks tõsta sta tsionaarsest osakonnast Inna 
K anguri tööd teemal «Orgaanil ise ajukahjustusega haigete eksperimen- 
taal-psühholoogilises uuringus ilmnevatest integraalsetest seosest» (ju
hendaja K. Ja tsa) ja  Jüri Rosenfeldi tööd «О связи полушарной спе
циализации по речи с различными индикаторами латеральности». 
(juhendaja J. Valsiner). Kindlasti tuleks ära märkida ka tublimaid 
kaugoppijaid Ilmar Tagelit, töö teema «Tartu Riiklik Ülikool Eesti 
nõukogude psühholoogia edasiarendamise ja õpetamise keskusena aas
tatel 1944— 1956» (juhendaja A. Lunge), Lidia Lindlat töö teema 
«Влияние индивидуальных качеств инструктора на стиль и резуль
таты работы ученика» (juhendaja М. Kotik) ja  Maie Mänglit , töö tee
ma «Lastekodu ja lasteaia laste vaimseid võimeid võrdlev uurimus» 
(juhendaja A. Lunge).

Need tööd hinnati kõrgeima hindega ning nad pakuvad huvi nii teo
reetiliselt kui ka praktiliselt.

Loomulikult esines ka väikesi puudusi. Tööd valmisid vastavalt v a 
rem koostatud graafikutele. Aruandeid diplomitööde valmimise kohta 
kuulati süstemaatil iselt kateedri koosolekutel ja  teaduslikel seminari
del. V aatam ata  sellele tekkis mõnel diplomandil raskusi töö lõplikul 
viimistlemisel, mistõttu oli juhuslikult tekkinud vormistamisvigu.»

Esimene etapp kõrgkooli lõpetamisel on seljataga. Ees on veel kolm 
riigieksamit, psühholoogidel marksistl ik-leninlikust filosoofiast, psühho
loogiast ja  teaduslikust kommunismist. Siis aga töölel

Sel aastal olid tööpakkumised eriti mitmekesised. Uusi spetsialiste 
ootavad vabariigi tööstusettevõtted, kolhoosid, haiglad ja koolid. Ka 
TRÜ pere täieneb tuleval aastal kahe psühholoogiga.

Psühholoogiaosakonna pidulik lõpuaktus toimub 28. juunil kell 11 
aulas. Seniks head põrumist! k e r t u  ? a t a r

Tsiviilkaitse

20.—22. aprillini toimus tsiviil
kaitse kompleksõppus, millele eelnes 
ulatuslik ettevalmistus. Õppustest 
võttis kokku csa üle 3600 inimese 
ülikoolist, kolmest külanõukogust,  
neljast üldhariduskoolist, kahest 
kultuurimajast ja  teistest linnaväli- 
se tsooni väiksematest objektidest. 
V aatam ata sellele, et niisugune ob- 
jektioppus peeti ülikooli liikmetele 
esmakordselt,  täideti ettenähtud 
ülesanded hästi. Kogu isikuline 
koosseis suhtus üritusse täie tõsi
dusega. Õppustel omandati väärt  
kogemusi ülikooli evakueerimise 
juhtimiseks, isikkoosseisu kaitse or
ganiseerimiseks, ülikooli ja linnavä- 
lise tsooni objektide juhtide prakti
liseks koostööks. Määrati evakuee
ritud isikkoosseisu kaitserežiim kee
rulistes radioaktiivse saastumise 
tingimustes.

Filoloogia-, matemaatika-, õigus-, 
kehakultuuri- ja  füüsika-keemia- 
teaduskonna tööd hinnati hindega 
«väga hea»; ajalco- ja  bioloogia- 
geograafiateaduskonda ning teadus
raam atukogu «heaga» ja  ars titea
duskonda «rahuldavaga».

Suure töö tegid ettevalmistuste 
ajal ä ra  ülikooli partei-, komsomoli- 
ja  ametiühinguorganisatsioon.

Tervikuna sai ülikooli kompleks
õppus ENSV Kõrg- ja  Keskerihari
duse Ministeeriumilt hea hinde. Mi
nisteerium avaldas hea ettevalmis- 
tuse ja  õppuste eduka kulgemise

Kompleksõppus läks hästi
eest tänu prorektor U. Palmile, par
teikomitee sekretärile A. Kirisele, 
tsiviilkaitse staabi ülemale A. Dovi- 
denkole, dekaanidele A. Virule ja 
H. Kingsile, sektorijuhataja M. An- 
sole ja  komandant K. Eermele.

Rektori käskkirjaga avaldati tänu 
õppeosakonna juhatajale M. Salun- 
dile, II osakonna ülemale L. Kuper- 
manile, vaneminsener R. Rebasele, 
õppejõud V. Kotovile, programmee
rija H. Otsale, autojuht E. Kaigile, 
prorektor V. Haamerile, prorektori 
asetäitjale A. Lüüsile, tsiviilkaitse 
vanemõpetajale P. Fomenkole, de
kaanidele A. Künnapile, Ü. Lumis
tele, V. Pastile, vanemõpetajatele
H. Sepale, G. Liivile, vaneminsener 
T. Sõõrdile, assistent P. Peetsile, 
dotsentidele H. Hansonile, R. Nõ- 
vandile, Ü. Vanaasemele, L. Ering- 
sonile, E. Türile, vaneminsener 
L. Matisenile, varustusosakonna ju
hatajale T. Kleimannile, plaaniosa- 
konna juhatajale O. Andlale, ts i
viilkaitse insenerile I. Tarakanova- 
le, garaaži juhata ja  J. Puidakule, 
vanemtöödejuhataja jaoskonna 
meistrile 1. Kompusele, prodekaan 
J. Lckole, peamehaanik E. Kõrge- 
mäele, vaneminsener K. Taljale, õp
petehnika osakonna juhatajale 
V. Kiisile, inseneridele H. Näksile,

P. Vesikule, kabinetijuhataja S. Nik
lusele, osakonnajuhataja  P. Eel- 
male, nooremteadur A. Pihlale, inse
ner M. Toomele.

ANATOLI DOV1DENKO, 
TRÜ tsiviilkaitse staabi ülem

Шi W

#  Teaduskonna evakueerimise 
ülesande teeb õppustel teatavaks 
tsiviilkaitse ülem, kehakultuuritea
duskonna dekaan A. Viru.

Eduard SAKI foto

Ministri käskkiri Rektori käskkiri
ENSV haridusminister avaldab 

tänu aktiivse töö eest 1978. a. 
keskkooliõpilaste emakeeleolümpiaa
di ettevalmistamisel ja  läbiviimisel 
järgmistele organiseerimiskomisjo- 
ni liikmetele: pedagoogikakand. 
dots. kt. Toom Õunapuule, filoloo- 
giadr. prof. Huno Rätsepale, peda

googikakand. v.-õpet., Maia Rõi 
gasele, v.-õpet. Valve Kingisepale, 

vanemlaborant Ragna Jõesaarele ja 
filoloogiadr. prof. Karl Murule.

Üleliidulise olümpiaadi «Üliõpi
lane ja teaduslik-tehniline prog
ress» ülikoolisisese vooru organisee
rimise eest said rektori käskkirjaga 
kiita õppejõud Sergei Issakov, Mati 
Abel, Leiki Leone, Johannes Raud
sepp, Kalju Kudu, Eduard Tamm, 
Aksel Haav, Osvald Seeman, Ellen 
Uuspõld, Ants Järv, Jaak  Peebo, 
Jaak  üusta lu ,  Tiiu Mikenberg, Li
lia Otsmaa, Pavel Sigalov, Pavel 
Reifman, Tooni Kasesalu, Helge 
Kubo, Oleg Mutt, Heino Liiv, Henni 
Kallak, Atko Viru, Inge Unt, Heino 
Türnpu, Helgi Muoni, Aleksander 
Pae, Antidea Metsa, Juhan Tuldava.

A. H. Tammsaarele pühendatud 
emakeeleolümpiaadi eeskujuliku lä
biviimise eest avaldab rektor kiitust 
komisjoni esimehele dots. Toom 
Õunapuule ja liikmetele v.-õpet. 
Maia Rõigasele ja Valve Kingi
sepale.

Kauaaegse eeskujuliku töö eest 
ning seoses 70. sünnipäevaga aval
dati kiitust uksehoidja Olga SER- 
MATILE, 50. sünnipäeva puhul ve
ne keele kateedri vanemõpetajale 
Anastassia SELEZNJOVALE.

Tunnustus
Leedu NSV Teaduste Akadeemia 

Füüsikainstituudi asedirektorilt, 
korrespondentliikmelt B. Styralt 
saabus kiri rektorile, milles an tak
se hea h innang üldfüüsika kateedri 
vanemõpetaja Jaan  SALMI seni 
tehtud tööle lepinguliste uurimis
tööde täitmisel. Töö sisuks on ol
nud õhu koostisosakeste, aeroiooni- 
de mõõteriistade väljatöötamine.

Tänu
Kiievi RÜ romaani-germaani fi

loloogia teaduskond avaldab tänu 
meie üliõpilasele KAILI LUHALE 
väga  sisuka ettekande eest Kiievi 
RÜ üliõpilaste 35. teaduskonve
rentsil.

Komsomolituusikud
TRÜ komsomolikomiteele on 

eraldatud 5 tuusikut Narva-Jõesuu 
rahvusvahelisse noorsoolaagrisse 
«Noorus» 5 . - 2 2 .  augustini 1978. a. 
Soovijaid palutakse pöörduda ar- 
vestussektori juhata ja  poole, 
tel. 667.



Õppetehnika ja  -metoodika teenistus
(Algus eelmises lehes)

(Kui inglise pa ljundusaparaa t teeb tõmmiseid ainult trükitud lehe- 
poognaist,  siis vene ja  jaapani masinad teevad seda ka otse raam a
tuist.)- Paljundustööga tegeleb ka 2 operaatorit.  Ü. Kaasikul tuleb aga 
leida veel aega kogu 255-abonemendilise ülikoolisisese telefonikesk
jaam a korrashoidmiseks.

Keemiahoones paiknev tele-kino-fotolaboratoorium töötab praegusel 
kujul alates 1960-ndate aastate  lõpust. Labori põhiülesandeks on oppe- 
ja  teaduslikuks tööks vajalikud filmi- ja fototööd. See tähendab õppe
aasta jooksul valmivat 4 õppefilmi, 67 000 mikrofilmikaadrit, 3200 v ä r 
vilist ja  4000 m ustvalget diakaadrit. Peale selle korraldab laboratoo
rium filmiseansse selleks kohandatud auditooriumides ning õpetab välja 
fi lmidemonstraatoreid. Ülikooli filmoteegis on 450 õppefilmi. «Töö meie 
laboratooriumis on eksperimentaalse iseloomuga,» räägib juhataja  
Eduard Sakk, «ning alati ei saa täpselt jä rg ida  plaane ja reegleid. Ka 
pole meil kindlapiirilist tööjaotust: töö laboratooriumis nouab igaühe 
universaalsust.»

Mitmete erialade üliõpilased kasutavad laborit tutvumaks foto- ja 
kinoasjandusega, labori kompetentsi kuulub ülikooli reklaam ja jook
sev fotokroonika, fotonäituste  korraldamine raamatukogudes ja koos
töö ajalehega. Ja ikkagi on see vaid lühike loetelu kõigist töödest-tege-

mistest, millest viimaseks ulatuslikumaks oli ülikooli 175. aastapäeva 
näituse ekspositsiooni koostamine ja väljapanek.

Möödunud aasta  novembris Tallinnas toimunud Balti liiduvabarii
kide, Valgevene NSV ja Kaliningradi oblasti kõrgkoolide tehniliste õp
pevahendite teaduslik-metoodilisel konverentsil jäid põhiliste puudus
tena kõlama kompleksselt sisustatud õpperuumide ja metoodiliste va
hendite vähesus, samuti õppejõudude vähene ettevalmistatus tehniliste 
vahendite kasutamiseks.

TRÜ-s korraldatakse seminare ja kursusi õppejõududele ja abiõppe
personalile tehniliste vahendite kasutamise õpetamiseks. See töö lasub 
Elga Tamme, m etoodikakabinet pärisperenaise õlgadel. Niisugused,
1974. a. alguse saanud kursused on nüüdseks lõpetanud 65 inimest.

Õppevahendite — nii riist- kui tarkvara kasutamine aitab üliõpilast 
õppeprotsessis, tõstab vaimse töö tõhusust. «Riist- ja tarkvara laial
dane rakendamine õppeprotsessis nõuab õppetöö teistsugust korralda
mist,» ütleb teenistuse juhataja  T. Madise. «Selle juures on võimalik 
tugineda kõrgkooli pedagoogika alaste uurimistööde tulemustele. TRÜ 
kõrgkooli uurimise laboratoorium on prof. A. Koobi juhendamisel lühi
kese ajaga selles osas suurt tööd teinud. Uurimistööde tulemusena 
peaks selguma kõrgkooli jaoks optimaalne tehniliste vahendite kasu ta
mise süsteem.»

MAI RE ÜTT

Suvel tuleb kõvasti pingutada
C llltiD iJC C fU iJ

Küllap kõigil on veel meeles näotu plankaed ülikooli kohvikupoolse 
tiiva ümber, mis alles suurjuubeliks m aha võeti. Nüüdki on sagedasti 
ehitusmehi nähtud siin-seal peahoone läheduses kõpitsemas, äsja pandi 
eestrepile uued kenad plaadid ja lähemal ajal saavad korda ka kaks 
«taskut» kahel pool paraadust. Need pisitööd tähistavad suure ehitus- 
suve algust vanas ülikoolis. Kavatsetavad tööd on väga  mahukad. Ka- 
pitaalehitus peab üsna pikki samme võtma, et aasta algul kavatsetule 
ligilähedalegi jõuda. Mis konkreetselt plaanis?

Enamiku tööde tähtaeg on 1. september. Suurimad probleemid on 
seotud just vasaku tiivaga, kus kindlustustööd lõpetatud. Füüsikud on 
oma seadmetega juba Tähe tänavale uude majja üle kolinud, v an a 
desse ruumidesse saavad koha ajaloolased-filoloogid. Füüsikud jätsid 
endist .maha küllalt päratu olukorra ning selle korrastamisega saab 
tükk vaeva näha. Remontida tuleb 25 ruumi, väga  palju on teha nn. 
teisejärgulisi töid. Praegu on kohati jõutud juba maalritöödeni, juuli
kuus tahetakse suvemalevlaste toetusel otsad kokku tõmmata. Kuid sel
lega peahoone restauratsioon ei piirdu. Hoopis uue palge saavad keld- 
riruumid. Vara muidugi öelda, mis ja  kuidas seal all kõik korra lda
takse, kuid igatahes toredad puhkeruumid tulevad ülikoolil küll, ka 
kaminasaal ei puudu.

Ehitus suvel on vaieldamatult seotud suvemalevaga. Tartusse jääjad  
paigutatakse laiali üle kogu linna peaaegu kõigile ülikooli objektidele. 
Üheks kõige mahukamaks ja töökiiremaks paigaks on botaanikaaed, 
mis 12.— 17. juulini peab oma juubelit. Aia korrastamine, üldviimistlus 
ning kõnniteeplaatide paigaldamine 200 m 2 pinnale peaks esmakursus- 
lastele sobiv töö olema. Kuid nagu öeldud, kiirusel pole siin mitte vii
mane tähtsus.

Teadusraamatukogu ehituse progresseerumisega lisandub uus mure: 
kuhu panna kogu raam atukogu tehnika, mööbel, sisseseaded kuni hoone 
siseviimistluse täieliku lõpetamiseni? Varsti saame selleks otstarbeks

kaarhalli, mis paigutatakse Riia tänavale, aga «õhulossi» paigaldamine 
nõuab teatud eeltöid, mille juures on samuti võimalik suvemaleva abi 
kasutada. Nooruse tänaval ra jatavad uued kateedriruumid kohanda
takse fuajeede arvel mitmete vaheseinte abil. Jälle tööd kui palju! Kül
lap paljudele uudisena viiakse ülikooli arstipunkt üle Leningradi m a an 
teel number 4 asuvasse majja. Sinna toimetatakse koige ajakohasem 
sisseseade, arstipunkt saab juurde mitmeid nägusaid ja avaraid ruume. 
Uus koht on ka sobivam oma asukoha poolest. Leningradi mnt. a rs t i
punkt peab uksed avama juba selle aasta lopuks.

Ka teadusraamatukogu ehitus jätkub täie hooga. Tõsi, plaanide tä i t 
misega saavad ehitusmehed veel ränka vaeva näha, sest 1. juuni sei
suga oli jooksva aasta  ülesannetest täidetud napp kuuendik. Praegu 
käivad ehitusel põhiliselt sisetööd, kannatam atu l t  ootavad kõik, ehitus
töölisest kõrgeima vastutajani, vajalike materjalide saabumist. 10. ju u 
list peale võib seal ehitusplatsil, mis nüüd on juba üsna laiaks paisu
nud, näha tä iendavalt iga päev 50—60 suvemalevlast. See tööjõud 
peaks eriti hästi mõjuma platsi välisilmele ning heakorrale.

Oma juttu alustasime peahoone vasaku tiiva kindlustustööde lõpeta
misest. Kindlasti huvitab viimaste kursuste tudengeid, kas nende lopu- 
pilti hakkab jälle rikkuma kõrge plank, seekord paremas tiivas. Parema 
tiiva kindlustustööd on tõepoolest kavas, kuid mitte lähemail aastail. 
Seni pole mõõteriistad õnneks rahutust tekitavat vajumist registree
rinud.

Igatahes peab ehitusmeestele ja suvemalevlastele soovima head töö
indu ning sügiseks ehtsaid rakkudes töömehekäsi. Suvi tuleb neil üli
malt kibe.

Selle jutu rääkis meile ülikooli haldusprorektori asetäit ja  ehituse alal 
KALJU SOOSALU. Tema jutul käis

AARNE RANNAMÄE

Vaino  Vahingu jutud
(Algus eelm ises lehes)

Mis puu tub  ordinaator Karl 
K ruuki, kes perekonda pettis, siis 
selles loos avaldub teinegi te n 
dents, m is Vahingu ju ttu d es  esi
algu võõrastust esile ku tsub . N i
m elt see, et ta ku ju tab  inim esi 
sageli m itte  nii, nagu nad reaal
ses elus käituvad , vaid nii, na 
gu nad seda tahaksid  an tud  m o
m endil teha, kusjuures iseloo
m u lik  on reaalse ju h tu m i ja  k u 
ju tlu se  segunem ine. Ei öelda, et 
m is oleks, ku i nii ju h tu k s , vaid  
ju s t see, m fs võ iks juh tuda , 
ju h tu b k i. Puudub selge piir  
reaalse ja  võ im aliku  vahel, k u s
juures n im elt võ im alik on in i
m esele seesm iselt loomuomasem. 
Selline esitusviis on iseloom ulik  
tsük lile  <<Tundm atusse linna» 
(näit. (tRalli», «M anöövrid», 
«Hommik»), aga ka varasem ate
le ju ttu d e le  «Federation Proceed

ings», «Etüüd», «Kaemus» jt. 
Inim esed on neil puhkude l suu- 
rem al-vähem al määral vabasta
tud  kitsendavatest norm idest, 
saavad nähtavaks varja tud  tu n 
gid ja  nende teostum ise tagajär
jed. Seda võiks nim etada vabas
ta tud  loom ulikkuseks, aga para
doksaalne on, ku i ebaloom ulikult 
ta m õjub. Sealjuures ei tohi aga 
m ingil ju h u l unustada, et autor  
annab tegelastele vabadusi, m is 
peaaegu kunagi või üldse m itte  
pole vastuolus m ingi kõrgema  
moraaliga või m is on sellega ise
gi suurem as kooskõlas ku i 
reaalsus. See p u n k t on segadust 
tek itav , sest jätab küsim use, 
kum b viis on õigem, lahtiseks.

Seoses K arl K ruugi kodust lah
kum isega on olemas veel üks  
tähelepanek: lahkum ist, põgene
m ist ja  äram inekut esineb Va
hingu ju ttu d es  üldse palju . Pärt

Lias nim etab seda arm astuse o t
sim iseks.

H uvitav oleks võrrelda V ahin
gu lüh iju ttude  viim aseid lauseid  
näiteks Tšehhovi omadega. Tor
kab silma m õningane sarnasus , 
T š e h h о v: «Söödi siiski päris 
-hea isuga.»

«Vedur vilistab ja pahvib  
auru, loojuv päike paneb akna- 
eesriided punetama.»

«Otšumelov, löönud sineli hõl
m ad ko kku , jä tkab  oma teeko n 
da üle turuplatsi.»

«Ahju üm ber kõnnib V ju n  ja 
liputab hända.»
V a h i n g :  «Nad läksid koju, 
kuid  ikkagi oli jälk.»

«T u lin  ko ju  ja lugesin edasi 
A lbert K äbi romaani «Kana».»

«Ustest trügis välja  inim esi 
nagu kontserdilt ja ka meie noor 
sõber astus sama tundega rõdult 
alla.»

«K ohe tu li ka rong ja  me sõ it
sim e Tartusse tagasi.»

Nii Vahingu ku i ka Tšehhovi 
puhul võis täheldada sarnasust

lõpetam atuses, selles, et ei püüta  
üldistada mõne kokkuvõ tva  lau
sega.

K u id  arendame võrdlust edasi: 
kui Tšehhov oma novellidega  
taotleb lugeja teatud suh tum ist 
loetusse, naeru või kaastunnet, 
siis Vahingu puhu l lausa õõnes
tab kindla taotluse puudum ine, 
lugeja ei leia p idepunkte , m ille
le toetuda (teiste sõnadega: Va
hingu lõpetam atus on arenenud  
äärm useni, kunsti ja elu piirini). 
K ui Tšehhovi kangelased ennast 
oma elava käitum isega ise vä l
jendavad, siis Vahingu kangela
sed on kinnised, m e ei saagi 
nende puhu l rääkida meeleolude  
vaheldum isest. Valitseb troosti
tus, m is liitub kõigega. K ui 
Tšehhov nim etas talendi tu n n u 
seks m ahakriipsutam ise oskust, 
siis Vahing on jõudnud lausa 
nappuse konstrueerim iseni. Va
hingu kangelased on õrnemad  
ku i Tšehhovil, kriisini viivad  
põhjused on im episikesed. Em ot- 
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Lutsi Härmä Piitre järglasi
(Algus eelmises numbris.)

1893. a. suvel ilm us Jaanikü llä  Oskar Kallas. Härmä Jaan laulis 
talle 15 eesti regilaulu. O. Kallas k ir ju tab  oma teoses «L u tsi m aa
rahvas» lk. 76: «Kõige tuum akam ad  laulud sain Jaaniküläst Jaan  
H erm a’lt». О. Kallas märgib 16 laulu, ent Jaan H erma ütles alla
k irju tanu le  1925. aastal, et ü ks  nendest, laul «Ehted kadunud»  
(nr. 108) ei ole tem a poolt e tte kantud. O. Kalda kohta kõneles 
Jaan  Herma: «Jälehele (jäledalt) ol’ ar opat. K uningaga käve  
ü teh  škoolah. Joudzõ vooril kõ ar k ir ta 0 (jõudis ühe korraga kõ ik  
ära kirju tada), m ia ma lauli.»

15. ju u lil 1921. a. pani a llak irju tanu  Jaan H erm alt paberile 
seitse regilaulu. Need laulud andsin sügisel prof. W alter Anderso- 
nile, kes rahvaluule sem inar is võrdles «K olm e vaest» trü k itu d  
eesti rahvalauludega. L u tsi variant osutus setu  omadele kõige 
lähedasemaks.

1925. ja 1926: a. võtsin  Jaan H erm a laule fonograafisse. L aulja  
imestas, et toruga aparaat ei jä tn u d  isegi köhatam ist välja. K a h 
ju k s  hävisid need fonograafirullid  sõja ajal Em akeele Seltsi ru u 
m ides praeguse 21. Juun i tänava ja M itšurin i tänava nurgal.

Härm äde vanaaegset kannelt ei õnnestunud  m u l saada. K üll 
aga sain m öödunud sajandi alguse kandle lutsi «m aam ehelt» A n 
ton BuV-Zagorskilt (sünd. 1858. a.) Mägize (Barisi) külast N irza  
vallast. Saatsin A n ton i vanaisa K azjo  kandle 1925. a. lõpul Eesti 
Rahva M uuseum ile. Õ nneks on see kannel (kokele) Tartus E tno
graafiam uuseum is alles.

Peale m uistsete  regilaulude panin  Härmä Jaanilt k irja  ka m u i
nasju tte  ja  m uud rahvaluulet. Jaan H erm a suri 1932. a. aprillis 
ja  m aeti 4 km  tem a kodukülast Raipole (Rääbä) kalm istule.

Praegu oskab Jaan Herm a laulude riism eid tem a tü tre  Teklä  
tü ta r A ntonina  N ikonov (sünd. 1896. a.). Jaanikülä lähedalt Mal- 
zupi külast pärit filoloog A ntons Breidaks viis A. N ikonovi 1972.a. 
ja  1973.a. Ludza ku ltu u rim a jja  eesti regilaule dem onstreerim a. 
Neid laule ka helilindistati. L u tsi eesti m urraku t on ka A. N iko- 
novilt uurinud  Paul A riste, Eduard Vääri, Hella K eem , Salm e  
Nigol jt .  Paul A riste  heliplaadistas 1936. aastal Tallinnas A. N iko
novi isa M eikul Jarošenko lutsi m urraku t. Tollal õppis Tallinnas 
A ntonina  N ikonovi poeg Jeesp (sünd. 1923.a.). Etnograafid A leksei 
Peterson ja  Eevi A ste l olid A. N ikonovi ju tu l 1973. a. augusti lõpul 
ning tõid kaasa A . N ikonovi käsitööesem eid. A lla k ir ju ta n u  on 
A. N ikonovilt m itm el korral rahvaluulet k irja  pannud.

A nton ina  õpetab 4-aastasele pojapoja tü tre le  A nnale «m aakeelt» 
ja  oma vanaisa regilaule. Ta tahab, et Härmäde ja Lossm anide  
lutsi m aakeel «lännü-üs ussõ (ei läheks välja)».

Ludza linnas elab m ajandusteadlasest tü tre  Veronika juures  
H ärm ä Jaani noorim  poeg Jeesp G erm ov (sünd. 1897.a.). Ta käib  
veel tulise õhinaga Ludza järvel ka lu  püüdm as ja õpetab püügi-  
kunsti teistelegi. Noores eas oli Jeesp suur pillim ees, Härmäde 
m uusikaande on ta pärandanud tü tre  lastele, kes käivad m uusika 
koolis. Inara lõpetab varsti keskkooli ja m õtleb konservatoo
rium ile.

Jeesp G erm ovilt helilindistas dotsent A ino  Valm et 1971. aasta 
juun is head lu tsi m urraku t. Sellest helilindistam isest võtsid  osa 
filoloogid Valve K ingisepp, M aeve Leivo, Tõnu Seilenthal, Jaak  
S im m , T iiu  O janurm e, H elju Rajando jt.

Härmäde suguvõsas on veel nii m õnigi hu v ita v  ja  täh tis isik, 
kelle elukäigu ning eelkäijate väljaselg itam iseks tahab a llak ir ju 
tanu koguda andm eid nende sugulastelt ja  arhiividest.

PAOLOPRIIT VOOLAI NE

Kuhu edasi, 
Tooming ?

Ü. Tonts kirju tab  «S ir b i ...»  
artiklis, et J. Toominga «Tõe ja  
õiguse» lavastuses pole «peaosa
list ega tegelaste jagunem ist 
pea- ja  kõrvalosalisteks.» Tõsi, 
m inagi ei väidaks seda, ü tleksin  
niim oodi, et lavastuses on ke sk 
ne tegelane. M u m eelest on see 
selgelt Indreku  lugu; «matsi ja  
vurle» elukeskkond , Vargamäe 
ja linn  — see kõ ik peegeldub  
läbi Indreku  silmade.

Tuleb tunnustada  Toominga  
ju lgust (mu m eelest liigset ene
sekindlust), kes, võ tnud  Indreku  
ossa E. H erm aküla, riskeerib  
oma Tontsi m eelest «m aailm a
nägemise uudsuse» (vist midagi 
prohvetiom ast?) ilm nem ata jää
misega. Tontsigi on see häiri
nud: «Selles tähenduses (lavas
tajapoolse ülesande täitm ise) 
võiks R. Loo antipoodiks n im e
tada E. H erm aküla, kes k u ju n 
dab Indreku  rolli liigagi «va
balt», kohati kü ll m eeldejäävalt, 
paiguti aga juba  häirivalt suu 
res sõltum atuses lavastuse stii
list ja  Tam m saarestki.» Võtnud  
kord oponendi osa, olgem  jä r je 
kindlad. Tontsi m eelest on lavas
tuses kõige tam m saarelikum alt 
tõ lg itsetud inim est. Mu m eelest 
Tamm saare in im est laval küll 
pole, in im est on üldse vähe, 
enam  on m ärke, abstraktsioone, 
ideekandjaid. K u i lavastuses  
m idagi avastasin, siis halvaks  
ülla tuseks endale, et Tamm saare 
kangelased aina kõnelevad. S iis
ki usun, et siin on rohkem  Too
m ingat. Võiks ju  leppida, et 
K öögertal-kapitalist, kes toost ei 
elatu jne., suuga jahvatab (ühis
konnakriitika!), aga siis ju tlu s 
tab Pearu ja siis A ndres ja siis 
seletab õunapuu all Krõõt eel- 
räägitu üle. Aga m ina mõtlesin, 
et Vargamäel teh ti ka tööd, et 
m ehed olid seal karused ja  na i
sed surid varaku lt ja õnne ik 
ka ei olnud.

Aga võib-olla on nii isegi hea; 
ütlesin  ju , et see on Indreku  
lugu? Selle kandi pealt vaada
tuna on instseneering väga tu 
gev, aegade ja tegevuspaikade  
segunem ine annab täiesti uue  
süvapsühholoogilise kvaliteedi, 
m idagi transtsendentset viiras
tub H erm aküla hingepiinades, 
otsekontaktides teiste aegadega 
H erm aküla ja Elviste 1. pildis, 
groteskistseenis: nende m äng ei 
jäta kü lm aks  — nagu m ingid fa 
taalsed, võõrandunud jõud võ i
m utsevad  inim ese üle, pole tõde 
ega tõetust, a inult mööda tu is- 
kav elu. Kas tõesti? Aga midagi 
meis tu ikab, siin  kusagil vasakul 
pool rinnas  — süda, meie  s ü d a 
m e tu n n is tu s ,  m illeta elada ei saa. 
Südam etunnistusega inim ene  — 
see on H erm aküla teem a, süüm e  
jääb inim esele ka mängides — 
läbi m öödunud talve elas H er
m aküla  selle teadmisega ja see 
ta lletus P. Kollom i Beckm annis, 
H erm aküla enda Leninis, G rujas 
ja  Indrekus.

Niisiis Tam m saare in im est la
val pole, ja  om eti on m illeski vä 
ga tugev lavastus? Aga kus t me 
team e, m issugune on see ta m m 
saarelik inim ene, igaühel m eist 
on ju  oma elu, ka teatris, m is  
sünnib «siin ja  praegu», ja  se
da tuleb  elada. M u m eelest la
vastuse vastuolulisus tu lebk i sel
lest, et ühelt poolt on laval in i
mesed, kes rolli « inim vaim u  
elu» (Stanislavski) luues tõesti 
in im esteks jäävad (Hermaküla, 
Elviste, Ander) ja  teiselt poolt 
nöörist tõm m atavad m arionetid  
(Loo, Adlas). L avasta jakontsep t-  
sioon, võib-olla, aga ikkagi. K ah
ju  on Eelmäe A ndresest, kes 
jäänud m ärgiks, tõsi küll, nii tu 
gevate rollide m ärgiks, nagu on 
Joonatan ja Jürka, ent ikka  lii
ku va ks m ärgiks, kelle fu n k ts io o 
n iks on tõdede illustreerim ine, 
aga m itte  elu ise. Teatrikeeles  
tähendab see stam pi. Veel üks  
õiendamine. H uvitav, m illal on 
R. Neim ar öelnud: «R. Loo on k ü t
kestav, jä lg itav Karin?» V ähe
m asti «Tõe ja õiguse» k u n s ti
nõukogus neid sõnu (nagu m it
m eid  teisigi) kü ll ei lausutud, 
eh kk i 31. m ai «Edasi» m eid sel
les veenda püüab.

Indreku  hingepuntra  lugu  
m eenutab m ulle  väga m idagi 
m uud, m eenutab A. T arkovski 
film e. N iisam asuguseist kollisi
oonidest läbipõim unud on ju  su 
gestiivne autobiograafia «Pee
gel», niisam asuguseid algväär- 
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Pio Baroja

ifteeclium
P i o  B a r o j a  on üks koige nim eka
maid ja  viljakam aid hispaania kirjanik
ke. P rosaist. Elas aastail 1872—1956, 
rahvuselt bask, hariduselt meedik. Ta 
on k irju tanud  enam kui 80 rom aani 
(nende seas 8 triloogiat), lühiju tte , es
seid. Lüüriline, tugeva stiilitundega au 
tor, teosed sageli kantud üksindusm ee- 
leoludest. Ta on üks «1898. a. generat
siooni» esindajaid.

Ma olen vagane inim ene, när
viline küll, väga närviline, aga 
m itte  hull — seda kinn itavad  ka 
arstid, kes m ind  läbi on vaada
nud. O len juure lnud  m ille kõige 
üle, kõiges põhjani tung inud  ja  
m u elu on täis ärevust. M iks 
ometi? Ma pole siiani sellest aru 
saanud.

A m m usest ajast olen m a olnud  
suur magaja, m a m agan ilma  
unenägudeta, vähe sellest — är
gates ei suuda ma m eenutada, 
oli see un i või m itte , kuigi pidi 
ju  olema. Ma ei oska öelda, m iks  
ma arvan, et pidi. Loodan, et ma 
praegu seda ju tustades, ikka  
ärkvel olen, nii või te isiti — ma  
m agan palju , selge m ärk sellest, 
et ma hull ei ole.

M u aju  püsib lakkam atus v ib 
reerim ises ja  m u  hinge silmad  
ei teegi m uud, ku i on aina am e
tis mõne tundm atu , halli asja 
uurim isega, m ille pulss langeb 
,ko kku  m u a ju  arterite rütm iga.

M inu  aju  ei m õtle, sellest hoo
limata, et on pingul, võiks m õel
da, aga ei m õtle . . .  Ah! Te nae
rate, te kahtlete m u sõnades? 
Noh, olgu. A rvasite  õigesti. On 
üks nägemus, m is võbeleb m u  
hinges. Ma ju tu s ta n  teile sellest.

Lapsepõlv on ilus, eks ole ju? 
M inu jaoks kõige jubedam  aeg 
elus. Lapseeas oli m ul sõber, Ro
man Hudson; ta  isa oli inglane, 
em a hispaanlanna.

T u tvu sin  temaga koolis. Ta oli 
hea laps, jah, tõesti hea laps, 
väga armas, väga kena; m ina  
olin äkiline ja seltsim atu.

Sellest erinevusest hoolimata

saime sõpradeks ja käisim e alati 
koos. Ta oli korralik õpilane, 
m ina isem eelne ja  lohakas, kuid  
et tem a alati oli hea poiss, to h 
tis ta m ind  enda poole ku tsuda  
ja  m ulle oma m argikogu nä i
data.

Rom an elas suures m ajas k i t
sal tänaval Barcade vä ljaku  lä
hedal. Ühes naabruses asuvas 
m ajas oli ju s t aset leidnud ku r i
tegu , m illest Valencias tollal 
palju  räägiti. Ma pole öelnud, et 
olen üles kasvanud Valencias. 
M aja oli kurb , väga kurb, tem as  
oli kogu see kurbus, m is iganes 
võib olla ühes m ajas tohu tu  
juurviljaaiaga tagaküljel, seinad  
täis valgeid ja tum elillasid roni- 
kellukesi.

M ängisin oma sõbraga um be
kasvanud aias ja avaral k iv itah -  
veldisega terrassil, m illel kõrgus 
tohu tu te  agaavipottide m üür.

Ühel päeval tu li m eil pähe ka 
tusele ronida, et siis mööda ka 
tuseid  liikudes jõuda m õrvam a- 
jani, m is m eid m eelitas oma sa
lapäraga. Üles jõudnud, kuu lsi
m e alt tüdrukuhäält: Romani 
ema soovivat m eid näha.

Ronisim e alla ja astusim e  
suurde nukrasse saali. Rõdu  
ääres istusid m u  sõbra ema ja 
õde. Ema luges; tü ta r tikk is . Ma 
ei tea, m iks, ku id  sel hetke l ma  
kartsin  neid.

Tõsisel toonil noomis ema 
m eid meie kavatsuse pärast, ja  
samas järgnesid küsim used, lõ
pu tu  hu lk küsim usi m inu  kodu  
ja  kooliasjade kohta. K un i ema  
kõneles, tütarlaps naeris, aga 
see oli nii isemoodi naer, nii ise
moodi . . .

«On tarvis õppida,» ü tles ema  
lõpetuseks.

L ahkusim e toast, ma läksin  
koju  ja õhtu otsa ma m uud  ei 
saanudki kui mõelda neist ka 
hest naisest.

Sellest ajast peale vä ltisin  Ro
m ani kodu. Ühel päeval nägin  
ema ja tü ta r t k irikust väljum as, 
m õlem ad kandsid leina; nad  
vaatasid koos m inu  poole, m ind  
läbistas kü lm avärin  selle pilgu  
ees.

K u i kooliaasta lõppes ja  me 
Romaniga enam  ei kohtunud, ra
hunesin. Ühel päeval aga ku tsu 
ti m ind  tem a poole: m u sõber 
oli haigeks jäänud. Ma läksin ja  
leidsin ta voodist. N uttes, tu m e 
dal sosinal ü tles ta m ulle, et ta 
oma õde vihkab. Ometigi hoolit
ses õde — tem a n im i oli A nge
les — venna eest püüd liku lt, lah
kesti, näol üha seesama im elik,

nii im elik  naeratus.
Kord ku i ma võ tsin  k inn i R o

m ani käest, m oondus ta nägu 
valust.

«Mis sul on?» küsisin  ma.
Ta näitas m ulle to h u tu t sinist 

plekki', m is üm britses ta käsi
vart nagu võru.

Ja lisas sum m uta tud  häälel:
«See on m u  õde.»
«T em a!...»
«Sa ei tea, m issugune jõud tal 

on: ta pigistab palja  käega klaa
si puruks. Ja m is veel im elikum : 
ta võib asju ühest kohast teise  
tõsta ilm a neid puudutam ata.»

M õne päeva pärast, ise h ir
m ust tõm m eldes, rääkis ta  m u l
le, et kella kahete istküm ne pa i
ku  öösel, juba um bes nädal 
aega, heliseb neil uksekell, kuid  
ku i uks lahti teha, pole m itte  
kedagi.

Tegim e Romaniga hulga ka t
seid. Me kihu tasim e võidu ukse  
juurde . . . ,  helistatakse . . . ,  ava
m e . . . ,  ei kedagi. Jätsim e ukse  
praokile, et oleks võim alik ava
da silm apilk  . . . ;  helistatakse . . . ,  
ei kedagi.

L õpuks võtsim e uksekella  sig- 
naalnupu hoopis ära, aga ke llu 
ke m u u d ku i helises ja helises . . .  
hirm ust halvatuna vaatasim e  
teineteisele otsa.

«See on m u õde. M inu õde,» 
ütles Romän.

Selles veendunud, otsisim e 
am uletti kõ ikja lt, sokutasim e ta 
tuppa hobuseraua, pentagram - 
mi, ja kõ ikvõ im alikke kolm e- 
nurgelisi sedelikesi maagilise 
sõnaga «Abrakadabra».

Asjata, kõ ik asjata. Esemed  
põgenesid oma kohtadelt, seintel 
joonistusid vorm itud, ko n tu u ri
deta varjud.

Rom ani kurna tus süvenes, ja  
et ta m eelt lahutada, ostis ema  
talle uhke fotoaparaadi. Päevad  
otsa uitasim e üheskoos ja igal 
pool oli m eil kaasas fotoaparaat.

Ühel päeval leidis Rom ani 
ema, et m ina võ iksin  neist ko l
m est üheskoos pildi teha, et saa
ta see sugulastele Inglismaale. 
Koos Romaniga seadsime k a tu 
sele puldanist pä ikesevarju  ja  
selle all võtsid  kohad sisse ema  
ja  kaks last. Teravustasin, ja  
ju h u ks, kui ei peaks tu lem a vä l
ja, tegin kaks võtet. Sööstsime 
Romaniga neid ilm utam a. Plaa
did olid õnnestunud, ainult m u  
sõbra õe pea asemel oli m ust 
laik.

Jätsim e plaadid kuivam a, järg
m isel päeval asetasime need  
pressi alla ja  päikese kätte, et

Octavio Paz

Ö -C e fi anagemus
O c t a v i o  P a z  on Mehhiko kirjanik, sündinud 1914. aastal. Ta on tegu tse
nud ajak irjan ikuna ja  diplom aadina (Mehhiko suursaad ikuna Indias). On aval
danud nii luulet, proosat kui ka esseistikat, luule m õjutatud  pran tsuse sü rrealis
mist ja  india filosoofiast. Üks nimekamaid Ladina-Ameerika kaasaegseid poeete.

Varjud avanevad taas ja ilmub su keha:
su juuste sügav sügis, vetepild päikeses,
su suu ja metslashammaste valge rivi leekide vangis,
su nahk kui õrnkuldne leib, sinu silmad kui põletatud suhkur,
paigad, kus peatub aeg,
orud, tu ttavad  üksi m inu  huultele,
kuuvalguse kitsastee kulgemas rindade vahelt kurguni,
kukla tardunud kosk,
kõhu kõrge platoo
ja puusade lõputud rannad.

Su  silm is on tiigripilgu liikum atus  
ning hetk hiljem koera niiske alandlikkus.

Aina elab su juustes mesilasi.

Su selg voolab rahulikult mu silme all 
nagu jõeselg tulekahju valgel.

Uinuvad vood kulutavad ööl kui päeval su savisitket pihta 
ja su kaldaid, m õõtm atuid  nagu kuukõrbed,
tuul puhub läbi mu huulte ja ta pikk oie katab kehade öö kahe halli

tiivaga
nagu ko tka  vari rdbaüksinduse.

Su varbaküüned, tehtud suve selgest veest.
Sinu jalge vahel varjub uinuv sügavik,
abajas, kus taltub öö meri, ratsu mustast merevahust,
koobas mäejalal peitmas aardeid.
ahjusuus, küpsetamas armulaualeib a,
naeratavad huuled, poolavali, kohutavad,
valguse ja varju pulm, nähtav ja salatud
(siin ootab liha oma ülestõusmist ja igavest elu).

Vere kodumaa
ainus maa, m ida tunnen  ja m is tunneb  m ind, 
ainus kodumaa, millesse usun, ,
ainus uks lõpmatusse.

sin kom istades ja  ku kku d es tre 
pist alla ja  tänavale jõudes p ist
sin jooksu, jä lita tud  äsjasest m ä
lestusest. K oju  jõudnud, vaata
sin peeglisse. Ta oli seal, peegli 
hõbesügavuses, ta naeris, aina 
naeris.

saada positiive.
Angeles, Rom ani õde, tu li 

koos meiega palkonile. Meie Ro
maniga silm itsesim e esim est võ 
te t ja  ei saanud sõna suust: tü 
tarlapse pea kohal paistis valge 
naisevari Angelese näojoontega. 
Teisel võ ttel paistis sama vari, 
aga teises asendis, kum m argil 
tü d ru k u  pea kohal, ju s tk u i talle  
m idagi kõrva sosistades. K an- 
gestusim e hirm uhalvatuses. A n 
geles vaatas sam uti fotot, aga 
naeris, tem a naeris. See oli nii 
jube.

Ma lahkusin  palkonilt, page-

Kes ütleb, et ma hull olen? 
Mõelge ise! H ullud ei maga, aga 
m ina ju  m a g a n . . .  Ah! Teie ar
vasite, et ma ehk seda ei tea? 
H ullud ei maga, aga m ina m a
gan. Magan sellest ajast peale, 
ku i ilma sündisin. Ja pole veel 
kordagi üles ärganud.

Hispaania keelest tõlkinud ASTA PÕLDMÄE

Ülikooli äsja lõppenud tõlkevõist- 
lus, mille tulemused said teatavaks 
eelmises ajalehenumbris, oli veel 
üks kinnitus sellest, et tõlkimishu
vide ja -eeldustega noori leidub ja 
et olukord järelkasvuga ei ole ehk 

.-sugugi nii lootusetu nagu mõni
kord on räägitud. Kui jõuame veel 
selleni, et kogenud juhendaja hoole 
all hakkab lõpuks tööle ülikooli 
tõlkekabinet, peaksid väljavaated 
tõlkimistraditsiooni alalhoidmiseks 
Eestis tublisti paranema.

Töid saabus võistlusele seekord 
üsna arvukalt, rohkem kui varase
matel aastatel. Võib-olla on selles 
teeneid Ott Ojamaal, kes sügisel toi
munud kohtumisel arvukaile üli
kooli tõlkehuvilistele oma kogemusi 
jagas. Võib-olla on kuuldused tõl- 
kekabineti peatsest avamisest tõlki
ma innustanud.

Suurim hulk töid oli i n g l i s e  
k e e l e s t  — 6, n e i s t  2 l u u l e 
t õ l g e  t (meenutagem, et mullu oli 
ingliskeelne kirjandus hoopis esin
dam ata) .  Kõik neli proosatõlget 
said žüriilt hea hinnangu. Esimese 
auhinna vääriliseks tunnistati I kur
suse üliõpilase Juta Rüngi tõ lge  
M. Sparki novellist «Oleks te näi
nud seda kaost», mis jättis  eesti 
keeles kõigiti ladusa mulje, üksikuid 
pisemaid ebatäpsusi välja arvates. 
Sparki mitte eriti lihtne stiil oli siin 
hästi edasi antud, ning tõlkija oli 
ridamisi leidnud sobivaid eestikeel
seid vasteid inglise fraseologismi
dele. Et Juta Rünk on alles oma 
loomingutee alguses, võime temale 
asetada suuri lootusi. Rõõmustas ka 
see, et üks parimate tõlgete seast 
kuulus kaugõppeüliõpilasele (seni 
on nende osa tõlkevõistlusel olnud 
väike). Mati Soo (kaugõppe ing lise  
fil. IV k.) vahenduses S. Jacksoni 
novellist «Loterii» (II auhind) oli 
suurim väärtus  kõnekeele heal eda
siandmisel. Mõnes kohas ehk oli 
tõlge liiga vaba ja mitte kõik ei 
olnud tähenduslikult täpne, kuid ko
gupildis näitas Mati Soo end loo
tus tandva tõlkijana. J. W eidmani 
novell «Lahkumine» oli keelelt mõ
nevõrra lihtsam kui eelmised teo
sed. Lya Olli (in g lise  fil. III k.) va
hendust sellest (III auhind) loeti 

;.andekaks, kohanduste vabadusaste
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oli sobiv — kuigi üksikuis kohta
des tõlkija oli lasknud end tekstist 
ehk liigagi kaasa haarata. Inglise 
keelest tehtud tõlgetest sai ergu tus
preemia veel A. Christie jutustus 
«Õnnetus» (tõlkinud M alle O rg). 
Parandust vajavaid tekstiosi oli siin 
ehk kokku rohkem, aga needki tun 
dusid olevat pigem kogemuse- kui 
eeldusepuudusest tingitud. Luule 
tõlkimine teise keelde, nagu teada, 
on alati kõige problemaatilisem. Mõ
lemas tõlkes inglise keelest (Yeats, 
Sandburg) leiti olulisi puudusi. 
Sandburgi eestinduses oli tõsiseid 
sisulisi eksimusi, tähenduse väära 
edasiandmist.  Tõlked Yeatsi luulest 
olid ebaühtlased (kohati oli nagu 
püütud jälgida riimilist struktuuri, 
kohati mitte),  kuid nende tegija 
võiks oma katsetusi jätkata, seda 
enam, et inglise luule on eesti kee
les seni esindatud ülipuudulikult.

S a k s a  k e e l e s t  o l i  e e s t i n 
d a t u d  4 t ö ö d .  Üksmeelselt pi
das žürii neist parimaks Ülle Ma
singu (sak sa  fil. III k.) vahendust
E. Т. A. Hoffmanni novellist «Rüü
tel Gluck», mis sai ühe kahest esi
mesest auhinnast. Valitud oli kir
janduslikult arvestatav pala, mis 
oma ulatusega (12 lehekülge m a
sinakirjas) suutis näidata tõlkija 
võimeid. Eestindus oli üldiselt hea 
sõnavajikuga ja ladus. Väheseid e t
teheiteid võis teha mõningasele ori
ginaalteksti liiga lähedasele jä lg i
misele n ing mõnele sõnavastele. 
Vahe eelneva ja teiste saksa kee
lest lähtunud tõlgete' vahel oli m är
gatav. Ergutusauhinna pälvis neist 
Eeva Viira eestindatud K. Tuchols
ky «Kunst valesti reisida». Positi iv
selt hinnati seda, et algteksti iroo-

JUTA RÜNK

nia tuleb tõlkes esile. Kohati oli 
aga eestikeelses sõnastuses ebaloo
mulikkust, ebatäpsusi ja mõningaid 
vigugi. Teise ergutuspreemia sai 
Pille Aav, kes oli valinud tõlkimi
seks K. Siesicka jutustuse «Tüdruk 
päikesevarju all». Kahjuks ei paku 
pala erilist huvi sisuliselt ja algkee
le sõnastuski on võrdlemisi hall. 
Seda olemasolevat oli katsutud üs
na püüdlikult eestindada, eriti kõ-. 
nekeele repliikide edasiandmisel. 
Leidus aga ka niisugust, kus a lg 
keele konstruktsioon paistis läbi või 
eestikeelne lause oli raskesti a ru
saadav. Ilmselt on tõlkijal kogemusi 
veel napivõitu. Tunnustust ei leid
nud seekord saksa keelest tõlgitud
D. Kleine «Mõrv järveäärses m a
jas». See esialgu mitte jus t palju
tõotava kriminaalromaani algus ei 
moodusta lugeja jaoks terviklikku 
katkendit ega paku ka keele poolest 
tõlkimiseks tänuväärset materjali.  
Suurim etteheide tõlkijale oli paigu
tine liigne kinniolemine algkeele 
tekstis. Leidus ebatäpsusi ja vähe
mal määral ka vigu. Selleks et tõl
kijaks saada, peaks praeguse tõlke 
tegija erilist tähelepanu pöörama 
eesti keele väljendusvõimaluste 
tundmaõppimisele.

E e s t i n d u s i  s o o m e  k e e 
l e s t  o l i  3. Neist III auhinna vää
riliseks tunnistati T. Pekkaneni no
velli «Kuldmünt» eestindus Eevi 
Kärdlalt. Pala üldlaadi oli tabatud. 
Sõnalised vasted olid valdavalt vas
tuvõetavad. Nende kõrvale oli aga 
pudenenud ebatäpsusi, esines mõ
ningaid vahelejätmisi ja konarust 
eestikeelses väljenduses. Ergutusau-

ÜLLE M ASING

hinna pälvis Anu Uustalu, kahe 
V. Huovineni pala tõlkija. Mõlemas 
oli soomekeelne tekst üsna asjali
kult edasi antud. Paaril juhul oli 
tulnud eesti olustikus olematuile 
reaalidele sõnalist väljendust nupu
tada. Oli aga ka seda, millega ees
tikeelses sõnastuses nõustuda ei 
saa, või otseseid vigu. Mõlemate 
soome proosa vahendajate puhul 
näib, et on olnud raskusi niisuguste 
palade leidmisega, mis trükis il
mumisel ärataksid tingimata luge
jate  huvi. Teiseks on mõlemal ju 
hul algkeele — lähedase sugulas- 
keele — sõnastus veel tõlkes paigu
ti tuntav. Ergutuspreemiaga tunnus
tati samuti Edakai Simmermanni 
eestindusi E. Kilpi luuletustest. V a
lik peaks pakkuma meie lugejale hu 
vi. Žürii leidis, et vabavärsiliste luu
letuste põhitooni oli tabatud, üksik
kujundite edasiandmisel oli rida õn
nestumisi. Paiguti oli tõlkija aga 
algkeele lihtsad kujundid muutnud 
keerukamaks või andnud edasi eba
täpselt. Teatavasti ei tarvitse ju v a 
bavärsi puhul tingimata kinni pi
dada algkeele silpide arvust, mis 
eesti keeles muidugi kipub vähe
maks jääma. Võistlusele saabunud 
luuletõlgete seas olid aga kõnealu
sed värsid ühed parimad.

L e e d u  k e e l e s t  o l i  n a g u  
m u l l u g i  2 v a h e n d u s t ,  üks 
neist, R. Lankauskase novell «Ük
sinda avam erel», pälvis ergutus
preemia. Birute 2elv ite, kes rõõmus
tavalt paistis silma juba eelmisel 
tõlkevõistlusel ja  kel on kahtlemata 
eeldusi tõlkimiseks, oli seekord vii

mistluseks siiski vähem aega leid
nud. Nagu märkis retsensent 
M. Loodus, oli tähenduslikke eksi
musi küll vähe, kuid algupärandi 
atmosfäär ei jõudnud päriselt tõ l
kesse“ Tõlkija eesti keel võinuks olla 
rikkam ja selle kasutus läbimõel- 
dum.

T. D anielssoni novell «M uinasjutt 
suurest sõnade lim iteerim isest», a i -
n u s  t õ l g e  r o o t s i  k e e l e s t  
(kahju, et ainus!), oli eesti keeles 
üldiselt ladus, vaid kohatiste alg- 
konstruktsioonis kinniolemistega. 
Siiski tundus, et originaali t rad it
sioonilise muinasjutu stiili oli liiga 
vabalt tõlgendatud ning leidus ka 
sisulisi eksimusi — seega algkeele 
tundmine jät tis  tõlkijal veel soo
vida.

Nagu näitas vabariikliku tõlke
võistluse värske kogemus, on vene 
keele oskajaid Eestis küll hulganis
ti, häid tõlkijaid v e n e  k e e l e s t  
a g a  h o o p i s k i  v ä h e .  Sama 
kehtib ka meie võistluse kohta. Taas
oli tõlge vene keelest üks nõrge
maid. Sisu vääritimõistmist ei ol
nud, kuid eesti keel — originaalis 
liigse kinniolemise tõttu — kõlas 
väga kunstlikult. Kuidas küll ühen
dada neid kahte — võõrkeele ja  
emakeele tundmist? Näib olevat ilm
selge, et mõnevõrra tuleks tänapäe
va eesti keelt õpetada ka vene ja 
võõrfiloloogia osakonnas. Need ini
mesed, kes neis osakondades lõpe
tavad, ei lähe ju enamasti tööle vä
lismaale või vennasvabariikidesse, 
vaid jäävad siia. Selleks aga, et siin 
haridusprotsessis ja filoloogilises 
kultuuris täisväärtuslikult osaleda, 
on emakeele hea tundmine hädava
jalik.

JHea meel on, et selgi korral oli 
tõlgete seas neid, mis on välja kas
vanud tööst TRÜ orientalistikaka- 
binetis. Enn Veidi (in g lise  fil. V k.) 
tõlked jaapani ja hiina keelest olid 
P. Nurmekunna hinnangul korrekt
sed, kahju ainult, et tõlkija midagi 
suuremat polnud käsile võtnud. 
Praeguste  nappide tõlgete juures 
jäi ka mulje põgusaks.

(Järg  4. lk.)
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ф  V estlushoos on 1928. a. õppejõuna alustanud Eesti NSV teeneline  
sporditegelane Aleksander Kalamees (vasak u l), võim lem ise kateedri 
õppejõud Liidia Uustal (1940. a. len nu st), Artur Palgi (1931. a. len
nu st) ja Eesti NSV teeneline õpetaja Endel Arand (1931. a. lennust).

ф  Ettekannete ajal. Jüri LAANE fotod

Kehakultuuriteaduskonna asu tam isest m öödub tänavu 50 aastat. 
Juubeliüritused a lgasid  26. mail v ilistla ste  kokkutulekuga. Rohkem 
kui 1100 v ilistla sest kogunes aulasse 131. Pärast rektori avasõna esi
nesid ettekannetega Eesti NSV Kehakultuuri- ja Spordikom itee esim ehe  
esim ene asetäitja  K. Arusoo, dekaan A. Viru, Eesti NSV teeneline  
treener K. V algus, Eesti NSV teeneline õpetaja H. Pukk ja Eesti NSV  
teeneline sporditegelane V. Kivi.

Seejärel jätkus kokkutulek erialade kaupa kateedrites. Suurt rühma 
vilistla si autasustati teaduskonna tänukirjaga.

Lõkkeõhtust Käärikul võttis o sa  üle 350 v ilistla se . Kuulati ise tege-  
vusprogram m i ja lasti kõlada laagrilauludel. V aravalgen i m ängis an
sam bel «Fix», keda juhatas v ilistlane Väino Land.

Laupäeval jätkusid üritused kursuste kokkutulekutega.

Vaino Vahingu...
(Algus 2. lk.) 

sionaalsuse ja  m eelelise ku ju n d i 
allakä ik on varasem ates ju t tu 
des n iivõrd ilm ne, et sellele võib  
järgneda vaid tõus (mida Va
hingu hilisem  looming k in n ita b 
ki).

Ilm selt ei kü ü n i Vahingu va 
rasem ad ju tu d  h ilisem ate tööde 
(«Sina, «Näitleja», «T undm atus
se linna») tasem ele ja  jäävad  
suures osas e tüüd ideks ning  
skitsideks. K u id  nendes arendas 
Vahing vä lja  oma m eetodi, m is  
esialgu jä i liiga puh ta lt m eeto 
diks, aga m is «Sinas» on juba  
vahend iks saanud ja  k ir ja n iku  
uuele kvaliteeditasandile tõ st
nud.

«Sina». Sellest ju tu s tu ses t võ iks  
am m utada nii m õndagi Vahingu  
m õistm iseks. S iin  ei segata enam  
ära ku ju tlu s lik k u  ja  reaalsust, 
nende vahel on piirjoon. Teos on 
m ina ju tu s tu s, p ih tim u slik  ju 
tustus, m is juba  ise välistab  
konstruk tiiv suse  ja  järsu lakoo
nilisuse, m ida kohtasim e varem . 
S tiil on vahetu , voolav ja  süve
nev. Nagu varasem ates ju tu s tu s 
tes, ei k ipu  Vahing ka siin  ü ld is
tam a, ku id  ta avaldab arvam ust, 
ei jää kom m enteerijaks. «Sinas» 
nagu oleksid k irja  pandud kõ ik  
need varasem ate ju ttu d e  vahele-  
jä tte lised  kohad ja  tü h im iku d , 
Vahing ku i in im ene ja  k ir ja n ik  
m u u tu b  lähedasem aks.

Vahingul on ü ks  om adus, m ida
H. R unnel n im etab  totaalsuseks. 
V ahing on totaalne inim ene, s. t. 
tem a eraelu, tem a nõrkused ja

pahed on toodud lugejate ette. 
Suurem a usu tavuse saavutam i
seks on ta  isegi m ain inud  enda  
nim e ja  teoseid, juh tum is i, m ille  
põhjal on need k irja  pandud, 
sündm usi eluloost, n ii et m eil ei 
jääks m ing it kah tlust, et m ina 
tegelaseks on ju s t n im elt Vaino  
Vahing. K u i selline otsekohesus 
ongi algul harjum atu , sest au to
r it võidakse kahtlustada eksh i
bitsionism is, siis edasi lugedes see 
tunne  kaob, m ida silm akirja lik  
siirus siiruse pärast pole võ im e
line saavutam a. P õhjuseks on 
see, et eraelu (pikantsed) ü k s ik 
asjad pole lüka tud  esiplaanile.

O b jek tiivne ajaline järgnevus  
on Vahingul ühenda tud  su b je k 
tiivse  ajaga, s. t. m u lje te  ja  as
sotsiatsioonide reaga. A sso tsia t
sioonid kasvavad su juva lt ü k s 
teisest välja, to im ub jagunem ine  
p een teks n iid istikeks, m ille l on 
om eti oma kindel põhijoon, m is  
ei valgu laiali ebaolulistesse de
tailidesse. Sellist liikum ist võib  
hästi süm boliseerida labürint 
(on ka «N äitle ja» kaaneillustra t-  
siooniks), m ille  kä ike mööda eks
levad m u ljed  ja  m õtted , m illest 
nad aga ka ei vä lju . Säärasele 
sub jektiivsele  ajale on iseloom u
lik  m itm esuguste  m ee leku jund i-  
te erksus (puudus varasem ates  
ju ttudes) ja  huviorb iid ist vä lja 
jääva ignoreerim ine.

Olen kindel, et Vaino Vahingu  
parim atel töödel on kestev  väär
tus, sest nende lugem isel valdab  
sama süvenem ise tunne , m is on 
iseloom ulik heale kirjandusele. 
Ta on k ir jan ik , kelle antud  
m eetodil ja  kogem ustel on tu le 
v ikku . JAAN U N D U SK

j VLADIMIR RIIVES |
23. mail varises m analasse üld

füüsika kateedri professor füüsika- 
m atem aatikadoktor Vladim ir Rii
ves.

V. Riives sündis 28. oktoobril 
1916. a. Tartus raudteelase pere
konnas. A lghariduse om andas ta 
1924— 1935 H. Treffneri güm naa
sium is, Tartu Ülikooli m atem aatika- 
loodusteaduskonna m atem aatika- 
osakonnas õppis 1935— 1940, lõpe
tades k iitusega astronoom ia erialal.

V. Riives oli 1938— 1941 Tähe
torni ja 1944— 1947 TRÜ astronoo
m ia kateedri assisten t. Aastail 
1947— 1960 töötas ta teadurina ja 
hiljem sektorijuhatajana ENSV TA 
Füüsika ja A stronoom ia Instituu
dis. 1950. a. kaitses ta füüsika-m a- 
tem aatika kandidaadi väitekirja  
teem al «G aaside eraldum ine kom ee
di tuum ast».

1960. a. pöördus V. Riives tagasi  
TRÜ teen istusse, jätkates teadus
likku tööd. Ta kaitses 1968. doktori
väitekirja teem al «Kom eetide foto
m eetriline uurimine.» Professori 
kutse anti V. Riivesele 1972. a. 
A astast 1975 oli ta TRÜ üldfüüsika 
kateedri professor.

Tema tööstaaž ülikoolis ulatus 
27 aastan i. Tal oli suuri teeneid

noorte astronoom ide, sam uti füüsi* 
kapedagoogide ettevalm istam isel. 
V. Riives luges üldastronoom iat, 
taevam ehaanikat jt. astronoom ia- 
kursusi, juhendas üldfüüsika ja 
astronoom ia praktikume, kursuse- 
ja diplom itöid.

Teaduslikus töös keskendus_ ka
dunu juba varakult astrofüüsika

tähtsale harule — kom eetide füüsi
kale. Ta töötas 1946. aastal vä lja  
kom eetide m atem aatilise m udeli ja  
rakendas seda vaatlusandm ete  
töötlem isel, jõudis orig inaalsetele  
järeldustele komeedi tuum a ja g aa-  
silise  kesta ehituse kohta. Oma uut 
orig inaalset kom eetide fotograafili
se fotom eetria m eetodit rakendas 
ta vaatlusel Tartus. Need tööd tõst
sid V. Riivese kom eetide füüsika  
uurijate esiritta  ja tõid ta lle  la ia l
dase tunnustuse NSV Liidus ja 
välism aal. Tema teaduslike tööde  
koguarv on 38.

A lates 1952. a. oli V. Riives Rah
vusvahelise A stronoom ia Uniooni 
liige, sam uti NSV Liidu Teaduste  
Akadeem ia Astronoom ia Nõukogu  
liige  kom eetide füüsika alal.

Kadunu oli alates 1963. a. NLKP  
liige , Tartu Linnanõukogu 1957— 
1961 koosseisu  saadik, TRÜ partei
kom itee liige, TRÜ füüsikaosakon
na parteibüroo sekretär, TRÜ Nõu
kogu liige , teaduskonna m etoodi
lise ja konkursikom isjoni esim ees.

Kaotus on suur astronoom ide pe
rele, Tartu Riiklikule Ü likoolile, 
üldfüüsika kateedrile ja m eie noor
tele ülikooli füüsikaosakonnas ja 
keskkoolides.

Vladim ir R iivesest jääb püsim a  
m älestus kui tublist pedagoogist, 
a lgatusvõim elisest tead lasest ja 
heast kolleegist.

K olleegide nimel
PAUL PRÜLLER

Tõlkevõistlus 
1978

(Algus 3. lk.)
Tõlgete puuduste  poolt kokkuvõtvalt 

üle vaadates näib, et peamised vajaka
jääm ised on järgm ised: 1 ) ei osa ta  alati 
leida sobivat pala tõlkimiseks, 2 ) tund
m atu keelendi puhul haaratakse sõna
raam atu st esimene vaste, kaalum ata, 
kuidas see sobib konteksti, 3) lastakse 
end m õ u s ta d a  algkeele sõnastusest, 
4) ei osa ta  leida küllaldase lt eesti kee
le loomulikku väljendusviisi. Nagu va
rasem atel aastatel ja isegi rohkem kui 
tavalise lt oli heatasem elisi töid. Huvi 
tõlkim ise vastu ülikoolis ei ole rauge
nud, vaid suurenenud. Lootkem, et köik 
need, kes esile tõstm ist väärisid , oma te
gevust jä tkavad, edasi tõ lg ivad, ja  või
m alikult palju , sest esimesed tingim u
sed ilukirjanduse heaks tõlkim iseks on 
praktika ja  kogemus.

Lõpuks veel tõlkevõistluse viljade 
edasisest saa tu sest. Ü lalnim etatud tõl

gete hulgas on m itugi vaieldam atu 
kirjandusliku  v äärtu sega  teost (on alati 
rõõm ustav, kui tõ lk ija  ei piirdu üksnes 
oma tegevuse lingvistilise kül ega, vaid 
ilm utades sügavam at kirjanduslikku hu
vi, leiab tõlkim iseks teose, mis voiks 
rikastada meie k irjandusku ltuu ri). Väik
sema viim istluse järel on tõlkevõistluse 
parim ad tööd alati osutunud avaldus- 
küpseks. Paradokslikult on üha raske
maks m uutunud aga  n e n d e  avaldam ine. 
«Noorus», kus varem  ilm usid meie kon
kursi esikohatööd, tõ lgete ja  üliõpilaste 
tõlkeloomingu vastu  enam huvi ei tu n 
ne. «Loomingu» avaldam isruum  on a la 
ti olnud äärm iselt p iira tud . Seetõttu 
on viim aste aas ta te  headest ja  kunsti
väärtuslikest tõ lgetest m itugi trük is se
ni ilm um ata. Sellest on väga  kahju . 
V ajadus tõlkekirjanduse a iak irja  järele 
vabariig is (näiteks kvartaliväljaandena) 
tundub olevat selge. Ilm a selle ta on 
raske ette ku ju tada  tõlkim istegevuse 
sih ipärast suunam ist ning „tõlkijate uue 
polvkonna kasvatam ist.

AINO VALMET, 
JÜRI TALVET

TÕLKEVÕISTLUS 1979
kuulutatakse välja alates tänasest, 9. juunist 1978. a.

Tõlgim e eesti keelde m aailm a m is tahes keelest ilukirjandust. Proosa
tekstide (novellid , esseed või terviklikud katkendid rom aanist) pikkus 
võib olla 5— 10 m asinakirjalehekülge (2 in terv a llig a ), luuletusi tuleb 
võistlusele  esitada vähem alt kaks n ing ühelt ja sam alt autorilt. Tööd 
ei tohi o lla  eesti keeles trükis varem avaldatud. Esitada tuleb nii ori
ginaal kui tõ lge kolm es eksem plaris. Prem eerim iseks on ette nähtud 
200 rubla, m ille žürii võib tööde tasem est ja hu lgast lähtudes välja  
jagada tä ies suuruses või o sa lise lt. Eripreemia on parim ale vahendu
sele NSV Liidu rahvaste kirjandusest.

Osa võivad võtta kõik, kes võistluse  väljakuulutam ise hetkel või a la
tes järgm isest õppeaastast cn  TRÜ statsionaarsed või m ittestatsionaar
sed üliõpilased. Tööd tuleb varustada m ärgusõnaga ja pealkirjaga  
«T õlkevõistlus 1979», lisada suletud ümbrikus tõlkija nimi, teaduskond, 
kursus ja elukoht ning toim etada hiljem alt 10. veebruariks 1979 aja
lehe «TRÜ» toim etusse.

2ürii, ELKNÜ TRÜ kom itee, ajaleht «TRU»

Kuhu edasi...
(Algus 2. lk.) 

tusi — Maa, elu — sisendab «So
laris», niisam asugust e luusku  — 
«tavalise inim ese  — m assi hu l
gast — säravad silmad, m is vaa
tavad otse sinu le» ja  «tum m ade  
inim põlvede toetavad õlad m i
nevikust»  — annab «Andrei 
Rubljov». «Tõe ja  õiguse» segi
paisatud liinid, retro- ja  in tro 
spektiivsed  vaated, korraks f i k 
seeritud o b jek tiiv  — «suured  
plaanid» ja  jälle edasi tõ tlevad  
«kaadrid», autori eneseväljen
dus — ku ju n d ite  kaskaadid, m u  
m eelest ilm neb ju s t selles lavas
tuses erilise selgusega Toominga  
«film ilik  m õtlem ine». Lava on  
talle kitsas, tem a «nägijahoiak» 
ei hooli, et tea ter sünnib ikka  ja  
alati a inu lt inim ese läbi, tem a  
näitlejad m u u tu va d  abstrakt
sioonideks, ta tahab haarata ko 
gu m ateriaaalset ja  m ateeria ta- 
gust, üheaegselt on tal laval 
luule ja  räme tõelus  — selle kõ i

ge pärast tundub  m ulle , et peal
k irja s seatud küsim us on enam  
ku i autori pelk  enesereklaam .

Niisiis uue ja  võib-olla  «om a» 
äratundm ine? K a selles võib nä 
ha lavastuse väärtust. See ja 
Toominga vaieldam atu  andekus  
m ulle  «Tões ja  õiguses» enim  
tähendaski, sest Toominga ee ti
lisi tõekspidam isi, m ida ta d i
d a k tiku  visadusega lavastusest 
lavastusse sisendab, m a ei jaga.

E tenduse «roosa» lõpp süm bo
liseerib nagu igavikulise tõe 
(põlvkondade järjep idevus, m ä
lu) ära tundm ist, m is annab jõu 
du elam iseks, aga m aises elu rin 
gis on selline põlvkondade lähi
ko n ta k t üksnes h e tkeks  m uidu  
valitsevas verevaikuses. Nende 
hetkede eelistam ine m uu  elu ees 
(kas see siis polegi elu?) tundub  
m ulle  ebaõiglasena, ei lunasta  
nad ju  m uud  elu, ei vaigista sü 
dam etunn istu st — elu, m is on 
rohkem  võ itlus ku i m ed iteeri
m ine, jääb.

TÕNU K A R R O

Võlglased
õpperaam atukogu lugem issaali ei ole 

raam atu id  tagasi toonud A. Abon, V. 
Davõdenko, E. Grünvek, V. Joosep, 
K. Jäger, M. Kahru, I. Kalde, E. Ka- 
Mtševa, M. Karpova, T. Kivestik, J. Ko
lesnikov, К. Koort, A. Koškarjov, К- Ku- 
rašvili, N. K urdgeüa, K- K vartshava, 
H. Kõiv, R. Laus, A. Liik, S. Lill, 
\ .  Malinovski, M. Matkova, M. M iggur,
D. Nutzubidze, K. Orav, J. Ott, E. Pa- 
iula, V. Polianski, R. Roosve, L. Savos- 
kina, M. Sild, O. Talviste, E. Tamm,

P. Tam metalu, M. Tihane, R. Tootmaa, 
E. Tuvikene, M. Vakk, L. Valgus, 
R. Vollmann.

Lõpuaktused
õ ig u st. 2 1 . juunil kl. 12
Bioloogia-geograafiat. 2 2 . juunil kl. U
M aiandust. 23. juunil kl. I*
K ehakultuurit. 27. juun il kl. V
Aialoot. 28. juun il kl. 11
M atem aatikat. 28. juunil kl. Jf
A rstit. 29. juunil kl. 1'
Füüsika-keem iat. 30. juunil kl. 11
Filoloogiat. 1. juu lil kl. 11

Selleks 
aastaks 

kõik
Sessi lähenemist meenutab ka ki

revuse kaotanud teadetetahvel pea
hoones. Seda enam püüdis pilku 
žurnalistikaringi liikmeid selle aasta 
viimasele kokkusaamisele kutsuv 
suur ja  särav kuulutus, mis edukalt 
konkureeris kehalist karas tust  eel
davast klubilisest massiüritusest 
teatava pannooga. Niipalju «plaka
titest», aga 23. mai õhtul istus 
tulevane žurnalistide kaader «Sop- 
hokleses» ja võttis tehtut kokku.

Õhtu peamine sisustaja oli psüh
holoogia sektsioon, kus P. Vihalem
ma käe all innukalt tegeldakse isik
suse uurimisega. Eelneva testimise 
põhjal saime nüüd teada, mida ku
jutab endast nn. keskmine žurna- 
listikaüliõpjlane. Korraldati ka mitu 
ta jukatset fotodega. Selgus tõsiasi, 
et inimese iseloomustamisel lähtu
me kahjuks liiga tihti stereotüüpi
dest, teadvuses kinnistunud eelarva
mustest, laseme end kergesti eksi
teele viia.

Sotsioloogia sektsiooni juhendaja 
M. Lauristin visandas «Tõe ja õi
guse» lavastuse vastuvõtu esia lgse  
pildi. Sügisel ootab ees tõsine uuri
mistöö.

Esimese aasta  tegemisi resümee- 
rides leiti, et meeldejäävaim olf 
pressikonverents E. Anupõlluga. 
Ettepanekuid tuli küllaga. Enam 
oleks vaja ringis analüüsida žurna-  
listikaüliõpilastelt ilmunud artik
leid jne. Loodetavasti täitub suur 
osa plaanidest nüüd juba järgmise! 
õppeaastal.

KART TÕNISSON

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Аллен К. У. Астрофизические вели
чины. М., 1977. 446 Ik. 17T — 57.
Бурлянд В. А. Грибанов Ю. И. Радио
любительские конструкции. М 1977 
215 Ik. 24Bi — 172.

Воропаев Н. Д . Англо-русский словарь- 
по квантовой электронике и голографии.. 
М., 1977. 504 Ik. I8S — 32.

Карапата А. П. Диагностический спра
вочник терапевта. Киев, 1976. 222 lk. 
22 T — 178.

Либман В. А. Американская литерату
ра в русских переводах и критике. 
Библиография 1776—1975. М., 1977 451 lk 
12Bi — 203.

Немецко-русский словарь по полигра-- 
фии и издательскому делу М 1977 
448 Ik. 8S — 17.

Севрюков В. Н. Чешские научно-тех
нические сокращения. М 1977  1 7 5  lk 
S — 19.

Фирсов 3. П. Плавание. Справочник»
М., 1976. 383 lk. 25T — 38.

Хоккей. Справочник. М 1977 3 1 2  lk 
25Т — 37.

NB!
Järgm ine aja leh t ilmub 23. juunil,. 

sem estri viim ane lehenum er (lõpeta
jatele) 30. juunil.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»? 
Орган парткома, ректората, комитете 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу* 
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. III  Ü ksiknum bri
hind 2 kop. Teil. nr. 2726. MB-04964.
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Nr. 19 Reedel, 23. juunil 1978 XXX aastakäik

tartu 
riiklik

ülikool

Akadeemik.

Füüsik.
Sotsialistliku töö kangelane.
Rektor.

Rektor 19 aastat.  Nõukoguliku 
kõrgkooli väljakujunemise ajal. 
Ajal, mil eriti oskuslikult tuli pai

gutada vana kaadrit, kujundada 
välja uut. Ettenägelikult tabada 
momendiüiesandeid. Nii ettenägeli
kult ja  viljakalt, et aastal 1978 jõu
dis Tartu Riiklik Ülikool Nõukogu
de Liidu juhtivate ülikoolide hulka.

õppejõud, kolleeg, kes oma sü ga
va intellekti ja  inimlikkusega aval

das suurt mõju. Oskas kritiseerida 
ja samal ajal lugu pidada. Andis 
isalikku eeskuju. Tema kõikemõist- 
va naeratuse on hästi tabanud 
kunstnik Stanislav Netšvolodov, 
hauamonumendi autor.

Nii kõnelesid Raadi kalmistul 
meie kauaaegse rektori kalmul t ä 

nane rektor professor Arnold Koop, 
kõrg- ja keskerihariduse minister 
Ilmar Nuut, linna parteikomitee 
sekretär Johannes Lott, EPA rek
tor dcrts. Nikolai Kozlov, eksperi
mentaalfüüsika kateedri juhataja  
professor Karl-Samuel Rebane ja 
teised. Kohal olid rektori lapsed

ja  teised omaksed. Ülikooli en- 
dised ja  praegused laulumehed T ar
tu Akadeemilisest -Meeskoorist 
Richard Ritsingu juhatusel kandsid 
ette «Gaudeamuse» ja professor 
Feodor Klementi lemmiklaulu 
«Kuldrannake».

Juri LAANE fotod

12. juunil avati Feodor Klementi hauamonument

Tänapäeva paremaks 
mõistmiseks

Uued m õtted, uued ideed on tõeliselt tugevad ainult siis, kui nad 
om a juurtega ulatuvad p ikaajalistesse praktika kogem ustesse ja ammu
tavad sealt om a jõudu. Seepärast lähtutakse NLKP ajaloo õppim isel 
ja õpetam isel seostest, m is on ajaloo üksikute etappide vahel, ja põh
justest, miks konkretiseeruvad ühel või teisel perioodil erinevad üles
anded ja faktorid.

NLKP XXIV ja XXV kongress m oodustavad kom m unistliku ühis
konna ehitam ise ülesannete tervikliku kompleksi, m ille lahendam ine  
eeldab kõigi o lem asolevate jõudude m aksim aalset arvestam ist ja 
kasutam ist. NLKP XXIV kongressi aruandekõnes esitas L. Brežnev  
m eetm ete hu lgas käsitlu selt ja u latuselt uut m oodi ka töökollektiivide  
osa, nähes se lles tähtsat tegevu svälja  võitluseks nõukogude inim este  
tööalase  ja ühiskondliku aktiivsuse suurendam ise eest, kus kujunevad  
töötajate uued sotsia listlikud om adused n ing sõpruse ja seltsim ehe
liku üksteise abistam ise suhted.

Töökollektiivide eredast osast arenenud so tsia listlik us ühiskonnas 
kõneleb uus nõukogude konstitutsioon , kus töökollektiivide ulatuslikud  
ülesanded ja tegevu ssfäär  on konkreetselt m ääratletud.

Et kaasaegne töökollektiivide tähelepanuorbiiti lülitam ise m õte ei 
tekkinud ootam atult, üleöö, näitavad hiljuti avaldatud L. B r e ž n e v i  
m e m u a a r t e o s e d  « V ä i k e  m a a »  j a  « T a a s s ü n  d». Kordu
valt, variatsioon ides, jõu liselt ja suure südam esoojusega tõstetakse  
«V äikeses m aas» esile  om a väeosa, om a polgu või roodu idee. Kui 
rasked ei oleks ka lahingud, on «om a üksus» ikkagi see, m is annab 
seletam atut jõudu, ju lgust, kindlust n ing aitab sep istada võitu. Mida 
keerukam on olukord, m ida ulatuslikum ad ja vastutusrikkam ad on 
ülesanded, seda enam  hakkab ettevõtm iste edukuse kaalukeelt m õju
tam a jõudude kom pleks, m is peitub «oma roodus», «om a polgus», 
«om a diviisis»  — ühesõnaga «oma kollektiivis».

K ollektiivi kujunem isest, nagu näitab «Taassünd», olenes edu «Zapo- 
rožstali» ehitusp latsil, kollektiivi kujundam ist teenisid m itm esugused  
organ isatsioon ilised  abinõud — olgu  see s iis  töö avalikkus või teg e 
vus kaadri kasvatam isel.

Ka nendest kogem ustest a lustas om a sundi töökollektiivi eriliste  
jõudude idee, et avalduda partei XXIV kongressil ja jõuda esm akord
se lt ka uue ühiskonna ehitam ise tähtsa dokumendi — nõukogude kons
titu tsiooni veergudele. «Väike m aa» ja «Taassünd» aitavad veen valt ja 
em otsionaalselt näidata, kuidas on tänapäev ühendatud m ineviku prak- 
tiliste  kogem uste varam uga, a itavad paremini tunnetada tänaste  na- 
pisõn aliste  form uleeringute sü gavat sisu , a ja loo list kujunem ist n ing  
elu lisust.

JO H A N N ES KALITS

Sessioonikaja
Sel ajal, kui toimetuses eksami- 

lugu valmis, kõndis all peahoone 
fuajees ringi äärmiselt pidulikus 
riietuses, imepäraste  nägudega noo
ri inimesi. Juba ilmus teisigi, v a 
nemaid, lilled käes. Need, kelle p ä 
rast aulatäis  rahvast kokku oli tu l
nud, olid selle aasta esimesed lõ
petajad — juristid.

Tänavuste juristidiplomi omanike 
kohta lausus teaduskonna prode
kaan Inge-Maret Orgo, et tubli rah 
vas oli. «Riigieksamid läksid hästi, 
eriti päevastel üliõpilastel. Kaugõp
pes oli kolmele komistuskiviks eri
ala eksam.» Kiitusega lõpetasid 
s tatsionaarsete hulgast Jüri Vissak, 
Uno Veering, Heiki Pisuke, Kaie 
Raag, Viive Kärp ja  Erika Aus. 
Teiste hulgast tõstis prodekaan esi
le veel M ärt  Raski, kes oli kursuse- 
vanem. Niipalju diplomandidest.

Rektori käskkiri
Rektor avaldas kiitust Lahemaa 

rahvuspargis toim unud V noorte 
tead laste  kooli organiseerijatele  
prof. kt. Endel VAREPILE, dots. kt. 
Ivar AROLDILE, vanem teadur Jüri 
JAGOMÄELE, vanem laborant Ilja 
KALALE ja stažöör Jüri ROOSAA
RELE; spordipäeva eduka korral
dam ise eest dots. Uno SAHVALE, 
vanem õpetajatele Liidia UU STALI- 
LE, Kaarel ZILM ERILE, Ehta VI
RULE ja M ilvi V ISN A PU U L E  ning  
instruktor S ilv ia  LEEDILE; keha
kultuuriteaduskonna 50. aastapäeva
le pühendatud v ilistla ste  kokkutule
ku eeskujuliku läbiviim ise eest dots.

õigusteaduskonna teistel kursus
tel kestab sessioon 8. juunist 5. ju u 
lini. Enamasti on sooritatud juba
2—3 eksamit. Sessioon kulgeb tava
päraselt , eriliste üllatusteta. Kõige 
raskem sessioon on see II kursusele. 
Miks? Eksameid on palju, ained ula
tuslikud ja rasked: dialektiline m a
terialism, nõukogude tsiviilõiguse 
üldosa, kriminaalõiguse üldosa, 
tööõigus jt. Läbikukkumisi on olnud 
dialektilise materialismi eksamil.

III kursusel tuleb pärast eksameid 
tutvumispraktika. Minnakse proku
ratuuri, kohtusse, täitevkomiteedes
se ja m ajandusorganisatsiooni
desse.

Eile lõpetasid bioloogid-geograa- 
fid. Kiitusega diplomi said geoloo
gid Peep Männik ja  Väino Tolk, 
geograaf Kalev Lust ja  bioloogid 
Anne Kahru, Mati Kahru, Tiina

Evald M ÄEPALULE ja vanem õpe
tajatele Valter LENGILE, Heino 
T1DRIKSAARELE, Linda JAA NSO 
NILE ja spordibaaside juhatajale  
Enn UIGALE.

Eeskujuliku töö eest 20 aasta  
jooksul avaldati kiitust teadusraa
m atukogu köitjale Veera SILLA- 
SOOLE.

Rektor õnnitles
50. sünnipäeva puhul hosp itaalsise- 
haiguste kateedri dots. Koit ESTE- 
RIT n in g  m editsiini kesklaboratoo
riumi vanem tehnik Herbert SAAR- 
MAT, tänas juubilare eeskujuliku  
töö eest n in g  soovis edu edaspidi
seks.

Klaus, Raivo Mänd, Kalev Rattiste, 
Toomas Saa t ja  Maere Vapper.

Täna on aula majandusteadus- 
teaduskonna lõpetajate päralt.  Ja  
siis kuni 27. juunini on pikem vahe
aeg. Kahjuks ei jõua lõpetajate eri
leht alati kõikide asjaosalisteni. 
Mis parata. Esimeste ja  viimaste 
lõpetajate vahe on liiga pikk. Sel 
ajal, kui esimestel diplomid käes, 
ei ole veel kõigil eksamid tehtud. 
Olgu siinkohal öeldud, et seda vii
m ast lehenumbrit saab hiljem ka 
toimetusest, kui kellelgi selleks soo
vi on.

Viimased kursused lahkuvad, ase
mele laekuvad peagi sisseastumis- 
avaldused uutelt üliõpilaskandidaa
tidelt.

Eksamisõel jahvatab  veel edasi.

VARJE SOOTAK

Tänu
Tartus toim usid kehalise kasva

tuse õppejõudude kvalifikatsiooni 
tõstm ise teaduskonna juures kursu
sed Balti liiduvabariikide kõrgkoo
lidele. O savõtjad m ärgivad kursus
te ladusat korraldust ja kõrgetase
m elist õppetööd, m illes oli suuri 
teeneid dekaan dots. Arnold Vaik
saarel ja m etoodik H elga Tohvril. 
Tänatakse prof. A. Viru, T. Karu, 
P. Kõrget, dots. H. V algm aad, S. 
Oja, E. Kudu, vanem õpetaja L. Jaan
soni jt. Toim etusele saadetud tänu
kirjale on alla kirjutanud D. B og
danov ja Z. B ogdanova Permi RO-st,
O. Skvortsova V ilniuse RO-st, E. 
Barkauskene Kaunase M edi'siini- 
instituudist, S. B azanova T PI-st.



EKP TRU
komitees

12. juuni istun gil andis 1977/78. 
õppeaasta poliitharidusvõrgu tööst 
ülevaate ideoloogiasektori liige  va
nem õpetaja K. Jaanson.

M arksism i-leninism i ülikooli I 
kursuse lõpetas kevadel 85 ja II 
kursuse 76 inim est. Käsil on viim a
se lennu kom plekteerim ine nendest, 
kes esm akordselt m arksism i-leninis
mi ülikooli tööst osa võtavad. Esi
a lg se te  andm ete järgi peaks osavõt
jaid olem a lig i 90. Seejärel vajab  
program m  üm bertöötam ist, et uut 
ringi alustada.

Ü likoolis töötas õppeaasta jook
sul 31 teoreetilist sem inari 818 
osavõtjaga  ja 19 poliitringi 470  
o savõtjaga . Kuulajad peaksid kohal 
käim a agaram alt. M õningaks prob
leem iks on poliitharidusvõrgu töös  
olnud senini tem aatika. Kohati kal
duti liig se lt erialasse. P ropagandis
tideks peaksid olem a aga  ainult 
kom m unistid.

L oengulise propaganda olukor
rast kõneles ühingu «Teadus» üli
kooli organisatsioon i esim ees dots. 
kt. M. Saarm a. Praegu tegutseb  19 
sektsiooni ligikaudu 450 liikm ega.
1977. a. jooksul esineti 3059 korda. 
See arv oleks arvatavasti suurem 
gi, sest kõiki esinem isi pole alati 
kirja pandud. Sen isest rohkem  
peaks ülikoolis üliõpilaslektoreid  
olem a, praegu on neid 70 ringis. 
Sõnavõttudes arvati, et rohkem tu
leks ette valm istada lektoreid, kes 
kõneleksid sotsia listlik u  elulaadi, 
kom m unistliku m oraali ja teistel nii
su gustel teem adel.

19. juuni istun gil anti soovitus 
NLKP liikm eks astum iseks arstitea
duskonna VI kursuse ü liõpilasele  
Tamara Vorobjovale n ing liikm e
kandidaadiks astum iseks filo loog ia 
teaduskonna V kursuse üliõpilasele  
Tiina Toom asele ja arstiteaduskon
na IV kursuse üliõpilasele O leg  
ševtšu k ile .

sll(fcit)
(Я 1 1
töösuvi

1. ETTEVALMISTAVATE RÜH
MADE T E E L E S A A T M IN E .. .
. . .  toimub Tartu  regiooni rühm a
dele 25. juunil Tartus. Malevlas- 
te registreerimine algab kell 10 
TRÜ peahoone fuajees. Kell 11 
algab koosolek keemia ringaudi
tooriumis. Malevlased sõidavad 
rühmadesse kell 12. Kõigil rüh- 
makomandöridel ja  -komissari- j 
del osavõtt kohustuslik.
. . . j a  kõigile ülejäänud rühm a
dele Tallinnas TPI peahoones al
gusega kell 10.

2. AKTIIVSE TÖÖPERIOODI P I 
DULIK AVAMINE . . .
. . .  toimub kogu malevale 1. ju u 
lil Tallinnas. Malevlased kogune
vad kella 9.30 alates Maarjamäe 
Memoriaalkompleksi parkimis
platsile. Kell 10.30 rivistutakse 
Saare  teele (Kose tee ja  Lepa 
tänava vahelisele lõigule. Kell
12 sõidavad malevlased rühm a
desse.

3. E ÜE '  VORMIDE KÄTTESAA
M I N E . . .
.*.. toimub regiooniti. Tartu re 
giooni rühmad saavad vormid 
kätte Tartus orienteerivalt 
24. juunil. Terve rühma vormid 
antakse iga rühma komandöri 
kätte vastavalt  esitatud vormide 
tellimisnimekirjale. Täpsemat in
formatsiooni saab hiljem.

konkurss
V astavalt EÜE-78 Tartu regiooni 

atribuutikakonkursi juhendile (vt. 
«Tartu Riiklik Ülikool», 10. veebr.
1978. a .) o tsu stas žürii jaotada  
preemiad järgm iselt: 

üks I preemia (30 rbl.) — Andres 
Ader;

kolm II preem iat (ä  20 rbl.) — 
Kalvi Voolaid, Mare V isberg ja 
V iivi Vainom aa;

kaks III preem iat (ä  10 rbl. — 
Kadri ja Tõnis Tarbe, Tõnu Laigu.

2ürii tänab kõiki konkursist o sa 
võtjaid.

TRÜ nõukogu
maikuu koosoleku juhatas sisse  rektor prof. A. Koop. Ta kom m enteeris 
hiljutist uudist, TRÜ arvam ist NSV Liidu juhtivate kõrgkoolide hulka.
Partei ja  valitsuse niisugune otsus soodustab igati ülikooli teadustööd 
ning suurendab õppetöö kvaliteeti. Sisuliselt muudab see ülikoolis teh
tava teadustöö võrdseks uurimisinstituutides tehtavaga. Suureneb õppe
jõudude ja abipersonali koosseis, avatakse uusi harulaboreid, soovita
takse luua teadusliku uurimistöö osakond.

Teadusprorektor prof. H. M etsa ja parteikom itee sekretär dots. 
A. Kiris tutvustasid  ülikooli 1976.— 1980. a. so tsiaa lse  arengu plaani 
täitm ist.

Saavutatu  poolt iseloomustab päevase osakonna õppeedukuse pa ra 
nemine, vastuvõtuplaanide 100%-line täitmine. ÜTÜ tööst võtab osa 
üle 90% üliõpilastest. Pidevalt on suurenenud üliõpilaste osavõtt prob- 
leemlaborite ja  lepingulistest uurimistöödest. Teadusliku töö temaatika 
on rohkem kontsentreerunud, suurenenud kompleksuurimuste ning 
koordineeritud teemade arv. Viisaastaku jooksul on paranenud ka üli
kooli materiaal-tehniline baas: valmisid Nooruse ja  Tähe t. õppehooned, 
matemaatikud kolisid Vanemuise t. majja, valmis sai elektroluminest
sentsi ja pooljuhtide laboratooriumi juurdeehitus.  P raegu on projektee
rimisel füüsikakorpuse teine järk, ehitatakse Teadusraamatukogu uut 
hoonet.

Märkimisväärne on olnud NLKP XXV kongressi otsuste täitmiseks 
tehtav ideelis-poliitiline kasvatustöö. Korrigeeriti ülikooli kasvatustöö 
pisiplaane. Sihikindlam ja plaanipärasem peaks aga ideelis-poliitiline 
kasvatustöö olema ühiselamuis, mõnedel kursustel ja õpperühmades.

Vähenema peaks üliõpilaste väljalangevus ning tõusma nooremate kur
suste õppeedukus.

Vastuvõetud otsuses märgiti,  et sotsiaalse arengu plaani täitmine 
kulgeb üldjoontes edukalt.

Aprillis peetud tsiv iilkaitse  kom pleksõppustest tegi ülevaate TRÜ tsi
v iilkaitse staabi ülem A. Dovidenko. Samas anti edukalt osalenuile 
kätte aukirjad.

P ed agoogilise  praktika ülikoolipoolsest juhendam isest kõneles peda
googikakateedri juhataja prof. kt. I. Unt.

Dots. V. Tohver arvas, et kateedri senine kontrolliv, registreeriv ja 
nõuandev hoiak peaks muutuma rohkem organiseerivaks ja  kooskõlas
tavaks. Samuti peaks kateedrirahvas ise käima praktikakohti otsimas.

F iloloogiateaduskonna sisekontrolli tulem ustest kõneles dots. V. Kri- 
nal. Peale positiivsete momentide juhtis ta tähelepanu järgmistele puu
dustele: mitmes kateedris on õppejõudude kvalifikatsioon tunduvalt m a 
dalam teaduskonna keskmisest tasemest (võõrkeelte kateedris moodus
tavad kraadiga õppejõud vaid 11% õppejõudude koosseisust, vene keele 
metoodika õpetamise kateedris 33%, saksa filoloogia kateedris 22% 
jne.). Seda ei ole alati arvestatud aspirantuuri plaani koostamisel. 
Kokkuvõttes rõhutas dots. V. Krinal, et võrreldes viimaste aas tatega 
on filoloogiateaduskonna töö siiski tunduvalt paranenud.

Vastuvõetud otsuses kohustatakse dekaani sisse viima kõikides ka
teedrites ja  ainetes tööprogrammid, tõstma nõudlikkust individuaaltöö- 
plaanide koostamise ja täitmise suhtes jne.

Paiguti on veel väga erinev sotsia listliku  võistluse alapunktide eri
kaal, mis nähtus ametiühingukomitee esimehe H. Kaburi, prof. V. Pasti 
jt. sõnavõttudest. Juhend vajab ühtlustamist.

Vilniuse ülikooli 400. juubeli ettevalmistusi kaemas
Nõukogude Liidu üks vanimaid ülikoole, TRÜ sõprusülikool V. Kap- 

sukase nim. Vilniuse Riiklik Ülikool valmistub juba mitmendat aastat
1979. aastal toimuvaks juubeliks. Et ka Tartu ülikooli suurjuubel enam 
mägede taga pole, saadeti sõprade kogemustega tutvuma allakirjutanu 
ja ajalooteaduskonna dekaan dots. Allan Liim.

V ilniuse ülikooli ajaloo m uuseum is töötavad direktor ja kolm tea 
dustöötajat alates 1972. aastast ,  kuigi esimene ekspositsioon avatakse 
alles seoses ülikooli 400. tähtpäevaga. Muuseumi töötajad tegelevad 
ekspositsiooni ettevalmistamise, varade arvelevõtmise, eksponaatide 
restaureerimise jm. Möödunud aastal kasutati selleks 60 tuhat rubla. 
Tulevase ekspositsiooni aluseks saab juubelinäitus, mille plaaniga on 
võimalik tutvuda TRÜ ajaloo komisjonis. Arvame, et meie ülikooli a ja 
loo muuseumi saab rajada alles siis, kui on olemas koosseisulised töö
tajad, ruumid ekspositsiooni ettevalmistamiseks ja koostatud lähteüles
anded Toome raam atukogu ümberehitamiseks.

VRÜ 400. juubeli ettevalmistustöödes on kõige olulisem osa näitustel. 
Juubelinäitus on seotud ülikooli ajaloo muuseumi avamisega Püha 
Jaani kirikus ülikooli territooriumil. See saab ülikooli külastajatele, 
üliõpilastele, õppejõududele kõige käepärasemaks väljapanekuks. V as
tutusrikkaim näitus avatakse 2. aprillil 1979 NSV Liidu R ahvam ajan
duse Saavutuste Näitusel, mida eksponeeritakse septembrini. O rg an i
satsiooniliselt tegeleb selle ettevalmistamisega TUS, sisuliselt kogu 
ülikooli kollektiiv eesotsas teadusraam atukogu direktori J. Tornauga. 
Näitusega ühel ajal korraldatakse üritusi üleliidulises ühingus «Tea
dus», Moskva sõprusrajoonis Tšerjomuškis jne. Kolmas ulatüslik nä i
tus toimub 45 NSV Liidu kultuurikeskuses, välisriikides põhiliselt fo to
näitusena. Kogu Leedu NSV jaoks valmistatakse neli rändnäitust, koo
lid ja  kultuuriasutused teevad vastavad näitused ise ülikooli juhenda
misel ja abil. Näitusi korraldavad ka teadusasutused ja  loomingulised 
liidud, samuti kavatsetakse materjale välja panna sõpruskõrgkoolides 
Poolas, Ungaris , Saksa DV-s, Tšehhoslovakkias, Läti RÜ-s, TRÜ-s.

Kas ülikool tegeleb ainult hiigelnäituste organiseerimisega, pealegi 
üksi? Ministri te Nõukogu otsusega on VRÜ 400. juubeliaastapäeva 
näitused antud vabariikliku näituste komitee organiseerida, mis ei v ä 
lista muidugi ülikooli enda suurt tööd. Selle kõigega ei tulda toime 
ühe-kahe aastaga, alustati juba neli aas ta t  tagasi.

Juubellkom isjonid töötavad kolmandat aastat. Kõige olulisemaks juu- 
belikomisjoniks peavad vilniuslased valitsuskomisjoni eesotsas Leedu- 
maa Kommunistliku Partei Keskkomitee ideoloogiasekretäriga. Selle 
koosseisu kuuluvad veel Keskkomitee tööstussektor, LKP Vilniuse Lin
nakomitee I sekretär,  LNSV Ministri te Nõukogu esimehe asetäitja, 
plaanikomisjoni esimees, ministrid jt. Valitsuskomisjoni esimehe ase
täitja on Vilniuse RÜ rektor prof. J. Kubilius. Kolme aasta  jooksul on 
see komisjon lahendanud kõik olulise tähtsusega küsimused, sealhul
gas ka finantseerimise. Ülikooli juubelikomisjoni juhib rektor, alako- 
misjone põhiliselt prorektorid. On loodud kunstinõukogu vabariigi tu n 
tuimate esindajatega ülikooli rektori juhtimisel ja  veel ülikooli kahe 
esindaja osavõtul. Kõige olulisem on poliitmassilise ja ideoloogilise 
propaganda sektsioon, mida juhivad väljaspool ülikooli toimuvatel üri
tustel teadusprorektor dots. J. Grigonis, ülikoolisiseste ürituste osas 
õppeprorektor. Juubeliväljaannete sektsiooni juhib rektor, veel on üli
koolil täievoliline esindaja filmide, trükiväljaannete, ajakirjandus- ja 
raadiopropaganda alal. Rektori asetäitjaks nendes küsimustes on a ja 
loolane. Juubelisuveniiride sektsiooni juhib kaubandusteaduskonna de
kaan (medal valmistatakse Monetnõi Dvoris, juubeliembleemiga ümb
rikud, postmargid NSVL Sideministeeriumi kaudu, märgid on käibel

osalt juba praegugi, embleemid, juubelitemplid jne.). Majandussektsi-  
ooni juhib ülikooli majandusnõukogu haldusprorektori eesistumisel. In 
formatsioonisektsiooni juhib žurnalistikakateedri juhataja. Ülikooli ju u 
belikomisjoni sektsioonides osalevad ka valitsuskomisjoni vastava ala 
esindajad. Loomulikult on külaliste vastuvõtu, puhkeürituste, üliõpilas- 
ürituste jms. konkreetse töö sektsioonid. Ei ole aga professorite mäles
tuse jäädvustamise sektsiooni, sest eranditult kõik ülikooli niisugused 
ettepanekud teeb teoks Kultuuriministeerium ilma erilise komisjonita. 
Vajaduse korral annab oma soovituse kunstinõukogu.

VRÜ juubeli tähistamisest väljaspool ülikooli andis ülevaate teadus
prorektor dots. J. Grigonis. Üritused on tegelikult juba alanud. Viimase 
kolme aasta  jooksul ei ole toimunud Leedu NSV-s ühtegi rahvusvahe
list, üleliidulist ega li iduvabariigi teaduslikku üritust, kus ülikooli rek
tor, prorektorid või professorid ei oleks esitanud ettekannet oma üli
koolist. Sõprussidemetes olevates sotsialismimaade ja NSV Liidu kõrg
koolides toimuvad ülikooli juubeli päevad taidlejate ja  delegatsiooni
dega. Kõikides Leedu NSV linnades ja rajoonides on ühingu «Teadus» 
organiseerimisel juubelile pühendatud teaduse päevad, mis on to imu
nud juba 22 rajoonis.

Külalisi kutsutakse kõikidest NSV Liidu ülikoolidest, mõnedest insti
tuutidest jne. Umbes 200 külalist on oodata välismaalt , sealhulgas ka 
tunnusta tum ad emigrantidest teadlased. Välismaa nimekatele tead las
tele on planeeritud anda doctor honoris causa aunimetus. Küllakutsed 
välismaa ülikoolidele ja üksikisikutele koos programmiga saadetakse 
aasta enne üritusi.

Juubeliüritused on sisuliselt alanud tervel Leedumaal. Tõusujoones 
jätkuvad need sügiseni. Septembris toimuvad pidulikud üritused n ä d a 
la kestel, neist kolm päeva on seotud mitmesuguste pidulike avamis- 
tega: juubelinäitus ja muuseum, ülikoolilinnakus korpused ja m älestus
sammas jne.; rektorite kohtumine, juubeliaktus ooperi- ja  balletiteatris 
n ing 7000 inimest mahutavas spordihallis, ülelinnalise suurüritusena 
korraldab komsomol üliõpilaskarnevali, toimuvad mitmesugused kon
kursid, ülevaatused, festivalid jne., samuti peetakse rahvusvaheline re 
ga tt  «Ülikool 400» jne., valitsuse vastuvõtt nimekatele teadlastele jne. 
Kõik juubeliaastal ülikooli lõpetanud saavad diplomile eritempli.

Meie järeldus: ülikooli juubel on jõudnud mitte ainult iga üliõpila
seni ja  ülikooli õppejõuni, vaid ka iga Leedu NSV kodanikuni, isegi 
üle Leedu NSV ja Nõukogude Liidu piiride. Juba mitmel aastal on kõi
kide ajakirjade üks teemasid viinud ülikooli juurde, käesoleval aastal 
aga ei ole enam ajakirjanumbrit,  kus ülikoolist ju ttu  poleks.

Juubelitrükistest on raske isegi täielikku ülevaadet saada. Oluline 
on see, et VRÜ teadusliku ajaloo kaks esimest köidet («Vilniaus Uni- 
versitets istorija 1579— 1803» ja  «Vilniaus Universitets istorija 1803— 
1940») on ilmunud 20 000-lises tiraažis, kumbki 25 trp. I l l  köite käsi
kiri oli enam-vähem trükivalmis. Teadusraamatukogu väljaandena il
mub kir jastuse kaudu bibliograafia ülikooli ajaloo kohta, ülikooli a ja 
loo dokumentide publikatsioonide I köide, taskuväljaanded nimekate 
isikute autograafidest, haruldastest raam atutest jms. Vene ja  inglise 
keeles ilmub 1979. a. sügisel ülikooli a ja lugu ja mitmes keeles ülikooli 
album, lisaks suurel hulgal suveniirväljaandeid.

Äratagu need muljed ja kirjapanekud ka meie ülikoolis uusi m õt
teid seoses ülikooli läheneva juubeliga. Käes on ülim aeg.

MILVI REINFELT,
TRO ajaloo komisjoni sekretär

Tsiviilkaitse

T siviilkaitse staap pöörab suurt tähelepanu ülikooli evakueerim ise kü
sim ustele n ing koostööle evakuatsiooni kohalike organ itega . Aprillis 
toim unud kom pleksõppusel pühendati sellele  palju hoolt. Fotol näeme 
rektori ajutist kohusetäitjat U. Palm i, kes koos ENSV KKEH m inistri 
asetäitja  H. Perem ehega kuulab ära külanõukogu esim ehe E. Tsirm use 
ettekande ülikooli isikkoosseisu  vastuvõtm isest ja m ajutam isest.

Eduard SAKI foto

Uusi trükiseid
O. Karma, T. Paas. L ineaarne planee

rimine. Ш . (T ranspordiülesanne). Tartu 
1978, 66 lk.. 800 eks., 10 kop.

Patoioogilise füsioloogia oppetabelid. 
Tartu 1978, 124 lk., 1500 eks., 15 kop.
J. Pikk. Põllum ajandusliku tootm ise 
ökonoomika II. (Loom akasvatus). Teine 
väljaanne. Tartu 1978, 66 Ik., 500 eks., 
15 kop.

K. Soonets. Tõenäosusteooria ja  m ate
m aatiline sta tis tika  I. (M ajandusteadus
konna üliõpilastele). Neljas, p aranda
tud  trükk. Tartu 1978, 80 lk., 500 eks., 
15 kop.

T. Mikenberg. Übungen zur H auslek
tü re . Heft. I, Tartu 1978, 38 lk,, 250 eks.,

P. Alvre. Soome sõnakonstruktsioone 
ja  väljendeid 3. Tartu 1978, 108 lk., 
700 eks., 20 kop.

P. Ariste. Foneetilise transkriptsiooni 
ja  gooti k irja  harju tu si. Tartu 1978, 
22 lk., 500 eks., 5 kop.

O. Karma, T. Paas. L ineaarne planee
rimine I. (Põhim õisted). Tartu 1978, 
66 lk., 800 eks., 10 kop.

O. Karma, T. Paas. L ineaarne planee- 
mine II. (Sim pleksm eetod). Tartu 1978. 
62 lk., 800 eks., 10 kop.

TRÜ KIRJASTUS- JA TRÜKI
OSAKONNA VÄLJAANDEL ILMUS 

1978. A. APRILLIS
Tartu Riikliku ülikooli toim etised. 

Vihik 453. ü ld - ja  rakenduslingvistika 
probleeme. L inguistlca X. Tartu 1978, 
160 lk., 500 eks., 1 rbl. 40 kop.

P. Alvre. Soome sõnakonstruktsioone 
ja  väljendeid 2. T artu  1978, 104 lk., 
700 eks., 20 kop.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Вып. 451. Во

просы планирования, экономики м 
управления. Труды по экономическим 
наукам XXVI. Тарту 1978, 154 с., 400 экз. 
1 руб. 40 коп.

Ученые записки Тартуского государ
ственного университета. Вып. 455. Фин
но-угорские народы и восток. Труды по 
востоковедению IV. Тарту 1978, 144 с..
700 экз., 1 руб. 20 коп.

Общая патологическая анатомия. 
Вспомогательные материалы к лекцион
ному курсу, Тарту 1978, 78 с., 600 экз., 
15 коп.

К.-С. Ребане. Теоретические основвы 
вакуумной техники. Тарту 1978, 80 с., 
400 экз., 15 коп.

Вопросы ухода за  ландшафтом и при
родоохранительного просвещения в Эс
тонской ССР. Сборник исследований и« 
охране природы IV. T artu  1978, 52 lk., 
900 eks., 60 kop.

Tartu Riikliku ülikooli toimetised. 
Vihik 456. Uurali keelte gram m atiline 
ehitus.. Fenno-ugristica 5. Tartu 1978 
166 lk., 800 eks., 1 rbl. 50 kop.

Exercises for Correspondence S tu
dents. Second Year. P art I. T artu  1978. 
70 Ik., 500 eks., 15 kop.

K. Gross. Günekoloogillse läbivaatuse 
uuringu metoodika. II trilkk. Tartu 1978. 
68 lk., 500 eks., 15 kop.

H aigete poetam ise alused, õppem etoo
diline juhend arstiteaduskonna noore
m ate kursuste üliõpilastele ja  m editsii
niõdedele. Kolmas trükk. Tartu 1978, 
38 lk., 2000 eks., 10 kop.

Ü. Kaasik. Kombinatoorika. T artu 
1978. 96 lk„ 400 eks., 15 kop.

P. Kard. Relatiivsusteooria algkursus. 
Tartu 1978, 116 lk., 600 eks., 20 kop.

L. Tuulm ets. A nalüütilise geom eetria 
praktikum  I. Teine trükk. Tartu 1978. 
122 lk., 1000 eks.. 25 kop.



Kummaline südam etunnistus, mida 
nad nim etavad jum ala-hääleks ini
meses! Teeme me m istahes vana 
ülekohut või vana vägivalda ja  ta  
on täiesti vaikne ja  rahul, ohverda
me me aga end või oma lähedasi 
millelegi uuele ja  ta  torm itseb kui 
ookean enne m aailm alõppu.

E. Leino, 1925.

Heinakuu kuuendal päeval täitub 
sada aastat soom e kaasaegse luule  
keskseim a esindaja Eino Leino sün
nist.* Tulevase luuletaja koolitee  
viis Kajaani, Oulu ja Häm eenlinna  
kaudu H elsingi ülikooli, kuhu Leino 
im m atrikuleeriti 1895. aastal. P eagi 
liitus ta «Päivälehti» ringkonnaga, 
töötas lühem at või pikemat aega  
m itm ete perioodiliste väljaannete  
kirjandusliku arvustajana, aastail 
1898— 1899 toim etas koos vanem a  
venna K asim iriga kultuuriajakirja 
«Nykyaika». Aastail 1908— 1909 te
g i Eino Leino pikema välisreisi 
(R ootsi, Saksam aa, Itaalia), 1921. 
aasta  kevadel viib is kümmekond 
päeva Eestis. Eesti kirjandusega  
olid tal esim esed kokkupuuted o l
nud veel güm naasium ipõlves.**  
Korratud eluviisid , vääritim õistm i
se st  tulenev depressioon, ebaõnnes
tumised abielusuhetes murdsid kir

Jüri Roosaare W s f n g i l W M
«Tädi Elli, aga m iks m inu  em m e Malle endale v õ t

t i s ?» küsis vä ike Malle lasteaiakasvatajalt.
K asvataja  ohkas ja  va ikis m ureliku lt. Kuidas selgi- 

tadagi harakahilpudes ringikakerdavale vallasema  
viieaastasele tü tre le  (pealegi veel n i i  põh ja tum us-  
tade silmadega tüdrukule) keerulise m aailm a lihtsaid  
asju .

K im batusest päästis teda Pille (väga elav laps):
«Aga m ina olen issil ja  em m il sellepärast, et nad 

saaksid m inuga m ängida!»
*

S e e  mäng on telefonim äng. Võluv võim alus sosis
tada äsjakuuldu  oma naabri kõrva, naljakas näide 
k u u lu ju ttu d e  tekkest, laisalt lõbus ja  üleolevalt lap
se lik  nagu te isedki tä iskasvanute m ängud, m ida sa
geli ka  lapsed m ängivad.

Selgi korral, ku i suusaseltskond suure väsinud hobu
serauana Seljam etsa  m atkam aja  kam inasaalis hilis- 
õhtuselt m õttesse jäi, pani Endel kitarri käest ja  ar
vas, et m ängitagu parem  telefoni. N aerva heaksk iidu 
ga lubati esim esena helistada M adisel, äärmisel kes- 
ku idas-istu ja te  spontaanses reas.

M adis m õtles väheke, rüüpas õlut, pühkis vuntsi, 
muigas ja  sosistas siis A nn ika le  kõrva:

«Ma arm astan sind!»
A n n ika  noogutas m õistva lt ning rääkis seejärel m i

dagi A ndrese p ikkade  juuksekah lude vahele.
Sõnad olid saadetud, nüüd  võis M adis m õnuga jä l

gida, kuidas uudised liiguvad. Madis võis näha, k u i
das K a lju  kõrva puhastas, o tseku i sa ttu n u ks sinna  
midagi m usta  ja  kleepuvat; ta  m ärkas H elju  punas
tam ist ja  tabas valenoodid P ireti itsitustes. Madis 
võis n iikaua õlut juua , ku i ka M art seda tegi ja  Vollilt 
kuu ldu t m õ tliku lt seedis, ta  võis isegi Signe p ilku  
püüda, enne veel ku i teade sinnani jõudis, nagu oleks 
telepaatia te inekord om eti võim alik.

Aga ükskord  said telefonitraadid  otsa ning seal 
lõpus oli A ita  ja  M adis jä i huviga ootama, m ida see 
Aita  siis ütleb. A ita  paistis halbu uudiseid kuu lva t, 
seda oli ta näost näha, kuigi kõrvu  ei kõrvetanud nõ
gesed, vaid a inult T iiu ü tles midagi.

«Mina sind ka!» purskas A ita  ja läks m ängust 
välja.

*
See mäng sobib nii noorele ku i vanale, pakub lusti, 

vaheldust ning a javiidet igaühele, kes vaid on leidnud  
endas pea lehakkam ist proovida. M ängijatepaar a lus
tab laua taga esialgu ettevaa tliku lt, kobavalt, soojen
davalt, te ineteist ja  oma hetke  vorm i tundm a õppivalt.

(H uvitavaim aks võim aluseks on segapaarismäng, kus  
osaleb kaks paari. M ehelik jõud vaheldub siin naise
liku  nõtkusega ning inspiratsioonileegis te k k iv  koos
töö ja  kom binatsioonivõim aluste kogu tu levä rk  ilm neb  
kõige ku jukam alt.)

Sellest m ängust võib m õnu tunda, ta  võib haarata, 
köita, sundida olema õ m  seal, kus tahaks kasutada  
jõudu, või viru tam a seal, ku s oodatakse vaid paitust. 
Ta võib sundida hüppam a, kargama, andm a endast 
kõik, et leida ennast, tunda  võidurõõm u ja rahuldust.

M uidugi, päris esimesel katsel ei tu le  m ängust en 
dast veel m idagi välja. K ulub  aega, kun i kaob koba- 
vus kätest, nad hakkavad  sõna kuulam a, tek ib  te in e
teisem õistm ine ning m ängureeglid m u u tuvad  om a
seks. Esim ene rõõm on lihtsalt rõõm m ängust, enese- 
teadvustunne, ku i juba  välja  hakkab tulem a; alles 
h iljem  avaneb kogu võim aluste tohu tu  sügavik ja  
ilm ub nähtavale tõeline võlu. L ih tsa t ja  sirgjoonelist 
vastust osatakse nüüd  juba m u u ta  riu ka liku ks ja  
kariderohkeks, õ p ita k se  selgeks nõelavad lahitorked  
ning süü tu te  silmadega teh tud  pettelöögid. Üha tä h t
sam aks m uu tub  võ itlus in itsia tiivi pärast ja  vastase 
plaanide äraaim am ine, et teda üle kavaldada, et läbi 
näha ta mäng ja  lüüa esimesena. Lõksud, m eelita 
m ine  — tule, ründa, ning haneks p ü ü tu d  partneri ra 
hu lik  hävitam ine tem ast nagu m uuseas mööda m än
gides. Närvid, väline ja  sisem ine rahu . . .

L oom uliku lt on selleski väikeses m ängus oma su u 
red m eistrid , virtuoosid, kelle ü le tam ine on lootuse
tu lt raske, kes ei mängi, et elu vaheldusrikkam aks  
m uuta, vaid kellele mäng ongi elu. Parim aid neist 
vaadatakse, tundes suures m ängus kaasaelamise rõõ
m u  ja põnevuse m eeltlahutavat m õnu teadmises, et see 
on ju  vaid mäng.

See mäng on lauatennis.
*

«Kas kõik on kohal?» küsis peainsener. «Siis võime  
alustada.»

P eitusem ängijad võtsid  ringi ning brigadir A ndres- 
soo luges:

«Ü/ci, kaki, kolm i, nom m i, vanam ees hüppas üle 
tü n n i ...»  Kõige enne sai «süüst lah ti» sm. K ask, siis 
sm. Oluste. O luste pakkus Kasele suitsu  ja K ask k u r 
tis O lustele oma kaelaradikuliiti. R ingis te kk is  sel ajal 
väike segadus, sest peainsener oli n ipsutanud k irsi
k iv i am etiühingu esim ehele pahem a silma alla ning  
am etiühingu esimees oli küsinud, et kas peainsener  
tappa tahab saada, aga enne ku i peainsener jõudis  
teda jalaga lüüa, ähvardas am etiüh ingu  esim ees s ü 
l i tad a  peainseneri uh iuue p in tsaku  reväärile, nii et 
esialgu oli tasakaal jalule seatud.

H oidjaks jä i töökaitsešeff Juhan  Uutmaa, 37 aastat 
vana, abielus ja  m oraalselt laitm atu. Ta seisis, silmad  
kinni, näoga vastu  direktori kabineti ust ja  alustas 
sel ajal ku i teised laiali jooksid, viie tosina loenda
m ist, viitsim ata  isegi piiluda, sest alatise m ängu tõ ttu  
vaevalt keegi uusi peidupaiku  leiaks. (Näiteks tead
sid kõik, et Valdek Ao kükitab  hariliku lt oma k ir ju 
tuslaua all, ähkides nagu saunalaval. K a ei jõudnud  
ta enam  joosta, ku id  sellegipoolest ei k iirusta tud  tem a  
«kinni»-lööm iseда, sest ta hakkas nu tm a  ja  ütles, et 
tem a enam  ei m ängi. Siis oli juba ette teada, e t V al
deku  naine kaebab peainseneri emale, et Endel k iu 
sab V aldekut n ing Valdek ei saanud enam  tööle tulla, 
aga ku i V aldekut õue ei lastud, polnud ka tem a «Vol- 
gat», m illega sõita.)

« . . .  v iisküm m end-üheksa-kuusküm m end!»  lõpetas 
Uutmaa ja  m ärkas kohe brigadir Arguse beeže kingi 
stendi taga. «Vana lollakas,» m õtles ohutustehnik . 
«Aga teda m a kü ll esim esena «kinni» ei tukita .»  (A r
gusele ütlesid  pa ljud  n e n d e s t  kä ttp id i tere.) 
«Peaks hoopis am etiüh ingut otsima, sest Boris Bern~ 
hardovitši peiduurkad  võivad endalegi edaspidi ära 
kuluda.» Ta suundus varustusosakonda, ku id  ei leid
nud kedagi.

«T u k i- tu k i, m ina vaba!» kostis d irektori ukse ju u 
rest algul sm. Ao astm aatiline hääl ja  samas ka  A r 
guse lõbus bass.

Telefoni teel sai Uutmaa kü ll Andressoo lõpuks k ä t
te, aga too ü tles ülbelt, et tem al on «tsurr» ja  tem a  
läheb pissile. See keskeriharidusega Andressoo oli 
üks igavene lõhverdis, aga töökaitse ham m as tem a  
peale ei hakanud.

K aks brigadiri tabas U utmaa siiski. Kõigepealt 
Oluste, kes töötas tsehhis. Paras talle! Ja selle p una 
päise naistenoolija  — korista jam utt andis ta  välja, et 
ärgu siis toppigu oma su itsukontsi aknalaudade va 
hele.

A m etiüh ingu  esim eest ei le itudki. E t lõuna hakkas  
juba  kä tte  jõudm a, hüü ti talle: «Priileib!» H üü ti isegi: 
«Me kaebam e direle ära, ku i sa välja  ei tule!» K uid  
am etiühing oli juba läinud. K ask nokk is nördinult 
nina ja joonistas seinale suure lõusta koletukõvera  
ninaga. Sm . Oluste kraapis taskunoaga sinna kõrvale: 
«PORKA ON LOLL». O m eti pakkus see vähe rahul
dust.

Õ htupoolikul m ängiti tu ju tu lt, ainsaks lohutuseks  
vaid see, et ku i saabub kvarta li lõpp — ning kaugel 
ta ’s enam  on! —, et siis tu leb  ka d irektor peitust 
m ängim a. Aga direktorile annab vanaem a kom m i 
kaasa ja Ets pole om eti kade poiss.

Esimesest juuraprofessorist Tartu 
ülikoolis 19. sajandi algul

LEO LEESM ENT

Omapärane oli olukord õigustea- Kui Müthel kümneaastase amet- ka, keeleteadus jne. ka mjtmeid teisi juriidilisi aineid, gislatiivsed uuendused olid vahe-
duskonnas Tartu ülikooli taasava- lemise järel ootamatult lesena suri, Tal ej olnud mahti m jda 2 j trükis Peal kaugele edasi arenenud. Teos
misel möödunud sajandi algusaas- olles 48 aasta t  vana, oli tema kahe- u e ° 1' s" n ' ’ *** avaldada. Alles 1827. a. jõudis Tar- on seepärast rikkalikult varustatud
tail. Ainus õigusteaduskonna profes- teistkumnest lapsest elus seitse. See • juriidilise Ьт tu ülikooli professor dr. iur. F. G. täpsete ja kasulike allmärkustega
sor (ka dekaan) oli Johan Ludwig oh 1812. . .  maikuul. P ä ras t  seda Bunge trükis välja anda Mütheli kriminaalõiguse allikatest ja  litera-
Müthel, mitmekesine jurist. E t ta l Gõttingeni üiikcolides. Tegutses see- saksakeelse mauuskripti pealkirjaga tuurist Müthe„  käsikirjalinc pärand
o h  h u v i  j a  a n d i  k a  m a j a n d u s h k u k s  Pejoudu Võrdluseks olgu mainitud, & uses mitme «Liivimaa kriminaalõigusõpetuse kä- , ,  .
tegevuseks, siis tõmmati teda kaasa e* sellal oli Tartu ülikooli arstitea- -larel ^ uas kontuteenistuses mitme- asuk Teadusraamatukogu ma-
ülikooli majanduse sisseseadmisel, duskonnas 6, usuteaduskonnas 4, ametikohtadel. Tartu ülikoolis siraamat (esimene osa)». Bunge nus^r ._ ^ е huigas
Teaduslikuks uurimistööks ja publit- filosoofiateaduskonnas 14 õppejõu- Mütheli armastatud erialaks ко- varustas oskuslikult selle teose oma
seerimiseks jäi tal seetõttu vaevalt du. Kuulusid ju  viimasesse kõik halik Liivimaa õigus, kuid õppejõu- täiendavate märkmetega ning sele- Et tollal veel fotokunsti ei tyn-
aega. ülejäänud teadused, nagu botaani- dude puudumisel tuli tal õpetada tustega, sest aeg ja õiguslikud, le- tud, siis Müthelist ülesvõtet ei ole.

Pilk Eino Leino eluteele
janiku vastupanuvõim e ja 1926. a as
ta näärikuu küm nendal päeval sa a 
bus m aise m atka loop Tuusulas, 
m itte kaugel kohast, kus veidi enam  
kui pool sajandit varem oli lakanud  
tuksum ast A leksis Kivi süda.

Eino Leino esimene luulekogu il
mus 1896. aastal: noore üliõpilase 
«Maalisknun laulut» (Märtsilaulud) 
sisaldab kooliaastate katsetusi. Sa
mal aastal nägi trükivalgust «Ka
levalast» inspireeritud «Tarina suu- 
resta tammesta» (Lugu suurest tam
mest). Esimeseks märgiks kirjan
duslikust täiseast, oma tee leidmi
sest on kogu «Kangastuksia» (Kan
gastused, 1902), mis on võtmeks 
Leino hilisemasse luuleloomingusse, 
legendide ja ballaadide maailma.

Järgmisel aastal nägi trükivalgust 
«Helkavirsiä» (Helkalaulud), kaas
aegse soome luule silmapaistvai
maid saavutusi («Helkalaulude» 
teine vihik ilmus 1916. aastal, kol
mandast, Eesti-aineliseks kavanda
tud «Helkalaulude» valimikust said 
trükivalmis vaid paar ballaadi). 
Helkalaulud jagunevad ballaadideks 
ja legendideks. Esimeste kangelas
teks on mehised, endas nagu mingit 
traagilist optimismi kandvad Kouta, 
Ylermi, Ukri jt., legendid on seevas
tu selge eetilise suunitlusega: neis 
ülistatakse südamepuhtust, kannat
likkust, truudust ja alandlikkust.

Rahvapärimused on inspireerinud 
luulesarja «Simo Hurtta» / —II 
(1904— 1919), mida ühendavaks te

gelaseks on vastuoluline nimikange
lane, Karjala foogt.

Eino Leino kirjutas ka kaasaja- 
teemalisi luuletusi, lembe- ja loo
dusluulet, mis on koondatud küm
mekonnasse kogusse [<rTalviyö» 
(Talveöö 1905), «Halla» (Hallad, 
1908) j t ] .  Kirjaniku sulešt pärineb 
ka lühinäidendeid, mis on ilmunud 
pealkirja all «Naamioita» (Maskid 
I— VI, 1905—11). Leino näidendi
test on tähelepanuväärsemad antii- 
giaineline «Alkibiades» ning ajaloo
line triloogia «Lalli», «Maunu Ta
vast» ja «Tuomas piispa» (Piiskop 
Tuomas). Nagu Eino Leino luules 
nii domineerib ka tema näidendites 
lüüriline element, kangelased on esi
tatud romantiliste, oma tegudes 
emotsioonidest ia intuitsioonist läh
tuvate isiksustena.

Prosaistina (jutustus «Päivä Hel- 
singissä» (Päev Helsingis, 1905), 
romaan «Seikkailijatar» (Seikleja, 
1913) j t ) on Leino seevastu pigem  
realist kui romantik, aktiivselt kaa- 
samõtlev ja ajastu probleeme mõis
tev vaatleja.

Kirjaniku viimasel loomeperioodil 
nägid trükivalgust Aino Kalda 
poolt inspireeritud romantiline luu* 
lepõitnik «Juhana Herttuan ja Cat- 
harina Jagellonican laulu ja» (Hert
sog Juhana ja Catharina Jagelloni- 
ca laulud, 1919), antiigiaineline luu
lekogu «Bellerophon» (1919), Soo
me kodusõja ainelist luulet sisaldav 
«Vanha pappi» (Vana õpetaja,

1921). Samasse perioodi kuulub ka 
lapsepõlvemälestust vahendav «Elä- 
tnäni kuvakirja» (Minu elu pildiraa
mat, 1925).

Oma loominguga oli Eino Leino 
sillaks soome vanema ja uuema, 
XIX ja XX sajandi luule vahel, sil
laks, mida mööda «Kalevala» ru
nod, Runebergi ja Topeliuse loo
ming, rikastatuna Eino Leino fan
taasia ja luuletajameisterlikkusega, 
lõid põhja soome hilisemale luulele.

Leino osa soome kirjanduses XX sa
jandi algul võime võrrelda Gustav 
Suitsu osaga tolle perioodi eesti 
kirjanduses: küllap oli viimane pa
ralleel ka põhiliseks eelduseks kirja
nike aastaid kestnud sõprusele, vas
tastikusele mõjule.

* ÜTÜ eesti kirjanduse ja  rahvaluule 
ringis täh ista ti Leino juubelit 1 maiL 
Ettekanded olid ü liõpilastelt I. Mihkel- 
silt ja  A. U ustalu lt.

** Leino suhetest eesti k irjandusega, 
sam uti m ainitud T artu-re isist vt. a ja leh t 
«Edasi» 18. 12. 1977, nr. 296.

TOIVO KULDSEPP

Eino Leino ja G ustav Suits 1922. aastal.



KOMISSAR
Ta tuli ohutustehnika eksamile hingeldades. Viimaseid lehekülgi ei 

jõudnudki enam läbi vaadata , enne kukkus kell. Ruumist tõusid teda 
tervitama mitmed käed.

Viiele küsimusele viis korralikku vastust anda oli naljaasi, õppimine 
ja kogemused, mis saadud eelmisel aastal Kuremaa rühmas komis
sarina, maksavad ka midagi.

P ä ra s t  eksamit istusime vaiksesse nurgakesse vestlema. Miks nüüd 
jälle komissar? M argus mõtleb veidi ja  küsib vastu: «Aga miks sa 
ise jälle malevasse lähed?»

Säh sulle! Ega ole endalgi kerge vastata. Aga siis jätkab ta juba 
tõsiselt: «Malev on ikka ainuõige tudengisuve veetmise koht. Maa ja 
päike j a . . .  Seal saab tunda rõõmu tööst, sellest, et su abi vajatakse, 
näed valmimas midagi omaenese kätetööna.» (Tõsi, Margusele on töö 

' ikk a  olnud tähtsaim. Eks tõenda seda ka eelmise aas ta  aukiri. Loha
kad inimesed olevat talle lausa ebameeldivad. Tagasihoidlik ja viisa
kas on ta ikka ja alati olnud.) Aga veel? «Veel? Malev lubab olla 
terve suve koos sõpradega, õppida suhtlemist teistega ja arendada kol- 
lektiivsustunnet.  Tühjad  sõnad?» Oh ei! Tean, et temale pole need 
tühjad sõnad, vaid konkreetsed mõisted, teod. Et ta seltsiv on ja et 
temaga sõprus kauaks püsima jääb, eks tõenda seda kirjadki, mis tihti 

‘‘Tartu—Tallinna vahet käivad. Pealinn on nimelt mitmete eelmise aasta 
rühm akaaslaste  õpingukoht. Seal on M argus ikka oodatud külaline. Ja 
kollektiivsustunne? Selle puudumises ei saa teda küll keegi süüdistada. 
Kes temaga koos olnud, teab, kuidas ta mõne muheda naljaga  või 
lõbusa teoga kõiki ühiseks pereks liita võib. Kollektiiv on talle palju 
enam kui tühi sõnakõlks. See on jõud.

Ju t t  katkeb hetkeks. Laseme mööda minna ühel üleliia lärmakal 
seltskonnal. M argus kohmetub, vaatab vilksti minu poole ja  vastab siis

ühe poisi tervitusele sellest seltskonnast.  Näen, et tal on piinlik. Teen, 
nagu  ei märkaks seda. M argus jä tkab aga  ise. «Küllalt raske on neid 
mõista. Kas tõesti nende jaoks maailmas midagi huvitavamat pole. 
Nagu ilma alkoholita ei saakski enam rõõmus olla.» Aga sa ise? «Tõsi, 
seltskonnas lihtsalt peab võtma paar pitsi. Muidu ei loeta sind meheks- 
ki. Ja  kuumal suvepäeval ühest õllest ka ära ei ütle. Aga mitte roh
kem. Inimene peab ikka olema inimene ja  jääm a selleks.»

Et mitte enam seda teemat puudutada, viin ju tu  mujale. Su eelmise 
aasta rühm? «Tore. Raske muidugi oli, sest ise ja  ka enamik teisi 
olime esimest aasta t  EÜE-s. õnneks  suhtuti vigadesse mõistvalt, te i
sed aitasid. Ka majand oli meie vastu heatahtlik. Abistas igati. Ja  
palka saime tublisti.» Viimase lause ütleb ta nagu  muuseas. Mõõde
takse ju sageli üksteise malevasuve ikka teenitud rubladega. M argu
sele pole aga  raha olnud kunagi kõige olulisem.

Ja selle aasta  rühm? «Tõotab meeldiv tulla. Komandör on energi
line ja  tubli, juba ammu on kõik plaanid peetud. Ka meistriga oleme 
mitu korda nõu pidanud. Ja ega teistelegi rühma liikmetele me plaa
nid teadmata ole. Juba mitu korda oleme kõik koos olnud. Malevapäe- 
vad polnud meile enam mingi tutvumisõhtu.»

Vargsi vaatab M argus kella. Seda lihtsalt pean tähele panema. Ta 
peab täna  veel tuubikumi minema, et homseks kontrolltööks kõik läbi 
korrata. Õppetöösse on ta alati tõsiselt suhtunud. Arstiamet pole ju 
naljaasi. Ja  ega M argus sellega piirduda tahagi, tema mõtted püüd
levad kaugemale. Teadusega tahaks tegelda. P aa r  referaati on juba 
kuulajad hästi vastu võtnud. Ning õhtul tuleb veel trenni minna, u ju
lasse. «Liblikas» on talle sõprade seast raske vastast  leida. Ja  siis 
ootab teda v e e l . . .

Ta tõuseb ja läheb. Selles kõnnakus pole kõhklust. On hea, kui tea 
takse, mida tahetakse. Ja  M argus teab seda. MARGUS LEPNER, selle 
aasta  Rõngu rühma komissar. MATI LEPNA,

TPI üliõpilane

Kursusejuhenäej® 
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Diskod on väga popid. Seepä
rast on ülimalt vajalik võidelda 
nende taseme järsu ning iga
külgse tõstmise eest. Alustasin  
seda võitlust sel teel, et organi
seerisin oma kursusel täiesti ise
seisva diskoõhtu.

Diskoriks panin Reinu. Ta on 
selleks ülimalt sobiv: muusikast 
pole tal õrna aimugi, peale selle 
on tal kõva kuulmine ning kui 
ta suu lahti teeb, räägib kole 
kõvasti, kuid väga ladusalt. A i
nult peaaegu et alati rumalasti. , 
Seda aga just diskorile vaja 
ongi, sest temalt nõutakse huu
morit.

Nõndaks.
Pidasime siis oma disko

õhtu ära. Väga hästi läks kor
da, võiks öelda, isegi vapustav.

Kõigepealt võttis sissejuhata
valt sõna diskor. Ta rääkis oma 
kõva häälega mikrofoni uutest 
muusikavooludest, popvooludest, 
üritas ümiseda mõnd meloodia
katkendit, mis tekitas üleüldist 
elevust ja kontsentreeris osavõt
jate huvi. Oma kõne lõpetas ta 
ühe tuntud väejuhi mõtteaval
dusega: «Музыка тем хороша, 
что она громка.»

Siis läks lõbustuseks lahti. 
Ruum oli väike, aga võimendus 
ülivõimas. Juba pärast esimesi 
lugu läksid kolm neidu näost 
valgeks ning lahkusid. Praegu 
on nad sinisel lehel, diagnoos: 
kerge ajupõrutus. Aga see oli 
alles algus. Teise tantsuloo ajal 
hakati hoiduma rohkem seinte 
lähedale, et äkilised helilained 
tantsijaid pikali ei paiskaks.

Vaheajal rääkis diskor ladu
salt kolm habemega anekdooti 
aluspükstes külapoistest, kes 
ehal käisid. Oh mis seal kõik 
juhtus! Naera puruks! Nii kenad 
lood, et räägi või 1878. aastal 
külakõrtsis uuesti ära.

See oli nagu sissejuhatuseks 
õhtu teisele osale, kus olid rah
valikud palad tuntud ansamblite 
lindistuses. Tuju aiva tõusis. A i
nuke vahejuhtum oli see, et Ma
til läks reieluus mõra uuesti lah
ti, mille ta oli saanud kolme• :i 
aastasena liivakastis kukkudes, j 
Ta viidi kiirabiga ära. Teised 
jätkasid seda ülevamas meele
olus.

Aga kui tuli see laul, kus . 
«tuul puhub purjesse» ja kogu 
orkester teeb hirmus valjusti 
põmm! oli helilaine nii tugev, et 
kõik kukkusid. Kes pikali, kes 
istuli, kes põlvili, sest füüsika
seadused on objektiivsed. Nad 
toimivad sõltumata meie tahtest. 
Selle võimsa finaaliga õhtu lõp
peski. Kõrvakuulmine tuli kõigil 
tagasi, minul kaasa arvatud. 
Kellel kolmandal, kellel neljan
dal päeval, nõnda et praegu või
vad kõik juba eksamitele tulla.

Uue diskoõhtu teeme pärast 
eksameid. Tihedamini ei või, saa
te isegi aru, kuigi on tore üri
tus.

П

N B !
16. juun il ilm us venekeelne «ТГУ»- 

Sem estri viim ane a jaleh t (lõpetajate  eri
num ber) ilm ub järgm isel reedel.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийнлин Юликooл» («Тар* 
туский государственные университет») 
Орган парткома, ректората, комитет* 
ЛКСМ ■ профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
T artu, ülikooli 17/19. 111 üksiknum brt
hind 2 kop. Tel!, nr. 3012. MB-05001.

Avalik kiri
Kellele? Ei tea, aga saadan selle ülikooli lehte.
18. mail sõitsime Tartusse mängima luuleetendust «Hamleti laulud*. 

Seal loetakse Rummo, Kaplinski, Runneli, Alliksaare, Suumani, Kaa
lepi, Siia, Alveri ja teiste luulet, mis enamasti on kirjutatud kuueküm
nendate aastate lõpul. Olen ise selle kokku pannud ja lavale seadnud, 
kuid ärme siin hakkame rääkima teostuse üldprintsiipidest, nende puu
dustest ja voorustest — olgu selle arutluse koht kuskil mujal ja ärgu 
see pärinegu minu suust-sulest.

Tahan -öelda hoopis seda, et vanast heast harjumusest lähtudes jä t
sime piletite müügi ja kuulutamise ülikooli teha. Meie pedagoog Juta 
Olesk käis küll omal algatusel vahetult enne Tartus ja veendus, et meie 
pileteid pole levitatud ja ka linnas pole väljas kuulutusi. Ta püüdis 
teha kõik, mis teha saab, kuid ilmselt oli juba hilja.

Meil oli plaanis kahe päeva jooksul neli etendust. Esimesel etendu
sel oli 12 inimest, teisel 24. Ütlesin näitlejatele, et kui nad tahavad, 
siis võime etendused ära jätta. Näitlejad arvasid, et nad mängivad 
siiski. Ja nad tegid seda niisuguse tundega, sellise vaprusega, mida 
ma ei julgenud neilt oodata. Kümnele inimesele andsid nad kogu oma 
hingejõu. Tühjas saalis — vaid üks rida inimesi — kõlasid eriti imeli
kult niisugused luuletused ja read nagu «Meri tõmbus endasse. On 
mõõn.» või «Kas oskame hoida ühte kui heitunud mesilaspere?» Ole
tame, et Rummo ja Kaalep ja Alver on moest läinud. See võib tõesti 
nii olla, muud seletust ma ei leia. Hea küll, aeg otsustab, kas see 
luule on vaid ajaluule, või sisaldab ta jäävamaid momente.

Kuid hoopis rohkem kui luulearmastuse puudus häiris mind üks tei
ne asi.

Lumivalge, õhtupäikeses hiilgava õppehoone vastas püsib ikka veel 
vana klubivare. Sinna sisened nagu mahajäetud tondilossi. Kümme 
aastat tagasi kriiksus saali põrana, kriiksub ka nüüd, kümme aastat 
tagasi kräuksusid kõik uksehinged, kräuksuvad ka nüüd. Prožektorid 
on enamasti läbi põlenud või ühendamata. Lava on kujundatud arle
kiini ja eesriidega, mis meenutab viiekümnendate aastate provintsi- 
koolisaali. Laval on paar klaverivrakki, mõned katkised toolid, raua- 
koli, üks baaripukk. Mõtlesime: kui juba, siis juba/ Ei viinud me la
valt midagi ära, ajasime kõik taval leiduva lihtsalt lavale kokku, ka 
kõik, mis lava kõrval leidus: õllepudelid, konid, räbalad, kaabud, pük
sid. (Mängupinna pesime küll ise puhtaks.). Laial tänaval on etendus 
mõjunud kuidagi steriilselt, nüüd tungis elu ise sisse. Retroll Kahju, 
et keegi vaatama ei tu ln u d . . .

Esimese etenduse ajal laulis naabruses lastekoor. Piirsituatsioon, mil
les näitlejad viibisid, sai veel suurema võimenduse. Kui teise etenduse 
ajal hakkas mängima puhkpilliorkester, olin ma sunnitud kolm korda 
vabandust paluma, et ega meie süüdi ole, et meid kutsuti siia Allik- 
saart ja Alver it lugema. Veidi torisedes lõpetas orkester oma esine
mise, millest olen neile südamest tänulik.

Kümme esimese etenduse vaatajat käis kohe ära Riia mäel ja ostis 
meile lilli. Kasutan juhust neid siinkohal tänada, sest näitleja müüb 
tõesti oma elu, liha ja verd.

Pretensioonitu masendusega
M ATI UNT

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Англо-русский словарь no химии и 
технологии полимеров. М., 1977. 636 lk,
24 S-201.

Англо-русский экономический сло
варь. М., 1977. 728 lk. 5 S-45.

Казаченок Т. Г, Фармацевтический 
словарь. Латинско-русский. Русско-ла
тинский. Минск, 1977. 464 lk. 22 S-65.

Ценообразование в народном хозяй
стве СССР. Указатель литературы 
1965—1972. М., 1977. 6 ВМ63.

Ч. 1. 336 lk. 2009 nim.
Ч. II. 247 lk. 3187 nim.

Творчество молодых. Справочник. М., 
1977. 278 lk. 13 Т-46.

Яворский Б. М., Детлаф А. А. Спра
вочник по физике. М., 1977. 942 lk.

Õppeaasta lõppenud, 
raamatud raamatukokku!
N agu eelmiste õppeaastate kogemused näitavad, ei tä ida kõik luge

jad seda kohustust.  Selliseid üliõpilasi, kel veel 1976/77. õppeaastast 
kirjandus tagas i  toomata, on 160! Raamatute  tagas tam isega viivita
mine võib põhjustada nende kaotsimineku. Kaotatud raam atu  vä lja 
maksmine ei meeldi aga  kellelegi. Üliõpilastele tähendab see sekeldusi 
ja  rahakoti kergendamist, raam atukogu jääb  ilma väärtuslikest raam a
tutest . Sageli öeldakse, et andsin raam atu  kellelegi, aga kellele, ei m ä
leta. Siit moraal, ärge usaldage oma mälu, ka haritud mälu veab vahel 
alt. Raamatukogu jääb lootma, et enne suvepuhkust saadakse üle lo
hakusest ja  raam atud tuuakse tagasi.

KALJO LEPIK

M ajandust. 23. juunil kl. 14

K ehakuliuurit. 27. juunil kl. 14
Ajaloot. 28. juun il kl. 11
M atem aatikat. 28. juun il kl. 15

Arstit. 29. juun il kl. 1!
Pfl Qsika-keemiat. 30. juun il kl. 11
Filoloogiat. 1. juu lil kl. 11

Silja  LÄTTEMÄE joonistu s.
A. M leczko illustratsioon  ajakir

ja st «Szpilki»

Lõpu
aktused

Leitud rahakott
Teadusraam atukokku unustatud  

k. a. m ärtsis rahakott. Küsida abo
nem endist.



Silja LÄTTEMÄE joonistus

Lõpuhetkil
Siin ta o n . . .  õite ja soovide keskel. Diplom, millest ärakirju 

tegema hakatakse, mis annab aluse märkida teatud lahtrisse 
sõna «kõrgem», mille järgi oled keemiaõpetaja või jurist v õ i. . .  
Diplom jääb siiski vaid üheks kõvakaaneliseks dokumendiks. 
Pea leiab ta alalise koha kusagil sahtlis või karbis. Ja rohkem 
vist tema enda peale el mõelda. Sest jäävad aastad, mis esma
kursuslasest diplomandi tegid. Jäävad hetked, millest siin, prae
gu hoopis üks uus elu järk alguse saab. Algab verivärske spet
sialisti omandatu jagamine tulevasele, kahekümne esimese sajan
di spetsialistile. Algab õppimine töötada, õppimine õpetada. 

LENNUKUST JA TAHET, SÜ Ü VIM IST JA LOOMET 
TEILE, 1978. AASTA LÕPETAJAD!

Jüri LAANE foto

Arsti
teaduskond

Raviosakond

Aarne, Mare 
Bogdanova, Elene 
ftreiberg, Helve

Dalton, Lydia 
Eik, Ellu
G rigwfsva, Marika 
Haavel, Hannes 
Hunt, Anne
Ilves, Alari — kiitusega 
laakson, Aive 
Jakobson, Hiie 
Kaariõpp, Valdo

(Jä rg  2. lk.)

Statsionaarselt lõpetajad 

Ajaloo-osakond
Eesmaa, Andra
Kagadze, Leena
Kaus, Urmas
Kivirüüt, Niina
Kraut, Ants
Laidinen, Nelli
Laul, Mare
Laur, Mati
Lei, Inge
Murre, Sirje
Murre, Urmas
Mäesalu, Ain
Olonen, Svetlana
Palmaru, Raivo — kiitusega
Rasva, Mare
Rikas, Külli
Sibul, Malle
Siir, Tiia
Sõgel, Helve
Tarmisto, Tiina
Tomingas, Heli
Toompere, Mare
Toompere, Rait
Täpsl, Tiiu
Porgasaar,  Esta
Uustalu, Kalev
Vassenin, Aleksander

Psühholoogiaosakond 
Abrot, Ats
Aluoja, Anu — kiitusega
Aedma, Kalev
Kangur, Inna
Knoll, Maia
Kohtla, Jaak
Kütt, Els
Laene, Malle
Leht, Viima
Lepik, Riina
Luks, Tiiu
Metsis, Lea
Lapp, Anne — kiitusega 
Pai, Olavi 
Putk, Vello 
Rossi, Anu
Rosenfeld, Jüri — kiitusega 
Savisaar, Kaire 
Tallo, Annika 
Tamm, Tiia 
Truber, Katrin

Ajaloo-
teaduskoitd

Defektoloogiaosakond
Erm, Liilia 
Kaljula, Marju 
Kissa, Marika 
Laurson, Margit 
Meema, Maire 
Nilgo, Ruth 
Parv, Kaie 
Plado, Kaja 
Raidia, Rosemaria 
Siir, Indrek 
Talv, Tiina 
Tammik, Reet 
Ulp, Lea 
Urgas, Eve 
Vahi, Sirje 
Vaik, Rut 
Vosman, Ilme

Mittestatsionaarselt lõpetajad

Ajaloo-osakond
Aare, Jaan  
Abram, Ülo 
Aiaots, Heli 
Aus, Toivo 
Böstrova, Aniita 
Ibrus, Aarne 
Jänese, Tiit 
Künnapu, Liivi 
Laht, Reet 
Leius, Ene 
Lembinen, Inge 
Nermann, Robert 
Normak, Linda 
Nurk, Rein 
Nõmberg, Ebe 
Nõmm, Leo 
Oitmaa, Viima 
Paljak, Malle 
Rajari, Eduard 
Rammi, Lea 
Randsberg, Raul 
Ritsbek, Hei go 
Rohi, Mare

Sinijärv, Aili
Suuder, Olev
Tammur, Kädri
Valdna, Lembi
Valter, Hannes — kiitusega
Vester, Aili
Väinsalu, Koit
Ümarik, Agnes
Ümarik, Jüri

Psühholoogiaosakond

Angerjas, Maie 
Killar, Ermo 
Lindla, Lydia 
Looper, Lembi 
Moon, Endla 
Mäesalu, Raimo 
Mängel, Maie 
Põld, Joel-Siimo 
Ratassepp, Enn 
Sirg, Tiiu 
Zink, Hell 
Tagel, Ilmar

Defektofoogtaosakond

Davõdova, Virve-Vaike 
Hanschmidt, Hene 
Kaar, Maie 
Kavald, Riina 
Keskpaik, Rein 
Kipper, MiSvi 
Kraan, Evi 
Kreek, Anne 
Kuldsepp, Made 
Lints, Silve 
Makkar, Meida'
Malm, Malle 
Mällo, Leili 
Nigesen, Külli 
Palo, Erika 
Püttsepp, Linda 
Sunts , Krista 
Zõbin, Helve 
Tamm, Helena 
Tomson, Aino 
Turban, Valmi 
Tõnspoeg, Tiina 
Vitismann, '~Jj№adIi
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Arsti
teaduskond

(A lgus 1. lk.)

Kaarlõpp, Veronika
Kabel, Vaike
Kaeli, Merike
Kandim aa, Juta
Kangro, Külliki — kütusega
Kaukes, Tiina
Kermes, Riina
Kihva, Tiiu
Kivimäe, Siiri
Klaus, Hiie
K rass, Urmas
Kull, Kristjan
Kõiv, Reet
Kõlli, Üllar
Laan, Pille
Laks, Alar
Leem ets, Toivo
Lehker, Ene
Lember, Ülo
Lipp, Liina
Luht, Hendrik
Lõhmus, Aleksander
M aidla, Tiia
Mandre, Kai
Mandre, Madis
Maripuu, M alle
M etsm ägi, Aavo
M ölder, Urmas
Mähar, Anne
Männik, Riina
Nittim , Silv ia
Nurm iste, Andres
Paris, Tiiu
Parv, Mart
Piik, Merle
Piik, Peeter
Poom e, M argot
P ullisaar, Peeter
Purde, Elle
Puusild , Ants

Bioloogia - 
geograafia
teaduskond

Geoloogiaosakond

Eskel, Ürjo 
G rünberg, Rein 
Murumaa, Anne 
Murumaa, Jaan  
M ännik, Peep — kütusega  
O ng, Heldur 
Tolk, V ä in o .— kiitusega  
Täht, Krista

Geograafi aosakond  

(p ed agoog id )

Gull, Toivo

Filoloogia- 
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Eesti keele ja kirjanduse 
^ „■ osakond

Aab, Eha 
Aunap, Helle 
Grünberg, Urve 
H einla, Küjji_
H einla, Liivi
H einsoo, Heinike
H ärm atis, Ene
Kadastik, Mart
K ross, Kristiina — kütusega
Kukk, Kalli
Laan, Reet
Leping, Ruth
Luik, Mare
Lillipuu, Mati
M aanso, Sven
M iftjahetdinov, Ramla
Nilbe, Sirje
P ast, Aune
Pent, Sirle
Peterm ann, Anu
Popandopulo, Eha
Poolak, Triinu
Prits, Marika
Riikoja, Kai — kütusega
Sepp, Arvi
Taevere, Mart
Tamm, Katrin
Tiks, Mihkel
Tom band, Reet
Toom as, Tiina
Toom la, Ireen
Tähve, Auli
õ isp u u , Jaan
Valdm ann, Merle

Fiiüsika- 
keemia- 

teaduskond

Pärna, Sirje
Rajasaar, Evi-Virve
Randmaa, Ivar
Reinmaa, llm i
Ruusalu, Rain
Ruusalu, Viivi
Rüütel, Kersti
Sallaste, Eva
Saluvere, Jaan
Sarv, Katrin — kiitusega
Sild, Milvi
Schotter, Leo
Sokolova, Sirje
Solovjov, Viktor
Soltanovitš, Dorit
Sova, Helle
Sulbi, A go
Sum endu, Juhan
Stüff, Esti
Sääsk, Ragnar
Tagen, Tõnis
Tali, Eha
Talts, M alle
Tamm, Evi
Teder, M alle
T eng, Maret
Tikk, Toom as
Tisler, Toom as
Turu, Riina
V aga, Ruth
Vaher, Reet
Vahi, Ene
Vaidlo, Tiia
Valdek, Katrin
V algem äe, Tiiu
V algus, Ly
Varbola, Baldur
Vibur, Eva
Viilu, Reet
Volmer, Andrus

Raviosakond

(vene õppekeelega)

Alabina, Natalja 
A vališv ili, Grigori

Ilves, Liina 
Jasinski, Tiina 
Kahest, Pärje 
Karpa, Kale 
Keskpaik, Liivi 
Kosk, M eeü-Loite 
Kõo, Ene 
Lauri, Annereet 
M aadla, Reet 
M üürsepp, Riina 
Nurk, Maimu 
Nurm salu, Hilje 
Parts, Mare 
Reima, Rita 
Rünk, Kai 
Tiho, Merike 
Uibo, Tiiu 
Veeber, Mare 
õism a a , Tõnu

(teoreetikud) 

Epler, Karin

Viil, Tiina 
V illem son, Katrin

Vene keele ja kirjanduse 
osakond

Avent, Tiiu
Bištakova, Tatjana
Brehhova, Galina
Duhhon, Jelena
Julova, Antonina
Jõgi, Maie
Jäger, Anne
Kanošina, Maria
Korolkova, Jelena — kiitusega
Kramarenko, Larissa
Ljasina, Tamara
Lutsep, Natalja
M atvejeva, Ursula
Nikonenko, Natalja
P aatsi, Enno
Pins, Ellen
Põldvee, Ülle
Rüütli, M alle
Sidjakova, Tatjana
Sm irnova, M aris
Solom , Sirje
Sukku, Aino
Tamm, Leili — k iitusega  
Täker, Senta  
Vadi, Marika 
Varjonõševa, Tatjana  
V assiljeva, Tatjana  
Viilipus, Ele 
Viilipus, Silvi 
Voronetski, Vadim

Inglise keele ja kirjanduse 
osakond

Aaver, Ants 
Airik, Ene 
Anderson, Inga  
Feldbach, Inna — kiitusega  
German, Luule

Füüsikaosakond
(kvalifikatsioon: 

füüsik, füüsikaõpetaja)

Anupõld, Tiit 
D anziger, Neeme

Baraš, Klavdia — kütusega  
B orštševa, Larissa  
Džodzenidze, Leon 
Dubakina, Ljubov 
Feofilova, Ljudmila 
Gerassenko, Marina 
Ižnina, O lga
Ižnin, Mihhail — kütusega  
Lavrova, Julia  
M attiisen, Georgi 
M itskevitš, Valentina  
M ogilever, Elena 
O lšanetski, Aleksandr 
O skolkova, Sofia — kiitusega  
Petenko, Josip  
Põdra, Niina 
Saksa, Aili 
Seneš, Elizaveta  
Serjogina, Maria 
Sidorenko, Svetlana  
Stepanov, Valeri 
Šlõk, Tatjana — kiitusega  
Sor, Igor  
Zonis, Lilia
Vorobjova, Tamara — kiitusega

Spordimeditsiini osakond
Arefjev, Sergei 
Oum bliauskaite, Violeta 
Džaparidze, Leri 
Gavrilenko, Ljudmila 
Zinajeva, Jelena  
G oldštein, Mihhail 
Jaroslavtseva, Maria 
Krivošejev, Viiali 
Kuzmin, Aleksandr 
Kuzmina, Ljudmila 
Laivo, Ruth
Levinsoniene, A nastassia  
Linnamäe, Vello  
M arculane, Anda 
M eitern, Kaidu 
M ednikova, S ig ita  
M ednikov, Vladimir 
Ojaveer, Aleksander

Johanson, Helve 
Keskpaik, Aado 
Kõdar, Juhan 
Kübar, Ene-Jekaterine 
Lust, Kalev — kiitusega  
M aadla, M adis 
Miller, Tõnu 
M ällo, Riho 
Nurm salu, Helki 
Peikolainen, Irja-Eita 
Piik, Helle 
Puusepp, Mati 
Puusepp, Taimi 
Põdra, Rein 
Sarv, Heno 
Toots, Tiiu

Bioloogiaosakond

(p ed agoog id )

Aher, G eorg 
Aher, Sirje 
Habicht, Ene

Jõgi, Jane 
K ergandberg, Heli 
Kuusksalu, Imbi 
Künka, Kaja 
Laagus, Heli 
Lamp, Tiia 
Lillipuu, Rein 
Luik, Milvi 
M ihkels, Maie 
Nõm m salu, Anu 
Oja, Ama 
Roht, Mai
Saluveer, Evi — kiitusega
Sild, Ingrid
Soosaar, Reet
Taul, Urmas
Torn, Tiina — kiitusega
Veidi, Enn

Saksa keele ja kirjanduse 
osakond

Arold, Anne — kiitusega  
Estrik, Siiri 
Jahilo, Linda 
Kalda, Mare
Liimets, Reet — kiitusega  
Priim ägi, Sirje  
Roosm e, M aili 
Sank, Ruve 
Tolk, Anne 
Tuik, Kadri
Trei, Sirje — kiitusega  
Viileberg, Sirje 
Vuus, M argit 
Võrno, Ü lle — kiitusega

M ittestatsionaarselt lõpetajad

Eesti keele ja kirjanduse 
osakond '

D olgoševa , M ilvi 
Igasta , lira

Haav, Andres — kiitusega  
Kikas, Eve — kiitusega  
Koit, Enn 
Kukk, Peeter  
Laanem ets, Arvi 
Mark, Helja

Padom s, Raitls 
Reinas, O leg  
Selm ar, Ain — kütusega  
Sirel, Ehte 
Stukolkin, Juri 
Stukolkina, Nelli 
Šutka, Svetlana  
Tatar, Ivo

Pediaatriaosakond
Aas, Reet
Ebber, Irja — kütusega  
H iiem ets, Hilja 
Kivimäe, Kaja 
Klaas, Mare 
K udrjašova, Tamara 
Kuilat, Marta 
Lillem ägi, Elve 
Linderman, Aili 
Luigem aa, Maie 
Lõoke, Linda 
Rannala, Epp 
Rooväli, Ene 
Ruut, Marje 
Rägo, Tiina
Saar, Sirje — kütusega  
Sild, Külli 
Sõrm us, Maimu
Tainmpere, Anneli — k iitusega  
Tani, Juta 
Toomik, Aino 
Traat, Katrin 

_,Valdre, Ruth 
Voolaid, lia -U iv i

S tomat oloogiaosakon d
Adam s, Sirje  
Ader, Kaie 
Arro, Maire 
Blum bergs, Reeni 
Hoffm ann, Valli 
Kalde, Kai 
Kalju, Aini 
Karu, Linda 
Kask, Marika

■ Н В Н В П Н Е П В Ш

H ansson, Hanno 
Jaanre, V iigi 
Kask, Aili 
Karakatš, Maie 
Kekkonen, Mare 
Liive, Enn 
Lillem aa, Ena 
Loog, Mare 
M ihkelson, Merike 
N isam edtinova, Mai 
Olli, Mai 
O ng, Aime 
O tsus, Riina 
Sarapuu, Ülle 
Sauem ägi, Eve 
Sutrop, Mae 
Talpsep, Ene 
Tobro, Oliver 
Vahter, Inge  
Valdm aa, Ly 
Voodla, Tiiu

(teoreetikud) 
Kahru, Anne — kiitusega

Kass, Merike 
Kärner, Kaja 
Levkoi, Õnne 
Liiv, Hille 
Lillik, Aino 
Lints, G eorg  
M ägi, Ludmilla 
M älksoo, S ilvia  
Naaber, Grete 
Onoper, Annemaria  
Prei, Tõnu 
Raa, A ge  
Raudam, Kersti 
Reinde, Urmi 
Seim , Aim e-Lehte  
Sert, Urve 
Urn, Merle 
V eigel, E lle-H eivi 
Veske, Maimu

Vene keele ja kirjanduse 
osakond

Allik, Karin 
Brehhov, Vladimir 
Illarionova, Ljudmila 
K orsunskaja, Alla 
Kuldsepp, Lea 
Lobareva, Liidia 
Lond, Maie 
M adison, Andrei 
M aneškina, Liidia 
M artõnov, Anatoli 
M ichelson, Lea 
Muhina, Ljudmila 
Otrjaskina, Tamara 
Sarnik, Helle 
Sprivulis, D zintars 
Stepanova, Renata 
Zabeida, Inna 
Z entšenkova, Marina 
Zm eikova, O lga  
Vaino, Voldem ar

Muru, Kaiev 
Naidenkov, Igor (kvalifikatsioon: 

füüsik)
Pill, Kalev
Põldvere, Juhan (kvalifikatsioon: 

füüsik)

Koppas, Marju 
Lapp, Helve 
Liivat, Ludmilla  
Männik, Anne 
M ännik, G eorg  
Müürsepp, Peeter
Ollo, Erika 
Pennar, Helgi 
Pärnla, M alle 
Rohum ägi, Aivi 
Rosman, Saim a  
Saag, Epp 
S oo is, Heli 
Vasar, Ruth

Farmaatsiaosakond
Eesm aa, Anne
Filippova, Lea — kiitusega
Gusev, Mare
Hallim äe, Eve
Hoop, Külli
Jõe, Eve
Kangur, Tiina
Kaselä, Ene
Kiisk, M aie
Kukumägi, Ilme
Kõiv, Maire
Leiner, Merike
Lillemäe, Viivi
Lindtnaa, Ülle
M äem ets, Mare
Pärn, Maret
Pärna, Maie
Rahnu, Reet
Raidla, Elvl
Ritsbek, S igne
R oosiväli, Maret
Rääbus, Helo
Soom re, Tiiu
Sõrm us, Maren
Toom ing, Silvi
Vester, Helgi
Viia, Vaike
Vilu, Krista
Väät, Marju
Võsu, Sirje

Kahru, Mati — kütusega
Kiirats, Olavi
Klaus, Tiina — kiitusega
Kuusmaa, Lea
Laarin, Peeter
Lepik, M allf
Lill, Evi
Lust, Anu
M adlsson, M alle
M äem ets, Helle
Mänd, Marika
Mänd, Raivo — kiitusega
Paal, Jaanus
Pärnik, Urve
Rattiste, Kalev — kiitusega  
Reier, Ülle 
Saar, Maarika
Saat, Toom as — kiitusega
Sliner, Aksel
Talts, Ellen
Tolpinets, M aia
Vapper, Maere — kiitusega

Ülem, Ella 
Ülem, Rozalinda

Inglise keele ja kirjanduse 
osakond

Altšuler, Ilana 
Hinnov, Mari 
Jaanim ägi, Ilrno 
Järs, Sirje 
Kaljo, Riina 
K igaste, Maie 
M eerits, Reet 
Paadam , Katrin 
Pesti, Marje 
Põllu, Ülle 
Rannam ets, Karin 
Soon, Sirje 
Stein, Lea 
Suits, Mart 
Zaharov, Arseni 
Talisoo, Karmen 
Tornson, livi 
Toom assen, Laine 
Vare, Ebe

Saksa keele ja kirjanduse 
osakond

Ellert, Lea 
Hendrikson, Urve 
Järvi, M aiga  
Kliimann, Kaie 
Käärik, Ülle 
Lumi, Lea 
M älton, Eevi 
Petersell, Ene 
Rebane, Anne 
Roodvee, Haide 
Taimre, Tiina 
Teider, Alma

Ratassepp, Rein 
Sam m el, Aavo  
Sam oson, A go  
Tarro, Henn 
Tenjes, Peeter

(Järg 4. lk.)



о
Inimese teeb suureks 

seks tema tahe,
F.

või väike- 

Schiller

О
Ale peame omandama ia õppima 

kõigilt: niihästi neilt, kes olid enne 
meid, kui ka kaasaegsetelt. Isegi

suurim geenius ei jõuaks kaugele, 
kui ta püüak-s võlgneda kõike ainult 
iseenda seesmisele minale.

J W. Goethe

О
Rahulolematus iseendaga on aru

ka elu kõige vajalikumaks tingimu
seks. Ainult see rahulolematus er
gutab meid tööle enese kallal.

L. Tolstoi

О
Tuleb alati elada millessegi ar

munult, tnis on kättesaamatu. Ini
mese muudab kasvult pikemaks see, 
mis kisub teda ülespoole.

M. Gorki

О
Mineviku vahel, kus on meie mä

lestused, ja tuleviku vahel, kus on 
meie lootused, on. olevik, kus on 
meie kohustused.

J. Lacordaire

o ' 7 '
Pole olemas m idagi' hirmsamat 

kui õpetaja, kes ei tea rohkem kui. 
õpilased peavad äärmisel juhul tead
ma. Kes tahab õpetada teisi, võib 
küll sageli oma teadmiste paremiku 
maha vaikida, kuid ta ei tohi olla 
poolikute teadmistega.

J. W. Goethe

.

Jüri LAANE fotod



Füüsika-
keemia

teaduskond
(A lgus 2. Ik.) *

Tenno, Lembit 
V anatalu, Kalju 
ö rd , Teet

Füüsikaosakond
(kvalifikatsioon:

füüsik, füüsikaõpetaja — 
vene õppekeelega)

Beger, Aleksander 
Bichele, Irina — kiitusega  
Bragina, Ludm illa — kiitusega  
Dm itrijev, Vladimir 
G asselbach, Natalja  
Jurtšikova, Tatjana  
Krõlov, Igor  
Levina, Tatjana  
Linask, Larissa  
Nekrassov, Juri 
Peet, Nadežda  
Peet, Viktor

Rätte, Viktor 
Sadovoi, Sergei 
Valdm an, Svetlana  
V oitovitš, Jelena

Keemiaosakond 
(kvalifikatsioon: keem ik)

Abiline, Aino 
Laasik, Tiit 
Lang, Mart 
Linntam, Alo 
Mikk, Eda 
Nõmm, Vaimi

Past, Urmas — kiitusega  
Putkin, Henno 
Schm idt, M alle 
Siilats, '■'iklo:
Speek, Mart 
Tarmak, Mart 
Urbel, Anne 
Vaher, Merike 
Vene, Jaak

(kvalifikatsioon: 
keemik, keem iaõpetaja)

Lätt, Inge  
Raat, Koidu 
Rüütel, Arvo

(kvalifikatsioon: 
keemik, keem ia-füüsikaõpetaja)

Aija, Andres 
Jõgi, Aarne 
Järvsoo, Leili 
Kadaja, Lumme 
Kolk, Tõnis 
M ändla, Einard 
M änniste, Vello 
Peterson, Elmar 
Rebane, Liivia 
Sim son, Anu 
Tarro, Evi 
Virki, Urve

Kehakultuuri1 
teaduskond

S tatsionaarselt lõpetajad

Aasm a, Tiit 
Akel, Vello  
Allik, Sirje 
Angerjärv, Teet 
Edel, Eva 
H einm ets, Irma

Hunt, Ilme 
llum aa, Vahur 
Jürisson, Humu 
Kessel man, Ilmar 
Klaup, Toom as 
Laeks, Urmas 
Lindmäe, Rein 
M alm berg, Jaan  
M eltser, Valeri 
M etsm aa, Aime 
Mikiver, Mare 
M üürsepp, Aare

Ott, Jaak 
Pihlak, Siiri 
Porkveli, Tiit 
Raspel, Rein 
Raudsepp, Silvi 
Rikberg, Toivo 
Rom anenkov, Ülle 
Rom anenkov, Peeter 
Saar, Urmas 
Salon g , Sulev  
Salum , Tiit 
Sepp, Evi

Sinivee, Märt 
Rahnu, Roland 
Thom son, Kaivo 
Tutt, Ants 
Tõemäe, Lembit 
Vainer, Olavi 
V igla, Aare 
V igla , Liivia 
Vist, Eve 
Värk, Maie 
Värk, Mare 
V õssotšina, A ngiiina

M ittestatsionaarselt lõpetajad

Hein, Artur 
Jaal, Helgi 
Järve, Malle 
Kasmel, Tiia 
Lembit, Mihkel 
Lill, Mati 
Nelis, Marite 
Ruzitš, Nadežda  
Süldre, Jüri 
Tammela, Ülle 
Sm orodina, Ludmilla

Majandus
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad  

Kaubandusliku 
raamatupidamise erlals

Abner, Toom as 
Alvela, Ants 
H allem aa, Heiki 
H einaste, Ene 
Kulp, Ülle  
Kadak, Sirje  
K angro, Andres 
Karpova, Mare 
Koorits, Mati «
Kull, Luule 
Kõiv, Oko 
Mäe, Evi 
Pajo, Sirje 
Pelt, Sille  
Relman, Karin 
Saarne, Eve 
Salla, Maie 
Treve, Kersti 
Tänav, Eve 
V ailask, Enn
M ändm ets, Astrit — kiitusega

Kaubandusökonoomi ka 
eriala

A gan, Astra  
Eelm ets, Ervin 
Hansi, Mare

Heinm ann, Heve 
H einväli, Reet 
H eldna, Irene 
Häelme, M ariann 
Kobin, Eve — kiitusega  
K ongo, Liidia 
Kressa, Eva 
Kruusm ägi, Feliks 
Kultus, Aare 
Lepa, Virve 
Liivam ägi, Tiiu 
Niinepuu, Heli 
Oherde, Raivo 
Roosve, Helve 
Sõtšov, Aleksander  
Sõtšov, Anu 
Särev, Ene 
Tammemäe, Heidi 
Tam m lsaar, Aime 
Teern, Helle

Rahanduse ja krediidi eriala
Ansm ann, Jaan
Arhfpov, Viktor — kiitusega
Hiob, Maie
Karotam, Arvi
Kruuse, Jaan
Lepik, Toivo
M uuga, Mark
N ilgo, Hannes
Peekm an, Ene
Prisk. Tiiu
Raudjärv, Rita
Reva, Sirje
Roosim aa, Urmas
Russak, Vello

Rüütel, Maie 
Sild, Mart 
Tint, Lembit
Toom salu, Tiia — kiitusega
Turi, Riina
Uibo, Sirje
Ulp, Andres
U ustal, U ile
Vikat, Urve

Rahanduse ja krediidi eriala 
(vene õppekeelega)

Antipina, Natalja  
Aslam ova, O lga  
B espalaja, M arina 
Jelbakijeva, Svetlana  
Ivano.va, Irina
Ivanova, Nadežda — kiitusega  
Komar, Svetlana  
Fedortšak, Natalja  
M ihhaltšenko, Ljudmilla — kiitusega  
M onahhova, Jevgenia  
M õssin, Aleksander 
O strovskaja, Tamara 
Pavlova, Raissa  
Peterson, Vladimir 
Piskarjova, Irja
Podgornaja, Nadežda — kiitusega  
San tašova, Marina 
Uzjum skaja, Ljudmilla 
Tšabanenko, Ljubov 
Šibanova, Ljubov 
Sušpannikova, Tatjana  
Antonjuk, Irina — kiitusega

Majandusküberneetika
eriala

Aulik, Ivo 
Blank, T õnis 
Kalm, Maret 
Klettenberg, Andres 
Lahe, Kalle 
M etsaots, Ülo 
Novek, Ilmar 
Novek, Lehte 
Nurm soo, Heida 
Raik, Mart 
Rand, Jaan
Roosim aa, Ülle v
Siinm aa, Ritva
Terno, Ingrid
Tinits, M argus
Trasanov, Viktoria
Valle, Peeter
Valmra, Erkki
V illig , Tiit

M ittestatsionaarselt lõpetajad

Kaubandusökonoomika eriala
Juhanson, Merle 
Kasepuu, Aino 
Kiive, Enn 
Kokk, Marje 
Kuusemäe, Ly 
Kõrbe, Krista 
Käärik, Harri 
Lazarenko, Ü lle  
Lõivukene, Eve 
M eringo, Sirje 
MikkaT, Ene

M oorits, Rein 
M ustkikkas, Vaik«
Muttik, M ari-Liis 
Mõlder, Krista 
Mölder, M aido 
Nõmmik, Peeter 
Paulson, Evi 
Pukk, Astrid 
Pullisaar, Inna 
Samblik, Viive 
Soots, Katrin 
Sternfeld, Heiti 
Tensing, Meeri 
Terras, Marina 
Uusjärv, Liidia 
Vallner, Tatjana  
Viigipuu, A go  
Väli, Maivi

Rahanduse ja krediidi eriala
Fink, Eve-Reet 
Kompus, Evi 
Loor, Lembe 
M aiste, Anne 
M artšenko, Ljudmila 
Meier, Liidia 
Petsi, Eva 
Raudsepp, Natalja  
Sokk, Küllike 
S xoJbova, Lüüa 
Tobro, Ane

Kaubatundmise eriala
M alsroos, lvi 
Sonn, Mart

Matemaatika
teaduskond

Rakendusmatemaatika eriala

(kvalifikatsioon: m atem aatik)

Altem ent, M ihhail 
Bassarab, Katerina 
Fleiderviš, Mihhail 
Ingo, Jaan  
Järv, M adis 
Kase, Lembe 
K ivaste, Jaan
K njazihhin, Juri — kiitusega  
Korberg, O lga  
Korsunski, O leg

Lissenko, Ksenia
M arkušina, M argarita
M aršak, Aleksander — kiitusega
M aršak, Jelena
Merilo, Alaaja — kiitusega
Orehhov, Leonid
Orehhova, Irina
P edoson, Enno
P edoson, Merle
Petrova, Anna — kiitusega
Rasva, Ain
Saar, Ellu — kiitusega  
Simm, Eve
Zagradskaja, Svetlana — kiitusega
Talpsepp, Endel
Talur, Illo
Terep, Nadežda
Toom, Mai
Toom, Olev

Matemaatika eriala

(kvalifikatsioon: m atem aatik)

B ogdanov, Oleg 
B ogdanova, Ulvi 
Ello, Peeter
Hämarik, Uno — kiitusega
Jullis, Heli
Jullis, Toivo
Leht, Raivo
M ustkivi, Peeter
Oja, Tõnu
O lenev, Gennadi — kiitusega  
Rohumäe, Tõnu 
Roosmaa, Tiit 
Tšem arin, Maire

(kvalifikatsioon: matemaatik* 
m atem aatikaõpetaja)

Harkmann, Mare 
Jürgenson, Sirje 
K allaste, Eve 
Kuhi, Eha 
Kundla, Liivi 
Kundla, Väino 
Laupa, Viive  
Loos, Külli 
Luik, Kersti 
Luuk, S ilva  
M anglus, Maire 
M artis, Anne 
M artis, Ülo 
Merilo, Anu 
M ägi, Tatjana  
M ändm ets, Niina 
Paltšikov, Valeri

Reiljan, Aime 
Reinson, Jaan  
Reitalu, Toivo  
Riivits, Evi 
R iivi.s, Rein 
Saarsoo, Hannes 
Sepp, Viire 
Siim on, Marina 
Sõtšova, Ester 
Tamm, Reet 
Valk, Peeter 
Valdm ets, Edda 
V assiljeva, Enela

M ittestatsionaarselt lõpetajad

Rakendusmatemaatika eriala
(kvalifikatsioon: m atem aatik) 

Kask, Epp

Õigus
teaduskond

Statsionaarselt lõpetajad

Altuhova, Virve 
Aus, Erika — kiitusega  
Biin, Leino 
D alton, A gate  
Gorkin, Andres 
H arutši, Endla 
Isakar, Raivo 
Jaeger, M argit 
Järv, Sirje 
Kannike, Sulev  
Kelder, Toom as 
K ilg, Ruti 
K ottisse, Inge  
Kärp, V iive — kiitusega  
Kurs, Teet 
Küla, H elgi 
Lün, Urve 
Liis, Eha 
Lind, Haliar 
Lust, Juhan 
M ajevski, Anatoli 
M artinson, Eva  
M eikas, Katrin 
M eremaa, Kaidi 
M ängel, M arje 
Napa, Rein 
Paabo, Harri 
Pahkla, Peeter  
Pedassaar, Kristel

Kukk, Maia 
Kullerkupp, Juta 

Kutser, Jaan 
Kuuse, Mati 
Küttis, Mari 
Leis, Marina 
Lill, Silvi 
Lindpere, Aili 
Looga, Silvia  
M ihelson, Gennadi

Mikiver, Inga
M äeots, M aive
Neidre, Sirje
Näripea, Vaike
O tsus, Olev
Parik, Heldur-Enno
Pärtm a, P ille
Reimo, Cato
Rähni, Raul
Rõžov, Nikolai
Sabrodin, Ravo-Aleksander
Saidla, Helle
Soom eri, Peedu
Suvinõm m , Tiiu
Tempel, Endla
Toomet, Aili
Valk, S ilvia
Veetam m , Helle
Vilu, Aleksander
Voit, Raivo
Volokitin, Diana
Üle, Leo

NB!
Täna ilmub ka venekeelne «ТГУ®.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклим Юликоол» («Т е*  
туе кий государственный университет» у. 
Орган парткома, ректората, комитет« 
ЛКСМ и профком* Тартуского госу
дарственного университета, г. Teprjt 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk, 
Tar*u, Ülikooli 17'!» | | |  PVsiknumbrt,
hind 2 kop. Teil. n r, 3093. MB-050H,

P eegel, Are
Pikma, Jaak
Pikma, Jüri
Pikma, Loretta
Pisuke, Heiki — kiitusega
Puhvel, Toom as
Pärm ann, Karin
Raag, Kaie — kiitusega
Rask, Mari
Rask, Märt
Reinsalu, Laida
Reinsalu, M atti
Saavo, Karl
Salm ann, Harri
Seim ar, Imbi
Selge, Ilmar
Sepper, Peeter
Stalm eister, Kadi
Sõerd, M eelis
U ustalu, Ann
Veering, Leili
Veering, Uno — kiitusega
Viilup, Rita
Vissak, Jüri — kiitusega  
Vutt, Aime-Kersti 
Vään, Riina

M ittestatsionaarselt lõpetajad

Abašin, Aleksander  
Allert, Merle 
Am os, Kai 
Andest, Kuldar 
Arrak, Rita 
Broi, Jevgeni 
Fisunov, Sergei

Gektor, Albert 
H einsaar, Mirjam  
Ilves, Eduard 
Jaaz, Tamara 
Kabi, Riina 
Kevato, Rudolf 
Koemets, O svald  
Kolesnik, Juri 
Kose, Enn 
Kosina, Aleksander
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Uue õppeaasta lävel

fartu
riik lik

ülikool

Kuidas iseloomustaksite lühidalt 
möödunud õppeaastat?

«See oli mitmes mõttes erakorra
line aasta, juubelite aasta: täh is ta
sime Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 60. aastapäeva, üli
kooli taasavamise 175. aastapäeva. 
Neile järgnesid paari allasutuse juu 
belid, nagu  näiteks teadusraam atu
kogul ja  botaanikaaial. Oktoobris 
möödub 175 aas ta t  klassikalise mui
nasteaduse muuseumi asu tam ises t  
Kõigile neile pidulikele sündmustele 
eelnesid aga NLKP XXV kongressi 
otsused, mis kogu meie tegevusele 
tööprogrammi andsid. Ülikooli 
taasavamise juubeliks tegime oma 
tööst kokkuvõtted, oma hinnangu 
meie tööle andsid ka partei ja  v a 
litsus, autasustades paljusid TRÜ 
kollektiivi liikmeid.

Et me oma ülesannetega edukalt 
toime oleme tulnud, sellest annab 
tunnistust ka NLKP Keskkomitee ja 
Ministri te Nõukogu 6, mai määrus 
teadusliku uurimistöö efektiivsuse 
tõstmisest kõrgemates õppeasutus
tes. Läinud õppeaastal loodi ülikoo
li ajaloos esimene teadusliku uuri
mise instituut — üldise ja  moleku
laarpatoloogia teadusliku uurimise 
insti tuut ars titeaduskonna teadus
asutuste baasil. Seegi kõneleb tähe
lepanuväärsest saavutusest ja  tun- 
mietusest ülikooli teadusele. Loodi 
ka üks uus harulaboratoorium — 
keemilise peensünteesi laboratoo
rium. Nende näol on ülikooli teadus 
väärtuslikku lisa saanud.

Tänaseni on TRU-s moodustatud
13 erialanõukogu (4 doktori- ja  9 
kandidafidikraadi kaitsmiseks).  
Möödunud õppeaasta kestel kaitsti 
nendes 47 väitekirja.

Märkimisväärsetest tulemustest 
kõnelevad ka teadusliku uurimistöö 
kokkuvõtted. Ülikoolil on praegu 
väga  suur teaduslik potentsiaal: 
meil töötab 101 teaduste doktorit, 
kohakaasluse alusel juurde lisatuna 
veel 10, 415 teaduste kandidaati, 84 
professorit, 230 dotsenti jne. Ainu
üksi sel aastal kinnitati professori 
kutse 12-le TRÜ õppejõule. Kasva
nud on lepingute maht. See ületab 
praegu 2,2 miljonit rubla, Meie tea 
dustöö tulemused võiksid veelgi pa
remad olla, sihid edasiminekuks 
selles valdkonnas annab ka uus 
määrus. Üliõpilastest võttis teadus
likust tööst osa 91 protsenti. 1977. 
aasta  tõi ülikooli jällegi ühe, see
kord kolmanda NSV Liidu Teaduste 
Akadeemia kuldmedali ÜTO võist
lustööle. Selle sai aja looteaduskon
na lõpetanu, praegune ENSV Tea
duste Akadeemia Ajaloo Instituudi 
nooremteadur Urmas Sõgel.

Selle aasta  27. juuli «Pravda» 
juhtkir jast võisime lugeda:

«NLKP XXV kongressil märgiti,  
et viisaastaku tähtsaim ülesanne on 
kiirendada teaduslik-tehnilist prot
sessi. Selleks annab olulise panuse 
ka kõrgkool. Niisugused kõrgemad 
õppeasutused, nagu  näiteks Moskva, 
Kiievi, Novosibirski ja  Tartu ülikool 
n ing Moskva Baumani-nim. Kõrgem 
Tehnikakool teevad efektiivset uuri
mistööd teaduse fundamentaalprob- 
leemide lahendamisel n ing  uue teh
nika loomisel.»

õppeedukuse tase on viimastel 
aastatel ühtlustunud. Teaduskonda
des, kus see eriti madal on olnud, 
hakkab olukord samuti paranema. 
Oleme püsima jäänud  90 protsendi 
piiresse.

i i r r a v j u t j  r e k t o i  

p m r m s m  
ARNOLD KOOB1GÄ

Teatud raskusi on ülikoolil olnud 
materiaal-tehnilise programmi tä i t 
misel. Kuid võime juba öelda, et 
mõnevõrra paranemas on teadus
raam atukogu  uue hoone ehitamine.

Olulise tähtsusega möödunud õp
peaasta algul oli füüsikakorpuse I 
jä rgu  käikuandmine. Selleks õppe
aastaks tulevad kapitaalremondist 
füüsikute endised ruumid, mida hak
kavad kasutama filoloogia- ja aja- 
looteaduskond.

Nende tähelepanuväärsete sünd
muste põhjal võib rahuldustundega 
öelda, et õppeaasta oli tulemusri
kas.»

E elm ise õppeaasta lõpust kuulub 
Tartu Riiklik Ülikool Nõukogude  
Liidu juhtivate kõrgkoolide hulka. 
Mida olu list see endaga kaasa toob?

«Meie maa juhtivate kõrgkoolide 
hulka kuulub nüüd 70 kõrgemat õp» 
peasutust, nende hulgas ka 20 üli
kooli. Olgu mainitud, et üldse on 
NSV Liidus üle 860 kõrgkooli ja  65  
ülikooli.

Eespool nimetatud NLKP Kesk
komitee ja Ministri te Nõukogu ühi
ne m äärus näeb ette ära kasutada 
kõrgkoolide suurt teaduslikku po
tentsiaali, kaasa tõmmata kõrgkooli- 
teadlasi rahvamajandusliku täh tsu
sega ülesannete lahendamisele. 
Töötab ju 40 protsenti teadustööta
jaid kõrgemates õppeasutustes.

TRU arvamine juhtivate kõrgkoo
lide hulka toob kaasa ulatusliku m a
teriaal-tehnilise baasi väljaehitami
se, suurema finantseerimise, riikliku 
tähtsusega tellimuste andmise. Saab 
suurendada õppejõudude ja abiper
sonali koosseisu, vähendada profes
sorite ja  uurijate õppekoormust, et 
neil oleks võimalik rohkem teadus
likule uurimistööle pühenduda. J u 
riidiliselt on juhtiv kõrgkool võrd
sustatud uurimisinsti tuutidega.

Nende abinõude elluviimine aitab

tagada  õppe- ja  teadustöö ühtsuse, 
samuti õppeprotsessi kompleksse vii
mise kaasaegsele tasemele. Tänapäe
val ei omandata  kõrgkoolis mitte 
öksnes lõplikult lahendatud küsimu
si, valmis teadmisi. Noor spetsia
list tuleb ette valmistada pidevaks 
õppimiseks, enesetäiendamiseks ka 
päras t  kõrgkooliõpingute lõpeta
mist.*

Kätte on Jõudnud järjekordse õp- 
peaasta  esim ene päev, esm akordne 
1120 Qliõpiiasele. M illisena tahaksi
te neid näha, m ida soovite  neile?

«Algava õppeaasta puhul tervitan 
kõiki õppejõude ja üliõpilasi, eriti 
muidugi esm akursus las t  kes alles 
astuvad üle suurkooli läve.

Tartu  ülikoolis on õppinud maail
makuulsad teadlased, siin õpetavad 
praegugi oma eriala tuntuimad spet
sialistid. Soovin, et 1978. aasta l üli
kooliõpinguid alustanud oleksid 
oma alma mater'i väärilised nii õp
pe- kui ühiskonnatöös. Eesmärgiks 
peab aga  üliõpilane seadma kõige
pealt professionaalsuse omandamise. 
See algab juba eriala valikust, selle 
sobivusest, arm astusest oma eriala 
vastu. Teoreetilistele teadmistele 
peab lisanduma '.oskus neid prakti
kasse viia. Kuid laitmatu professio
naalsus ei tee veel nüüdisaja spet
sialistiks. Peab olema samal ajal ka 
küpse maailm avaatega isiksus. Kõi-

feks selleks tuleb esmakursuslasel 
ätte saada  õige töörütm juba esi

mestel päevadel, seades oma a ja 
kava nii, et ka mitmepalgelise tu 
dengielu kujundamiseks mahti jääb.

Jõudu ja  edu nii õppimiseks kui 
õpetamiseks!»

Vastused pani kirja 
VARJE SOOTAK

\ Alt 5NSV Riik,ik i ^ 1 1 *  _ . f_________to o m o tu k o g i/
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Alma mai er on taas noor — käes 
on septembrikuu. Ülikool on välja  
valinud paljude soovijate hu lgast  
üle tuhande kõige tublim a noore in i
m ese, kelle järgnevate aastate ü les
andeks on õppimine. See on äär
m iselt raske töö, kuid neil, kes on  
se lle  tee valinud, ei ole õ igust  
enam taganeda.

Ülikooli kom som oliorganisatsioon i 
tegevusrohke argipäev on om a aja
loo traditsioonide vääriline. Ei o l
nud kom som olikom itees vaikust ka 
möödunud suvekuudel. A lles paar 
päeva tagasi kuulutati U lila suve- 
aias lõppenuks EÜE Tartu regioo
ni tööperiood, ülikooli uues kohvi
kus tehti kokkuvõtteid 400 suvem a- 
levlase tublist tööst. Ent ees oota
vad uued ja uued tööd n ing teod! 

t  A lgavasse  sem estrisse läheb üli
kooli kom som oliorganlsatsioon peo
m eeleolus — saabum as on Leninli
ku Komsomoli 60. aastapäev. Selle
le suursündm usele m eie poliitilise  
noorsoo-organisatsioon i elus peab 
vääriliste töötu lem ustega vastu  m i
nem a ig a  kursuse ja teaduskonna  
kom som oliorganisatsiooni

Meie esm ane tööülesanne on õp
pimine. Sealjuures m itte üksnes

teadm iste om andam ine, vaid ka om a  
tu levaseks kutsetööks vajalike vilu
m uste, harjum uste ja eetiliste tõeks
pidam iste teadlik kujundam ine. Te
gem ist on väga  keeruka ja m itm e
tahulise, so tsiaa lse lt o lu lise protses
sig a . Selle nähtuse tahud, ideoloo
gilised , organisatsioon ilised , kul
tuurilised jpm., nõuavad ig a lt kom
som oliorgan isatsioon ilt, ig a lt kom
m unistlikult noorelt sü gavat m õist
m ist, läbitunnetam ist ja tõsist tööd  
keeruka süsteem i arukaks ja tar
gaks suunam iseks.

. . .  Ülikooli sam m aste vahelt tu
leb peahoonesse pidev inim vool, kes 
ärevu sega  om a esim est kõrgkooli- 
aastat alustam a, kes vastu  om a v iie
küm nendale või enam alegi sem est
rile. Esm akursuslasele tundub täna  
kõik veel lootusetult kaugena, seda  
m eeldivam  on ag a  im etleda diplo
m andide enesekindlust. Tähendab, 
on siiski miski, m is keskm iselt viie  
aastaga  noort inim est muudab. See 
on see m iski, m is teeb Tööpunalipu  
ordeniga Tartu Riiklikust Ü likoolist 
ühe auväärsem a, lugupeetum a ja 
tuntum a kõrgkooli kogu m eie maal.

Ülikooli kom som ollkom Lee nimel 
soovin  kõigile edukat õppeaastat ja 
aktiivset kaasalööm ist kom som oli- 
elusl

KALLE LIIV,
ELKNÜ TRÜ komitee

sekretär

Füüsikaprofessor 
Karl-Samuel Rebane 50

Suviseid käskkirju
Rektor õnnitles ja avaldas tänu  

hoolsa  töö eest 75. sünnipäeval pa
to loog ilise  anatoom ia ja kohtuarsti
teaduse kateedri vanem preparaato- 
rile AM ANDA LAASILE, 70. sün
nipäeval arstiteaduskonna vanem - 
preparaatorile ELFRIEDE AMBO- 
LE, riidehoidja SALME NIGOLILE, 
kauaaegsele töötajale OLGA SER- 
MATILE, 60. sünnipäeval ühiselam u  
laohoidjale ILSE VALDMAALE  
ning 50. sünnipäeval otorinolarün- 
go lo o g ia  ja ofta lm oloogia  kateedri 
dotsendile ARVED JE N T SIL E  ja 
puusepp ALEK SANDER OTSALE.

Ehitajate päeva puhul said TRÜ 
aukirja eeskujuliku töö eest tisler  
H ANN ES PEETSO , krohvija SEL
MA VOLK, puusepad ADOLF  
JUU RSO O , ANTS KREEK, VIK
TOR SOKK, NIKOLAI LUSTI, sepp 
KARL M ÄRTSON, müürsepp NIKO
LAI SP A SSO V , m aalrid AINO  
MÄE, JEVG ENIA ORLOVA, ÕIE  
VANAM B, ILME SIM EN SO N ning  
suvem alevlaste töö hea organ isee
rim ise eest HUGO KELDER.

P ikaaegse eeskujuliku töö eest 
ning seoses pensionile m inem isega  
sai TRÜ aukirja insener ARM ILDE  
LEPIN.

Aega m õõdetakse sündm ustega. 
Objektiivseks ajam õõduks on häiri
m atu perioodilisusega ühetaoliselt 
korduvad sündm used — kellapendli 
täissam m  või Päikese läh isseisan g  
R egulusega ( a  Leo) Lõvi tähtku
jus. Inim ese eneseteostam ine on  
kordum atute sündm uste rida. Näib, 
et on otstarbekas (professori tava- 
ütlus) seda jä lg ida m õnes dünaa
m ilisem as ajaskaalas. Tuleks proo
vida . . .

1928. 23. juulil sünnib Abja-Pe- 
raküla kehviktalupidaja Karl Reba
se peres poeg, kes saab nim eks sa 
muti Karl. Ajakirjas «Philosophical 
M agazine» ilmub О. Lossevi arlik- 
kel voolu mõjul helenduvast karbo- 
rundist — kiirgavate pooljuhtkris- 
tallide esm auurim us.

1941. Karl lõpetab M õisaküla a lg 
kooli. N. Riehl avaldab m onograa
fia lum inestsentsi füüsikast ja teh
n ilistest rakendustest.

1948. Abja keskkooli hõbem edali
ga  lõpetanu on jõudnud TRÜ füü
sikaosakonna teisele kursusele. 
J. Bardeen ja W. Brattain leiutavad  
transistori — esim ese tehism aailm a

revoiutsioneerinud pooljuhtstruk- 
tuuri.

1952— 1955. TRÜ k iitusega lõpe
tanud noorm ees läbib edukalt asp i
rantuuri ja kaitseb m eie lum inest- 
sentsinestori Feodor Klementi ju
hendam isel valm inud kandidaadi
väitekirja. Firma «W estinghouse»  
alustab uut tüüpi elektrolum inest- 
sen tsva lgu stite  evitam ist.

1958. Eesti NSV TA Füüsika 
Astronoom ia Instituudi vanem tea
durile K.-S. Rebasele antakse koos 
F. Klementi ja teiste kolleegidega  
Nõukogude Eesti preemia lum inest- 
sentsiuurim uste tsükli eest.

1960. K.-S. Rebane asub juhata
ma TRÜ eksperim entaalfüüsika ka
teedrit. Rajatakse elektrolum inest
sentsi ja pooljuhtide probleem labo- 
ratoorium, m ille teaduslikuks ju
hendajaks saab K.-S. Rebane. 
T. M aiman leiutab laseri, m is töö
tab lum inestseeruval rubiinkristal-
lil.

1969. D otsent K.-S. Rebane o sa 
leb järjekordsel rahvusvahelisel lu- 
m inestsentsikonverentsil, m is seda
puhku toimub D elaw are’ls (U S A ).  
Ž. A lfjorov ja I. Hayashi uurisid  
Iaserefekti pooljuhtheterostruktuuri- 
del.

1972. K.-S. Rebane kaitseb dok
toritööd. Tema juhendam isel a lus
tatakse TRÜ-s kiirgavate pooljuht- 
heterostruktuuride uurimist.

1978. Professor K.-S. Rebane, 
laskm ata end häirida juubelisagi- 
nast (lisaks isiklikule ka kateedri
20. aastap äev), valm istab vabariik
liku heterostruktuuride uurimie- 
program mi ühe juhendajana u latus
likke ettepanekuid ü leliidu lise elekt- 
rolum inestsentsisektsioon i koordi- 
n eerim is istu n g ik s. . .

Nõnda, et juubilar on mehi esi
m esest sõjajärgsest teadlaspõlvkon- 
nast, kes a lustas üsna a lgusest. See  
on harukordne võim alus ja erakord
ne vastutus. On vaja võim et pide
va lt uueneda. Viljakal teadlaseteel 
laureaaditiitlini jõudnuna a lustas  
Karl-Sam uel Rebane tööd kõrgkoo- 

■— — —

lis. Tunnustatud õppejõuna, ülelii
du liselt taganõutavate õpivahendite  
(«L um inestsents» I— III, 1965— 
1969), m itm ete erikursuste esm a- 
evitajana kavandab professor uuri- 
m istsükü uudses valdkonnas — he
terostruktuuride füüsikas. M iljonä
rina (sen i täidetud rahvam ajandus- 
telHmuste mahu järg i) on ta kau
gel m õttest rantjeeseisusele (e la tu 
da juba kogutud teaduskapitali 
protsentidest), vaid taotleb v isa lt  
fundam entaaluuringute süvenda
m ist.

Arvud, arvud . . .  Nim etam e veel 
üht — 130. See sobib ühtviisi v a 
hendam aks nii prof. Rebase teadus
tööde hulka m om endiseisul kui ka 
tema poolt avaldatud populaartea
duslike ja publitsistlike, teadusaja- 
lugu ja ühiskonnaprobleem e käsitle
vate ajakirjandusartiklite arvu. 
T õ h u s a i d  t e e n e i d  o n  p r o 
f e s s o r i l  k a  ü l i k o o l i  a j a 
l e h e  s i s u  r i k a s t a m i s e l .  
(T oim etuse sõrendus. Omalt poolt 
soovim e sisukat koostööjätku!)

Näha arvude taga  in im est. . .  Üle 
70-liikm elise kollektiivi juht oskab  
ka seda. M itte teadusüliin im ese il
m um ise ootam ine eg a  argitoim ekate  
homo faber’ite fabritseerim ine, vaid  
printsip iaalsete ühiskonnaliikm ete  
kasvatam ine, kodanikutunde süven
dam ine o lgu  kesksel kohal! Puhtver- 
baalsest veenm isest ei piisa, toimib 
aktiivse kodaniku, üh iskonnategela
se, kom m unisti — teaduskonna, üli
kooli, linna parteiaktivisti eeskuju. 
Tõepoolest, professor Rebase juhen
dam isel teadusliku kraadi saavuta
nud noorteadlased on kõik aktiiv
sed teaduses, ühiskonna- ja organi- 
saatoritöös, mitm ed ise kateedreid  
juhatam a jõudnud.

Kokkuvõtet ei tule. A eg pole se l
leks sobiv. Professor Karl-Sam uel 
Rebane alustab täna koos õpilaste  
ja kolleegidega uut õppeaastat, õ p e 
taja ja teadlase ettevõtm istes on  
alati seda, m ida tuleb alata päris~ 
päris a lgusest. Soovim e edu!

ELMAR TALVISTE

BOTAANIKAAED 175
Kolm juubellpäeva juulikuus 

(13.— 15. juuli) olid vanale bo taa
nikaaiale kõige palavamad, eel- ja 
ka järeltöid jätkus aga hoopis pi
kemaks ajaks. Möödunud semestri 
ühes viimases lehes kirjutasime, et 
aia korrastamiseks on' appi saade
tud suvemalev. Ehkki malevlased 
tegid seal tublisti tööd, jäi nende 
kätepaaridest suures kiirustamises 
väheseks. Praktikalt kutsuti abiks 
geoloogiaosakonna tudengid ja 
nende tööd kiitis botaanikaaia di
rektor Hiie Kimmel eriti. Oigeks 
ajaks sai värskenduse kogu aed, 
pandi uued pingid, toimus mõnin
gate taimeliikide süstematiseerimine 
ja etiketeerimine. Ühesõnaga, kcik 
oli valmis juubelit väärikalt vastu 
võtma. Pidustustele  saabus külalisi 
23 botaanikaaiast ja  40 muust asu
tusest. Esindatud 10 liiduvaba-

riiki 209 osavõtjaga. Et kokkutule
mine esinduslik oli, näitab ka geo
graafil ine haare. Kaugemad külali
sed tulid Dušanbest ja Kaukaasia 
li iduvabariikidest. Teadmata põhju
sel ei jõudnud kohale kauge Vladi
vostoki esindajad ja kaugemat pai
ka pole enam põhjust otsidagi. Juu 
beli hakatuseks peeti ülikooli aulas 
konverents, kus avasõnad ütles rek
tor prof. A. Koop, ettekannetega 
esinesid NSV Liidu Botaanikaaeda
de Nõukogu sekretär V. Bolõtševt- 
sev (ettekanne NSV Liidu botaani
kaaedade ülesannetest), Läti NSV 
TA Botaanikaaia direktor V. Ozo- 
linš, TRÜ botaanikaaia direktor
H. Kimmel ja prof. H. Trass. S a 
mal päeval avati botaanikaaias m ä
lestustahvel kuulsatele teadlastele, 
kes kõik on olnud siin tegevad kas 
direktorite või abidirektoritena (vt.

pilte). Mälestustahvlil seisab ühek
sa nime: direktorid F. Bucholtz 
ja  M. Willkomm, direktoriabid 
N. Busch, В. Hryniewiecki, J. Klin
ge, K. J. Maximowiez, F. Schmidt 
(hilisem kuulus geoloog). E. C. 
Trautvetter (pärastine Peterburi bo
taanikaaia direktor) ja A. Fomin. 
Kavas oli avada ka professor 
T. Lippmaa, botaanikaaia kauaaeg
se direktori (1930— 1943) mälestus
sammas, kuid kahjuks ei jõutud 
seda valmis. Nüüd on skulptor Olav 
Mänd oma taiese viimistluse lõpe
tanud ja peagi asetatakse ajutise 
mälestuskivi asemele botaaniku 
skulptuur.

14. juuli oli kavandatud ettekan
nete päevaks. Nende arv oli aga 
sedavõrd suur (80 ümber),  et osa 
oli välja pandud lugemiseks G. F. 
Parroti nimelises auditooriumis. 
Neid arutati läbirääkimiste korras.

TRÜ botaanikaaia direktor Hiie 
Kimmel: «Juubelipidustused möö

dusid üle ootuste edukalt. Kõige

pealt oli suur mure aia õigeaegse 
juubelikorda seadmisega. Sellega 
tulid üliõpilased väga toredasti toi
me. Ka kolm päeva üritusi läksid 
kõik kavatsuste kohaselt. Lõpetu
seks oli ette nähtud väike ekskur
sioon meie vabariiki saabunud kü
lalistele mööda Lõuna-Eestit. Alus
tasime Taevaskojast ja  Suurest M u
namäest,  näitasime külalistele enam-

tuntud paiku H aanja  maastikust 
ning tulime siis Võru kaudu ta g a 
si. Kõik paistsid rahule jäävat.»

Nüüd jääb meie botaanikaaed uut, 
märksa tähtsam at juubelit ootama. 
Selleks ajaks peaks aga tartlasi ja  
nende külalisi ootama sootuks uus 
puhke- ja teadusetegemise paik.

AARNE RANNAMÄE

VELLO KALDMA fotod



25. augustil 1944 
sai Tartu vabaks

M issugusena  nä g id  29. a u g u s t i l  v ä l j a  ülikooli hooned ,  sellest k i r 
j u t a b  m ö ö d u n u d  a a s ta l  i lm u n u d  r a a m a tu s  «M eenutusi»  A n a to l i  
Mitt :

«N üüd kähku  üle Toome ülikooli poole. Uus anatoom ikum  oli 
terve, Toome varem ed ja  ülikooli pearaam atukogu püsti, ü likooli 
k liin ik u d k i alles. Parem at kä tt paistis tähetorn, nagu oodates ra
hu likum a id  aegu, et saaks jälle teleskoobi tähtedele suunata.

Peahoone. Seal ta  seisab, m eie rahva uhkus, sõjam ürinas u in u 
nud  vaim uhiiglane, m eie ku ltu u r i ja  teaduse häll. M ustendavad  
aknaavad. K uus m ürsukildudest haavatud sam m ast valvam as sis
sekäiku .

Mööda graniitpaneele lähenesin peahoonele ülikooli söökla poolt. 
H oone näis olevat välja  surnud. O tsustasin sisse astuda. Tegin ast
m eid  mööda sam m u, teise . . .  olin juba  a lm a  m a t e r ’i lävel, ku i jä rs
ku  kostis sam m aste tagant vali hääl: «Стой! Куда прёшь?»

Ühe samba tagant astus vä lja  jässakas sõdur, autom aat käes, ja  
lisas sootuks sõbralikum alt: «Гляди!» ning osutas peaga kõrvale. 
Peahoone uksel rippus vineertahve l väga lakoonilise, ku id  arusaa
dava tekstiga: «Заминировано.» K a m uja l oli selliseid hoiatussilte  
näha. T qkkis m ulje , nagu võ iks see kõ ik iga he tk  taeva poole len
nata. Tänasin sõdurit ja  katsusin , et kaugem ale sain.»

3. o k toobr i  h o m m ik u l  m ä ä r a s  to l leaegne  ülikooli r e k to r  H a n s  
K r u u s  A na to l i  M iti ülikooli m a ja n d u s ju h a ta j a k s ,  m õ n i  aeg  h i l je m  
tu l i  t e g u tsed a  v a ru s tu sp ro re k to r in a .  A lles  jä rg m ise  a a s ta  m a is  sai 
A. M it t  o m a  er ia la se le  tööle  asuda .  P ra e g u  tö ö tab  dots. A. M it t  
ae ro 'on isa ts io on i  ja  e lek troaerosoo lide  labo ra to o r iu m is .

•  • • • •
REEDEST  
REEDENI
•  • • • •

Ja kohe päris täpselt reedest ree
deni. Ilmus ju semestri viimane le
henumber reedel, 30. juunil, filo
loogide lõpupäeval. Nemad olid ka 
viimased diplomisaajad. Kokku lõ
petas sel aasta l 825 statsionaarset 
ja  244 kaugõppeüliõpilast. 1120 as 
tub täna nende asemele. Need on 
ülikooli selle suve tähtarvud. Kuid 
arvud jäävad arvudeks. Iga arvu 
taga  on konkreetne üliõpilane. Üli
õpilane, kes arvust esileküündivam 
peab olema. Neid, kes oma jälje 
ülikooliellu jätsid, oli lõpetajate hul
gas kümneid ja kümneid. Mõned 
neist: Raivo Palmaru, Hallar Lind, 
M art  Raik, Mart Kadastik, Ruve

Sank, Toivo Leemets ja paljud tei
sed.

Lõpuaktuste aegu hakkas oma 
nägu saam a teistegi suvekava: su- 
vemalev, ehitusmalev, praktika, rei
sid. Mitu TRÜ taidluskollektiivi võt
tis osa Vilniuses peetud VII üliõpi- 
laslaulupeost. Sellele eelnes nn. 
harjutuslaager, üliõpilaskontsert 
Tähtveres. Laulupeojuttu saab lu
geda järgmisest numbrist. Ka Kuu
ba festivali muljete vahendamine 
seisab toimetusel ees. Tiiu Tiisler 
õigusteaduskonna IV kursuselt ja  
Urmas Roosimaa, kes kevadel m a
jandusteaduskonna lõpetas, olid 
need, kes andsid suvel põhjuse en
dist kirjutada lasta nii «Edasis» kui 
«Noorte Hääles». Osa võtta üle
maailmsest noorsoo ja üliõpilasfete- 
tivalist on ju küllaltki haruldane.

2. augustil hakkasid linnalehes 
ilmuma professor Johannes Kalitsa 
kirjapanekud TRÜ komsomoli a ja 
loost. Kahju vaid, et see suvekuule 
langes. Küllap oleks seda olnud hu
vitav lugeda paljudel üliõpilastel.

Juba seepärast vajaks TRÜ kom

somoli a ja lugu eraldi kaante vahel 
ilmumist. «Edasis» on aga peagi s e 
nisele jä rge  oodata.

Koos üliõpilase suvepuhkusega 
saab otsa ka enamiku õppejõudude 
oma. Puhkus puhkuseks, kui tarvis, 
siis ei saa oma igapäevatööst, tea 
duse tegemisest, suvekuudelgi lahti. 
Keemikud käisid juulis Dresdenis 
Euroopa biokeemiaseltside föderat
siooni 12. kongressil, füüsikud saa 
busid äsja Tallinnast, kus lõppes 
AMPERE XX kongress. Ega siin 
toimetuses veel kõike, mis suvel 
tehti ja  kus käidi, teatagi.  Olulise
matest sündmustest saab lugeja as 
jaosaliste kaudu teada veel järgmis- 
teski numbrites. Senisest suuremat 
tähelepanu püüame aga eelolevale 
anda, muidugi mõista saab seda 
teha vaid lugeja, teadja enda abi
ga. On ju nädalalehel kahjuks see 
häda, mis juhtunust tihtipeale ta 
gantjärele teatab. Kaastööd teha 
soovijail palume läbi lugeda ja  
meelde jä t ta  toimetuse soovid 4. le
heküljel.

Ja  nüüd aktusele. See algab kell
10 aulas.

Q  Suvemaleva fotovõistlusel kandis see pilt allkirja «Taevatrepp 
saaö lammutet». Oliakse Vanemuise 46 suure ringi kohal vana lagu
nenud kivikatust lahti voTmas. Vägagi tuli kiirustada, sest uue kaiuse 
panijad püsisid lausa kannul. Nüüd ei pääse enam ükski paduvihm 
auditooriumi lage m äändama või kogunisti konspektidele tilkuma.

О  Nemad ja veel ko’m tüdrukut viimistlesid, 
värvisid, korrastasid ruume õppehoones Nooru
se tänaval.  Filoloogikutsumusest end põrmugi 
segada laskmata õppisid tüdruküd selgeks mitu 
maalrinippi.

IMRE SIIL

SUVEMALEV-78 LÕPETAS
ÜLDIST

Nädal tagas i lõpetasid viimased 
j a  nüüd võib öelda, et seekordne 
suvemaleva tööperiood on otsa s a a 
nud. Töötati kahes vahetuses: I v a 
hetus 10. juulist 18. augustini (14 
rühm a), II vahetus 1.—25. august i
ni (3 rühm a). EÜE ajagraafiku 
jä rg i  töötasid 4 rühma Tartu Ehi
tustrustis  teadusraam atukogu uue 
hoone ehitusel.

Mida tehti? Peale ülikooli objek
tide olid mitmed rühmad ametis ka 
linna asutustes ja  ettevõtetes. Nii 
tehti rahalises arvestuses kõige roh
kem (26,7 tuhande rubla eest) tööd 
T artu  Mööblikombinaadis. Suurem a
te summadega oli tegu ka ETKVL-i 
tootmiskoondise «Kooperaator» Tar
tu  filiaalis (14,6 tuhat rubla) ja 
Tartu Plastmasstoodete Katseteha- 
■ses (18,7 tuhat rubla). Veel olid 
tudengid tööl Tartu  Metsamajandis 
metsakultuure hooldamas, õlleteha
ses ja  konservitehases. Tartu Kom- 
munaalettevõtete Kombinaadi juhid 
ütlesid, et malevlaste tööhoog Kas
sitoome haljastusel oli nii suur, et 
nakatas  teisigi. Mis aga saab sel
lest objektist nüüd, olevat raske 
öelda. Ju siis malevlasi väga vajati.

Viie rühma jagu  tudengeid töötas 
Tartu ehitusjaoskonas. Maalritöid 
tehti Pälsoni ühiselamutes ja mit
mel pool mujal. Kui sisenete täna 
«Sophoklese» kohvikusse, heitke pilk 
vastselt valgetele seintele ja  lage
dele. Siin olid ametis Pille P ä rn a 
puu, Inge Mägi, Sirje õ unapuu  ja 
Vilja Saar  TRÜ II rühmast.  Samad

inimesed andsid ka ülikooli söökla 
köögile ja  söögisaalile värske väl
janägemise. Vana kohviku san i taa r
remondiga said kenasti hakkama 
Eve Rohumaa ja Külli Nõu. Malev
laste tublisid käsi jätkus veel m u
jalegi.

SIIS  KUI AOVALGUS KAOB

E t EÜE-s tööd tehakse, on teada. 
Et EÜE-s veel palju muud ära te
hakse, on samuti teada. Suvematev 
kui suure EÜE üks osa ei jää pä- 
rismalevast kuidagi maha. 22.—23. 
juulil peeti Pikasillal suvemaleva 
kokkutulek. Kaks toredat päeva 
olid sisustatud taidluse, mälumängu 
ia spordiga. Aega jäi veel muudeks- 
ki toimetusteks. Isetegemise rõõ
must said osa 10 rühma ja  küllalt 
pingelise konkursi järel tunnistati 
parimaks Elva rühma taidluskava. 
Järgnesid  «Kooperaator», vas tu 
võtukomisjon ja  mööblikombinaat. 
Ka löövaim laul oli mööblikombi
naadi rühmal. Mõni nädal hiljem 
peeti TRÜ klubis maha taidluschtu. 
Seekord andsid tooni II vahetuse 
malevlased. Teistest paremini esine
sid konservitehas ja TRÜ ehitus- 
jaoskonna IV rühm. Tähelepanuta 
ei jäänud ka keemikute rühm, kelle 
korraldatud efektid jätsid kava tei
ses pooles lava suitsupilve. Publi
kus tekitas kõige rohkem elevust 
TRÜ IV rühma kava teemal «Ega 
töömehele ikka märjuke sobi». Tõsi
selt tehtud programm, milles ei 
puudunud isegi «rahvalikud» tan t

sud, pani igaühe vähemalt m uiga
ma.

Kel kätt pliiatsi ja  pintsli hoid
miseks või huvi fotograafia vastu, 
need said oma oskusi näidata pla
katite ja fotode konkursil. Päras t  
mitmekordset ülekaemist tunnistati: 
parim poliitiline plakat konservite- 
hase rühmal, parim malevateemali- 
ne TRÜ II rühmal. Üksikfotode pa
rim kuulus ehitustrusti II rühmale 
ja parim fotokompositsioon TRÜ 
IV-le.

Kuue nädalaga jõuti veel m uud
ki. Osa võeti jalgpall imatsist ja 
hoogtööpäevakuist. Elva rühm sai 
hakkama isegi sellega, et käis täie
likult oma vahenditega Tallinnas 
olümpiakorpust ehitamas. Kel tah t 
mist oli, sai suve enda jaoks igati 
huvitavaks teha.

KATUSELT KAEDES

Katusel tõrva laiali ajades või ru- 
beroidirulli veeretades tulid pähe 
kõiksugu mõtted. Milleks üldse su- 
vemalev? Kas selleks, et teha tööd, 
või hoopis selleks, et panna tudeng 
juba varakult punktide pärast raba
ma? Tundub aga, et seda oskust on 
enamikul juba niigi. Suvemaleva 
punktisüsteem lubas iga ürituse eest
10 punkti. Asutusepoolne kiitus tub
li töö eest lisas 50 punkti. Algselt 
ehk hästi mõeldud süsteem, aga .... 
Esimesel nädalal laabus kcik nor
maalselt,  edasi muutusid nädalased 
punktisummad järjest. Kes algul 
tagasihoidlikult tahapoole jäid, leid

sid, et neilgi on võimalik mingil 
moel ette jõuda, ja  nii pingutati , 
kahjuks vist siiski vaid paberil. Ma 
ei taha öelda, et rühmades tööd ei 
tehtud, tehti, aga kuidas On võima
lik planeerida ja  edukalt läbi viia 25 
üritust päevas? Malev pole mitte 
masinsüsteem. Tegemist on siiski 
inimestega. Tudengitega ju ttu  tehes 
pidasid nad loomulikuks ja nor
maalseks kuni kolme üritust päe
vas. Paljud on tulnud praktikalt, 
neil on selja taga juba pingeline 
tööperiood. Mõnel õhtul tahetakse 
siiski ka omaette olla, lugeda, te
gelda lemmikharrastusega. Aga 
punktid, koht tabelis? Selge, et 
staabi omapoolne kontroll rühmade 
üle jäi vahel nõrgaks, tegelikult ju 
nii palju täisväärtuslikke üritusi 
vaevalt et läbi viidi. Kuidas aga 
pididki kolm staabiliiget jõudma 
silma peal hoida 21 rühmal, kui 
enamik malevaperioodist kulus s ta a 
bil «kadunud hingede» otsimiseks 
ja suvemaleva üldürituste e tteval
mistamiseks. Aga malevlased ise? 
Kuhu kadus nende südametunnis
tus?

Ei õigustanud end päriselt ka 
väljakuulutatud kiituste süsteem, 
sest mille eest kiideti — ikka hea 
töö eest. On ju  täier.ti loomulik, et 
tööd tuleb hästi teha ja enamasti 
tehtigi. Minna selle eest asutuse 
juhtidelt kiitust küsima siiski vist 
ei sobi. Ometi nii tehti. Keegi ju ei 
keela tükki paberit ja pisikest kirju- 
tusvaeva, aga vahest on parem, kui 
hinnang töö kohta antakse siiski 
alles tööaja lõpul.

Möödalaskmisi esineb ikka. Aga 
järgmisel korral on ju võimalik pa
remini teha, mõtlesin, kui pärast 
viimast ruberoidirulli panekut ka tu
selt alla ronisin.

TUBLIMAD

Kui lõpuks tabelisse kogunenud 
punktid kokku võeti, selgusidki 
«Suvemalev-78» sotsialistliku võist
luse võitjad. Kolmeks parimaks tun 
nistati «Kooperaator», mööblikombi
naa t ja  Elva sovhoosi rühm. Kõik 
ülejäänud rühmad mõistis staap 
julgelt IV koha vääriliseks.

LÕPU INTERVJUU

Vahetult enne II vahetuse lõpe
tamist vestlesin staabiliikmetega, 
Märt Puusalu, Olaf Lukk ja Mar
gus Tammekivi ütlesid, et kõige 
rohkem oli peavalu nende tudengite 
pärast, kes vabatahtlikult polnud 
nõus suvemalevas töötama. Tähen
dab, ülikool pakub hariduse ja mit
meid soodustusi, aga üliõpilane mi
dagi vastu pakkuda ei taha. Selliste 
inimestega tulisstaabil paraku terve 
suvi tegelda. Igati tu ttavaks said 
kõikvõimalikud tõendid. Osa muidu
gi tõepõhjaga ja  tõsised, aga teine 
osa küllalt kahtlase väärtusega. 
O majagu tegemist oli asutustega. 
Kui üliõpilane tuleb tööle, tahab ta 
ka pisut teenida. Osa lepingupart
nereid tahtis malevlastega üsna 
kergelt läbi saada. Kui isegi ülikoo
li ehitusjaoskond suutis maksta tub
limatele 180 rubla, siis mõnel asu
tusel oli raske tasuda koguni 100 
rubla. Tööd ometi tehti. Mitmel pool 
jä t tis  soovida suhtumine malevlas- 
tesse. H alvast küljest näitas end 
seekord näiteks Kääriku spordibaas. 
Tublimad lepingupartnerid olid 
Tartu Mööblikombinaat, tootmis
koondise «Kooperaator» Tartu fi
liaal, kommunaalettevõtete kombi- 
Yiaat jmt. Nendes asutustes olid ka 
suuremad palgad.

Tore oli see, et tänavu tuli töö
perioodi lõppedes rohkem kiitusi kui 
pahandusi. Väga tublilt tegid tööd 
kõik, kes suvemalevas kaasa lõid.

Mis tunne on nüüd, ku! malev on 
lõppenud?

Olaf: Tühi tunne, midagi ees 
enam ei paista. Ühtlasi ka kerge.

Märt: Tööperiood on küll läbi, 
aga meie jaoks jätkub sekeldusi, 
kokkuvõtete tegemist veel mõneks 
ajaks.

Margus: Tore aeg oli, toredad 
malevlased olid. Kõike annab pare
mini teha, võib-olla juba tuleval 
aastal.

Staap soovib kõigile suvemalev- 
lastele sama töötublidust ka õppi
mises!

GEORG PELISAAR



T änaseks peaks selge olema, 
milline näeb välja esmakur- 
suslane-78. Ometi ei tõmba 

vastuvõtukomisjoni vastu tav  sekre
tär dots. Arved Jents n ing tema 
asetäitja dots. Kalju Kudu tänavu
aastasele arvepidamisele veel ras
vast joont alla. Kõigepealt ei luba 
seda kaugõppe üliõpilaskandidaadid 
(plaan on neid vastu võtta 360), 
kellel proovisess alles algamas, pea
le nende pole selged ka kaheksa 
kehakultuuriteaduskonna purjetam i
se osakonnas tudeerima asujat. P u r 
jetamist saab ülikoolis õppida esi
mest aas ta t  ja osakonna avamisel 
on selge eesmärk: olümpiaregatt 
Tallinnas poleks ilma meie meeste
ta enam õige regatt.  Seekordse hili
nemise vastuvõtueksameile tingis 
aga äsja lõppenud XXX Balti re
gatt,  mis mehed kõige palavamal 
õppimisajal merele jättis.

Ka prantsuse keelt ei pea nüüd
sest väljapoole meie vabariiki õppi
ma minema. Ent lünka, mille jä t tis  
selle keele õppimisvõimaluste puu
dumine, annab täita veel aas taküm 
neid. Vahepeal on huvigi langenud. 
Konkurss prantsuse keele ja  Kirjan
duse osakonna kaheksale vakantsele 
kohale oli üks väiksemaid (1,3). 
Üldse on sel aastal vastuvõtt üli
kooli suurim läbi aegade: tänasest

es on tses sai tmstuse
võivad ennast 1120 noort TRÜ üli- 
õpilasteks pidada. Sooviavaldusi 
selleks aukõrgenduseks laekus vas
tuvõtukomisjonile umbkaudu kaks 
korda enam — 2058. Sellele lisan
dus veel 110 pretendenti etteval- 
mistusosakonnast. Suur oli sel aas 
tal nn. eksperimendi sooritanute 
hulk (280).

Milliseid erialasid eelistati? Täp
ne arvepidamine näitab, et 
erilisi kõikumisi viimaste a a s 

ta tega  võrreldes pole toimunud. 
Ikka ja jälle ei pea kandidaa
tide vähesuse üle pead vaevama 
filoloogia-, ajaloo-, arsti- ja  õi
gusteaduskond. Peaaegu võrdne on 
tung  nimetatud teaduskondade kõi
gisse osakondadesse. Avalduste v as
tuvõtu algusest võis tähele panna 
kaubandusökonoomlka ning ajaloo 
erialade suurt populaarsust. Pool
teise kuuga saavutati  rekordkon- 
kurss: vastavalt 4,2 ja 4,0 preten
denti ühele kohale. P isut jäid maha 
ravi- (vene õppekeelega — 3,8) 
ning psühholoogiaosakond (3,4). 
Enam-vähem võrdselt järgnesid bio
loogia, inglise keel ja  kirjandus,

saksa keel ja  kirjandus, defektoloo
gia, õigusteadus — kõigis umbes 
kolm soovijat kohale.

Traditsiooniline on samuti nende 
erialade loetelu, kus konkurss üldse 
puudus või oli minimaalne. Tõsi, 
vahed meelisaladega polnud tä n a 
vu nii suured, Kui keemia ning 
rahanduse ja krediidi osakond tulid 
täpselt ots o tsaga  kokku (avalduste 
arv võrdus vastuvõtuplaaniga),  siis 
järelkonkurss tuleb para tam atu lt  
välja kuulutada kolmel erialal: füü
sika (eesti õppekeelega — 0,8), kau
banduslik raamatupidamine (0,7) ja  
matemaatika (0,6).

K alju Kudu on läbi suve tegel
nud nende noortega, kes meie 
vabariigis meelisala leidnud 

pole, soovides nüüd õppima asuda 
mitmetesse teistesse meie maa kõrg
koolidesse. Linnadest on soositumad 
Moskva ja  Leningrad, vaid üks 
keskkoolilõpetaja õpib nüüdsest 
Valgevene Riiklikus Ülikoolis (bio
keemia erialal). Plaanikohase 41 ko
ha täitmisega on seni üsna palju 
raskusi olnud, olgugi et a lgatus on 
olnud noortepoolne.

Rootsi keel, kinematograafia öko
noomika ja  filosoofia on enam kon
kurssi leidnud alad. Eraldi märki
mist väärib rootsi keel, mida tän a 
sest õpib Leningradi Riiklikus Üli
koolis 11 eesti noort. Filosoofiaski 
polnud konkurss vähem tihe — ka
hele kohale (üks Moskva, teine Le
ningradi RÜ-s) pretendeeris 8 
noort. Seevastu raskusi oli mitmete 
kehakultuuri erialade kohtade tä i t 
misega. Igatahes koht õppimiseks 
oli kõigiti soliidne — P. Lesgafti 
nimeline Leningradi Kehakultuuri- 
instituut. Üks Mahhatškala noor
mees oleks vist küll õnnelik olnud, 
kui TRÜ saanuks teda õppima suu : 
na ta  väljapoole meie vabariiki, noor
mehe huvialaks oli mäesuusatamine. 
Pidi olema hiigelsuur soov, et nii 
kaugelt meile Icohale tulla. Kõige 
kaugemaks paigaks võib aga  lugeda 
Sahhalini saart.  Sealgi tuntakse-tea- 
takse Tartu ülikooli, pealegi nii põh
jalikult, et siia õppima tulla. Kalju 
Kudu rõhutas korduvalt,  et meie 
noortel on võlmajus õppida mis ta 
hes erialal kogu Nõukogude Liidus, 
vaid sooviavaldamise peab vas tava

le ministeeriumile esitama vähemait 
aasta  enne õppeaja algust.  Tahtmist 
peaks aga sel juhul jä tkuma lõpuni,, 
et kätte võidetud kohta hiljem ker
gemeelselt minna ei lastaks.

V astuvõtukomisjoni sekretäri 
töö pole kergete hulgast, n ä r 
vipinget jätkub sageli öötun- 

didekski. Kes aga  sellest aru ei t a 
ha saada, on üliõpilaskandidaatide 
mammad-papad. Iga eksami järel 
eraldi ja  pärast kokkuvõtete tege
mist lausa karjakaupa kulutavad 
nad uksi ja  närve. Asjatult muidu
gi. Niisamasugune lugu on nende 
võsudega. Massipsühhoosi korras 
kirjutatakse ankeeti pärisnime ase
mel hüüdnimi, näiteks Margarita  
asemel Rita polevat mingi harul 
dus. Keskkoolidki võiksid hoolika
malt küpsustunnistusi tä ita, vähe
m alt sel tasemel, et eesti- ja  vene
keelne osa täpselt kokku langeks 
Sellised pisiasjad ei saa üldjuhtu- 
del suuremaks takistuseks sisseas
tumisel, kuid on ju üsna tülikas näi
teks Sahhalinile sõita tühist trükivi
ga selgeks seletama.

Tänasest jäävad  vastuvõtukomis 
joni uksed avatuks veel kaheks n ä 
dalaks, siis võib rahuliku südam e
ga arvepidamise sulgeda ja nenti
da — vastutusrikas töö on sedapuh
ku tehtud. AARNE RANNAMÄE

J2litsi /J ulside kolk
Kagu-Läti Ludza linnast 13 ki

lomeetrit ida pool on Cibla asula 
(varem Eversmuiža, Karnicka). Siit 
10 kilomeetrit kagu pool on Ozupi- 
na (vanasti ka Uzupins) asula,  mil
le kõrval on Greõi küla (siinsete 
eestlaste suus Greki küla). Praegu 
on selles külas 24 elamut 60 elani
kuga. Eestlasteks loetakse neist 38, 
perekonnanime Buls või Bulis k an 
nab neist 30 inimest. Greki külast 
lõuna pool on Barisi, Borisi (m aa
keeles Mägize) küla, kus on 14 
eestlaste elamut 27 elanikuga. Suu
remal osal neist on perekonnanimi 
Buls. Kui 1907. aastal küla tükelda
ti kruntideks, langes dokumentidel 
osa perekonna-, ees- ja  isanimesid 
kokku. Seepärast said kolm Buli 
(Буль) endale uueks nimeks Z a
gorski, Grabovski ja Pun. Viimast 
nime kannab praegu üle 90 aasta  
vana Antons Puns, kelle isa hüüti 
P unga  Andre pojaks Tepuks. 85 
aasta t  tagasi sai folklorist Oskar

Kallas Punga  Anõlt kümme eesti 
regilaulu.

Mägize külast ida pool on lätistu- 
nud eesti küla Punculi. Siin oli s a 
jandi algul 26 eesti elamut 170 
elanikuga, kellel kõigil oli perekon
nanimi Bul. Siis aga tekkisid Buli 
asemele Mutul, Fomin, Kurnik jt. 
P raegu  leidub siin Bulide jä rg lasi 
kolmes majas.

Läti ajaloolase B. Brežgo järg i  
oli aastail 1770— 1829 märgitud 
Пунцули Булли (18 elamut) ja 
Пункули Гречи (17 e lam ut) . .

Punculi külast põhja pool on 
Scastlivi küla, maakeeles Tatiküla 
( ta tt  =  seen). Siin on 4 eesti e la 
mut ja 6 Bulsi nimega inimest.

Tatikülast ida pool on Abricki 
(maakeeles Tunduri) küla, kus nel
jas  majas elab 5 Bulsi-nimelist ini
mest.

1841. aastal kuulusid need 5 eesti 
küla (peaaegu 700 elanikuga) veel 
krahv Borgi (Borchi) Janovoli mõi

sa alla, mille nimetused olid varem 
B. Brežgo järgi Rudka, Nabol, Kre- 
niovo, G. Manteuffeli jä rg i ka Ram
ien. 1772. aastal läks see mõis kroo
nu kätte, Borgid jäid mõisa rentni
keks ja ostsid hiljem Janovoli ära. 
P äras t  1841. aasta  talupoegade 
ülestõusu, kus peaosa etendasid 
eestlased, müüsid Borgid Janovoli 
mõisa kroonule. Talupojad, nende 
seas ka «чухны-упрямой, но энер
гичный народ», jätkasid mõisas teo- 
orjust.

1854. aastal sai iga peremees 
kroonu poolt nii suure maaosa, et 
pere võis ära elada. Nõnda sai Gre
ki küla 18 maaosa. Ent perede kas
vades hakati neid maaosasid tükel
dama ja möödunud sajandi lõpuks 
oli Greki külas juba 21 talu rohkem 
kui 200 elanikuga. Mägize külast 
rändas  1925. aastal Brasiiliasse 
kaks meest. Kord-korralt valgus 
Bulside külast inimesi Läti l inna
desse. Küllaltki palju on neid Riias. 
Abricki külast pärinev Anatolis 
Buls oli pärast Suurt Isamaasõda 
Läti ülikoolis marksismi-leninismi 
kateedri õppejõud. Greki külast pä
ri t Napoleons-Cezars Buls on Re- 
zeknes keskkooliõpetaja. Tema va 
naisa, kes kirjutas oma nime Sali- 
mon Bul, oli allakirjutanule 1921. 
ja  1925. aastal keelejuhiks. Salimo- 
ni õde Ruzja (sündinud 1850. aasta 
paiku) laulis 1925. aastal fonograa
fi mitu eesti regilaulu.

Bulside kolk on Cibla külanõuko
gus Istalsna sovhoosis.

Ludzast 18 kilomeetrit põhja pool 
on Merdzene (end. Mihhailova, 
Mikalova) asula, mille lähedale jääb 
10 lätistunud eesti küla. Juba s a 
ja  aasta  eest olid siia tulnud kõne 
all olevast viiest eesti külast mõned 
Bulid, Nende jä rg las tes t  on M erd
zene muusikaõpetaja Jäzeps Buls.

(Järgneb) 

PAULOPRIJT VOOLAINE

T I N A -
R I D A D E K S

Kui igav. M i n a  oleksin sellest palju paremini kirjutanud.
Miks sa seda siis ei teinud? Nii ja  ainult nii peab eneselt parim« 

žurnalistikatudeng. Mitte ainult arvama. On ju. tema see, kelle kujun- 
dada .suurem al t  osalt ülikooli ajaleht, sest nüüd on ajakirjaniku ameti 
poole püüdlejaid ülikoolis juba kolm kursust,  lisaks veel mõned eesti 
filoloogia IV ja V k ursuse l t  Põhjust oodata ilmekaid ja sisurikkaid 
kirjutisi seega on. Ei suuda aga  nemad ajalehte üksi täis kir jutada, 
seda enam, et te istest erialadest ja  elukutsetest veel vähe aimu. Ja  nii 
juhtubki vahel, et oma ala inimene suudab teinekord palju loetavamalt 
k ir jutada kui päris ajakirjanik ise. Kinnituseks nimed, mis meie a ja 
kirjandusest hasti meelde peaksid olema jaanud —- Hillar Palam ets 
Hans Trass, Jaan  Eilart, Heiti Kadastik jpt.

Nii et mõte paberile, paber toimetusse, et sellest tinaread sünniksid
ф  Seepärast tuletab toimetus meelde esmalt ajakirjjandusüliõpilastele,, 

kes oma juba talvel-kevadel l u b a t u d  kaastööga pole siia veel jõud
nud: ootame neid koos looga septembri esimese nädala jooksul. Või 
vähemalt seletusi andma. Kui aeg täis ja  pole ei lugu ega selle tegi
jat, tuleb teema teistele anda.

ф  Kõiki neid, kes sooviksid meie lehele kaastööd teha (peale žurna- 
Hstikatudengite), ootab toimetus teisepäeval, 5. septembril kell 18 pea
hoone III korrusel (vasak tüb)  ruumis 802. Ja  ütleme kohe ära, et 
kõige rohkem ootame neid, kes reaalalasid esindavad. Kui nimetatud 
aeg ei sobi, võib endast märku anda mõnel muul ajal.

Samal päeval pool tundi hiljem, s. t. kell 18.30 ootam e toim etusse  
a g a  kõiki neid, kes soovivad  m eile pilte teha või joonistada. Mõned 
pildid võiks ka kaasa tuua.

Kolmapäeval kell 18 jäävad uksed lahti kõigile neile, kes Ilukirjan
dusega tegelevad. Samuti palume kaasa võtta omaloomingut.

V e e l  t e a d m i s e k s .  K õige suurem aks paheks on seni olnud kaas
tööde hilinem ine. Meil peavad jooksva lehe m aterjalid kohal ole
m a kõige hiljem  teisipäeval. Kellel a g a  kavatsus kirjutada, see  peaks 
se llest varem m eile teada andm a. Kolm apäeval võtam e nüüd v asta  а!' 
nult teateid ja lugusid  te isipäeval to im u n u st Fotosid saab tuua кия! 
te isipäeva kella 10-ni.

Julget pealehakkam ist!
TOIM ETUS

NB! Kaastööd peavad olem a kirjutatud se lg esti loetava käekirjaga. 
Anonüüm sed lood avaldam isele ei tule. Seepärast o lgu  ig a l lool oma 
täielik nimi (so o v i korral ka varjunim i), osakond, kursus ja Tart*
aadress.

Lugupeetud 
esmakursuslane!

ELKNÜ TRÜ kom itee palub kõiki esm akursuslasi tulla  end kohe коя*- 

som oliarvele võtm a. Neid, kes on eelnevast õppeasutusest või töökohast 

kom som oliarvelt m aha võtm ata, palum e sam uti tulla  TRÜ kom som oli

kom itee arvestussektorisse: peahoone II korrus, tuba 208, iga l tööpäe

val kell 0— 18, laupäeval, 2. septem bril kell 9— 16.

K om som olikom itee koosolek on teisipäeval, 5. septembril kell 1*
kom som olikom itees.

ELKNÜ TRÜ komitee

Tumeroheline
kapuuts

ootab kevadest 
omanikku.

saadik

TOIM ETAJA V. SOOTAK

«Тарту Р и й к л и к  Юдикоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитет» 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу 
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР. . .

, . , H ans Heidem anni nim. trökikoja trflkk
toim etuses T artu , Ülikooli 17/19. III . Üksiknumbri 

hind 2 kop. Teil. nr. 3886. MB-07253.
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EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingulwmitee häälekandja

Kevadsessiooni 
mõningaid aspekte

1977/78. õppeaasta on saanud m inevikuks. Selle tulem used nii õppe- 
kui ka kasvatustöös vajavad veel põhjalikku analüüsi, et parem o sa  kaa
sa  võtta alanud tööaastasse  n in g  halvast õigeid  järeldusi teha.

Aruanded, m ida ig a  sessioon i järel koosta+akse, on teadupoolest 
numbreid täis tabelid, m ille juurde kuulub ka sõnaline ülevaade. On 
kuulda olnud arvam ust, et num britega ei saa  adekvaatselt kirjeldada  
õppeprotsessi, eriti halvasti kajastavat õppetöö tulem usi protsendid. 
Kuid siiski! Võrrelgem viim aste aastate  lüJemusi num briliste näitajate  
kaudu. Ülikooli keskmine õppeedukus oli 1973/74. õ.-a. 85,9% , 1974/75. 
õ.-a. 86,6% , 1975/76. õ.-a. 88,0% , i 976/77. õ.-a. 88,4% ja 1977/78. õ.-a. 
88,3% . Kokkuvõtlikult m ärkides on see suhtarv (kõik eksam id sess io o 
n is sooritanud ja eksam ikohuslaste suhe) suurenenud. Tõsi küll, läinud  
kevadsessioonil edasim inekut polnud, kuid v iie aasta  tendentsi silm as 
pidades võib seda eripära pidada m ööduvaks.

Kvali'.eedi näitajana on õppeprotsessi iseloom ustam a pakutud nende  
üliõp ilaste osatähtsus, kelle tulem used on head või väg a  head. Sam a  
perioodi kohta saam e järgm ised näitajad: 1973/74. õ.-a. — 45,7% , järg
nesid 48,6% , 49,0% , 46,7% ja 46,5% . Antud osas on m -ie saavutused  
te iste  kõrgkoolidega võrreldes paremad (vabariig i keskm ine 41,8% ). 
N egatiivne, nn. praaginäitaja võiks o lia  akadeem ilist võ lgnevust (eriti 
läbikukkum ised, põhjuseta m itteilm um ised) om avate üliõpilaste arv 
eksam isessioon i lõppedes.

Seega: 1973/74 — 13,1%, järgnevatel aastatel 12,7%, 11,1%, 11,0% 
ja  10,8%. Ü liõpilase stuudium i katkemine ehk vä lja lan gevu s on sam uti 
näitaja, m illest m ööda m inna ei saa. Omal soovil lahkuiad ja teised  
enam  vähem objektiivsed tüüpsituatsioonid m oodustavad keskm iselt 
ühe neljandiku vä lja lan gevu sest üldse. Järelikult on kolm veerand lah
kujatest sunnitud leppim a tekkinud situ a lsioon iga  n ing ü likooliga hü- 
v a s4  jätm a tavaliselt ebaedukuse tõ tu.

1973/74 lahkus 291 ü liõpilast (6,6%  — suhtarvud on siin täienduses 
vajalikud, sest üliõpilaste koguarv on 4430-lt 1. oktoobril 1973 kasva
nud 5178-ni septem briks 1978. a .); järgnevatel aastatel 269 (5,9% )» 
2 1 9  (4 ,6% ), 254 (5 ,2% ), 209 (4 ,1% ). Olukorra paranem ine saab veel 
selgem aks, kui vaadata kümme a a sla t tagasi, kus nim etatud arvud üle
tasid 10 ja enam protsendi piiri.

Kõiki meid rõõm ustab, et stuudium i suudab õ5g ea egselt lõpetada  
enam üliõpilasi kui kunagi varem. Rahule ei saa jääda sellega , et eba
edukus katkestab õpingud (paljudel lõplikult, sest taastatakse vaid  
neljandiku piires vä lja lan geja test) poolteisesajal üliõpilasel. Teadus- 
kondadevahelist võrdlust tabelis toodavate näitajate alusel peetakse  
mõnikord m ittem õistlikuks, sest nii erinevad erialad ei andvat üldse  
võrreldavaid tulem usi! Sellise mõ telaadi pooldajatele voib tuua ele
m entaarse näite, kus 10— 15-protsendiline õppeedukuse erinevus näitab,

(Järg 4. lk )

REEDE5T  
REEDENI
•  • • • •

Taas oleme kätte saam as oma 
argirütmi. Need, kes õppima tulnud, 
need, kes õpetama tulnud. Oma il
me on sellegipoolest igal aastal.  
Palju oleme ajalehes juttu  teinud 
ülikooli saavutustest, taga jä r jeka
test tulemustest . Seda suuremad ja 
sügavamad ülesanded on ees. Nen
dest meie ees seisvatest ülesanne
test kõneles rektor prof. Arnold 
Koop ka õppeaasta esim esel nõuko
gu koosolekul 31. augustil. Lähe
malt anname sellest ülevaate j ä r g 
mises numbris.

Augustikuusse (4.— 11.) jäi ka 
õppejõudude ja teen istujate kom so- 
m olia lgorganisatsiooni aktiivsem ate  
liikm ete preem iasõit. Käidi Kiievis, 
Minskis ja  Vilniuses. Eesmärgiks 
võeti tutvuda mitmete kõrgkoolide
ga ning tuntuimate kultuuri- ja

arhitektuurimälestistega. 16-liikme- 
list gruppi juhtis komsomolikomi
tee asesekretär Aili Pikat. Tema ju h 
tida on ka laupäeval, 2. septembril 
Krimmimaa linnadesse preem iaeks- 
kursioonile teele läinud tublim ate  
suvem alevlaste rühm.

Tartu, V alga, Põlva, Jõgeva, Võ
ru ja Rakvere rajooni m ajanditesse  
sõitsid samal päeval kõikide tea
duskondade teiste kursuste üliõpila
sed. Põllumajandust on aidatud igal 
aastal.  Igaüks meist näeb oma sil
maga, mida tänavune sügis nõuab. 
Nagu õppeosakonna juhataja  Mati 
Salundi kolmapäeval ütles, lähevad 
kolhoosidesse-sovhoosidesse va ja 
duse korral appi teisedki üliõpilased, 
vahest viimased kursused välja a r 
vatud. Üle jõu käiv see ju poleks, 
kui laupäeval-pühapäeval terve kur
sus selle ette võtaks. Maale appi- 
minejate arv on praeguseks 570 pii
res. Koristatakse põhku, võetakse 
kartuleid, kitkutakse lina.

Esialgsete andmete jä rg i on tea
da, et näiteks Munamäe sovhoosi 
läinud 40 bioloogi-geograafi esime
sed maatööpäevad algasid hoogsalt. 
Majandites ja ka linnaobjektidel ol
lakse kuu lõpuni. Tartus tööta
takse ülikooli ehitusjaoskonnas, a r 
hiivis, muinasteaduse muuseumis, 
raamatupidamises, kaadriosakonnas,

botaanikaaias, Toome raam atuko
gus ja muidugi raamatukogu uue 
hoone ehitusel. Seal tehakse põhili
selt abitöid, kuid üliõpilaste panna 
olevat ka võrdlemisi olulise täh tsu
sega kaabel.

Sellest, et teadusraam atukogu  
ehitus peaks ülelinnaliseks löökehi- 
tuseks saam a, on varem ajakirjan
duses kir jutatud. Ka «TRÜ-s» 11. 
novembril 1977 («Ühe käega me
hed»», autor Veiko Paalm a). V ftt is  
aega, mis võttis, aga komsomoli 
löökobjekt ta nüüd on. Lähemalt 
sellest on «Edasist» lugeda olnud. 
Siin pole mõtet enam kõike korra
ta. Edaspidi püüame lugejat kursis 
hoida ehituse käiguga.

Tööd on alustanud mitmed ringid, 
või õigemini jä tkanud .Interklubi esi
m esel õhtul kuulati Tiiu Tiislerilt 
muljeid Kuuba ülemaailmselt noor
soo- ja üliõpilasfestivalilt.

Komsomolikomitees peetakse plaa
ne ÜLKNÜ 60. aastapäeva sisusta
miseks. Enne tuleb aga kokku oma, 
TRÜ komsomoli ajaloo teine kon
verents. Juba 4. oktoobril. 18. sep
tembrist 25. oktoobrini kestab aga 
kursustel, osakondades ja teadus
kondades komsomoli aruande- ja 
valimisperiood.

VARJE SOOTAK

Komsomoli- 
kroortika

Kom som olikom itee esim esel istun
gil 5. septembril tervitas sekre'är  
Kalle Liiv kom som olikom itee liik
meid ja nende kaudu kogu ülikooli 
kom som oliaktiivi a lgava  õppeaasta  
ja Leninliku Komsomoli saabuva  
60. aastapäeva pnhu'.

Sekretäri m ittekoosseisuliseks ase

täitjaks organ isatsioon ilise  töö alal 
valiti õigusteaduskonna diplom and  
V alev P lato, kom som olikontrolli ko
m isjoni esim eheks filosoofiaaspirant 
Igor Gräzin, EÜE sektori juhatajaks 
keemia III kursuse üliõpilane  
Indrek Ilom ets.

Arutati aruande- ja valim isperioo
di korraldam ist ülikoolis, võeti v a s
tu asjakohane otsus. Kinnitab sü- 
gissem eslri tööplaan n ing ürituste  
plaan ÜLKNÜ 60. aastapäeva tä
histam iseks.

Ministri käskkiri
K auaaegse kohusetundliku töö  

eest autasustati ENSV KKEH Mi
nisteerium i aukirjaga 75. sünnipäe
val pato loogilise  anatoom ia ja koh
tuarstiteaduse kateedri vanem prepa
raator AM ANDA LAASI ja 50. 
sünnipäeval kom andant HILJA 
REIM ANNI.

SELLEST ESIMESEST PÄEVAST
arvan  esmakursuslasele enim mällu 
jä äv a t  aulamiljööd. Temaga, sä rav 
valge ja erisugust pidulikkust si
sa ldavaga  astud sa sammu mitu- 
mitu aastat.  Tema on see, kus tu n 
nistatakse su ülikoolipõlv lõppe
nuks. Alguse ja lõpu vahet täidab 
ikka tema, aula: pidupäevade aktu
sed, suurkonverentsid, muusikaõh
tud. Siis kui konspekt on kõrvale 
pandud. Sest et konspektid ja õpi
kud, loengud ja seminarid, prakti
kumid ja labor lihtsalt peavad ole
ma. Aulasse võid ju  ka tulemata 
jä t ta .  On need siis aga  tudengi- 
aastad?  A

SELLEL ESIM ESEL PÄEVAL

kuulsid ehk siinsamas aulas esimest 
korda sõna «õppeprorektor». Täna
seks on su igapäevasõnavarasse 
hulk võõrakclalisi väljendeid juurde 
lisandunud: dekaan, prodekaan, au
ditoorium, kollokvium . . .  Pöördu
gem tagasi esimesena mainitud sõ
na juurde, õppeprorektor professor 
Uno Palm loodab teilt eelkõige ees
kujulikku õppimist. Rektor NSVL 
Pedagoogika Teaduste Akadeemia 
korrespondentliige professor Arnold 
Koop peatus oma päevakohases kõ
nes haridusel läbi aegade, tänapäe
va suurkooliharidusel. Sellel, et tu 
deng peab alati meeles pidama, mil

«SED A  ESIM EST PÄEVA

meenutame kaua. Kõik oli nii huvi
tav. Väga meeldis meeskoori laul. 
On see tõsi, et nad ka ladina kee
les laulavad?» Nii arva^id-rääkisid 
Elviira Kammonen ja  Niina Lõpko, 
tänased vene filoloogia I kursuse 
üliõpilased.

Mõlemad tüdrukud on õppinud ka 
muusikakoolis: Elviira akordioni, 
Niina klaverit. Esimeste kursuste 
taidluskonkursi kaks kaasalööjat 
peaks seega juba teada olema. Neist 
kahest esmakursuslasest veel nii
palju, et mõlemad said ülikooli eks
perimendiga ja kumbagi ei heiduta 
see, et viiendal kursusel neid arva

tavasti õpetajaks suunatakse. Vene 
keele õpetaja ametit nad jus t  õppi
ma tulidki.

SEE ESIM ENE PÄEV

ei lõppenud veel aulas. P äras t  ava
aktust algasid teaduskonnaaktused. 
Juba siis seisid peahoone ees tele
bussid. õhtupoolsest vihmasajust 
hoolimata jõudis 1. septembri Tartu 
Hagi Seini vahendusel tervele Ees
timaale. Jälle laulis meeskoor, m än
gis ka «Vanemuise» kammerorkes
ter. Kõnelesid komsomolisekretärid 
ja vastsed üliõpilased. Peahoone ees, 
aula all.

KAIA PAJU

leks ta ülikooli tulnud on, kelleks 
ta saada tahab. Sihikindlust ja  töö
kust, vaimsust ja  optimismi soovi
sid veel partei linnakomitee sekre
tär, TRÜ vilistlane Jaak  Kaarma, 
haridusministri asetäitja Kalju Rink, 
ülikooli parteikomitee sekretär Ad- 
v ig Kiris, õigusteaduskonna IV kur
suse üliõpilane Tiiu Tiisler. Esm a
kursuslaste nimel kõnelesid Siiri 
P a r t  ajalooteaduskonnast ja Larissa 
Tsarenko arstiteaduskonnast. 177 
parimale nende hulgast anti üliõpi
laspiletid kätte sealsamas, aulas.



Juubilar on kunstiteadlane

Ta on veerandsada aas ta t  tööta
nud edukalt kunstipõllul. P äras t  üli
kooli lõpetamist 1952. aastal asus 
Tiina Nurk tööle Tartu Kunstimuu
seumi, kus töötas algul vanemtea
durina, hiljem teadusliku sekretä
rina. Innuka uurimistöö tulemusena 
ilmus 1959. aastal rohkete uudsete 
faktidega monograafia «Amandus 
Adamson 1855— 1929.» Tiina Nurk 
paistis kunstimuuseumis silma ka 
sisukate näituste organiseerijana 
ning korrektsete kataloogide koos
ta jana (P. Liivaku, K. Mäe, E. Tii- 
do, A. Vabbe, K. Põllu). Graafika-

Tiina Nurk
tehnika spetsialis tina oli ta  hinna
tud lektor, 1962. aastal ilmus rahva
ülikoolis õppijaile raam at «Graafi- 
katehnikad». 1968. aastal kaitses 
Tiina Nurk edukalt väitekirja, põh
jalik ja sisutihe uurimus «Kõrgem 
kunstikool «Pallas» 1919— 1940» tõi 
talle kunstiteaduse kandidaadi 
kraadi.

1972. aastal tuli Tiina Nurk tööle 
Tartu ülikooli raamatukogusse ja 
asus teaduslikult läbi töötama meie 
kunstikogu. Tema hoole all on g ra a 
fikakogu silmapaistvalt kasvanud ja 
täienenud uute leidudega. Jär jekind

la töö tulemusena on ilmunud raa 
matukogu kunstiväärtusi tu tvusta
vad kataloogid inglise, m adalm aa
de, flaami ja hollandi ning itaalia 
vanagraafika kohta. Lugejalauale 
veel jõudmata on prantsuse ja saksa 
gravüüride kataloogid. Ühtlasi j ä t 
kab Tiina Nurk eesti kunstiga seo
tud küsimuste uurimist, on ilmunud 
mitmeid artikleid Stieglitzi kunst
tööstuskoolist, Tartu ülikooli joo- 
nistuskoolist jm.

Tiina Nurk on andnud paeluvat 
lugemisvara nii tõsiteadlastele kui 
ka asjahuvilistele. Teaduslikke ja

populaarteaduslikke artikleid on ta 
sulest ilmunud üle 130. Ent ta on 
ka tunnustatud ja sagedane esineja 
konverentsidel, Tartu Kunstimuuseu
mi kujutava kunsti kursustel, rahva
ülikooli kuulajaile, raamatukogu- 
töõtajaile jt. kollektiividele. Vilunud 
spetsialis tina on Tiina Nurk sageli 

üliõpilaste kursuse- ja  diplomitööde 
juhendajaks, retsensendiks ja prak
tikajuhendajaks. Ta on ühingu «Tea

dus» aktiivne liige ja 1965. aas tas t  

alates kuulub Eesti NSV Kunstnike 

Liitu. Palju õnne Tiina Nurgale 
edaspidistes töödes ja tegemistesl

Töökaaslased ülikooli 
raam atukogust

Hillai* Uibo
J

30. augustil 1908. aastal sündis 
Tartumaal Kambja vallas meie juu 
bilar Veinart Pekk, ars titeadus
konna operatiivkirurgia, topograafi
lise anatoom ia 'ja  ortopeedia kateed

ri dotsent, meie vabariigi silma
paistvamaid ortopeede.

Tartu reaalkooli lõpetamise järel
1929. aastal ja pärast kohustusliku 
sõjaväeteenistuse läbitegemist j ä r g 
nesid õpinguaastad ülikooli a rs t i
teaduskonnas aastatel 1930— 1936. 
Juubilar lõpetas ülikooli arsti kut
sega cum laude. Alates 1936. aasta 
maist on Veinart Põkk seotud pe
dagoogilise tööga operatiivkirurgia, 
topograafilise anatoomia ja orto
peedia erialadel, algul nooremassis- 
tendina, siis vanemassistendina ja 
alates 1946. aastast  dotsendina. 
Suur õppekoormus ja alates 1944. 
aastast  kuni 1954. aastani kateedri 
juhataja  kohused ei takistanud ju u 
bilaril kaitsta 1950. aasfal edukalt 
kandidaadidissertatsiooni teemal 
«Võrdlev eksperimentaalne uurimus 
luumurdude paranemisest välise ja  
sisemise fiksatsiooni (üdiõõne nae- 
lastuse) ravimeetodite rakendami
sest». Järgnevad aastad  täis pinge
list pedagoogilis t ja teadustööd, 
mida kinnitavad üle 60 teadusliku 
artikli ortopeedia ja traumatoloogia 
erialadel üleliidulistes ja vabariik
likes ajakirjades, üliõpilaste võist
lustööde juhendamine, aktiivne tea
duse populariseerimine artiklite

ning loengute näol. S aavuta tu t  on 
tunnustanud Eesti NSV Ülemnõu
kogu Presiidium, ENSV Kõrgema ja  
Keskerihariduse Ministeerium, EKP 
Tartu Linnakomitee ja Tartu rahva
saadikute nõukogu, TRÜ rektor oma 
aukirjadega ning kiitustega.

Juubilari tunneb hästi kogu meie 
vabariigi meditsiinipere. On ta ju 
üle nelja aastakümne olnud meie 
kõikide kasvataja ja  õpetaja. Tema 
korrektsus, täpsus, esteetilisus ja 
nõudlikkus mitte üksnes õpetatavais 
ainetes peaks olema eeskujuks kogu 
arstkonnale. Ortopeedia eriala pea
spetsialis tina ENSV-s on ta olnud 
tihedalt seotud Tartu Proteesitöös- 
tusega, juhendades aastaid sealset 
tööd ja  haigete rehabilitatsioonikü- 
simusi.

Kõrvuti saavutustega a rs titeadu
ses ei saa alahinnata Veinart Põki 
tegevust looduskaitseaktivistina ja 
loodusteadlasena eelkõige Ahja jõ 
gikonnas.

Nii praegune kui ka tulevane a rs t
kond soovib veel palju aastaid oma 
õpetajana ja kasvata jana  näha 
Veinart Põkki!

Kolleegide nimel 
KALJU TAMMERA

On põhjust avaldada foto mehest, 
kes tavaliselt fotografeerib teisi. 
Sellega on ta  tegelnud poisieast 
peale ja nüüd on ta jõudnud au 
väärsesse ikka. Jus t  fototööd on sel
leks tugevaks küljeks, milles Hillar 
Uibo on saavutanud meisterlikkuse, 
see on temale niihästi tööks kui ka 
hobiks. Töid on muidugi teisigi: ma-

© O
sinkiri, raam atukogu korrashoidmi
ne, kartonaažitööd, majanduslik as 
jaajamine — neid kõiki on Hillar 
Uibo teinud hoolikalt ja  kohusetund
likult.

Hillar Uibo sündis 11. augustil
1918. aastal Tartus töölise perekon
nas, Tartus omandas ta ka kesk
hariduse ja bürooametniku eritead
mised. TRÜ-s on tööaastaid kogu
nenud 28. Algul töötas ta eriõpe
tuse kateedris preparaatorina, hil
jem laborandina, 1961. aastast  üld
füüsika kateedris vanemlaborandina, 
viimasel ajal aeroionisatsiooni ja  
elektroaerosoolide laboratooriumi 
n ing üldfüüsika kateedri lepingulis
tel töödel vaneminsenerina. Hea töö 
eest on talle avaldatud tänu ja kii
tus t  rektori käskkirjadega ning teda 
on autasusta tud  V. I. Lenini 100. 
sünniaastapäeva mälestusmedaliga. 
Töökaaslased soovivad juubilarile 
head tervist ja jaksu edaspidiseksl

Üldpraktikumi juhataja  
HELGI OKS, 
vanemõpetaja 

! JAAN SALM

Veinart Põkk 70

Jasnaja Poljana 
elamus

150 aastat 

Lev Tolstoi 

sünnist

A lustan  hoopis teisalt. A lbert 
Paris G ütersloh on n im elt peal
kirjastanud  ühe oma novelli 
к Austria-elam useks» (e. k. 1972). 
N ovell ise on hetke  v is :oon, ühe  
suveõhtu , looduse ja vahe juh tum i 
kirje ldus, m ille ideegi jääb otse
sõnu vahest ta jum a tuks, m is aga 
siiski resoneerub lugejas te rv ik -  
elam useks. Et m a oma suvist rei- 
sigi Jasnajasse võ iksin  visandada  
novellina, m illel ei puudu  oma 
puänt, elam uste tihendatus, napp, 
ku id  dünaam iline süžee, siis te k 
k is m u l ka soov siin oma m u lje - 
te k im p u  ülikoolilehe lugejaga ja 
gada püüdes parafraseerida Gü- 
tersloh’d.

M ulle n ä ;b, et ku i m a nüüd  
uuesti peaksin  süüvim a Tolstoi 
kirju ta tusse , olgu see «Sõda ja  
rahu», «A nna  Karenina», «Hadži 
M urat», «Pärast balli», «Holsto- 
тег» või küm ned  teised ju tu s tu 
sed ja  rom aanid, m is kogutuna ja  
tum erohelisesse kalinguri köide
tuna  ootavad raam aturiiu lil, ava
neks ta m ulle  hoop's teisiti. Ta 
teoste tegelased, sündm ustik , dra
m aatika  m u u tu ks  m u  jaoks reaal
selt eksisteerivaks, m 'da  ma ei 
saanuks alati öelda oma senise 
lugem iskogem use põhjal. Ta filo 
soofia, m õttem aailm , suhtum used  
ja  taotlused m õtesiuvad  kahtle-  
m a ‘a parem ini nüüd, olles v iib i
nud  neis paugus, kus see m aail
m akirjanduse koloss kord sündis, 
elas ja  suri. N ii tihedalt on Tols
toi seo 'ud oma keskkonnaga nii 
geograafilises ku i (ra h vu sp sü h 
holoogilises tähenduses. Nagu vist 
iga suur k irjan ik . Ühes oma 1858. 
aastal k ir ju ta tu d  kirjas tunnistab  
ta, et ilma Jasnaja P oljana'a ei 
suudaks ta ette  ku ju tada  V ene
maad ega oma suh tum ist tem as
se. K üllap siitsam ast Jasnaja Pol- 
janast lähtub ka T o 'sto 'd  saatnud  
vene Hinge ja  looduse suur'm a  
jäädvusta ja  kuulsus. «Kõ:ge hel
gem aks rõõm uks» on ta n im eta 
nud  rõõmu, m ida p akkus talle 
kodukoha loodus ja  m illega ta

pa n te is tlikku  üh tsust on tundnud , 
parim aks sõbraks, «keda ei kao
ta surm ani, ja  ku i suredki, ikka  
lähed temasse». Tõesti, m a m õis
tan  nüüd  ka, m iks K õrvem aa on 
Tam m saare kum m ardaja te M e
kaks (muuseast Jasnaja Poljanas- 
se voorib tuhandete m eie maa 
in im este h u ygas ka sadu Tolstoi 
piiritaguseid jum aldajaid) ja  m iks  
m õne kirjan ikuga  seo 'ud p a g a d  
m u u tu va d  m üto 'oogilisteks, m :ks  
nende eluloolised tö'gad kantakse  
rahva suus üle tegelastele ja  m iks  
nii sageli tegelastega ju h tu n u  
om ista takse autorile. See on au
tori ja  ta loodud m aailm a ning  
sellest lugejana osasaaja ku m m a 
line üh tsus  — uus tegelikkus, m il
le sünd sõltub k irjan iku-loo ja  
suurusest ja  m is õnnestub v a :d 
vähestel. N üüd vahest m õistan ka  
seda, m iks  L eenu  S i im isk e r  m õni 
aeg tagasi k irjandusm uuseum is  
Tam m saare nä itust kavandades  
tah tis ilm tingim ata , et Tam m saa
re h iigelpor'ree pandaks vastam i
si fotoga K õrvem aa panoraam ist. 
Me ei avastaks ju  «Tõde ja  õi
gust», ku i m e ei teaks, kus seda 
otsiti, m e ei m õistaks «Sõda ja 
rahu», ku i m e ei k u ju ta ks  ette, 
kus see sündis. Nõnda võin sHs 
juba  e tte ru tta va ltk i välja  öelda 
oma ku tsena  kostva veendum u
se: tõeline osasaamine Tols+ost 
tähendab ärakäim ist ka  Jasnaja  
Poljanas.

M illest ta  a ’gab? V õim alik, et 
juba  Borodinost, m ille k'oostrl 
võõrastem ajas 1857. aastal Tolstoi 
peatus, et Borodino vä lja l oma  
epopöa a inestikku  tegelikkuses  
üle vaadata. Võim alik, et te istest
k i K esk-V enem aa kirjanduslikest 
paakadest, kus ta kä 'nud  v õ ; m 'l-  
lega ta seotud  o ’rm d  (Spassko'e-  
L utovinovo, M elihhovo). Või ehk  
neist m assiivsetest väravatest, m is  
juhatavad  p r i šp ek ti le  — sissesõi
du alleele —, m ida Tolstoi nii sa
geli oma teostes, päeviku is ja k ir 
jades kirjeldab ning m eenu tab?

Või Tolstoi kab inetist, sellest ü l
latavalt väikesest k irju tuslauast 
ja  toolist, või teisal nurgas asu
vast «sarvilisest» toolist ja  ü m 
m argusest lauast selle ees, või sel
lel asuvast raam atust, D ostojevski 
aVendadest Karam azovitest» , m i 
d a  Tolstoi 28. oktoobril 1910. a. 
luges, viim aste l tundidel enne iga
vest lahkum ist Jasnaja Poljanast?  
VÕi hoopis ta enda poolt kä ttenä i
da tud üksildasest hauap'atsist?  
Või neist aasadest, m etsalagendi- 
kest, laugetest kõrgustikest, m is 
mõisa üm britsevad? Või Venem aa  
«rauast südam est», Tuulast, või 
Jasnajast k iv iv iske  kaugusel aset
sevates ja  selle looduslikule ilule  
oma keem iasuitsudega liiga tege
vast verinoorest S tiokinost?  Või 
kogunisti tervest K esk-V en e- 
m aast, m ille ikka  veel leidm isvõi- 
m alik  patriarhaalne hingus m u u 
tub  iseäranis selgesti ta ju tavaks  
Jasnaja Poljanas?

K ust ta  algab? E ks sõltu see 
rändaja tund likkusest, kus ta pa
neb p u n k ti ja  sõnab: siit algab 
Jasnaja Poljana. Aga ü kskõ ik , k us 
ta  ka  seda ei teeks, olles kord ju 
ba Jasnajasse jõudnud, viib  ta  
selle oma hinges kaasa.

REIN  VEID EM AN N



iv e  Kivipõld

Rand
Adr used, meresed marud.

. Hammaste k.be 
maitse ja soolased, mõrud 

silmad täis kive.

Nugadeks lõikheina lehed, 
paneme vastu, 

kuigi me haavad ja lõhed 
purskavad vahtu.

Kuigi me kannad ei kanna, 
oleme elus 

liivasel, klibusel rannal. 
Rand on me alus.

Im ra  Siil

Eestimaa suvi 
nagu ta oli 
vihm sadand maha 
õhust läind iha 
Lebanud mullal 
õisi ja lõhnu 
sirelist kastanist 
toomingast lõhmust

Kajar Pruul

Su salasoov
m e kohvikute umb ja igapäev 
m e valged küüned segi punastega 
ja  haljad verelibled igas käes 
on suits ju kõik ja ega kõik ei sega
me läve ette laisalt lirgub loik 
all linnas juba naerab tulvavesi 
sa tõused lauast hetkeks vaibub soik 
sa nõnda narrilt peksad kokku käsi

Kirjandusvõistlus
TRÜ komsomolikomitee ja ÜTÜ 

eesti kirjanduse ja rahvaluule ring 
kuulutasid 21. aprillil välja kir jan
dusvõistluse. Töid võib esitada kõi
gis žanreis, nii ilukirjandust kui ka 
kir janduskriitikat.

Tähtaeg 15. oktoober 1978 (a r
vesse tulevad ka selle kuupäeva 
postitempliga saadetised).

M ärksõnaga varustatud tööd 
saa ta  või tuua ajalehe «TRÜ» toi
metusse (202 400 Tartu, Ülikooli 
18—302). Kinnises ümbrikus lisada 
oma nimi, aadress, teaduskond, osa
kond ja kursus.

Jõudu tööle!

Uus juhtum kuusega I m r e  S i i l

Keskkooli lõpetamisega tuli Kulno nii hästi toime, et talle perso
naalne kuise haridusosakonna vastuvõtust osa võtta anti. Vastuvõtt toi
mus rannaäärse esinduskohviku aias ja Kulno jõudis osaleda ka süm
boolse aasiakuuse istutamisel esinduskohviku taha.

Vahepeal oli hulk aega mööda läinud. Kulno oli töötanud aastakese, 
kaks aastat armees teeninud ja üritas nüüd, pärast puhkust ja tslviil- 
ellu naasmist oma elu korraldama hakata. Miski aga ei laabunud. Tuju 
oli sant, asju purunes tal käte vahel.

Juhuslikult sattus Kulno esinduskohviku lähedale ja otsustas muu
seas ka kuuske vaatama minna. Ta sisenes aeda ning leidis kuuskede 
asupaiga kohe kätte. Lisaks varasematele ja tema aastakäigu kuusele
oli nüüd veel mitmeid juurde istutatud. Kulno vaatas puukesi ja sedas
tas, et tema kuusk oli kui just mitte päris ära kuivanud, siis vähemalt 
üsna kuivamise äärel, üksnes paar kahvaturohelist oksatutti viitasid 
veel elumahlade liikumisele. Seevastu varasemate a hilisemale aastate 
kuused kasvasid vahelduva, kuid siiski paraja jõukusega.

Kulno ei hakanud veel üldistama.
Järgmisel nädalal käis ta koos pruudiga esinduskohvikus ja otsus

tas Paas kord kuuskede juurest läbi minna. Ta seletas ka pruudile loo 
ära. Kogu kuuseaed võinuks pea unustusse vajuda, kui pruut paari 
päeva pärast ootamatult Kulnost lahku poleks löönud. Siis hakkaski 
Kulno üldistama: kogu meie aastakäigu sümbol, kesise, kuivava, nõt- 
ruva aastakäigu märk. Ta meenutas oma kooliklassi: viletsas oleskelus 
oimlev kamp, hall, veniv seltskond, mittemillestki huvituv, õpetajas
konna ja muu koolirahva pilkealune... Praegu ei käinud Kulno peaaegu 
mitte ühegagi oma endistest klassikaaslastest läbi.

Edasi asus Kulno iseenese juurde, nägi taas ebaõnnestunud insti- 
tuudikatseid, võrdlemisi närust ja madalapalgalist töökohta, jätkuvaid  
ebaõnnestumisi elu korraldamisel ning ikka edasi. Õnnetu aasiakä.gu 
sümbol.

Kulno loobus sel õhtul midagi tegemast ja jalutas detektiivlikult 
ülestõstetud kraega mööda rannaäärt. Samas sähvataski tal kurikaval 
idee: asi päästa, saatust pa-andada.

Õösel koju jõudnud, tuhnis ta veel oma väikeses eraarhiivis. Siin 
sattus talle näppu foto haridusosakonna vastuvõtult ja teiste hulgas 
kahest seal kaasosalenud poisist, niisamasugustest edukatest lõpeta
jatest nagu Kulnogi. Ta laotas oma arhiivi laiali, et aadresse leida, 
sest nagu talle nüüd meelde tuli, olid nad paar kuud peale vastuvõttu  
isegi kirju vahetanud. Nad kolmekesi olid kuidagi hästi sobinud, oma
vahel sõbrunenud.

Järgmisel päeval Kulno helistas ühele poistest, Andresele, kuid sealt 
kodust, kuhu tal number oli, soovitati töö juurde otsima minna, tea
tati ka otsitava tööpaiga aadress. Kulno raseeris end, pani viisakalt 
riidesse ning läks trammi peale.

Andres oli jõudnud juba töölt lahkuda ja koju sõita. Kulnole näis, et 
asutuses peeti Andresest lugu, Kulnole vastati viisakalt ja respektiga. 
See suurendas Kulno kartust, vähendas võimalust kaasosalist värva.a.

Nüüd sõitis Kulno Andrese poole ko u ja leidiski teise lõpuks eest. 
Nad selgitasid oma tutvuse ning tõmbusid seejärel korteri tagaruumi. 
Kulno rääkis lookese ära, tegi ka ettepaneku: kuusk ümber istutada.

Vastu ootusi jäi Andres, jutustuse ja Kulno arvamused ära kuula
nud, jalamaid nõusse. Ta soovitas isegi võimalust uue, elujõulise kuuse 
hankimiseks ja oli valmis kasvõi samal öösel as a ära tegema.

Hiljem vajus ta kuidagi mõttesse ja kõneles Kulnole lühidalt, kuidas 
tal elu mitmes suhtes ebaõnnestunud on, kuidas ta, vaevalt abiellunud, 
suurivaevu suudab lahutust vältida ning ämma ja äiaga suheldes enam
vähem rahulikku närvi säilitada. Töökohal on viimane nöökamine, kui
gi, tõsi, palk pole just halb. Ent suvilakooperatiivi astumisel oli talle 
jalapealt ära öeldud ja autosappa ei sattunud ta ka mitte kõige sobi
vamal ajal, aga oma masinat on hädasti talvis jne. jne.

Kulno süvendas seepeale veelgi omi üldistusi ning viimaseks takis
tuseks ettevõtmise alustamisele oli üksnes kolmanda kaaslase, Igori 
puudumine. Igor elas maal.

Nad sõitsid Andrese ämma autoga. Igor töötas traktoriparandajana 
ja nad leidsid ta töökojast õliste nartsude keskelt. Edukas lõpetada, 
nöökas id nad Igorit.

Igor, kuulanud luguloo ära, mõtles pisut ja arvas, et ta oleks nõus, 
kui saaks vana kuuse kohviku tagant ka ära tuua ja hiljem üles tur- 
gutada. Ta uskus seda isegi oma koduaias teostatavaks.

Viimane ettepanek tundus väga mõistlik nii Kulnole kui Andresele 
ja lõpuks lepitigi kokku ülesturgutatud kuusk hiljem võimaluse korral 
tagasi istutada. Igor kahtles küll viimases, sest kuused üldiselt väga 
halvasti igasuguseid istutamisi üle elavat. Ja lõppude lõpuks, leiti, pole 
ju sugugi tähtis, kus originaalkuusk kasvab — Igori koduaias või 
esinduskohviku taga.

Nad sõitsid otsemaid linna tagasi, Igor kaasas, ning kauplesid And
rese söövitatud kohast, puukoolist, ühe sobiva suurusega värske kuuse 
välja, selgitades oma vajadust puukooli aednikule ebamääraselt.

Kuusk kotis, jäi üle ainult ööd oodata. Labidad pandi valmis ja 
mindi seniks, kuni pimedaks läheb, Kulno poole istuma.

Igor rääkis oma elust, instituudist, kust ia ära oli tulnud, peale kol
mandat kursust leidnud märksa südamelähedasema olevat traktoreid 
parandada. Oled sa siis rahul, küsisid Kulno ja Andres, mispeale Igor 
jaa'as. Aga kuusk, küsisid teised. Teie pärast, ütles Igor, teie pärast.

Kulno haaras Igoril kõrist ja kähistas: valetad. Igor püüdis neela
tada, kuid ei saanud. Lase ta lahti, karjus Andres. Igor oli näost puna
seks tõmbunud. Milleks, ütles Igor, kui Kulno oma käed eemale oli 
tõmmanud. Oleme sõbrad. Teie pärast.

Kulno muutus morniks. Andrese rahustamiskatsed ei aidanud. And
res tõstis konjaki lagedale. Kui nad pudelile otsa peale olid teinud, 
teatas Kulno, et tema pärast võib see kuusk jalapealt ära murduda, 
tema istutamistotrusest osa ei võta. Ise tegid ettepaneku, salvas And
res. Ise, ise, osatas Kulno ja vahtis veidralt Igorile otsa. Igor ei öel
nud midagi, vahtis aknasse. Pimenes.

Andres vaatas kella. Paras aeg.
Nad tõusid. Kulno urises midagi, kuid tuli siiski kaasa. Koos sõi

deti sinna kohviku juurde ning roniti üle aia. Igor kaevas kuuse välja 
ja istutas uue asemele. Andres ning Kulno passisid ümbrust. Vana 
kuusk sai kokkuleppe kohaselt Igorile.

Pole viga, enesetunne tõuseb, pidi Kulno tunnistama, kui nad tagasi 
sõitsid. Igor üksnes naeris, aga Andres patsutas Kulnole õlale. Eks näe 
ebausku, ütles ta.

Igor viibis sel öösel Kulno juures ja sõitis alles järgmisel päeval 
tagasi. Kodus istutas ia vana kuuse maha ning sai niikaugele, et paari 
kuu pärast puukesel juba eluvaim sees oli.

Kulnost ja Andresest polnud midagi kuulda. Kuradile, ütles Igor ning  
sõitis ühel päeval mingi aimuse mõjul linna uut kuuske vaatama. Tm 
sammus läbi kohvikuaia kuuskede juurde ja jäi rabatuna seisma. 
Kuusk oli kuivanud. Seda ma arvasin, pomises Igor, hea, et õige ära 
sai toodud. Siis hakkas tal järsku kiire. Võttis takso ja lasi juhil end 
Kulno poole kMutada.

Kulno toa uks oli kinni, kuigi päike juba päris hilisõhtupoolikule kip
pus. Igor astus trepist alla ja põrkas trepikoja hämaruses kellegagi 
kokku. Kulno, hüüdis Igor. Kulno vedas kuuske uksest sisse. Käisid 
vaatamas, ütles ta üle õla, nägid ka. Igor noogutas. Juba kolmas, üt
les Kulno, muudkui istutan.

Usud sa tõesti, küsis Igor kahvatudes. Kas sina siis ei usu või, kü
sis Kulno vastu. Igor trügis kuuse ja uksepiida vahelt välja.

Ta sammus telefoniputka juurde ja valis Andrese numbri.
Läheb mis mühiseb, ütles Andres. Naine on nii vaguraks muutunud 

ja auto järjekorra sain ka. Kõik läheb ülesmäge. Usu veel ebausku või 
ära usu.

Kulno on läbi, ütles Igor kuivetanud sui.
Jama, hõikas Andres. Kuidas kuusega on? Igor vaikis. Noh, ärritus 

Andres.
Kus sa oled, küsis ta siis. Igor vastas. Viie minuti pärast, hüüdis 

Andres ja viskas toru hargile.
Igor ootas. Andres saabus peagi meeletu kihutamisega. Sõideti koh

viku juurde. Vaevalt masina seisma saanud, tormas Andres kuuskede 
poole. Igor vaatas eemalt, kuidas mees seisma jäi, siis aeglaselt ümber 
pöördus ja tagasi tuli, temast möödus ning autosse istus. Enne, kui 
Igor end liigahtadagi jõudis, pühkis masin kohalt minema. Kuhu?

Arvatavasti end puruks sõitma.

12litsi 9 ]  ulsicle fiolfz
(Algus eelmises lehes)

1925. aasta  lõpul viibis Mägize 
j a  Greki külas folklorist Elmar 
Päss. Samal ajal tuli a l lakir ju tanu
le abiks Mägize külas nääripuud 
korraldama Helmest pärit Riia eesti 
algkooli õpetaja Karl Tomp. 1926. 
aasta  jaanuaris  sõitsid Greki külla 
Riia Eesti Hariduse ja Abiandmise 
Seltsi juhatuse liikmed Markus ja 
Tinnof. 1926. aasta  mais levitas 
Bulside kolgas buda usku vend 
Vahindra. 1931. aasta  mais ilmusid 
siia setu rahvaluule kogujad V. Kal
le ja  S. Sommer. Samal ajal viibi
sid siin Valga õpetajad Karlina 
Rosenstock ja  Kitsnik. 1931. aasta 
sügisel külastas Greki küla iäti ja 
eesti rahvaluule koguja Ailina Ver- 
lis Valgast. 1936. aasta juunis sõi
tis Tallinnast koos lutsi õpetajaga 
Pylda (Põlda) Jaanikülla Neeme 
Ruus (sotsiaalkindlustuse minister 
1940— 1941) ja külastas ka Bulside 
kolka. 1937. aasta  algul korraldas 
ta neljas suuremas eesti külas n ää 
ripuu, muude külade hulgas ka M ä
gize ja  Greki Bulside seas. 1936. 
aas ta  suvel rakendas Paul Ariste

Jaanikülas murdetööle August S an 
ga, kes hiljem külastas ka Bulside 
eesti keelesaart. Samal ajal viibis 
Greki külas Riia eesti algkooli ju 
hataja Jaan  Verendel koos haridus
tegelaste Engelbrechti ja Rosen- 
strauchiga. Veidi hiljem tegi siin 
Villem Ernits edukalt alkoholismi- 
vastast propagandat. 1938. aasta 
algul korraldasid Mägize ja Greki 
küla Bulsidele nääripuu Valga kul
tuuritegelased Julius Kõomägi ja 
Johannes Kasak.

12 aasta t  ei nähtud Lutsi eesti 
külas uurijaid. 1951. aastal viibisid 
Greki külas dialektoloogid H. Keem 
ja S. Nigol. 1964. aasta suvel uuri
sid Bulside kolka Riia etnograafid. 
Läti e tnograafid viibisid Lutsi 
eestlaste juures ka 1973. aasta au 
gustis. Samal ajal olid siin ka Tar
tu etnograafid eesotsas Aleksei Pe
tersoni ja Eevi Asteliga. Bulside 
kolgas korjati materjali Greki, Tati- 
ja Mägize külas. Siinsete Bulside 
järg lastega  Merdsenes kohtusid 
Tartu etnograafid 1975. aasta au
gusti lõpul. Siis võttis ekspeditsi
oonist osa ka Endla Jaagosild.

PAULOPRIIT VOOLAINE

Eestimaal on kolm näiteseltskon
da, kes mulle väga palju tähenda
vad: Hermaküla ühes Tepandi, Or
lova ja stuudiolastega; Peterson 
koos Luige ja Eelmaaga: Mikiver 
võib olla veidi spekulatiivselt kõr
vuti seatud Viidingu, Ulfsaki ja 
Klenskajaga.

Ehk muudab nimistu kõnekamaks 
teadmine aegruumi teisest veerest — 
teadmine Barbast, Ronconist, Bread 
and Puppetist, Livingust, Chaiki- 
nist. Nõnda kokkupanduna aimub 
neist nimedest juba mingit tõde. 
Võib-olla on see tõde maailma muu
tumatust tuumast, milleni üksi tõsi
selt kaasa mängides võime jõuda.

Kui teater, on sinu jaoks omanda
nud elu mõõtmed, siis hakkad äkki 
tundma igatsust tõelise mängu jä
rele selle sõna hesselikus ehk allik- 
saarelikus tähenduses. Tegelikult 
võib mängija olla nii pajats kui 
prohvet, eetika seisneb vahest vaid 
selles, et mängus, milles tehakse 
alati pattu, süütuks jääda. Need on 
väga keerulised as ad ja kui siin 
üldse võrdlusest abi on, siis olgu 
60. aastail kultuuri kandnud mehed. 
Kui Paul-Eeriku ja Taevaskodade 
eraku Kaplinski süütus näikse üha 
süvenevat (võib vist nii väljenda
da?), siis Mati Unt on mu meelest

tea tri~ 

m ängust
selle kaotanud. Peame olema enam 
kui õhustik, milles elame.

Vist võiksin nõustuda iidse india 
teatritraditsiooniga, mille järgi teat- 
rimängudes paljastub elu olemus, 
joonistuvad elu struktuurid. Võib
olla ongi teatrimängus tähtsaim  
ruumitunne, küllap sellepärast 
Brook oma raamatut ruumist alus
taski, igatahes on meie elu deter
mineeritus sõltuv eelkõige ruumist, 
milles asume. Kohtumised, millest 
elumäng hargneb, toimuvad ju sa
muti ruumis. Teater, mis on tegeli
kult samuti ruumisolek, näitab mei
le iseenese läbi teisigi elustruktuure. 
Olen Grotowskiga nõus, kui ta jõu
dis publiku põlise vaatajafunktsioo- 
nl äratundmiseni. Et näha, peab 
olema nägija. Sellepärast on mul 
tunne, et mängida on mõtet üksnes 
mängust teadlikuna. Tihti on teatri
majades elu võrdpiltide pähe paku
tavaid mänge piinlik vaadata, sest 
neis püütakse täie naiivsusega tee

selda võimatutki — pattu, mis on 
ilus ja kohutav just oma reaalsuses, 
mis ainult reaalselt ongi. EelöeU 
dust tuleneb mängu tõsidus, sest 
keegi saab selles ikka väga haiget.

Näitleja roll siin ilmas on kõige 
vastutusrikkam  — ise iluhaige hin
gega jagada teistele mängu ulgust. 
Mängima, mis on nagu suudelda 
valgust, õpivad kunagi kõik. Män
gule juhivad meid ka Hegel, Dos
tojevski ja Camus. Dostojevski Ki- 
rvllovis viirastub mulle inimene, kel- 
lesarnaseks peame saama. Saama  
läbi mängu. Mu meelest kanna
vad eesti teatris selletaolist vaim
sust just Hermakülast, Mikive
rist ja Petersonist juhitud näitle ad. 
Ent küllap on neid rohkemgi, kas
või lavakunstikateedris, mille mõn
da tudengit selle suvega veelgi 
enam armastama õppisin.

TÕNU KARRO



Kevadsessiooni 
mõningaid aspekte

(Algus 1. lk.)
et ühes teaduskonnas jõuab vastav  osa üliõpilasi edasi rahuldavalt,  
teises mitte. Niisugusel võrdlusel on seega sügav sisu. Poleemika käib 
ka tasapinnal «kas rahuldav ars t  on ikka arst» jne. Samuti võib kü
sida, mida annab rahvamajandusele ebaedukas füüsik või matemaatik.

Eksam i- ainult 
soori- <5l> 
ta jad

ka
«4»

ka
«3»

viidud 
ü!e arvestus- 

võlgne- vöiglasi 
vusega

88.8 10,0 43,7 34,1 11 , 6 3,1
88,5 9,1 34,8 41,8 10,3 1,9
91,4 9,7 34,0 44,6 7,1 1.1
89.9 6,7 37,8 44,3 9,3 4.0
78,1 9,8 20,2 44,9 20,7 i.l
95,0 13,0 55,9 26.1 2,5 2,5
S2,8 13,7 45,3 32,7 6 6 2.0
80,6 12 ,2 2§,4 38,5 19,7 1,3
92,1 12,4 40,7 39,0 7,0 —

88,3 10,1 36,4 39,9 10,0 2,0

A<aloot.
Arstit.
B ioloogia-geograafiat.
Filoloogiat, 
füüsika-keem iat.
K ehaknituurit,
M a a n d u s t.
M atem aatikat. 
ö i« u s t.
TRO

Hinnetest saame ülevaate järgmiselt. 17 654 hinnet (keskmiselt 4—5 
üliõpilase kohta) kokku, nendest 6036 (34,2%) «väga häid», 7375 
(41,8%) «häid», 3629 (20,5%) «rahuldavaid» ja 614 (3,5% ) «mittera
huldavaid». Arvestades varem toodud kvaliteedinäitajaid ning võrrel
des neid hinnetega, selgub, et üksikute «rahuldavate» saamine muidu 
heade tulemuste kõrval on päris tavaline nähtus, kuna kolmveerand 
hinnetest on «head» ja «väga head», a g a  40% üliõpilastest sai ka «ra
huldavaid». Ühe «mitterahuldavaga» üliõpilasi on siiski vähem kui mit
mega, seega on ebaedukus ühes aines vähem tuntud nähtus kui olu
kord, kus üliõpilane saab kaks või enam «mitterahuldavat».

Vabariigi teiste kõrgkoolidega võrreldes on meil oma tulemusi õppe- 
ja  kasvatustöös tarvis parandada. Vabariigi keskmine 91,4% on 
ikkagi enam kui 88,3%. Siinkohal võib meelde tuletada, et talvisel ses
sioonil meil saavuta tud 91,0% räägib ise enda eest. Ülikooli «tradit
siooniks» ongi olukord, et kevadine eksamisessioon läheb kehvemalt. 
Selline olukord ei iseloomusta aga  mitte kõiki kõrgkoole koduvabariigis.  
Õppeedukus on kõrgeim kunstiinstituudis — 96,7%. TPI — 92,7% näi
tab, et meiega arvuliselt lähedane õppeasutus võib ka enam saavutada. 
TPedl- |  on õppeedukus 91,4%, konservatooriumil 87,8% ja  EPA-s 
92,1%.

Jääb  vaid soovida, et Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased tunneksid 
end alma mater’i tä isväärtuslike liikmetena, et rahuldavad tulemused 
kedagi ei rahuldaks.

MATI SALUNDI, 
õppeosakonna juhata ja

„Sovremennaja Võsšaja 
Škola

Vastavalt sotsialistlike riikide kõrgharidusministrite konverentsi ot
susele antakse Poolas 1973. aas tas t  välja rahvusvahelist venekeelset 
a jakirja «Sovremennaja Võsšaja Škola», mille numbrid tõlgitakse ka 
hispaania keelde.

Ajakirjas avaldatakse sotsialismiriikide teaduslik-metoodilisi artik
leid mitmesugustest kõrghariduse probleemidest; ta  on kutsutud kaasa 
aitama õppeprotsessi paremale korraldamisele, üliõpilaste kommunist
likule kasvatamisele; selles publitseeritakse rahvusvaheliste  konverent
side, nõupidamiste ja sümpoosionide materjale.

Väljaanne ei ole tunnustatud  mitte ainult Nõukogude Liidu ja teiste 
sotsialismimaade teadlaste keskel, ta  on pälvinud vastukaja  ka ko
danlikes riikides.

Ajakiri «Sovremennaja Võsšaja Škola» ilmub 4 korda aastas ,  telli
mishind aastaks on 8 rubla.

Ootame uusi lugejaid
Ülikooli allasutustest on ülikooli raam atukogu kõige külastatavam, 

eriti õppeaasta alguses. Teadusraamatukogu kojulaenutusse (Toome
mägi, avatud esmaspäevast reedeni kl. 10—20, laupäeval kl. 10— 15) 
tulevad esmakursuslased end lugejaks vormistama. Selleks on tarvis 
esitada üliõpilaspilet ja  foto (3X 4  cm). Lugejapilet annab õiguse ka
sutada kõiki teenindamispunkte. õpperaam atu te  eksemplare on teadus
raam atukogus vähe. Suuremal arvul on õppekirjandust õpperaam atu
kogu kojulaenutuses (Tiigi 78, avatud nagu  teadusraam atukogu koju
laenutus). Kirjanduse kasutamiseks kohapeal on lugemissaalid (ava
tud esmaspäevast reedeni kl. 8—22, laupäeval 8—20, pühapäeval kl. 
10— 17). Kõige enam käivad üliõpilased õpperaamatukogu lugemis
saalis (V. Kingissepa 15-a, avatud nagu  teadusraam atukogu lugemis- 
saalidki). Seda teeninduspunkti tunnevad üliõpilased rohkem tuubiku- 
mina. Ühiselamus Leningradi mnt. 27 asub õpperaamatukogu lugemis
saali filiaal. Lugejaid teenindavad ka erialaraamatukogud. NLKP a ja 
loo, filosoofia ja poliitilise ökonoomia õppijaile on abiks ühiskonnatea
duste raam atukogu (Ülikooli t. 16). Ajaloo- ja fi loloogiateaduskonda 
teenindab peahoones asuv raamatukogu. Samuti on käepärast eriala
raam atukogud keemikutele, füüsikutele ja ökonomistidele.

Lugejate õigused ja kohustused on kirja pandud vastavates eeskir
jades, millega on võimalik tutvuda lugejaks vormistamisel. R aam atu
kogu kasutamise korda selgitab ka «Lugeja meelespea».

Raamatukogu tahaks näha kõiki esmakursuslasi sagedaste  lugeja
tena ja soovib selleks innukust!

KALJO LEPIK

KIITUST
suvemaleva «Kooperaatorl» rühm ale 
avaldab oma käskkirjas ETKVL 
tootmiskoondise «Kooperaator» T ar-  
u filiaali direktor. Märgiti, et rühm 

töötas väga  aktiivselt ja  distsipli
neeritult, kusjuures puudujäägid  
tööoskuses korvati täielikult hea 
töötahte ja  noorusliku entusiasmi
ga.

Aukirja ja  mälestuseseme sa id  
malevlased ENN ŠULTS, M E R IK E  
TIGANE, AIVAR IVAŠTŠENKO, 
PIRET JÖGI, ANDRUS KREISr 
FARMEN RUUS, LIILIA KARU- 
LAAS, LIINA KIPPING, KADRI 
POOLAK, KARIN RAID.

Tõlkekabineti
avamine

Alates käesolevast õppeaastast 
hakkab ülikoolis tegutsema tõlkeka- 
binet. Kabinetti juhendab Ain Kaa
lep. Eesmärgiks on kaasa aidata 
ilukirjanduse tõlkijate noore kaadri 
ettevalmistamisele. Avakoosolek toi
mub kolmapäeval, 13. septembril k, 
!8 peahoone aud. 139. Oodatakse 
kõiki üliõpilasi, keda huvitab tõl
kimine ja  sellega seotud problee
mid.

Näiteringi
kokkutulek on esmaspäeval, 11. sep 
tembril k. 20 klubis.

Kodunduse
kabinetis

algajate  ja  edasijõudnute registree
rimine 11.— 16. sept. kl. 12— 15 
Tiigi 78/80 ruum 208.

s id . . .  Lisaks laulupeotulele põle
sid kõrgel m äerinnakul puude  
ladvus väikesed lõkked. Tele-  
skooptõstuleite korvides . . .

Laupäev oli tantsupäev. L ig i 
pooled pea ltvaata ja test «Žalgiri- 
se» staadionil olime m eie, ü l iõp i
lased  (päevane kontsert jä i ära). 
T an tsum uru lt tu levale silmarõõ
m ule andsim e eneste poolt tub lis
ti lisa: lehvitasim e kaeM rättide ja  
kõige kä tte juh tuvaga , lõime rü t
m i kaasa. Staadion oli ju  suur ja  
tan ts ija te  lust ei pa istnud m u  du  

välja, ku i ise kaasa ei aidanud. 
Lõpus tu lim e m urulegi, suurde  
tantsuringi. Peolust tu leb  ikka  en
dal teha.

Ja oligi käes laulupeoõhtu. 
R ongkäiku  ei olnud ja  kogunesi
m e varaku lt lava alla. Laulm is-  
soov ja  laulupeom eeleolu olid aga 
kind la lt olemas. L aulud  eesti, lä
ti, leedu ja  vene keeles ootasid. 
Käsikäes läksim e lavale, n iisam a
sugusele ku i Tallinnas. H üm nid, 
laulud kodum aast ja  rahvaste  
sõprusest. Võim salt kõlas m eie  
vana tu tta v  laulupeokantaat, lä t
lastelt R. Paulsi «Minu kodum aa
le» n ing V. Bagdonase «Leedu- 
maa» teadagi leedukalt. Võim sad  
olid «G audeam us» ning R. K ulli 
«Kodumaa». Laulu leek põles he
ledalt n ing p idu  ei tah tn u d  k u i
dagi lõppeda. Lavale jõudsid rah-  
va tan tsijadki. Ik k a  ja  jälle võeti 
viis  ü les: eestlaste, lätlaste, lee- 
duka te ja  pa ljude külaliste poolt. 
L avalt lahkudes koondusim e suur
de ringi ja  laulsim e edasi, d iri
gent A . Üleoja laulja te kätel. See  
oli paljudele (eel)viim ane koos- 
laulm ine oma kooriga.

Suure rõõmupeo lõpp peab pa
ra tam atu lt ve id i kurb  olema, sest 
alles m itm e aasta pärast tu levad  
kü ll samad koorid, ku id  vähesed  
V ilniuse peolised järgm isele lau
lupeole Riiga. Leidm a oma lau lu - 
peo tuld.

M A T I M Ä Ä R IT S

Vabandame
Eelmisse lehte sa ttu s autoripoolne 

eksitav v iga. Rootsi keelt õpib tä 
nasest Leningradi RÜ-s vaid üks 
noor, konkurss seevastu oli tav a tu lt 
soliidne: ühele kohale pretenteeris 11  
kandidaati (vt. «Kes on kes?» sai vas
tuse).

TOIMETAJA 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 H eidem anni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ü likooli 17/19. III. Üksiknumbri 
hind 2 kop. T eil. nr. 4033. MB-05811.

proovisid. K on tsert oli küla listele- 
m uusikainim estele .

N eljapäev oli vihm apüha. K es  
otsis linnast v ihm avarju  või k ilet 
enda varjam iseks m ärja  eest, kes  
võttis e tte  ju  uraam atu  või p u h 
kas kõhutä it välja. A . Sööt, v ih 
m avari pea kohal, organiseeris 
õue peal ühislauim ist. K es tu li 
rõdule, kes tegi aknalaual noka  
lahti, aga koorilaul sellest sai. 
õ h tu l tüd ine ti paigalistum isest 
niivõrd, et piisas tip  kate disko- 
bussil staad oni äärde veereda ja  
m uusika t väljastam a hakata, ku i 
kogu eestlastest peorahvas end ot
seses m õttes nagu kala vees tu n 
dis. Taevast tu li a .va lisa, ku id  
hoogu ei peatanud enam  m iski: 
tudengid  olid oma üliõpilaslaulu- 
peovaim u leidnud ning m oodusta
sid selle abil kü ll ke tte  ja  ringe 
ning lih tsalt puntra id . Tore oli! 
Järgm isel päeval, peaproovil, oli 
lau.и  jõud kü ll vaiksem , ku id  see- 
eest jälle var jund irikkam .

Õ htul liikusim e L en in i ausamba  
juurest Mäe parki avam a Ü LK N fJ  
60. aastapäevale pühendatud  lau
lupidu ja  kuulam a-vaatam a lee- 
duka te kontserti. Oli märg ja  
tan tsijad  libastusid. K es ennast 
tan tsuvõ im etuks ku k ku s , lonkas 
lava taha, et teised jä tka ta  saak

JÜRI  VISNAPUU fotod

ÜL IÕP I LASTE  LAULU PIDU
Üliõpilaskoori astu takse m itm e

ti: kas lihtsalt tu llakse  või lastak
se end enne tu lem ist sõbra, tu tta 
va  või ajalehe poolt m õjutada. 
Sel esmaspäeval sisenesid paar
kü m m en d  naisterahvast viisa
ka lt, ku id  siiski m urruna  peahoo
ne alakorruse auditoorium isse, 
ku s kam m erkoori tenorid ja  bas
sid pahaaim am atult oma proovi 
pidasid. Dots. H. Palam etsa suu
sõnaline reklaam  oli lausa im et 
te inud  ning m õ junud  kohe  
kolm ele aldile n ing ülejäänud  
sopranitele, m itte  ühelegi m eeste
rahvale . . .

Ü liõpilaskoorist lahku ti sel aas
ta l kodust kaugel: v id ev ikk u  k is
ku va l juu liõh tuse l V ilniuse laulu
vä ljaku l. Pärast suure peo lõppu. 
S ilm  ei seletanud enam  «Gaudea
m us VII», üliõpilaslaulupeo em b
leem i kõrgel lavakaarel, ku id  
fnetsä vahelt v ilku s ik ka  veel rah
variides siluette: te istest eemal 
jä ttis  riituse sarnaselt hüvasti ü li
kooli naiskoor. K urb  oli ka ka m 
m erkooril, sest siingi lahkusid  
sõbrad ning head tu ttavad , kooli
ta tu d  häältest rääkim ata. K u i ha
nereas üliõpilaskodu poole sam - 
m u ti, ei saanudki lõbusast üh is
laulust asja. Päris koduteel tu le 
ta ti veel kord m eelde kogu lau lu
vara  — aega ju  oli ja  m agam ata  
öö ei lugenud. T artu  jaam atrepil 
lauldi oma kooriga viim ane «Gau

deamus» ja  lasti tänavale volksata  
salamõte  — eks m õne aja pärast 
ju h tu m is i n ä e .. .

11 aastat tagasi olin alles alg- 
koolilaps, ku i Tartusse tu li suur  
pidu. Mä etan sellest vä rv im ü tsi
des tädide-onude rongkäiku  ning  
laulm ist kõ .k .a i, tänavacei ja  par
kides. Kassitoom el k in k is  ü ks  onu  
m ulie tõrv .kugi. Selle äravõtm  ne 
jä i poisile rohkem  m eelde ku i 
suur kooslaulm ine Tähtvere la
val . . .

Vilniusse, oma esim esele ja  kes 
teab ehk viim aselegi üliõpilaslau- 
lupeole sõitsin sellestsam ast ära
võetud  tõ rv iku st sü ttin u d  lapseli
ku  lootusega suurest üliõpilaste 
peost. Peost, m ida oleks terve V il
niuse linn  täis. T undsin  vanain i-  
m ese likku  ka d e d u sM , ja  seda 
noorte koorikaaslaste vastu , kellel 
kind lam  võim alus järgm isest, Riia  
suurpeost osa võtta .

A eg on edasi läinud: enam  ei 
sõida tudeng  laululinna puh taks  
pestud kaubavagunis, ei ela kooli
saalis ega söö katlasuppi. Ciurlio- 
nise tänava ühiselam usse m a h tu 
sid täpselt m eie vabariigi lauljad- 
tan tsijad , ko lm e-neljakesi ühes  
toas , A ntaka ln iši üliõpilaslinna- 
kusse linna teises servas leedu- 
kad. K us m u u  laulurahvas ennast 
m ugavasti tundis, ei teagi. A a d 
ressid olid kü ll tea tm ikus kirjas, 
ku id  peaaegu terve  nädala sadas

vihm a ja  riided vajasid ku iva ta -  
m is t-p e se m is t. . .  Pealegi oli laisa- 
e.u ka päris tore p.dada.

K odus oldi siiski vaid suure  
vihm a ajal. M uidu ik ka  lau di. 
Pckad päevad. D irigentidel ja  
nende käea.ustel tu li päris h^gi 
valada (esimestel päevadel võis 
pä ikestk i võtta , nagu p Id il pais
tab), sest laulupeolaulud polnud  
ehk nii selged ku i да koori kon t-  
serdirepertuaar. Põnev oli alluda  
N SV  L iidu rahvakunstn iku  V. So 
kolovi dirigeerim iskunstile . P. 
T ša ikovski «K uldne p ilvekene  
ööbis» tundus paari har u tam is-  
korraga vähem alt lauljatele esi- 
nem isküps. M eie lau lu juh tidest 
V. Uibopuust, A . Üleojast, A . 
Söödist ning A . R itsingust olim e 
õppinud juba varem  lugu pidam a. 
Laulupausidel jäi kõrva nii m õni
gi leedu või läti laul, m ida üh is
elam us edasi üm iseti. Sõprade 
käest hangiti nootegi.

M eelde jääb kolmas nädalapäev, 
m il kam m erkoor ja  naiskoor koos 
Leningradi ülikooli segakooriga 
(Sandleri koor) katedraalis oma  
lauluga sen ikogem atut a kustika t
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SUURE MERESÕITJA JUUBEL
Fabian Gottlieb (venepäraselt Faddei Faddejevitš) Bellingshausen, 

silmapaistev vene meresõitja, Antarktise avastaja ,  sündis 20. septemb
ril 1778 Saaremaal Lahetaguse mõisas. Lapsepõlveaastad veetis ta  
Lahetagusel,  Kuressaares ja Vaabina mõisas. Aastail 1789—1797 cppis 
Kroonlinnas Mereväe Kadetikorpuses, mille lõpetamise järel sai mitš- 
tnani aukraadi ja  saadeti tegevteenistusse Balti mere laevastikku Tal
linnas.

Aastail 1803— 1806 võttis F. G. .Bellingshausen noore ohvitserina 
osa A. J. Krusensterni juhtimisel toimunud ümbermaailmasõidust lae
vadel «Nadežda» ja  «Neeva». F. G. Bellingshausen tegi ekspeditsioonil 
geograafil isi, astronoomilisi ja  hüdrograafil is i vaatlusi n ing  paistis 
si lma põhjalike teadmiste ja oskustega kartograafias.

Aastail 1806— 1819 jä tkas F. G. Bellingshausen kaptenleitnandina 
teenistust mereväes. Ta oli komandör mi mel Balti mere la°vastiku 
sõjalaeval ning võttis 1809. aastal osa lahingust Suursaare piirkonnas. 
Hiljem juhatas ta  mõnda aega  hüdrograafil is i uurimistöid Mustal 
merel.

1819. aastal määrafi kapteniks ülendatud F. G. Bellingshausen esi
mese Vene lõuna-polaarekspeditsiooni juhiks. Ekspeditsioon toimus 
aastail 1819—1821 laevadel «Vostok» ja  «Mirnõi»; viimase komandör
oli M. P. Lazarev. Ekspeditsioon ületas kuuel korral lõunapolaarjoone 
ning jõudis 28. jaanuaril 1820 Antarktise ranniku vahetusse lähedusse. 
Seda daatumit loetakse Antarktise avastamise kuupäevaks. 21. jaan u a
ril 1821 avastati Peeter I saar, 28. jaanuaril ag a  Aleksander I maa. 
Uuriti ja  kaardista ti veel Lcuna-Georgia saar t ja Lõuna-Shetlandi 
saarestikku ning avastati rida väikesi saari Vaikse ookeani troopilises 
osas. Ekspeditsiooni tulemused avaldas F. G. Bellingshausen 1831. 
aastal kaheköitelise teosena koos atlasega.

Kuni 1825. aastani oli F. G. Bellingshausen seotud ekspeditsiooni 
materjalide teadusliku läbitöötamisega, seejärel ag a  jätkas taas tee
nis tust mereväes. 1826. aastal ülendati ta kontradmiraliks, 1830. aastal 
a g a  viitseandmiraliks. Laevastikujuhina täitis ta  vastutusrikkaid üles
andeid Vahemerel, Mustal merel ja  Balti merel. Aastail 1833—1838 oli 
ta  Tallinnas paikneva Balti mere laevastiku 2. eskaadri ülem.

1839. aastal määrati F. G. Bellingshausen (aas tas t  1843 admiral) 
Kroonlinna komandandiks ning sõjasadama ülemaks. Korduvalt täitis 
ta  ka Balti mere laevastiku ülemjuhataja ülesandeid. Tegevteenistusse 
jäi ta  kuni oma elutee lõpuni.

Admiral F. G. Bellingshausen oli Vene Geograafia Seltsi üks asu 
tajaliikmeid.

F. G. Bellingshausen suri Kroonlinnas 25. jaanuaril 1852. Suure 
meresõitja nime kannab meri Antarktikas ning rida teisi geograafilisi 
objekte. Kroonlinnas on F. G. Bellingshausenile püstitatud mälestus
sammas. Tema sünnikohta Lahetagusel m ärgis tab  mälestuskivi.

Fabian Gottlieb 
Bellingshausen

(20. IX 1778 — 25. I 1852)

F. G. Bellingshausen! 200. sünniaastapäevale pühendatud pidulik 
koosolek toimub aulas 19. septembril kell 16. Teaduslikule osale jä rg 
neb Tartu Akadeemilise Meeskoori kontsert.

Rektori käskkiri
50 aas ta t  tagasi hakati ülikoolis 

ette valmistama kõrgema hariduse
ga kehakultuurlasi. TRÜ aukirja 
eduka kehakultuuritegevuse edenda
mise eest said AUGUST TÄHNAS, 
HEI NO LAIDRE, GENNADI JA- 
GOMÄGI, ELMAR VASAR, EL1SE 
KÄER-KIN GISS EPP, HELGA 
KURM, MEETA MURD, JAAN 
SOONTAK, MEINHARD PUKK, 
EI NI KE NAARITS, JELIZAVETA 
RANNA, HELGA SILDMÄE, TEET 
SEENE, KATRIN TOMSON, LII
DIA UUSTAL, ETHEL KUDU, 
JOHANNES LAIDVERE, ALEK
SANDER KALAMEES, FELIKS 
PARRE, JOHN PÕLDSAM, ENN 
UIGA, TOOMAS KARU ja  NORA 
KUTTI.

Tervishoiutöötajate" päeva puhul 
avaldas rektor kiitust saavutuste 
eest meditsiini- ja farmaatsiakaadri 
kasvatamisel professor ARNOLD 
JANNUSELE, professori kt. SEL
MA TEESALULE, professor-kon- 
sultandile ELMAR SIIRDELE, dot
sentidele ARNE LEPALE, HARRY 
TIHASELE, VÄINO MANDELILE, 
EUGEN TALLMEISTRILE, dotsen
di kt. KARL KULLILE ja assisten
tidele TOIVO HINDRIKUSELE, 
JO EL AASAVILE, TIIT HAV1KU- 
LE, RISTE RIDALALE, HEIDI 
MAAROOSILE, HELLE LEESIKU« 
LE, EDVITAR LEIBURILE ja 
ARNO AADAMSOOLE.

EKP  TRÜ ko m ite e s
Esmaspäeval,  11. septembri istungil tu tvustas parteikomitee sekre

tä r  dots. Advig Kiris NLKP Keskkomitee juulipleenumi materjale ning 
kõneles lähemalt TRÜ parteiorganisatsiooni ülesannetest juulipleenumi 
otsuste täitmisel.

Ülikoolil on pleenumi otsuste täi 'miseks kolm viisi: mõnede erialade 
spetsialistide ettevalmistamine põllumajandusele (näit.  juristid, psühho
loogid, majandusteadlased) ,  mitmesugused lepingulised tööd ning m a
jandite abistamine sügistöödel. Orgaanil ise keemia kateeder, meditsiini 
kesklaboratoorium, arvutuskeskus jt. ülikooli allasutused teevad põllu
majandusele lepingulisi töid kokku 375 000 rubla eest. Informatsiooni 
sovhooside-kolhooside abistamisest andis õppeosakonna juhata ja  Mati 
Salundi. Lisaks kuu aega  koristustöödel olevale ligi 570-le II kursuse 
üliõpilasele oli viimasel laupäeval ja  pühapäeval abiks muudegi kur
suste üliõpilasi.

Arutusel olnud küsimuse kohta võeti vastu otsus.
Kinnitati EKP TRÜ komitee ja  TRÜ rahvakontrolligrupi sügissemest

ri tööplaanid.

Komse molikreorü ka
12. septembril toimunud komsomolikomitee is tungit juhatas asesek- 

re tä r  M. Pent.
Arutati aruande- ja  valimisperioodi ettevalmistust teaduskondades. 

Rahule ei saa jääda  esmakursuslaste arvelevõtmisega. Esile tõsteti õi
gusteaduskonda, kus esmakursuslaste arvelevõtmine on lõpetatud.

Lahendati kaadriküsimusi. Komsomolikomitee vabastas õppesekfori 
juhata ja  ametikohalt filoloogiateaduskonna V kursuse üliõpilase Ester 
Sanki, tänas teda tehtud töö eest ja  soovis edukat ülikooli lõpetamist, 
öppesektori juhatajaks kinnitati Sergei Nazarenko, arstiteaduskonna
V kursuse üliõpilane, V. I. Lenini nim. stipendiumi saaja. Intertöö sek
tori juhatajaks kinnitati õ igusteaduskonna IV kursuse üliõpilane Tiiu 
Tiisler.

Arutati EÜE Järvere rühma komandöri M argus Hansoni (m ajandus
teaduskonna III kursuse üliõpilane) personaalküsimust. Komitee karis
tas  teda noomitusega üliõpilasele ebaväärika käLumise eest.

Venia legendi .
Palun välja kuulutada suusaspordi kateedri dotsendi kt. Arne K I

VISTIKU avalik loeng teemal «Maastiku kasutamine spordis». Loeng 
toimub 28. septembril kell 14.15 V. Kingissepa 19, aud. 302.

ATKO VIRU, 
kehakultuuriteaduskonna dekaan

Rahandusspetsialistid 
tegid kokkuvõtteid 

ja seadsid uusi sihte
Majandusteaduskonnas oli 9. ja 

10. septembril palju elevust — toi
mus rahanduse ja  krediidi eriharu 
lõpetanute I ulatuslikum kokkutulek 
tähistamaks rahanduse õppetooli 
asutamise 175. aastapäeva ning 
praeguse rahanduse ja  krediidi ka
teedri 20. sünnipäeva (asutati
1. septembril 1958).

Eriharu kujundati TRÜ juures 
praegusel kujul 1954. aastal, esime
sed lõpetanud anti 1959. aastal.  
Selle aja jooksul on ellu astunud 
kakskümmend lendu 996 spetsialis
tiga, neist 488 statsionaarsest ja 
508 kaugõppeosakonnast. Kokkutu
lekust võttis osa 184 lõpetanut. 
Viiendik registreerituist jäi saabu
mata, sest tänavune keeruline m a
jandusaas ta  nõuab juhtide kohalole
kut ka nädalavahetustel.

Päevakorras  oli arupidamine se
nistest töödest ja tegemistest ning 
tulevastest ettevõtmistest. Esinesid 
vastavate  erialade juhid, õppejõud 
ja lõpetanud. Plenaaristungil,  mis 
toimus Tartus Nooruse tänava õp
pehoones, rääkis rahandustööta jate  
töösaavutustest ja eelseisvatest üles
annetest Eesti NSV rahandusminis
ter Albert Norak. Ettekanne andis 
põhjaliku analüüsi ka lõpetanute se
niste töötulemuste ja vajakajäämiste 
kohta. Enamikku lõpetanuid peeti 
kvaliteedimärgi vääriliseks.

Tervitused teaduskonna nimel 
koos aktuaalsete päevaprobleemide

h innanguga ütles edasi dekaan dots. 
Vainer Krinal. Põhiettekande eriala 
arengust, saavutustest ja muredest 
tegi allakir jutanu. Lõpetanud ava l
dasid elavalt oma mõtteid vestlus
ringides, mis peeti Sangaste  lossis.

Läbitud aastate  jooksul on olnud 
palju rõõmustavat. TRÜ rahanduse 
ja krediidi eriharu lõpetanud moo
dustavad 13% vabariigi kõrghari
dusega majandusteadlastest,  olles 
teiste erialade kõrval üks suuremaid. 
Senistest lõpetanutest töötab 23% 
rahandussüsteemis, 11 % pang and u 
ses, 50% rahvam ajanduse ökonoo- 
mikateenistuse teistes lülides (val
davalt tööstuses), 16% on teadus-, 
õppe- jmt. asutustes.

Kõige suuremat heameelt valmis
tab lõpetanute silmatorkav ameti
alane kasv: rahandussüsteemis üle 
50% tippjuhtidest ning valdav ena
mik keskjuhtivast koosseisust, hul
galiselt ökonoomikateenistuse tipp
juhte tööstuses, ehituses jm. Arvu
kalt töötab lõpetanuid teaduse, m a
jandushariduse, massiteabeteenis- 
tuse jms. valdkondades.

Rõõmustav on ka see, et edasi
minek praktikas, teaduse vallas ja 
pedagoogilisel tööl on olnud väga 
ühtlane nii s tatsionaarselt kui ka 
kaugõppe teel lõpetanutel. Huvitav 
on seejuures märkida, et kaugõpe 
on andnud rohkem tippjuhte kesk-
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asutustesse, sta tsionaarne osakond 
aga esmastesse majandusüksustes
se.

Tulevikuspetsialisti e ttevalmista
mise huvides peeti vajalikuks teha 
mõningaid ümberkorraldusi raam a
tupidamise, majandusanalüüsi, rii
gieelarve, andmetöötluse, võõrkeel
te jmt. ainete õpetamisel. Vaeti ka 
vastuolusid, mis tulenevad uute, 
praegu veel suurel määral tuleviku 
huvisid silmaspidavate õppeainete 
tagasihoidlikust profileerimisest. 
Palju mõlemapoolselt kasulikku rää 
giti kõrgkooli ja  lõpetanute sideme
te tihendamise konkreetsetest tee
dest. Suuremate kokkutulekute op
timaalseks intervalliks arvati 5 
aastat.

Iga kokkutulekust osavctnu viis 
endaga kaasa mälestusmedali Tar
tust kui ülikoolilinnast ja vimpli, 
mis meenutaks möödunut ning kut
suks siia alati tagasi,  et jagada  oma 
rõõme ja muresid peatselt 953-aas- 
taseks saava linna ja asutamise 
350. aastapäeva tähistava ALMA 
MATER’iga.

Prof. RAIMUND HAGELBERG,, 
rahanduse ja krediiii kateedri 

juhataja



Täna ilm um a hakkav uus rubriik 
tahab tutvustada ülikooli ОТО 30- 

astast tegevu st, m ida tähistatakse  
ktoobris piduliku koosoleku ja ula- 
usHku näitusega. Rubriigi avavad  
jalooteaduskonna ja filo loogiatea- 
uskonna üliõpilasseadust käsitle

vad lood.

rohkesti 'd iskussioone ja arutelusid, 
aegr-ajalt kohtumisi väljaspool üli
kooli töötavate ajalooteadlastega 
jne., kuid jäänud ka kindlale a rva
musele, et kesksel kohal peab ole
ma üliõpilase teadusJik ettekanne.

Ringi teadustöö ülevaatuseks on 
ikka olnud ÜTÜ iga-aastane konve
rents. Oleme leidnud selleks osa
konna jaoks optimaalse aja ja  püüd

nud saavutada, et meie pikaajalist 
traditsiooni arvestades ka teisi üri
tusi kavandaksime. Konverentsi e t
tekannete planeerimisel oleme sead
nud esiplaanile sisulise uudsuse, 
viimasel ajal esitanud senisest suu
remaid nõudeid ka ettekande vor* 

'mile, rõhutades oskust esitada oma 
uurimistulemusi lühidalt ja  kuula
jaid köitvalt. Konverents on ka töö
vorm, mille puhul oleme rõhku pan
nud sidemetele teiste ülikoolidega. 
Külalisettekanded Moskvast, Riiast, 
Vilniusest, Minskist, Tbilisist jm. 
ning meie üliõpilaste esinemised 
Baltikumist, Kesk-Aasia ja  Taga- 
Kaukaasiani on võimaldanud mõõ
tu võtta teadustöö tasemes ja leida 
uusi ideid, aga  ka süvendada kon
takte eri rahvustest üliõpilaste v a 
hel.

Lisaks suurele iga-aastasele kon
verentsile peame ka vaiksemaid, mis 
enamasti on pühendatud mõnele 
tähtpäevale. Kordaläinute hulgas on 
mitmed ühiskonverentsid kateedri
tega, kus kuulatakse ettekandeid nii 
õppejõududelt kui ka üliõpilastelt.

ÜTU ajalooringi oma nao kujun
damisel on eriline osa olnud teadus
likel ekskursioonidel. Ainuüksi 
1962. aas tas t  alates on neid toimu
nud tublisti üle 40. Meie ekskur
sioon ei ole lõbusõit (kuigi see pole 
ka puritaanlikult sünge) ,  vaid tõ
sine teaduslik ettevõtmine. Igal ke
vadel võidupüha paiku toimuvaks 
nn. suureks ekskursiooniks algavad 
ettevalmistused juba sügissemestril. 
Osalt bussi mikrofoni kaudu, osalt 
vahetult ajaloolistes paikades esita
takse 20—öO ettekannet (enamik 
teaduslikud, noorematelt kursustelt 
referatiivsed). Väga oluliseks on

osutunud nende ekskursioonide 
mõju kooliekskursioonidele. Tuleva
sed ajalooõpetajad omandavad ko
gemusi, kuidas muuta õpilasekskur- 
sioone sisukaks, huvitavaks ja ka
sulikuks. Raskemini l igipääsetava
tesse paikadesse on meid viinud 
talvised suusara jad  ja sügisesed 
matkateed.

Uudseks suunaks on olnud ühis

üritused ringi vilistlastega. Juba 
mitmel sügisel oleme korraldanud 
kokkutuleku mõne vilistlase töökoha 
baasil, et kõrvuti ettekannete kuula
mise, arutelu ja ekskursiooniga saa 
da konkreetset kujutlust ka peat
selt ees ootavast töökohast.

Ringi kogu tegevusest pildi saa 
miseks tuleks kõnelda veel meie 
lektorite esinemisest koolides ja  
käitistes (igal aastal mitukümmend 
loengut), võistlustöödest üliõpilas
tööde konkurssidel, juhatusest ja  ak
tiivist, koostööst ÜTÜ-ga ja  pal
just muust. Loomulikult toob edasi- 
rühkiv elu ka lahendamist ootavaid 
probleeme. P ä ras t  pikka tööpäeva 
on vahel tüütu koguneda uuesti au
ditooriumi (kui mõni neist üldse 
vaba on). Oleks vaja ruumi, kus 
tõsistest teadusasjadest võiks rää 
kida ka kohvitassi juures. Üliõpilas- 
uurimuste tõusev tase nõuaks ava
ramaid trükivõimalusi. Uha raskem 
on korraldada ekskursioone, kui ei 
taheta leppida selle piskuga, mida 
«pika rubla» eest pakub ekskursi- 
oonibüroo. Kõige olulisem on aga 
ringis valitsev hea vaim, mis kind
latele traditsioonidele toetudes otsib 
uut.

HELMUT PIIRIMÄE, 
ÜTU ajalooringi juhendaja

aastail 1962— 1970 ja 
1972— 1978

ÜTÜ PSÜHHOLOOGIARING te
gutseb loogika ja psühholoogia ka
teedri juures 1947. aas tas t  alates. 
Paljudest endistest ringi liikmetest 
on saanud kateedri õppejõud ja  tea 
dustöötajad, näiteks A. Lunge,

Ajaloo- 
teaduskond

OTSIDES
U. Siimann, K. Toim, J. Allik, 
J. Valsiner, T. Bachmann jt.

Psühholoogiaringi tööst võttis 
1977/78. õ.-a. osa umbes 30 üliõpi
last. Ringi juhendavaks õppejõuks 
on J. Valsiner. Tegelikult on selle 
tööga vähemal või rohkemal määral 
seotud kõik kateedri õppejõud ja ülü 
õpilased.

ÜTU ringi liikmed osalevad ka
teedri teaduslikus plaanilises uuri
mistöös. Peale selle on tegeldud 
vastavalt üliõpilaste huvidele lapse-, 
meditsiini-, tööstus-, neuro-, üld- ja  
sotsiaalpsühholoogia probleemidega.

UTU ring hoiab end kursis ka 
teiste li iduvabariikide üliõpilaste 
teadustööga. Külas on käidud Mosk
va, Tbilisi, Kiievi jt. linnade tu 
dengitel. Maikuus toimunud ÜTÜ 
psühholoogiaringi konverentsil • esi
nesid e ttekannetega 12 Moskvast, 
Leningradist, Vilniusest ja  K aasa
nist tulnud külalist. Traditsiooniks 
on kujunenud iga-aastane UTU ke
vadkool Vellaveres, kus ringi liik
med räägivad oma uurimistulemus
test. ÜTÜ liikmed võtavad osa ka 
loogika ja psühholoogia kateedri 
teaduslikest ekspeditsioonidest. Eel
misel aastal käidi Kirgiisias, kus 
uuriti  inimeste taju ja  mõtlem is t 
Sama probleemi uuriti sel aasta t  
Lääne-Siberis hantide juures. Sel 
suvel võeti osa veel Nõukogude 
Liidu Teaduste Akadeemia Psühho- 
loogiainstituudi teaduslikust ekspe
ditsioonist Karjalasse.

JAAN VALSINER,
ÜTÜ psühholoogiaringi 

juhendaja

KINDLATE TRADITSIOONIDEGA UUT
_Ajalooteaduskonnas töötab praegu neli ÜTU ringi: ajaloo-, psühho

loogia-, defektoloogia- ja orientalistikaring. Oma vanuse, ajaloo, suu
nitluse ja  saavutuste poolest erinevad nad üksteisest õige suuresti. 
Kaks esimest neist on vanemad kui 1973. aasta l ajaloo-keeleteadus- 
konna poolitamisega loodud teaduskond ise, vanemad kui peatselt 
oma 30. aastapäeva tähistav TRU ÜTÜ. Defektoloogiaring loodi alles 
neli aas ta t  tagasi.  Orientalistikakabineti ümber koondunud Idamaade 
kultuurist,  ajaloost ja  keeltest huvituvad üliõpilased vormistati ise
seisva UTU ringina vähem kui poole aasta  eest. Tegelikult on see ring 
küll eksisteerinud peaaegu terve aastakümne, sellest suurema osa a ja 
looringi sektsioonina. Orientalistikaringis lööb ajaloolaste ja  psühho
loogide kõrval kaasa ka mitme teise teaduskonna üliõpilasi ja  as ja 
huvilisi väljastpooltki. Ringil on laialdased sidemed teiste li iduvaba
riikide orientalistidega.

Kõige väljapaistvamad on siiski kahe vanema ringi, eriti ajaloolaste 
senised töötulemused. Selle väite kinnituseks osutagem vaid faktile, et 
üliõpilasteaduri kõrgeima tunnustuse — NSVL Teaduste Akadeemia 
medali on üldse pälvinud kolm TRU üliõpüast. Kaks neist on ajaloo
lased — Andrus Pork ja U rm as Sõgel. Tõsi, esimesena mainitu, a ja 
looteaduskonna ÜTU nõukogu esimene esimees, sai selle küll mitte 
ajaloolasena, vaid filosoofina.

Järgnevalt  aga veidi lähemalt kahe vanema ja teenekama ringi 
tööst. *

HERBERT LIGI, 
a jalooteaduskonna ÜTU juhendaja 

aas tas t  1971

Möödunud aastakümned ÜTÜ te- seades oleme ka nüüd need esiplaa- 
gevusest on igal edukalt töötaval niie pannud, kuigi ettekandekoos- 
ringil välja joonistanud oma palge- olekud on vaid üheks töövor- 
jooned, loonud teatud vaimse at- miks paljude seas. Üldkoosolekute 
mosfääri , mis köidab selle liikmeid temaatikas on tulnud arvestada a s 
ja  on aluseks sinna kuuluvate ini- jaolu, et ajalooring on laia profii- 
meste ühisele tegevusele. ÜTU AJA- liga ring, mis peab midagi pakku- 
LOORINGILE on möödunud aasta- ma kõigile osakonna paljudes suun- 
kümned olnud oma traditsioonide dades spetsialiseeruvatele tudengi- 
kujunemise periood, aga ka aeg täis tele. Koige minevamateks on see- 
otsinguid töösuundaaes ja  vormi- tõttu osutunud need ettekanded, mil
des. les kitsa eriala üksikküsimuse taga  

Ringi algaegadel oli peamine töö- peegelduvad ajalooteaduse suured 
vorm üldkoosolek. Tööplaane kokku probleemid. Oleme korraldanud ka

Teem e 

teadust
Tähekombinatsioon UTÜ pole tu 

dengile enam ammu võõras, kui see 
tudeng jus t esmakursuslane ei ju h 
tu  olema. Paljud on Üliõpilaste 
Teaduslikus Ühingus ka ise kaasa 
löönud.

Küllap tuleb tarkus aastatega, 
nagu  on tavatsenud öelda meist pa l
ju  vanemad inimesed, aga  et seda 
targemaks saamist kiirendada yöib; 
on enam kui kindel. Eks ole siiski 
ka ülikoolis nii, et iga aine õppi
mine pole just alati pärikarva ning 
süda kisub ikka mingi meelisala 
poole. Sellega tegelemiseks näpa 
takse aega kord siit, kord sealt, 
kuid kel tõsine tahtmine teaduse te
gemisega just ülikoolis pihta ha
kata — õige koht! —, see oskab 
kindlasti ka a jamuredest üle saada.

Peahoones UTU stendi uudista- 
des vangutab uustulnuk pead: tun 
nustust jagatakse  vist ainult vane
mate kursuste tudengitele ._.. Tea
duse tegemine pole naljaasi. Niisa
ma pole see ka päevade ja nädalate 
mäng: - täna  otsustasin, et homme 
hakkan pihta, kaugel need loorberi- 
p ä r ja d k i . . .  ö ig e t  alustamise aega 
pole kuskil täpselt määratletud,

kuid arukas oleks siingi talitada 
vana tarkussõna järgi: mida varem, 
seda parem! Selleks *et oma sõna 
teaduses kaasa rääkida, tuleb ju 
kõigepealt tundma õppida a lgtõde
sid, tutvuda eelkäijate töödega. Al
les põhjaliku eeltöö järel saab asu 
da suurema uurimistöö kallale, ol
gu see siis individuaalne või kol
lektiivne.

Kuidas aga  leida kohe alguses 
oma õige koht UTÜ-s? Arvan, et 
neid, kes siiani UTÜ tööst kõrvale 
jäänud, aitab ühingu arvukate r in
gide seas veidi orienteeruda käes
olev lühiülevaade.
ÜTÜ-ST FILOLOOGIATEADUS

KONNAS
Filoloogidele tuleb ringide loetelu 

tu t tav  ette: tõepoolest, analoogia 
teaduskonnas õpitavate erialadega 
on olemas. Kuid see peaks olema 
positiivne nähtus, sest nii saavad 
oma teadmisi soovitavas sügavuses 
arendada eelkõige vastava eriala õp
pijad. Ometi ei tähenda see vetot 
teiste teaduskondade tudengitele ja 
muidugi ka filoloogidest teiste eri
alade omandajaile.

ÜTÜ töö filoloogiateaduskonnas 
ei tähenda keeleoskuse õppimist a-b- 
st peale (keeleoskuse süvendamist 
ja sõnavara täiendamist muuhulgas 
aga kindlasti) . Nii et näiteks saksa 
keele ringi minnes ei tohiks keegi 
seda võtta kui fakultatiivkursust 
algajaile, kes püüdlikult pähe õpi

vad õpiku esimesi lauseid: «Was ist 
das?»
EESTI KIRJANDUSE JA RAHVA

LUULE RING
Nii nagu ringi nimetus on kahe

osaline, toimub ka selle töö kahes 
plaanis. Kirjanduse ja rahvaluule 
uurimisega tegeldakse küll eraldi, 
kuid ettekandekoosolekud, mis on 
ringi tavalisim töövorm, on mõel
dud kuulamiseks ja oma sõna sek
ka ütlemiseks kõigile soovijaile, kes 
jus t  antud teemast huvitatud on. 
Sellisel koosolekul esitatakse nii 
oma uurimistöid kui ka refereerin
guid uudisteostest või artiklitest.

Et kir jandus ja teater on oma
vahel väga tihedalt seotud, tegele
vad kirjanduse uurijad kav teatri- 
probleemidega. Huvitavaks trad it
siooniliseks ürituseks on ringil ku
junenud teatrisümpoosion, millest 
on alati osa võtnud mitmed külalis
esinejad. Nii on kohtutud Keele ja 
Kirjanduse Instituudi, Eesti Raadio 
töötajatega, Kirjanike Liidu, rahva
muusikaansambli «Hellero» liikme
tega.

Rahvaluule uurijad püüavad uuri
mistöö kõrval elustada seda rahva
loomingu liiki nii enda kui teiste 
jaoks. Tihti esitavad ringi liikmed 
koosolekutelgi rahvalaule.

Kergem on mõista kirjanduse ole
must,  tema teket ja  arenemist, kui 
tead, millistes oludes see toimus. 
Muidugi ei saa taas tada  vanu aegu,

kuid ringi poolt korraldatud ekskur
sioonid Mihhailovskojesse, Setu
maale, Fr. Tuglase mufuseumi Tal
linnas on ’ kirjandusloo mõistmisele 
kaasa aidanud.

Iga-aastasel ringi konverentsil 
käsitletakse ka selliseid teemasid, 
mis on seotud esinejate kursuse- või 
diplomitöödega. Kuulajad ei jää  sa 
muti passiivseks: ettekannetele jä r g 
nev diskussiooniosa kujuneb vahel 
päris tuliseks mõtete ja  arvamuste 
vahetamiseks.

EESTI KEELE RING
Selle ringi tööst on kuulutuste 

kaudu teada saanud kindlasti väga 
paljud. Ainuüksi nende põhjal võib 
teha järelduse, et aas ta tega  on rin 
gi töö saanud kindla%uuna ja  tu 
geva aluspõhja.

Külakosti keele alalt on pakkumas 
käinud Keele ja Kirjanduse Insti
tuudi ja  Emakeele Seltsi rahvas, 
TRU-s õppivad filoloogiaaspirandid. 
Harva puudub slavist Villem Ernits,  
kes omapoolsete märkuste ja  täien
dustega sageli väitlust tekitab. P a l
jud endised ringi liikmed ja kuna
gised aktiivsed kaasalööjad on 
praegu juba teadusliku kraadiga lu
gupeetud õppejõud, näiteks A. Val- 
met, H. Rätsep jt., noorematest 
T. Seilenthal ja  R. Kasik. Võib loo
ta, et ka praegused ja tulevased 
eesti keele ringis osalejad saavad 
nii kaugele jõudes oma esimese tu-

Filoloogia- 
teaduskond

leproovina meenutada ettekandeid 
seile ringi koosolekuil.

Teemadering on lai. E ttekanded 
koosolekuil puudutavad ka kõiki tei
si soome-ugri keeli. Huvipakkuvad 
on olnud paremate ja probleemirik- 
kamate kursusetööde baasil valmi
nud ettekanded, näiteks vadja k ing
sepatöö terminoloogiast,  soome tä 
napäeva kõnekeelest, tööd dialekto
loogia alalt. Üsna kõrgele teadus
likule tasemele on ulatunud eelkõi
ge eesti keelt puudutavad tööd.

Populaarteaduslikumas osas o q  
kõneldud ebakeeleteadusest, on an a 
lüüsitud keskooliõpilaste argood, 
meie kaubandusvõrgus tehtavaid 
keelevigu.

Ring on olnud vahendajaks üli
õpilase ja raskesti kättesaadava, 
kuid huvitava keeleteadusliku uudis
teose vahel. Populaarsed on olnud 
kohtumised prof. P. Aristega, 
V, Pälli ja V. Saagega.

(Järgneb)

VALLI VOOR

nõukogu
31. augustil tolm unud koosoleku  

teem aks olid ülikooli ülesanded al
gaval õppeaastal. Nendest kõneles 
lähem alt rektor prof. Arnold Koop. 
Ajaleht käsitles neid küsim usi
1. septembri numbris ( v t  «Uue õp
peaasta  lävel» ), seepärast peatum e  
vaid neil tulem ustel ja ülesannetel, 
m illest varem pole juttu olnud.

K õigepealt tu tvu stas rektor nõu
kogu uut liiget polkovnik Endel 
H irvlaant, kes töötab eriõpetuse ka
teedri juhatajana.

& Ülikool kuulub nüüd m eie m aa 
juhtivate ülikoolide hulka. See seab  
TRÜ kollektiivile ulatuslikke üles
andeid, toob kaasa m uudatusi struk
tuuris. A rstiteaduskonnas moodms- 
tatl esim ene ülikooli uurim isinsti

tuut. Rektor m ärkis, et terves Nõu
kogude Liidus töötab kõrgkoolide  
juures vaid 54 uurim isinstituut!, 
suurem osa  neist M oskva, Lenin
gradi ja Ukraina kõrgkoolides. 
TRÜ esim esele instituudile taotle
takse esim est järku. Lisaks 13 ole
m asolevale erialanõukogule m oodus
tatakse ülikoolis arvatavasli veel 
kaks: vene keele ja vene kirjanduse  
erialanõukogu. Nende kahe kateedri 
teadlaste tulem usrikas uurim istöö 
võim aldab seda igati.

Üha enam  kontsentreerub ülikoo
lis tehtava teadustöö temaatika: 
võrreldes 1976. a a staga  on teem ade  
arv vähenenud 50 võrra. Väheneb 
ka lep ingute arv, sam al ajal kui 
nende keskm ine m aksum us kasvab. 
Sel aasta l on lep ingute arv kasva
nud 4,7 protsendi võrra, lep ingute  
arv vähenenud 14,3 protsendi võrra. 
Ühe lepingu keskm ine m aksum us on 
suurenenud 18 000 rublalt 20 000 
rublani. Tänavu sõlm itud kümne le
p ingu keskm ine m aksum us on

58 000 rubla. Need arvud kõnelevad  
teadustöö õ igest suunast. Tunduvalt 
on viim astel aastatel suurenenud  
teadusfik -pedagoogiline kaader. Õp
pim ises tõstis rektor esile  filo looge, 
kelle õppeedukus jõudis ta lv isel se s
sioonil esim est korda 93,5 protsen
dini. See viis nad teaduskondade  
hulgas neljandale kohale. Eelm iste 
sessioon id ega  võrreldes ori õppe
edukuse tase ühtlustunud. Soodsalt 
mõjub õppeedukusele m 'is ta g i uute 
parem ate ruumide juurdesaam ine. 
Füüsikakorpus anti käiku h naega  
«väga  hea». See Tartu Ehitustrusti 
ehitatud hoone tuli sotsia listlikus  
võistluses koguni esikohale. Sam ade  
m eeste teha on ka teadusraam atu
kogu uus hoone. Kolimine uude 
m ajja peaks a lgam a juba järgm isel 
aastal, kuigi hoone lastakse käiku 
osade kaupa. Füüsikutelt vabanenud  
ruumid lähevad filo loogide käsu
tusse: 5 auditoorium i, üks kabinet, 
üks ruum dekanaadile ja üks eesti 
keele kateedrile. M ajandusteadus
kond saab 6 auditoorium i. Ajakohas-

tesse  ruum idesse kolib üle ka üli
kooli arstipunkt — Leningradi mnt.
2 majja. Tublilt on töötanud üli
kooli oma ehitusjaoskond. Jooksva  
ja kapitaalrem ondi plaane on hästi 
täidetud. Remonditud on einelauad, 
kohvikud, sööklad. Praegu on käsil 
katlam ajade kordategem ine.

#  Tänapäeva kõrgkooli teadus- 
ja õppetöö nõuavad uut moodi juh
tim ist. Rektor rõhu!as vana tööstiili 
ja m eetodite üm berhindam ise vaja
dust, posk iivse  kaasatoom ist. Juhti
m ine ei pea haaram a m itte ainult 
rektoraati, parteikom iteed, dekanaa- 
te. See peab kulgem a igas a llasu 
tuses, ig a  üksikisiku poolt. Ükski 
süsteem  ei funktsioneeri eeskujuli
kult kohaliku in itsiatiiv i ja v a stu 
tustundeta.

O lulisi puudujääke on vaatam ata  
saavutustele  veel üliõpilaste k a sva
tusprotsessis. Ometi on teaduskon

dades olem as kasvatustöö prode
kaanid. Tähtsusetu ei ole siinjuures 
õppejõu isiklik eeskuju. Kuidas loo
dab õppejõud om a loengule üliõpi
lasi, kui ta ise pidevalt hilineb või 
loengud tem a pärast koguni ära 
jäävad? Nõudlikkust tuleb suuren
dada kõigepealt iseenese vastu . Al
les siis saam e seda te istelt nõuda. 
Senini on valulapseks olnud klubi 
ja ühiselam ud. Need on ag a  kohad, 
kus üliõpilane ise saab ja peab puh
tust n ing korda pidama, te istelt seda  
nõudma. K ontrollreididega üksi olu
kord ei parane.

«Ei ole probleeme, m ida ei saa  la
hendada. On vaid kergem ini ja ras
kemini lahendatavaid, ag a  nad o** 
kõik reaalsuse piirides. Kõik oleneb  
sellest, kuidas me Ise käed külge  
lööme,»



6 511500 rubla
26. augustil lõpetasid EOE-78 põ

hirühmad oma töö. Esmakordselt 
maleva viimaste aastate  ajaloos 
muutusid ametlikuks eelnenud aas 
tatel inkognito töötanud järelrüh- 
mad, seda halbade ilmade tõttu, mis 
ei lasknud täita augusti lõpuks EÜE 
ehitus- ja montaažitööde mahtu — 
6,5 milj. rbl. TRÜ-st jäi järelrühma- 
desse tööle umbes 200 üliõpilast. 
Täna lõpetasid ka järelrühmad, väl
ja arvatud II kursuse tudengid, kes 
viibivad kolhoosides-sovhoosides 
põllutöödel oktoobri alguseni. 12. 
septembril toimus neil hoogtööpäev, 
mille teenistus kanti solidaarsus- 
fondi.

Sel aastal oli malevas uus juhti
missüsteem. Varasema 7—9 piir

konna asemel tegutses nüüd Eestis 
maaehitusel 3 regiooni (neljandaks
oli Tallinna interregioon).

Tartu regioonis töötas 34 rühma 
kuue ja poole saja malevlasega. 
Rühmades organiseeriti  mitmeid 
huvitavaid üritusi. Kassinurme 
rühm (komandör Rein Liivoja, õi
gust. V k.) töötas ühe päeva Tal
linna olümpiaobjektidel. Nursi rühm 
(komandör Tiit Toomiste, m ajan 
dust. IV k.) korraldas Võru vabas
tamise 34. aastapäevale pühendatud 
Rõuge—Võru tähejooksu. Peaaegu 
kõik regiooni rühmad osalesid lii
kumistes «Minu kodumaa NSVL» 
ja «Komsomolilt maakoolile». Kõi
gis rühmades viidi läbi kolm hoog- 
tööpäeva,

Esimese töökuu lõpus toimus 
Karksi-Nuias EÜE-78 Tartu regioo
ni kokkutulek. Kaks sel suvel nii 
haruldast päikesepaistelist päeva ka
sutati isetegevuseks ja  spordivõist
lusteks, laulukonkursiks ja meelde
jäävaks jalgrattakrossiks. Nende 
kahe päeva jooksul selgitati regioo
ni parimad rühmad, kes pääsesid 
augusti algul toimunud maleva kok
kutulekule Põlvas. Toimus ju  m a
leva ^kokkutulek EÜE ajaloos esi
mest korda ainult parimatele rüh
madele. Seda eksperimenti võib lu
geda ilmselt kordaläinuks, sest ma- 
levlaste arvates oli käesoleva aasta 
kokkutulek viimaste aastate  parim. 
Siia võib veel lisada, et Tartu re
gioonil õnnestus tulises võistluses 
teiste regioonidega, eriti Väiname
re regiooniga, tulla üldkokkuvõttes 
kokkutuleku võitjaks.

Tubli töö ja aktiivse osavõtu eest

malevaelust autasustati  paljusid 
Tartu regiooni malevlasi EÜE hõ
bemärgiga. Selle said Peep Joonas, 
Jüri Reinson, Kuno Liblik, Irma 
Välja, Ivika Kelder, Siim Sillamaa, 
Reet Lahe, Tarmo Kaevand, Ants 
Lõhmus, Riho Nittim, Arvi Rehandi 
ja  Tõnu Ligi. Maleva kuldmärgiga 
autasustamiseks esitati Andres 
Ader, Rein Liivoja, Tõnu Tamm, 
Ivo Aulik, Tiit Toomiste, Indrek 
Miidla, Tiit Karri ja  Urmas Hein
soo. ELKNÜ Keskkomitee aukirja 
saamiseks esitati neli malevlast. Ok
toobri lõpus toimub EÜE-78 pidulik 
lõpetamine, kus antakse need au
tasud kätte ja peetakse ka ülemale- 
valine konverents.

Regioonide staapidel on praegu 
kiired päevad. Septembrikuu viimas
tel päevadel kaitstakse Tallinnas 
suvise töö aruandeid.

Ja  nüüd tähelepanu:
*  4. OKTOOBRIL KELL 19 

TOIMUB TARTUS KEEMIAHOO
NE RINGAUDITOORIUMIS TRO 
NELJAS EÜE KONVERENTS’ 
Oma mõtteid EÜE kohta võivad 
tulla avaldama kõik endised ja  tu 
levased malevlased.

& Enn Kasak, Peep Joonas, Mee
lis Miider, Ann Mikkov, Irma Väl
ja, Tanja Siitin, Urmas Sukles, Ind
rek Miidla, Rein Liivoja, Heiki 
Mägi! EÜE sektor tuleb kokku 27, 
septembril kell 19 ELKNÜ TRÜ ko
mitees. Teie kohalolek on vajalik.

Kõigile malevlastele jõudu õppe
tööks ja head pealehakkamist EÜE- 
79 ettevalmistamisel.

INDREK ILOMETS, 
EÜE sektori juhataja

Lev Tolstoi tähtpäeva jätkuks 
avaldam e täna kaks fotot Jasnaja  
Po ljanast  n ing  mõned mõtteterad. 
Rein Veidemanni fotodel on nn. 
Volkonski maja ja  klassiku viimne 
puhkepaik.

3£*
Haridus, mis ei põhine kõlbelisel 

elul, pole kunagi olnud ega saagi 
olla haridus, vaid ainult vairmipime- 
dus ja kõlvatus.

Kasvatus ja haridus on lahuta
matud. Pole võimalik kasvatada, 
edasi andmata teadmisi, kuid iga 
teadmine mõjub kasvatuslikult.

*
Kirjutada tuleb ainult siis, kui

tunned endas küpsevat täiesti uut, 
tähtsat sisu, mis on selge enesele, 
kuid arusaamatu inimestele ;а  kui 
vajadus seda avaldada ei anna rahu.

*
Hea raamat on nagu vestlus tar

ga inimesega.

Kriitika on ainult siis viljakas, 
kui ta hukkamõistmisel vihjab sel
lele, mis peaks olema halvaks tun
nistatu asemel.

150 aastat Lev Tolstoi sünnist

Ttairihooaja esimene hchxvmine
Tavakohane hooajaeelne «Vane

muise» teatrit ja  tema uut reper
tuaari tu tvustav  üritus möödus taas 
rohke osavõtu ning kaasaelamisega. 
Teatri suur saal pole juba aastaid 
paras paik teatrihuviliste ä ram ahu
tamiseks konverentsi kokkutuleku 
paigana. Püstiseisjatele vastu tulles 
on mindud üha konkreetsemaks ja 
teisipäeva järel võib öelda, et ka 
pealiskaudsemaks. Sedapuhku kan
dis vastamise põhiraskust teatri 
peanäitejuht NSVL rahvakunstnik 
Kaarel Ird üksinda. See tingis mui
dugi teatud ühekülgsuse, sest pal
jud kokkutulnud ihkasid oma küsi

musi esitada nimelt noortele lavas
tajatele — Evald Hermakülale ja 
Jaan  Toomingale. Nende seekordne 
eemalejäämine kurvastas.

Kaarel Ird nimetas a lgavat hoo
aega vaikseks. Läinud aasta  tea tri
tegemine küündis kaugele väljapoo
le vabariigi piire. Hooajal 1978/79 
on teatrirahvas rohkem kodus, mis
tõttu pööratakse enam tähelepanu 
publiku nõudmistele-vajadustele. 
Vaikseks ei tõota aga repertuaar 
kujuneda sisuliselt. Mis eriti rõõ
mustav nooremale, sealhulgas ka 
ülikoolirahvale, on noorsoonäiden- 
dite rohkus. Problecmirikkaimast

(noorte ja  vanade suhete uued as
pektid) tuleks nimetada A. Arbuzo- 
vi teost «Julmad mängud». Tulekul 
on samuti I. Urbeli lavastatav las
tetükk «Lumekuninganna». Plaani 
on võetud seekord palju klassika
liste autorite klassikalisi teoseid: 
A. Tšehhovi «Onu Vanja», N. Go- 
goli «Vii», operettidest I. Kalmani 
«Silva» ning P. Tšaikovski ballett 
«Pähklipureja. U. Väljaotsa  käe all 
valmib W. A. Mozarti «Don Gio
vanni». Ja  veel kaks valmimisel 
etendust,  mis eelülesandmise jä rgi 
mitte ilma tähelepanuta ei jää.  
Need on J. Toominga ja  E. H erm a

küla järjekordsed lavatööd «Himaa- Teisipäevane teatrikülastajate
laja legend» ja  Brechti «Mees on konverents paneb igal juhul huviga
mees» ning «Elektra, mu arm». Seo- ootama meie vabariigi esiteatri uut
ses Ülo Vilimaa India-reir.iga on hooaega.
oodata ka temalt midagi huvitavat 
päras t naasmist.

Etendustesse on juba lülitatud 
need kuus noort, kes alles kevadel 
lõpetasid konservatooriumi laulu 
või lavakunsti erialal. Nende esi
mesi ülesastumisi on võimalus näha 
õige pea. Noorte lavajõudude tulek
oli igatahes hädavajalik, sest hoo
aja a lgus kurvastab teatrirahvast 
nii mitmegi lahkumisega, millest 
kõige korvamatum tundub tenor 
Ivo Kuuse üleminek RAT «Esto
niasse».

AARNE RANNAMÄE

Ф  Ahia rühma meister, hõbemärgi omanik Kaarel Kabin juhib oma 
EÜE-78 Tartu regiooni kokkutuleku organiseerijad. rühma tööd.



Suvi sulas üheks sekundiks. J ä 
rele jäi hunnik mälestusi ja  koge
musi nagu tuhka pärast põlemist. 
E nergia t ja närve kulus mitu puuda. 
Energ iast  ei ole kahju, närvidest 
küll, sest neid läheb pedagoogina 
töötades veel vaja. Samuti on ta r 
vis pedagoogikogemusi, mida Eesti 
Opilasmaleva rühmakomandörid rik
kalikult tahes-tahtmata said.

Allakirjutanu oli üks kahest Tartu 
piirkonna «Avangardi» rühma ko
mandörist.  Teine oli Anne Uri, mõ
lemad eesti filoloogia IV kursuselt.  
Suvel malevas ja nüüd pärast m a
levat oleme sellest «pöörasest» su
vest palju rääkinud. Suvel rääki
sime üsna kriitiliselt, justkui kar-

ССШ
tes, et head rääkides sõnaksime 
rühma ära. Praegu  oleme meenuta
nud oma rühma hea sõnaga, mis 
on ka õige, sest kuidas saanuks 
halb rühm piirkonna kokkutulekul 
teiseks ja  sotsialistl ikus võistluses 
esimeseks tulla. Ju  ikka pidid 
«Avangardi» rühma liikmed tublid 
ja toredad olema. Aga vähemalt 
siinkohal ei taha ma memuaare 
avaldada. Püüan kir jutada, mis on 
EÖM ja mis osa selles on (üliõpi- 
las)komancf6ril.

SUUL nagu sefzunct
EESTI ÖPILASMALEV

Oma sünnist peale on malev koo
linoortele aktiivsuse ja omaalgatuse 
kooliks olnud. Kunagine Eesti Opi
lasmaleva komandör Toomas Tromp 
on maleva eesmärkide kohta öelnud 
järgmist: «Opilasmaleva tegevuses 
võib eristada kaht tihedalt seotud 
eesmärki: ühelt poolt praktilise töö
ga kaasa aidata meie põllu- ja m et
sameeste ette seatud viisaastaku- 
ülesannete lahendamisele, teiselt 
poolt elujõulise noorte kollektiivi 
kaudu kasvatada tööarmastust, 
arendada noortes sotsiaalset vastu
tus tunnet ja  ühiskondlikku aktiiv
sust.»

Tõesti, vaid malevas saab kooli
noor tunda tõelise töö raskust ja  
rõõmu. Samuti on õige ts itaadi tei
ne pool: enamikus rühmades tekib 
malevlastel soov olla koos rühm a
kaaslastega, muretseda oma rühma 
muresid, korraldada o m a 'e lu  i s e ,  
koos vastu võtta nii õnne kui eba
õnne. EÖM on vaheaste, kus töö
kasvatuse ja aktiivsusele ergu tam i
se abil keskkoolinoor saab karas
tus t  ja kogemusi. See on vaheaste 
edaspidiseks, astumiseks iseseisvas
se ellu. Sellel vaheastmel aitavad 
õpilasi komandörid, kellest paljud 
on üliõpilased.

KOMANDÖRID
Priit Jõgi (žurn. I l l  к.) oli Sakla 

rühma komandör. EOM-i parimate 
rühmade kokkutulekul Järveotsal oli 
temal ja  ta rühmal võrreldes teis
tega suvest suurem tagavara  en tu 
siasmi alles hoitud. Kokkutuleku 
teisel päeval enne isetegevuskon- 
kurssi ütles ta rühmale: «Vaadake 
esinemise ajal minu poole. Kui näe
te mind nutmas, siis esinete nii 
nagu peab . . . »

Arvan, et EOM-i rühma edukus 
sõltub suuresti komandörist (umbes 
50%), teine pool sõltub rühma liik
metest ja baasmajandist.  Vaid ko
mandör võib rühmast teha üksmeel
se kollektiivi. Kuid komandör olla 
ei ole kerge.

Komandör peab malevlaste ja 
enda vahele looma distantsi, mis la

seb tal olla «vanem sõber». Koman
dör peab malevlaste rõõmudele ja 
muredele kaasa elama. Ta peab ole
ma õiglaselt nõudlik ja küllalt ra n 
ge. Kui komandör kardab kritisee
rida, siis pole ta õige juht. Koman
dör ei tohi näidata kõhklust. Ko
mandör peab olema taktitundeline, 
ta peab avalikult tunnistama oma 
vigu, peab olema hea vestluskaas
lane, hea diplomaat jpm. Need lau
sed ei ole võetud sotsiaalpsühholoo
gia õpikust — kõike seda olen ise 
kogenud. Kas rühma juhtimine on 
töö või kunst, seda ma täpselt ei 
tea. Seda tean kindlalt: kui koman
dör kaotab malevlaste silmis auto
riteedi, siis võib rühmalt oodata ai
nult halba.

Kas EOM-i rühmakomandör võr
reldes EÜE rühmakomandöriga olla 
on raskem või kergem? Kindlasti 
raskem. Kas EOM-i rühmakoman* 
döri suvi võrreldes EÜE rühmako- 
mandöri suvega on huvitavam või 
igavam? Kindlasti huvitavam! Mine 
ja proovi järgmisel suvel sinagi! 
Avastad endas palju huvitavat.  Kui 
sul on vaja sooritada pedagoogiline 
praktika, siis mine pioneerilaagri 
asemel EOM-i. Seal tuleb sul peda- 
googilisi probleeme lahendada roh
kem kui laagris. Pealegi ei taandu  
su pedagoogiline praktika laagri-  
ülemaga jagelemiseks, nagu mõnel 
pool on juhtunud.

. . .  betegevuskonkursil esinemise 
ajal EOM-i parimate rühmade kok
kutulekul Järveotsal Sakla rühma 
komandör Priit  Jõgi tõesti nuttis.- 
Tema rühm tuli Eesti Opilasmaleva
12. töösuve kokkutuleku võitjaks.

RAIMU HANSON

ülikool orienteeruma!
Septembris nelja aasta eest toimusid Kääri

kul teaduskondadevahelised orienteerumisvcist- 
lused. Iga teaduskonna eest võistlesid dekaan 
ja partorg, rektoraati esindasid rektor ja  par
torg. Rajal oli 15 kontrollpunkti,  valikuks aega 
üks tund. Rektor A. Koop läbis selle a jaga
13 KP-d n ing tõusis koos vanushüvitusega esi
kohta jagama. P äras t  võistlust jätkus ametinõu- 
pidamine. Esimeseks küsimuseks oli: «Millal on 
Järgmised orienteerumisvõistlused?»

Järgmine TRÜ töötajate individuaal-võist- 
kondlik orienteerumine toimub pühapäeval, 24. 
septembril Taevaskojas.  Rong läheb Tartust kell 
10.16. Kirjapanek Saesaare klubis lõpeb kell 12. 
Finišis pakutakse teed ja võib saunas käia.

Tagasi saab rongidega kell 19.38 ja 20.54.
Osa võtma kutsutakse kõiki TRÜ töötajaid.
Valikorienteerumiseks on maastikul 12— 15 

kontrollpunkti , aega 1 tund. Tulemuse saab ju 
ba ühe KP läbimisega. KP-d on kantud viie- 
värvilisele kaardile.

Individuaaltulemused selguvad kogutud punk
tide põhjal. Iga KP läbimine annab mehele 4, 
naisele 6 arvestuspunkti,  iga kontrollajast üle
läinud minut ühe miinuspunkti. Vanuse eest 
saavad lisapunkte üle 30-aastased naised ja  üle 
35-aastased mehed, iga vanusepiiri ületava tä is
aasta  eest saadakse 1 punkt.

Kateedrite, laboratooriumide jt. samavaarsete

allüksuste paremuse selgitamisel lähevad arves
se kahe edukama startija  punktid. Allüksuse ju 
hataja startimine annab 2 lisapunkti.

Teaduskondade jt. samaväärsete allüksuste 
arvesse lähevad kahe edukama kateedri (jmt.) 
kogutud punktid. Dekaani, prodekaani ja ame- 
tiühingubüroo esimehe startimine annab ä 3 li
sapunkti.

TRÜ SPARTAKIAAD ORIENTEERUM ISES
toimub neljapäeval, 28. septembril Tallinna
maantee ääres Rähnil. Eribussid viivad starti 
igal täistunnil kell 10— 18 Kingissepa t. 19 
võimla eest

TINGIMUSED. Osa võtma kutsutakse kõiki 
üliõpilasi ja ülikooli töötajaid. Võistkonnaarves- 
tus toimub teaduskondade vahel. Iga osavõtja 
toob 1 punkti, 25 paremat lisapunkte kohtade 
järgi.

Alaks on valikorienteerumine. Rajal 15 kont
rollpunkti, aega 1 tund.

* * *
Ülikooli orienteerumisrühma kutsutakse uusi 

üliõpilasi, kellel on vähemalt II spordijärk ning 
aega ja võimalusi vähemalt kolm korda näda 
las harjutada. Ootame neid kaarditundi, mis 
toimub kolmapäeviti kell 20 Kingissepa t. 19 
aud. 307.

ARNE KIVISTIK

Spordiaasta on alanud
Kõrgkooli spordiaasta sissejuhatuseks oli TRÜ spordiklubi aktiivi 

nõupidamine. Esindajaid tuli kaheksast teaduskonnast, puudusid vaid 
bioloogid-geograafid. Alustuseks oli ju ttu  rahvaspordist.  Dots. Uno 
Sahva rääkis, mis rah vasportlase l  plaanis, ning andis ülevaate juhen
dist. See möödunudaastasega võrreldes suurt muutunud pole, vähene
nud on talispordialade osa. Kinnitati sügissemestri spordiürituste plaan,

Tähelepanuks spordiorganisaatoritele! Teaduskonnad võivad kasu
tada saali. Asjast lähemalt kuulda ning registreerida saab kateedris.

Sportmängude kateedri vanemõpetaja Valter Lenk tegi kokkuvõtte 
möödunud spartakiaadist.  Vaadati läbi ka spartakiaadi juhend ning 
otsustati see põhiosas muutmata jät ta . Sellel aastal on samuti kavas
14 ala, rõhk jääb ikka massilisusele. Hea näide on vctta möödunud 
spartakiaadist,  kus õppejõud tänu rohkele osavõtule kokkuvõttes kõr
gele kohale jõudsid. Sellest järeldub, et spartakiaadil saadab edu tea
duskonda, kus organiseerimistöö hästi laabub. Kokkuvõte tehti TRU 
spordikonkursist, mille arvestuses spordiklubi liikmete arv, osavõtt üli
kooli ja teaduskonna üritustest ja TRÜ spartakiaad. Võitis õigustea
duskond, teiseks tuli bioloogia-geograafia-, kolmandaks m atemaatika
teaduskond. Veel kord tunnistus sellest, et ülikooli sporditöös maksab 
eelkõige massilisus.

Dots. Arnold Vaiksaar käsitles organisatsioonilist tööd. Hiljemalt
5. oktoobriks peab selles osas kord majas olema: esmakursuslaste! 
spordiorganisaatorid valitud, ülejäänutel vajaduse korral ümbervalimi
sed tehtud. 1. novembriks peaksid kõik esmakursuslased TRÜ spordi
klubi liikmed olema. Teaduskondadel tuleb spordiaastaks koostada plaa
nid. Prodekaanidele on palve, et sporditööd arvestataks ka ühiskondlik- 
poüitilise praktika atesteerimisel.

Tänavune TRÜ spartakiaad algab 28. septembril orienteerumisega.
6. ja 7. oktoobril on kavas VTK mitmevõistlus, võrkpaHurid mängivad 
oktoobri keskel. RAIVO LOTT

Naiskoor kutsub
Möödunud tegevusaasta  oli TRÜ 

naiskoorile sündmusrohke. Kontser
did kodulinnas Tartus, Haapsalus, 
Vigalas ja Märjamaal, pikk põnev 
laulureis Siberisse, laulupäevad Int- 
sikurmus ja Viljandis ning tudengi- 
kooride, -orkestrite, - tantsuansam b
lite suurpidu Vilniuses jäävad ere
damatena meelde. Nääri- ja  vastla- 
peod koos Tartu Akadeemilise 
Meeskooriga, laululaagrid, kohvi-ja 
teeõhtud — kõik see on juba tr a 
ditsiooniline, ent ometi igal aastal 
millegi poolest uus ja haarav. Eriti 
sellepärast,  et uued tegijad asja 
juures.

Naistudeng! Tule, löö kaasa! Di
rigendid Vaike Uibopuu, Ene Ahven 
ja Kadri Leppoja ning kogu koor 
ootavad septembrikuu jooksul neid, 
kel kõige eespool loetletu kõrval ka 
laulmise vastu huvi. Proovid toimu
vad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 
18.05 aulas või ph. 139. Kohtumi
seni!

TRIINU POOLAK

Laupäeval, 16. septembril kl. 21 
puhkeõhtu EOE-78 välisrühmade 
liikmeilt (memuaarid, disko).

Filmiklubi
liikmete registreerimine ja vas tu 
võtmine toimub kolmapäeval, 20. 
septembril ja  neljapäeval, 21. sep
tembril kl. 18.30—20 ph. aud. 127. 
Kaasa võtta 6 rubla ja  kaks pilti 
3X4.

T O I M E T A J A  V. S O O T A K

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкоме Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükke 
Tartu. С'Чкоо j 17 19 111 f к ikr. jrabr4 
hind 2 kop. Teil. nr. 4107. МБ-05819.
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Komsomoli juube
lile pühendatud 

mälumäng
«Kom som ol, ülikool ja tänapäev*  
peetakse kõigi teaduskondade 5-liik-

m eliste võistkondade vahel. Eelvoor 
toimub 15., poolfinaal 22. ja finaal
29. oktoobril — Leninliku Komso
moli sünnipäeval. Küsimusi esita 
takse eelvoorus 3 x 6 , poolfinaalis  
3 x 7  ja finaalis 3 x 8  m älum ängu  
pealkirjas toodud ainevaldkondades.

M ängu eelvoorust võtab osa  10 
võistkonda. Kuuest poolfinaali pää

senust se lg itatak se kolm finalisti ja 

pannakse paika lõplik järjestus. Pa

rimaid võistkondi prem eeritakse tu

rism i- ja puhketuusikutega NSV  
Liidu piires.

V õistlejate nimekirjad palutakse  
tuua ELKNÜ TRÜ kom iteešse ase- 
sekretäri M. Kallioni kätte hiljem alt
3. oktoobriks.

Loodame, et kõik teaduskonnad  
saadavad om a esinduse meie polii
tilise  noorsoo-organisatsiooni juu- 
beliüritusele.

Jõudu ja jaksu teadm iste ja info  
kogum iseks ning talletam iseks.

O rganiseerim iskom itee

Komsomoli
kroonika

^ 1 9 .  septembril toim us kom so
m olikom itee istung, kus arutati or
gan isatsioon ilisi küsim usi. Seoses  
tööleasum isega EKP Keskkomitee 
välissidem ete osakonnas vabastati 
ELKNÜ TRÜ kom itee sekretäri ko
hustustest Kalle Liiv. K ülalistena  
viib isid  koosolekul ELKNÜ Tartu 
Linnakom itee esim ene sekretär 
Andres Raa, EKP TRÜ kom itee  
sekretäri asetäitja  Lembit Kiik ja 
teadusprorektor Herbert M etsa.

A. Raa andis ülikoolile üle ELKNÜ  
Keskkomitee rändvim pli, m is saadi 
heade tulem uste eest kõrgkoolide- 
vahelises sotsia listlik us võistluses.

K. Liivi tänati tehtud suure töö  
eest ülikooli kom som olielu arenda
m isel. V äljapaistvat kom som olite- 
gevust hinnati ELKNÜ Tartu Lin
nakom itee aukirjaga, TRÜ rekto
raadi ja EKP TRÜ kom itee aukir
jaga, sam uti m älestusesem etega.

*  ÜLK NÜ -sse võeti 
M oggom  (kehak. IV k.).

Urmas

Ajaga on imelikud lood. Sinna, 
sekundite ja  minutite tagasivaate- 
peeglisse pilku heites tundub läbi- 
tu  imelühikese hetkena, tunnid ja 
päevad taanduvad, sõelale sades- 
tub vaid see, mille väärtus  oma 
aiapiir ist üle ulatub. See karm v a 
lik laseb nii mõndagi lootusetult 
unustusse vajuda. Hetki, mis mo
mendil määravaina tunduvad, võib 
aja kohus eimillekski tunnistada. 
Aga sellise taandamiste  ja unusta- 
miste summa annab teravate kon
tuuridega minevikupildi, milles

kristallselged piirjooned oma aega, 
tõsi küll, juba hetke väärtuses, edasi 
kannavad.

Viitkümmend aas ta t  säärasest aja 
lõpmatusest üles otsida ning sellest 
ju ttu  teha tunduks naeruväärsena, 
kui ei oskaks hinnata tehtu vää r
tust, edaspidist mõju järgnevaile 
hetkedele aja voolus. Seepärast 
saab ka see pool sajandit,  mille 
sisse mahuvad ülikooli kehakultuuri
teaduskonna sünd, noorus- ja  küp- 
susaastad, aja palge ees väärilise 
hinde.

Viiskümmend aas ta t  on ta as tu 
nud hetkena. 1928 ja  15. september 
tähistavad aas ta t  ja  päeva, mil Tar
tu ülikooli ars titeaduskonna juures 
avati kehakultuuri instituut. Alus
tanuid oli siis 46. Algusraskused 
ja võib-olla ka algatuse sobimatus 
a jaga  andsid 15 aasta  jooksul 
(1928— 1942) vaid kaks lendu. Lõ
petajaid arvati kokku 63.

17. november 1944 kuulutas TRÜ 
kehakultuuriteaduskonna uuestisün
di. Tolle algusperioodi raskused 
sünnitasid pigem trotsi ja tahet 
a jas t üle olla. Tol aastal võttis üli
kool vastu 50 tundengit.  1945. a a s 
tal oli kehalise kasvatuse instituu
dis, mis samal aastal kehakultuu
riteaduskonnaks ümber nimetati,

juba 102 üliõpilast, 6 kateedrit ja
21 õppejõudu.

Ent ainult arvud ja nendega 
seostatud faktid ei ütle veel poolt
ki seda, mis oli. Algusaastatel, mil 
Tartu ahervaremetes, tuli õppehoo
ned ja spordiehitised peaaegu omal 
jõul üles ehitada. Aeg nõudis ju l
gust ja  pealehakkamist n ing  seda 
jätkus, ega muidu poleks ju s a a 
dudki.

Need 50 aas ta t  aja voolust on 
lahutamatult seotud eesti spordiga. 
Sõjajärgsest 31 lennust on diplo
mi saanud 1225 üliõpilast. 65 vi
listlasel on teenelise aunimetus. 
Valter Kalam, Evald Kree, Fred 
Kudu, Ilmar Kullam on NSV Liidu 
teenelised treenerid, Heino Lipp, 
Maret-Mai Višnjova ja Ilmar Kul
lam on NSV Liidu teenelised meis
tersportlased.

Et teaduskonna lõpetanud ka 
muudel elualadel tunnustatud on, 
seda näitavad 46 vilistlase teadus
likud kraadid.

Hetkena möödunud poolele sa 
jandile saab anda hinnangu ja  see 
sõltub jäljest,  mille see 50 aastat 
töid-tegemisi on jätnud.

RAIVO LOTT 
■ш и п и т  и гни inrrmr— t ~

Reedel oli aulas kehakultuuriteaduskonna 50. aastapäevale pühen
datud aktus. A vasõnad ütles rektor Arnold Koop, seejärel anti sõna  
prodekaan Valter Lengile, kes peatus läbikäidud poolel sajandil, õ n 
nitlusi laususid KKEH m inistri asetäitja Heimar Perem ees, spordiko
m itee esim ees Juhan Unger, spordiühingute «Kalev», «Dünam o» ja 
«Jõud» esindajad. Aukirja Fred Kudule annab üle Juhan Unger.

JÜRI LAANE foto

Need pildid siin on teinud m ate
m aatikateaduskonna III kursuse  
üliõpilane ÜLAR LOOLAID läinud

laupäeval Vara sovhoosis. N ädala
vahetusel olid vä ljas kõik teadus
konna kolm andad kursused.

Tänaseks on sovhoose-kolhoose  
abistam a läinud peale II kursuste, 
kes juba kuu a lgu sest saadik ma-

jandeis, ka suurem osa  ülejäänud  
kursusi.

Rektor õnnitles
70. sünnipäeva puhul üldfüüsika ka
teedri dotsenti HERMAN MÜRKI 
ja operatiivkirurgia, topograafilise  
anatoom ia ja ortopeedia kateedri 
dotsenti VEINART PÕKKI, 60. sün
nipäeva puhul aeroionisatsiooni ja 
elektroaerosoolide laboratoorium i 
vanem inseneri HILLAR UI BOT ja 
lukksepp-sanitaartehnikut JOHAN
NES KIVI ning 50. sünnipäeva pu
hul teadusliku kom m unism i kateed
ri dotsenti MEETA M URDI, võim 
lem ise kateedri laboranti HELGA 
UI ВОТ, füüsilise geograafia  ka
teedri vanem laboranti ILJA KALA, 
füüsilise geograafia  kateedri dot
senti AGU KONGOT, eksperim en
taalfüüsika õppelaboratoorium i 
m eistrit REGINA NEUM ANNI ja 
anorgaanilise keem ia kateedri v a 
nem teadurit ALEKSEI M AŠIRIN1T. 
Rektor tänab juubilare hoolsa töö  
eest n ing soovib edukat jätku.

Tänu
Rektor tänab eeskujuliku töö eest 

ja seoses 25 aasta  tööjuubeliga  
TRÜ-s geo loog ia  kateedri dotsenti 
ASTA O RASPÕ LDU, avaldab tä
nu professor ELMAR VASARALE  
kauaaegse prodekaani kohuse tä it
m ise eest n ing seoses pensionile  
m inem isega loogika ja psühholoo
g ia  kateedri dotsendile A N DRES  
PÄRLILE. A norgaanilise keem ia 
kateedri kolloidkeem ia labori re
konstrueerim ise eest tänab rektor 
HUGO JEN TSO N I, HARRY KRU- 
SEN BERG I, HEINO PAAROPIT ja 
EVALD TAMME.
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Üliõpilaste teadustöö käik on 

jõudnud meieni kroonikate nappu
se, kuid võistlustööde külluse ning 
kasvandike teenekusena.

Selle tegevuse lätted  on 1805. aas tas, 
mil Leonhard Girgensohn avaldas oma 
ladinakeelse auhinnatöö soojuse tekki
misest loom organism ides. Auhinnatööde 
kirjutam ine jäi peam iseks ja  vahel aln-

õpilaste auhinnatööde korraldam ise ju 
hend. 1946. aasta l valm is 10 üliõpilaste 
auhlnnatööd (neist 4 arstiteaduslikku: 
autorid  E. Vagane, H. Pihl, S. Sibul, 
H. Sild).

1945/46. õppeaastal tegu tses ülikoolis
12 üliõpilaste teaduslikku ringi, 1946/47. 
— 19. E lujõulisem ad olid patoloogilise 
anatoom ia ja  teaduskonnakirurgia  ring .

TRÜ ü liõp ilaste  Teaduslik Ühing 
loodi 20. veebruaril 1948 õpetatud  
nõukogu otsu sega . Samal päeval 
moodustati 11-liikmeline organisee
rimiskomitee, kuhu kuulusid esime- 
hena H. Kadastik, vastu tava sekre
tär ina  A. Lenzner, K. Aru (koik 
kolm arstiteaduskonna üliõpilased),
E. Prink, M. Lõhmus, V. Soosaar, 
H. Õiglane, L. Juhans, H. Sarv, U. 
Kaldre, A. Siive. õpe ta tud  nõukogu

heks Ü. Vaivere, vastu tavaks sek
retäriks T. Zdanko. Esimesed r in 
gid olid patoloogilise anatoomia, 
teaduskonnakirurgia, teaduskonna 
sisehaiguste, farmakoloogia, füsio
loogia, mikrobioloogia, patofüsio- 
loogia ja  hügieeni ring. Märtsi lõ
pul tegutses juba 13 ringi.

I TRÜ ÜTÜ teadusliku konve
rentsi meditsiinisektsioon töötas 5. 
ja  7. mail 1948. aastal Uue A na
toomikumi ringauditooriumis. Sekt
siooni tööd juhendas dots. K. Kõr
ge. Ettekandeid oli 6 (S. Koppel, 
A. Chevalier, J. Keering, H. Pihl, 
S. Lagastik, A. Lenzner). Konve
rentside traditsioon on püsinud tä-

Viimastel aastatel on ÜTÜ tähen
dus senisest veelgi suurem olnud, 
kui arvestada neid nõudeid, mida 
on püstitanud uute arstide põlv
konna kasvatamisele meie partei ja  
valitsus n ing püstitab iga päev elu 
ise.

P raegu  töötab meie teaduskon
nas 24 ÜTÜ ringi, järelikult ei sõi
tu teaduskonna ÜTÜ tegevus üksi
kute üliõpilaste panusest,  vaid tu 
dengite sihipärasest kollektiivsest 
tegevusest. Võrreldes ainuüksi kol
me viimase aasta tulemusi, näeme 
m ärgatavaid  nihkeid. 1976. aasta 
üliõpilaskonverentsil tehti 159 ette
kannet, möödunud aastal oli see 
arv juba 196. Sel kevadel ÜTÜ 30. 
aastapäevale pühendatud konve-

Arsti
teaduskond

1977. aasta  kevadel olid huviorbii
dis prostaglandiinid, sama aasta  
sügisel oli üritus pühendatud psüh
hooside tähendusele erineva profii
liga kliinikutes, tänavu kevadel 
olid päevakorras arstliku deonto- 
loogia probleemid. Selliseid ettevõt
misi tahame jätkata.

Viimastel aastatel on muutunud 
tihedamaks kontaktid teiste medit
siiniliste kõrgkoolide üliõpilastega, 
eriti Riia ja Kaunase meditsiiniins-

SISSEVAADE AJALUKKU VIIMASED AASTAD
saks üliõpilaste teadustöö vormiks kuni 
ÜTÜ asutam iseni, h aara tes vald ah ta 
kest osa Tartu tudengkonnast. Selle 
tegevuse intensiivsus ning tase  sõltus 
enam asti ka teedrijuhata ja te  perspektiivi
tundest. A jalugu kipub aga  kiirelt v a 
nanem a ning suurem  osa tänaseni sä ili
nust puudutab sõ ja jä rg se t tegevust.

On teada, et 8 . juun il 1945. aastal 
võeti TRÜ Ajutises Nõukogus vastu  üli-

^  ÜTÜ delegatsioon  eesotsas  
nõukogu esim ehe Jüri Terasega

esindajaks selle komitee juures oli 
õigusteaduskonna dekaan dots. E. 
Talvik. 21. veebruaril 1948 toimus 
üliõpilasmajas üliõpilasaktiivi koos
olek, kus selgitati ÜTÜ olemust 
ning kuulutati välja vastuvõtt 
ühingusse. Semestri lõpuks oli 42 
ringi rohkem kui 400 üliõpilasega. 
Tänu organiseerimiskomitee vilkale 
tegevusele peeti 3.—9. maini 1948 
I TRÜ ÜTÜ konverents. 1948. a a s 
tal valmis 29 auhinnatööd (neist 6 
arstiteaduslikku). Suvel korraldas 
ÜTÜ nõukogu ametiühingu kaas
abil 11 üliõpilasekskursiooni. Käidi 
nii koduvabariigis kui ka kaugemal 
(Leningradis , Moskvas). Seega oli 
1948. aasta sügiseks loodud uus 
elujõuline üliõpilasühing.

3. novembril 1948 valiti  ÜTÜ 
üldkoosolekul 15-liikmeline TRÜ 
ÜTÜ nõukogu ja  5-liikmeline re
visjonikomisjon. Esimeseks esime
heks sai arstiteaduskonna üliõpila
ne Heiti Kadastik. ÜTÜ oli kõiki 
juriidilise isiku õigusi omav o rg a 
nisatsioon, kes pidi vastavalt eel
arvele end ise majandama. 16. no
vembril 1948 ilmunud NSVL kõr

il gema hariduse ministri käskkirja 
i  nr. 1626 järg i kaotas ÜTÜ juriidi- 
i  lise isiku õigused n ing tema ma- 
Ц jandusmured jäid kateedrite kanda. 

Sama käskkirja alusel saadeti laia
li ÜTÜ revisjonikomisjon. Oma 
struktuurilt on ÜTÜ jäänud  sellest 
a jas t põhiliselt muutumatuks.

Arstiteaduskonna ÜTÜ nõukogu
1949. aastal ekskursiooni! Lenin- valiti 1948, aasta m ärtsis. Nõukogu 
gradis. esim eheks sai J. Teras, aseesime-

nasem.
Kuni 1950. aastani kir jutati au- 

hinnatöid avalikult väljakuulu ta
tud teemadel. Need esitati märksõ
nade all ja  neid hindas retsensioo- 
nikomisjon. P ä ras t  1950. aasta t  
võib töid esitada ka teistel teema
del.

J. Terase järel on arstiteaduskonna 
ÜTÜ nõukogu esimeesteks olnud jä rg 
mised üliõpilased ja  õppejõud: T. 2dan- 
ko (1950), B. Rubinstein (1951), E. Väärt 
(1952), H. Hanson (1953), H. Kahn 
(1954), R. Vaik (1955), O. Maimets 
(1956), L. Tähepõld (1957). E. Türi 
(1958), M. Mägi (1959), M. Sikk (1960— 
1961), A. Kalllkorm (1962-1963), T. Velg- 
re (1964—1965). A. Lipoing (1966—1967), 
L. Mehllane (1968), M. Tüvel (1969— 
1972), P. Dmitriev (1973), T. Kanarik 
(1974), A. Mehik (1975), E. Vasar (a la 
tes 1976. a .). Nõukogu on alati olnud 
tihedas koostöös juhendavate  õppejõu
dudega. A lgaastail olid lühendajateks 
dots. K. Kõrge ja  dots. V. Savi. See
järel juhendas nõukogu üle kümne aas
ta  dots. E. Raudam, alates 1963. aa s tast 
jä tk as juhendam ist dots. K. Põder. 1975. 
aastal võttis prof. K. Põdra töö järje  üle 
dots. E. Türi.

Andes hinnangut senisele tege
vusele, võib tõdeda, et ÜTÜ toime 
meditsiini arengusse avaldub lõpli
kul kujul kasvandike tegevuses. 
Olgu siinkohal nimetatud mõned 
ÜTÜ aktivistidest sirgunud medit
siinidoktorid: L. Allikmets, Ü. 
Arend, K. Gross, A. Lenzner, R. 
Looga, L. Päi, V. Rätsep, V. Salu
pere, E. Sepp, J. Teras, L. Tähe
põld, E, Tünder, E. Vasar jt. Tu
dengitest on saanud juhendajad. 
Areng jätkub.

SERGEI NAZARENKO, 
ravi V k.

rentsist võttis osa peaaegu 1000 
üliõpilast ja õppejõudu ning ette
kandeid oli 248. Konverentsi ja 
võistlustööde materjalide põhjal on 
ilmunud 2 kogumikku ning kolmas 
on trükkimisküps. Võistlustööde 
arv kasvas teaduskonnas vaadelda
val perioodil 106-st 143-ni, kusjuu
res uurimuslike tööde osas oli ju u r
dekasv 60-st 77-ni. Veel 10— 15 
aasta t  tagas i oli päris loomulik, et 
teaduskonna üliõpilased kirjutasid 
õppeaasta jooksul 15—20 võistlus
tööd. Viimastel aastatel on kasva
nud ka üliõpilastööde kvaliteet, 
vabariiklikult konverentsilt saime 
möödunud aastal 14 autasu. Kahel 
viimasel aastal on üleliidulistelt 
konkurssidelt saadud 1 medal ja  5 
diplomit. Eriti hea taseme poolest 
on silma paistnud A. Arro, M. Gusi 
ja  T. Asseri võistlustööd.

Heaks traditsiooniks on ringide- 
vaheliste ürituste korraldamine vä
ga erinevates vormides, näiteks 
ekskursioonidena, ringi kuuluvate 
kuuenda kursuse üliõpilaste ä ra saa t
mise õhtutena jne. Eriti on selles 
osas silma paistnud psühhiaatria-, 
neuroloogia-, teaduskonnakirurgia, 
farmakoloogia- jt. ringid. ÜTÜ nõu
kogu eestvedamisel on toimunud 
kolm teaduskonnasisest üritust,

tituudiga. Igal aastal on meie üli
õpilased võtnud osa teaduskonve
rentsidest Riias ja Kaunases ning 
vastupidi.

ÜTÜ nõukogu on kahel viimasel 
aastal töötanud õppeaasta algul 
koostatud plaani järgi.  Selle koos
tamisel on arvestatud neid prob
leeme, mis aasta  jooksul tuleb la 
hendada. Tänu sellisele plaanipära- 
susele on paranenud ÜTÜ tegevus 
ja on õnnestunud lahendada m it
meidki küsimusi senisest operatiiv
semalt. Nõukogu liikmetest on eriti 
silma paistnud T. Asser, M. Gus, 
A. Paapstel ja  A. Arro.

Meie teaduskonna ÜTÜ ringid 
võtavad aktiivselt osa keskkooliõpi
laste noorte meedikute ringi ju 
hendamisest. Kahjuks ei ole senini 
sellealast sta tistikat tehtud, kuid 
ilmselt tuleb niisugune tegevus ka
suks ka kutsesuunitlusele, paraneb 
noorte üliõpilaste adapteerumine 
kõrgkooliga ja  lülitutakse varem 
ka ÜTÜ tegevusse.

EERO VASAR, 
arstiteaduskonna ÜTÜ nõukogu 

esimees, 
ravi VI k.

NEUROLOOGIAR1NG

T E E ME  

T E A D U S T
(Algus eelmises lehes)

VE NE KIRJANDUSE RING

töötab vene kirjanduse kateedri 
juures. Et juhendajad on sellest 
kateedrist, siis on ringi tegevus 
kateedri spetsiifikale vastav. Rin
gis arutamisel olnud probleemid on 
tihti jõudnud väljapoole vene kir
janduse piire. Lahendust on otsitud 
hoopis kaugelt, mindud ka kultuu
riajaloo sügavustesse.

Töö temaatika kujundamisel on 
arvestatud üliõpilaste huve ja e tte
panekuid. Tulemused, mis jõuavad 
ettekannete, dispuutide, arutelude 
ja seminaride kaudu kõigi ringi 
liikmete pilgu alt läbi käia ja saa 
vad kaasa nende täiendused ja pa
randused, pole laita.

1977. aastal sai r ing  juurde 
täiendavad sektsioonid: metodo
loogia ja semasioloogia.

Omanäolisteks on kujunenud 
iga-aastased kevadised teaduskon
verentsid. Lisaks ringi liikmete esi
nemistele on konverentsidel sõna 
sekka öelnud ka külalised Lenin
gradi ja  Moskva RO-st, Voronežist, 
Donetskist jm.

SAKSA KEELE RING

Teadustöö kõrval pööratakse 
siin erilist tähelepanu keeleoskuse 
süvendamisele. Erinevalt inglise 
keele ringist uuritakse ka saksa 
keelt rääkivate maade ajalugu, 
tutvutakse geograafia, m ajandusli
ku ja poliitilise olukorra ning kul
tuuriga.

Peetakse huvipakkuvaid vestlusi, 
õhtuid. Kõige aktiivsemad on ol
nud neid korraldama V kursuse 
üliõpilased, kes räägivad vahetuid 
muljeid keelepraktikast Saksa 
DV-s.

VENE KEELE RING

K õige väiksem aarvulisem  ring, 
kuid just siin  näib paistvat võim a
lus tegelda kitsam a teem aderingi

ga. Ja seda põhjalikumalt.
Töövormid on analoogilised ees

pool toodud ringide omadega. 
Vaadeldakse vastava ala kirjutisi, 
uurimusi, teaduslikke töid. Palju 
tõlgitakse materjale referaatide 
jaoks võõrkeeltest (inglise, saksa, 
rootsi jt .). Keeleprobleemid on aru
tusel ringi konverentsidel. Koge
musi vahetatakse kolleegidega Le
ningradist, Moskvast, Voronežist 
jm.

ING LISE KEELE RING

Selle ringi kohta võiks öelda — 
staažikas. Ligi kolm aastakümmet 
on siin esimesi samme teel teadus
se astunud inglise keele osakonna 
tudengid.

Et siin pole keele ja  kirjanduse 
ringi eraldi, siis püütakse nii ühe 
kui teise valdkonna probleeme kä
sitleda erinevatel koosolekutel. See 
võimaldab käsitletavaisse küsimus
tesse enam süveneda.

Paremini on töötanud kirjandus- 
sektsioon. Esinema on kutsutud 
teiste kõrgkoolide õppejõude (prof. 
J. Kovaljov ja  prof. N. Diakonova 
Leningradi RÜ-st, dots. T. Zalite 
ja R. Abeltina Läti RÜ-st jt.) , kel
le loengud on alati huvitavad ol
nud. Ringi liikmed on esinenud ka 
väljaspool meie ülikooli.

2UR NALISTIK A RIN G

Üle pika aja puhuti ringile uues
ti hing sisse eelmisel õppeaastal, 
sest erialana hakati žurnalistikat 
alates I kursusest õpetama alles 
1976. aastal.

Töö toimub neljas eri sektsioo
nis. Ajakirjanduse a jalugu uurivad 
tudengid prof. J. Peegli käe all. 
Psühholoogiasektsioon, mis tegu t
seb dots. kt. P. Vihalemma juhen
damisel, õpib muuhulgas tundma 
psühholoogilisi teste (ja nende abil 
iseennast) . Sotsioloogiasektsioonis 
on nõu- ja suunaandjaks dots. kt. 
M. Lauristin, õp itakse tundma a u 
ditooriumi uurimist, tutvutakse so t
sioloogiliste uurimustega. Sektsioo
nis käsitletakse ka kirjanduse ja  
kunsti probleeme — sotsioloogili
sest aspektist. Televisiooniauditoo- 
riumi uurimist juhendab H. Sein.

Filoloogia- 
teaduskond

O peratiivse ajakirjanduse analüüsi
teeb koos tudengitega vanemõpetaja 
M. Kubo. Maailma sündmustega 
kursis olla — see on ju ajakirjaniku 
töös vajalik ja  möödapääsmatu.

Üldkoosolekuid korraldavad kor
damööda kõik sektsioonid. See on 
osalt nagu aruanne sektsiooni 
tööst, kuid sektsioonidel on ka ko
gu ringi jaoks alati varuks mõni 
üllatus huvitava katse või uurimis
töös leitud seiga näol. Üldkoosole
kute päevakorda kuulub ka üle
vaade žurnalistikaringi liikmete 
loomingust, ülesastumistest a jakir
janduses. Tavaliselt kujuneb see 
üpris põhjalikuks analüüsiks, mis 
annab ainet nii aruteluks kui krii
tikaks. Põnevad on ka «käkerdaja- 
te» etteastumised.

Kui teistel ringidel ei ole kindlat 
liikmeskonda, siis igal žurnalist ika
ringi liikmel on kindlad kohustu
sed ja ülesanded. Kuidas saada 
selle ringi liikmeks, kui ei õpita 
just a jakirjandust? Oma sügavat 
huvi žurnalistika vastu tuleb kõige
pealt kinnitada. Mõne sektsiooni 
tööst peab pidevalt osa võtma ja 
esinema koosolekul ettekandega. 
Alles seejärel otsustatakse, kas 
li ikmekandidaat võib end lugeda 
ringi võrdõiguslikuks liikmeks või 
mitte.

UUS TÖÖAASTA ON ALANUD

Õppeaasta algusega saavad töö- 
hoo uuesti sisse ka filoloogiatea
duskonnas tegutsevad ÜTÜ ringid. 
Ehk tuleb alanud üliõpilasteadus- 
aasta  tõhusam kui eelmine? See on
minu, see on sinu, see on meie te 
ha!

VALLI VOOR

kuulub arstiteaduskonna ÜTÜ va
nimate ja traditsioonikamate hulka. 
Sel õppeaastal kogunevad nii prae
gused liikmed kui ka vilistlaspere 
tähistamaks ringi 30. aastapäeva.

Ringi põhijuhendajaks on kogu aeg 
olnud professor Ernst Raudam, asu ta jad  
ja  esimesed vanem ad H. Tulmln ja  
H. Saar töötavad Tartu Kliinilise H aig
la neuroloogiaosakonnas arstidena, 
sam a haig la  peaarst L. Karu k irju tas 
koos A. A rrakuga neuroloogiarlngi liik
m ena võistlustöö, m ida hinnati üleliidu
lisel konkursil m edaliga. Tartu Linna 
Polikliiniku neuroloogiaosakonna juha- 
ta ia  R. Põllum aa oli esimene, kelle neu- 
roloogiaringls valm inud võistlustöö tõi 
arstiteaduskonnale üliõpilastööde üle
liidulise konkursi m edali.

Neist näidetest selgub, et neuro- 
loogiaringi praegune koosseis te
gutseb ringi tegevust mõistvas ja 
toetavas miljöös, mis paneb neile 
kohustuse väärikalt jä tkata  tööd 
vabariigi neuroloogide taimelava
na. Seda on praegused ringi liik
med ka suutnud. Tänavu valmis 6 
võistlustööd, ringivanemale Too
mas Asserile oli tänavune töö juba 
teine. Peaaegu kõik tööd suunati 
edasi kas üleliidulisele või vabariik
likule konkursile.

Üliõpilaste uurimistööd on alati 
seotud kateedri ja  kliiniku ak tuaa l
sete probleemidega, mistõttu en a 

mik neist pole jäänud «näpuharju- 
tuseks».

Neuroloogiaringi traditsioonide 
hulka on kuulunud baashaigla a rs
tide vaheline tihe seos ja  praktiliste 
oskuste omandamine vabadel tu n 
didel vanemate kolleegide «sellide
na». Tõsi küll, viimastel aastatel 
on see traditsioon muutunud õppe
plaanide ja üliõpilaste vaba aja 
nappuse tõttu nõrgemaks. Kuid 
jus t need üliõpilased, kes seda t r a 
ditsiooni jä tkavad, on olnud aktiiv
semad uurimistöös ja ürituste k o r
raldamisel. Peale tavaliste regu
laarsete koosolekute (referaatide ja  
haige demonstratsiooniga) tähis
tab ring  oma aastapäeva igal aas 
tal pidulikult kohvilauas, kevaditi 
saadab pidulikult ära lõpetajaid, 
andes neile neuroloogi haamri. 
Juubeliaastapäevade puhul on toi
munud teaduskonverentsid, kus e t
tekannetega esinevad nii ringi 
praegused liikmed kui ka vil is tla
sed. On loodud sõprussidemed Riia 
ja Kaunase meditsiiniinstituutide 
sõsarringidega.

Dotsent MATT MÄGI, 
arstiteaduskonna ÜTÜ nõukogu 

esimees 1959. aastal 
(Järgneb)

I S i f t l t  
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& Lõpetajad, neuroloogiarlngi liikmed 1954. aasta kevadel koos 
dots. Ernst Raudam iga.



Arnold
Kreis 80

Histoloogiakateedri «raudvara> 
Arnold Kreis tähistas järjekordset 
juubelit, seekord 80. sünnipäeva. 
Pikaajalise (alates 1940. aastast 
TRÜ-s) ja kohusetruu töö eest päl
vis väsimatu töömees Eesti NSV 
Kõrgema ja Keskerihariduse Minis
teeriumi, samuti TRÜ ametiühingu
komitee (juubilar on ametiühingu 
laekurina töötanud sõjaaegsetest 
aastates t alates siiani) a u k i r j a ,  
arstiteaduskonna dekanaadi ja  ühis
kondlike organisatsioonide esindaja
te õnnitlused. Tervis on A. Kreisil 
hea, töötahe samuti. Kirgliku jah i
mehena väidab: «Ei viitsi enam 
metsa minna, las lähevad noore
mad. Aga vahest ikki, kuda sa mui
du saad!»

Neljapäeva pärastlõunal viibis 
Arnold Kreis töökaaslaste ja lähe
mate tu ttavatega kohviku piljardi
saalis, heietati mõtteid möödunust 
(kadunud professor Aunapi aega 
dest) ja muust. Tublile töömehele 
sooviti jä tkuvat energiat ja  tuge
vat tervist veel pikaks ajaks.

ÜLO HUSSAR

Arved  
Jents 50

19. augustil möödus 50 aastat 
dotsent Arved Jentsi sünnist ja  25 
aas ta t  töötamisest otorinolarüngo- 
loogia kateedris ning Tartu Kliini
lise Haigla kõrva-nina-kurguosa- 
konnas.

Arved Jents sündis Paide linnas 
teenistuja perekonnas. P ä ras t  Paide 
Keskkooli lõpetamist astus ta 
1947. aasta l TRÜ arstiteaduskonda, 
mille lõpetas aastal 1953. Määra- 
miskomisjon suunas A. Jentsi tööle 
TRÜ otorinolarüngoloogia kateed
risse, kus ta on töötanud vanem
laborandina, assistendina ja 1973. 
aas tas t  dotsendi kt-na, 1976. aastal 
anti A. Jentsile dotsendi kutse. 
1967. aastal kaitses ta  Tartus kandi
daadiväitekirja teemal «Eksperimen
taalseid ja kliinilisi vaatlusi aero
soolide ja elektroaerosoolide toime 
kohta». 1967. aastast  kuulub 
A. Jents NLKP ridadesse. A. Jentsi 
sulest on ilmunud trükis ligi 70 tea

duslikku artiklit ja  õppe-metoodilist 
tööd. Uurimistöös on tema huviob
jektiks inhalatsioonravi küsimused, 
tihe on koostöö TRÜ füüsikutega 
(J. Reinet, P. Prüller, L. Visnapuu 
jt.).  Koos farmatseutidega on ta 
uurinud ja elektroaerosoolravis ka
sutusele võtnud kummeli eeterlikke 
õlisid sisaldava solubilisaadi vees. 
Seda kasutatakse laialdaselt ülemis
te hingamisteede põletike ravis. P ea
le aerosoolravi on A. Jents tegel
nud ka oma eriala teiste aktuaal
sete probleemidega.

A. Jents on esinenud teaduslike 
ettekannetega üleliidulistel, vaba- 
riikidevahelistel ja kohalikel konve
rentsidel. Tema uurimistöö resul
taate on trükitud mitme rahvusvahe
lise kongressi materjalides (Viinis
1973. ja 1977. aastal Varssavis 
aerosoolidealasel rahvusvahelisel 
kongressil jt.).

A. Jents on korduvalt täiendanud 
oma erialaseid teadmisi ja  pedagoo
gilisi oskusi Moskvas. Ta on juhen
danud ka üliõpilaste teaduslikku 
tööd ÜTÜ otorinolarüngoloogia r in
gis.

A. Jents on aktiivselt osalenud 
ühiskondlikus töös. Ta on töötamid 
agitaatorina, olnud kohalike nõu
kogude valimisjaoskonna komisjoni 
esimees, Punase Risti Seltsi TRÜ 
komitee esimees, ametiühingu rüh- 
maorganisaator, TRÜ ametiühingu
komitee liige, TRÜ korterikomisjoni 
sekretär, ars titeaduskonna partei- 
büroo sekretäri asetäitja rahvakont
rolli ja  organisatsioonilis-metoodi- 
lise töö alal ja  arstiteaduskonna 
parteigrupi organisaator. -Käesole
val aastal oli dots. A. Jents uute 
üliõpilaste vastuvõtukomisjoni vas 
tutav sekretär.

Igapäevases töös on A. Jents ta 
gasihoidlik, tasakaalukas ja  kohu
setundlik n ing lugupeetud patsien
tide, kolleegide ja üliõpilaste poolt.

Soovime juubilarile head tervist, 
raugem atu t indu ja häid kordami
nekuid õppe- ja teaduslikus ning 
arstitöös.

SALME SIBUL

175 AASTAT MAAKEELT ÜLIKOOLI:
24. septembril täitub 175 aasta t  

päevast, kui Aleksander I kirjutas 
alla ülikooli põhikirjale, mille a lu
sel loodi Tartu  ülikoolis eesti ja  
soome keele lektoraat.

Tegelikult hakati õpetama siiski ainult 
eesti keelt, soome keel pidi veel kaua 
oma aega ootama. See oli oluline sünd
mus meie Qlikooli ajaloos, mõjukas te
gur eesti keele teadusliku uurimise aja
loos, märkimist vääriv seik eesti kul
tuuriloos üldse. Ühtlasi sai eesti keel 
sellest momendist esimeseks soome-ugri 
keeleks, mida õpetati ametlikult ka i№  
koolis. Teoks oli saanud kavatsus, mille 
:uured küünivad enam kui kaks safan- 
dit kaugemasse minevikku. Nimelt õpe
tati eesti keelt jesuiitide asutatud tõlki
de seminaris 1585. aastal. Samal aastal 
loodi katoliku kolleegium. Siin õppinud 
rootslastele, poolakatele, leedulastele, 
eestlastele ja teistele oli eesti keel ko
hustuslik õppeaine. Gustav Adolfi käsk- 
kirias. millega 1632. aastal loodi A cade
m ia G ustaviana , märgiti samuti koha
liku keele õpetamise vajadust. Eesti 
keele tegeliku õpetamiseni ametlikus 
korras siiski ei jõutud.

Nii näib olevat täpne lugeda 
päevaks, mil maakeel tungis meie 
ülikooli seinte vahele, 24. septemb
rit 1803. Esimese eesti keele lekto
rina asus ülikoolis sel aastal ame
tisse Friedrich David Lenz, haridu
selt pastor. Lektori ülesanne oli 
praktilise eesti keele õpetamine 
usuteaduskonnas õppivatele m uu
lastele. Grammatika seletamise, 
tõlke- ja ju tustamisharju tustega 
õpetus piirduski. Lenz oli lõuna
eesti kirjakeele pooldaja ja ainult 
seda ka õpetas. Põhiliselt sama 
teed käisid Lenzi esimesed jä rg la 
sed Georg Philipp August Roth 
(lektor 1810— 1817) ja Ludvig Wil
helm Moritz (1817— 1822). Olles 
ise tartu  kirjakeele säili tamise eest 
võitlejad, õpetasid nad siiski para l
leelselt ka põhjaeesti kirjakeelt.

Uut, sisuliselt kõrgetasemelist 
etappi eesti keele lektoraadi töös 
esindavad kolm järgm ist lektorit. 
Need olid Johan Samuel Friedrich 
Boubrig (1826— 1837), Dietrich 
Heinrich Jürgenson (1837— 1841) 
ja Friedrich Robert Faehlmann 
(1842— 1850). Kõik nad ilmutasid 
tõsist teaduslikku huvi eesti keele 
vastu, avaldasid sel alal töid, võt
sid osa võitlusest ühtse rahvus

keele kujundamise eest ja  muist 
progressiivseist rahvuslikest üritu
sist.

Langusperioodiks on peetud Carl 
Mickwitzi lektoritegevust (1851— 
1874). Eesti kultuurilukku on ta  
jä lgi jä tnud peamiselt oma tsenso- 
riametiga, mis tõi kibestumisi tol
leaegsetele kultuuritegelastele, nen
de seas F. R. Kreutzwaldile. Seda 
silmapaistvama sammu edasi, eriti 
teaduslike saavutustega keeleuuri
mises, tegi 1874— 1886 lektorina 
töötanud Mihkel Veske. Tema oli 
esimene keeleteaduse doktori k raa
diga mees sellel ametikohal ja  vas
tav  oli ka tema loengute temaatili
ne haare: peale eesti keele g ram 
matika käsitles ta  läänemeresoome 
keelte võrdlevat grammatikat, ger
maani, balti ja  slaavi laene, soome 
keele g ram m atikat jm. Tema tea
duslikud tööd olid alusepanijad 
eesti keeleteadusele ja  on paljus 
tänapäevani tõsiselt arvestatavad.

M. Veske järg lane  Karl August 
H ermann (lektor 1889— 1908) oli 
samuti keeleteaduse doktor ja  te
ma grammatikaõpikute järg i  o tsus
tades oma aja  kohta tõenäoliselt 
tugev õppejõud, kuigi teadlasena 
ületasid huvialad tihti tema võime
te piirid, mis tõi kaasa päris suu 
ri eksimusi. Tema tööd jä tkas Jaan  
Jõgever, kelle huvid ei olnud nii 
laiahaardelised. Ta piirdus peami
selt eesti keele grammatika, eesti 
kirjanduse ja soome-ugri keeletea
duse õpetamisega. Tema lõpetabki 
eesti keele õpetamise esimese a ja 
järgu, mil see töö oli tervenisti 
ühe lektori teha.

1919. aastal loodi ülikoolis eesti 
keele professuur (vastab üldjoon
tes tänapäeva kateedrile),  millega 
pandi alus ulatuslikuks teadusli
kuks tööks õppetöö kõrval. Aasta  
hiljem asutati Tartu ülikooli juu r
de Akadeemiline Emakeele Selts. 
Koos kateedri õppejõudude ja  üli
õpilastega süveneti murdematerjali
de ja muu keeleteadusele väärtus
liku ainestiku kogumisse ning tea
duslikku läbitöötamisse. Esimese

professorina asus tööle senine lek
tor Jaan  Jõgever, kes töötas sellel 
ametikohal oma surmani 1924. aas 
tal. Sam ast 1919. aastast asus lek
torina tööle Johannes Voldemar 
Veski. 1925. aastal sai professoriks 
Andrus Saareste ja  aasta hiljem 
tuli teise lektorina ametisse Johan
nes Aavik, kes töötas sellel kohal 
1933. aastani.

Nõukogude võimu kehtestamise 
järel kinnitas rahvakomissaride 
nõukogu 9. novembril 1940 ülikoo
li uue põhimääruse, mille alusel 
organisatsiooniliseks põhiüksuseks 
sai kateeder. Eesti keele kateedri 
juhatajaks määrati 26. detsembril 
1940 prof. A. Saareste. 1941. aasta 
kevadsemestril asusid dotsentidena 
tööle J. V. Veski ja  P. Ariste. Põ 
hiliselt niisuguses koosseisus töö
tas kateeder Saksa okupatsioonini.

P äras t  Nõukogude vägede Tar
tusse jõudmist 1944. aasta  sügisel 
asuti uuesti ülikoolis tööd korral
dama. Kodumaalt oli lahkunud 
prof. A. Saareste, samuti sugulas
keelte professorid. Loodi ühine 
eesti keele ja  soome-ugri keelte ka
teeder, mille esialgu moodustasid 
prof. P. Ariste ja dotsendid J. V. 
Veski ning A. Kask. Peagi lisan
dus neile vanemõpetajana P. P a l
meos ja  abipersonal. 1946/47. õp
peaastast hakkasid soome-ugri 
keelte kateeder ja eesti keele ka
teeder jälle tegutsema omaette ük
sustena. Eesti keele kateeder töötas 
esialgu A. Kase, hiljem J. V. Ves
ki juhatusel viimase pensionile mi
nekuni 1956. aastal.  Järgnevad 20 
aastat juhtis kateedri tööd prof. A. 
Kask, päras t seda asus sellele ko
hale prof. H. Rätsep. Tänaseks on 
kateedrist kujunenud 19 õppejõu, 
4 laborandi ja  7 aspirandiga töö
kollektiiv, kes koos soome-ugri 
keelte kateedriga tähistab eesti 
keele ülikooli õppeainete hulka 
jõudmise 175. aastapäeva.

JAAK PEEBO

Tutv ustavat filoloogiateaduskonna 
eelseisvast teaduslikust konverentsist

R egivärsi kadum isega käesoleva  
sajandi a lguseks sai o tsa  ka üks 
olulisi faktoreid paari aastatuhan
de pikkuses perioodis eesti rahva 
vaim se kultuuri ajaloost, jättes jä
relpõlvedele erakordselt väärtusliku  
pärandi kasutada ja uurida. Jah — 
r e g i v ä r s s  oli seostunud rahva  
elu kõigi alade ja kõigi ajajärkude
ga, ülesanne seda huvitavam , aga  
raskem.

TRU filoloogiateaduskond kor
raldabki kõrgkoolidevahelise tea
dusliku konverentsi r e g i v ä r s i  
t e e m a l ,  kus selle  paljutahulise  
ja huvi pakkunud küsim use m õnin
gaid aspekte analüüsitakse. Kahe 
päeva jooksul tulevad arutusele  
järgm ised teem ad. K õigepealt on 
kõne all laulikud kui traditsiooni 
kandjad ja  isikud, kellest lähtub

teksti püsim ine ja m uutused. Ette
kannetega esinevad Kirjandusmuu
seum i töötajad filoloogiakandidaat
O. Kõiva ja osakonnajuhataja E. 
Liiv n ing üliõpilane H. Kriskamägi. 
Siiani veel vähe töödeldud, aga  
tekstiväljaande ettevalm istusjärgus 
peam urdm ist tekitanud tüpologisee- 
rim ise printsiipide küsim usest kõ
neleb prof. E. Laugaste. Regivärsi 
stiil ja struktuur on KKI teaduri
H. Kokamäe, prof. J. P eegli ja va- 
nem laborandi P. H agu n ing va 
nem õpetaja U. K olgi selg itada. 
Ühe lauluala (L aiuse) iseloom usta
m iseks võtab sõna aspirant K. Sal
ve. Rahvam uusika uurim ise uusi
m aist suundadest kõneleb filo loo
giakandidaat 1. Rüütel, ühe om a
pärase regivärsside rühma — kar
jaselaulude — m eloodiate tüpoloo
g ia le  on pühendatud KKI noorem 

teaduri A. Zirgu ettekanne. Regi
värsside kasutam ist rahvaloom in
gus analüüsib prof. K. Muru, reg i
v iisidest m eie heliloojate loom ingu  
alusena teeneline kunstitegelane  
R. R itsing. V iim ase teem aga seos
tub ka kontsert rahvaviisidest 
aulas, m illest osavõtt on vaba. 
Rahvausundi m õistet se lg itab  filo
soofiakandidaat Ü. M atjuse ette
kanne, vadja rahvalaulude epentee- 
si käsitleb prof. P. Ariste.

K onverentsiks valm ib vastava
sisu line näitus TRÜ Teaduslikus 
Raam atukogus, kus esitatakse roh
kesti näiteid ka üliõpilaste töödest 
1945— 1978 nii uurim isel kui ka 
rahvaluule kogum isel. Korraldajad 
ootavad rohket osavõttu  kõigist 
üritustest.

EDUARD LAUGASTE

I^ O ln U S t  Inkunaablitest k , | ^ eV°'5̂ US 1979ШШШШ M i 4 P H H W  kuulutati välja alates 9. iuunist 1978. aastast.

LEO LEESM ENT

Esimesi trükitud raamatuid, mis 
on ilmunud kuni aastani 1500 (kaa
sa arvatud),  nimetatakse ladinapä
raselt inkunaabliteks — hällitrükis- 
teks. E t meieni on neid säilinud ai
nult ligi 40 000 erinevat tiitlit, siis 
peetakse kõiki neid haruldasteks 
raam atuteks — rariteetideks. Meie 
sajandi algul arvati veel, et inku
naableid on alles umbes 20 000. P i
kaajalised kestvad uurimised on näi
danud, et see arv on tegelikult ka
hekordne.

Kahjuks pole kõik hällitrükised, 
mida säilitatakse küll hoolsalt ja 
ettevaatlikult,  defektideta. Mõnel 
puuduvad üksikud lehed, või mis 
veel kurvem, jus t  need lehed, kus 
peaksid leiduma andmed teose väl
jaandmise, autorite ja  aja kohta. 
Köidete lehed on teinekord nummer
damata. Et m äära ta  inkunaabli tõe
lisust, tuleb_vahel teha väsimatut, 
põhjalikku tööd.

Teadusraamatukogudes ja kul-

tuuriasutustes on inkunaablid eri
arvele võetud ja täpselt kirjelda
tud. Raamatukogunduse ajaloo sei
sukohalt on see oluline ja huvitav. 
Hällitrükiste formaat võib olla väga 
erinev, tavaliselt on need suured, 
mõned neist koguni nii s ilmapaist
valt suured, et näivad meile päris 
imelikuna. Inkunaablid on enam as
ti ladinakeelsed. Teadlased on püüd
nud pikema aja vältel koostada kõi
kide maailmas leiduvate inkunaab
lite trükitud üldkatalooge.

Ülikooli teadusraam atukogus lei
dub 47 inkunaablit , mida tähelepan
dava hoolsusega säilitatakse. Siin
sete hällitrükiste seas on paljud teo
loogilise iseloomuga. On ka skolas
tilisi, filosoofilisi, juriidilisi, m ate
maatilisi ja  meditsiinilisi teoseid. 
Tartu ülikooli raam atukogus võib 
näha mahukat väljaannet vanakree
ka filosoofi Aristotelese teostest, mis 
ilmus trükis Veneetsias 1496. aas 
tal. Rooma imperaatori Justinianu- 
se roomaõiguslikud pandektid on 
trükkinud tuntud trükkal Antonius

Koberg Nürnbergis 1482. aastal. 
«Prantsusm aa, Inglismaa ja  teiste 
maade kroonika» ilmus Pariisis 
1495. aastal.  Ligi 300-leheküljeline 
Savonarola polemiseeriv teos foolio- 
suuruses ilmus Veneetsias 1497. 
aastal.  See itaalia haritud munk, 
poeet ja alati polemiseeriv n ing mo
raliseeriv reformaator poodi ja  põ
letati ketserina 23. mail 1498. aas 
tal. Lõpuks mainigem laialt tuntud 
vana ajaarvamise lõpul elanud Roo
ma kuulsat poeeti H ora tiust ehk 
täieliku nimega Quintus Horatius 
Flaccus. Tema Tartus olev teos on 
välja antud Strassburgis 1498. a a s 
tal ja  on il lustreeritud meeldivate 
puulõigetega.

Kes tunneb huvi, võib neid ja  tei
sigi inkunaableid näha ülikooli r a a 
matukogu haruldaste raam atute  ja 
käsikirjade osakonnas.

kuulutati välja alates 9. juunist 1978. aastast.
T õlgim e eesti keelde m aailm a m is tahes keelest ilukirjandust. Proosa

tekstide (novellid , esseed või terviklikud katkendid rom aanist) pikkus 
võib olla  5 — 10 m asinakirjalehekülge (2 in terva lliga ), luuletusi tuleb 
võistlusele esitada  vähem alt kaks n ing ühelt ja sam alt autorilt. Tööd 
ei tohi o lla  eesti keeles trükis varem avaldatud. E sitada tuleb nii ori
ginaal kui tõ lge  kolm es eksem plaris. Prem eerim iseks on ette nähtud  
200 rubla, m ille žürii võib tööde tasem est ja hu lgast lähtudes välja  
jagada  täies suuruses või osa lise lt. Eripreemia on parim ale vahendu
sele NSV Liidu rahvaste kirjandusest.

Osa võivad võtta kõik, kes võ istlu se  väljakuulutam ise hetkel olid või 
alates käesolevast õppeaastast on TRU statsionaarsed või m ittestatsio
naarsed üliõpilased. Tööd tuleb varustada m ärgusõnaga ja pealkirjaga  
«Tõlkevõistlus 1979», lisada suletud ümbrikus tõlkija nimi, teaduskond, 
kursus ja elukoht n ing toim etada hiljem alt 10. veebruariks 1979 aja
lehe «TRÜ» toim etusse.

Zürii, ELKNÜ TRÜ komitee, ajaleht «TRÜ»

Kirjandusvõistlus
TRÜ kom som olikom itee ja ÜTÜ eesti kirjanduse ja  rahvaluule ring  

kuulutasid 21. aprillil välja kirjandusvõistluse. Töid võib esitada kõi
g is  žanreis, nii ilukirjandust kui ka kirjanduskriitikat.

T ähtaeg 15. oktoober 1978 (arvesse  tulevad ka selle  kuupäeva pos
titem pliga saad etised ).

M ärksõnaga varustatud tööd saata  või tuua ajalehe «TRÜ» toi
m etusse (202 400 Tartu, Ülikooli 18— 3 02). Kinnises ümbrikus lisada  
om a nimi, aadress, teaduskond, osakond ja kursus.

Jõudu tööle!



Teater, hola a l t !
Igaühel m eist on m ingil m ääral arenenud kriitiline meel. Et need kriitilise 

m eelega Inimesed organiseeritum ad olekeld, seda ongi ku tsu tud  tegem a ENSV 
Teatriühingu noorte kriitikute sem inar. Teisipäeval koguneski «Vanemuisesse» 
algaja id  teatrikriitikuid . MIS? KUIDAS? MIKS? Seda kasim e nOQd ENSV 
T eatriühingu esimehe a se tä itja lt REET NEIMARIbT.

Mis on se llise  sem inari loom ise põhjuseks?
«Praeguseks on välja kujunenud olukord, kus meie teatrikriitika 

pilt on kesine — aktiivselt kirjutavaid kriitikuid on napilt. Et vähegi 
kindlustada nende juurdekasvu, seda just organisatsioonilises mõttes, 
otsustati luua kriitikaseminar.

Viimasel ajal on paljud noored teatrikriiti liste aru tlustega välja tu l
nud üsna juhuslikult.  Seminari ülesandeks ehk olekski neid koondada. 
Oleme organiseerinud mitmeid teatrikirjandite võistlusi, kuid pärast 
neid pole me suutnud võitjaid edasi töötama panna. Seminar proovib 
seda teha.

Kriitikat kirjutama me noort inimest õpetada ei saa. Selleks peab 
midagi kaasa sündinud olema. Suunata  aga  võime. Ja  suunata  mitte 
niivõrd kirjutamist,  kui just teatrinägemist. Meie eesmärk polegi kõiki
dest seminaristidest teatrikriitikute, vaid eelkõige teatrilähedaste ini
meste kasvatamine.»

Miks just Tartus?
«Tartu kasuks langes otsus eelkõige ülikooli tõttu. Sellepärast,  et 

TRÜ-s õpitakse pliiatsi-paberi tarvitamist (selle kõige loomingulise
mas mõttes) nõudvaid erialasid. Ja  nagu  ma ütlesin, mitte ainult ran 
gelt kriitikuteks, vaid ka toimetustesse on vaja inimesi, kes sügavam alt  
teatri t  tunnevad. Filoloogid tulevaste õpetajatena peaksid koolides 
teatriõpetust jagam a. Eriti oleme aga rõõmsad teiste erialade inimeste 
osavõtu puhul, sest nad võivad teatrit näha hoopis uutest vaatevink
litest.»

M issuguseks kujuneb töö sem inaris?
«Seminaril pole kindlat struktuuri. Võib öelda, et see on elavate 

inimeste elavate kontaktide elav ühisus. Koik oleneb osavõtjate aktiiv
susest ja  tegutsemistahtest. Kui rääkida tegutsemisvormidest,  siis esi
mesel kohal on arutelu (nii kirjalike tööde üle, mida seminarist o sa
võtjad hakkavad kirjutama, kui ka teatrietendustest).  V astavalt v a ja 
dusele korraldame ka loenguid ja kohtumisi-vaidlusi. Täpsemalt kuju
neb kõik välja töö käigus.»

Kes on sem inari juhendajad?
«Esialgu on meid kaks: ENSV Teatriühingu kriitikasektsiooni esi

mees Lilian Vellerand ja  mina. Hiljem loodame seminari ka teisi esi
nejaid (Jaak Allik, Mihkel Mutt jt.).»

Kui mõni noor inim ene veel om a kutsum uses kindel ei olnud, kas ta  
võib ka hiljem  sem inari tulla?

«Tagasi ei saada, kui see huvi muidugi tõsine ja  järjekindel paistab 
olevat. Kuid siis tuleks kaasa võtta mõne teatrietenduse retsensioon 
või mõne teatriprobleemi arutlus.»

VAHUR H. KALMRE

Tõlkekabinet alustab 
tööd

13. septembril toimus TRÜ tõlkekabineti organiseerimiskoosolek, kus 
selgusid esialgsed andmed tõlkeseminarist osa võtta soovivate üliõpi
laste kohta. Neid andmeid aluseks võttes näis kõige otstarbekam ja o 
tada üliõpilased kahte töörühma vastavalt  sellele, milline kahest põhi
lisest võõrkeelest — inglise või saksa — on neile tuttavam. See t ä 
hendaks seda, et suur osa tõlkimisharjutustest toimuks neist keelist. 
Sealjuures võiksid kõigist teistest keeltest tõlkimist harju tada  soovijad 
loomulikult harjutustöid teha oma meeliskeeltest. Nende vaatlus ja  a n a 
lüüs rikastaks ühtlasi inglise ja saksa keele huvilisi, samuti oleks in g 
lise või saksa keelest tehtud tõlgete käsitlemine õpetlik teistelegi. Tõl
keteooria ja  -praktika põhiprobleemid on ju ühised kõigile keeltele. Aeg
aja l t  saaks korraldada ka eraldi seminariüritusi näiteks vene, soome ja  
prantsuse keele harrastajaile.

Tõlkesem inarirühm ad alustavad tööd 3. oktoobril (sak sa  k.) ja 
5. oktoobril (in g lise  k.) kl. 18 keeltem aja III korrusel auditooriu
m is 309.

AIN KAALEP

Näitering kutsub
Taas alustab oma tööd TRÜ klubi näitering, sedapuhku kolmandat 

aastat. Käesolev kir jutis püüabki tutvustada esm akursuslastee , aga ka 
vanemate kursuste tudengitele näiteringi tööd.

Ringi juhendab Reet Mändmets ning praegu on selles liikmeid ühek
sa. Kui r ing  esimest korda kokku tuli, oli asjast huvitatuid kahekümne 
ringis. Sõelale jäid need, kellele teatritegemisrõõm tõesti südamelähe
dane. Liikmeteks on ka need, kellel kunstnikukätt või sulejooksu.

Esimesel aasta l tehti põhiliselt stuudiotööd, olid ka pantomiimitun- 
nid, otsiti seda õiget, mis annaks tegemisrõõmu tegijaile ja  saamis- 
rõõmu vaata jaile, tehti a lgust luuleteatriga. Möödunud aasta  oktoobris 
astusime vaata ja te  ette kolmeosalise luulekompositsiooniga «Aruanne». 
Autorid olid Doris Kareva, Eve Kivipõld, Kajar Pruul. Kolm nii sisult 
kui stiililt väga  erinevat pilti leidsid publiku sooja vastuvõtu. Kätt proo
viti ka lastelavastuse kallal. Selleks oli «Vintsel-vantsel-vembuvärsid» 
(kohandus E. Niidu «Vintsel-vantsel vanaemast»), kus tudengid muu 
kõrval ise ka laule viisistasid ja neid ette kandsid. Täiskasvanuile ko
handatud kujul kanti see ette ka TRU klubi nõukogu nääripeol. P raegu 
on pooleli Imre Siili autoriõhtu.

Millised on tulevikuplaanid ning mismoodi näiteringi liikmeks on või
malik saada, saab teada teisipäeval, 26. septem bril kl. 21 klubi II kor
rusel. Oodatakse koiki, kellel asja vastu tõsine huvi ja  armastus. Eriti 
oodatud on aga  noormehed. л

ELA VOOD

Eestim aal on tead a  vähem alt neli 
noort meest, kes on tä itnud  6htu oma 
või teiste  lau le  lauldes. Kõik need neli 
töötavad teatrites: Tõnu Tepandi «Va
nem uises», Andres Ots ja  Lauri Nebel 
Noorsooteatris, P riit P edajas Nukuteat
ris. Viimane neist lau lis eelmise n elja
päeva õhtul klubis. Tema Iühlankeeti 
kuuluvad järgm ised andm ed: lõpetanud 
1976. aasta l Konservatoorium i lavakuns- 
ikateedri nä ltle ja-Iavasta jana . P raegu 

töötab Nukuteatri m uusikaala ju h a ta ja 
na. Jä rgnev  in terv juu  leidis aset klubis 
p lra s t  kontserti ja  el pretenteeri ana
lüüsim a PrHt P edaja laule ega laulm ist, 
ka m itte k itarrim ängu, pigem  täiendam a 
kuulam iselam ust.

Miks Te laulate?
Mulle meeldib laulda, rohkem ei 

oska ma selle peale midagi öelda. 
M illal alustasite?
Ammu. Täpselt ei mäletagi. Olen 

laulnud ka poistekooris. Ansamb
lis mitte, küll aga seal pilli m än 
ginud.

Kelle laule Te esitate?
Suurem osa on enda loodud. On 

mõned Pete Seegerilt, Peep Ilme- 
tilt, laulan rahvalaule.

Olete kasutanud m itm eld Marie 
Underi ja Jaan Kaplinski tekste. 
Mis on Teile nende luules ühist?

Eelkõige see, et nad mõlemad 
on väga  head luuletajad. See seob

ki neid minu jaoks. Meeldib nende 
mõlema sügavus, kuigi Underi luu
le on intiimsem, tal on palju v ä rs 
se armastusest. Kaplinski meeldib 
oma filosoofilise mõtteluulega.

Täna laulsite  Ernst Enno sõna
dele loodud laulu «Nüüd õitsvad  
kodus va lged  ristikheinad». Olete 
veel tem a tekste kasutanud?

«Kolm eite». Meeldivad veel 
Runneli luuletused. Kindlasti tahan 
kasutada ka Talviku, Adsoni ja  
Kangro luulet, noorematest hin
dan Doris Karevat.

Keda hindate m uusikam aailm as?
Kuulan väga hea meelega Bob 

Dylanit ja  Leonhard Cohenit. Ki
ta rrim ängu hakkasin õppima Joan 
Baezilt, tema on mulle eeskujuks.

On Teil plaadi- või lindikogu?
Väike plaadikogu on. Rohkem on 

plaate Bob Dylanilt, on ka Paul 
Simoni sooloplaat. Ega  mul neid 
palju ole. Olen saanud veel vana- 
iirikeelseid laule, šoti ballaade, in
diaani rahvamuusikat. Magnetofon 
on juba tükk aega rikkis.

Kas Te laulate näiteks Kikerpuu 
või Oidi laule?

Ei. Neil on teine stiil. Laulan 
eelkõige sõnade pärast.  Sõnad pea
vad mulle midagi ütlema.

*  ÜLAR LOOLAIU fotod.

On mõned esinem ised te istest  
rohkem m eelde jäänud?

On küll. Mõned kontserdid eel
mise aasta  kevadel Kiek in de 
Kökis, kontsert ülikooli aulas. Nen
de sissetulekud läksid RahufondL 
Tore oli esineda Leningradi Teatri
instituudi rahvale.

Kuidas täna läks?
Ei ole viga. See oli esimene esi

nemine päras t  suvist vaheaega.
M issugune publik Teid kuulamat 

tuleb?
Ikka noored. Aga mind on kuula

nud nii lapsed kui raugad. Suurem 
osa on siiski üliõpilasi. Pean oma 
muusikategemises kõige täh tsa 
maks tekste, see eeldab ka niisu
gust mõistvat publikut, nagu  seda 
on tudengid.

Kas Tallinna ja Tartu tudengi 
vahel on vahe?

Kindlasti on. Kuid seda on r a s 
ke m ärgata ,  iga saalitäis on ju 
erinev. Tartus meeldib mulle aga  
eriti laulda.

M illal jälle  siia  tulete?
Ilmselt mitte enne oktoobri lõp

pu. Siis korraldab «Vanemuine* 
nelja mehe kontserdid koos.

Intervjuu võttis VARJE SOOTAK

Uusi trükiseid
TRÜ KIRJASTUS- JA TRÜKI

OSAKONNA VÄLJAANDEL ILMUS 
1978. AASTA JUUNIS, JU ULIS ja  

AUGUSTIS 
Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 

Vihik 445. M ajanduspoliitika ja  ideoloo
giatöö küsim usi. Töid NLKP ajaloo 

ia it. Tartu 1978, 172 Ik., 350 eks., 1 rbl. 
50 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 450. Вопросы олигофренопедаго
гики. Труды по дефектологии I. Tartu 
Ы78, 12d ik., 400 eks., 1 rbl.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 460. Eesti keele sõnavara prob
leeme. Töid eeštl filoloogia a la lt V. 
Tartu 1978, 106 lk., 500 eks., 85 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 464. Homogeensete ruum ide ja  
kihtkondade alam m uutkonnad. M atem aa
tika- ja  m ehhaanika-alaseid töid XXII. 
T artu 1978, 158 lk., 400 eks., 1 rbl. 20 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli toim etised. 
Vihik 466. Heteroslirded. Elektrolumi- 
nestsentsi-alased tööd VII. Tartu 1978, 
189 Ik., 800 eks., 1 rbl. 40 kop.

Althochdeutsche Texte m it W örter
verzeichnis, E rläuterungen und Übun
gen von Koidu U ustalu. T artu  1978, 
100 lk„ 250 eks., 20 kop.

Deutsche Konversation von G. Raadi 
M. Nemsizwferidse und V. Tamm. T artu  
1978. 30 lk. 500 eks., 5 kop.

Eripsühholoogia praktikumi juhend 
defektolooglaosakonna üliõpilastele. Tar 
tu, 1978, 42 lk., 500 eks., 5 kop.

Fonokardiograafia. Metoodiline ju 
hend. Koostanud Inge Liiv. T artu  1978, 
36 lk., 1000 eks., 10 kop.

E. Jürim äe. Kom pleksmuutuja funkt
sioonide teooria II. (A na'üütilised 
funktsioonid). Kolmas, üm bertöötatud ja  
la randatud  trükk. T artu  1978, 76 !k., 
300 eks., 15 kop.

Jaan  Konks. Aasjla ja  Aafrika m aade 
eskaeg I. Teine trükk. T artu  1978, 

76 lk., 400 eks., 15 kop.
Jaan  Konks. Aasia ja  Aafrika m aade 

lusaeg II. Teine trükk. T artu  1978, 
' 8  lk.. 400 eks., 10 koo.
V. Krinal. M ajanduslike õpetuste afa- 
4 gu II. T artu  1978, 84 lk., 300 eks., 

15 kop.
Übungen zur H auslektüre. Heft I. 

T. Mikenberg. T artu  1978, 38 lk., 250

M itte'hochdeutsche Texte mit W örter
verzeichnis, E rläuterungen und Übun
gen von Koidu U ustalu. T artu  1978 
102 Ik., 350 eks., 15 kop.

T. Möls. M atem aatika bioloogidele I. 
Tartu , 1978, 74 lk., 400 eks., 15 kop. 
Märkmeid füsioloogiast. Metoodiline 
abivahend arstiteaduskonna Ш  kursuse 
üiiopiiasiele. T artu  1978, 74 lk., 1500 
eks., 15 kop. •

Übungen zur Stilistik der deutschen 
Sprache. Mari-Ann Palm. Tartu 1978, 
102 lk., 450 eks., 20 kop.

K. Parvel. K aubandusraam atupidam ine
VI. K aubandusettevõtete ja  -o rgan isa t
sioonide a ruand lus. T artu  1978, 50 lk., 
400 eks., 10 kop.

O peratisoonisüsteem ist DOS arvu tile  
EC-102. Program m e kõigile. T artu 1978 
88  lk., 500 eks., 15 kop.

Program m eerim iskeele PL/I põhim õis
teid. Koostanud J . Kaasik, ü .  Kaasik. 
Tartu 1978, 86 ik., 500 eks., 10 kop.

R avikehakultuur sisehaiguste  puhul 
Tartu  1978, 80 lk., 500 eks., 5 kop.

A short stu d en t’s guide to english 
lite ra tu re  X. Exercises in literary  quota
tions and allusions. Koostanud A. Lui- 
gas. Tartu 1978, 92 Ik., 500 eks., 15 kop.

Spordipsühholoogia parktikum ide ju 
hend I. Teine, parandatud  trükk. Tartu 
1978, 58 lk., 500 eks., 10 kop.

S tatistika üldteooria. Program m , me
toodiline juhend ja  kontrolltööde ü les
anded m ajanduserialade II kursuse m it
testa tsionaarsetele  üliõpilastele. Koosta
nud S. Aron ja  J. Vainu. T artu  1978, 
52 lk., 250 eks., 10 kop.

Teoreetilise m ehaanika ü lesannete ko
gu. I. Vainikko, K. Soonets, E. Saks. 
T artu  1978. 60 lk., 500 eks., 10 kop.

Three short stories with exercises. 
A. Jõg i. T artu  1978, 114 lk., 400 elcs., 
20 kop.

Texts for senior studen ts of economic 
cybernetics. Compiled by Eda Tammelo.
Tartu, 1978, 84 lk., 300 eks., 15 kop.

Toidukaupade analüüsi praktikum  IV. 
Tartu 1978, 100 lk., 500 eks., 20 kop.

Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakond. 
S isse:uhatus erialasse I. T artu  1978, 
60^ eks.. 70 lk., 15 kon.

Õppem aterjale välisk irjandusest. Klas
sikaline h ispaania luu le. 98 lk., 500 eks., 
20 kop.

O rganic reactivity . English edition of 
Реакционная способность органических 
соединений. Vol. XV. Issue I (53). May 
1978. T artu 1978, 142 lk., 400 eks.. 1 rbl.
10 kon.

Реакционная способность органических 
соединений. Том XV. Вып. 1(53). Май 
1978. T artu 1978, 148 lk., 400 eks., 1 rbl.
10 koo.

Тексты и задания для студентов фи
лологического факультета, T artu 1978~ 
98 !k.. RO'i eks., 20 kop.

Venia legendi
Reedel, 29. septembril kl. 9.15 

toimub Ülikooli 18-a aud. 212 in g 
lise filo loogia  kateedri dotsendi kL 
Aino Jõe avalik loeng teem al «On 
Lexical V alency (C ollocab ility) in 
L anguage» dotsendi teadusliku  
kutse taotlem iseks.

Professor AGO KÜNNAP, 
filo loogiateaduskonna dekaan

Psühhiaafriaringi
koosolek toim ub 28. septembril 
kl. 18 psühhoneuroloogiahaigla au
ditoorium is. Päevakorras: neuroosi
de ravi (A. Noppel III k.) ja hai
g e  dem onstratsioon (V . V asar
VI k.).

Ringi juhatus

Tööpakkumine
Ülikool vajab k ü t j a i d .  In

form atsiooni saab O. M ägilt V» 
K ingissepa t. 18, ruum 101.

Miks, Sa, mees, Uksi 
laulad?

Tartu Akadeem iline M eeskoor
ootab Sind septembri- ja  terve ok- 
oobrikuugi oma proovile. Kokku 
•aame EPA peahoones igal esm as
päeva, oktoobrist alates ka igal 
leljapäeva õhtul kl. 19. Noori mehi 
on vaja kõigisse häälerühmadesse, 
seäranis ootame madala häälega 
auljaid. Seda, et peale laulu koo- 
is ka muud kaasategemist vääri

vat sünnib, pole Sulle vist vaja 
öeldagi. ТАМ

TRÜ klubis
Reedel, 22. septembril kl. 21 an 

sam bel «F I X».

Laupäeval, 23. septembril kl. 21 
s ü g  i s p i d u (kaastegevad  klubi 
näitering, laste  peotantsuring jt. 
T antsuks m ängib «FIX »),

Pühapäeval, 24. septembril kl. 21 
ansam bel «F I X».

Uues kohvikus
E sm aspäeval, 25. septem bril kl. I f  

« Õ h t u  E i n o  B a s k i n i g a > .

TOIMETAJA V. SOOTAK

Kunstikabinet
registreerib a lgaja id  ja edasijõud
nuid iga  päev kl. 14— 17 ph. ruum  
13 (keldris).

«Тарту Рийклик Юликоол» (« Т а ^  
туский государственный университет»} 
Орган парткома, ректората, комитет® 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
H ans Heidemanni nim. trükikoja trükfc. 
T artu . Ülikooli 17,19. 111. Oksikr.jmiw* 
hind 2 kop. Teil. nr. 4197. MB-05826.
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★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Homme möödub üks aasta päevast, mil NSV Liidu 

Ülemnõukogu IX koosseisu V II istungjärk võttis vastu ja 
kuulutas välja NSV Liidu III põhiseaduse, mida on õigus
tatult hakatud nimetama arenenud sotsialistliku ühiskonna 
elu seaduseks, tema manifestiks.

Uue konstitutsiooni vajadus kasvas välja Nõukogude* 
maa kiirest arengust 1936. aasta konstitutsiooni vastuvõt
misest möödunud aastate jooksul. Seda arengut iseloomus
tasid kujukalt konstitutsioonikomisjoni esimehe, NLKP 
Keskkomitee peasekretäri, NSV Liidu Ülemnõukogu Pre
siidiumi esimehe sm. L. Brežnevi ettekandes NSV Liidu 
Ülemnõukogu istungjärgul 4. oktoobril 1977. aastal too
dud arvud, mis väärivad siinjuures meenutamist. Selle 
ühiskondliku koguprodukti toolmiseks, mis toodeti kogu 
1Ö36. aastal, kulus 1977. aastal vähem kui kuu. Töö fondi- 
varustatus materiaalse toolrmse harudes on kasvanud va
hepeal 14-kordseks, töö energiavarustatus tööstuses pea
aegu 8-kordseks ja põllumajanduses rohkem kui 15-kord- 
seks. Kõrg- ja keskharidus (täielik või mittetäielik) oli 40 
aastat tagasi vähem kui kaheksal protsendil töölistel, 
praegu omab seda 73,2 protsenti töölistest. Kõrg- ja kesk
haridusega spetsialistide arv on selle aja jooksul kasva
nud tööstuses 34-kordseks ja põllumajanduses 47-kord- 
seks. 1936. aastal anti meil ekspluatatsiooni 14,9 miljonit 
ruutmeetrit elumajade üldpinda, 1977. aastal üle 110 mil
joni ruutmeetri. 1936. aasta väljamaksed ja soodustused 
ühiskondlikest fondidest moodustasid elaniku kohta 21 
rubla, 1977. aastal aga 382 rubla.

Need arvud annavad ilmeka kujutluse sellest, milline 
tohutu vahemaa on läbitud sotsialismi arengu teel alates 
tema algstaadiumist, kuid arvulised näitajad ei suuda 
edasi anda ühiskonna kogu arengut. Käsitletava ajavahe
miku jooksul on sotsialism saavutanud NSV Liidus täie
liku ja lõpliku võidu, on üles ehitatud arenenud sotsialist
lik ühiskond. Meie riikluse kommunistlikuks omavalitsu
seks järkjärgulise ümberkasvamise protsessis on proleta
riaadi diktatuuri riik asendunud üldrahvaliku riigiga. Üha 
suuremat osa etendab kogu meie ühiskonna juhtiva ja 
suunava jõuna Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, 
kelle juhtimisel toimub sotsialistliku demokraaiia pidev 
süvendamine ja laiendamine. Järjest olulisemat mõju riigi

7. oktoobril on 
NSV Liidu  

konstitutsiooni 
päev

ja ühiskonna asjade arutamisel ja lahendamisel, tootmise 
ja sotsiaalse arengu planeerimisel ning muudes ettevõtete 
ja asutuste tegevusega seotud küsimustes avaldavad töö
kollektiivid.

Kõiki neid meie ühiskonna majanduslikus aluses ja tema 
pealisehituses toimunud muutusi kajastab 1977. aas+a põ
hiseadus, mis vastavalt arenenud sotsialistliku ühiskonna 
nõuetele ja vajadustele kinnistab NSV Liidu ühiskonna
korra ja poliitika alused, määrab kindlaks kodanike õigu
sed, vabadused ja kohustused, sotsialistliku üldrahvaliku 
riigi korraldusprintsiibid ja eesmärgid.

Kogu nõukogude rahvas võttis uue konstitutsiooni vastu 
suure vaimustusega. Väljendab ju see kogu meie rahva 
huve, temas kajastub kogu rahva riiklik tahe. Uus konsti
tutsioon sai kogu nõukogude rahva kollektiivseks loomin
guks: konstitutsiooniprojekti peaaegu neli kuud kestnud 
üldrahvalikust arutamisest võttis osa üle saja neljakümne 
miljoni inimese, seda arutati ligi poolteisel miljonil koos
olekul, arutamisest võttis osa kogu meie partei, kõik nõu
kogud, tehti ümmarguselt nelisada tuhat ettepanekut for
muleeringute täpsustamiseks, parandamiseks ja täienda
miseks. Seetõttu rõhutas L. Brežnev konstitutsioonipro
jekti arutamise tulemusi kokku võttes, et kogu nõukogude 
rahvas on saanud oma riigi põhiseaduse tõeliseks loojaks.

NSV Liidu konstitutsiooni päevale läheb meie aima nia- 
ter'i kollektiiv vastu heade töötulemustega. Eelmisel õppe
aastal näitas õppeedukus jätkuvat tõusutendentsi, kusjuu
res eriti rõõmustab selle ühtlustumine teaduskondades ja 
stabiliseerumine. Vähenes üliõpilaste väljalangevus. Väga

headele ja headele hinnetele õppijate osa üliõpilaste uid- 
kontingendist on ülikoolis vabariigi kõrgkoolide hulgas 
kõrgeim.

Eelmise õppeaasta lõpul sai rahvamajandus ülikoolilt 
1069 kõrgema haridusega spetsialisti (neist 825 lõpetas 
statsionaarselt ja 244 kaugõppes). 68 lõpetajat pälvisid 
diplomi kiitusega.

Igati plaanipäraselt toimus uute üliõpilaste vastuvõtt, 
mille tulemusena oma konstitutsioonilist õigust haridusele 
asus TRÜ-s realiseerima 1481 esmakursuslast (1121 stat
sionaarses ja 360 kaugõppeosakonnas). Seega alustas uut 
õppeaastat meie ülikoolis 5178 statsionaarset ja 2120 kaug- 
üliõpilast.

Uusi edusamme on teinud meie teaduslik uurimistöö, 
milles veelgi paremaid tulemusi saavutama kohustab üli
kooli arvamine NSV Liidu juhtivate kõrgkoolide hulka. 
Ülikooli teadusliku allasutusena alustab esmakordselt te* 
gevust teadusliku uurimise instituut — üld- ja molekulaar
patoloogia instituut, mis asutati arstiteaduskonna prob* 
leemläboratooriumide baasil ja mille loomine peab lõpp-, 
kokkuvõttes kaasa aitama meditsiinialase teadusliku uuri
mistöö efektiivsuse tõstmisele.

Suure vastutustunde ja õige arusaamisega oma kohus
tustest ühiskonna ja rahva ees on meie üliõpilased ja töö
tajad olnud abiks maarahvale saagi koristamisel, aidates 
sellega omalt poolt jõudumööda kaasa NLKP Keskkomi
tee 1978. aasta juulipleenumi otsuses püstitatud ülesan
nete täKmisele.

Nõukogude Liidu uue konstitutsiooni sätetes väljenda
tud kõrged eesmärgid kohustavad igaüht meist oma iga
päevases töös, oma argipäevaste tööülesannete või ühis
kondlike kohustuste täitmisel andma oma võimete maksi
mumi. See on meie vääriliseks panuseks kommunistliku 
ühiskonna aluste rajamisel, mille põhisuunad määrab ära 
arenenud sotsialistliku ühiskonna põhiseadus — NSV Liidu 
konstitutsioon.

ADVIG KIRIS,

EKP TRÜ komitee sekretär

•  • • • •
REEDE5T  
REEDENI

•  • • •
Kui see ajaleht ilmumispäeval 

nende vähesteni jõuab, kes ülikoo
lis, jääb ülejäänud körgkoolirahva 
tagasisaabumiseni rohkem kui na- 
dal. Kuipalju mitmest tuhandest tu
dengist kolhoosidele-sovhoosidele

abi oli ja veel on, kui suur on ton
nides, tundides ja rublades mõõde
tav kasu, seda praegu veel täpselt 
ei tea. Kindlalt võib väita: abi ja 
kasu oli (on) tohutu. Ja alles pa
rast lõputuid kartulivagusid „saab 
üliõpilane ütelda: «Ma ei ole priilei- 
vasööja, toidul on ka minu töö ma
gus maitse juures.»

Töö on see, mille järgi inimest sa
geli hinnatakse ja tunnustatakse. 
Jah, see on töö, mille põhjal sellel 
sügisel kolhoosnik kas kiidab või 
laidab tektrkandjaid. Onneks ja loo
mulikult on üliõpilased siiani kar
tulivõtmise eest rohkem kiita kui 
laita saanud. Noomimistest on_ kõi
ge teravamalt meeles pühapäeva- 
hommikuses põllumeeste saates öel
du, kus juttu oli «Emajõe» kolhoo
sis töötavatest II kursuse matemaa
tikutest — siinkohal reporter eksis, 
sest tegemist oli II kursuse füüsiku
tega — , kes korralikult tÖÖd ei taht
nud teha. Reporter tõstatas küsimu
se: miks ei ole ülikooli komsomoli- 
komitee küllaldaselt kartulivõtjaid 

kasvatanud.
Rääkisin kartuliteernadel ELKNÜ 

TRÜ komitee sekretäri asetäitja 
Mercedes Pendiga, Tema arvas, et 
harjumus tööd teha kujuneb inime
ses välja kogu ta teadliku elu väl
tel. Kodu ja kool peaksid _ andma 
austuse töö yastü. Ja kui nüüd kee
gi ülikoolis ei taha tööd teha, siis 
on viga selle inimese kasvatuses.

Komsomolikomitee ei taha ja ei 
saagi üliõpilaste kasvatusest mööda 
minna. Kuid arvestatakse üliõpilas
te teadlikkusega: komsomol ei ole 
lapsehoidja, suunata ja organisee
rida saab aga küll.

Nii toimuski enne põllutöödele mi
nekut komsomolikomitee koosolek 
ja üleülikoolilise koristustööde staa
bi laiendatud koosolek, kuhu olid 
kutsutud kõikide teaduskondade 
komsomolisekretärid. Nende kaudu 
pidi iga kommunistliku nooreni 
jõudma momendi loosung «Keegi 
ärgu virisegu! Teeme tööd!» Hiljem 
teatati ELKNÜ Keskkomitee ja 
EÜE . keskstaabi ühisest otsusest, 
mille kohaselt iga töögrupp kohus
tus tegema hoogtööpäevaku. Sum
mad kantakse tile rahufondi. M. 
Pent on käinud kontrollimas 
majandeis töötavate üliõpilaste 
tööd. Töömeeleolu on hea, ka olme- 
tingimused enamikus majandites 
normaalsed. Senise informatsiooni 
põhjal tuleb kiita õigusteaduskonna
V kursust (Võru rajooni Kirovi-nim. 
kolhoos) ja biolooge-geograafe (El
va sovhoos). Küllap tuleks kiita ka 
teisi.

Kui bioloogidele-geograafidele ei 
loe ilmad midagi — välipraktika on 
neid treeninud — , siis filoloogidega 
on vastupidi. Kõige suurem haigus
juhtude arv on just siin. Ei tohiks 
aga unustada, et just selles teadus
konnas on kõige vähem noormehi. 
Palju siis nõtke naisterahvas vih
male ja külmale ilmale suudabki 
vastu panna!

Vigadest tuleb rääkida. See viib 
elu edasi. Kuid pühapäeva hommikul 
raadiost kuuldu kõrval tasuks mõel
da sellelegi, et tuhandeist on vaid 
mõni üksik, kes töötada ei viitsi ja 
ei taha ja ei ole harjunud. Vaata
mata põrgulikult raskele sügisele 
aitab mitme tuhandene tudengiparv 
kartuli talve eest varju panna. Ja 
vähe on halisejaid. Ja reedest ree
deni on veel paljudel käed mulla- 
sed.

Plussid ja miinused liidetakse kok
ku pärast kõikide kursuste kolhoo
sist naasmist.

RAIMU HANSON

*

Kõik eelmises lehes kuulutatud 
üritused jäid ära. Nüüd teeb otsa 
lahti tuleval nädalal meie klassika
lise muinasteaduse muuseum, kes 
tähistab oma 175. tegevusaastat (vt.
3. lk.). Ja ega vahepeal ülikooliski 
nii vaikne ole olnud, kui paistab.

Majandusgeograafidel käisid kü
las kolleegid Saksa DV TA Geog
raafiainstituudist, kellega neid koos
töösidemed seovad. Leipzigis asuvast 
Noorsoouurimise Keskinstituudist 
külastas ülikooli dr. K. Starke. Ta 
juhib Leipzigis üliõpilasprobleemide 
uurimist.

Need kaks fotot teadustavad par
tei ja valitsuse järjekordsest hinnan
gust tublile tööle. 70. sünnipäeval 
autasustati pikaaegse viljaka1 tea
dusliku ja pedagoogilise töö ning 
aktiivse ühiskonna töö eest üldki- 
rurgia kgteedri professorit, Eešti 
NSV teenelist arsti Arits Rullit 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi au
kirjaga. Juubilar pälvis aukirja ka 
linna partei- ja täitevkomiteest. Sa
ma aukiri anti seoses 50. sünnipäe
vaga sisuka teaduslik-pedagoogilise 
ja ühiskonna töö eest loogika ja 
psühholoogia kateedri dotsendile 
Aino Lungele. Teine mees pildil, se
nine kaugõppeprorektor, kelle ame
tinimetus on nüüd õppeprorektor 
(NB! ülikoolis töötab kaks õppepro
rektorit) Valter Haamer kannab 
teenete eest noorte õpetamisel ja 
kommunistlikul kasvatamisel ENSV 
teenelise õpetaja aunimetust.

Komsomolikomiteesse kogunesid 
eile Õhtupoolikul kõikide II kursuste 
komsomoliaktivistid (pärast kuu- 
ajast maatööd jätkus II kursustel 
esmaspäevast taas oma põhitöö). 
Räägiti tehtud põllutöödest ja saa
buvast konstitutsiooni päevast, töö
plaanide tegemisest ja komsomoli- 
distsipliinist Tuletati meelde, et 
kõik liikmemaksud peaksid laekuma 
täpselt selleks ettenähtud aegadel.

VARJE SOOTAK

Autasustamisi

*  ANTS RULLI *  VALTER HAAMER

Ministri käskkiri Rektor õnnitles
ENSV KKEH minister autasustas 

keemiaosakonna üliõpilast ALAR 
KÜLMA tubli töö eest EÖM-78 Tar
tu rajooni töö- ja puhkelaagri ko
mandörina.

Rektori käskkiri
Seoses hea tööga üliõpilaste vas

tuvõtukomisjonis avaldab rektor kii
tust dotsent ARVED JENTSfLE, 
õppeosakonna vanemmetoodikule 
MEELT REIN VELTILE, majandus
küberneetika ja statistika kateedri 
vanemlaborandile NIINA SUVELE, 
majandusgeograafia kateedri va
nemlaborandile T IIU ROOTSLASE
LE, kriminaalõiguse ja -protsessi 
kateedri laborandile MARGE MART
SONILE ning anorgaanilise keemia 
kateedri vanemtehnikule S1RJ€ 
ROHTLALE.

60. sünnipäeva puhul aerolonlsat- 
siooni ja elektroaerosooHde labori 
vaneminseneri ALEKSANDER KIR- 
MI ja 50. sünnipäeva puhul fufisilise 
geograafia kateedri vanemlaborant! 
VALLI KOOR ITS AT. Rektor aval
dab juubilaridele tänu eeskujuliku 
töö eest ning soovib indu ja edu
kust edaspidiseks.

Tänu
Rektor tänab rahanduse ja kre

diidi kateedri juhatajat prof. RAI
MUND HAGELBERGf ja vanem
õpetajat HELI RUUSSAART rahan
duse ja krediidi eriala lõpetajate 
kokkutuleku väga hea organiseeri
mise eest ja vänempeparaatõr LEA 
TRIKKÄNTIT 25-aa$tase kohuse
tundliku töö eest TRÜ Teadusraa
matukogus.
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(Järg eelmises lehes ilmunule.)

PSÜHHIAATRIARING

on oma asutamisest peale 1950. a. 
püüdnud arendada psühhiaatriahu- 
vilistes kliinilist mctlemist ja huvi 
teadustöö vastu. Ringi asutamise 
initsiaatoritest (H. Kadastik ja 
K. Aru) ja ka enamikust hilisema
test ringivanematest on saanud tun
nustatud spetsialistid-psühhiaatrid 
(M. Värk, A. Haug, V. Jänes jt.). 
Kunagišed aktiivsemad teadustöö 
viljelejad on tänased lugupeetud 
õppejõud ülikoolis (L. Allikmets, 
M. Saarma jt.).

Nüüd, mil ringi juhatab juba 20. 
vanem, on olemas kindel kodukord 
ja töövormid. Töökoosolekud tea
dusliku ettekande ja haigusjuhu 
demonstratsiooniga toimuvad vähe
malt kaks korda kuus. Hea maine 
on üliõpilaskonnas r.aanud ringide- 
vahelised koosolekud, kus arutatak
se mitme eriala piiril seisvaid prob
leeme. Töökoosolekute suur külasta
tavus ka teiste teaduskondade üli
õpilaste poolt räägib ettekannete te
maatika aktuaalsusest.

Viimastel aastatel on ringis 25— 
30 üliõpilast, kes kõik osalevad tea
duslikus uurimistöös. Uurimistööde 
temaatika on olnud mitmekesine ja 
tihedalt seotud kateedri, probleemla- 
boratooriumi ia baashaigla uurimis
tööde temaatikaga. Nii on loomeks- 
perimendis püütud selgitada psüh- 
hofarmakonide toimet ja psüühiliste 
häirete tekkemehhanisme.

Edukamateks võistlustööde auto
riteks on V. Sergejev viie tööga, 
M. Saarma nelja tööga, L. Allik
mets ja A. Michelson kumbki kolme 
tööga. L. Mehilase kaks võistlustööd 
(üks kaasautorluses M. Lintsiga) 
on üleliidulisel üliõpilastööde kon
kursil autasustatud medaliga.

Senini on psühhiaatriarmgi üli
õpilased pidanud üle 400 teadusliku 
ettekande, teinud üle 50 uurimus
liku ja ligi 40 referatiivset võistlus
tööd. See tähendab, et ring on and
nud rohkem kui 100-le oma liikmes
konnast teadusliku töö materjali ko
gumise ja vormistamise oskuse, 
enam kui 600 üliõpilasele teadusli
ku ettekande koostamise ning. esita
mise kogemused.

Me ei ole seadnud eesmärgiks kõi-

VIIMASED AASTAD
sunud üle 20 meditsiinikandidaadi

iga vile aasta järel ringi aastapäeva 
piduliku konverentsiga, millele järg
neb kohtumine vilistlastega. 1976. 
aastal, mil meie ring jõudis auväär
sesse neljandasse aastakümnesse,

ja 10 meditsiinidoktorit: E. Tünder, osale-', juubelikonverentsil ka ENSV
I\. Põder, U. Sibul, V. Rätsep, tervishoiuminister prof. V. Rätsep,
H. Tikko, E. Sepp, M. Purde, kes on meie ringi vilistlane.
I. Männiste, L. Roostar, T. Suiling. 1964. aastal said alguse iga-aas- 

Teadusfeonnakirurgia ringi töösuunad tased pidulikud koosviibimised sü-
ühiivad põhi oon es kateeaii teadus ixe „ j s_ ja kevadsemestril koos Ü TÜ  
uurimissuundadega, millest esikoha! on & ЫПгмЬм« 
veresoonte haiguste diagnoosimine ja veteranide, õppejõudude ja kliiniku 
ravi. veresoontekirurgia kui iseseisev kollektiiviga. Seal antakse aktiivse- 
irurgia eriharu meie vabariigis ongi te je r in gj üjkmetele Ülikooli lõpeta- 

Sieti välta ku unenud meie ringi kas- . . _ ,  , ,, . . . 
vandike entusiastliku tegevuse tu!emu- misel ule hcbeskalpell, mis veel pai
sena. viimase! aastakömne! on eriti ak- Jude aastate järel meenutab esimesi 
tuaaiseks muutunud südame isheemia- samme teaduserajal alma mater'is.

о Г и ;|?ГЙ11, гс\ ,^каП Nendele ringi vilistlastele, kellele on
Meditsiinidoktor т. Suiüngu poolt ju- omistatud meditsiinidoktori kraad,
hatatav veresoontekirurgia prob eemla- antakse üle kullatud teraga skalpell, 
boratoorium, rris avati teaduskonnaki- f , я я т :чр, кпггя! ясгя
rurgia kateedri iuures I. novembril protessoriks saamise Korrai aga
1969, on andnud ka üliõpilastele sood- kuldne.
sad võimalused teadustöö tegemiseks. Alanud õppeaastalt soovib ringi 
N'efrotootfiist huvitatud üliõpilased töö- tnh lit täipriHnst nutp rinpi
tavad tehisneeru keskuse ning medit- JH“ atu.s tuD14  taienQUSl r„m g !
siini kesk aboratopriumi nefroioogia sek- liikmetega ning vanadelt senisest
tori inures, mis te g e v ad  ätreia ia veelgi aktiivsemat kaasalöömist
1rrr»f\nHI ca» d la c fn o tf is f«

Ringivanem 
ANTS PAAPSTEL,

V k,

kroonilise nrerupuudu’ikkuse diagnoosi
mise ia rqvl küsimustega.

Lastekirurgia sektsioon alustas ak
tiivset tegevust l pfi6. aastal dots. 
U. Reino inhendamisel. PõhUlsteks uuri
missuundadeks on neerude anomaalia 
r4ig-!o<5-4’'4 fa ooe^'Uvne ravi lastel, 
samu4 mHdise kirurgia Hiclmu^e-l (sep
sis. peritoniit, osteomüe’lit). Tihe koos
töö on 'astekirurgia sektsioonil pediaat
ria

FARMAKOLOOGIARING

on arstiteaduskonnas üks nooremaid 
ÜTÜ ringe, professor Lembit Allik

al1 Psühhiaatriaringi liige, II kur- ",Jc»dkirurgia valdkonnas tege'dakse metsa juhendamise all sihikindlalt 
suse üliõpilane Lembit Allikmets sapiteede Ururgiüste haiguste** (inh^n- tegev alles viiendat aastat. Aga ha- 
ÜTÜ X konverentsil 1956. aastal. ?a j a 2 * ls\ . äf da < katuseks teadusharust endast.ГС<1 11 1 d 11 v Ц Stj 11 lil d** iA \oiCl  ̂ 9 ? e iw о в I • u с ft с f
kidest liikmetest kasvatada psühhi- sõrmiksooie haavandtõve kirurgilise ravi Farmakoloogia võid tinglikult
aatreid, küll aga on viimaste aasta- küsimustega jaotada eksperimentaalseks ja klii-
te rõhuv enamik noori psühhiaatreid Ju .ba aastaid on teaduskonnaki- niHseks, viimasega tegelevad kõik
võrsunud psühhiaatriaringist. ™rš la kuulunud arstiteadus- klinitsistid. Kui varem oli nii, et

ÜTÜ on kujunemas omamoodi fa- ^onna ÜTÜ parimate hulka. Ajava- põhiliselt empiiriliselt saadud and-

kultatiivkursuseks, kust iga üliõpi- he^ ‘^ s 11r?r.46“ 1.®78. .?.P r"?£ «Ita- meid teoretiseeriti, siis nüüd on
lane vastavalt oma võimetele saab ” g,d .ule, 10?,XolsV - ^ e0’, "®ist £ ч teooria- kogemusest ette jõudnud,
esialgsed kogemused teadustööks P Jvinud ülikoolisisesel konkursil käies siiski samal aial seaduspara-

■■ ■ - esimese auhinna. Vabariiklikule uh- seit praktikaga käsikäes. Kaasajal
õpilastööde konkursile on pääsenud on meditsiinis üks kiiremini arene-
kokku 29 uurimust, neist on esimese Vaid valdkondi psühhofarmakoloo-
preemia r.aanud 11, teise preemia 8 gia. Selle haru teadurid uurivad ja
ja kolmanda 10 tööd. Üleliidulisest töötavad välja inimese psüühikat
konkursist on meie ringi liikmed mõjutavaid aineid ning muidugi
osa võtnud 9 tööga. Edukamateks uuritakse ka ajupiirkoridi, millesse
on olnud 1974. aastal H. Pagi, psüühikat mõjustavad ained toimi-
L. Pärn ja I. Lohk, kellele kuulus Vad. Tähtis on teada, kuidas nad
medal «Parima üliõpilase teadustöö mõjuvad, ja leida nende uuritavate

ees**.. _ _ ainete hulgast sellised, mis oleksid
,... .. , .. .  . Möödunud õppeaasta lõpuks oli efektiivsemad psüühiliste haiguste

«kliiniku paevadest», mil arstid ja teaduskonnakirurgia ringis 31 lii- ravis, kuid mõjustaksid inimese
kirurgiast huvitatud ulicpilased ко- get, kes esitasid kevadise ÜTÜ kon- psüühikat ka teistes selleks vajalikes
gunesid kateedrijuhataja prof. verentsi raame0.. 32 ettekannet. Pa- situatsioonides.
A; Linkbergi kabinetti, et arutada rernate autciteks olid üliõpilased .Ju s t psühhofarmakoloogilised
paevakohaseid probleeme. Ühest sel- A. Arro, K- Kägo, T. Meren, R. La- probleemid on praegu ringi peami-

koosviibimisest _ kujuneski botkin, I. Kolts ja M. Viigimaa, seks huviobjektiks. Siin uuritakse:
1946. aasta sügisel ringi asutamis- Traditsiooniliste ringisiseste koos- J. Neuroleptikumide toimemehha-
koosolek olekute kõrval on toimunud ka ühis- nisme. Neuroleptikumid on ained,

Ringi too temaatika on 32 tege- koosolekuid Kirurgide Seltsi ja pe- mis mõjuvad pidurdavalt ajuprot-
vusaasta _ jooksul haaranud koige diaatria ning sisehaiguste ringiga, sessidele. Neid kasutatakse mitme-
mitmekesisernaid  ̂kusimusi, alates Teaduskonnakirurgia ringil on te- suguste psühhooside raviks psüh-
apendektoomiast ja lõpetades suda- ma eksisteerimisperioodi vältel ku- hiaatria kliinikus ning nad on ka
me pargarterite plastiliste operatsi- junenud välja rida traditsioone. Nii anestesioloogide poolt hinnatud
oonidega. Meie vilistlastest on vor- tähistame me alates 1961. aastast preparaadid.

ja treenib oskust näha patsienti kõi
gi tema inimlike hädadega.

LEMBIT MEHILÄNE, 
arstiteaduskonna ÜTÜ esimees 

1968. aastal

TEADUSKONNAKIRURGIA
RING

Teaduskonnakirurgia ring on tea
duskonnas üks vanemaid. Selle loo
mise mõte sai alguse niinimetatud

Arsti
teaduskond

2. Trankvilisaatorite toimemehha
nisme ja uut tüüpi trankvilisaato,- 
reid, mis on gamma-aminovfihappe 
derivaadid. Trankvilisaatorid on 
laialdast kasutamist leidnud medit- 
siinipraktikas oma rahustava toime 
tõttu.

3. Mediatoorsete süsteemide vas
tastikust toimet. Mediaator on aine, 
mis kannab närviimpulsi ühelt när- 
virakult teisele või efektoorse or
gani rakkudele.

Põhiline on , eksperimentaalne 
uurimismeetod. Töös rakendata? 
metoodika on igati ajakohane: aju 
elektriline stimulatsioon, ainete ot
sene manustamine ajustruktuuri- 
desse, elektroentsefalograafia jne.

Eelnevalt rittaloetud erialatermi- 
nid ei peaks tusa tõstma, sest jutt 
käib tulevastest arstidest (teadlas
test). öeldakse ju ka, et kirjutajal - 
olla käsi tindine ja kaevajal jalg 
mullane.

Et ring on teadusalal mõjusat 
tööd teinud, seda tõendavad 5 me
dalit üleliidulistelt konkurssidelt. 
Medalitunnustuse said Lembit Me
hilase, Mart Lintsi, Aleksandr Zar- 
kovski ja Sirje Marki tööd. Nüüd
seks on autorid õpingud lepetanud. 
Lähim möödanik on vaid diplomeid 
toonud. See annab aluse arvata, et 
üleliidulisel tasemel on konkurents 
tihedamaks muutunud.

Ringi liikmed on olnud farmako
loogia kateedri teadlaste publitsee
ritud materjalide kaasautoreHcs 
ning on viimasel ajal osa\võtnud ka 
kateedri plaaniliste ning lepingulis
te tööde täitmisest. Vaatamata sel
lele, et farmakoloogia on arstitea
duskonna õppeplaanis I I I  kursusel«, 
on võimalik ringis kaasa lüüa ka va
rem. Lisaks teadustöö oskustele 
saab siit head eelteadmised õppe
ainest, mille tundmine igale tuleva-, 
sele arstile hädavajalik. Traditsioo
niks on kujunemas, et liikmeks võib 
end lugeda pärast ettekannet min
gil kas soovitatud või siis enda va-, 
iitud teemal.

Ringi koosolekuid peetakse koos 
Eesti Farmakoloogide Seltsi ja ka
teedri koosolekutega. Ühel nädalal 
on ettekanded ringi poolt, teisel nä
dalal kateedri töötajatelt.

Sellel semestril toimuvad koosole
kud neljapäeviti kell 17. Kellel huvi 
asja vastu, saab täpsemat in form at
siooni farmakoloogia kateedrist.

Farmakoloogiaringiga käis 
tutvumas 

M EELIS LOKK, 
žurnalistika II к/

VIIS POHIPROBLEEMI 
25 ÕPPEAASTAST

Spetsialistide ettevalmistamisega 
kaubandusõkonoomika ning rahan
duse ja krediidi erialal alustati 
TRÜ-s 1. septembril 1954. aastal. 
Praegu, 25. õppeaastal töötavad li
saks vanadele ÜTÜ erialaringidele 
(kaubandusõkonoomika ja rahandus- 
ring) veel kaks uut — majandus
küberneetika ja raamatupidamise 
ringid. ÜTÜ tööd juhendasid tolle
aegsetes ringides prof. K-F. Sauks 
ja prof. R. Hagelberg. Järgnevalt 
nende meenutusi möödunust ja ar
vamusi tänapäeva ÜTÜ tööst.
Mis on muutunud üliõpilasteaduse 
uurimisobjektis 25 õppeaasta jook
sul?

Prof. R. H.: Üliõpilasteaduse ja ka
teedri uurimissuunad on enam koos
kõlas. Üliõpilasteadurid aitavad üha 
rohkem kaasa kateedri uurimistee
made probleemide lahendamisele. 
Ka uurimisobjekt on muutunud 
konkreetsemaks, uurimismeetodid ja 
kasutatav tehnika on täiustunud, 
mistõttu paljude uuringute tulemu
sed on soovitatud praktikasse juuru

tada.

Prof. K.-F; Sauks: ÜTÜ tööd tegid 
tol ajal põhiliselt entusiastid, kes 
leidsid ise endale teema. Seega pii
ritles uurimisobjekti • rohkem uurija 
ise. Tänu juhendaja abile saime vä
ga tugevaid töid, mida saatsime 
mitmetele konkurssidele. Praeguses 
informatsioonitulyas on üliõpilas- 
teaduril raskem orienteeruda ja ta 
vajab enam juhendaja abi, kas või 
uurimisobjekti esialgsel piiritlemisel. 
Mis .iseloomus ab üiiõpilasteadurit? 
Prof. R. H.: Et uurimisobjekt oli 
vabalt valitud, said tolle aja üliõpila
sed ka rohkem iseseisvalt hakkama. 
Näit. V. Aron (praegune rahandus
ministeeriumi valitsusejuhataja)

uuris üliõpilaste eelarvet (isiklikku 
rahalist büdžetti). Suurt iseseisvust 
on üles näidanud ka praegused 
TRÜ lepetanud, kes on üleliiduliselt 
üliõpilastööde konkurssidelt võit
nud medali (rahanduserialalt K. 
Kanepi) ja diplomid (rahanduseri- 
alalt N. Denissova, N. Jurtšikova, 
majandusküberneetikud V. Tamm, 
J. Reiljan, S. Krause, T, Sildmäe).

Kõiki üliõpilasteadureid ei saa 
siiski mõ5ta ühe mõõdupuuga. Ühed 
teevad teadust sisemise kutsumuse, 
teised mitmesuguste stiimulite, kol
mandad ÖUT-i plaanidest tulenevate 
nõuete pärast. Kõige perspektiivika
mad on need, kes juhinduvad kut
sumusest.

Prof. K.-F. Sauks: Praegu esitab iga 
ring oma töö tulemused maksimum- 
näitajates. Nende näitajate taha ma
hub nii edukaid kui ka päris kesk
päraseid üliõpilasteadureid. Kuid 
eks meie töö eripära seisnebki sel
les, et jõuda iga üliõpilaseni ja 
anda endast võimalikult palju. Vas
tavalt võimetele tuleb leida ülicpi- 
lasteaduritele ka teemad. Huvipak
kuvaid. teemasid on alati olnud ja 
on ka praegu.

Mis iseloomustab üliõpilasteadurite 
juhendajaid?
Prof. R. H.: Praegu muidugi kõr
gem kvalifikatsioon. Majandustea
duskonnas on kõigist õppejõududest 
teaduslik kraad 43,2 protsendil. 
See on teaduslik potentsiaal, m il
lega uurimistööd on jõudnud nii 
üleliidulisele kui ka rahvusvahelise
le'tasandile. Peale selle on juhenda
ja oma ala suur spetsialist. Varem, 
kui teemade ring oli laiem, tuli te
gelda ka endale vähem koduste 
teemade juhendamisega.

Tahaks rõhutada, et juhendaja roll 
seisku ikkagi eelkõige sisuliste*

^  Prof. Raimund Hagelbergi esi
nemine ÜTÜ ringides on ala.i ol
nud oodatud sündmuseks 25 õppe
aasta jooksul.

nõuannetes. Tagantsundija funktsi
oon toob kahju loomingulisele 
töössesuhtumisele. Viimane on noo
re teadlase kujunemisel peamine. 
Prof. K.-F. Sauks: Tolleaegsetest 
edukatest üliõpilastööde juhendaja
test on saanud väga edukad väite
kirjade juhendajad ja aktiivsed tea
durid (näiteks akadeemik A. Köör- 
na, prof. V. Türk, teadusprorektor 
prof: H. Metsa jt.). Eraldi tuleks 
peatuda prof. U: Mereste tööl meie 
teaduskonnas aastail 1954— 1964. 
Tänu-tema eestvedamisele kujunes 
meil tolleaegsetest ÜTÜ aktivisti
dest tugevakoosseisuline statistiku- 
te-eppejõudude koosseis (dots. A. 
Isotamm, dots. J. Vainu jt.). Prof. 
U. Mereste isiklik eeskuju, töövõi

me ja suhtlemisoskus tõmbasid üli
õpilasi kaasa teadustöösse. Hästi 
laabub töö siis, kui üliõpilasteadur 
näeb oma juhendajas vanemat, suur
te kogemustega kolleegi ja sõpra. 
Administreerimine siin asjale kasuks 
ei tule.
Milline on ÜTÜ osa teaduslik-pe- 
dagoogilise kaadri järelkasvu kind
lustamisel?
Prof. R. H.: Praegused õppejõud- 
teadurid olid kõik omal ajal ÜTÜ 
aktivistid. Rahandusringis esinesid 
sageli praegused dots. A. Susi, dots. 
J. Pikk, vanemõpetajad M. Sõrg,
H. Ruussaar jt. Ring ei sulgu meie
ga. Meie ÜTÜ ringidest on saanud 
järelkasvu teised õppe- ja teadus
asutused nagu TPI (dots. A„ Tam- 
meraid, dots. Ü. Rooma), Teaduste 
Akadeemia Majanduse Instituut 
(sektorijuhataja O. Lugus, vanem
teadur L. Kubjas), Majandusmate
maatika Keskinstituut (majandus- 
kandidaadid R. Malmsaar, A. Kalli
saar) jmt.
Prof. K-F. Sauks: ÜTÜ ringid on 
koht, kus tänane üliõpilane saab 
näidata oma huvi ja  kalduvust tea
dustööks. Just UTU töö kaudu näi
tasid end tublidena praegused dot
sendid P. Viires, A. Siimon, M. 
Miljan jt., keda tol ajal kutsuti 
tööle või aspirantuuri. Mitmetest 
ÜTÜ ringi ettekannetest on välja 
kasvanud kursuse- ja diplomitööd 
ning koguni väitekirjad (A. Siimon, 
J. Anderson jt.).
Milline nägi välja tsükkel «teadus
uuring — praktika» siis ja prae
gu?
Prof. R. H.: Päris alguses toimusid 
elavad arutelud ringide koosoleku
tel, abi praktikale oli tagasihoidlik. 
Nüüd on abi praktikale tunduvalt 
suurenenud, sest enamik töid tehak-' 
se praktikast tulevate soovituste ko
haselt ning suunatakse samasse ka 
juurutamiseks. Diskussioonikoosole- 
kuid on vähem ning nad on vähem 
elavad. Oma osa on siin enam spet
sialiseeritud töödel, kus teised saa
vad vähem kaasa rääkida.
Prof. K.-F. Sauks: Iga neljas dip
lomitöö (mille seisukohti on aruta-

Majandus
teaduskond

tud juba varem ÜTÜ tööna ringi
des) suunatakse meil igal aastal 
praktikasse juurutamiseks. See näi
tab, et meie üliõpilasuuringutel on 
suur praktiline väärtus. Head tööd 
on eriti kaugüliõpiiastel ja nende 
uurimistulemused jõuavad kiiremi' 
ni praktikasse, sest sageli on nad 
uurinud oma tööalaga seotud prob
leeme. Nii on see praegu. Muidugi» 
paarkümmend aastat tagasi olukord 
nii hea ei olnud, kuid laialdast huvi 
pakkusid ka tol ajal lahendatud 
probleemid (tööviljakusest, tööaja 
kasutamisest jt.). Praegu on ÜTÜ 
tööde publitseerimisvõimalused head 
(antakse välja ÜTÜ tööde kogu
mikke TRÜ rotaprindil), kuid paar
kümmend aastat tagasi avaldasid 
üliõpilased oma uurimistulemusi vä
ga agaralt ajakirjanduses. Nüüd 
selletaolisi kirjutisi ajalehes konk
reetse ökonoomika valdkonnast üli
õpilastelt peaaegu enam ei näegi. 
Jutuajamise kirja pannud 

dots. VAMBOLA RAUDSEPP, 
majandusteaduskonna 

teadusprodekaan

KILDE

Uurimistemaatikaks on olnud vii- 
mase j.5  aasta jooksul «Majandus
analüüsi ja planeerimise metoodika». 
Selle põhiprobleemi uurimisega on 
hõlmatud kõik teaduskonna 5 ka
teedrit ja 4 ÜTÜ ringi, ligikaudu 
80% õppejõududest ning kõik tea
durid.

Teaduslikud sidemed on teadus
konna ÜTU-1 40 NSV Liidu kõrg
kooliga, peale selle nelja välisriigi 
kõrgkooliga.

Aktiivsemad ÜTÜ ringide töö 
suunajad on olnud prof. R. Hagel- 
berg, prof. K.-F. Sauks, prof. H. 
Müur, dots. K- Parvel, dots. P. V ii
res, aots. Ü. Kauer, dots. E. Uist, 
dots. H. Pauts, dots. M. Miljan, 
v.~õp. V. Järve jt. (Järg 4. lk )
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(paremal). Antakse üle ELKNÜ Tartu Linnakomitee tänukiri nr. 1.

JÜRI LAANE foto

EKP TRU komitees
Ф  25. septembri istungil kuulati komsomolikomitee asesekretäri Mer

cedes Penti informalsioonl suvemaleva ja ehitusmaleva tööst. TRÜ on 
oma ülesanded EÜE ees täitnud: ettevalmistusperioodil komplekteeriti 
malevasse 700 üliõpilast, neist funktsionääre 38 rühmale, semuti kõi
kide rühmade arstid. Korraldati kaadriõppusi, kevadised EÜE päevad, 
võeti osa seminarlaagrist Viljandis jne. Tartu regiooni (komandör 
Ü. Langel, komissar M. Pent) kureerida olid Lõuna-Eesti rajoonid. Ka- 
pitaalehituštöid tehti 1,9 miljoni rubla eest. Sotsialistlik kohustus jäi 
sel aastal napilt täLmata. Põhjuseks peale halbade ilmade oli ka mõnel 
pool soovida jätnud organiseerimis.öö. EÜE sek‘.oril tuli komplektee
rida ka Gagarini, Kamtšaika, Ungari (2) ja Poola rühmad. Ülemaleva- 
lisel kokkuiulekul saavu as Tartu rajoon esikoha. Tublit tööd tegid sa- 
snuti suvemaleva kaks vahetust.

#  Istungil kinnitati ajalehe «TRÜ» sügissemestri tööplaan.

TRÜ AUKIRI ÕPPETEHNIKA OSAKONNA JUHATAJALE 
VOLDEMAR KUSILE

Tartu Riikliku Ülikooli rektoraat ja ühiskondlikud organisatsioonid 
ning kogu ülikooli kollektiiv õnnitlevad Teid 60. sünnipäeval ja av.tl- 
davad Teile kui eeskujulikule töömehele ning oma erialal tunnustakd 
spetsialistile sügavat lugupidamist.

Alates 1951. aastast töötate ülikoolis, see on nagu Teie noorpõlve 
unistuse kaudne täitumine kõrgkooli osas. Teie tulite siia mitte õppi
ma, vaid õpetama. Hinnatavad on Teie teadmised ja imeteldavad osku
sed elektroonika alal. Teie teeneks on ülikoolis tõlkevõimendussead- 
mete rajamine, uute telefoniliinide ehitamine ja olemasolevate korras
hoid, ülikooli suursündmuste helisalvestamine ja palju muud. Teie olete 
mitmete keeruliste aparaatide leiutaja ja kaasleiutaja. Olete ülikooli 
õppeprotsessi tehnifitseerimise alustoeks.

Eeskuju andev on Teie abivalmidus ka ülikooli baaskoolidele nende 
õppeprotsessi tehnifitseerimisel. Vaatamata suurele töökoormusele olete 
aastaid osalenud aktiivselt juhtivas ühiskondlikus tegevuses. Teotahte
lise inimesena olete pälvinud meie tänu ja austuse.

Soovime Teile tugevat tervist, raugematut indu ning eyergiat edas
pidiseks edukaks tegevuseks meie aima mater'i ja tema kasvandike 
hüvanguks.

* * #

ENSV KKEH Ministeerium autasustas Voldemar Kiisi aukirjaga.

Täisikka jõudmise aegu
Nooruk saab täisealiseks umbes kahekümne eluaasta jooksul. Kui 

palju läheb aga aastaid, et üks asutus või allasutus täisealiseks saab? 
Oleme harjunud inimlike mõõdupuudega ja seepärast võiksime sellest 
sügisest peale lugeda ka eksperimentaalfüüsika kateedrit täisealiseks. 
Mõni aeg tagasi kogunes kateedri ja selle juures töötava elektrolumi
nestsentsi ja pooljuhtide laboratooriumi pere ühisele pidulikule koos
olekule, kus tuletati meelde möödunut ja arutati perspektiive.

Kateeder alustas tööd 1958. aasta sügisel praeguse ENSV TA presi
dendi K. Rebase juhtimisel. Paar aastat hiljem kateedri juhataja vahe- 
ius, kuigi juhataja nimi jäi praktiliselt endiseks. Samal aastal loodi 
kateedri juurde ka elektroluminestsentsi ja pooljuhtide probleemi abora- 
toorium.

Uue õppeallüksuse loomise eesmärgiks oli füüsikute ettevalmistuse 
parandamine, eksperimentaalse töö intensiivistamine osakonnas ning 
õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmine.

Kateedri juures on eriala omandanud peaaegu pooled sõjajärgsefst 
füüsikaosakonna lõpetanuist, öppetöös on kateeder tuginenud olulisel 
määral teaduslikule tööle ja suunanud üliõpilasi julgelt iseseisvale uuri
mistööle koos õppejõudude ning vabariigi mitmesuguste asutuste tea
durite ja praktikutega. Rakendatud õppetöö vormid olid juba kateedri 
loomisest peale mõneti analoogilised praegu palju reklaamitud Moskva 
Insenerifüüsika Instituudi meetoditega. Selle tulemusena kohanesid üli
õpilased kiire-.ti oma töökohtadel. Tihe koostöö kursusetööde, eriprakti- 
fcumide, diplomitööeelse praktika ja diplomitööde käigus mitmesuguste 
füüsikuid tarbivate asutustega tagas kateedri eduka tegevuse. Selline 
meetod noorte spetsialistide ettevalmistamisel on ka tulevikus kateedri 
löö aluseks.

Oluliseks panuseks on kateedri õppejõudude intensiivne õppemetoo
diline ja teaduslik-metoodiline töö. Rea aastate jooksul on publitseeri
nud palju metoodilisi uurimusi ning üle poolesaja õppevahendi. Tea
duse ja tehnika arenedes muutub regulaarselt loengukursuste nomenk- 
Hatuur. Nii näiteks hakati seoses laserite loomisega kohe lugema ka 
vastavat erikursust. Julgelt kasutatakse õppetöös kaasaegset arvutus
tehnikat.

Kateedri õppe-teadusliku kaadri tuumikuks on tema veteranid dot
sendid A. Pae, L. Uibo, L. Tuvikene, A. Haav, U. Nõmm. Kõik nad on 
©ma teadusliku kraadi ja kutse saanud kateedris töötades. Nooremad 
õppejõud, kellel kõigil on teaduslik kraad ja kutse, on meie oma kas

vandikud. Kahjuks paljud kateedris teadusliku kraadini kasvanud noo 
red on pidanud õnne otsima teistes asutustes ja kateedrites. Neid mehi- 
naisi on kaugelt üle tosina. Nemadki on praegu hinnatud teadlased ja 
pedagoogid.

Kateedri töös on kujunenud terve rida teaduslikke suundi. Uue ma
teriaalse baasi ja sisu on saanud ülikooli traditsiooniline suund: rõnt- 
genstruktuuranalüüs. Elektroluminestsentsi uurimistest kasvas välja tu
gev elektroluminestsentsi ja pooljuhtide laboratoorium, mille töö sai 
tänavu kõrge hinnangu kvalifitseeritud kontrollkomisjonilt. Elektromeet- 
ria suund kujunes O. Saksa juhtimisel iseseisvaks laboratooriumiks. 
Intensiivselt ja kõrgel teaduslikul ning eksperimentaalsel tasemel are
neb radiospektrcmeetria. Väga tihedad sidemed praktikutega on meh- 
hanokeemia uurijatel.

Kateedri ning elektroluminestsentsi ja pooljuhtfde laboratooriumi kol
lektiiv on publitseerinud sadu artikleid nii kodu- kui välismaistes välja
annetes. Teaduslikel komandeeringutel on sõlmitud sidemeid õpetlastega 
kogu maailmast. On ehitatud enam kui miljoni rubla eest unikaalsel 
teaduslikku aparatuuri. Meie kollektiivi poole pöördutakse sageli arva
muse saamiseks nii väitekirjade kui ka teiste tööde kohta. Kateedri õp
pejõud moodustavad ülikooli optika eriala kaitsmise nõukogu tuumiku.

Teadustööl pole aga piire. Veel on palju võimalusi materiaalse baasi 
ja teaduslike sidemete tugevdamiseks. See on järgnevate aastate töö.

Kateedri liikmed on ka aktiivsed ühiskondliku ja kasvatustöö tegijad. 
Meie hulgas on staažikaid poliitringide juhendajaid. Füüsikaosakonda 
esindavad TRÜ parteikomitees juba palju aastaid eksperimentaalfüü
sika kateedri kommunistid. Enamik õppejõude on olnud juba 10— 15 
aastat kursusejuhendajad. Füüsika-keemiateaduskonna mõlemad pro 
dekaanid on meie kasvandikud. Oleme andnud soovituse paljudele noor
tele NLKP liikmeks astumiseks. Aktiivse ühiskondlik-poliitilise tööta 
pole noortest võimalik häid spetsialiste kasvatada.

Ülaltoodu põhjal võime öelda, et kateeder r.ai täisealiseks ka oma 
töö ja tegude, mitte ainult aastate poolest. Ees seisab küpsemise ja 
meheikka jõudmise aeg. Kogu kollektiiv püüab anda oma parima, et 
need oleksid veelgi resultatiivsemad kui eelnenud aastad.

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperimentaalfüüsika kateedri 

juhataja

Klassikalise 
muinasteaduse 

muuseumi juubeli
ürituste kava

Neljapäeval, 11. oktoobril 

kL 11 aktus aulas; 

kl. 19 prof. K. Morgenstern! mä

lestuse austamine muuseumis;

kl. 20 ansambli «Hortus Musicus» 

kontsert aulas.

Reedel, 13. oktoobril

kl. 10 kartseri ekspositsioon! ava

mine peahoones;

kl. 12 muuseumi käsitlevate film t

de näitamine.

Kes siis on meie ülikooli ühe katt
uma paiga juubelil külalisteks? 
Eelkõige muidugi kogu aima ma- 
terV pere, ent kutsutud on esinda aä 
nii Unna kui ka vabariigi keskasu
tustest. Saabuvad külalised Ermi- 
taažist, kellega muuseumil tihedad 
ia asjalikud sidemed juba 66 aas
tat, Tretjakovi galeriist, Puškinl- 
nim. muuseumist Moskvast, NS ¥ 
Liidu Kõrgemate Koolide Muuseu
mide Teaduslik-Tehnilisest Nõuko
gust, humanitaarkallakuga ülikoo
lide muuseumidest üle terve Liidvk 
(Moskva ja Harkovi ülikoolide juu
res on vastavad kateedrid), Lenin
gradi Kunstnike Liidust ja mujalt 

Meie ülikooli muuseum on Nõu
kogudemaa kõrgkoolides ainulaad
ne ja vanim. Midagi samalaadset 
on Leningradi Kunstiakadeemias ja 
Puškini-nim. muuseumis. Kunagi 
loodi ta ülikooli kunstimuuseumina. 
Tegelikult on muuseumi kogu märk
sa arvukam, kui hetkel eksponeeri
tud (välja on pandud umbes 400 
teost), sinna kuulub peale skulptuu
ride ja graafika ka maale, mööblit 
ja palju muud (kokku umbes 30C00 
eset). Kuid on lootust, et muuseum 
saab ruume juurde.

Juubelipidustuste raames avatak
se muuseumi filiaalina endine üli
kooli kartser. Seal on täielikult taas
tatud üks ruum kunagise sisustuse
ga ja restaureeritud kartseripäevi 
istunud tudengite joonistused sein
tel. Teises ruumis on näha endis
aegseid fotosid ja materjale kart
seri kohta. Kartseri statuut pole 
veel täpselt määratletud, kuid ilm
selt jäävad teatud nädalapäevad 
ülikoolirahvale külastamiseks, üle
jäänud aga mujalt Tartusse sõit
nud turistidele.

Juubelipidust ustel näidatakse ka 
filme muuseumist. Peaaegu kõik 
meie kodumaa filmistuudiod on siin 
filminud, kes õppe-, kes dokumen- 
aal- või muid filme. Programmis 
moodustavad eraldi osa ka telefil
mid.

Klassikalise muinasteaduse 

muuseumi juhataba

OIE UTTER/GA

ajas juttu ;

MART RIIKOJA I

Ponlslhu-
päevcicl

«Näe, vahetundki loengute vahe- 
Že tehtud!» rõõmustab rebane ja 
ajab koonu suure kella poole püsti 
■— tema käsutuses on 15 minutit! 
Spe on aeg, millelt sööklas piisab, 
et mõõta silmadega järjekorra pik

kust, see on aeg, millest kohvikus 
piisab, et heita läbi luugi armunud 
pilk särisevale omletile ja lõpuks,— 
vilgas nagu ta on, see esmakursus
lane — sellest ajast piisab, et 
kõhtu kinnitada. Viimaseks on sobi
vaim paik loomulikult «Sophokles»: 
järjekord läheb ruttu, raha kulub 
vähe, madalad võlvitud laed loovad 
õdusa ja rahuliku meeleolu peale
kauba.

Sööklas käib üliõpilane söömas, 
kohvikus kohvi joomäš, «Sophokle- 
ses» lihtsalt einetamas, «See ongi

tavaline einelaud,» ütleb «Sophokle- 
se» juhataja EEVI NEOSTUS, kes 
on oma ametit pidanud 10 aastat 
ja nende aastatega jõudnud harju
da nii ülikooli, üliõpilaste kui ka 
selle tööga. «Juhatamisest üksi jääb 
väheseks, teha tuleb kcikc: müüa, 
laudu pühkida, ruumegi koristada. 
Praegu, õppeaasta alguses, toimub 
õhtuti «Sophokleses» mitut sorti 
üritusi: tutvumis- ja kohtumisõh
tuid, rebaseks löömisi jms., mis kõik 
nõuavad ka ühe meie töötaja kohal- 
olemist Viis töötajat meil üldse on.

Ohte müüjat ja koristajat oleks hä
dasti juurde tarvis,» räägib oma 
muredest E. Neostus ja . . .  naera
tab. Aastatega on tulnud seegi har
jumus — olla naeratav ja meeldiv.

«Sophoklesei» nagu teistelgi au
toriteetsetel asutustel on oma tipp
tunnil ehk (siin) lihtsalt «pontšiku- 
tunnid». Need on väikeste vaheae
gadega kella 8.30— 12.^0, mii un- 
kooli pontšikumeister Aino Toru 
jõuab iga päev valmis teha 20C0 
pontšikut, seda üliõpilaste poolt 
nõnda nõutavat kaupa. Iga «Sophok-

lese» külastaja söövat korraga kesk-- 
miselt neli pontšikut, harva ka 10.

Kaksteist aastat tagasi oli. päe

vakorral küsimus, kas teha keldris 

asuvast kolikambrist einelaud või 

panna välja ülikooli ajalugu tutvus

tav ekspositsioon. Viimast pole ruu

mi puudusel tehtud . tänaseni, «So

phokles» aga ootab külastajaid 
viiel päeval nädalas —* esmaspäe

vast reedeni,

J MAIRE OTT



E N D E L  H A N G
22. X 1930 — 1. X 1978

Ootamatult lahkus meie hulgast 
füüsilise geograafia kateedri vanem
õpetaja Endel Hang, kauaaegne lu
gupeetud õppejõud ja hea kolleeg. 
Kaotasime tubli akadeemilise õpe
taja, kellel on geograafiaosakonna 
arendamisel püsivad teened.

Endel Hang lõpetas meie aima 
mater'i geograafiaosakonna 1954. 
aastal füüsilise geograafia alal. Sel
lest ajast peale töötas ta assistendi
na ja vanemõpetajana geograafia 
(hiljem füüsilise geograafia) ka
teedris. Õppejõuna kuulus Endel 
tfang geograafiaosakonna alustuge
de hulka, kelleta osakonna tööd na
gu ei oskakski ette kujutada. Ta lu
ges paljude aastate vältel ulatuslik
ke loengukursusi, juhendas väli-; 
praktikat ning geograafilisi ekskur
sioone. E. Hangu põhidistsipliini- 
deks olid geomorfoloogia ning NSV 
Liidu füüsiline gepgraafia, kuid tal 
on tulnud õpetada ka geodeesiat, 
rakendusgeomorfoloogiat, sootea- 
dust, paleogeograafiat ja Eesti NSV 
päleogeograafiat. Tema käe all on 
valminud kümned geomorfoloogilise 
suunaga kursuse-, diplomi- ja võist
lustööd; paljudest neist ön hiljem 
välja kasvanud kandidaadiväitekir
jad. Eiidel Hangu tundsime hea lek
torina ning nõudliku ja väga põhja- 
Hku õppejõuna, keda osakonna lõ

petanud alati hea sõnaga meelde 
tuletavad. E. Hang oskas üliõpilasi 
kaasa tõmmata uurimistööle loodu
ses, kus ta noori mitte ainult ei 
suunanud ja juhendanud, vaid ena
mikul juhtudel ka otseselt abistas.
E, Hang oli aastaid ÜTÜ geograa- 
fiaringi juhendaja ning tal on suu

red teened üliõpilaste teadusliku 
uurimistöö organiseerimisel.

Endel Hangu teaduslik töö oli 
suunatiid Eesti NSV reljeefivormi- 
de ning nende kujunemise uurimi
sele. Ta on avaldanud sisukaid töid 
Eesti jõeorgude morfoloogia ja ge
neesi, samu li Lõuna- Eesii kõrgus
tike reljeefivormide ning maastiku
lise struktuuri kohta. Ta on kirjuta
nud ENE-le enamiku NSV Liidu 
füüsilise geograafia alaseid artikleid 
ning on olnud initsiaatoriks ja ak
tiivseks osavõtjaks kõrgkooli geo
graafiaõpikute tõlkimisel ees.i keel
de. Endel Hang oli Eesti Looduse
uurijate Seltsi looduskaitsesektsioo- 
ni ning Eesti Geograafia Seltsi Tar
tu osakonna esimees. Ta töötas kaa
sa mitmes erialakomisjonis ning 
võttis osa paljude teaduslike üritus
te organiseerimisest.

Endel Hang oli mehi, kes kunagi 
ei keelanud oma kaasabi seal, kus 
seda vaja läks. Ta täitis oma üles
andeid suure kohusetunde ning põh
jalikkusega, jättes enda, oma vaja
dused ja mured alati tagaplaanile. 
Sellega, samuti oma töökuse ja 
sirgjoonelisusega pälvis ta kaastöö
tajate ning rohkete õpilaste sügava 
lugupidamise.

Endel Hangu tööle akadeemilise 
õpetajana on kõrgeks hinnanguks 
see, et paljud tema õpilased jätka
vad tänutundes tema tööd sünni
maa reljeefi ja selle kujunemise 
uurimisel. Teda mäletavad sügavas 
austuses kolleegid ja õpilased, kogu 
meie geograafide pere.

Kolm näda la t võõras korteris
1.

• ESIMENE PÄEV

Veel olen Tartus ja panen asju 
kotti. Võtan küll kaasa vaid häda
pärase, ometi muutub suur reisikott 
Uiga kõhukaks. Lisaks mahule suu
reneb koti kaal iga sissepandaua 
esemega geomeetrilises progressioo
nis. Lootusetu ohkega tuleb midagi 
välja praakida. Sellest hoolimata 
jääb käe otsa piisavalt raskust, mis 
tuletab meelde kõike eelseisvat.

Lõpuks istun bussis. Tegelikult on 
juba aeg öelda, kuhu nii suure pam
bu ja veel suurema uudishimu ning 
põnevusega minek on. Ikka «praksi». 
Praktikapaika valisid süda ja mõis
tus talvel palju päevi ning jäid lõ
puks peatuma Valgale. Miks? Selle
pärast et see linn oli senini õpipoi
sile tundmatu. Tundmatuse võlu 
meelitas. Lisaks pole maailma ühe 
€ suur ema» saareriigi senine põlis- 
elanik Valgamaaga vahetu kogemu
se kaudu veel tuttav. Välja tuleb 
arvata vaid pioneeripõlves tehtud 
ekskursioon. Just teadliku avasta
misrõõmu pärast vaatab üks tudeng 
hüüd esmaavastamise innuga kup- 
pelmaastikku ja leiab, et siinne ümb
rus tundub palju avaram olevat kui 
tasandikumaastik.

Bussisistuja paneb omaette imeks, 
et väikesel Eestimaal võib ringi sõi
ta ja vaimustuda kohalikust «eksoo
tikast». Akki saab selgeks, et tege
likult,on ka võõral maal palju asju 
niisamamoodi kui kodus. Ainult 
siin me nende võlu ei märka — lii
ga igapäevane. Veel mõned minutid 
logistamist mõõda äärelinna täna
vaid ja selleks korraks on sõit lõp
penud.

Pakid hoiule ning ruttu liikuma. 
Palavus on kohutav. Mis küll saab, 
kui siin iga päev peaks kuumuse 
pootest põrgu eeskoda meenutama? 
Merd lähedal pole, muidu tuleks 
sexilt vähegi jahedamat õhku.

« Vabandage! Kus asub Valga lehe
toimetus?--- - — Ahah. Kurss on
niisiis õige.» Ei kulugi palju aega, 
kui seisan vana punastest tellistest 
majamüraka ees. Seinal silt «Aja
lehe «Kommunist» toimetus».

«Kas tulete kuulutust tooma.?» on 
esimene küsimus, millega võtab sis
seastuja vastu noor mees, kellega 
koridoris kokku satume.

«Ei, tulin praktikale.»

«Läheme siis toimetaja juurde.» 
Siin on mind juba oodatud:

«öömaja on?»
«Ei.»
«Tuitavaid?»
«Ka mitte.»

«Kuidas nii?I Aga meile saadeti 
paber, kus on selge sõnaga kirjas, 
et PRAKTIKANT ÖÖMAJA EI 
VAJA. Me pole öömaja pärast mu- 
retki tundnud. Aga küll me selle 
asja ära korraldame. Nii kaua võiks 
linnaga tutvust teha.»

Lähen siis linna vaatama. Endal 
pole küll veel peavarju, kuid see- 
eest kindel usk, et kõik laheneb. 
Tunni aja jooksul suutis toimeta а 
mulle leida nii peavarju kui ajutised 
leivavanemad.

«Meil tuba tühi, lapsed maal,» 
võttis jutuotsa üles Taimi Käos, kui 
õhtul tema poote sammusime.

Ja ei olnudki tarvis elada prakti
ka ajal toimetuses, kuigi just sel
leks panid õppejõud eelnevalt meie 
keha ja vaimu valmis. Võib-olla 
läks selle tõttu midagi praktika ro
mantikast kaotsi, kuid ei kahetse.

LINN

Ulualune olemas, on huvitav heita 
pilk ka kaugemale. Pärast tööd käi
sin tihtipeale linnaga tutvust tege
mas. Esimesi päevi võõras paigas 
viibides saad temast (nii igatahes 
tundub mulle) kõige objektiivsema 
pildi. Hiljem harjud ja hakkad nii 
mõnelegi puudusele või algul häi
rivale nähtusele läbi sõrmede vaa
tama. Linn muutus üllatavalt ruttu 
koduseks. Meeldis, et Valga on nii 
väike: kõrgematelt kohtadelt pais
tis linna piir alati ära; et siin on 
üsna palju rohelust, et pruugib vaid 
jõe äärde luhale minna, kui on tun
ne, et oled maal. Väike, vaikne, ro
heline ja kodune. Õhtul tõuseb Pe
deli jõe poolt udu ja mähib ääre
linna majad õrna vinesse.

EESMÄRK: TUTVUMIS- 
NUUSUTUS

Kirjade järgi seisab ees tutvumis- 
praktika. Kolme nädalaga peab saa
ma ülevaate toimetuse töõst. Prak
tika miinimumprogramm ütleb, et 
ise tuleb kirjutada vähemalt neli 
lugu, redigeerida (s. t. siluda aval- 
damiskõlblikuks) neli pikemat kir
jutist kaastöölistelt, lugeda kahe 
numbri korrektuuri (s. t. otsida enne 
lehe lõplikku trükkimist kõik vead 
välja), teha kahe numbri makett 
(s. t. paigutada ja kujundada vasta
valt oma maitsele, tähtsusele ja va
jadusele kogu antud lehes ilmuv 
materjal), olla lehe küljendamise 
juures (s. t. vaadata oma silmaga, 
kuidas tinaradadest saavad paberil 
trükiread). Lisaks võtta osa kogu 
toimetuse tööst.

( Järgneb)

REET RIHVK

K Ä Ä R I K U  K A P P

RAHVASPORT 
UUEL ÕPPEAASTAL

Uus õppeaasta toob mõndagi uut meie rahvaspordi liikumisse. Kõike 
seda arutaski hiljuti TRÜ rahvaspordi komisjon ja leidis, et õppejõu- 
dudele-teenistüjatelc, kes aktiivset liikumist kõige enam vajaksid, tuleks 
leidä uusi ja paremaid võimalusi rahvaspordiga tegelemiseks. Pakuti 
välja uus süsteem liikumisyaeguse likvideerimiseks ja ühiskondliku ak
tiivi kaasatõmbamiseks. Otsustati, et teaduskonnad hakkavad järjekor
ras korraldama TERVISE PÜHAPAEVAKUID.

Korraldaja teaduskond kaalub läbi oma võimalused, koondab aktiivi 
ja koostab tervistavate ürituste kava. Kava koostamisel tuleb arves
tada', et tegevus oleks kõigile jõukohane (vanemaealised, keskealised, 
noored ja lapsed), uudne, huvitav ja mitmekesine. Kava ise koos osa- 
vötukutsega kõigile teir.tele teaduskondadele avaldada TRÜ ajalehes 
või afiššidel, märkides ära ürituste toimumise kohad.

Teaduskonnale, kes koostab kõige huvitavama kava ja võtab püha- 
päevakutest osa kõige massilisemalt, antakse kevadel üle TRÜ rahva
spordi komisjoni rändauhind.

Ürituse korraldamiseks pakub lahket kaasabi kehalise kasvatuse j« 
spordi kateeder, rakendades oma šeffe, muretsedes ja laenutades vaja
minevaid ruume või inventari.

Nüüd aga sellest, millises järjekorras ja millal toimuvad tervise püha 
päevad.

22. pkt. — õigust.
12. nov. — ühiskonnatead.

kateedrid 
26. nov. — majandust.
10. dets. — matemaatikat.

24. dets. — arstit.
14. jaan. — füüsika-keemiat.
18. märts — ai aloof.
1. apr. — filoloogiat.

15. apr. — bioloogia-geograafiat.

Jaanuarist märtsini on pühapäevakutel vahe, sest igal pühapäevat 
väljub Tartust suusabuss Käärikule ja seetõttu on loodud võimalus 
suusatamiseks ja vahetu kontakti leidmiseks loodusega. Et aga ei te
kiks olukorda, kus suusabuss sõidab pooltühjalt Käärikule, siis tuleks 
ka siin kasutada teaduskondade abi väljasõidu organiseerimisel. Nii 
jaotati süušabussi šeflus teaduskondade vahel järgmiselt:

21. jaan. — adminlstrstiivos. 18. veebr. — matemaatikat.
28. jaan. — bioloogia-geograafiat. 25. veebr. — arstit.
4. veebr. — filoloogiat. 4. märts — füüsika-keemiat.

11. veebr. — majandust. II . märts — Õigust.

Jääb loota, et koik teaduskonnad suhtuvad ülalkirjeldatud uuendus
tesse heatahtlikult, arusaavalt ning teevad kõik selleks, et tervise püha- 
päevakud oleksid huvitavad, sisukad, osavõturohked ning annaksid ter
vist ja lusti järgmise nädala töötsükliks.

Lisaks eelöeldule ilmub eelmiste aastate eeskujul ka järjekordne rah
vaspordi kalender. Kõik soovid ja ettepanekud selle koostamiseks pa 
lume saata kehalise kasvatuse ja spordi kateedrisse.

UNO SAHVA,
TRÜ rahvaspordi komisjoni esimees

(Algus 2. lk.)

KILDE

Üliõpilasteadureid ja nende juhen
dajaid iseloomustavad järgmised 
arvud. Praeguse seisuga on teadus
konnas 612 statsionaarset ja 308 
mittestatsionaarset üliõpilast, neid 
juhendab meie teaduskonnast 44 
õppejõudu. Viimastest 43,2% omab 
teaduslikku kraadi, 34,1% teadus
likku kutset. Nende hulgas on 4 
professorit ja 3 teaduse doktorit.

Üliõpilastööde tulemusi, mis on 
läbi arutatud ÜTÜ ringides, tutvus
tavad väljaspool ülikooli ligikaudu 
50 aktiivset üliõpilaslektorit. Iga 
neljas konkreetse ettevõttega seotud 
uurimus suunatakse praktikasse ka
sutamiseks.

ÕUT ja ÜTÜ ringide töö on lahu
tamatud. 1975. aastast ÖUT-i raa
mes loetav kursus «Teadusliku töö 
alused» annab üliõpilasteadureile 
kompleksse ülevaate uurimisprot

sessist ning selle juhtimisest. Sel
lel kursusel on olnud oma positiivne 
mõju võistlustööde sisukamaks muu
tumisel.

ÜleHidulistelt konkurssidelt on vii
mase 10 aasta jooksul saadud 1 
medal ja 5 diplomit. Medali võit
nud rahandusharu üliõpilase Kersti 
Kanepi töö teema oli seotud rahan
duse juhtimise automatiseerimisega. 
Selle teema alal on rahanduse ja 
krediidi kateeder NSV Liidu kõrg
hariduse süsteemis koordineerivaks 
keskuseks.

Üliõpilasteaduse juhtimine muutub 
üha komplitseeritumaks, põhiprob
leemiks on teemade koordineerimi
ne, teaduslike sidemete korraldami
ne ning õppetöö teenindamine ja 
rahvamajanduse abistamine teadus
töö kaudu. Teaduskonna ÜTÜ nõu
kogu tööd juhib praegu rahandus- 
eriala IV kursuse üliõpilane J. Kri- 
nal, seda suunab teadur J. Karu.

Täpselt kümme aastat tagasi il
mus «Edasi» veergudel lakooniline 
teade: «Kääriku spordibaasis selgi
tati «Kääriku kapa» võitjad. Küla
listena tegid kaasa Kaunase Polüteh- 
nilise Instituudi tennisistid. Naistest 
on parim L. K IPPER (TRÜ), mees
test R. UUBARTAS (KPI). Üldar
vestuses kuulus võit TRÜ-le».

Vahepeal on tollasest tennise- 
võistlusest igati austavate traditsi
oonidega turniir saanud ja Kääriku 
kapp ise on rännanud nii Leningra
di, Tallinna kui Kaunasesse.

Nelja kõrgkooli vaheline turniir 
sai alguse 1974. aastast ning siis 
oHd eestvedajaiks juba Leningradi 
tennisemängijad. Leningradi Tehno
loogia Instituudi tenniseentusiastid 
panid välja ka karika kõrgkoolide* 
vahelise võistluse võitjale.

Turniirist võtavad osa nelja kõr
gema õppeasutuse — Tallinna Polü- 
tehnilise Instituudi, Leningradi Teh
noloogia Instituudi, Leningradi 
Riikliku Ülikooli ja Tartu Riikliku 
Ülikooli võistkonnad. Turniiri I 
etapp oli septembrikuus Käärikul,

märtsis tuleb Tallinnas ja aprillis 
Leningradis.

14.— 17. septembrini toimunud 
võistlustel Käärikul sai ülekaaluka 
võidu LTI, teise köha TRÜ, kolman
da LRÜ, neljandaks jäi TPI. Võib
olla mõjutas tulemusi ka väike eba
võrdsus tingimuste suhtes, sest äs
jalõppenud võistlus oli eriline nii 
ajas kui ruumis: juubeliturniir peeti 
siseväljakul, sealne kiire põrge aga 
nõuab kohanemist. Omaette juube
liks oli ta ka ühele «Kääriku kapa» 
organiseerijale, Karl Lillipuule: sel 
aastal oli ta Käärikul peakohtuni- 
kuks kümnendat korda.

Naistest oli parim meistersportla
ne M Kuznetsova (LTI), kes pool
finaalis alistas A. Salužina (LRÜ) 
6:3, 6:1 ja finaalis S. Tamarjani 
(LTI) 6:2, 6:2. Tabelisse teisena 
paigutatud Stšebolevat (LRÜ), kes 
samuti meistritiitlit kannab, sundis 
jalanikastus mängima väga ette
vaatlikult ning 3.—4. koha mängust 
hoopis loobuma.

Meestest jõudsid poolfinaali O. 
Vatsk (TPI), V. Murõškin (LTI);

V. Lillipuu (TRÜ) ja S. Kožuhhar 
(LTI). Põnevad ja  tasavägised olid 
mõlemad finaali pürgijate mängud.
Meeste esikäsi Vatsk lugeski toeli
seks finaaliks just mängu Murõški- 
niga, kes taibuka mängu ja tundli
ku käega oli vääriliseks vastaseks ja 
3.— 4. koha mängus alistas ülekaalu
kalt TRÜ esireketi Valev Lillipuu.
Finaalmäng jse kujunes erinevalt 
oodatust sootuks ühepoolseks ning 
Vatskile ei valmistanud Kožuhhari 
võitmine rasküsi.

Uuesti kohtuti juba mitte enam 
tenniseväljakuil, vaid seal, kus

võistluspalavikku asendas kuum

saunaleil ja jahutajaks oli kaotuse

asemel järvevesi,

Tennisetraditsioone Tartul jätkub.

Uks tavalisemaid teemasid on kah

juks talviste treeninguvõimaluste 

puudumine. Sellest oleks vahest as

jalikum juttu teha TRÜ. spordiklubi reket Vatev U tHpw 

konverentsil. , ; .

KAI LEPIK
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L ig i n e il a a s ta k ü m m e t  EKP TRÜ komitees 
ta g a s i

1940. aasta oktoober on oluline 
lõik TRÜ komsomoliorganisatsiooni 
ajaloos. 4. oktoobril 1940 alustas 
tegevust ülikooli kommunistlike 
noorte organisatsioon. Seda päeva 
on ülikooli komsomoilkomitee otsus
tanud tähistada üliõpilaste teadus
liku konverentsiga, kus esitatakse 
ettekandeid ülikooli komsomoliorga
nisatsiooni ajaloost. Esimene kon
verents toimuski möödunud aasta 
4. oktoobril.

Organisatsiooni tegevuse esime
sest aastast on säilinud väga vähe 
materjali. Need on koguni vastu
käiva sisuga. Tõe jaluleseadmine on 
raske, sest 1941. aastal alanud sõja 
tõttu hävisid 1940/41. õppeaasta 
materjalid. Tolleaegsel ajakirjandu
sel oli valgustamiseks palju tähtsa
maid küsimusi kui ülikooli komso
moliorganisatsiooni tegevus ja see
pärast on ajalehtede veergudele 
jõudnud vaid napid read. Neidki il
mus üsna harva. Meil ei olnud täp
selt teada isegi esimese nõukogude 
aasta ülikooli komsomoiijuhid.

Aktiivsemad üliõpilaskomnoored 
alustasid tegevust ammu enne alg
organisatsiooni loomist. 1940. aasta 
suvel võtsid nad agaralt osa Tartu 
kommunistlike noorte tegevusest.

Esimeste hulgas olid irina Karoles- 
Martin, Leonid Nesterov jt. Aktiiv
sed noored jäid kõigile meelde ja 
nii märgivad linna tollased komso- 
moliaktivistid (M. Sverdlov, E.-t. 
Mikkelsaar jt.), et Irina Karoles oii 
ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
sekretär. See seisukoht läks ka kir
jandusse («Ülesmäge», Tartu 1958; 
«Tartu komsomol», Tallinn 1970).

Toetudes olemasolevatele mäles
tustele ja trükis avaldatud seisu
kohtadele, märkiski ülikooli komso
molikomitee oma esimese sekretäri
na Irina Karolest. Kohtumistel kom
somoli 50. aastapäeva puhul 1968. 
aastal Tartus meenutas Irina Karo
les paljusid detaile Tartu komso
molielu ajaloost. Ülikooli komso
moliorganisatsiooni juhtimise kohta 
ütles ta, et siin olevat küll tegemist 
eksitusega. Seda aga ei pandud tof- 
lal lihtsalt tähele.

Käesoleval juubeliaastal intensii
vistus ka ülikooli komsomoli ajaloo 
uurimine. Uuriti allikaid, küsitleti 
tolleaegseid aktiviste. Andmetest 
selgub, et 1940. aasta 4. oktoobril 
valiti sekretäriks TRU farmaatsia
osakonna IV kursuse üliõpilane 7.0- 
ja Grossfeldt. Seoses tema eelseisva 
ülikooli lõpetamisega asus sekre- 
tärikonuseid täitma Igor Kononov. 
194J, aasta märtsist seati ülikoolis 
.bis^e vabastatud sekretäri ameti
koht, mida asus täitma Edgar Mak

sa. Viimane fakt leiab kinnitust ka 
arhiivimaterjalides.

Meenutades komsomoliorganisat
siooni tegevust ligi neli aastaküm
met tagasi, märkis Z. Grossfeldt 
eeskätt elavaid ja arvamusterohkeid 
koosolekuid, kuhu sageli kogunes ka 
mittekommunistlikke noori. Taheti 
rohkem teada saada. Palju tööd teh
ti teadmiste iseseisvaks omandami
seks.' J. Kononovile meenusid eel
kõige aktiivsed tegevuspäevad 
1940/41. õppeaastast NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimistel ning töö
kogemuste hankimine sidemete loo- 
mise teel NSV Liidu teisie kõrgkoo
lidega. Tuli ju Igor ise esimesele 
kursusele kommunistliku noorena
F. Krulli tehasest Esimese kursuse 
üliõpilased moodustasid organisat
siooni enamiku. «Meie peamine stii
mul oii siiras tahe kogu jõuga kaa
sa Süüa uue korra kindlustamisele,» 
sõnas Sgor Kononov vestluses selle 
aasta kevadsuve’. Tänavu südasuvel 
vahetasime mõtteid 1940.— 1941. 
aasta komsomolitööst ka Irina Ka- 
roles-Martiniga. Muu hulgas palus 
omaaegne silmapaistev Tartu kom- 
somoliaktivist veel kord: «Tehke 
ometi parandus ülikooli komsomoli
sekretäride nimistus.» Reastarne siis 
1940/41. õppeaasta komsomolisekre
tärid ülikoolis selliselt: Zoja Gross
feldt, Igor Ker „- .uv, Edgar Maksa.

JOHANNES KALITS

arutati 9. oktoobril NLKP Keskko
mitee ja NSV Liidu Ministrite Nõu
kogu ühist kirja kütuse ja elektri
energia kokkuhoiu tugevdamise koh
ta. Istungil tehtud ettepanekute põh
jal koostatakse abinõude plaan, mis 
aitab säästa nii kütust kui elektrit.

Komsomolikomitee asesekretär 
Aili Pikat kõneles komsomoliorgani 
satsiooni ettevalmistustest ÜLKNÜ 
60. aastapäevaks. Seoses majandite 
abistamisega lükati TRÜ komsomoli 
ajaloo Sl konverents 4. oktoobrilt 
edasi 18. oktoobrile. Klubis pannak
se üles fotonäitus «TRÜ komsomol 
läbi aegade». Aulas esineb komso
moli juubelile pühendatud kavaga 
«Ellerheina» kammerkoor. Tänavu
sed aruande- ja valimiskoosolekud 
peetakse kahes osas, ühtlasi viiakse 
läbi ka üleliiduline koosolek «Oleme 
partei üritusele ustavad». Ülikooli 
kommunistlikud noored võtavad osa
25. oktoobri! toimuvast ELKNÜ 
Tartu Linnakomitee pidulikust plee
numist, samuti 27. oktoobril peeta
vast aktusest «Vanemuise» kontser
disaalis. Vabariigi parimate kommu
nistlike noorte pildistamisele sõidab 
ELKNÜ TRÜ komitee asesekretär 
M. Pent. 4.-—8. novembrini toimub 
ülikoolis diskokavade konkurss-fes- 
tival, millest võtavad osa ka teiste 
liiduvabariikide kõrgkoolide esinda
jad. 17.— 19. novembrini peetavad 
rahvusvahelise üliõpilaspäeva üritu
sed on samuti pühendatud 
komsomoli suurtähtpäevale.

Ämber, too pang siia ehk veel üles kartulüirp
Tuttav teklikandja tuleb Toomel vastu.
«Miks sa kolhoosis ei ole?»
«Mul on tõend,» kostetakse vastu. «Aga sina?»
«Ma pisut põdur. Tulin just arstipunktist, kus . . .  .»
Pole põhjust eriti pead murda, taipamaks jutujooksu loogilist jätku. 

Nii me seal seisime, kirusime ilma, kuni möödus keegi eriti uuriva 
pilguga meeskodanik. Too oli õppejõud. Korraga torkas meile mõle
male meelde, et meiegi ajutisel tööpostil ootavad suured teod . . .

Tõelised hiidteod seadsid end tudengitest tegijaid ootama juba sep
tembri keskpaiku. Neil oli kartuli kuju ja pori nägu. Ja me läksimegi 
nendega rinda pistma. Kõik, kes vähegi kaela kandsid. Mindi üle vaba
riigi. Läksid nii mäed kui muhamedid, välja arvatud Muhamed Mägi 
(vt. «NH Eesti Üliõpilaste Ehitusmalevas» nr. 13, 6. okt. k. a.). Tuli 
minna, sest sügisel ilmaga kokkuleppele ei jõutud. Ning ega tibusid 
lugemata saa jätta.

Eks seda juttu võib veeretada nii ja teistpidi. Tänavune sügis pole 
kitsi olnud ka lehemeestele inspiratsiooni pakkuma. Teavet koristustööde 
käigust tuleb lausa rubriikide kaupa ja see on ka loomulik.

Ülikool saatis abilisi üle Kesk- ja Lõuna-Eesti. Jõgeva kandis madis- 
tavad maaga eesti filoloogia ja žurnalistika üliõpilased. Viimastest on 
ka juba trükisõnas juttu olnud. Et elul Vaimastveres pole viga midagi, 
toidetakse eeskujulikult, magamiskoht sööklaga ühes majas, soe ahi 
pealekauba. Väljas värske õhk, mis veregi värskeks tegevat. Tööd te

hakse kõigi mõtete ja meeltega. Millega muidu seletada, et pärast 
mõnepäevast põllul rassimist üks esmakursuslane teisele nõudvalt hõi
kas: «Ämber, too pang siia!»

Põllul on aga nõnda, et käsitsi noppides pühid higi ja manad trak
toristi maapõhja, ent häda sulle, kui kombaini peale minnes seitsmenda 
undruku ahjule jätad! Elavjõu märkimisväärset kadu pole seni siiski 
ette tulnud. Töötraumadest niipalju, et allakirjutanu lõikas endale köö- 
gitoimkonnas noaga sõrme. Siinkohal pole paha teada anda, et ka noor
mehed kordamööda köögis abiks käivad. Töökasvatus.

«Mis te õhtul teete?» küsib külaline.
«Oleme väsinud,» kostetakse. Seda võib küll öelda kätt südamele 

panematagi. Päevane tamp teeb oma töö. Eks sellepärast nn. disko- 
õhtud, lokaalsed küll, oodatud avarat kandepinda esialgu ei leidnud. 
Siiski otsis üks lihtsameelne esmakursuslane (aga kes teab!) kord 
hilisõhtulgi veel mõtiskluste kabineti päästvat u s t . . .  See otsija vist 
ei leidnud. Võta näpust! Ja veel kuulukse arglikke hääli avaldustega, 
et koolis olevat päris õdus käia.

Katsumuste aeg tuleb ära katsuda, sest tegelikult on ikka päris hea 
tunne, kui oled ennast leiva nimel natukenegi vaevanud. Seda tunnet 
ei hooma mudaste kartulivisside järel roomates, sorisevat taevast nee
des ja sadat häda kaevates. See tunne tuleb pärast. Tuleb kindlasti.

KÄRT TÕNISSON

KROONSSCJ!
AIN GTSTAVEL

töötab 18. septembrist k. a. ültkooli hal
dusprorektorina. Ta on sündinud 2. det
sembril 1942. aastal Paide rajoonis Jä 
neda asunduses. I960, aastal lõpetas 
Tapa keskkooli, 1965. aastal EPA vete
rinaariateaduskonna ln?ener-tehncloogina 
ihasnadus'C tehnoloogia alal. Järgnes 

teenistus Nõukogude armees. 1967—1969 
töötas A. Otstave) EPA liha- ja piima
tehnoloogia kateedri vanerr.õpetaiana. 
1969—1972 oil ta Tartu Lihakombinaadi 
asedirektor tootmisalal, 1972. aastast di
rektor.

NLKP ridadesse fcüaSub A. Otstavel 
1971. aastast. Ta o t i  EKP Tartu Rajooni
komitee liige. 1966. aastast on A. Ots
tavel {HeliMuHse kategooria korvpalü- 
kohtunik. Alates möödunud aastast on 
ta Tartu linna korvpallisektsiooni pre
siidiumi esimees.

Olete haldusprorektori ametis ol
nud juba peaaegu kuu. Missugune 
oli esimene töö, missugused olid esi
mesed muljed?

Kõigepealt tuli väed üle vaadata. 
Ülikoolil on vist Tartus kõige suu
rem majapidamine. Hooneid on pal
ju, pealegi asuvad need mööda linna 
laiali. Uks esimesi töid oli ka põl
lumeeste abistamise korraldamine. 
Jõgeva rajooni kuraatorina võin 
õelda, et majandijuhid, kellel endil 
töö hästi korraldatud, on ka üliõpi
lastega rahule jäänud.

Esimesed muljed ülikoolist on 
head, inimesed toredad. Tahan loo
ta, et ka meie koostöö laabub ning 
ühiselt palju teha suudame.

Uus silm süäeb puudusi terava
malt. Missugused majandusküsimu
sed kiiret lahendamist vajavad?

Probleem nr. 1 on praegu veel soe 
vesi ja kütmine. Talv tuleb peale 
ja ruumid peavad soojad olema. 
Mitmel pool jooksevad katused läbi. 
Järgmisel suvel tuleb need käsile 
võtta.

Ülikooli ehitusmeestel puudub 
normaalne tootmisbaas, ruumikitsi
kus on garaažil. Tuleval aastal peab 
valmima uue tootmisbaasi ja garaa- 
ži tehniline projekt. Koht on tea
da — Tähe tänava lõpus Ropka 
keskkatlamaja kõrvale.

ф  Need ei ole eesti filoloogia ega žurnalistikatudengid, kellest kar- 
tuiiioos jutt. Hoopis tulevased juristid. Algu! korjati kartuleid Võru 
rajooni «Võidu» sovhoosis, pärast hakati iga päev töö! käima Sootaga 

sovhoosis. *

Esmaspäeva! seisab III kursuse juhendaja dots. Inge Orgo juba audi
tooriumis üliõpilaste ees loengut pidades. Sootagal nagu mujalgi saab 
kartul võetud ja tudengid võivad taas õppetööle asuda.

INDREK LEHISE fotod

Olete käinud ühiselamuis. Paraku 
ei saa praeguse korraga rahule jää
da. Mis seda parandada aitaks?

Mind üllatas tublisti, et tänapäe
va üliõpilane ei oska oma hüvesid 
kasutada. Lõhutakse uksi, aknaid, 
vahtkustuteid. Lõhutakse rohkem, 
kui me parandada suudame. Eriti 
halva mulje jättis mulle Leningradi 
mnt. 27 kaheksas ja üheksas 
korrus. Kes lõhub? Keegi pole 
midagi näinud ega kuulnud. Kül
lap lõhkus keegi väljastpoolt tulnu, 
arvatakse. Kõik algab juba valvest. 
Praegu ei ole üliõpilastel üldse kom
beks külalisi vastavasse raamatusse 
sisse märkida. Kui üldvalvest ei pii
sa, peaks sisse seadma koguni kor- 
rusevalve. Uutes ühiselamutes oleks 
ka sektsioonides vaja korrapidamise 
graafikut. Praegu on olukord niisu
gune, et korralageduse eest üldka
sutatavates ruumides ei vastuta 
keegi.

Sellest jutust võib jääda niisugu
ne mulje, et ühiselamuis on kord 
täiesti käest ära. Nii hull olukord 
muidugi ei ole. On üliõpilasi, kes 
teavad, mida valves olija tegema

(Järg 4. lk.)
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30 ja enamgi aastat tagasi toi
munud sündmustest kirjutades on 
riskantne toetuda ainult mälule. Et 
asjasse selgust saada, sirvisin läbi 
üld- ja eksperimentaalfüüsika ka
teedri koosolekute protokollid ja 
aruanded.

Ringi moodustamise kavast kanti 
ette kateedri koosolekul juba 22. det
sembril 1945. Nähtavasti kavadest 
kaugemale ei jõutud, sest aasta hil
jem vois protokollist jällegi lugeda, 
et kavas on ring tööle rakendada 
järgmisel aastal. Tööst osa võtta 
soovijaid olevat 8 üliõpilast. Siiski 
alustas füüsikaring 3. aprillil 
1947. aastal tööd 15 osavõtjaga. 
Esialgseks temaatikaks oli õhuelekt- 
ri uurimine ja allikavee radioaktiiv
sus. Ringi esimeheks sai praegune

ENSV TA Füüsika Instituudi d i
rektor H. õiglane. 14. veebruaril 
1948 valiti ringi uus juhtkond. Esi
meheks jäi endiselt H. õiglane, sek
retäriks valiti käesolevate ridade 
kirjutaja. Teadusliku töö organisaa
toriks sai J. Einasto', praegune 
ENSV TA Astronoomia ja Atmo- 

i sfäärifüüsika Instituudi teadur, füü- 
sika-matemaatikadoktor. Mõlemad 
viimati nimetatud olid tollal esime
se kursuse üliõpilased. Ringil oli 
aga selleks ajaks juba 35 liiget ja 
nende arv kasvas kiiresti: 1. det
sembriks 1948 oli neid juba 56. Töö
tas 8 eri rühma. Rühmade töö aru-

abiturient. Referaatidega esinesid ka 
õppejõud, Nii näiteks tegi kateed
rijuhataja dots. A .‘ Mitt ülevaate 
vene füüsikutest. Kuulajate hulgas 
oli palju õppejõude. Käesolevate ri
dade kirjutaja esines referaadiga 
radioaktiivsusest. Meenuvad toredad 
õhtud ülikooli raamatukogus, kus 
sai loetud mitmesuguseid raama
tuid selle referaadi koostamiseks. 
Kasutatud kirjanduse nimistus sei
sid aga peamiselt saksakeelsed raa
matud!

Ring tegeles ka mitmesuguste 
eksperimentaalsete uurimustega. 
Korrastati aparatuuri eksperimen-

F Ü Ü S IK A R IN G I A LG U S E S T
andeid kuulati kateedri koosoleku
tel.

Ringi töö kõige populaarsemaks 
vormiks olid referaatkoosolekud. 
Neid peeti ülikooli peahoone prae
guses 232. auditooriumis, mis oli 
kuulajaid alati tulvil. Koosolekud 
kestsid kuni kaks tundi ja diskus
sioon lõppes alles kell 9— 10 õhtul. 
Meenub referaat reaktiivlennukitest, 
mille esitas üks tollane I keskkooli

taalseks tööks. Nii näiteks korras
tas H. Toomel elektromeetri raskete 
ioonide loendamiseks. See töö kanti 
ette ka ÜTÜ konverentsil 1949. aas
ta aprillis.

Intensiivselt ja regulaarselt tegut
ses vee radioaktiivsuse mõõtmise 
rühm. Uuriti praeguse Tartu ujula 
plaažil oleva allika vee radioaktiiv
sust pikema aja vältel. Selleks am
mutati allikast iga päev umbes 0,7 1

vett, toodi see'peahoonesse ja mõõ
deti suhteliselt lihtsate vahenditega 
(elektromeetriga) vees oleva radio
aktiivse gaasi radooni lagunemisest 
põhjustatud elektromeetri hälbe vä
henemist. Mõõtmisi alustas 14. mail 
1947 ringi juhatuse liige E. Pihl, 
käesolevate ridade kirjutaja jätkas 
tööd 1947. aasta sügisest kuni 26. 
aprillini 1948. Töö kokkuvõtted esi
tati ÜTÜ II konverentsil. Enamiku 
uurimistööde juhendajaks oli tollane 
kateedrijuhataja A. Mitt, vaid teo
reetilisi töid juhendasid teised õppe
jõud. Füüsikaringi temaatikasse 
kuulusid tollal ka teemad astronoo
mia valdkonnast. Ringi juhatuse 
liige J. Einasto oli juba tollal tun
tud astronoomia patrioot.

Oma tegevuse algaastatel organi
seeris füüsikaringi juhatus ringi 
jaoks ka oma raamatukogu. Esialgu 
tegeles raamatukoguga ringi sekre
tär. Hiljem selle töö maht kasvas 
niivõrd, et oli vaja juba eraldi ini
mest selleks tööks. Juba 1. detsemb
ril 1948 oli ringil 180-köiteline häs
ti komplekteeritud raamatukogu. 
Hiljem kasvas see raamatukogu 
enam kui 1000-köiteliseks,

Ringi koosolekutest tunduvalt pi-

Füüsika- 
keemfa-teaduskond

dulikumad olid ÜTÜ konverentside 
istungid. 232. auditooriumis kaeti 
katsete demonstreerimise laud pidu
liku rohelise linaga. Laual olid lil
led. Kohal olid õppejõud, ootusäre
vuses esinejad, arvukas kuulajas
kond. Nii on see meelde jäänud 
ÜTÜ konverentsist 1949. aasta ap
rillis, nii oli see ka ÜTÜ konverent
sil 1952. a., kus esineti juba lumi- 
nestsentsi käsitleva ettekandega.

Väärib märkimist, et tollane ÜTÜ 
temaatika füüsikaosakonna üliõpi
lastele oli tunduvalt nõrgemini seo
tud õppetööga kui praegu. Võib-olla 
oli see ka põhjuseks, miks paljud 
tolleaegsed ringi tööd jõudsid harva 
referaadi tasemest kõrgemale.

KARL-SAMUEL REBANE, 
eksperimentaalfüüsika 

kateedri juhataja 
ф  (Keemiaosakonna OTÜ a ja 

lugu ilmub järgmises numbris.)

KES JÄAB, KES UNUNEB
(N IM ESID  LÄBI KOLME 

AASTAKÜMNE)

АIIjärgnev ei pretendeeri õigus

teaduskonna üTU ajaloo tervikli

kule analüüsimisele. Suulistele 

mälestustele ja arhiivimaterjalidele 

toetudes püüame meenutada mõ

ningaid nimesid õigusteaduskonna 

üliõpilasteadurite ja nende õpetajate 

hulgast.

TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühin
gu loomiseks 20. veebruaril 1948. 
aastal õpetatud nõukogu otsusega 
moodustatud 11-liikmelisse organi
seerimiskomiteesse kuulus ka õigus
teaduskonna ÜTÜ nõukogu esimees 
Juhan Kaldre. õpetatud nõukogu 
esindajaks selle komitee juures sai 
dotsent Edgar Talvik. Kuid juba 
enne ÜTÜ loomist tegutses ülikoo
lis ligi paarkümmend teaduslikku 
ringi, mille tegevust koordineeris 
akadeemiline komisjon. Õigustea
duskonnas ioodi 1946. aastal riigi 
ja õiguse teooria ring (juhendaja 
dotsent Johannes Mäll) ning riigi
õiguse ring (juhendaja dotsent Ed
gar Talvik). Töö toimus ringides 
peamiselt ettekannete ja vaidlusõh
tute vormis. Koguneti keeltemajja, 
kus need kateedrid tollal asusid. 
Osavõtjate meenutuste kohaselt 
alustati tööd tavaliselt kella 18 pai
ku, vaidlused lõppesid tihti alles 
südaööl. Professor Viima Kelder 
meenutab, et 1947. aastal osales ta
1 kursuse üliõpilasena riigi ja õigu
se teooria ringi töös. Ettekandjad 
olid peamiselt vanemate kursuste 
üliõpilased, nooremad rohkem kuu
lajateks, kuid auditoorium olnud 
alati rahvast tulvil.

TRÜ ÜTÜ I konverentsil 3.—9. 
maini 1948. aastal töötas 11 sekt
siooni, nende hulgas ka juristide 
oma. Selle juhendaja oli dotsent 
(praegu professor) Ilmar Rebane. 
Sektsiooni tööd juhatas Juhan 
Kaldre. Oldi peahoone auditooriu
mis nr. 3 (praegu 102). Ettekandeid 
kuulati kahel päeval. 4. mail kõne
lesid IV kursuse üliõpilased Arnold 
Saviauk («Demokraatliku tsentra- 
iismi printsiibist nõukogude haldu
ses») ja Liidia Taar («Kohus ja 
õigusemõistmine»). Juhendajad olid 
vastavalt dots. Johannes Mäll ja 
dots. Ilmar Rebane. Järgmisel päe
val esinesid II kursuse üliõpilane 
Viima Kelder («Tsiviil- ja krimi
naalõiguse õiguskasvatuse piiritlus- 
küsimus») ning IV kursuse üliõpi
lane Voldemar Tenno («Prokuröri 
osavõtt tsiviilprotsessist»). Juhen
dasid vastavalt dots, Ilmar Rebane 
ja prof. E. Ilus ning vanemõpetaja 
R. Jaska. Mõlemal päeval kestis et
tekannete arutelu hilisõhtuni.

1949. aasta apriliis kuulutati välja 
võistlustööde konkurss järgmistel 
teemadel: «Abielulahutus Nõukogu
de perekonnaõiguses», «Poola Rah
vavabariigi kujunemine, tema ühis
kondlik ja riiklik korraldus» ning 
«Bulgaaria Rahvavabariigi kujune
mine, tema ühiskondlik ja riikiik 
korraldus».

Neil aastail võeti ka suund üli
õpilaste teaduslike tööde temaatika 
sidumiseks kateedrite teadusliku
tööga.

1953. aastal tegutses õigusteadus
konnas 4 üliõpilaste teaduslikku rin
gi. Nii on see jäänud ka järgneva
teks aastakümneteks (vahemärku
sena olgu öeldud, et praegu on päe
vakorras kriminoloogia ringi loomi
ne, õigemini praktiliselt tegutseva 
ringi vormistamine kriminoloogia 
laboratooriumi juurde). Hakkavad 
kujunema sektsioonid, kelle töö on 
tänaseni seotud kindlate õppejõu- 
dude-eestvedajatega (dotsent Johan
nes Mäll — tööõigus, prof. Abner 
Uustal '—  rahvusvaheline õigus 
jne.). Parimate töödena tollest aas
tast võib nimetada Johannes Loti 
«NSV Liidu võitlus Ühinenud Rah
vaste Organisatsioonis relvastuse 
vähendamise eest» ning Heino Sii- 
guri «Sotsialistliku seaduslikkuse 
tagamisest töötajate vallandamisel 
tööle kõlbmatuse tõttu», Vainer 
Krinaji «Kodanlik kriminaalõigus 
reaktsiooni ja agressiooni teenistu
ses» ning Vambola Põdra töö «Vas
tuolude süvenemine kapitalistlike 
riikide vahel».

*•" A<:

1966. aastal võtsid kriminaalõigu
se ja -protsessi ringi liikmed osa 
alaealiste retsidiivse kuritegevuse 
põhjuste uurimisest, juhendaja oli 
aspirant Hengo Kings.

1967. aastal oli ÜTÜ ringide liik
meid 103, neist 8 kaugõppijat. 
Kaugõppe VI kursuse üliõpilase 
P. Teesalu töö «Töötajate ühiskond
likud organisatsioonid ja nende õ i
guslik seisund NSV Liidus» saavu
tas vabariiklikul konkursil I pree
mia.

1969. aastal tegutses edukalt riigi 
ja õiguse teooria ring vanemõpetaja 
E. Truuvälja juhendamisel. Parimad 
üliõpilasteadurid teaduskonnas olid 
M. Kuldkepp, R. Tutk, T. Killak, 
R. Saarma, D. Visnapuu, E. Bekker, 
J. Sootak, E. Rahumaa jt. Jätkati 
sisukamate tööde avaldamist «Eda- 
sis». Aastakümneid on esmakursus- 
lasi toonud teaduse juurde dotsent 
Jüri Jegorov.

Ei ole veel õnnestunud välja sel
gitada kõiki teaduskonna ÜTÜ nõu
kogu esimehi. Viimaste aastate esi
meestest tuleb nimetada Ants Noor- 
mäge, Kalle Liivi, Madis Kägu ja 
Toomas Keldrit. Tollal juhendasid 
CTÜ-d teaduskonnas prof. Abner

hõngulisi artikleid, vaid ka vest

lust Mnemosynega — keda ia 

meenutab, keda mitte.

Paljude töö on juba tehtud. Jen

ny Ananjevat, Helmut Kadarit, 

Olev Püssatj Elmar Raali pole 

enam meiega, oma õpilaste töödes 

jäävad nad kestma.

Tänapäeva õigusteaduskonna

ÜTÜ-S on teadustöösse haaratud 

juba enamik üliõpilasi. Põhilised 

töövormid ringide tegevuse kõrval 

on endiselt konverentsid ja võist

lustööde konkursid. Konverentse on 

peetud kokku 34, neist osa ka era

korralisi. Viimane taoline (23. no

vembril 1977. aastal) tähistas NSV 

Liidu uue konstitutsiooni vastuvõt

mist. Meie ÜTÜ konverentsidel on 

esinenud üliõpilasi Moskvast, Le

ningradist, Taškendist, Jerevanist, 

Tbilisest, Lvovist, Kaasanist, Alma- 

Atast jm., on ka ise palju käidud.

Viimasel ÜTU konverentsil kuu-

Õigus
teaduskond

Oleme hakanud edukalt konkuree
rima ka üleliidulises ulatuses.

1976, aastal sai Silvia Truumani 

võistlustöö «Kassatsiooniastme koh

tu volitused Nõukogude tsiviilprot

sessis» medali (juhendaja dots. E d 

gar Salumaa) ning Jaak Oja töo 

1977, aastal «Administratiivvastu- 
tus looduskaitse eeskirjade rikkumi

se eest» diplomi (juhendaja prof 

Viima Kelder).

Paljud üliõpilastööd puudutavad 

öigusasutuste probleeme. Ka õigus- 

asutused ise on huvitatud nende te

gevust käsitlevatest teadusuuringu

test. Praegu on olemas kaks sellist 

konkurssi, mis toimuvad praktika - 

asutuste preemiatele. Justiitsminis-

OLEV PÜSSA 
(1918-1967)

Riigi- ja tööõiguse ringis oli
1953. aastal 24 üliõpilast (neist 18 
tööõiguse sektsioonis), kriminaalõi
guse ringis 30, riigi ja õiguse aja
loo ning teooria ringis 20 ning tsi
viilõiguse ringis 30 üliõpilast. Tä
nasega võrreldes pole need arvud 
küli kuigi suured, kuid eeldatavasti 
olid need siis ka tõelised entusias
tid. Kõikide ringide liikmed võtsid 
osa Tartu linna II kultuurimaja ju 
riidilise konsultatsioonipunkti tööst. 
Tollal hakati käima ka teiste kõrg
koolide ÜTU konverentsidel (K. Nirk 
Moskvas, H. Roop ja V. Krinal Tbi
lisis ja Leningradis). 1954. aastal 
saavutas üliõpilase Herbert Metsa 
töö «Lääne-Saksamaa remilitarisee
rimine — oht rahule ja rahvaste 
julgeolekule» I auhinna. K. Kermasc 
töö «Adminištratiivkomisjon ühis
kondliku ja riikliku korra kaitsjana» 
avaldati «Edasis».

1957. aastal võttis ÜTÜ ringide 

tööst osa 74 üliõpilast.

1964. aastal TRÜ ÜTÜ X IX  kon
verentsil esinejatest voiks nimetada 
V. Siibergi, E. Koolmeistrit, E. Vim- 
bergi, G. Alaküla, E. Kornelit, 
M. Eislerit. E. Markvart käis Odes
sa RÜ ÜTÜ konverentsil.

JENNY ANANJEVA 
(1910—1976)

Uusta! ja dots. Heinrich Schneider. 

Aga see on peaaegu juba täna

päev . . .

Paljud nimed ei vaja ka tänase

le lugejale tutvustamist. Viitna 

Keldrit, Johannes Mälli, Ilmar Re

bast, Abner Uus tali tuntakse kau

gel väljaspool ülikooli. On ka 

neid, kelle nimi vilksatab ÜTÜ ar

hiivimaterjalides, satub sealt uuri

ja märkmikku ning ajalehegi veer

gudele, kuid kes ometi tänapäeva 

ei küüni. Küllap on see paratama

tu, ehkki omajagu kurb. Siiski on 

ka ÜTÜ kõigile midagi andnud ja 

vaevalt seda nii vähe on. Ainult 

aeg sõelub pikkamööda välja selle, 

mida ta vajalikuks peab — ja see 

on jääv. öeldakse, et ajaloo uurija 

teeb ajalugu, ia laastab ja interpre

teerib ajaloosündmusi. Seepärast 

sõltub meie ÜTÜ ajalugu mitte 

ainult nendest, kes aastakümneid 

tagasi tegevad olid, vaid ka täna

päevasest uurijast. Kuid ärgu tä

hendagu juubel ainult loosungi-

ELMAR RAAL 
(1927— 1970)

lati viies sektsioonis 42 ettekannet, 
võistlustööde konkursile esitati 65 
tööd. Arvud pole väikese teadus

konna kohta halvad, üha rohkem 
tuleb aga hakata pöörama tähele
panu kvaliteedile, töö sisukusele, 
üheks perspektiivikamaks suunaks 
tuleb lugeda probleemgruppide loo
mist. Seal on aga tõepoolest vaja 
õppejõupoolset initsiatiivi (erinevalt 
mõnest muust tööst, kus see on lau
sa kurjast, sest ÜTÜ on siiski ü li
õpilaste organisatsioon ning eeldab 
üliõpilaste enda pealehakkamist). 
Kõige viljakamalt töötavad prob- 
leemgrupid kujunevad õppejõududc- 
entusiastide ümber ning asja mõnda 
aega vedanud õppejõud võib peagi 
nentida, et üliõpilaste loiduse ja 

huvipuuduse üle tal kurta ei tule. 

Ühe viimase aja edukamana võib 

siin nimetada vanemõpetaja Lembit 

Saarnitsa juhendamisel tegutsevat 

juhtimisteaduse sektsiooni. Viimasel 

ÜTÜ konverentsil toimus selle is

tung koos teaduskonna komsomoli- 

aktiiviga —- arutati büroo sektori 

juhatajate ametijuhendeid ning 

koosoleku korraldamisega seondu

vaid probleeme.

HELMUT KADARf
(1903 — 1976)

teerium on korraldanud konkursi 

populaarsete õigusalaste loengu- 

tekstide ning õiguskasvatuse teoree

tilisi probleeme käsitlevate tööde 

saamiseks, Advokaatide Kolleegium 

aga konkursi advokaaditööd puudu

tavate uurimuste stimuleerimiseks 

Niisuguste konkursside kasu on 

kahtlemata mõlemapoolne.

Ka üliõpilasteadus käib ajaga 

kaasas. Oleme hakanud kasutama 

matemaatilisi meetodeid, avastanud 

raali.

Küllap järgmistel ÜTÜ juubeli

tel saab pikkamööda selgeks, kes 

tänastest OTÜ-lastest on jäänuä 

oma aja konv er ent sipr оgrammide 

ja teesidekogumike kaante vahele, 

kes on 10, 20, 30 aasta jooksul aja- 
loosõelal püsinud.

PEETER JÄRVELAID 

ANDRES HALLMÄGI 

JAAN SOOTAK
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$  Ermitaaži restauraatorite käe all muutuvad kartseri tuhmunud
joonistused taas nähtavaks. TULL10 1L0METSA toto

Klassikalise muinasteaduse muu

seumi 175. aastapäeva puhul aval

dab rektor tänu kõigile, kes osale

nud varade kogumisel, säilitamisel 

ja hooldamisel. TRÜ aukirja said 

sel puhul õppejõud MÄRT TÄNAVA 

ja LALLA GROSS, TUS-i vanem

insener ÜLO SAAG ja masinakirju

taja AINO LEESiK. Mälestusese

mega (grayüür) autasustati rektor 

ARNOLD KOOPI, teadusprorektor 

HERBERT METS AT, õppejõude 

RICHARD KLE1S1 ja TULLiO 

ILOMETSA ning muuseumi juhata

jat Õ IE  UTTERIT, samuti endist 

muuseumi tõotajat NISNA RAI Dl.

TRÜ aukiri anti veel 14-le restau

reerimises osalenule, mälestusese 

14-Je vabariigi juhtivale tõotajale.

Muuseumi suurtähtpäeva aktuse 

avas rektor prof. Arnold Koop. Muu

seumi minevikust ja tänapäevast 

kõneles juhataja Õie Litter. Järgne

sid tervituskõned külalistelt ja m ä

lestusesemete üleandmine.

Õhtul austati muuseumi rajajat 

prof. K. Morgenstern! ja kuulati

«Hortus Musicuse» kontserti.

L. Richter, Civitella maastik. 1831. Itaalia pliiats.

0  Antiikkunsti ilu on imetletud 
aastasadu, kuid ta on ikka nooreks 
jäänud. Samavõrra kui ta vaimus
tas eelnevaid põlvkondi, köidab ta 
ka meie meeli.

K as sajandi esimesel poolel üli
kooli muuseum laiemale pub
likule kättesaadav oli, selle 

kohta puuduvad andmed. Võib ole
tada, et külastajaile ära ei öeldud, 
sest 1862. aastal otsustas ülikooli 
administratsioon avada ametlikuit 
muuseumi ka mitteakadeemilisele 
publikule. Eksponaatidega tutvumi
seks määrati kindlad kellaajad, kü
lastajate juhtimiseks võeti tööle 
muuseumi assistent. Kui suur oli 
külastajate arv, selle kohta and
meid ei ole. Teame, et progressiiv
ne noorsugu ja linna haritlaskond 
võtsid ülikooli nõukogu selle otsuse 
vastu suure vaimustusega.

Esimesed muuseumi külalisraama
tud on teada 1927. aastast. Neist 
nähtub, et aasta keskmine külasta
jate arv on püsinud 500— 1000 pii
rides. Aastatega on see pidevalt 
kasvanud (1940 —  562 külastajat, 
1950 — 823, 1960 — 2882, 1970 — 
10214, 1978 aastal 1. oktoobrini 
40263 külastajat.

Võrreldes teiste Tartu muuseumi
dega on klassikalise muinasteaduse 
muuseumi külastajaskond kõige 
mitmepalgelisem. Neist tähtsaima, 
kuigi mitte arvukaima grupi moo
dustavad üliõpilased. Edasi järgneks 
loetelus vabariigi elanikkond ja tu
ristid Nõukogudemaa kõikidest nur

kadest. Ka väliskülalisi on olnud 
kõigist ilmakaartest. Nende puhul 
on lihtsam loetleda riike, kust pole 
külastajaid olnud. Kõik need inime
sed, olgu turistid või ametisoidul 
viibinud, viivad muuseumi kaudu 
Tartu ülikooli nime ja muljed te
mast oma kodukohtaaesse.

Mõned killukesed muuseumi küla
lisraamatust.

Ja ometi antiikkunst ei vanane. 
Ta hämmastab meid ka praegu oma 
ilu, harmoonia ja jõuga.

Moskva.

Muuseum on imekaunis. Olgu tä
natud Morgenstern. Kaunistagu ilu 
alati meie elul

Riia.

Ärgem nähkem mitte ainult koo
piate muuseumi, vaid möödunud sa
jandi algusele tüüpilist muuseumi. 
Aga praegu on XX sajandi II 
pool. . .  Kui pole muid võimalusi, 
siis tuleks anda muuseumile mõni 
kirikki ja ka ekspositsiooni tuleks 
täiendada uute koopiatega. Kuld on 
ainult veidi tuhmunud. Tarvis on te
da puhastada.

Moskva.

Suuri rahuldust pakkus meile, 43. 
kahekordse punalipulise Tartu divii
si veteranidele, selle ilusa ülikooli 
muuseumi külastamine.

Tänu kõigile, kes kogusid ja pie
teeditundega säilitavad neid hinda
matuid inimtsivilisatsiooni väärtusi 
(vaatamata sellele, et koopiatena).

Tartu hitlerlastest vabastamise
30. aastapäeval.
Dioiisi veteranid.

Milline suurepärane imede kogu, 
kahju, et see imepärane muuseum on 
piiratud vähesest pindalast.

Me saime sügava rahulduse tut
vumisest teostega, millele ei ole 
määratud kunagi surra.

Tbilisi.

Tänapäeva kiir us tunne kaob, kui 
veidikenegi jätkub aega siin ringi 
vaadata.

Tallinn.

M uuseumi praegused varad on 
jaotatud põhifondiks, mis ja 
guneb 7 alaliigiks, ja abiko- 

gudeks. Lisandub veel raamatukogu 
ja arhiiv.

Põhifondi kuulub ligi 30 000 eks
ponaati. Neist on alalises eksposit
sioonis veidi üle 400, peamiselt 
kipskoopiad kreeka skulptuurist. 
Ülejäänud varasid, põhiliselt graa
fikat ja joonistusi (neid on muuseu
mis kokku ligi 6000), tutvustatakse 
ühes väikeses ajutiste näituste saa
lis.

Praegu on eksponeeritud valik 
18. ja 19. sajandi alguse saksa joo
nistustest.

Joonistus on kunstiliikidest intiim
seim, kuid jälgib ikkagi ajastu üld
põhimõtteid. Maalikunstnike kõrval 
töötasid 18. sajandist alates kunstni- 
kud-joonistajad, kes tegid joonis
tusi graveerijatele, kullasseppadele 
või suveniirjoonistusi. Saksa 
kunstnikest kuulusid sellesse kate
gooriasse Fr. Horny, Fr. Nerly, 
j. A. Dietsch, T. Wocher ja A. Dies, 
kelle töid võibki praegu näitusel 
näha.

Vürstlikes kunstiakadeemiates 
koolitati õukonnakunstnikke, kuhu 
sageli sattus ka alamast seisusest 
õpilasi, sest kõrgem klass luges 
kunstilist loomingut alandavaks. 
Eriti andekatele võimaldati mõni
kord pärast akadeemia lõpetamist 
reis Itaaliasse. Nii alustas loo
minguteed B. Rode, kes oma joo
nistustes ja gravüürides lähtus va
hetult loodusest.

18. sajandi teise poolde langeb ka
G. L. Eckhardti lühike loominguline 
elu. Ta portreed ja maastikud ärata
sid kodulinnas Hamburgis suurt 
tähelepanu.

18. sajandi teisel poolel Prant
susmaal tekkinud klassitsistlik 
kunstisuund levis ka Saksamaale, 
kuid kaotas oma võitleva revolut
sioonilisuse. Sellele loomelaadile on 
kõige lähedasem A. Diesi töö.

Müncheni meister G. v. Dillis on 
realistlikum ja looduslähedasem, 
teda peetakse 18. sajandi saksa 
kunstis looduse kujutamise tõeliseks 
avastajaks.

19. sajandi algul killustatud Sak
samaal arenesid täppisteadused ja

filosoofia, muusika, kirjandus, kuid 
kujutava kunsti osa jäi väga taga
sihoidlikuks. Valitsev klassitsism 
mandus peagi arengut takistavaks 
akademismiks. Selle kõrval tekkis 
uus suund — romantism.

1810. aastast alates Rooma koon
dunud nn. romantikute rühm (hil
jem nimetatud natsareenlasteks) 
püüdis oma loomingus eemalduda 
vihatud kaasajast ja luua religioos
set monumentaalkunsti keskaja vai
mu«

Selle rühma kunstnikest on näitu
sel joonistused J. Schnorr v. Carols- 
feldilt, J. Veitilt ja Fr. Hornylt. V ii
masel ajal on eriti uuritud Horny 
loomingut. Ta oli silmapaistev oma 
andekuse ja värvi ning vormi otsin
gute poolest. Tema varane surm oli 
suureks kaotuseks saksa kunstile.

Hilisromantikuist on esindatud 
L. Richter 2 joonistusega, mida ise
loomustab teatud tundelüürika. Teo
sed on väärtuslikuks täienduseks 
kunstniku senituntud loomingule.

P eahoone pööningul asus viis 
kartseriruumi, kus üliõpilased 
kandsid karistust korrarikku

miste eest. Karistuse suuruse mää
ras ülikooli oma kohus, milleks tal 
oli vastav õigus kergemate süüte
gude korral. Karistusmäärad olid 
ära toodud ülikooli põhikirjas.

Paljud üliõpilased on jäädvusta
nud onia arestis viibimise kartseri 
seintele, lagedele, ustele, akendele 
ja mööblile nii monogrammide, luu
letuste kui ka tervete joonistuste 
seeriatena mitmesugustes tehnika
tes.

Vastavatest arhiivimaterjalidest 
on seni läbi uuritud kartseriraama- 
tud aastaist 1875— 1892, millest sel
gub, et kartseri kasutamine on ol
nud küllalt elav: keskmiselt 120 kor
da aastas 1 päevast kuni 3—4 nä
dalani.

Rangema režiimi kohaselt said 
süüdlased karistuse kandmise esime
sel ja viimasel kolmel päeval toi
duks ainult vett ja leiba.

Et kartseris istumise ajal oli kül
lalt aega tehtud vempude üle järe
lemõtlemiseks, aga ka uute välja
mõtlemiseks, siis veedeti sageli 
aega «kunstiloominguga» tegeldes. 
Kasutades käepärast olevaid vahen
deid — küünalt ja sulenuga, värvi
pliiatseid ja tušše, iiustati seinu 
mitmesuguste joonistustega, muidu
gi igaüks oma võimete kohaselt. 
Seetõttu olid kõikide kartserite sei
nad kaetud joonistustega.

Kahjuks hävisid peahoone tule
kahju ajal viiest kartserist kaks 
täielikult ja kolm osaliselt. Taasta
misel säilitati kõige vähem kanna
tanu.

1977. aastal võttis muuseum kart
seri oma hoole alla ja hakkas orga
niseerima selle restaureerimist. Töö 
valmistas suuri raskusi, sest tule
kahju tahm oli katnud kartseri sei
nad. Tänu Ermitaaži tublidele res
tauraatoritele õnnestus suurem osa 
joonistusi uuesti päevavalgele tuua.

Mille eest ja kui palju üliõpilased 
kartseris istusid, võime lugeda kart- 
seriraamatust:

öörahu rikkumine 

kaupmehe petmine 

juhtum tööliste majas 

Joata ärasõit Tartust 

omavoliline kartserist 

lahkumine 

raamatukogu raamatute 

mittetagastamine 

üleannetus teatris 

võõra efcipaaži kasutamine 

su‘tsetamine ülikooli hoones 

daami solvamine 

ducii

Toomemäel ratsutamine

huligaansus

laskmine linna piirides

2 päeva

3 nädalat

3 nädalat 

3—6 päeva

3—9 päeva

2 päeva 

5—8 päeva

3 päeva 

2—3 päeva

4 päeva

3 nädalat

5 päeva 

2 päeva 

kunt

2 nädalat

3 päeva 

kuni

4 nädalat

Rektori käskkiri

S ada seitsekümmend viis aastat tagasi asutati Tartu ülikooli juurde 
kunstimuuseum. Muuseumi asutamise idee ja algatus tuli klassi
kalise tiloloogia professorilt K. Morgensternilt. Ta oli äsja Sak

samaalt tulnud ja seetõttu hästi kursis Euroopa kunstieluga. 19. sajandi 
hakul olid kaotanud oma tähtsuse vürstide kunsti- ja rariteetide kabi
netid. Kõikjal hakati asutama avalikke muuseume. Paljude Saksamaa 
ülikoolide juurde loodi kas antiikarheoloogia või kunstimuuseumid. Sel
lest arengusuunast ei jäänud kõrvale ka Tartu.

Kohe pärast ülikooli taasavamist Tartus alustati ettevalmistusi kuns
timuuseumide kogude komplekteerimiseks. Esmakordselt nimetati 
kunstimuuseumi ülikooli nõukogu protokollis 7. aprillil 1803. aastal 
seoses muuseumile 8000-rublase algkapitali määramisega. Tegelikuks 
muuseumi sünnipäevaks peeti siiski 2. septembrit 1803. aastal, mil il
mus trükist Tartu ülikooli põhikiri. Sellega kinnitati kunstimuuseumi 
loomine, haldamine ja eelarve. Niisuguse muuseumi loomist tingis hu
manitaarteaduste (eriti antiigi) suur osatähtsus tolleaegses haridus
süsteemis. Praktilises õppetöös vajati näitlikku õppematerjali ja seda 
võisid pakkuda ainult muuseumifondid.

Muuseumi ülesanded määratles prof. K. Morgenstern, märkides, et 
on tarvis osta kõiki kunstiteoseid, mis on kasulikud õppetöös, tuleb 
koguda kõike seda, mis on silmapaistev, ilus, mingil moel tähtis või 
iseloomustav. Silmas peeti nii kunstiajaloo kui ka esteetika loengute 
illustreerimist ning seetõttu ei piirdutud ainult antiigiga. Üldkultuuri
liseks arenguks oli vaja üliõpilastele tutvustada kogu kunstimaailma.



A k a d e e m il is te  v õ lg n e v u s te  
l ik v id e e r im is e s t

«Üliõpilased, kes said kevadisel 
eksamisessioonil mitte enam kui 
kaks mitterahuldavat hinnet, või
dakse rektori loal üle viia järgm i
sele kursusele kohustusega likvidee
rida võlgnevus esimese kuu jook
sul uue semestri algusest alates. 
Üliõpilased, kes määratud ajaks 
akadeemilise võlgnevuse likvideeri
sid, loetakse antud kursuse üliõpi- 
lasteks.» (Eksamite ja arvestuste 
põhimäärus, p. 29.) Põhimäärus on 
kinnitatud NSVL kõrg- ja keskeri
hariduse ministri käskkirjaga nr. 313
11. juunist 1973. aastal. Ülikoolis 
rakendatakse nimetatud käskkirja 

« vastavat punkti järgmiselt: üks 
võlgnevus tuleb likvideerida 10 ja 
kaks võlgnevust 20 päeva jooksul 
uue semestri algusest alates (võlg
nevuse all mõeldakse siin eksami- 
võlga). Arvestusvõlad tuleb korda 
teha eksamivõla likvideerimise aja 
sees või graafiku järgi.

Kui võlgnevused tekkisid mõjuva 
põhjuse tõttu (tervislik seisund, pe
rekondlik olukord, kestev koman
deering, loodusõnnetused), määrab 
dekaan võlgnevuse likvideerimiseks 
individuaalgraafiku, arvestades põh
juste iseloomu. Stipendiumi maks
takse sel juhu! kuni võlgnevuste lik
videerimiseni, s. t. sessioonituleinus- 
te selgumiseni. See üliõpilane, kes 
stipendiumi ei saanud, ei saa seda 
ka võlgnevuste likvideerimise ajal, 
sõltumata võla tekkimise iseloomust.

Mittemõjuvatel põhjustel tekkinud 
võla puhul (mitterahuldav eksami
hinne; põhjuseta mitteilmumine on 
sama mis mitterahuldav hinne) kat
kestatakse stipendiumi maksmine 
pärast sessiooni ning seda ei maks

ta kogu järgneva semestri jooksul 
sõltumata võlgnevuste likvideerimi
se tulemustest. Kui on mõlemat 
iaadi võlgnevusi, otsustatakse küsi
mus individuaalselt.

Üsna levinud on situatsioon, kus 
üliõpilane esitab pärast ebaõnnestu
mist arstitõendi, millega võib küll 
põhjendada mitteilmumist järgmise
le eksamile (kui see mahub tõendšs 
märgitud ajavahemikku), kuid mis 
kuidagi ei tee olematuks juba välja
pandud mitterahuldavat. Nii üliõpi
lane kui ka õppejõud peab arvesta
ma, et eksamiprotokolli märgitud 
mitterahuldava hinde puhul ei saa 
kuidagi olla tegemist võla tekkimi
sega mõjuval põhjusel. Kui on ole
mas arstitõend, ei ole eksami «proo
vimine» lubatud ning niisugusel ju
hul saadav hinne on täisväärtuslik.

Kui võlgnevus ei ole ettenähtud 
ajaks likvideeritud ning üliõpilasel 
puudub selleks mõjuv põhjus, eks
matrikuleeritakse ta sellelt kursuselt, 
kus tekkisid võlad, mitte aga kur
suselt. millele ta oli tingimisi üle vii
dud. Igal aastal katkeb niiviisi stuu
dium enam kui sajal üliõpilasel.

Probleeme on tekitanud ka aka
deemilise puhkuse vormistamine va
hetult eksamisessiooni eel, ajal või 
järel. Vastava AKK otsuse põhjal 
saab puhkust anda üliõpilasele, kel
lel pole õppetöös mahajäämust (te
gemata jäänud kontrolltööd, arves
tusvõlad jne.). Akadeemilised võlg
nevused tuleb enne puhkuse vormis
tamist likvideerida, või kui kahel
dakse edasiõppimise otstarbekuses, 
siis lahkuda kõrgkoolist. Tagantjä
rele esitatud arstitõend ega AKK 
otsus ei fuba puhkuse vormistamist.

Tõsiasi, et õppetöölt puudumisi ja 
võlgnevusi ei saa hiljem olematuks 
teha, pole selge veel mõnelegi üli
õpilasele (vahel koguni nende vane
matele). Kas või üks päev hiljem 
esitatud tõendit või õiendit (kui vii
masest ei ole eelnevalt teaduskonda 
teatatud) es võeta enam vastu ega 
vaadata läbi. Niisugust juhtumit 
peetakse põhjendamata puudumiseks 
ja üliõpilast karistatakse üldkehtiva 
korra järgi. Eriti palja on nii
suguseid juhtumeid uue semestri 
alguses: õppetööl üliõpilast pole, 
mingit teadet tema kohta pole saa
bunud. Kui ta lõpuks välja ilmub, 
esitab ta arstitõendi (tavaliselt oldi 
haige või oli põhjuseks perekondlik 
olukord). Kui üliõpilane ei ole õppe
tööle ilmunud ega endast teatanud, 
eksmatrikuleeritakse ta õppetööle 
mitteilmumise või distsipliini jäme
da rikkumise pärast. Paaril viimasel 
õppeaastal on niisuguseid juhtumeid 
olnud.

Kui üliõpilane jääb haigeks võlg
nevuste likvideerimise ajal võ! ei 
jõua võlgnevustega hakkama saada 
mõnel muul põhjusel, määrab de
kaan talle uue tähtaja.

Võlgnevused on tõsiseks häireks 
uuel semestril: ei käida kõigil loen
guil, pole aega kaasa teha kontroll
töid jne. Niisamuti nagu ei vabasta 
igasügisene põllutööde tegemine õp
peplaani täitmast, ei vabasta õppe
tööst ka võlgnevuste likvideerimine. 
Selle poolest ei erine ka tänavune 
sügis. Võlgnevuste likvideerimine 
kestab praegu veel neil II kursuste 
üliõpilastel, kes olid linnas tööl vä
hemalt 20. septembrini (kuigi olek
sid pidanud selleks ajaks eksamid 
ära tegema). Ülejäänud kursuste 
üliõpilastel peavad võlad tasa teh
tud olema kuni 25. oktoobrini. See 
on viimane tähtaeg.

MATS SALUNDI, 
õppeosakonna juhataja

M i d a  v M k s i m e  t e a d a  
k in d  lastusest

TRÜ ametiühingukomitees arutati 
vabatahtliku kindlustuse olukorda 
ülikoolis, millest ülevaate andis 
Riikliku Kindlustuse Tartu Linna 
Inspektuuri juhataja R. Kink. Isiku- 
kindlustuse alal on olukord väga 
halb: kui selle kindlustusliigiga on 
kogu Tartu linnas haaratud üle 
50% töötajatest, siis TRÜ-s vaid 
23%. Seda, et meie töötajad ei ka
suta riikliku kindlustuse poolt pa
kutavaid ülimalt soodsaid võimalu
si oma ja perekonnaliikmete heaolu 
tagamiseks, võib seletada vaid vähe
se selgitustööga ja ka sellega, et 
viimastel aastatel on TRÜ kollektii
vi teenindavad agendid väga sageli 
vahetunud. Olukorra parandami
seks o t s u s t a t i  ametiühingu- 
rühmades välja selgitada täpne olu
kord ja avaldada ajalehes kindlus
tust selgitav artikkel. Artikkel on 
ülikooli teenindavalt kindlustus
agendilt E. Oralt, keda võib leida 
iga päev kl. 9— 12 tel. 33-759 ja 
igal palgapäeva teisel päeval (s. o. 
6. ja 21.) kassas kl. 12— 14.

* * *

Nõukogude Liidus tegeleb riiklik 
kindlustus kahe kindlustusvormiga
— isikukindlustuse ja varakindlus
tusega, mis omakorda jagunevad 
veel alaliikideks.

Isikukindlustus hõlmab sega-elu- 
kindlustuse, lastekindlustuse, pulma- 
kindlustuse ja õnnetusjuhtumite 
kindlustuse. Varakindlustuse hulka 
kuuluvad koduse vara, mootorsõidu
kite ja hoonete vabatahtlik kindlus
tus.

Anname allpool veidi selgitust 
kõigi nende kindlustusliikide kohta. 
Eriti peaks ülikooli töötajaile huvi 
pakkuma isikukindlustus, sest sel
lest on informatsioon õige napp ol

nud. Mille muuga seletada fakti, et 
sega-elukindlustuse, laste- ja pulma- 
kindlustusega on seotud ainult 23% 
TRÜ töötajaist? See protsent on 
väikseim kogu Tartu linnas.

Isikukindlustus.
1. Sega-elukindlustuse lepinguid 

sõlmitakse 16—65 aasta vanuste 
NSVL kodanikega 5, 10, 15 või 20 
aastaks, kuid mitte kauemaks kui 
70-aastaseks saamiseni. Kindlus
tussumma alammääraks on 100 
rubla. Kindlustuslepingu võib sõlmi
da 100, 200, 300, 400, 500 või 1000 
rublale. Et ühel isikul võib olla pii
ramata hulgal sega-elukindlustuse 
lepinguid, on võimalik seda summat 
suurendada mitmete lepingute sõl
mimisega. Sega-elukindlustuse le
pingu sõlmimise päevast alates 
maksab kindlustuse võtja kindlus
tusmakse kuni kindlustuse tähtaja 
lõpuni. Kindlustuse võtja soovil pee
takse kindlustusmaks kinni kuu töö
tasust. Kindlustusmaksu suurus ole
neb kindlustuse võtja vanusest ja 
kindlustussummast. lNaiteks 16—29- 
aastane isik maksab 500-rublase 
kindlustussumma korral, kui leping 
on tehtud 5 aastaks, 8.85 rbl. kuus, 
30—37-aastane — 8.90 rbl., 38-42- 
aastane — 8.95 rbl. jne. Isikukind
lustuse võtjal on õigus tasuda kind
lustusmaks ühekordselt kogu kind- 
lustusaja eest. Näiteks 5-aastase 
kindlustuse puhul on kindlustus
maks 95.50 rbl. igalt 100 rublalt.

Kindlustuslepingu järgi on riikli
ku kindlustuse inspektuur kohusta- 
tatud kindlustusjuhtumi saabumisel 
maksma kindlustuse võtjale või te
ma poolt määratud isikule (isikute
le) välja kindlustussumma.

(Järgneb)

Kolm näda la t võõras korteris
9

NEIST,

KELLEGA LEHTE TEEME

Rajoonilehe toimetuses töötab 15 
inimest. Peale ajakirjanike endi veel 
autojuht, korrektor, raamatupidajad 
ja koristajatädi.

Olemasolevate kogemuste põhjal 
julgen väita, et rajooniajalehtede 
toimetused on väga hubased, inime
sed lahked, siirad, abivalmid ja 
rõõmsameelsed. Erandiks pole val- 
galasedki. Kõigist eraldi kirjutada 
ei jõua, aga kirjutamata ei saa jät
ta mulle enim muljet ja mõju aval- 
danutest.

Kõige rchkem õppisin tundma 
oma võõrustajaid. Taimi Käos on 
põllumajandusajakirjanik ja Heino 
Käos põhiametilt autojuht, kuid ka 
fotograaf ja kirjamees. Algul oli 
isegi imelik mõelda kui endastmõis
tetavalt Heino ja Taimi võtsid mind 
oma perre. Suhtlemine toimus põhi
mõttel: mis on meie, on praegu ka 
sinu jagu. Taimi andis korterivõt- 
me ja ainus manitsus oli: välja min
nes uks ikka lukku keerata. Ma ei 
ole ise elus kibestunud ega usal- 
■ п н и н в н н а г а е я б а к а н и

dust inimeste vastu kaotanud. Ilm
selt aga ümbritseb meid siiski nii 
palju umbusku, ei imestame, kui sii
rust ja usaldust võõraste vastu üles 
näidatakse. Olen pärast praktikat 
sageli mõelnud, kas ma ise oleksin 
julgenud puruvõõra inimesega sa
muti käituda. Varem ehk ei oleks, 
nüüd kindlasti. Õhtuti istusime koos, 
rüüpasime kohvi ja ajasime juttu. 
Taimi ja Heino on inimesed, kelle 
tundlikku hinge pole linnaelu ruti 
kalestanud. Neist õhkus palju liht
sust ja loomulikkust.

Esimene mulje Taimist oli risti 
vastupidine edaspidisele. Toimetaja 
tutvustas mind sportliku välimuse
ga naisele, kes paistis väga range, 
ametlik ja nõudlik. Lähemal tutvu
misel lõi kohatise range tõsiduse 
tagant läbi päris Taimi, kelle sport
lik loomus avaldub kogu ta ellusuh
tumise hoogsuses; kes armastab 
€krutskeid» teha, et lõbusam oleks; 
kes on hea käega kalamees, foto
graaf ning osav autojuht (armastab 
kihutada nii, et abikaasa peab teda 
vahel tagasi hoidma); kes ei löö 
risti ette millegi puhul; kes teeb hea 
meelega sporti ja tõmbab teisigi 
kaasa. Sõnaga, ta on toimetuses 
üks aktiivsusampullike. сKui oled 
põllumajandusajakirjanik, pead jut

tu ajades olema niisama lihtne kui 
su vestluskaaslane. Et saavutada 
suuremat lähedust, tuleb tunda ka 
masinaid. Kui mõni mehhanisaator 
räägib masina riketest ja sa oskad 
ka asjatundliku sõna kaasa öelda, 
oled ta silmis atehtud mees». Ega 
ma siis nii põhjalikult kõike tunne, 
aga sagedamini esinevad rikked ja 
tarvilikud varuosad tean ikka ära. 
Need teadmised tulevad tööga.

Tahaksin palju rohkem lugeda, 
aga ei jõua. Loen aeglaselt, sest 
naudin meeldinud kujundeid, loen 
neid kohe mitu korda üle. Eriti 
meeldinud mõtted kirjutan välja. 
Mul on selleks eraldi märkmik ja 
selleta ei saa ma töötada. Mõni
kord annab kirjutisele suuna moto 
või lihtsalt toeka ütlemise mõni lau
se sellest kogutud «kullavarast». 
Iga nädal lappan märkmiku läbi. 
Ma ei saa enne lugu paberile pan
na, kui ta hakkab mul silme ees 
elama. Siis näen täpselt, mida keegi 
ütleb, kuhu ta liigub.

Veel lõikan lehtedest lugusid väl
ja. Eriti head ja vajalikud on rub
riigid «Lugejaga nestleb» ja «Nelja 
silma juttu». Neis on sageli huvi
tavaid mõtteid ja ütlemisi. Põlluma- 
jatiduslugudes saab kasutada V. Zel-

nini ilmakommentaare ning vana
rahva tähelepanekuid. Olen tasapi
si neidki kogunud.

Mõnikord on lugu tarvis järgmi
seks päevaks, aga paberile ei taha 
midagi tulla. Sidepeast imetud lugu 
pole kellelegi tarvis. Olen katsunud 
ikka südamega kirjutada.»

Taimile oli omamoodi vastandiks 
praktika juhendaja Kalju Jullis, 
vastutav sekretär ja lehe keelelist 
külge korraldav mees. Peamine joon 
iemas oli lausa pedantsuseni ulatuv 
täpsus, millele lisandusid asjalikkus 
ning ameüikkuski. Seda suurem oli 
mu rõõm, kui kord bussis sõites ava
nes mulle juhendaja hoopis mitme
palgelise inimesena. Rääkisime sel
lest, kuidas sõda käis üle ta kodu
kandi ja mida ta sellal läbi elas. 
Pärisin veel akõige-kõige-stiilis» 
juhtumisi ajakirjanikuametis ja meil 
oli väga meeldiv sõita.

Ajakirjanikutöö nõuab täpsust, 
sellepärast tuleb Kalju Jullise nõud
likkust enda ning oma töökaaslaste 
suhtes õigustada. Toimetuses on 
mees igatahes täpsuse etaloniks, kui 
ta kontrollib kirjutiste sisulist külge. 
Suur lugemus, avar silmaring ja 
põhjalikkus aitavad nii mõnegi vää
ratuse ära hoida.

Kalju Jullis annab Valga lehele 
ka keelelise näo. Ta on inimene, kel
le kohta , võib väita, et ta on lausa 
armunud eesti keele grammatikasse 
ja tunneb seda põhjalikult.

Ta suutis mulle kolme nädalaga 
palju õpetada: lisaks ametisaladus- 
tele ka nõudlikkust ning täpsust 
enda ning tulevase töö vastu.

Kolmas visand tuleb Otepää kor
respondendist Aili Miksist. Aili on 
seda tüüpi inimene, kellega tutvu
des ei saa tekkida mingit kohmetust. 
Temasugused on päikeseinimesed. 
Nakatava naeru, mitte-eestlasliku 
temperamendi ja koduse lihtsusega 
tõmbab ia sind kaasa. Jutukera pää
seb veerema: «Kuidas ta küll kõike 
jõuab?» küsisin endalt sageli. Li
saks põhitööle kuulub Aili Miks 
Otepääl Rahvateatri kunstinõukogus
se, aitab sisustada mitmesuguseid 
õhtuid, kui vaja, kirjutab ise stse
naariume. Ta on osaline kõigis Ote
pää kultuurimaja ja linna tähtsama
tes tegemistes. Aili kodu on nagu 
staap, kuhu jooksevad kokku palju
de inimeste teed. Alles klaaris ta te
lefoni teel mingeid asju, juba rää
gib mõne mureliku tuttavaga jne. 
Aili naljatas, et vahel ei saa kirju
tamiseks üldse aega — jookse ringi 
nagu orav rattas. Et siiski põhitöö
ga toime tulla, koostab ta igaks nä
dalaks plaani, mis ei ole sugugi 
väike. Üldse tundus ta olevat toime
tuses üks tarmukamaid ja laiema 
haardega kirjutajaid. Võluv on Aili 
Miksi kirjutiste isikupärane ja koha
ti lausa ilukirjanduslik stiil.

( Järgneb )

REET RIHVK

Arstiteaduskonna päev
algab täna kell 15 aulas. Akadeemi- duskonnast 1978/79. õppeaastal teeb
iise loengu «Aju insult — tähtis sot- arstide täiendamise ja spetsialisee-
siaal-meditsiiniline probleem» peab rimise teaduskonna dekaan prof.
prof. E. Raudam. Ülevaate arstitea- A.-E. Kaasik.

Tähelepanu, idahuviline!

Kroonika
(Algus 1. lk.)

peab, ja seda ka teevad. Samuti on 
väga meeldivalt sisustatud ja puh
taid hubaseid tube.

Mis on uuemat ülikooli ehitus- 
asjus?

Põhiküsimuseks on ja jääb kuni 
valmimiseni raamatukogu ehitus. 
Püüame seda käiku anda etappide 
kaupa. Järgmise aasta lõpus peak
sid valmima raamatuhoidlad.

Eespool mainitud ehitus- ja re- 
mondibaasi ja garaaži ning lao 
projektdokumentatsiooni ettevalmis
tamine on praegu käsil. Järgmiste 
aastate plaanides on arstiteadus
konna kompleksi projekteerimine ja 
väljaehitus Ravila tänavasse, sa
muti füüsikakorpuse II järk (audi
tooriumide hoone). Kääriku sise- 
ujula projekt on valmis.

VARJE SOOTAK

К Ш Ы Ш

Laupäeval, 14. oktoobril kl. 21 
DISKO.

Pühapäeval, 15. oktoobril kl. 21 
PUHKEÕHTU (EÜE Kamtšatka 
rühma töösuvi). DISKO.

Kirjandusvõistlus
Kirjandusvõistluse tähtaeg on 

edasi lükatud 15. oktoobrilt 15. no
vembrini.

Oktoobris alustab oma teist töö
aastat ÜTÜ orientaüstikaring, mis 
tegutseb orientalistikakabineti ja 
mitmete ajalooteaduskonna õppejõu
dude asjatundlikul juhendamisel.

Ringis tegeldakse India, Tiibeti, 
Jaapani, Hiina, Araabia, Aafrika ja 
Okeaania ning Kolumbuse-eelse 
Ameerika rahvaste ajaloo, kultuuri 
ja filoloogiaga. Põhiliseks töövor- 
miks on ettekandekoosolek, millest 
osavõtt on kõigile vaba. Lisaks sel
lele on lähemal ajal kavas suurüri
tusena Kaug-Ida rahvaste õhtu (jä l
gige reklaami!), õhtud idamaise 
muusika, slaidide ja teelauaga, sa
muti vaidlusõhtud üldinimlike prob
leemide üle.

Eelmisel õppeaastal külastas ringi

ICunstikabinet
töötab (ph. aud. 13) teisipäeva!, 
kolmapäeval ja neljapäeval kl. 17 
(joonistamine, akvarell, graafika 
jm.).

23 üritust kokku 1003 inimest. Töös 
osalevad aktiivselt ringi liikmed 
kõikidest teaduskondadest, kaugõp
pijad, vilistlased ja asjahuvilised 
mujaltki. Tihedad on sidemed teiste 
NSV Liidu ülikoolide orientalistika- 
teaduskondadega.

Uusi liikmeid võetakse vastu soo
viavalduse põhjal, mis tuleb esitada 
ringi esimehele.

Kabinetis jätkub alates oktoobri 
keskpaigast ka idakeelte õpetamine.

Lähemat informatsiooni saab 
orientalistikakabinetist (keemiahoo
ne II korrus, tuba 224), ringi esi
mehelt Harri Intsilt (Pälsoni 
23-201) või kuraatorilt Tarmo Kul- 
marilt filosoofiakateedrist.

HARMO KUNTS

NB!
ELKNÜ TRÜ komitee istung on 

teisipäeval, 17. oktoobril kl. 18 ko
mitees.

EÜE-78

*£ EÜE sektor tuleb kokku teisi
päeval, 17. oktoobril kl. 20 komso
molikomitees.

*  TRÜ EÜE IV KONVERENTS 
TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 18. OK
TOOBRIL KELL 19 AULAS. Oota
me endiste ja tulevaste malevlaste 
aktiivset osavõttu.

•¥> ELKNÜ Keskkomitee ja minis
teeriumide aukirjadega autasustami
seks esitatud malevlasi oodatakse 
Tallinnas reedel, 20. oktoobril. Bus
sid väijuvad peahoone eest kell 
7.30.

EÜE-78 pidulik lõpetamine toi
mub Tartus laupäeval, 21. oktoobril
(aktiivi koosolek on kell 14 keemia 
ringauditooriumis, ball kell 19 «Va
nemuise» kontserdisaalis).

MäSymäng
Seoses põllumajandustöödel abis

tamisega peetakse ÜLKNÜ 60. aas
tapäevale pühendatud mälumängu 
«Komsomol, ülikool ja tänapäev» 
eelvoor ja poolfinaal 22. oktoobril.

Võistkondade registreerimine toi
mub teisipäeval, 17. oktoobril kell 
18 komsomolikomitees. Täpsemalt 
saab teada teaduskonna komsomoli
büroo sekretärilt.

Organiseerimiskomitee

О
Tartu üliõpilaste looduskaitseringi 

avamatk toimub pühapäeval, 15. ok

toobril Taevaskotta. Osta pilet kelt 

10.16 väljuvale Petseri rongile Tae

vaskoja peatuseni ja võta võileife 

ning sõber kaasa.

Ringi juhatus

Vabandame
TRÜ Teadusraamatukogu vanemredak- 

tor Lea Trikkanti ees, ke!le!e eelmises 

ajalehes (vt. 1. lk. «Tänu») ekslikult 

vale ametinimetus oli juhtunud.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарт- 
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. I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Teil. nr. 4533. MB-05846.
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Nr. 27 Reedel, 20. oktoobril 1978 XXX aastakäik

Nädala algul oldi pisut imestunud, pisut pahasedki, kui tavakohase 
hommiku- või lõunakohvi jaoks kannatust varuda tuli. Näiteks teisi
päeva hommikul ulatus «Sophokleses» järjekord enne kella kümmet 
peeglini välja. Kohviku ja söökla riidehoius tekkis ennenägematu 
mantlite-joppide tulv. Sealsamas teisel korrusel läks enne omajagu 
aega, et ka istekoht leida. Rääkimata juba peahoonest ja teistest õp
pehoonetest, kus sel sügisel nii rahvavaene on olnud. Mis siis lahti? Ei 
midagi erilist. Lihtsalt kõik on jälle koos: ülikooli pere on oma kohus
tuse maarahva ees täitnud ja õppetöö võis esmaspäevast taas alata. 
Enne kui olnut ja tulevat tutvustame, tahaksime veel kord meie söögi- 
majandust puudutada. Vana kohviku rõdusaal on kella 12— 14-ni ikka 
õppejõudude ja töötajate lõunaeinepaik olnud. Praegu on pisut imelik, 
kui õppejõud seisab uksel ning paljude laudade ümber istuvad tuden
gid või vahel on kohad koguni kottidega hõivatud. Treppidel peetakse 
aga suitsutundi. Vahetevahel on rõdusaali ees ka vastav märge üleval 
olnud, aga see võiks niigi meeles seista.

Läinud nädalal pidasime klassikalise muinasteaduse muuseumi täht
päeva. Muuseumirahvale oli see paljude tuttavate ja sõpradega kohtu
mine, mitmete pakiliste asjade kordasaamine, siinjuures eelkõige kartseri 
ekspositsiooni avamine, millest juuresolev piltki kõneleb. Lähedasemaks, 
tuntumaks sai neil päevil muuseum ise ka ülikooli inimestele. Keemia 
ringauditooriumis võis näha dokumentaalfilme «Kevade tulek» ja 
«Tõde». Viimast teati-tunti küll vähevõitu. «Tallinnfilmist» oli veel mitu 
ringvaadet, kus muuseumi pilk heidetud. Kroonikat võiks teistegi sünd
muste puhul arhiiviriiuleist välja tuua.

Nädalavahetusel alustas oma tegevust jälle looduskaitsering. Tradit
sioonilisest avamatkast Taevaskotta võttis osa viiekümne üliõpilase 
ringis, paarkümmend neist tegi ringiga tutvust esmakordselt.

Esimesel ülesvõttel näivad kaks meest millestki rõõmu tundvat. 
Ütleme ära, et on ka põhjust. Eesti NSV tervishoiuminister prof. Väino 
Rätsep ning ülikooli arstide, stomatoloogide ja farmatseutide täienda
mise ja spetsialiseerimise teaduskonna dekaan prof. Ain-Elmar Kaasik 
ning muidugi teisedki asjaosalised võivad kolmanda arstiteaduskonna 
päeva kordaläinuks lugeda. Ega need kaks meest kogu aeg presiidiumi
laua taga ka istunud. Tervishoiuminister oli siia saabunud ava- ja ter- 
vitussõnu ütlema, prof. Äin-Elmar Kaasiku hooleks jäi ettekanne tea
duskonna arengust ning tulevikuväljavaadetest. Tema-ettekandest jäi 
meelde üks arv: arstiteaduskonna õppejõududest on 60,5% dotsendi või 
professori kutsega. Ja neile justkui kingituseks alustatakse juba 1980. 
aastal teoreetiliste ainete kateedrite korpuse ehitusega. Seekordne aka
deemiline loeng peeti teemal «Insult — tähtis sotsiaal-meditsiiniline 
probleem», esinejaks prof. Ernst Raudam.

Dots. Salme Sibul teatas toimetusele Üleliidulise Antibiootikumide 
Teadusliku Uurimise Instituudi prof. S. Eidelsteini esinemisest otori- 
nolarüngoloogia kateedri kutsel 28. ja 29. septembril. Esimese loengu 
teemaks oli «Antibiootikumide ratsionaalne kasutamine» ja teine — 
«Aerosoolravi», näidati ka filme. Esmakordselt oli võimalik filmi vahen
dusel näha ripsepiteeli liikumist ninas ja nina kõrvalkoobastes. Loen
guid kuulasid internid, täienduskursuslased, arstiteaduskonna õppejõud 
ja arstid Tartu tervishoiuasutustest.

10. oktoobril peeti TPI-s diskussioon «Töö kui inimlik väärtus, selle 
minevik, olevik ja tulevik» Ameerika Ühendriikide ja Nõukogude Liidu 
noorte ühiskonnateadlaste vahel. Meie vabariiki esindasid TRÜ-st filo- 
soofiakateedri vanemõpetaja Andrus Pork, poliitilise ökonoomia kateed
ri vanemõpetaja Enn Hansberg ja filosoofiaaspirant Igor Gräzin. Dis
kussioonist osavõtjate vahel toimus huvipakkuv mõttevahetus.

Kolmapäeval, 18. oktoobril sai teoks TRÜ komsomoliajaloo II kon
verents. Selle materjalid ilmuvad järgmises lehes. Järgmises lehes või
te lugeda ka EÜE IV konverentsist, mis samuti kolmapäeval aset lei
dis.

VARJE SOOTAK, AARNE RANNAMÄE

Piltidel: Ain-Elmar Kaasik ja Väino Rätsep arstiteaduskonna päeval.
Need, kes kartserit taastasid, kes sõnaga, kes käega.

Nimeliste stipen
diumide saajad

V. L Lenini nim. stipendium
Sergei Nazarenko (arstit. V k.) 
Eero Vasar (arstit'. VI k.)
Riina Leinbock (füüsika-keemiat.

V k.)
Madis Kallion (õigust. V k.)
Priidu Beier (ajaloot. I I I  k.)
Tiina Ksenofontova (bioloogia- 

geograafiat. IV k.)
Merike Petersen (matemaatikat. 

IV k.)
J. Lauristini nim. stipendium 

Ülle Kuusksalu (ajaloot. IV k.)
D. Uljanovi nim. stipendium 

Ursula Rääts (arstit. V k.)
N. Burdenko nim. stipendium 

Andrus Arro (arstit. VI k.)
H. Pöögelmanni nim. stipendium 

Irina Avramets (filoloogiat. V k.)
J. Anveldi nim. stipendium 

Andres Lipstok (majandust. IV  k.)
G. Lurichi nim. stipendium 

Vahur ööpik (kehakultuurit. IV k.)
W. Struve nim. stipendium 

Tatjana Mikuševa (matemaatikat.
V k.)

K. Marxi nim. stipendium
Birute Zelvite (filoloogiat. IV k.) 
Helgi Rõuk (majandust. IV k.)

J. Smuuli nim. stipendium 
Karin Peep (ajaloot. II k.)

K. E. Baeri nim. stipendium 
Katrin Andra (bioloogia-geograa- 

fiat. V k.)
Fr. Tuglase nim. stipendium 

Vilve Seiler (filoloogiat. IV k.)
E. Lenzi nim. stipendium 

Arvo Kikas (füüsika-keemiat. I I I  k.)
J. Varese nim. stipendium 

Kaire Vaimel (kehakultuurit. IV k.)
V. Kingissepa nim. stipedium 

Jüri Raidla (õigust. IV k.)

‘Tähelepanu!
Vastavalt üle-eelmises lehes tea- 

daantule toimub esimene ülikooli 
õppejõudude ja teenistujate sportlik 
pühapäevak vähegi ilusa ilma kor
ral sel pühapäeval KEK-i tervise
spordi rajal (Riia tänava lõpus) 
kell 11. Kes soovivad päeva alusta
da väikese jalutuskäiguga, kogune
vad kella 10.15 Tähtvere pargi al
gusesse, et sealt jalutada tervisera- 
jale. Kohapeal tutvume raiaga, män
gime rahvastepalli, osavusmänge. 
Pakume kuuma teed. Huvitatud või
vad pärast kasutada Gagarini täna
va võimlat. Vihmase ilma puhul on 
üritus võimlas. Osavamaile ergutu
sed. Olete oodatud kogu perega.

õigusteaduskond

Lehekülgi ülikooli kom som oli a ja lo o s t
«Sajandivahetuse revolutsioonilised meeleoltsd», «Revolutsioonikeerises», «Põ

randa aü», «Legaalses organisatsioonis», «Viimasel sõja-aastal», «Huviala
ringid ja töökasvatus», «Esimesed aruande- ja valimiskoosolekud», «Hool õpi
edukuse eest», «Ülesanded avarduvad», «Ikka organiseerimisraskused», «Kiire 
edasiminek». Nende pealkirjade all tõid augustikuu «Edasi» numbrid 176—188 
ära alma mater’1 üliõpilaskonna eesrindlikuma osa tegevuse alates 1907. aastast. 
Täna (vt. ka eelmist «TRÜ-d») ja veel mitu numbrit järgnema jääv lühiüle
vaade TRC komsomoli ajaloost on linnalehes ilmunu sisuline jätk.

JOHANNES KALITS

Sõjajärgsete aastate raskused, ot
singud organisatsioonilise töö pa
randamiseks, terava klassivõitluse 
kajastumine ideelis-poliitilises kas
vatustöös, üliõpilasteaduse arenda
mine ja teised komsomolitöö vald
konnad olid ülikooli komsomolior
ganisatsiooni ideeliselt karastanud 
ning rikastanud uute organisatsioo
nilise töö võtete ja vormidega.

1951. aasta 14. oktoobril oli üli
kooli komsomoliorganisatsiooni 
aruande- ja valimiskoosolek. See oli 
ühtlasi viimane aruande- ja vali
miskoosolek, sest järgmisest aastast 
peale valis ülikooli komsomolikomi
tee koosseisu juba ülikooli komso- 
molikonverents. Komitee esimesel 
koosolekul valiti ülikooli komsomo
likomitee sekretäriks V. Väljas, sek
retäri asetäitjaks A. Blumfeldt. Üle
jäänud komitee liikmed kinnitati ko

mitee sektorite juurde.
Uue komitee suunaks kujunes 

ideelis-poliitilise kasvatustöö tugev
damine. Selleks andis häid võima
lusi aktiivne osavõtt ülikooli 150. 
juubeliaasta ettevalmistustest ja lä
biviimisest, mida komsomolikomitee 
ei vaadelnud kui üritust omaette, 
vaid kui vormi ideoloogiatöö paran
damiseks. Juba 1951. aastal alusta
sid teaduskonnad sotsialistlikku 
võistlust, mitmete teaduskondade 
lahtised komsomolikoosolekud olid 
pühendatud võetud kohustuste täit
misele. 4. aprillil 1952 arutas komi
tee näiteks ÜTÜ VI konverentsi kor
raldamist. Seda tehti V konverentsi 
tulemuste kriitilise analüüsi kaudu.

Juubeliga oli seotud ka lektori- 
grupi töö. Juba 1951. aastal oli üli
kooli komsomolikomitee osutanud 
tähelepanu lektorigrupi töö paran
damisele, lektoriks kinnitati ainult 
ülikooli komitee otsusega. Juubeli

aasta! kinnitati lektoriteks sellised 
hiljem laialdaselt tuntud lektorid 
nagu I. Larin, V, Krinal, L. Kaara- 
maa jt.

Juubeliaastaks võetud kohustused 
puudutasid loomulikult ka õppetööd. 
Seetõttu võtsid kursuste komsomoli
organisatsioonid ja komsomoligru
pid õppimisasjad tõsisemalt käsile, 
arutasid neid regulaarselt, võitlesid 
õppedistsipliini rikkumise vastu jne. 
Tulemuste kohta kirjutas V, Väljas, 
et 252 üliõpilast sooritas eksamid 

ainult väga headele hinnetele. 
18. veebruaril 1952 korraldati kom
somoli- ja ametiühinguaktiivi ühine 
koosolek, kus ettekandega esinesid 
V. Väljas ja A. Blumfeldt. Vastu
võetud otsuses rõhutati süstemaati

lise iseseisva töö arendamist, samu
ti õppedistsipliini rikkujate suhtes 
hukkamõistva ühiskondliku arvamu
se kujundamist. Erilist tähelepanu 
osutati ühiskonnateaduste seminari

dele ja vene keele ringidele. Uudse 
üritusena otsustati korraldada me
toodilised konverentsid teemal «Tea
duslik stiil töös».

Rohkesti tähelepanu osutas üli
kooli komsomolikomitee taidlusele.

Peamiseks pidas komitee seejuures 
kahe põhiküsimuse lahendamist: esi
teks — kommunistlike noorte arvu
lise osatähtsuse ning sellega ka 
nende mõjujõu suurendamine suure
mates taidluskollektiivides; tei
seks — repertuaari valik. Klubitöö 
tasemest annab teatud pildi komitee 
koosolek 28. märtsist 1952, kus kuu
lati klubi juhataja M. Kuke aruan
net. Klubisse oli koondunud 630 
taidlejat. Suuremad kollektiivid olid 
naiskoor (133 liiget) ja meeskoor 
(130 liiget). Võeti mõndagi huvita
vat ette. Nii kohtus U. Väljaotsa ju
hendatav näitering Mäksa näiterin
giga, klubis hakati korraldama vik
toriine. Teaduskondade puhkeõhtutel 
tutvustati TRÜ ajalugu. Taidlusrüh- 
mad planeerisid harjutuste kõrval 
mitmeid vestlusi. Komiteel soovitati 
rohkem tegelda vene rahvusest üli
õpilastega, rikastada repertuaari, 
korraldada temaatilisi õhtuid.

Klubitöö suunamise kõrval ei 
unustatud ka teaduskonna komso- 
moliorganisatsioone. Nii arutati ko
mitee koosolekul ka nende taidlus- 
taset, samuti kuulati suuremate kol
lektiivide aruandeid.

Juubelipäevadel märgiti tunnusta-

ilLKUU m
vait TRü komsomoliorganisatsiooni 
osa üliõpilasnoorsoo kasvatamisel. 
Komsomolikomitee sekretär V. Väl
jas ning sekretäri asetäitja A. Blum
feldt said ENSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi aukirja, ülikooli juhtkonna 
tänu pälvisid paljud kommunistli
kud noored.

Juubeliaasta ürituste kõrva! pidas 
komsomolikomitee silmas organisat
siooni tugevdamist ja ridade kasvu. 
Ülikooli parteiorganisatsiooni üld
koosolekul 1952. aasta veebruaris 
märgiti, et mõnedes teaduskonda
des komsomoli read ei kasva ja et 
komsomoli on vaja abistada. Kuigi 
kasvukiirus jäi maha eelmise aasta 
omast, suurenes algorganisatsiooni
des kommunistlike noorte arv 1952. 
aastal 112 võrra.

(Järgneb)



TRO nõukogu
^  6. oktoobri koosoleku algul tä

nati hoolsa töö eest kahte tuntud 
meest. Pikka aega ülikoolis tööta
nud (viimati haldusprorektorina) 
Ülo Saagi peeti meeles mälestusese
mega. Tervislikel põhjustel siirdus 
ta ülikoolis teisele tööle, önne ja 
edu sooviti õppetehnika osakonna 
60-aastaseks saanud juhatajale Vol
demar Kiisile, kellele anti üle TRÜ 
ja ENSV KKF.H Ministeeriumi au
kirjad.

£  Pikimaks ja põhjalikemaks päe
vakorrapunktiks kujunes läinud õp
peaasta õppe- ja kasvatustöö tule
muste analüüs õppeprorektoritelt 
Uno Palmilt ja Valter Haamerilt.

Võrreldes eelmise õppeaasta vas
tavate sessioonidega paranes õppe
edukus talvesessioonil 0,9% (91%), 
kevadise sessiooni tulemused jäid 
peaaegu samaks (88,3%). Vähenes 
eksamitele põhjuseta mitteilmunute 
arv, väljalangejate arv, paranes I 
kursuste õppeedukus, suurenes ai
nult viitele õppijate hulk. Päevase 
osakonna lõpetas 825 noort spetsia
listi, mis moodustab 83,2% omal 
ajal ülikooli vastuvõetuist. See on 
vastuvõetutega võrreldes suurim lõ
petajate protsent ülikooli ajaloos.

Teaduskonniti paranes õppeedukus 
majandus-, õigus-, bioloogia-geog- 
raafia- ja kehakultuuriteaduskonnas. 
Ajaloo-, arsti- ja füüsika-keemiatea- 
duskonnas toimus märgatav langus. 
Samale tasemele jäid filoloogid. 
Prof. U. Palm juhtis tähelepanu 
füüsika-keemiateaduskonna (80,8%) 
ja matemaatikateaduskonna
(82,4%) lubamatult madalale õppe
edukusele. Kevadsessioonil oli koigö 
halvem õppeedukus füüsika (73,4%) 
ja vene õppekeelega rakendusmate
maatika (73,6%) erialal.

Kaugõppes lõpetas kevadel 244 
inimest, see on 22,8% lõpetajate 
üldarvust, seni ühtlasi ka suurim. 
Senisest paremini tuldi toime ka 
arvestuste ia eksamite sooritamise
ga — 40,2%. V. Haamer pidas va
jalikuks jõuda vähemalt 45%-ni. Ka 
kaugõppes on õppeedukuse tase üht
lustuma hakanud. Praegu jäävad 
teistest maha veel filoloogid. Hal
venenud on vald õigusteaduskonna 
tulemused.

Sõnavõtjad peatusid I I  ja I I I  kur
suste probleemidel. Dots. J. Tamme
org: «Farmaatsia 1Г kursust õpeta
vad füüsikud-keemikud. Meie puu
tume nendega kokku alles järgmis
tel kursustel. Iga aine õppejõud 
peaks huvi tundma, miks tema loen
gutelt puudutakse, raiks halbu hin
deid saadakse. Mis sellest, et need 
teise teaduskonna üliõpilased on.» 
Dots. V. Krinal pidas II kursuste 
õppeplaane liiga tihedaks ja raskeks. 
Õppetöö tulemustele mõjub ka sü
gisene kolhoosikuu. Seepärast võiks 
majanditesse saata I kursused. Ühi
ses töös kujuneb ka kollektiiv pa
remini. Prof. J. Saarma toetas eel
kõnelejat, pidades silmas üliõpilaste 
vaimset tervist: suvekuud möödu
vad esmakursuslasel keskkooli lõ
pueksameid ja ülikooli sisseastu
miseksameid tehes. Prof. J. Rebane

arvas, et dialektilise materialismi 
kursusel peaks kahe semestri vahel 
ka arvestus olema. Praegu lõpeb 
see aine kevadel eksamiga. U. Palm 
rõhutas sõnavõtjaile vastates, et 
kateeder peab vastutama kogu oma 
töö eest, ka teiste teaduskondade 
üliõpilastele peetavate loengute ja 
seminaride eest. Kolhoosi on v ii
mastel aastatel saadetud tõepoolest 
esmajoones vaid II kursused vasta
valt sellekohasele üleliidulisele käsk
kirjale. Kui ülikoolis peetakse vaja
likuks majandeid abistama panna I 
kursused, anUatakse küsimust par
teikomitees ning esitatakse vastav 
taotlus.

Õppe- ja kasvatustöö kohta võeti 
vastu üksikasjalik otsus.

& Llute üliõpilaste vastuvõtu tu
lemustest kõneles vastuvõtukomis
joni sekretär dots. Arved Jents. 
Koos teistesse kõrgkoolidesse suu- 
natavatega saabus ülikooli 2228 
avaldust, neist 437 kaugõppesse. Ek
samitele ei lubatud neist 14 inimest 
negatiivse iseloomustuse või puu
dulikult vormistatud dokumentide 
tõttu. Keskmiseks eksamihindeks ku
junes 3,9. Eksperimendiga võeti 
vastu 243 üliõpilast ehk 54% eks
perimendist osavõtjaid. Vastuvotu- 
plaanid kokkuvõttes ületati, kuigi 
mõnede erialade kohad jäid täitma
ta. Õppeprorektor U. Palm soovitas 
matemaatika ja füüsika-keemiatea- 
duskonna õppejõududel veel kord 
põhjalikult läbi mõelda mõnede eri
alade propageerimine, sest vajadus 
vastavate spetsialistide järele Eestis 
igatahes on.

#  Kõrgemalseisvate ametkonda
de otsuste, ülikooli nõukogu otsuste 
ja rektori käskkirjade täitmise orga
niseerimisest ja kontrollimisest kõ
neles TUS-i vaneminsener Ülo 
Saag. Ametkonnad on saanud üli- 
koo'ist enamasti vastuse. Kantse
leis on saabuvate dokumentide koh
ta oma kontrollkaart ning nende 
täitmist kontrollitakse. Hlikooli ot
suste üle erikontrolli sisse seatud 
pole, samuti nende otsuste täitm i
se kohta, kus pole nõutud ettekand
mist kõrgemalseisvatele organitele. 
Vastuvõetud otsuses peetakse vaja
likuks ka mainitud dokumentide üle 
kontrolli sisseseadmist ja muid abi
nõusid.

^  TRÜ konkursikomisjoni liikme
teks valiti professorid R. Looga, I. 
Volkov, H. Trass, R. Hagelberg ja 
K-S. Rebane.

#  Hääletati filosoofiadoktor R. 
Blum-Russakule professori kutse 
taotlemise poolt ja meditsiinidoktor 
ö . Reintamile vanemteaduri kutse 
taotlemise poolt. Konkursi korras 
valiti hospitaalkirurgia kateedri 
professori 0,25 kohale meditsiini
doktor. 5. Gulordava ning operatiiv
kirurgia, topograafilise anatoomia 
ja ortopeedia kateedri professori
0,25 kohale meditsiinidoktor U. Si
bul.

^  Kinnitati ka TRÜ nõukogu 
koosolekute tööplaan käesoleva õp
peaasta I semestriks.

VARJE SQOTAK

Komsomolikroonika
17. oktoobril ELKNÜ TRÜ komitees:

*  TRÜ komsomoliorganisatsiooni tööplaani 1978/79. õppeaastaks tut
vustas Aili Pikat.
Leninliku Komsomoli 60. aastapäevale pühendatud kavas olevatest 
üritustest kõneles Madis Kallion.

-¥■ Arvestuse kontrollist ja liikmemaksude laekumisest rääkis Valev 
Plato.

#  EKP TRÜ komitee sekretär Advlg Kiris tegi ettepaneku valida 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretäri vastutavale kohale õigusteaduskonna 
diplomandi Madis Kaliioni. Uus sekretär asus oma ülesandeid täitma.

^  Aili Pikat kõneles kultuuritöö edasisest korraldusest ülikoolis. En
dise kultuurisektori, TRÜ klubi nõukogu ja ametiühingu kultuuri- 
sektori asemel moodustatakse üks organ, kultuurinõukogu, mille 
üks osa hakkab tegelema klubiküsimustega, teine kohvikutega, kolmas 

ühiselamutega.

Esmakursuslastetaidluskonkurss
Sügissemestril katsuvad jõudu 

esimesed kursused, kevadel on ka
vas teaduskondadevaheline ülevaa
tus.

Esmakursuslaste kursusesisesed 
kavaseadmised ja etteastumised 
alaku juba täna. Novembri lõpus 
ootab teid üleülikoofiHne žörii klu
bisse esinema ja teaduskonda esin
dama.

Piire ja kitsendusi žanri valikul 
ei ole. Võib esitada luulepõimikuid, 
omaloomingulisi lavatükke, soolo- ja 
ansambtilaule jne. Eriti teretulnud

on igat liiki pillimehed, liikumisrüh
mad, tantsijad. Kava võib koosneda 
terviklikust programmist või ka ük
siknumbritest või mõlemast kor
raga.

Kursuste kultuurivolinikel palume 
kava esitada ülikooli kultuurikomis
jonile kirjalikult, s. t. olgu märgi
tud pala, autor, esitaja(d), umb
kaudne kestus.

Kui midagi selguseta jäi, pöör 
duge abi saamiseks organiseerimis
komitee või klubi juhatuse poole.

Tarmukat pealehakkamist! Võit
jaid ootavad auhinnad.

Mida võiksime teada kindlustusest
(Algus eelmises lehes)

Kindlustusjuhtumite hulka kuulu
vad kindlustuskestuse lõppemine, 
kindlustusvõtja töövõime täielik või 
osaline kaotus trauma, juhusliku 
ägedaloomulise mürgistuse, puuk- 
entsefaliidi või poliomüeliiti haiges
tumise tagajärjel ja kindlustuse 
võtja surm.

Kindlustushüvitust makstakse 
kindlustuse võtjale ühekordselt m it
mesuguste traumade (luumurrud, 
põrutused, lihaste või kõõluste re- 
hestuced. lahtised haavad jne.) pu
hul. Hüvituse suurus oleneb trauma 
iseloomust, mille määrab kindlaks 
arstlik komisjon. Traumade puhul 
väljamakstud kindlustushüvitust ei 
arvata maha kindlustussummast 
selle väljamaksmisel kindlustuse 
võtjale või tema pärijatele.

Kui kindlustusmakse tasutakse B- 
tariifi järgi (eespool toodud näited 
olid B-tariifi järgi, makse on või
malik tasuda ka A-tariifi järgi, mis 
on veidi madalam), siis loetakse 
õnnetusjuhtumite puhul kindlustus
summa kahekordseks.

2. Lastekindlustuslepinguid sõl
mitakse lapsevanematega ja lapse 
sugulastega, samuti ka lapsendaja
tega. Iga kindlustuse võtja võib sõl
mida ühe lapse kasuks kas ühe või 
mitu kindlustuslepingut. Kindlustus
summa ühelt kindlustuslepingult 
määratakse kindlaks kas 300, 500 
või 1000 rublale. Kindlustussumma 
makstakse lapsele välja kindlustus
lepingu lõppemisel. Ka lapsekind- 
lustuse puhul maksavad riikliku 
kindlustuse inspektuurid kindlustus
hüvitust traumade puhul. Lastekind- 
lustuse lepinguid sõlmitakse lastele 
sündimisest kuni 15,5-aastaseks 
saamiseni. Mida noorema lapse ka

suks sõlmida kindlustusleping, seda 
väiksem on igakuine kindlustus
maks. Näiteks lapse puhul, kelk va
nus on kuni 1,5 aastat, tuleb 500- 
rublase kindlustussumma puhu! 
kuus maksta 2.31 rbl. 1000 rbl. pu
hul 4,61 rbl., 10-aastase lapse puhul 
on kuumaksud vastavalt 5.37 ja 
10.72 rbl.

Lastekindlustuse puhul võib kind
lustusmaksu tasuda ka ühekordselt 
kogu kindlustusaja eest.

Lastekindlustuse leping on nii 
lapsevanematele kui lapse sugulas
tele soodne võimalus oma lapse tu
leviku materiaalseks kindlustami
seks.

3. Pulmakindlustuse lepinguid 
sõlmitakse 2 kuni 15 aasta vanuste 
laste kasuks kindlustuse võtjatega, 
kes on vähemalt 20-aastased, kuid 
mitte kauemaks kui nende saamise
ni lepingu lõppedes 70-aastaseks.

Isikule, kelle kasuks kindlustus
leping on sõlmitud, makstakse kind
lustussumma välja pärast kindlus
tuskestuse möödumist, kuid mitte 
enne tema registreeritud abiellu as
tumise päeva. Kui see isik ei ole 
kuni 25-aastaseks saamiseni abiellu
nud, makstakse talle kindlustussum
ma välja ühes 14%-lise lisandiga. 
Kui isik, kelle kasuks kindlustus
leping on sõlmitud, abiellub 18 ja
25 eluaasta vahel, makstakse kind
lustussumma samuti välja protsen
dilise lisandiga (2% iga täisaasta 
eest, mis on möödunud kindlustus
kestuse lõpust).

Kindlustussumma alammääraks 
on 300 rbl. Kindlustussumma maks
takse välja olenemata sellest, kas 
kindlustusmaksud olid täelikult ta
sutud või oli nende tasumine katke
nud seoses kindlustuse võtja surma
ga kindlustuslepingu kehtimise ajal.

Laps, kelle kasuks pulmakindlus
tuse leping on sõlmitud, loetakse 
kindlustatuks ka püsiva terviserikke 
puhul, mis. on tekkinud õnnetusjuh
tumi tagajärjel saadud traumast, 
puukentsefaliiti või poliomüeliiti 
haigestumisest.

4. õnnetusjuhtumite kindlustuse 
lepinguid sõlmitakse 16- kuni 70- 
aastaste isikutega 1—5 aastaks. Se
da kindlustuslepingut uuendatakse 
igal aastal. Teenistujatel tuleb 1000- 
rublase kindlustussumma puhul 
maksta 2.50 rbl. kord aastas.

Teiseks kindlustusvormiks on va
batahtlik varakindlustus. Siia kuu
luvad koduse vara, mootorsõidukite 
ja hoonete kindlustus.

Varakindlustus sõlmitakse selle 
hävimise või vigastuste puhuks tu
lekahju või plahvatuse, kõikvõimali
ke loodusõnnetuste, veevarustuse 
või kanalisatsioonivõrgu avariide 
tõttu. Vara kindlustatakse samuti 
varguse puhuks, sõidukeid lisaks 
eelnevale ka avariide puhuks.

Vara vabatahtliku kindlustuse le
pinguid sõlmitakse üheks aastaks, 
kindlustusmaks tasutakse kindlus
tuslepingu sõlmimisel ja järgneva
tel aastatel selle uuendamisel.

Koduse vara kindlustustariifid k i
vimajades on 1 rubla 1000-rublase 
kindlustussumma eest aastas, puu
majades vastavalt 2.50 rubla. Ka 
suvilates olevat vara saab kindlus
tada. Puithoonetes on 100 rbl. eest 
kindlustusmaks 4 rbl., kivist ehitis
tes 1 rbl. aastas.

Peale muu vara vajavad ka hoo
ned kindlustamist, sest praegu keh
tivad hoonete kohustusliku kindlus
tuse tariifid on kehtestatud 1945. a 
ja seetõttu moodustab hoonete ko
hustuslik kindlustus käesoleval ajal 
vaid 40% nende tegelikust hinnast

Teenistujate komsomoliorganisatsi
oonist ja tema ees seisvatest 

ülesa nnetest
Ülikoolis kuulub sellesse komso

moliorganisatsiooni 260 inimest. 
Organisatsioon on seega rohkearvu
line ning võiks eeldada, et seal toi
muv töö on mitmekesine. Tegelikku
ses see päris nii.ei ole. Jagunemine 
21 gruppi raskendab tunduvalt ühis
te ürituste läbiviimist. Sellele vaa
tamata võimaldaksid grupid eraldi 
(5—30 inimest) nii mõnegi heata
semelise ja sisuliselt asjaliku üri
tuse läbiviimist.

Ei saa öelda, et grupid üldse ei 
tööta. Paljudes on koostatud töö
plaanid, dokumentatsioon säilitatud, 
asjakohaselt vormistatud. Näitena 
võib tuua Kingissepa tn. 18 (grupp- 
org Ly Pattak), Mitšurini tn. 40 
(Ester Schnur), meditsiini kesklabor 
(Raivo Uibo), Nooruse tn. 9 (Ene

Krinal) On ka neid komsomoli- 
gruppe, kus töö praktiliselt ei toi
mu, kus isegi põhikirjalisi elemen
taarseid nõudmisi ignoneeritakse. 
Liikmemaksu tasumisega ei saada 
korda majja kapitaalehituse osakon
nas, osaliselt Vanemuise tn. 46, Ü li
kooli tn. 16, Kingissepa tn. 19, Tä
he tn. 4, biokeemia teenistujate 
komsomoligrupis. Komsomolibüroo 
pöördus vastavate parteiorganisat
sioonide poole palvega kaasa aida
ta. Ent kahjuks jä i see ainult ühe
kordseks ettevõtmiseks, mistõttu 
praeguseks olukord suurt paranenud 
ei ole

Komsomoli 60. aastapäeva tähis
tab ka teenistujate komsomoliorga- 
nisatsioon. Eelkõige tuleb oktoobris- 
novembris kõigil tasuda liikmemak

su võlad, korrastada dokumentat 
sioon, läbi arutada üritused eelole 
vaks õppeaastaks. Büroo asus 11 
oktoobri koosolekul seisukohale, et 
sihilikult mittemaksjad ei vääri 
kuuluvust ÜLKNÜ ridadesse, ning 
teeb kuu lõpus kokkuvõtte, mille alu
sel neid, kes ei ole reageerinud ot
sestele meeldetuletustele, kutsutak 
se aru andma büroole ning esita
takse karistamiseks ELKNÜ TRÜ 
komiteele. Ärgu toodu mõjugu äh
vardusena, vaid pigem tekkinud olu 
korra ühe lahendusvariandid.

Teenistujate komsomoliorganisat 
siooni üldkoosoleku peame oktoobri 
lõpus, millest igale kommunistlikule 
noorele ka teatame. Osa võtma peab 
sellest igaüks.
Teenistujate komsomolibüroo nimel 

MATI SALUNDI

ELO muusikast rääkides on sa
geli kasutatud väljend it «klassi
kaline rock». Ansambli juh i Je ff 
Lynne arvamust mööda see päris 
täpselt n ii ei ole:

«M inu arvates ei saa m uusikat

1972. aastal. LP ilmumisega oli 
seotud ka väike arusaamatus. N i
melt käskis p laadifirm a (Jet) d i
rektor sekretäril vä lja  uurida an 
sambli m änedžerilt plaadi nime. 
Seda teinud, jättis  sekretär d i
rektori lauale sedeli, kus ta an 
dis teada, et helistas, aga ei saa
nud vastust («no answer»). Suur 
oli ELO üllatus, ku i v ä lja  ilmus 
sellenimeline LP.

LANGE BEETHOVEN!

Roy Woodi lahkumisega an
samblist (1972) jä i ELO arenda
m ine Lynne ja  Bevani õlgadele. 
Neile lisandus h iljem  ka klahv-

plaat ei toonud m uusikam aailm a 
m idagi uut, m ida nentisid ka an 
sambli liikmed ise (välja arvatud 
ehk a inu lt üks enam-vähem kor
ra lik  pala «Showdown»), Ja  alles 
ne ljanda kauamängivaga («Eldo
rado») saavutas ELO oma p laan i
dele vastava õigsuse ja  kindluse

«Eldorado» oli kaks korda p a 
rem kõigist varasematest p laa ti
dest,» ütles Je ff Lynne, «esimest 
korda kasutasime orkestrit, v a 
rem olime helisalvestanud keel
pille ülestikku üha uuesti ja  uues
ti».

«Eldoradolt» saab eriti esile 
tõsta kaks pala: «Can't get it out

ßßElectric Light Orchestra l i

kindlapiirilise lt käsitleda, piire 
ületatakse kü lla ltk i tih ti. M ina 
isik liku lt ei tunne eriti hästi 
klassikalist muusikat. Suurim a 
elamuse on m ulle  pakkunud an 
sambel The Beatles.»

Praegu 29-aastane Je ff alustas 
oma muusikalist tegevust ansamb
lis Nightriders, m is h iljem  m uu 
tus pool -underground ansamb
liks nimega Idle Race. 1971. aas
tal liitus Je ff ansambliga Move, 
mis tegutses siis triona (lisaks 
Jeffile veel Roy Wood ja  Bev 
Bevan). Ise väidab Jeff, et an 
sambli vahetuse põhjuseks olid 
juba tol a ja l peas m õlkunud plaa
n id  ELO loomisest. ELO ideeliseks 
isaks sai aga Roy Wood, kes tu 
gines orkes'raalsele rockmuusika
le, m ille ilm in g u d  oli tunda juba 
b iitlite lauludes «Strawberry 
Fields forever» ja  «I am the W a l
rus».

Siiski võttis ideede küpsemine 
m õrevõrra aega jä  esimene kaua
m ängiv heliplaat (LP) ilm us alles

p illide m äng ija  R ichard Tandy. 
Bev Bevani meelest alustas an 
sambel oma tõelist tegutsemist 
alles teise plaadi (ELO II) ilm u 
misega. Teisel LP-1 nägi ilm ava l
gust ka klassika ja  rock.'i süntees 
«Roll over Beethoven» (Chuck 
Berry).

«O li täiesti loomulik, et Beetho
veni poolt alustatu pidi jõudm a 
«Roll over Beethoven»-ini.. .,»  ü t 
les Bev Bevan, «aga keegi polnud 
sellega veel jõudu katsunud ja  n ii 
ei jäänud  m uud üle ku i meil see 
korda saata.»

Siiski p id i Bevan tunnistam a 
ka raskusi, mis sellise uudse as
jaga kaasas käivad. «Ka meie,» 
ütles Bevan, «polnud proovinudki 
ühendada tšellot ja  v iiu lit rock
m uusikaga ja  algul endalegi Vas
tiku  kõlaga tundunud  m uusika 
sai alles pikkade katsetuste järel 
õige kõla.»

«ELDOHADO»

Ansambli kolmas kauam ängiv

of my head» ja  «Boy blues». Sel
lest LP-st alates kujunes ka v ä l
ja  ansambli koosseis: Je ff Lynne 
(laul ja  kitarr), Bev Bevan 
(trummid), R ichard Tandy 
(klahvpillid), Kelly Croucut (keel
p illid  ja  bass), M ik  Kam inski 
(viiul), Melvyn Gale ja  Hugh 
McDowell (tšello). N ii Kam inski 
kui ka McDowell esitavad laval 
sageli popmuusikale n ii h a r jum a 
tute pillide suurepäraseid soolo
sid.

EDU SALADUS

Bev Bevani meelest on üks edu 
saladusi ansambli praegune koos
seis. Läks kü lla lt kaua aega, enne 
kui see koosseis kokku sai. V ä
hem tähtis pole ka popmaailmas 
n ii haruldane harmoonia ansamb
li n ing p laadifirm a («Jet») ja 
teiste organisaatorite vahel.

Suurt kõmu on tekitanud ELO kont
sertide ajal kasutatud Iašerikilr. Pärast

(Järg 4 lk.)



Augustikuu vüenda päeva hommi
kul alustasid Tartu üliõpilaste loo
duskaitsering ja Looduskaitse Selts 
ühist kümnepäexmst bussiekskursi- 
ooni Lapimaale. Ekspeditsiooni ju
hendasid Looduskaitse Seltsi ase
esimees, looduskaitseringi teaduslik 
juhendaja Jaan Eilart ning TPI õp
pejõud Enn Loigu. Peaeesmärgiks 
oli tutvuda Lapi looduskaitsealaga.

Läbi Karjala ANSV ja Koola 
poolsaare tundrate käisime Kivatši 
looduskaitsealal, nägime endise 
Hitvase kose kanjonit, silmasime 
Karjala tuntumat jõge Süvärit ja 
viibisime Aänisjärve kaldal asuvas 
Petroskois, kus nädal aega enne 
meie sealviibimist oli tähistatud 
linna 250. aastapäeva. Tutvusime ka 
soome rahvuseeposega «Kalevala»

seotud palkadega (Sampo mägi ja 
Aunus). Pärast kahepäevast sõltu 
jõudsime õhtu eel Kivatši (Kivatsu) 
looduskaitsealale, mis on senini 
ainus Karjalas. Tuntuim koht kait
sealal on Kivatši kosk, mis paikneb 
Suna (Sunu) jõe suudmest 30 kilo
meetrit ülesvoolu. Kose moodusta
vad neli järjestikust astangut, mis 
annavad kaskaadile 10,7-meetrise 
languse. Varem olevat olnud kose 
müha kuulda viie kilomeetri kaugu
sele, kuid ka praegu on see küllalt
ki tugev. Kose lähedal viibides el 
ole kaaslase juttugi kuulda.

Tee viib kümneid kilomeetreid 
sirgjoones läbi taiga, teeb väikese 
käänaku ja jälle võib ees näha sil
mapiirini ulatuvat maanteelinti. Sa
geli mustendavad maantee ääres

Looduskaitsering 
Lapimaal

Bioloogiadoktor Oleg Semjonov-Tjan-Šanski, Koola poolsaare pari
maid tundjaid.

ALDO VAANI foto

kuivanud puutüved ja maapind on 
söestunud. Siin on kunagi möllanud 
tulekahju. Selline vaatepilt võib 
laiuda sadadel ja isegi tuhandetel 
hektaritel nitxg säilida kümneid aas
taid. Kliima karmuse ja muldade 
iseärasuse tõttu on siin uuel elul 
raske tärgata. Põhimõtteliselt oleks 
võimalik tulekahu kustutada, aga 
sellega kaasnevad kulutused ei ta
suks ennast ära. Seetõttu sõidab tu
lekahjust haarätud rajoonist üle 
helikopter või lennuk, mille abiga 
iehakse kindlaks tule leviku suurus 
ja suund. Tavaliselt paneb tulele 
piiri loodus ise.

Neljanda päeva õhtu eel jõudsime 
Lapi looduskaitseala piirimaile. 
Meid juhatati liivasele metsa'agen- 
dikule, kuhu püstitasime paarküm
mend telki.

Järgmisel päeval kohtusime kait
seala juhtkonnaga. Bioloogiadoktor 
Oleg Izmailovitš Semjonov-Tjan- 
Sanski tutvustas kaitseala ajalugu 
ja ülesandeid ning siinseid teadus
likke uurimissuundi. Lapi loodus
kaitse sai alguse 17. jaanuaril 1930. 
aastal. 1951. aas*al seoses ka tse- 
alade arvu vähendamisega Lapi 
kaitseala likvideeriti, kuid 1957. aas
tal. taastati.

Loodud kaitseala peamiseks üles
andeks sai loomulikult kohaliku 
looduse, sealhulgas metsiku põha- 
põdra kaitsmine. Aegade jooksul on 
metsikute põhjapõtrade arvukus 
Murmanski oblastis suuresti kõiku
nud. Maksimumi saavutas see
1967. aastal, kuid juba 1974. aastal 
vähenes arvukus rohkem kui kaks 
korda ja seda «tänu» intensiivsele 
küttimisele ning toidubaasi kadu
misele. Seepärast on metsik pöha- 
põder rännanud uutele aladele ning 
Lapi kaitsealale on teda jäänud mi
nimaalselt. Ühel retkel Tsuuna 
tundrusse silmasime umbes kahe ki
lomeetri kaugusel mäenö’val halli
kat liikuvat täppi, mis läbi binokli 
vaadatuna osufus suursuguseks põh
japõdraks. Küllap oli see siinsete 
alade viimane metsik põhjapõder 
(nii arvasid vähemalt õnnelikud nä
gijad ise).

Toredad loomakesed olid kollase

kõhualusega ja tumeda seljaga nor
ra lemmingud, kes küll esimesel 
kohtumisel jätsid väga sõjaka mul
je. Seda aastat peeti lemmingute 
aastaks.

Harjumatu oli korraliku pimeda 
öö puudumine, öösel istusime tun

dide kaupa lõkke ääres, käisime 
ümberkaudsetes mägedes või oota
sime mõnel mäetipul päikesetõusu. 
Igaöiseks külaliseks oli laagriplatsi 
ligidal elutsev vöötkakk, kes. aeg
ajalt lendas lähedal asuva männi 
latva ja pahandas seal lõkke ääres 
istujate üle.

Kõike kuuldut ja nähtut ei oska 
kahjuks paberile panna. Kellel tek
kis Lapimaa vastu pisut huvi, tulgu 
teisipäeval, 24. oktoobril Vanemuise 
tn. 46 aud. 327, kus slaidide abiga 
meenutame suvist ekskursiooni.

ALDO VA AN,

bioloogia IV k.

Lapimaa kliima iseärasuste tõttu võib kõikjal näha seisvaid kuiva
nud puid. JUHAN KÖDARI foto

t a m m s a a r e  tic iilsv fi.
õigupoolest ei tahaks praegu 

Tammsaare nime suhu võtta ega 
kirja pannagi. Niivõrd hellaks ja 
õrnaks on selle kulutanud möödu
nud suurjuubel. Kui ainult ei oleks 
seda kollase sitsiga ületõmmatud 
seina filoloogiaüliõpilaste ühisela
mu puhketoas ning seda, mis sin
na külge riputatud on . . .

Ma ei tea, kas tolle juubelivälja- 
paneku autoriks on kiretu kohuse
täitja või kontrollide kartuses vä
risev pugeja. Kirjandust tundev, 
mõistev ja armastav inimene see 
igatahes küll ei ole.

Keset seina laiutavad ilmatu 
suured, püüdlikult, aga üsna os
kamatult valgest paberist välja- 
nüsitud numbrid 1878— 1940. Ilm

selt on need aastaarvud väljapan- 
neku koostaja arvates võtmeks 
Tammsaare mõistmisel ja hindami
sel. Ülejäänud osa seinast on täi
detud maalilise segadusega, mis 
koosneb kolmekümne ühest meile 
kõikvõimalikest õppevahenditest, 
ajalehtedest, ajakirjadest, muuseu
midest ja vaatlusalusega sama
laadsetelt stendidelt tuttavatest fo
todest. Fotode allkirjades valitseb 
veelgi lootusetum segadus. Näiteks 
esinevad pildiallkirjadena kõrvuti 
Tammsaare-Lõunatalu ja Eespere. 
Ühel fotol võime näita kirjaniku 
vanemaid Ann ja Peeter Hansenit, 
teise all aga ilutseb kiri Krõõda 
kirst. Rääkimata juba seesugustest 
tavalistest vääratustest nagu

Vargamäe jõgi, Vargamäe heina
maa või Ait Vargamäel.

Oleks too segapuder puhketoa 
seinal kaunilt kujundatud, saaks 
vaataja sealt vähemalt esteetilise 
elamusegi. Seesugusena aga, nagu 
ta on, mõjub ta pigem mõnituse 
kui auavaldusena.

Üleüldse on mulle siiani hägu
seks jäänud taoliste väljapanekute 
mõte. Neis on kõike ja ühtaegu 
mitte midagi. Ma tean, et on ini
mesi, kellele on ääretult tähtis, 
missugune nägi välja ühe või teise 
kirjandusteose kangelase proto
tüüp, kus täpselt toimus üks või 
teine episood. kirjandusteosest. 
Neid teadmisi on neile vaja sel
leks, et siis näpuga raamatust jär
ge ajada ja vaadata, kas kir anik 
ikka kujutas kõike õigesti või ei. 
Seesugune on harimatu inimese 
ettekujutus realismist. Kirjandust

tundev inimene ootab realistilt ko
haliku tähtsusega elutõe asemel 
suurt üldistavat kunstitõde, mille 
saavutamiseks peab kirjanik tege
likkusest võetud karaktereid ning 
olusid töötlema, vormima, muutma 
nad oma mõtete, ideede kandjateks. 
Sest muidu poleks ta kirjanik, vaid 
kuiv ja kiretu kroonikakirjutaja.

Lõpetada tahaksin meie vara
lahkunud teatrimehe Jaan Sauli 
sõnadega: «Mida rohkem uurida 
suurmehi, seda rohkem näeme, kui
das kõik suured tõed on oma ole
muselt häbematult lihtsad, aga kui 
ääretult keeruline on see tee nende 
tõdedeni. Ja kas pole paljude häda- 
prohvetiie surm just selles, et nad 
teavad tõe olemasolust, aga ei tea 
ta olemusest ja tahavad ta juurde 
minna joonlauaga ja kukeaabit
saga.»

RIINA MAASING

,f!R,egivärss6*
21. ja 22. oktoobril peetakse üli

koolis kõrgkoolidevaheline teaduslik 
konverents teemal «Regivärss».

Avamisel kl. I I  aulas kõnelevad 
filosoofiakandidaat Ü. Matjus rah
vausundi mõistest ja seostest rah
valuule liikidega ja prof. P. Arlste 
epenteesist vadja rahvalauludes 
«Ilulaulu» esitab ENSV teeneline 
kunstnik M. Koidu. Üritus jätkub 
kell 14 aud. 139 koosolekuga. Pü
hapäeval algab koosolek samas kell
10 ja jätkub kell 15. Lõpetamisel 
kell 17.30 teeb kokkuvõtte kahe päe
va tööst prof. E. Laugaste ning lõ
pusõnad ütleb prof. A. Künnap. Sa
mal õhtul kell 19 on aulas võima
lik kuulata kontserti H. Elleri nim. 
Tartu Muusikakooli õpilastelt.

^ o l n u s t
Väikemehed Academia 

Gustavo-Caro lina teenistuses
LEO LEESMENT

Akadeemia tänav Pärnus meenu
tab seal 17.— 18. sajandi vahetusel 
töötanud ülikooli. Ülikooli kahjuks 
napilt säilinud arhivaalid annavad 
meile siiski nii mõndagi huvitavat. 
Osa materjale asub TRÜ teadusraa
matukogu käsikirjade osakonnas. 
Sellest on uurijad üht-teist olulise
mat dešifreerinud ja trükis avalda
nud.

Kirjeldataval ajal rahvuse küsi
mus nomenklatuuris arvesse ei tul
nud. Kui raamatupidamises oli vaja 
märkida isikuid, siis tähistati peale 
aime kõige rohkem veel päritolu, esi
joones küll valitsevatel seisustel ja 
intelligentsil (Ingermannus — Inge- 
rimaalt, Holmensis — Stokholmist, 
von Rostock — Rostockist, Livonus
— Liivimaalt, Esthonus — Eesti
maalt jne.).

Nagu mujal nii ka Tartu ülikooli

ajaloos on olnud möödapääsematu 
vajadus igal ajastul kasutada teeni 
jaid. Polnud ju mõeldav mingi asu
tuse, ettevõtte olemasolu ilma nen
deta. Et nad suurte vahedega seisus 
likkuse ajal kuulusid alamatesse 
klassidesse, siis nende personaal
suse tähistamisele suurt rõhku ei 
pandud. Nii näeme dokumentidest 
ja arhivaalidest järgmist

Akadeemia õppetööks vajalikke 
raamatuid hangiti esijoones Riiast 
(vähem ka Upsalast), ostes neid 
raamatukauplustest või ka surnud 
õpetlaste raamatute oksjonilt. Täht
sat osa mängis G. M. Nöller, Riia 
trükkal ja raamatulevitaja. Tal oli 
Akadeemias töötamise aastail ka 
Pärnus osakond.

1707. aastal saanud Recko (Rää
gu) Thomas (Toomas) Pärnus 
Academia kassast korra 30 ööri ja 
teine kord ühe taalri ostetud raama-

Ülikooli peahoone Pärnus 18. sajandi algul

tute veo eest hobustega Riiast Pär 
nu. Meenutame* et tee Pärnust R ii
ga kulges tollal ja veel kaua edas
pidi Suriu, Kilingi-Nõmme, Ruhja 
(Rujiena), Volmari (Valmiera), 
Võnnu (Cesise) kaudu. Riia (Liivi) 
lahe äärset teed ei saanud kasutada 
liivaluidete pärast.

Rägo (Räägu) küla asub Sauga 
jõe vasakul kaldal Pärnu linna lä
hedal ning sobib hästi nimetatud 
voorimehe eLukohaks ja isiku identi
fitseerimiseks.

Academia kvestori (s. t. majan 
dusjuhataja) arvepidamisest selgub, 
et 1710. aasta paiku on puusepp- 
meister Baltzarile Akadeemia raa 
matukogus tehtud töö eest makstud 
tasu.

Akadeemia akende klaasijaks oli 
Friedrichs. See näij#b ühtlasi, et 
tollal veel nii vähe levinud klaas on 
Pärnus kasutamist leidnud. Raa 
matuköitjale Hoffmannile oli maks
tud 49 taalrit 12 ööri.

Võib julgelt arvata, et need is i
kud on olnud tõenäoliselt eesti rah
vusest, kuigi see päris kindel pole.



Kolm n ä d a la t võõras korteris
3.

V IHM  TEEB 

«TOREDAID» ASJU

6. juuli. On täna alles ilml Tae
vast kallab lausa valget vett. Selli
ne sadu ei kesta kaua (kas vihmgi 
väsib?). Katuselt jookseb sorinal 
vett. Rasked ja jämedad piisad lan
gevad aegluubis maa poole. Mõned 
riivavad alumiste korruste akna
laudu, purunevad kildudeks ja juba 
kihutab alla veetilgakeste kimp.

Vihm ei jäta aknal uudistajatki 
kastmata. Veepisarad jäävad juus
tesse hetkeks seisatuma, veerevad 
siis justkui hoogu võttes juustepii- 
rile ja libisevad minema.

Kui hea, et mu toa aknast avaneb 
just niisugune vaade. Ei tüdi seda 
imetlemast. Iga kord on ta isemoodi 
veetlev ja ligitõmbav. Kas küllases 
päikesesäras, pooluinunud õhtuhä
maruses, hõbedases udus või solise- 
vas vihmas.

Viiekordse vastasmaja varjust si
rutub taevasse kirikutorn. Ta ümber 
on platsi võtnud vanemad plekk-ka- 
tusega majad. Kaugemad on suurte 
puude alla end ära mahutanud era
majad. Seal küngastel lõpebki linn.

Vihm jäi järele. Plekist katused 
läigivad. Alalised asukad tuvid on 
seal uuesti oma vanad kohad sisse 
võtnud. Kui linnud mõõda vihmast 
märga helkivat katust kõnnivad, 
tundub, et nad libisevad mõõda ka
tust nagu liumäel• ja kohe-kohe ku
kuvad alla. Naljakas ja ärev üht
aegu.

9. JUULI

Täna on kalurite päev. Valgas 
aga igatahes kohaliku tähtsusega 
loodusõnnetus. Kaks õõd-päeva sa
danud vihm tõi endaga üle 100 mm 
vett. Pedeli jõgi ei mahu enam en
distesse piiridesse ja ajab üle kal
laste. Jõeäärsetest majadest kanna

vad elanikud kiiruga asju välja. Pi
sikestele puüsildadele ei julge auto
ga sõita: mine tea, on seal veel 
lauad all.

Veskijärve vesi Lätimaal on ker
kinud meetri jagu. Nüüd tormab 
vesi üle teetammi. Vool uhtus ära 
tammiäärse maja kaks nurka. See 
käis kõik väga ruttu. Alles oli ühest 
seinast vaid mõned tellised välja 
uuristatud, veerand tundi hiljem on 
majanurga asemel auk. Abitult sei
sab augu ääres (esialgu veel toas) 
laud, ümberringi veel teisigi asju.

Et suurvett veidigi ära juhtida, 
kaevasid lätlased abikraavi. Siin me 
siis praegu seisame ja vaatame loo
duse jõudu.

Vihm teeb «toredaid» asju! NU 
võivad arvata mõnedki uudistajad. 
Kuigi (loodus)õnnetust ei soovi kee
gi, pakub inimestele ebatavaliste 
vaatepiltide jälgimine naudingut. 
Uudistajaid igatahes jätkub. Tullak
se jalgsi ja autodega.

Kolinal tormab üle teetammi ve- 
tevoog. Tammi kindlustajad tassi
vad kottidega piirdeaia juurde liiva. 
Liigub ringi pikkades säärsaabastes 
mehi. Neile näikse kogu asja tõsi
dusest hoolimata vees solistamine 
omamoodi mõnugi pakkuvat. Uks 
veetõrjuja, kellel laine üle saapa on 
löönud, astub puu nabale ja kergi
tab koera moodi jalga.

Silma hakkab veel üks külmakin
del mees, kes solistab külmas vees 
halli taeva all jaheda ilmaga a'nult 
supelpükste väel. Alles päästis ta 
lahti paati. Juba sõuab ta parvel 
paate tammi poole ja seab neid kül- 
jetsi voogu tõkestama. Kohale on 
tulnud ka kraana.

Mis tunne võib küll olla selle ma
ja elanikel, kelle kodu ümber käib 
hullunud voogude tants? Maja üm
ber on kuurid. Needki on jõgi üm
ber piiranud. Tillukesel saarel sebi
vad kuked-kanad, kes ei tea, mida 
teha. Aga juba hakatakse neidki 
kuivale kandma.

Mis siis nüüd juhtus, et elektri-

traadid nii ähvardavalt kõikuma 
lõid? Suur puu langes vee ohvriks 
Hetke pärast saab ta kaaslaseks te
lefonipost. Nüüd läheb tõkestajatel 
raskemaks, sest vesi pääseb tee
tammi uuristama ja võib endale 
uue teegi murda.

Vahepeal on voolu tugevus just
kui nõrgenenud. Enam ei paista 
midagi ülipõnevat. Sõidame ära.

Järgmisel hommikul naeratab 
arglikult päike nagu lepitust otsi
valt. Veel on kõrvus õhtuse kohina 
kaja ja vaikus mõjub imelikult ra-

■ hutukstegevalt. Linnas liigub kuul
dus, et Veskijärve vesi murdiski 
teetammi läbi. Kogu vesi pääses va
balt Eestimaa poole jooksma ja lõh 
kus ära Valga peamise silla. Lähe
me vaatama.

Veskijärve vesi on tublisti. alane
nud. Nüüd pääseb igale poole ligi
dale.

LÕPETUSEKS

Kell lõi viis. Panin punkti oma 
viimasele loole. Praktika ongi läbi. 
Juba?! Kahju! Nii omaseks sai siin 
kõik. Kord, kui olin paar päeva toi
metusest ära, tormasin tagasi jõu
des kaks astet võttes trepist üles, 
suur rõõm südames, et jälle siin 
olen.

Lisaks sellele, mida nõudis prak- 
tikajuhend, said täidetud ka omad 
soovid. Sain näha Valgamaad. 
Meeldis siinne loodus. Sain näha 
Eesti ja Läti elu põimumist. .

Jälle on bussiakna taga viljaväl- 
jad. Kõrred kõiguvad majesteetlikus 
rahus. Tugevat vilja on rõõm vaa
data. Kus aga tuul on arutult kõrtes 
tantsinud ja lõpus käitunud nagu 
jonniv laps, kes viskab mänguasjad 
maha ja trambib nende otsas, hak
kab valus. Ise tahaksin olla nagu 
see viljakõrs, kes suudab ükskõik 
kui tugevast tuulest hoolimata sir
gelt püsti jääda, ning endale tuge
va seemneid täis pea kasvatada.

REET RIHVK

УУ
Electric...

(Algus 2. lk.)

ii

Los Angeleses tolmunud kontserti võeti 
politseisse üle БОО telefonikõne — väi
deti olevat nähtud lendavat taldrikut! 
Oma kontsertidel kasutab ansambel ka 
vanade laulude uuendamist ELO vai
mus. Viiuli ja tšello harmoonilises koos
töös saavutavad need laulud hoopis uue 
kõla (näiteks Jerry Lee Lewise oma
aegne laul «Great balls of fire»). ELO 
laulude põhiliseks autoriks on Jeff Ise. 
Uus kauamängiv «A new world record» 
sisaldab mõningaid Jeffi originaalseid

Ideid: telefonlefektid laulus «Telephone 
line», Londoni ooperilauljatari osalemi
ne laulus «Rockaria». Koos uute lau lu
dega leiab tunnustamist ka ansambli 
Move laul «Do-ya» ELO versioonina.

Praegune ELO on jõudnud Roy 
Woodi ettekujutuseni orkestraal
sest rock’ist. ELO on m itm ekü lg
ne, m õjus ja  le id lik  ansambel, 
kes oma ideid v iib  ellu kü lla ltk i 
efektiivselt. Seda tõendab ilme
kalt ansambli neljas ku ldplaat 
«A New W orld Record», kus li-- 
saks kitarrisoolodele on kasutu
sel ka viiuli- ja  tšellosoolod.

«OUT OF THE BLUE»

ELO viimane kaksik-LP on te
da püstitatud eesmärgile — klas
sikalise m uusika ja  popmuusika 
sünteesile — järjest lähemale 
viinud. Praegusele ELO-le on 
võrdlemisi raske leida võrdlusm a
terjali, kerge sugulus võib ehk 
olla b iitlite lauludega. Pehme me
loodia on üks neid ühendavatest 
faktoritest.

VAHUR H. K A LM RE

Suve lõppemise aegu...
. . .  müttavad peas äraspidi mõt

ted ja hinge tilgub isemoodi nuk
rust. See on aeg, mis pole veel 
küps kas-mäletad-heietusteks ja 
kaunimatest kaunimate hetkede 
hellaks Tüllikeeramiseks. Päike- 
se-akud on küll tühjaks saanud, 
aga suveõhtute romantiline sudu 
pole veel haihtuda jõudnud. K u i
das on parem suvele jutti alla 
vedada? Tead ise, kas teed seda 
värisevi käsi jõmisevas ajaviite- 
kohas või iseendaga silmitsi — 
nagunii on ta läinud. Nõvda kui 
päevitus, mis iga päevaga üha 
enam aimatavaks muutub.

Esimese septembri õhtul, kui 
järjekordne vihmahoog kõ:ki juba 
tümaks vemmeldanud, oli taeva- 
äär nii põletavpunane, et ei saa
nud silmi ära. Rattad neelasid

asfalti, nagu Aeg neelab suvesid, 
ja  ilm  nuttis. Sel päeval avas 
alma mater taas oma rüpe ja tu
letas meelde, et on aeg suvele 
iseloomulik pisike ohutu mõtte- 
vaakum asendada igati sündsate 
ja asiste argimuredega. Et on aeg 
jälle asuda soliidsust nõutama ja 
tudengitoimetusi toimetama.

Sõitsin seda teed ka möödunud 
ja ülemöödunud aastal. Varsti 
saab ring jälle täis ning mets ka
hel teepoolel sirutab end veel
g i . . .

Suve lõpul jäävad teed lage
daks. Ikka assotsieerub suvi, see 
sagrine aastaaeg mulle soojust 
õhkava maanteekummiga, m ;da 
mõõtes su eksistents sind vaimus
tusega täidab. Kus inim lik täit

matus kihutab aiva uutele ja uu
tele jahimaadele — ka siis, kui 
pärituult pole.

Nüüd on ta ikka ümber. Reisi- 
suvi, muidu ilus suvi, malevasuvi. 
See märjavõitu suvi. Võib-olla 
jõudis mõnigi just sel suvel ära
tundmisele, et jõuku lülituda ei 
tähenda isikliku lülisamba kõhe- 
tumist ja et malevaelu on tükike 
elu kontsentraati, mingi kvintes
sents. Võib-olla . . .

Suvi libises käest nagu m illi
mallikas, mille juulipäikeselises 
lahesopis pihku püüdsime. Või 
nagu lembehetk. Las ta leekida — 
tuleb uus ja ehk paremgi. Aga 
igaühele oma väike legend saab 
temast ometi.

KÄRT TÕNISSON

Kas teenitult või mitte?
VASTUSEKS MATI UNDI AVALIKULE KIRJALE, mis avaldati 

selle aasta 23. juuni «TRÜ-s» ja milles kirja autor pretensioonitu ma
sendusega on pannud kirja oma mõtteid ENSV Riikliku Noorsooteatri 
järjekordsest külaskäigust ülikooli, õigemini ülikooli klubisse. Leian, et 
vaatamata otsese adressaadi puudumisele kuulub, kolm neljandikku 
Mati Undi kirja rasketest sõnadest klubile.

Mul ei ole plaanis retsenseerida etendust ega argumenteerida üliõpi
laskonna luulearmastuse ümber. Püüaksin vaid vastata kirjas leidu
vatele otsesematele, klubi kohta käivatele vihjetele.

Selle aasta aprillikuus pöördus Noorsooteatri administraator meie 
poole palvega nelja etenduse (luuleetendus peamiselt Rummo, Kap
linski, Runneli, Alliksaare, Suumani, Kaalepi, Siia ja Alveri kuueküm
nendate aastate lõpuperioodi luulest pealkirjaga «Hamleti laulud») 
mahamängimiseks 18. ja 19. mail klubis.

Pärast maipühi saabusid posti teel klubisse kuulutused ia piletiraa- 
matud.

Klubi kunstnik tegi kuulutused ja 6. mail oli reklaam väljas kõigis 
ülikooli hoonetes ning EPA-s, teatamaks teatrietendustest klubis ja 
pääsmete eelmüügist alates 8. maist tööpäeviti kell 17—20 klubi kant
seleis ja üks tund enne etenduste algust klubi kassas. Vastavasisuline 
kuulutus ilmus ka TRÜ ajalehes. Luuleetenduse lavastaja märgib oma 
kirjas pahameelega, et linnas ei olnud kuulutusi väljas. Aga sinna pol
nud meil kavas neid riputadagi, sest TRU klubi eesmärgiks on teenin
dada ainult üliõpilasi ja ülikooli töötajaid ning antud kontingendi in
formeerimiseks piisab ja on alati piisanud ülikoolisisesest reklaamist.

Pääsmete levitamisel jagasime heist osa klubi nõukogu liikmetele, 
kes suutsid müüa vaid mõned piletid (ei tahaks väita, et nendepoolse 
passiivsuse tagajärjel). Kedagi ei saa ju vägisi teatrisse tuua.

Kui kolm päeva enne etenduste algust saabus Tartusse teatri peda
goog ja veendus, et piletite müük üliõpilaskonna hulgas on kasin, 
avaldas ta soovi etenduste reklaamimiseks Tartu keskkoolides, millega 
me ka nõusse jäime. Hiljem veendusime, et seegi samm ei aidanud 
klubi saali publikut tuua.

Oma pretensioonide juures võiks avaliku kirja autor arvestada ka 
seda, et piletite müümise, (kuigi ostjaid oli vähe, asus kassapidaja 
ettenähtud ajal alati oma tööpostil) piletikontrolöri töö, riietehoidmise, 
saali korrastamise ja ettevalmistamise etest etenduseks kandis hoolt 
klubi (mitte tasu eest teatrilt, nagu see tavaliselt teatripoolsete pile
tite puhul kombeks on) tasuta.

Mis puutub Mati Undi sõnadesse vana klubivare kohta, siis selle 
peele ei oska enam midagi öelda.

Ajast aega on selle küsimuse ümber palj,u sõditud, aga paraJüt on Tartu, 
arvuka üliõpilaskonna käsutuses peale EPA väikese üliõpilasmaja ikka seesama 
vana «tondiloss», mille remont palvetele, käskudele ja korraldustele vaatamata 
ei saa kunagi täielikult valmis ning sellega ka maja esteetiliselt kauniks ja 
puhtaks.

Klubi juhtkond võib klubi remontimist ainult paluda, sest aga tööde tege
mine ei seisa paraku meie võimuses. Lohutuseks on vaid see, et meil on siiski 
oma maja, mis mõnel teisel vabariigi kõrgkooli klubil hoopiski puudub.

Laval asuvaid pianiinosid oleks veel vara arvestatavate muusikariis
tade nimistust vrakkide kilda kanda ja lava laeprožektorid, saalis ole
vad ja statiividel asuvad prožektorid, kokku kakskümmend kolm tükki, 
on täiesti töökorras ja rahuldavad klubi nõudmised valgustuse osas 
peaaegu täielikult. Kui etendused nõudsid täiuslikumat valgustussüs- 
teemi, siis pidanuks teater ise sellele mõtlema. (Enne etendusi on ise
tegevuslikud näiteringidki läkitanud oma valgustusmeistrid kohapeal
sete oludega tutvuma, et vajaduse korral puuduvat täiendada.)

Mis puutub lava eesriietesse ja üldse riidematerjali, millega oleks 
võimalik lava kaasaja nõuetele vastavaks muuta, siis seda on meil 
võimalik hankida ainult ülikooli laost. Kaua ei leidnud me sealt sobi
vat materjali, aga tänaseks on suurem osa vajalikku riiet käes ja loo
detavasti aasta iõpuks võime lavaga rahule jääda.

Avaliku kirja autori poolt lavalt ja lava kõrvalt leitud «varanduse» 
(mida etendusel kasutati lavakujundusena) iseloomustamist alustagem 
õllepudelitest ja suitsukonidest.

Enne etenduse algust jä i lava kõrvalruum teatrirahva käsutusse, kus rahul» 
datl sultsetamisvajadust ning ei öeldud ära ka karastusjookide maitsmisest, 
Oleksin ehk liialt ülekohtune, kui püüaksin väita, et lavakujunduseks kasuta
tud suitsukonid olid ainult teatrirahva omad, sest klubiruume koristatakse hom
mikupooliku!, rahvast käib klubist läbi aga pidevalt terve päeva jooksul ja nii 
võib mõnigi lohakatest kätest visatud koni jääda vedelema prügikasti kõrvale 
või peidetuna toolide alla. Taara oleks pidanud teatrirahvas küll ise kokku 
koguma ja kaasa võtma, sest see sai ainult neile kuuluda.

Nn. rauakoli all mõistame meie metallkuubikuid, mis kuuluvad lava- 
mehhanismide juurde ja teenivad siiamaani oma ülesannet Iavakardi- 
nate ja prožektorite kõrguse muutmisel. «Räbalad», kaabud ja püksid 
rippusid lava kõrvalruumi nagis ja on praegugi vajalikud klubi näite
ringi kostüümidena.

Vahejuhtumi kohta kahe isetegevusringiga, mis etendusi segasid, 
avaldan kahetsust, sest mingil määral peitub siin tõtt.

Lastering alustas oma lauluharjutusi teisel korrusel isoleeritud ruumis kelt
18 ja lõpetas kell 19, segades sellega võib-olla näitlejate kontsentreerumist, aga 
mitte etendust. Puhkpilliorkester kogunes klubisse kell 20 ja vastavalt kokku
leppele dirigendiga pidi programmis olema laoruumi ja pillide korrastamine, 
millega ka alustati. Kui saalis oli etenduse vaheaeg, prooviti siiski pillipuhu* 
mist, mis lõpetati mõni minut enne etenduse algust kell 21.

Tunnen kahetsust selle üle, et vaatamata jõupingutustele ei suudetud 
neljapäevaseid isetegevusringide proove ära jätta. Klubi juures töötas 
sel ajal veerandsada isetegevusringi ning igal proovigraafikus ette
nähtud tunnikesel oli omajagu hinda, seda eriti kahe eelmainitud ise
tegevusringi puhul. Lastering valmistus paari päeva pärast toimuvaks 
traditsiooniliseks üleülikooliliseks laste kevadpeoks, puhkpilliorkester 
õppis aga pingsalt suure hilinemisege saabunud üliõpilaslaulupeo 
«Gaudeamus V II»  reptertuaari, millega juulikuu alguspäevadel tuli 
üles astuda Vilniuse laululaval.

HEINO VARIKU,
TRÜ klubi juhataja

Noorsoolaulude 
konkurss

ELKNÜ TRÜ komitee ja ülikooli 
klubi kuulutavad välja IV noorsoo
laulude konkursi, mis toimub 16. no
vembril kl. 20 klubis. Konkurss on 
pühendatud OLKNÜ 60. aastapäe
vale. Oodatud on algupärased, eriti 
üliõpilas- ja malevalaulud. Esikohale 
tulnuile tasuta ekskursioon NSV 
Liidu piires, II ja II I  koha võitjaid 
ootavad tasuta tuusikud vabariigi 
puhkelaagritesse. Eripreemia antak
se silmapaistnud poliitilise laulu esi
tajale, kes esindab ka ülikooli polii
tiliste laulude festivalil väljaspool 
vabariiki.

Osavõtuks registreerida komso
molikomitees või klubis. Kaasa võtta 
laulutekstid.

Külalistena tulevad esinema EPA 

parimad lauljad.

Organiseerimiskomitee

Klubis
Laupäeval, 21. oktoobril kl. 21 

DISKO.

Pühapäeval, 22. oktoobril kl. 21 
SÜGISPIDU (tantsuks mängib 
«FIX»).

Pühapäeval, 22. oktoobril kl. 15 
ja 17 ÜLKNÜ 60. aastapäevale pü
hendatud teaduskondadevahelise 
MÄLUMÄNGU eelvoor ja poolfi
naal.

Laste laulu- ja 
tantsurühm

alustab klubis tööd 25. oktoobril kl. 
18. Koos hakatakse käima esmas
päeviti ja kolmapäeviti kl. 18— 19. 
Oodatakse vanu ja uusi liikmeid.

ENSV Teatriühingu
noorte kriitikute seminari kirjalike 
tõõde esitamise tähtaega on piken
datud 1. n o v e m b r i n i .

Psühhiaatriaringi
koosolek toimub 26. oktoobril kl. 18 
psühhoneuroloogiahaigla auditooriu
mis. Päevakorras neurooside, ravi 
(A, Noppel, I II k.) ja haige de
monstreerimine (V. Vasar, VI k.).

Giidide kool
Inglise, prantsuse, saksa, soome 

rootsi või mõnda muud võõrkeelt os
kavaid ülipilasi ootame kolmapäe
val, 25. oktoobril kl. 18 ph. 139. Seo
ses olümpiamängudega on eriti 
oodatud prantsuse keelt valdavad 
tudengid.

Informatsiooni saab komsomoli
komiteesi teisipäeval, 24. skp. kell
14— 17. Tiina Toomaselt ja Raili 
Viksilt.

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Baier, G., Faber, E., Hollmann, E. 
Kunst-Relsefürer Deutsche Demokrati
sche Republik. Leipzig. 1977. 370 1k, 27
(Sa D)-8.

Biographien bedeutender Biologen.
Berlin, 1977 , 384 lk. 21 Bio-5.

Eichler, W. Parasitologisch-Insektizid- 
kundllches Wörterbuch. Jena. 1977. 525 lk.
22 S-66.

Hofmann, H. P. Beat-Lexicon. Berlin,
1977. 176 lk. 13 Bio-23.

Reynolds, M. M. A Guide to Theses 
and Dissertations. Detroit, 1975. 599 Ik. 
Bi 6-17.

Sadoul, G. Dictionary of Film Makers.
Los-Angeles, 1972. 288 Ik. 13 Bio-24. _ 

Sommerfeldt, K.-E., Schreiber, H. 
Wörterbuch zur Valenz und Distribution 
deutscher Adjektive. Leipzig, 1977.- 
435 lk, S sa-71.

Vinterberg, H., Bodelsen, C. A. Dansk- 
engelsk ordbog. I. Copenhagen, 1976. 
918 lk. S ta-ing 1.

Who's who In Australia. XXIlnd Edi
tion. Melbourne, 1977. 1151 lk. Blo-22.

Ökonomisches Wörterbuch. Aussenwirt- 
schaft. Berlin. 1976. 619 lk. 5 S-35.

Uusi trükiseid
TRÜ KIRJASTUS- JA TRÜKIOSAKONNA 

VÄLJAANDEL ILMUS 1978. A. 
SEPTEMBRIS 

Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. 
Vihik 447. Kuritegevusvastase võitluse 
küsimusi, öigusteaduslikke töid XX III. 
Tartu 1978, 116 lk., 500 eks., 1 rbl. 30 
kop.

. Tartu Riikliku Ülikooli toimetised 
Vihik. 462 Эндокринные механизмы ре 
гуляции приспособления к физическо 
му напряжению. Эндокринные меха
низмы регуляции приспособления орга
низма к мышечной деятельности V III. 
Tartu 1978, 112 lk., 500 eks., 95 kop.

Füüsika õpetamise metoodika küsimu
si kõrgkoolis. Abiks õppejõule IV. Tartu
1978, 44 lk., 200 eks., 10 kop.

Kirurgia mittearstiteaduskonna üliõpi
lastele. Metoodiline juhend. Tartu 1978. 
1000 eks., 26 lk., 5 kop.
A. Koorits. Praktilisi töid kolloidkee- 
mias. Tartu 1978, 100 lk.. 600 eks., 15 kop.

Närvisüsteemi kliiniline uurimine I. 
Tundlikkus ja motoorika. Tartu 1978. 
108 lk., 1000 eks., 20 kop.

J. Riiv. Sisehaiguste diagnostika alu
sed IV osa. Südame ja veresoonkonna 
füüsikaline uurimlnei Tartu 1978. 90 lk.. 
1000 eks., 15 kop.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарт- 
туский государственный университет» ) 
Орган парткома, ректората, комитете 
J1KCM и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu, Ülikooli 17/19. I I I .  Üksiknumbri
hind 2 kop. Teil. nr. 4629. MB-05854.



60 Noor olla on kevadet süda
mes kanda. Kommunistlik 
noor olla on ideeäekevade ra
hutust oma veres tunda, on 
selle kutse järgi Lenini ja 
partei tõeni jõuda, mille ni
meks on kommunism. Läbi 
aegade oleme sellepärast noo
red.

Põlegu edaspidigi teie sü

dameis puhas patriotismituli. 
Elagu õilis isiklik vastutus
tunne oma ülesannete täitmi
se eest, kõige eest, mis toi
mub meie maal.

Olgem koos õnnelikud ühi
sel suurel pidupäeval, mis 
kinnitab meie 60-aastast re
volutsioonilist noorust.

ELKNÜ Keskkomitee
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Kroonika

M ADIS KALLION, 
ELKNÜ TRÜ KOMITEE 

SEKRETÄR

M. Kallion on sündinud 1956. aastal, 
lõpetanud kuldmedaliga Võru 1. Kesk* 
kooli 1974. aastal. Praegu õpib õigus
teaduskonna V kursusel. Keskkoolipäe
vil oli M. Kallion komsomolikomitee 
sekretär, esimesel kõrgkooliaastal kur- 
susevanem, I I I—IV kursusel teaduskon
na komsomolibüroo sekretär. Sellest 
aastast on ta ELKNÜ Tartu Linnakomi
tee ja ELKNÜ Keskkomitee büroo liige. 
Vabariikliku üliõpilasnõukogu esimees. 
Tänavu kevadest valiti komsomolikomi
tee sekretäri asetäitjaks algul organi
satsioonilise töö alal, pärast ideoloogia
töö alal.

17. oktoobrist on Madis Kallion 
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär.

*Sügisesed põllutööd näitasid ku
jukalt meie üliõpilaskonna suhtumist 
töösse, vastutustunnet ja enesedist
sipliini. Näitasid seda, et suudame 
eriolukorras oma ülesannetega toi
me tulla, aga ka seda, millest meil 
puudu jääb. Puudujääkide hulka ar
van kuuluvat vähest nõudlikkust ja 
vastutustunnet, mida kõrgkoolis 
saab inimlikult, printsipiaalselt lä
henedes suunata ja kasvatada ka 
komsomolior ganisatsioon.»

Parempoolsel fotol võistlustules 
bioloogid-geograafid (vasakul) ja 
juristid.

Finaalini on veel Uks päev
*  PÜHENDATUD KOMSOMOLI 60. AASTAPÄEVALE

Eelmine pühapäev ei toonud mitte 
ainult esimest lund. Juba päevi ta
gasi viitasid kirevad kuulutused 22. 
oktoobril TRÜ klubis toimuvale mä
lumängule. Küsimused olid põhili
selt komsomollvallast, kuid ka TRÜ 
minevik pääses küsimusteringi. Kell 
15 kõlas gong kaheksale võistkon
nale. Eelvoorust langes välja kaks 
võistkonda, ülejäänud jätkasid võist

lust finaali pääsemiseks. Poolfinaal 
kujunes tugevaks rebimiseks ma
jandusteaduskonna ja bioloogia- 
geograafiateaduskonna võistkonda
de vahel kolmanda koha pärast. 
Lõpptulemusena läks kolmas koht 
nende vahel jagamisele.

Võrdlemisi raskeks osutus küsi
mus «Kus asus ülikooli botaanika
aed 175 aastat tagasi?», millele vas

tas õigesti ainult bioloogla-geograa- 
fiateaduskond. Kes soovib teada 
saada, mis on selle küsimuse vas
tuseks, otsigu üles mõni osaleja. 
Vastuse võib sel juhul saada ka kü
simusele «Kuhu kuulus organisat
siooniliselt kodanliku Eesti ajal 
EKNÜ?» Keda huvitab finaalmäng, 
võib pühapäeval kell 19 klubisse 
vaatama tulla. Võistlustulle astuvad 
majandus-, bioloogla-geograafia-, 
ja õigusteaduskond ning keemiaosa
kond.

JÜRI PÜSS

JOHANNES KALITS

(Algus eelmises lehes)

1952. aasta oktoobris, kui peeti 
komsomoliorganisatsiooni 1 konve
rents, oli ülikoolis kommunistlikke 
noori 912 (ligikaudu 41% üliõpilas
konnast). Konverents võis rahuldus
tundega nentida, et komsomolitöö 
põhisuundades on aset leidnud eda
siminek. Märgiti, et «kasvatustöö on 
muutunud sisukamaks. Tugevnenud 
on võitlus kodanlise natsionalistliku 
Ideoloogia vastu. Tõusnud on kom
munistlike noorte autoriteet üliõpi
laskonnas, nende avangardne osa 
õppetöös. On mitmekesistunud or
ganisatsiooni töövormid . . .»

I konverents oli 18. ja 19. oktoob
ril. 19. oktoobril valiti komsomoli
komitee sekretäriks V. Väljas, sek
retäri asetäitjaks G. Rekker.

See komiteekoosseis on ülikooli 
sõjajärgsete aastate vältel olnud 
kõige raskemas olukorras. Sekretä
riks valitud V. Väljas läks juba sa
mal aastal ELKNÜ Tartu Oblasti
komitee esimese sekretäri kohale.
1952. aasta detsembris pani komitee 
sekretäri kohustused ajutiselt G. 
Rekkerlle. 1953. aasta märtsis kut
suti organisatsiooniliste küsimuste 
lahendamiseks kokku üldkoosolek. 
Koosolek vabastas komitee liikme 
ülesannetest V. Väljase ja V. Kri- 
nall seoses teiste ülesannete täitm i
sega. Samal koosolekul valiti komi
tee koosseisu täiendavalt A. Käärik 
ja N. Moosberg. Komitee koosole
kul valiti sekretäriks A. Käärik, G. 
Rekker asus jällegi asetäitja koha
le. Sekretäride vahetamisest tingi
tud puudujääke püüdis korvata üli
kooli parteiorganisatsioon, kes sel 
perioodil osutas komsomolitööle ula
tuslikku tähelepanu ja abi. Seda soo
dustas ka asjaolu, et ülikooli par- 
teibüroo tegevust juhtis endine 
ELKNÜ Keskkomitee sekretär V. 
Arhangelski.

Ülikooli parteikoosolek, arutades

Lehekülgi Ülikooli kom som oli ajaloost
EKP Tartu Linnakomitee VI plee
numi otsuse täitmist, kuulas partei- 
büroo sekretäri V. Arhangelski ette
kannet «Komsomoli parteilisest ju h 
timisest». Järgnes arvukalt sõna
võtte. Märgiti, et rektoraadi liikmed 
pole esinenud komsomoli ees, et 
õppejõud ei kasvata üliõpilasi kül-

VAINO VÄLJAS

laldaselt. Ka parteibüroole heideti 
ette vähest abi. Komsomoli kohta 
öeldi, et ta hindab koosolekuid ega 
osuta tähelepanu igapäevase mõju 
tugevdamisele.

Ka parteialgorganlsatsiooni aru
ande* ja valimiskoosolekul oli kõne 
all komsomoli abistamine.

Komsomoliorganisatsiooni I kon
verentsi otsus tõstis esikohale õppe
töö. Otsuses öeldi: «Iga üliõpilase 
ideoloogilise palge hindamisel läh
tuda eelkõige suhtumisest õppetöös
se.» Seejuures peeti eriliselt silmas 
ühiskonnateaduste õppimist. Konve
rentsi hinnangu kohaselt vaadeldi

iga ühiskonnateaduste loengult või 
seminarist puudumist kui ÜLKNÜ 
põhikirja rikkumist. Sellise lähene
mise aluseks oli ÜLKNÜ Keskkomi
tee IX pleenumi otsus, kus mõisteti 
hukka formaalne suhtumine õppe
töösse, üliõpilaste ülekoormamine 
ühiskondlike ülesannetega, poliit- 
kasvatustöö ühekülgsus. Peeti olu
liseks parandada spetsialistide ette
valmistamist. Erilist tähelepanu osu
tas pleenum esimeste kursuste üli
õpilastele.

20. aprillil arutati I konve
rentsi otsuste täitmist. Ettekande 
tegi komitee sekretär A. Käärik. 
Koosolekust võttis osa ELKNÜ 
Tartu Oblastikomitee esimene sek
retär V. Väljas. Selgi korral peeti 
kõige tähtsamaks õppetöö kindlus
tamist. Vaeti meetmeid õppesektori 
tegevuse intensiivistamiseks. Teata
val määral põhjustas seda ka 1953. 
aasta kevadise eksamisessiooni tule
mus.

Sidepidamisest lõpetanutega rää
giti mitmesugustel foorumitel. Prak
tilised tulemused jäid ikkagi orga- 
niseerimisjärku. Traditsioonile or
ganiseerida lõpetanute kokkutule
kuid pani aluse NSV Liidu ajaloo 
kateedri juhataja H. Moosberg, kel
le initsiatiivil ja komsomoli toetu
sel sai teoks ajaloo-osakonna lõpe
tanute esimene kokkutulek.

Ka ÜTÜ tööd peeti eelkõige sil
mas spetsialistide parema etteval
mistamise aspektist. Et ÜTÜ tege
vus oli muutunud ülikooli tegevuse 
lahutamatuks osaks ning olid4 välja 
kujunenud omad töötraditsioonid, 
pööras komitee ÜTÜ tegevusele vä
he tähelepanu.

ldeelis-poliitilises kasvatustöös 
oli juba välja kujunenud vormiks 
poliitinformatsioonld.

Poliitinformatsioonidega tegelesid

rohkem parteiorganisatsioon ja de
kanaat, üüõpilaslektorite tegevuse 
eest lasus aga kogu vastutus kom- 
somolikomiteel. 29. novembril 1952 
vabastas komitee lektorite grupi ju
hataja kohalt H. Metsa seoses tema 
valimisega komitee liikmeks. Uueks 
juhatajaks kinnitati A. Paltser.

Et uuel õppeaastal loengulist

AINO KÄÄRIK

tööd paremini planeerida, võeti lek
torite grupi töö arutamine komi
tees septembrikuus tööplaani. In
formatsiooni töö planeerimisest kuu- 
latigi 19. septembril 1953. Arutlus 
paisus laiemaks. Märgiti, et 22-liik- 
meline grupp ei suuda kõiki ülikoo
li vajadusi rahuldada. Endiselt oli 
raske leida kvalifitseeritud juhenda
jaid.

Ka ühiselamutes hakati rohkem 
tegema ideoloogiakasvatustööd. 27. 
veebruaril arutas komitee ühisela
mutes tehtavat tööd tervikuna. J.

Lotil, kes juhtis vastava sektori 
tööd, oli aja jooksul välja kujune
nud kindel tööstiil ühiselamu aktii
vi juhtimisel. Sektori kontroll oli 
süstemaatiline. Kuigi parimad töö
kogemused olid teada kogu aktiivil, 
ei arenenud tegevus ühiselamutes 
kõikjal ühtlaselt. Kui näiteks Kas
tani 12 ja Näituse 7 ühiselamus 

-korraldati- loenguid, kummaski ühis
elamus ilmus igal kuul seinaleht, 
täideti korralikult sotsialistliku 
võistluse graafikuid ning peeti toa- 
vanemate koosolekuid, siis mõnevõr
ra halvem oli olukord Tiigi tänava 
ühiselamus. Tööd raskendas ülema- 
jutus. 1952/53. Õppeaastal oli üli
koolil neli ühiselamut 712 kohaga, 
neis elas aga 1132 üliõpilast. Olu
korra pidi lahendama Vanemuise 
tänavale ehitatav ühiselamu, mille 
valmimisaeg oli 1953. aasta lõpul.

1 ja II konverentsi vaheajal osu
tati suurt tähelepanu organisatsioo
ni edasisele tugevnemisele. I konve
rentsist peale oli sekretäril kaks 
asetäitjat, üks organisatsioonilise, 
teine poliitmassilise töö alal. Ko
mitee ja algorganisatsioonide va
helise sideme tugevdamise ja pare
ma juhtimise kõrval seisis nüüd 
uus ülesanne — kindlustada vasta
vad sidemed ka algorganisatsiooni
de ja gruppide vahel, sest komsomo- 
ligruppe oli juba 91. Organisatsioo
nilise töö tugevdamisel oli tähele
panuväärne komitee püstitatud ees
märk — muuta küsimuste hea ette
valmistamisega iga komitee koos
olek ühtlasi ka komsomoli aktiivi 
kooliks.

Endiselt aktuaalseks jäi komso
moli ridade kasv. Kahe konverentsi 
vaheajal võeti vastu 22 uut liiget. 
II konverentsiks oli kommunistlike 
noorte arv ülikoolis 1195.

(Järgneb)
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UIU 30
1947. aasta sügisel alustas Tartu 

ülikool jällegi üliõpilaste vastuvõttu 
keemia erialale. 1948. aasta aprillis 

moodustati keemiaosakonna I kur
suse üliõpilastest keemiaring, mille 
teaduslikeks juhendajateks said 
dots. N. Rägo ja vanemõpetaja 
L. Suit. Esialgu oli ringis vaid 13 
üliõpilast, kuid juba järgmisel aas
tal ületas liikmete arv 30. Algaasta

tel kuulus keemiaringi ka üksikuid 
farmaatsia eriala üliõpilasi. Ring 

korraldas regulaarselt referaatkoos- 
olekuid ning organiseeris praktilisi 
töid laboratooriumis õppetööst vabal 
ajal. Üliõpilased valmistasid lumino- 
foore ja defitsiitseid reaktiive. Val
mistati ette ja demonstreeriti kesk
koolide õpilastele huvitavaid katseid 
keemiast.

KEEMIAOSAKONNA TÖÖST

ÜTÜ V II konverentsi keemiasektsiooni tööst osavõtjaid 1953. aasta aprillis. Paremalt esimene 
V. Palm, kolmas A. Liiva, neljas E. Pedak, kuues V. Past.

1950. aastal valmis keemiaosa
konna uus õppehoone, millest tingitu
na avardusid ka üliõpilaste teadus
liku töö võimalused. Keemiaring sai 
uue hoone IV korrusel omaette ruu
mi (hiljem tuli sellest ülikoolis va
litseva ruumikitsikuse tõttu küll loo
buda). Üliõpilased jagunesid ka
teedrite järgi töörühmadeks, millest
1953. aastal kujunesid välja eri rin
gid. Anorgaanilise keemia kateedri 
juures töötas üldise keemia ring, 
mida alates 1957. aastast hakati n i
metama füüsikalise keemia ringiks. 
Orgaanilise keemia kateedri juurde 
loodi orgaanilise keemia ring ja 
analüütilise keemia kateedri juurde 
analüütilise keemia ring. Kõik kolm 
ringi töötavad ka praegu.

Aastail 1955— 1960 kujunesid väl
ja teaduse arengu seisukohalt pers
pektiivsed uurimistöö suunad kee
miaosakonna kateedrites. Ka üliõpi- 
lasringe hakati enam suunama olu
liste teaduslike küsimuste lahenda
misele Õppeplaanidesse võeti sisse 
kohustuslikud kursusetööd, see tõs
tis üliõpilaste huvi uurimistöö vas
tu. Selle tulemusena muutus ringide 
tegevus edukamaks, mis algul aval
dus tehtud tööde teadusliku taseme 
tõusus ja 1960-ndate aastate algu
sest ka tööde arvu suurenemises. 
Sel ajal kujunesid välja praegugi 
viljeldavad üliõpilaste teadusliku 
töö põhisuunad: elektrilise kaksik- 
elektroodiprotsesside kineetika uuri
mine, vahetusadsorptsiooni uurimi
ne ja kasutamine, orgaaniliste reakt
sioonide kineetika, orgaaniliste 
ühendite reaktsioonivõime ja kesk
konna efektide uurimine, orgaani
line süntees ja looduslike ühendite 
analüüs, luminofooride süntees ja 
uurimine, mikroelementide määra
mine.

1965. aastal lõpetasid ülikooli esi
mesed individuaalõppeplaani alusel 
õppinud keemia pedagoogid. Or
gaanilise keemia erialal valmistati 
individuaalplaani järgi ette ka ük
sikuid biokeemia eriteadlasi. See
tõttu lisandus üliõpilaste teadusliku 
töö temaatikasse keemia õpetamise 
metoodika ja biokeemia aktuaalsete 
probleemide uurimine. Nende suun
dade baasil loodi 1966. aastal füü
sikalise biokeemia ring ja 1970. aas
tal keemia õpetamise metoodika 
ring.

Füüsika- 
keemia- 

teaduskond
Keemia õpetamise metoodika rin

gis on edukalt käsitletud didaktika 
aktuaalseid küsimusi. Selle ringi 
juures töötayad ka I— II kursuse 
üliõpilased demonstratsioonkatsete 
ja populaarteaduslike referaatide et
tevalmistamisel keskkooliõpilastele.

Üheks üliõpilaste teadusliku töö 
edukust peegeldavaks ürituseks üli
koolis on Üliõpilaste Teadusliku 
Ühingu konverentsid. Ajavahemikus 
1948— 1978 on toimunud 33 TRÜ 
ÜTU konverentsi. Alates 1949. aas
tast on ÜTÜ konverentsidest alati 
aktiivselt osa võtnud ka keemiaosa
konna üliõpilased. Esimene keemia
osakonna UTÜ konverents toimus 
4. aprillil 1949 peahoone vanas kee- 
miaauditooriumis (praegune audit. 
128). Esimesteks esinejaiks olid 
T. Ilomets ja V. Past. Konverentsi
del on ühtekokku esinenud ligikaudu 
300 üliõpilast. Ootuspäraselt on kõi
ge rohkem esinejaid V kursuselt. 
Huvitav on aga märkida, et UTU 
konverentsidel on ettekannete auto
rite seas esmakursuslasi mõnevõrra 
rohkem kui II kursuse üliõpilasi.

Tihtipeale on TRU UTU konve
rentside keemiasektsiooni töös osa
lenud külalised teistest kõrgkooli
dest. Kõige rohkem külalisettekan- 
deid (13) oli 1974. aastal toimunud 
konverentsil.

Kõige tüsedamad üliõpilastööd 
vormistatakse ning esitatakse võist
lustöödena üliõpilastööde konkurs
sidele. Kuni 1960. aastani oli võist
lustöid keemiaosakonnas vähe (kok
ku 3). Edasi võistlustööde arv järk
järgult suurenes ja ulatub praegu
15—20-ni aastas. Ajavahemikus 
1972— 1976 on vabariikliku konkur
sikomisjoni poolt auhinnatud 39 
TRU keemiaosakonna üliõpilase tea
duslikku tööd. Üleliidulisel konkur
sil on meie üliõpilased seni saanud 
ühe medali.

Professor VELLO PAST

Keemiaringi juhendajaid 1953. aasta lõpul. Vasakult: R. Tani, 
V, Past, L, Suit, N. Rägo, A. Madisson, H. Sossi, T. Ilomets.

JOHANNES RAUDSEPA fotod

MATEMAATIKARINGI AJALOOST
Käesolev artikkel põhineb ringi 

koosolekute protokollidel ja asjaosa
liste meenutustel. Eriti huvitavaid 
üksikasju kuulsin biofüüsika ja 
elektrofüsioloogia laboratooriumi ju 
hatajalt H. Eplerilt. -

Matemaatikaringi asutamiskoos
olek toimus 11. oktoobril 1948. Kohal 
oli 13 üliõpilast ja 5 õppejõudu. Valiti 
ringi juhatus: IV kursuse üliõpila
ne Maret Tamm (temast sai ringi 
vanem), II kursuse üliõpilane Jaak 
Hion (vanema abi) ja I kursuse üli
õpilane Ivar Kull (sekretär); juhen
dama hakkas matemaatilise analüü
si kateedri tolleaegne vanemõpetaja 
Harald Keres. Juhatus töötas välja 
kodukorra, mis võeti vastu ühel 
esimestest koosolekutest. Kodukor
ras on öeldud muu hulgas järgmist.

UTU matemaatikaring on vaba
tahtlik üliõpilaste organisatsioon, 
mille eesmärgiks on üliõpilasi abis
tada: 1) matemaatiliste teaduste 
probleemidest laialdasema ülevaate 
omandamisel ja neisse põhjalikumal 
süvenemisel: 2) teaduslike küsimus
te püstitamisel ja nende iseseisval 
lahendamisel; 3) huvi äratamisel 
teadusliku kirjanduse sagedamaks 
kasutamiseks; 4) oskuse arendami
sel teaduslikke küsimusi selgelt ja 
ülevaatlikult ette kanda; 5) õppeme
toodiliste küsimuste käsitlemisel ja 
selgitamisel; 6) matemaatiliste tea
duste saavutuste populariseerimisel 
laialdaste masside ja üliõpilaste 
seas. Oma eesmärgi saavutamiseks 
organiseerib UTÜ matemaatikaring 
referaat- ja töökoosolekuid, korral
dab võistlusi, juhib töörühmade kol
lektiivset ja ringi liikhiete individu
aalset tööd. Matemaatikaringi liik
meks võivad olla edukad üliõpila
sed.

Tegelikult osalesid ringi koos
olekutel laialdaselt ka õppejõud* 
Koosolekute registreerimislehtedelt 
võib välja lugeda prof. J. Sarve, 
prof. H. Jaaksoni, H. Kerese, G. 
Kangro jt. nimesid. Erilise soojuse
ga meenutavad tollase ringi liik

med prof. J. Sarve, kes hoolimata 
oma kõrgest east säilitas lõpuni 
erksa vaimu ja huvi üliõpilaste päe- 
vaprobleemide vastu.

Kõige ulatuslikumaks töövormiks 
said referaatkoosolekud. Peatugem 
põgusalt esimesel koosolekul. See 
toimus 23. novembril 1948, esines
II kursuse üliõpilane Ülo Lumiste 
teemal «Täielik nelinurk ja ringjoo
ne polaarsed omadused». Koosoleku 
protokollist: Sõnavõttudes prof. J. 
Sarv rõhutas selle ettekande joonis
te ökonoomsust ja leidis, et enne et
tekandmist on vaja ettekanne läbi 
arutada kitsamas ringkonnas või 
mõne õppejõu poolt. Ka leidis ia, et 
ettekanne võttis väga palju aega. 
Üliõpilane L. Raudsaar aga mainis, 
et kuigi ettekanne võttis palju aega, 
sai asi kõigile selgeks. Aktiivsema
teks ettekandjateks olid veel üliõpi
lased U. Kaasik, A. Tümanok, I. 
Kull, M. Tamm, J. Hion, P. Nuu
ma, L. Võhandu, L. Tiit, P. Müür
sepp, H. Remmel, I. Petersen jt.

Esinesid ka õppejõud. Nii oli 
1949. aasta 22. oktoobri töökoosole
kul prof. H. Jaaksonilt ettekanne 
«Paul Kardi valemi tõestus». Koos
oleku protokollis on fikseeritud ko
gu arutluskäik. Jutt oli P. Kardi 
poolt leitud kombinatoorika vale
mist, mille lihtsama tõestuse prof. H. 
Jaakson esitas. Samal koosolekul 
esitas aspirant P. Kard ühe üldi
sema valemi tõestuse. Ühel teisel 
koosolekul rääkis prof, J. Sarv süm
boolikast matemaatikas. Sageli esi
nes dots. G. Kangro.

Käsitleti ka filosoofilisi probleeme, 
mis tõmbas kaasa laiema kuulajas
konna, Näitena võib tuua üliõpila
se Ivar Kulli ettekande «Matemaati
ka parteilisusest», mis-esitati algul 
ringi koosolekul, seejärel ÜTU tea
dusliku konverentsi plenaaristungil
26. märtsil 1950. Vaatluse all oli 
küsimus, kuidas suhtuda matemaati- 
kute-idealistide töödesse. Tekkis elav 
arutelu, sõna võtsid K.-S, Rebane,

".' • -'JWBItn
P. Kard, G. Rägo, G. Kangro, V. 
Ernits jt. Ettekandja oli seadnud 
muu hulgas küsimärgi alla, kas in- 
tuitsionistliku koolkonna resultaati
des on üldse midagi kasutuskõlblik
ku ja lubatavat. Sellega seoses esi
tas V. Ernits järgmise küsimuse. 
O le t a g e m ,  et kurat on olemas ja 
mõtleb midagi välja, mis võib osu
tuda meile kasulikuks, kas me või
me tema leiutisi kasutada. Järgne
nud ägedas diskussioonis püüti 
ateist V. Ernitsale selgeks teha, et 
kuradit pole olemas. Nagu nähtub 
protokollist, kestis I. Kulli ettekan
ne 1 tund, arutelu aga 1 tund 15 
minutit.

Prooviti jõudü ka kollektiivses 
uurimistöös. H. Kerese ettepanekul 
võeti tööplaani integraalvõrrandite 
uurimine, määrati sellega tegelev 
üliõpilaste rühm. Tõsi küll, nagu 
nähtub edaspidistest aruannetest, 
see töövorm ei toonud oodatud tu
lemusi. Organiseeriti seminar vek- 
toralgebrast.

Korraldati ülesannete lahendami
se võistlusi üliõpilastele. Esimesele 
lahendusvõistlusele laekus 2 tööd, 
kuigi lahendajaid oli märksa roh
kem. Ringi juhatus otsustas anda 
auhinna Numeruse varjunime all 
esinenud üliõpilasele. Ümbriku ava
misel selgus, et see oli Ivar Peter
sen.

Ringi oluliseks algatuseks oli täp
pisteaduste olümpiaad Tartu abitu
rientidele 1949. aastal. Omal käel 
paljundati ülesannete tekstid, saa
deti keskkoolidesse laiali, kontrolli
ti laekunud kirjalikke lahendusi ja 
määrati võitjad. Järgnevatel aasta
tel ühines selle üritusega haridus
ministeerium, ülesanded saadeti va
bariigi kõikidesse koolidesse*

1949. aastal alustati ringi raama
tukogu komplekteerimist. Algkapi* 
tal saadi õppejõududelt» kes kõik 
annetasid suurema või väiksema 
summa.

Aktiivselt osaleti Ü JÜ  konverent
sidel. 1952. aastal anti koos füüsi

kute ja keemikutega välja masin
kirjas paljundatud teaduslike töö
de kogumik 6 eksemplaris. See uni
kaalne kogumik sisaldas umbes 
200 lehekülge üliõpilastöid, mate
maatikute poolt olid autoriteks Ü. 
Lumiste, I. Petersen, A. Tümanok.

Peatugem ka võistlustöödel UTU 
algaastail. Matemaatika, astronoo
mia ja mehaanika alalt laekus neid 
esialgu üsna vähe. Esimesteks võit
jateks olid üliõpilased Ülo Lepik 
(1948), Jaan Einasto (1949), Ha
rald Epler (1950). Oli välja kuju
nenud traditsioon, et kateedrid esi
tasid 1. maiks järjekordsed auhin- 
natööde teemad, mis pandi teadete 
tahvlile. Ühtlasi kuulutati välja eel
mise konkursi võitjad. Üliõpilane 
valis talle meelepärasema teema. 
Osa teemasid aga ei leidnud käsitle
mist ja võisid järgmisel aastal kor
duda. Palju aastaid seisis tahvlil 
teema «Vektorarvutuse mõnu ja eba-- 
mõnu geomeetria mitmesugustes 
harudes», kuid keegi ei söandanud 
neid mõnusid ja ebamõnusid vaagi
da. Võistlustööd kirjutati varjuni
me all, ilma juhendamiseta; kui 
mõni töö sai kriitika osaliseks ja jäi 
auhinnast ilma, põletati ära kinnine 
ümbrik andmetega autori kohta. 
Veel oli range nõue, et võistlustöö
na ei võinud esitada diplomi- või 
kursusetööd. Alates 1951. aastast 
võis üliõpilane valida võistlustöö 
teema täiesti suvaliselt, 1955. aastal 
aga tunnistati ebaotstarbekohaseks 
nõue,' et võistlustöö ei tohi kattuda 
üliõpilase kohustusliku teadusliku 
tööga. Ka mindi peagi üle üliõpi
laste individuaaljuhendamisele, mis-

Matemaa
tika

teaduskond
tõttu loobuti saladuskattest töö au
tori ümber.

1949. aastal oli matemaatikaringil 15 
tegevliiget: J. Hion, Ü. Kaasik, I. Kull, 
N. Lehis (Veske), Ü. Lumiste, M. Niko
lajev (Seeru), P. Nuuma, 1. Petersen, 
H. Remmel (Kull), T. Sander (Sõrmus), 
M. Tamm, L. Tiit (Einasto), A. Tüma
nok, L. Võhandu, L. Kull; järgmisel 
aastal lisandusid H. Epler, L. Kivistik, 
P. JVlüürsepp, L. Roots, E. Tamme
S. Ulm, H. Vallner, H. Espenberg jt., 
kokku oli juba 40 liiget; peale selle osa
lesid ringi koosoiekutel O. Prinits, füü
sikud ja astronoomid K.-S. Sebane, 
H. Raudsaar, J. Einasto, J. Ross jt. Kas 
ei ole tähelepanuväärne, et kõiki maini
tuid tunneme tänapäeval kui nimekaid 
teadlasi ja pedagooge?

Aasta-aastalt matemaatikaring kasvas: 
näiteks 1955. aastal oli 134 liiget (prak
tiliselt kogu matemaatika osakond) ja 
rida töörühmi.

Pärast M. Tamme on ringi vanemaks 
olnud Ü. Lumiste (1950), H. Espenberg
(1951), E. Tamme (1952), S. Baron 
(1953), E. Tiit (1954), U. Malkov (1955) 
jne., õppejõududest on juhendanud
H. Keres (1948), J. Gabovitš (1949),
G. Kangro (1950—1951), Ü. Lumiste
(1952), Ü. Kaasik (1953—1956) jt. 

Tänapäeval jaguneb matemaatika
ring sektsioonideks kuue kateedri juu 
res, ühiselt korraldatakse 1—2 konve
rentsi aastas.

GENNADI VAINIKKO,

arvutusmatemaatika kateedri 
juhataja

ŽurnalistiKaring alustas
TeisipäeväI, 24. oktoobril tuli avakoosolekuks kokku ÜTÜ Žurnälis- 

tikaring.

Ringi esiriiees, žurnalistika I i kursüse üliõpilane Tiit Matsulevitš 
iseloomustas lühidalt eelmise õppeaasta ettevõtmisi ning tutvustas 
ttelja ringis tegutsevat sektsiooni (sotsioloogia, psühholoogia, ajakir
janduse operatiivse analüüsi ja ajakirjanduse ajaloo sektsioon), et 
viisteist uut liiget leiaksid tee huvipakkuvate küsimusteni.

Järgnes ringi 1978/79. õ.-a. tööplaani koostamine ja uue juhatuse 
valimine. Tehti kindlaks ajakirjanduskonkursi tingimused.

Koosoleku teises osas kuulati ringi juhendaja dotsent Marju Lau
ristini muljeid 9. rahvusvaheliselt sotsioloogiakonverentsilt Rootsis.
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4. oktoobril, kui tudengid olid 
abiks põllumeestel, sai TRÜ komso- 
moliorganisatsioon 38-aastaseks.

Küpse ea nooruslikuks äramärki
miseks toimus 18. oktoobril TRÜ 
komsomoli ajaloo 11 konverents, 
mille tööst võttis külalistena osa ka 
ülikooli endisi komsomolisekretäre: 
Loomakasvatuse ja Veterinaaria 
Teadusliku Uurimise Instituudi sek
torijuhataja Jaan Parts, meditsiini
doktor Õie Reintam, NLKP ajaloo 
kateedri juhataja professor Johannes 
Kalits ja teadusliku kommunismi 
kateedri vanemõpetaja Märt Kubo.

Avasõnad ütles ja konverentsi ju
hatas ELKNÜ TRU komitee sekre

tär Madis Kallion. Asetati lillekorv 
nende õppejõudude, üliõpilaste ja 
teenistujate mälestustahvli juurde, 
kes Suurest Isamaasõjast tagasi ei 
tulnud. Langenuid austati leinasei
sakuga.

Jaan Parts rääkis oma tervitus
kõnes esimestest sõjajärgsetest aas
tatest ülikoolis. Sel raskel ajal oli 
komsomoliorganisatsioon väikesear
vuline, kuid tema ridadesse kuulu
nud hakkajad noored moodustasid 
üliõpilaskonna tuumiku.

Märkmeid ülikooli komsomolielust
1940.—1941. aastal tegi Johannes 
Kalits (fotol). Nende aastate kohta 
on arhiivis materjale napilt. Ei ole

JÜRI LAANE foto

kerge isegi esimesi sekretäre kind
laks teha. Toetuda tuleb üksnes tol
leaegsete aktivistide suusõnalistele 
meenutustele. Johannes Kalits sea
dis ülikooli komsomolikomiteele ja 
ajalehe toimetusele ülesandeks endi
se aktiivi mälestuste kogumise ja 
avaldamise trükisõnas.

Ajalooteaduskonna vilistlase Malle 
Puolakaineni diplomitöö oli koosta
tud ajavahemikust 1960— 1965. Neil 
aastail pandi alus õppekomisjonide- 
le, ateistide, rahvaste sõpruse, dis
kussiooni- ja pressiklubile, rahvus
vaheliste suhete ringile, komsomoli- 
prožektorile jne. Oli otsimiste ja 
katsetamiste aeg. Esialgu kõik ka
vatsetu praktikas hästi ei õnnestu
nudki, kuid mida suuremaks kasvas 
aastaarv, seda märgatavamaks muu
tus edasiminek.

Taastamistöödest EUE-ni ehk kus, 
millal ja kuidas sai alguse üliõpi
laste suvine ehitustegevus — selline 
oli teema, mida käsitles õigusteadus
konna II kursuse üliõpilane Tiit 
Maidre.

Triinu Vernik, samuti õigustea
duskonna II kursuselt, vaatles 
ELKNÜ TRÜ komitee tegevust
1968.— 1970. aastal. Sel perioodil 
saavutati omavalitsus. Üliõpilased 
hakkasid aktiivselt tegelema toetus
te, eksmatrikuleerimise, stipendiumi
de ja majutamise probleemidega. 
Algatusvõimest puudu ei tulnud. 
Omavalitsus vajab põhjalikumat lä
bimõtlemist ka ülikooli komsomoli- 
elu tänasel päeval. Nii arvati kon
verentsil.

Õigusteaduskonna IV kursuse üli
õpilase Raivo Vare ettekanne ame
tijuhenditest ja nende praktilisest 
ellurakendamisest näitas, et edu
samme on tehtud kõrgkooli komso
molitöö teaduslike aluste väljatööta
misel.

Lõpetuseks palus sõna külaline 
Õie Reintam, kes tegi ettepane
kuid, kuidas edaspidi hõlbustada 
niisuguste konverentside läbivii
mist.

KÜLLI MUNA

Diskokavade k o n k u rs s -fe stiva i
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4.—8. novembrini toimub TRÜ-s 
diskokavade konkurss-festivai.

Peale oma diskorite ootame osa
lejaid vabariigi teistest kõrgkooli
dest kui ka hoopis kaugemalt. See
pärast ongi diskorite üritusel nii 
pikk nimi — mõned diskorid oma 
kavadega ei võistle, kuid esinevad 
siiski, tutvustamaks oma kodukandi 
diskotraditsioone. On ju diskod 
muutunud üheks populaarsemaks 
vaba aja veetmise vormiks nii meil 
kui mujal, nii et on jõudnud välja 
kujuneda väikesed traditsioonidki.

Diskokavade konkurss-festivai 
koosneb kahest osast. Esiteks pea
vad osavõtjad esitama tervikliku si
suga kava, mille pikkus on 30—40

minutit. Teiseks tuleb osavõtjatel 
valmistuda 3—4 tundi kestvaks va
bakavaks. Soovitavaks peeti tantsu- 
diskot, kuid on lubatud ka mõnele 
ansamblile pühendatud kuulamisõh- 
tu vms. Mõlemaid kavasid hinna
takse eraldi — kohustuslikke kava
sid kuulab ainult žürii (päevasel 
ajal), vabakavasid esitatakse õhtuti 
kolmes kohas: TRÜ klubis, noorte
majas «Sõprus» ja TRÜ uues koh
vikus. Vabakavade hindamisel on 
oma sõna öelda ka publikul. Kum
bagi kava hinnatakse eraldi, kuid 
üldvõitjate selgitamisel lähevad ar
vesse mõlemad kavad. 7. novembril 
võib klubis laureaatide diskomara- 
tonil näha-kuulda paremaid. 8. no

vember jääb külalistele puhkamiseks 
ning meie ülikooliga tutvumiseks.

Tudeng! Kui sa tahad diskokava
de konkurss-festivalist aktiivselt osa 
võtta, siis jälgi pidevalt reklaami.
4. novembri õhtul, kui kõik külali
sed on saabunud ja esinemisjärje- 
korrad (samuti vabakavade esitami
se kohad) selgunud, võid kõike täp
semalt oma ühiselamu teadetetahv
lilt või peahoonest lugeda. Pääsmeid 
õhtutele saab oma teaduskonna 
komsomolisekretäridelt või ELKNÜ 
TRU komiteest.

A ILI PIKAT,
ELKNÜ TRÜ komitee ase- 

sekretär

Algab ÜTÜ žurnalistikaringi aas- 
takonkurss, mis hõlmab ajavahemi
kus 1. september 1977—31. august 
1978 perioodikas, raadios, televisi
oonis avaldatud materjale.

Tööde esitamise viimane tähtaeg 
on 11. november 1978. Konkursi 
tööd varustada märgusõnaga «Aja-

kirjanduskonkurss» ja tuua eesti 

keele kateedrisse, soovitav väljalõi

getena perioodikast või trükituna 

(väijalõike puudumine, raadio-tele- 

saate puhul). Viimasel juhul olgu 

näidatud ka allikas, kus materjal on 

ilmunud.

Iga ajakirjantfuseriala üliõpilane 

on kohustatud konkursist osa võtma 

vähemalt ühe töögä, Ühe inimese 

poolt esitatud tööde maksirtiaälarv 

on viis.

Kõik 11. novembriks laekuntid 

materjalid vaatab läbi ja hindab

Aja k irja n d u sk o n k u rss
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7-liikmeline žürii, mille esimees on 

prof. Juhan Peegel. 2üriisse kuulu

vad veel üliõpilaskomsomoli, tegev

ajakirjanike ja õppejõudude esinda

jad.

2üriigi vaagib töid vastavalt teo

reetilisele jaotusele. Konkursile esi

tatu peab mahtuma ühte allpool ni

metatud alalõiku:

1. Üliõpilasteema.

2. Majandus (majandusküsimu

sed ka kõige laiemas tähendu

ses),

34 Kultuur (ka sötsiaälrie kesk“ 

kond; publitsistika^ eetilised 

probleemid jrie.^

4. Raadio- ja telesaated.

Iga teema ulatuses antakse välja: 

üks esimene koht — rahaline 

preemia;

kaks teist kohta — esemelised 

autasud;

kolm kolmandat kohta — ese

melised autasud.

Züriil on õigus anda ka eriauhin

du žanriliselt, stiililiselt jne. parima 

tele lugudele.

Konkursi tulemused tehakse tea
tavaks novembri lõpus. Auhinnatud 
töödega on hiljem võimalik tutvuda 
tulevase žurnalistikakateedri ruu 
mides,

2R juhatus

Komsomoliaktivisti ABC
Leninlik a rv e s tu s

Leninlikust arvestusest tehakse kokkuvõtteid igal aastal. Tänavu 
toimub see uut moodi.

Arvestus viiakse läbi paralleelselt ÜPP arvestusega. Ülikoolis on 
moodustatud leninliku arvestuse komisjon, mis töötab tihedas koos
töös ÜPP komisjonidega. Leninliku arvestuse komisjonid abistavad 
komsomoliaktiivi arvestuse organiseerimisel, läbiviimisel ja atesteeri

misel.
Atesteerimise tähtajaks on oktoobripühad, viimaseks päevaks 15. no

vember. Et selle lühikese ajaga kõiki atesteerida, on vaja kursuste 
komsomolibüroode eeltööd. Komsomolibüroodel luleb tutvuda igaühe 
isiklike kohustuste täitmisega.

Leninliku arvestuse atesteerimine toimub kohe pärast ÜPP komis
joni töö lõppemist. ÜPP moodustab ju ühe osa leninlikust arvestusest. 
Komisjoni liikmed tutvuvad isiklike kompleksplaanidega ja vestlevad 
iga kommunistliku noorega tema kohustustest ja nende täitmisest.

Tänavuse atesteerimise omapäraks on ka see, et arvestus toimub 
diferentseeritult. Hindamise kriteeriumid on järgmised.

«Väga heaga» hinnatakse üliõpilast, kes on sooritanud ÜPP «väga 
heale», on täitnud hästi kõik obligatoorsed kohustused, peale selle ka 
täiendavaid kohustusi ning kellel pole rektori, dekaani ja ühiskond
like organisatsioonide karistusi.

«Heaga» hinnatakse üliõpilast, kes on täitnud hästi kõik tarvilikud 
kohustused, kellel on ÜPP arvestatud ja kellel pole samuti rektori ega 
ühiskondlike organisatsioonide karistusi.

«Rahuldavaga» hinnatakse üliõpilast, kes on täitnud kõik nõutavad 
kohustused rahuldavalt ja kellel on ÜPP arvestatud.

«Mitterahuldava» saab üliõpilane, kellel on ühiskondlikud kohustu
sed täitmata ja ÜPP arvestamata.

Komisjonil on õigus määrata täiendav atesteerimine voi tunnistada 
töö «mitterahuldavaks». Kui üliõpilane ei soorita ÜPP arvestust, toob 
see kaasa leninliku arvestuse mittesooritamise (välja arvatud tipp
sportlased ja väikelaste emad).

Atesteerimise tulemused tuleb läbi arutada komsomolikoosolekutel 
igas algorganisatsioonis. Soovitav on ühendada see ka uute isiklike 
kompleksplaanide vastuvõtuga.

Lõpuks tuleb rõhutada, et kõik isiklike kompleksplaanide vastuvõt
jad peaksid silmas ÜLKNÜ Keskkomitee büroo otsuses leninlikust 
arvestusest väljendatud mõtet: «Kompleksplaan koostatakse rangelt 
individuaalses korras. Ta püstitab reaalsed, kuid keerukad ja vastu
tusrikkad ülesanded, mille täitmine nõuab igalt kommunistlikult noo
relt tema kehalise ja vaimse jõu täit pingutust.»

NÄIDIS

Leninlikust arvestusest «NLKP XXV kongressi otsused ellu» osavõtja ISIKLIK 
KOMPLEKSPLAAN «Õpime kommunismi, ehitame kommunismi».

(Perekonna-, ees- ja isanimi)
19_____ a. siindinud Parteilisus----------------
ÜLKNÜ liige ------------  aastast
TRÜ _________________ _ teaduskond ________ _______________  osakond

_______________  kursus
I. Ideelis-poliitilise taseme tõstmine.
1. Iseseisev V. I. Lenini tööde, partei-, komsomoli- ja valitsuse do

kumentide ja tegevuse tundmaõppimine.
2. Osavõtt leninlikest õppetundidest.
3. Osavõtt laupäevakutest, pühapäevakutest, kolhooside ja sovhoo

side abistamisest.
4. Osavõtt ühiskondlik-poliitiliste ringide tööst (RSR, interklubi, 

«Patrioot» jt.).
5. Õppimine ühiskondlike erialade teaduskonnas (ÜET-s).
6. Osavõtt üleliidulisest ühiskonnateaduste, komsomoliajaloo ja rah

vusvahelise noorsooliikumise alasest konkursist.
7. Osavõtt matkadest revolutsiooni-, lahingu- ja töökuulsuse paika

desse.
8. Osavõtt ekspeditsioonist «Minu kodumaa — NSVL».
II. Erialase ettevalmistuse taseme tõstmine.
1. Õpiedukuse tõstmine, teadmiste kvaliteedi parandamine.

A. Üldainetes, erialaainetes.
I semester, II semester.
B. Ühiskonnateadustes.

2. Osavõtt õppetööst. Puudumiste viimine miinimumini.
3. Osavõtt ÜTÜ ringide tööst, ÜTÜ konverentsidest.
4. Osavõtt üleliidulisest konkursist «Üliõpilane ja teaduslik-tehni- 

line progress».
5. Osavõtt ühiskonnateaduste konkurssidest.
6. Tegelemine tehnilise omaloominguga.
IIL  Esteetiline ja kõlbeline kasvatus, tegelemine kehakultuuri ja 

spordiga.
1. Osalemine kunstilises isetegevuses ja loominguliste kollektiivide 

töös.
'2. Osalemine kunsti- ja teatrialastes klubides (teatri- ja filmiklubi, 

kunstikabineti
3. Tutvumine kunsti ja kirjanduse klassikute töödega, ajalooliste 

ja kultuuriväärtustega. *
4. Teatri ja kontsertide külastamine.
5. Osalemine spordisektsioonides, VTK normide täitmine.

. 6. Tegutsemine doonorina.
IV. Osavõtt ühiskondlikust tööst (ÜPP).
Plaan on koostatud « . . . » ...................... 197 . . .  a.

A llk ir i..........................
Plaan on kinnitatud kursuse komsomolikoosolekul « . . . .»  ...............

197 . . .  a.
Kursuse komsomolisekretär ...................... (allkiri)
Märkus: tähistatud kohustused on kohustuslikud kõigile, lisaks sel

lele üks kohustus kolmandast alajaotusest.
ELKNÜ TRÜ komitee

Komsomolikroonika
% NLKP Hikmeks astumiseks sai 

soovituse Köit Makke (rävi II k.)* 
NLKP liikmekandidaadiks soovitati 
Jaan Krinal (rahänduse ja krediidi 
eriala IV k.) jä Ülle Lepp (mäjän* 
duskübern. IV k*)*

^  Leninlikust arvestusest kõne* 
les ideölöögiasektori juhataja And- 
rus Lauren. Leninlik arvestus tuleb

kursustel läbi viia koos ühiskondlik- 
poliitilise praktika atesteerimisega. 
ÜPP arvestuse tähtaeg on 15. no
vember. Hindamisel arvestatakse 
UPP hinnet. Esmakordselt on ka 
leninlik arveštüs hindeline*

RSR*i 15. aastapäeva tähistami
seks toimub 24. novembril IV RSR-i 
teoreetiline konverents.

ÜLKNU 60 ÜLKNU 60 ULKNÜ 60
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Minu arvates on kahte sorti vanu 
inimesi. Ühed, kes on põdurad, ja 
teised, kelle kohta öeldakse «noo
ruslik». Viimaste hulka loeme kõhk
lemata ülikooli valvuritädi Anni 
Tammini. Vaadake seda fotot ja 
öelge, kas inimene pildil võis 15. 
oktoobril pidada oma 80. sünnipäe
vapidu? õigel arvul aastaid pilt ei 
ütle.

Anni-tädi on nii särtsu täis, et 
lausa kadesta. See sisemine energia 
on leidnud avaldumisvõimaluse lau
lus. Ta laulab linna kultuurimaja 
tööveteranide naiskooris «Eha» ja 
Tartu Kaubastu ansamblis «Velika».

«Isetegevuse ja Iaulu-tantsuga on 
kõik need aastad möödunud. Mõni
kord ütlen endale, et on juba aeg 
kõrvale jääda, aga ei saa. Mitte ei 
taha veel oma vanust tunnistada!» 
räägib juubilar ise.

Ülikooliga on Anni Tammin seo
tud juba üle paarikümne aasta. Va
hepeal kasvatas vaheldumisi tööga 
ka tütre- ja pojalapsed üles. Neid 
on üheksa.

«Koju jääda küll ei taha. Mis 
ma seal teen? Siin on ikka inime
sed ümber, on seltsi ja mul on omad 
ülesanded. Üksinda hakkab igav. 
Ega lugeda või niisama olla kogu 
aeg jõua.»

Mida arvab aga tädi Anni tuden
gitest?

EKP TRU komitees
23. oktoobri istungil tegi ettekan

de ühiskondlike erialade omandami
sest ülikoolis selle teaduskonna 
(ÜET) dekaan dots. kt. Siina Lepik. 
Teaduskond alustas sügisel 17. te
gevusaastat 1884 üliõpilasega. 
Praegu on võimalik omandada 22 
ühiskondlikku eriala. Töötab 11-llik- 
tneline ÜET nõukogu. Aktiivselt toi
mub õppetöö kõnekoolls ühiskonna
teaduste kateedrite vahendusel, kom
somoli- ja ametiühinguaktiivi kooli
des. Rahuldavat töövormi pole seni 
leitud kõnekooli kõrgemale astmele. 
Suur väljalangevus on looduskait
se-, rahvatantsu-, matka- ja kodun
duse instruktorite, samuti spordi- 
kohtunike erialadel. Töö süvenda
mist ja laiendamist takistab ka klu
biruumide nappus. Sihikindlam ja 
plaanipärasem peaks olema partei- 
ja komsomoliorganisatsioonide töö 
üliõpilaste suunamisel ÜET-sse.

Eraldi päevakorrapunktina käsit-

Sammud, mis Sa ise oled jätnud 
Ajaraamatusse. Talupoja sammud, 
mis Sa oled sõnastanud Ajaraama
tust . . .

...sünd is id  25. oktoobril 1928 
Saaremaal,

. . .  lõpetasid 1947. aastal kuld
medaliga Kingissepa keskkooli,

...s a id  1953 cum laude diplo
meeritud ajaloolaseks TRÜ-s,

. . .  alustasid siis, 25 aastat taga
si, esmakordselt õppejõu teed,

...1958 kaitsesid kandidaadidis- 
sertatsiooni «Eesti talurahva olu
kord ja klassivõitlus Liivi sõja al
gul (1558— 1561)»,

...tõus id  1961 vanemteaduriks 
ENSV1 Teaduste Akadeemia Ajaloo 
Instituudis,

. .. promoveerusid 1968 ajaloodok
toriks tööga «Talupoegade koormi
sed Eestis X III sajandist XIX sa
jandi alguseni»,

. . .tu l id  1970 tagasi TRü-sse,

...o led  1972. aastast professor

. . . j a  juhatad üldajaloo kateedrit
1.973. aastast.

Mõned tähtmed senisest elutööst. 

Üksikud sammud. Ainult osa kõige 

tähtsamaist. Teadlase ja õppejõu 

varju jääb siin inimene ja pe

rekonnaisa — elus see nii pole. 

Sammud, mis kõnekad iseenda eest. 

Teod, mis jätkuvad niisama rauge

matu hooga. Selleks käepigistus 
niisama tugev kui Sinu enda oma, 
lühidalt — kõige tugevam.

Kolleegid
«мвмаяа

Dotsent E ric h  Kukk 50

«Muidu toredad inimesed, aga 
hajameelsed. Kipuvad oma asju 
unustama ja ei märka- enda järelt 
tulesid kustutada.

Käin ikka noomimas, kui mõned 
noored alumisel korrusel suitseta
vad. Tihti ei kustuta nad konisid 
ära. Pärast aga tossab jälle mõni 
prügikast.»

•Anni-tädi juttu kuulates kadus 
aeg kärmelt nagu ohe. Selle põhjal, 
mida ta endast ja oma suhtumistest 
pajatas, võib öelda, et meie valvuri
tädi on karakteriga naine, kes ei 
jäta midagi välja iitlemata, kes 
ajab taga õiglust ja on igasuguse 
pugemise vastu. Niisugustel in i
mestel on oma õiglase meele tõttu 
elus rohkem sekeldusi kui kohaneda 
püüdjatel. Anni-tädi on senini elu
võitlusest kibestumata ja ikka kil
biga välja tulnud.

Tudengid õnnitlevad tagantjärele 
oma nooruslikku ja rõõmsameelset 
valvuritädi. Soovime, et ta oleks 
veel aastaid oma töölaua tagant 
rõivistus meie tulekuid-minekuid 
lahke pilguga saatmas.

REET RIHVK

Hoolsa töö eest sai Anni Tammin 
ENSV KK EH Ministeeriumi aukirja. 
Jõudu ja tugevat tervist soovis oma 
käskkirjas juubeli puhul ka rektor.

See on üldtuntud tõde, et kõrg- 
mägedes elavad ja töötavad inime
sed säilitavad kaua nooruslikkuse. 
Et aga Eesti «kõrgmägedest» — 
Haanjamaalt pärit taimesüstemaa
tika ja geobotaanika kateedri dot
sent Erich Kukk hakkab 26. ok
toobril 50. sünnipäeva tähistama, 
tuli isegi tema rohkearvulistele 
sõpradele ja Õpilastele üllatu
sena.

Noorusliku ja energilise juubi
lari sünnikodu õuelt paistab Ki- 
vestmägi, rehe tagant on näha 
Suur Munamägi. Kas mitte sealt 
polegi alguse saanud tema armas
tus mägede vastu. On ta ju üks vä
heseid Eesti biolooge, keda teadus
lik huvi on Pamiiris 5800 m kõr
guseni viinud.

Ekspeditsioonidel NSVL kõige 
erinevamatesse piirkondadesse, ik
ka mägistele aladele, mitme töö- 
suve vältel Mongoolia RV-s on E.

Kukk kogunud väga suure teadus
liku materjali. Selle läbitöötamine 
on ieinud temast laia silmaringiga 
algoloogi (vetikateadlase), kelle 
juurde sõidetakse konsultatsiooni
le, määranguid kontrollima või 
muidu head nõu saama. Külalisi 
käib nii NSV Liidust kui ka välis
maalt. E. Kuke õpilased on enamik 
sõjajärgse Eesti algoloogidest. 53 
teaduslikku ja 40 populaarteaduslik
ku tööd sinivetikate bioloogia, takso- 
noomia, ökoloogia ja geograafia 
alalt on tuntud, tsiteeritavad NSV 
Liidus ja välismaal. Tema juhen
damisel koostatud vetikate ikono- 
teek (üle saja tuhande joonisega) 
on suurim NSV Liidus ja ei jää 
alla maailma parimatele.

Südamelähedased keskkonna
kaitse probleemid on E. Kuke vii
nud Soome-—Rootsi— NSVL ühi
sele ekspeditsioonile Läänemere 
saastatust uurima. Rida aastaid on 
ta tegelnud reovete puhastamise ja

veekogude eutrofeerumise uuri
misega.

Teadustöö kõrval on juubilaril 
jäänud aega laulu-'ja spordiharras
tuseks. 1950. aastast laulab ta Tar
tu Akadeemilises Meeskooris, aasta
tel 1953— 1956 (aspirandina) oli 
koori juhatuse esimees. Samal ajal 
on ta aktiivne jalgrattur, suusataja, 
lauatennisist. Hea tahtmine ja opti
mism on E. Kukke saatnud kõigis 
tema senistes töödes ja tegemistes. 
Suusatamine on siiski meelisalaks 
jäänud. Ega niisuguseid mehi palju 
olegi, kes kõik Kääriku maraton- 
matkad on kaasa teinud ja ikka esi
meste seas reipalt ja värskelt fini- 
šeerinud.

Ei imestakski, kui Erich Kukk 
poole sajandi pärast pooljooksujalu 
Baltimaade kõrgeimale tipule rühib.

Seda soovimegi!

Kolleegide ja õpilaste nimel
AVO ROOSMA

U ut uuel s p a rta k ia a d ia a s ta

leti üliõpilaste sise- ja välispoliitilise 
informatsiooni korraldamist.

Pollltharidusvõrgu töölerakenda
misest sel õppeaastal rääkis komi
tee ideoloogiasektori liige vanem
õpetaja Kaido Jaanson. Käsitleti ka 
üliõpilaste sise- ja välispoliitilise 
informatsiooni korraldamist. Tea
duskonnid ja kursuste kaupa on üli
õpilaste informeeritus väga erinev. 
Kõik partei- ja komsomolibürood 
pole senini sellele töölõigule vaja
likku tähelepanu osutanud. Väheseks 
on jäänud RSR-i osa. Vastuvõetud 
otsuses kohustatakse parteibüroosid 
üksikasjalikult analüüsima polütin- 
formatsioonide korraldamist ja si
sulist taset.

Parteidlstsipliin ja kommunistide 
aktiivsus oli vaatluse all filoloogia
teaduskonnas ja füüsikaosakonnas.

NLKP liikmeks võeti vastu tea
dusliku kommunismi kateedri õppe
jõud Endel Kuusik.

Alguseks meenutus möödunud 
spordiaastast lehelugejateni veel 
mittejõudnud teaduskondade vahelise 
spartakiaadi lõpptulemuste naol.

1. KKT II kursus — 124 p.
2. öppejõud-teenistujad — 117 p.
3. KKT I kursus — 114 p.
4. Biol.-geogr. teadusk. — 106 p.
5. öigusteadusk. , — 105 p.
6. Matemaatlkaleadusk. —■ 104 p.
7. Majandusteadusi — 102 p.
8. Arstiteadusk. — 100 p.
9. KKT IV kursus -  83,5 p.

10. KKT II I  kursus — 76 p.
11. Füüsika-keemlateadusk. — 64,5 p.
12. Spordimed. osakond — 64 p.
13. Ajalooteadusk. — 56 p.
14. Filoloogiateadusi — 43 p.

Teenitud võit väga kollektiivselt 
esinenud KKT II kursuselt. Järg i
mist vääriv on õppejõudude-teenis- 
tujate kõrge teine koht ja nagu ta
belist näha, käis äge.võistlus muu
degi kohtade pärast (neljandat ja 
kuuendat kohta lahutas vaid kuus

punkti!). Traditsioonilist arenguruu
mi näikse ka sel aastal jätkuvat 
ajaloo- ja filoloogiateaduskonnal.

Nüüd lähemalt uuest spartakiaa
dist. Poolteisekuune kolhoosides- 
sovhoosides olek lõi segamini ka 
spordikalendri. Objektiivsetel põh
justel (külm ilm, vara pimedaks) 
lükkuvad kevadele suunistusvõistlu- 
sed. Hoopis pidamata jääb aga pa
raku VTK suvine mitmevõistlus. 
Kevadel läheb sellevõrra raskemaks 
(tervelt kümme ala). Olukorda pa
randav mõne ala (laskmine, laua
tennis või male) ületoomine sügi
seks on praegu ka kaalumisel. Kaks 
ala saavad siiski sügissemestril pee
tud. Juba 1. novembriks oodatakse 
teaduskondade võrkpalli nais- ja 
meeskondade nimekirju — ülesand
mine ja loosimine toimub kehakul- 
tuurimajas ruumis 302 kell 18. Järge 
on ootamas ka ujumisvõistlused.

Muudatus tehti spartakiaadi punk- 
tiarvestussüsteemis. Et stimuleerida 
osavõtu massilisust ja anda puht- 
sportlikus mõttes paratamatult 
väiksema potentsiaaliga teaduskon
dadele võimalus senisest edukamalt 
võistelda tugevamate KKT kursus
tega, on punktide jagunemine suur
tel massialadel järgmine: I koht —
26 p., II koht — 24, III koht — 
23 . . . 20., koht — 6 p., 21. — 40. 
koht — 5 p., 41.—60. koht — 3 p., 
alates 61. kohast 1 punkt. Senise 
punktisüsteemiga võrreldes (alates
26. kohast tõi iga võistleja oma tea
duskonnale vaid ühe punkti) on see 
kahtlemata samm edasi. Suurendati 
ka arvesse minevate alade arvu. 
Möödunudaastase 14-st 10 asemel 
läheb nüüd kirja 13 alast 12. Kas 

spartakiaadivõistlus ka pingeliseks 

ja tasavägiseks kujuneb — uus süs

teem seda aga eeldab, oleneb nüüd 

juba osalejaist endist.

PRIIT  JOGI

(3ugismatkale!
Komsomoli 60. aastapäevale pü

hendatud sügismatkale on sul või
malus minna pühapäeval, 29. ok
toobril.

Tule kell 10 Tähtvere parki, kus 
tuleb täita matkakaart ning kus 
saad teada matka marsruudi. Mat- 
kadistantsi pikkuseks on 15 km. 
Kui sul on sõpru, kutsu nemadki

kaasa, sest iga osavõtja toob tea
duskonnale punkti massispordl ar
vestusse. Tule kindlasti, sest võib- 
olla just sinu puudumise tõttu si
nu teaduskond ei võida!

Oodatud on ka ülikooli iga töö
taja!

ELVI PRH, 
matka peakohtunik

Ministri käskkiri
Klassikalise muinasteaduse muu

seumi 175. aastapäeva puhul auta- 

sustasld eduka uurimis- ja organi

satsioonilise töö eest ENSV Kul

tuuriministeerium ja ENSV KKEH 

Ministeerium muuseumi juhatajat 

Õ IE  UTTER1T oma aukirjadega.

EÜE 15. aastapäeva puhul auta

sustati ENSV KKEH Ministeeriumi 

aukirjaga tubli töö eest 1978. aasta 

suvel EÜE Tartu regiooni komissari 

asetäitjat, keemiaosakonna III kur

suse üliõpilast INDREK ILOMET- 

SA ja EÜE-78 peaarsti, Tartu 

Kliinilise Haigla arsti, TRÜ vilist

last HELE EVERAUSl.

п I . • I •• I I v • (jtelisalonq 
Rektori kaskkiri ^
Rektor avaldab kiitust füüsilise 

geograafia kateedri dotsendile 
LEV VASSILJEVILE eduka esine
mise eest üleliidulisel õppe-metoodi- 
Hsel konverentsil Harkovis, ravim
taimede labori abitöölisele ALICE 
PÄRLINILE kauaaegse hoolsa töö 
eest ning õigusteaduskonna IV ja
V kursuse üliõpilastele ja õppejõu
dudele ALBERT PALTSERILE ja 
LEMBIT SAARNITSALE tubli töö 
eest Võru rajooni Kirovi-nim. kol
hoosis.

Esineb H. Runnel
ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahva

luule ringis esmaspäeval, 30. ok
toobril kell 18 ph. 244 esineb Hando 
Runnel teemal «Kirjandus ja eeti
ka».

27. oktoobril kell 18.30 avab TRÜ 
vanas kohvikus oma uksed HELI- 
SALONG. Sedapuhku on muusika 
mõeldud ainult kuulamiseks. Paku
me erinevalt tantsudiskoteekidest 
raskemasisulist (intellektuaalset) 
rocfc-muusikat.

Õhtuid püüame sisustada nii, et 
saaksime anda täieliku ülevaate 
kuulatavast ansamblist ja tema 
loomingust. Kaks esimest õhtut on 
pühendatud maailma ühe väljapaist
vama kitarristi Carlos Santana loo
mingule. Avaõhtul kuulame Santa

na loomingu algperioodi kuuluvaid 
heliplaate «Santana I», «Abraxas», 
«Santana III»  ning koostöös Maha- 
vlshnu John McLaughliniga ilmu
nud LP-d «Love, Devotion & Sur
render».

Tuntumatest ansamblitest tulevad 
kuulamisele «Camel», «Pink Floyd», 
E, L & P, «Genesis», «Jethro Tuil», 
samuti Stevie Wonder, Jeff Beck, 
Jimi Hendrix, Frank Zappa jt. Heli- 
salong on avatud igal teisipäeval 
ja reedel. Pääsmeid saab TRÜ kom
somolikomiteesi, iga päev kella 14— 
15 ja samuti pool tundi enne õhtu 
algust kohapeal.

VALEV LILLIPUU 
OLEV ULP

Võrkpall Läti keelt
Meeste üldrühma tunnid toimu- õppida soovijail tulla kolmapäeval,

vad alates 29. oktoobrist esmaspäe- 1. novembril kl. 16 soome-ugri
viti ja kolmapäeviti IV keskkoolis keelte kateedrisse (ph. 126), 
kell 20. MÄRA VEINBERGA

TRÜ klubis
Reedel, 27. oktoobril kell 21 esi

neb ansambel «Kuldne Trio». Püha
päeval, 29. oktoobril kell 19 
ÜLKNÜ 60. aastapäevale pühenda
tud mälumängu «Ülikool, komso
mol, tänapäev» finaal. Disko.

Näitering
ootab uusi liikmeid teisipäeval, 

31. oktoobril kell 20 klubis II kor
rusel.

Uues kohvikus
Kolmapäeval, I. novembril kell 19 

õhtu EINO BASKINIGA. Kehtivad 
septembris ostetud pääsmed.

NB!
Lugeja ootab täna lubatud EÜE 

konverentsi lugu. Ruumipuuduse 
pärast Ilmub see järgmises lehes.

Tänast ajalehte aitasid kujundada 
ajakirjanduseriharu I kursuse üliõpila
sed Aita Ilves, Meelike Sepp, Maire Ott. 
Anatoli Aksjonov ja Enno Tammer.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарт- 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
JTKCM 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. 4757. MB-05860.
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Avaldan kiitust eeskujuliku töö. Ja ühiskondlike ülesannete täitmise eest Suure Sot
sialistliku Oktoobrirevolutsiooni 61. aastapäeva puhtaH järgmistele TRG töötajatele ja 
üliõpilasteles

I. Asetada foto autahvlile
A j a l o o t e a d u s k o n n a s t  vanemõpetaja Jaan HIUIK, üliõpilane Helgi TÕNIS- 

MAA,
A r s t i t e a d u s k o n n a s t  professor Udo TARVE, professor Kuno KÕRGE, dot

sent Märt SAARMA, assistent Aleksander 2ARKOVSKI, vanemlaborant Aasa RAUD
SEPP, vaneminsenerid Helga TIBBIN, Katrin KODUVERE, üliõpilane Toomas AS- 
SER.

В i о  В о о  g i a-ge о g r a  a f i a t e a d u s к о  n n а $ 4 dotsent Leo-Peeter KULLUS, 
dotsent Ruth LING, üliõpilane Martin ZOBEL,

F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  õpetaja Rutt VESKIMEISTER, vanemlaborandid 
Tiiu OJANURME, Ilmar AN VELT, üliõpilane Marje KUS,

F u ü s I к a-к e e m i a t e a d u s к о n n a s t dotsendid Juri LEMBRA, Agu-Tõnis 
TALVIK, Eduard TAMM, vanemteadur Ilmar KOPPEL, insener Toomas MÜÜRSEPP,

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n n a s t  vanemõpetaja Liidia UUSTAL, üliõpilane 
llle KUKK.

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  laboratooriumijuhataja Elmar HALJASTE, dot
sent Vambola RAUDSEPP, aspirant Tiiu PAAS, üliõpilane Ülle LEPP.

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  kateedrijuhataja professor Ülo LUMISTE, 
assistent Arved PEDAS, üliõpilane Merike PETERSEN.

M a j a n d u s o s a k o n n a s t  tööline Albert VA1NOLA, koristaja Berta REl ER,
T e a d u s r a a m a t u k o g u s t  vanemredaktor Lea TRIKKANT.
T e a d u s l i k u  u u r l m i s t ö ß  s e k t o r i s t  vanemteadur Lille PUNG, sektori

juhataja Jaan RE5NET.
j a o s k o n n a s t  sepp Karl MÄRTSON. 
dotsent Heldur SAARSOO, üliõpilane Tiiu TIISLER 

l e e d r i t e s t  dotsent Ivan LARIN,
IL  Avaldan kiitust

A j a l o o t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Kaido JAANSONILE, Kalju TOIMILE; 
aspirant Ants REINMAALE; insener Toomas NÄRI PALE; vanemlaborant Sirje ASU
LE; üliõpilastele Arvo LAMBILE, Ruth METSALLIKULE, ÜSle KUUSKSALULE, Sir
je MULDMALE, Heiki MÄGILE, Tõnis SAREALILE.

A r s t i t e a d u s k o n n a s t  professor Elmar KARULE; dotsentidele Ilse ŠEFFERI- 
LE, Ülo LEPALE; vanemõpetaja Kalev ULBILE; assistentidele Mare LINNULE, Tiiu 
TORPATSILE, Heile LEESIKULE, Ma! VÄLJAOTSALE; vanemteaduritele Agu TAM
MELE, Endel PEETSILE, Väino SINISALULE; nooremteaduritele Helbe NUTILE, Ello 
PAESALULE; vanemlaborantidele Maia SCHM1DT1LE, Ene JUHKAM ILE, Sirje KI
VILE, Eve REILJANILE, Tiina NÕMMELE; laborantidele* Endla MALMILE, Auli 
ÕUELE, Evi SILMALE; preparaator Leontine TEESALULE, vanempreparaator Ella 
VÄÄRSILE; vaneminsener Valve SUVILE; Insener Juste BOROVKOVALE, Raissa 
ŠORILE; üliõpilastele Anneli KÖÖRNALE, Anneli ORA VASELE, Silvestris ZEBELD- 
SILE, Enno KASELE, Margus VIIGIMAALE,. Galina ŠAHNOVITSKILE, Eugenius 
MARTUSJAVICIUSELE, Veronika TJUMENTSEVALE, Urve LEEDILE, Hille MIKI> 
TALE, Maarika KrUDORFSLE, Gea RENN ELI LE, Lea PAEOJALE, Ivan MELN1TŠU- 
KILE, Urmas JSIIGURILE, Aire VALLILE, Katrin PÕHJALALE, Lilia JAKMANILE, 
Marina SUNGALOVSKAJALE, Aleksander IŠTŠENKOLE, Kai TENNISBERGILE, Aime 
HAAVALE} Helve PÄPPELILE, Vassili LOŠEKILE, Juri BORODINILE, Ruuta EHA- 
TAMMELE, Liiil*NA:PPILEs Eva ZUBKOLE, Heli PALLOLE, Anne EERMELE, Oleg 
SEVTŠUKILE,

В i о 1 о о g i a-g e о g r a a f i a t e a d u s к о  n n a s t dotsentidele Jüri KÄRNERILE, 
Jüri RISTKOKILE; vanemteadur Eva HEINARULE; nooremteadur Iile PALMILE; la
borantidele Ester SCHNURILE, Ebe MAL1NILE; üliõpilastele Ülle ROHKELE, Reet 
MATTELE, Aldo VAANILE, Andres HALLISTELE, Rait ROOSVELE, Peeter MARK
SOOLE,

V a n e m t ö ö  de j u h a t a j a  
õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  
Ü h i s k o n n a t e a d u s t e  к

F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a s t  professor Eduard LAUGASTELE; dotsentidele 
Helle HEITERILE, Marju LAURISTINILE, Asta LUIGASELE; vanemõpetajatele 
Amanda KRIID ILE , Mari-Ann PALMILE, Helgi PULGALE, Ester RAHILE, Valentina 
TARVELE, Peeter TOROPILE; õpetaja Mall TURKILE; üliõpilastele Margit HALL* 
MÄELE, Doris KAREVALE, Mari KARMILE, Ursula MÄNDMAALE, Mali MÄÄRIT- 
SALE, Maiga PAJUMETSALE, Maarika TUSTILE, Eva USSISOOLE.

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 Heino KOKALE, Heldur 
KEISILE; vanemteaduritele Elve PUNGALE, Mihkel KER1KMÄELE, Arno RATASE- 
LE; laboratooriumijuha ajatele Reinhold MATISENILE, Toomas ROD1MALE; vanemln- 
neridele Viljar P1HL1LE, Aleksei ZAHHAROVILE, Peeter PÄRUSELE, Aarne PRUK- 
SILE; aspirantidele Viktor SEEMANILE, Mart VÄÄRTNÕULE; vanemlaborantidele 
Tiiu EHRLICHILE, Tõnu LEHTOLE, lvi VETKALE; insener Koit LEPPIKULE; üliõpi
lastele: Maie NETŠAJEVALE, Anne KUUSKSALULE, Kalle KEPLERILE, Indrek PEI
LILE, Peeter KOPPASELE, Arvo KÄÄRD1LE, Sergei JEGOROVILE, Lev KOFMA- 
NILE, Juhan KOLGILE, Lydia PAR1SELE, Jüri JÄRVETILE.

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  õpetaja Mati ALAVERILE; laborantidele 
Tiina LUKILE, Vaike KURELE; preparaator Karl NURS1LE; üliõpilastele: Gennadi 
ORGANOVILE, Ain NIINESTELE, Gennadi BEZRODNOVILE, Riina KAASIKULE, 
Neinar SEL1LE.

M a j a n d u s o s a k o n n a s t  koristajatele Leida M ICHELSONILE, Ene RETPAPI- 
LE, Liidia RAUBALE, Anna MÄRSILE, Maria TRANŠIROVALE, Alma UNDILE; ma
jahoidja Vladimir ŠEVTŠENKOLE; valvuritele Heino REEMET1LE, Endla MUSTALE, 
Mee a JUURIKULE, valveülem Valve MAHLAPUULE.

M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  dotsentidele Mait M ILJANILE, Ivar-Jüri SIIMO- 
NILE, vanemlaborantidele Hilja NÄMMILE, Kaja RIESEN1LE; insener Juta FREI- 
BERGILE; preparaator Elvi MANDRELE; üliõpilastele: Andres LIPSTOKILE, Helgi 
RÕUGULE, Mati NÕMMISTELE, Gražina KREIVENAITELE, imbi OTSALE, Tiina 
LEPIKULE, Olga ZUBKOVALE, Lilja TERENTJEVALE.

M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  dotsent Evi MITILE; vanemõpetaja Enno- 
Olavi SAKSALE, Mare KOIDULE; vanempreparaator Helmi TERALE; osakonnajuha
taja Peeter EELMALE; vaneminseneridele Arvo KRUUSELE; Tõnis KELDRILE; üli
õpilastele: Marika TELGMAALE, Liljan PUUSTILE, Kersti OJAMAALE.

T e a d u s r a a m a t u k o g u s t  redaktor Ludmilla KOKINILE; vanemraamatukogu
hoidja Maret VANAMBILE; vanembibliograaf Anne KUTILE; sektorijuha aja Tiiu SA- 
DELE; vanemredaktor Niina VOROBJOVALE; pearaamatukoguhoidja Elsa LOORIT- 
SALE.

T e a d u s l i k u  u u r i m i s t ö ö  s e k t o r i s t  eduka lepingulise uurimistöö juhen
damise eest: kateedrijuhatajatele professoritele Ülo HALDNALE, Akivo LENZNE- 
RILE; dotsentidele Mihhail KOTIKULE, Lembit PUNGALE; professor Udo TARVELE,

K l a s s i k a l i s e  m u i n a s t e a d u s e  m u u s e u m i s t  nooremrestauraator Anne 
REBASELE.

V a n e m  t ö ö d e j u h a t a j a  j a o s k o n n a s t  meister Raivo KANGUSELE; sani
taartehnik DMITRI ŽUKOV8LE; puusepp Jüri TÕRULE.

õ i g u s t e a d u s k o n n a s t  metoodik Tiina TENNOSAARELE; üliõpilastele: Maret 
AHELIKULE, Margus TAMMEKIVILE, Heli RAJASALULE, Andres ARRAKULE, Har
ri SOOMETSALE.

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 Lembit RAIDILE, Lembit 
KIIGELE, Aleksander BLUMFELDILE; professor Rem BLUMSLE; vanemõpetajatele 
Jaan KIVIMÄELE, Olev RAJULE, Märt KUBOLE; vanemteadur Mart SIIMANNILE; 
aspirant Igor GRÄZINILE.

E r i õ p e t u s e  k a t e e d r i s t  vanemõpetaja polkovnik Pjotr UAVINSKOVILE; 
vanemõpetaja alampolkovnik Boriss KOROLKOVILE; vanemõpetaja major Ivan SKU- 
RATOVSKILE; vanemõpetaja major Krištof MOROZ1LE; õppemeistritele Andrei VAS- 
SILTSENKOLE, Aleksei KORNILOVILE, Vladimir GAVR1LINILE, autojuht Anatoli 
HEIKONENILE; üliõpilastele: Valeri T IMOFEJEVILE ja Leonid ROITMANILE.

Rektor ARNOLD KOOP

EKP TR Ü  organisatsiooni 111 konverents
Kolmapäeval, 1. novembril toimunud EKP TRÜ organisatsiooni II I  

konverentsil viibisid külalistena EKP Keskkomitee osakonnajuhataja 
E. Gretškina, meie kõrg- ja keskerihariduse minister I. Nuut ja EKP 
Tartu Linnakomitee sekretär J. Kaarma. Aruande viimase kolme aasta 
tööst esitas parteikomitee sekretär dots. A. Kiris, mille täna ka lühen
datult avaldame. Aruandele järgnenud läbirääkimistel võtsid sõna dele
gaadid ja külalised J. Rebane, U. Pa*m, L. Eringson, V. Kelder, M. 
Pent, A. Vaiksaar, A. Metsa, M. Reinfeit, L. Päi, L. Kiik, V. Haamer, 
A. Koop, I. Nuut ning E. Gretškina, Sõnavõtud ilmuvad järgmises 
ajalehes.

Parteikomitee töö tunnistati aruandeperioodil rahuldavaks. Vastuvõe
tud otsuses on edasise töö põhisuunad ja ülesanded.

Konverentsil valiti 50 delegaati EKP Tartu linnaorganisatsiooni 24, 
konverentsile ja uus 21-liikmeline parteikomitee. Äsja valitud komiteesse 
kuuluvad E. Hansberg, E. Hirvlaane, J. Huik, H. Kabur, J. Kalits, 
M. Kallion, H. Kallak, L. Kiik, A. Kiris, A. Koop, I. Koppel, S. Lannes, 
A. Lenzner, A, Metsa, H. Müür, A. Ots, A. Paju, A. Paltser, E.-M. Tiit, 
E. Türi ja A, Vaiksaar. Parteikomitee sekretäriks valiti taas A. Kiris.

ARUANDEST
Eelmisest konverentsist möödu

nud kolme aasta jooksul on toimu
nud meie maal mitu eriti tähtsat 
sündmust, millest ülikooli parteiko
mitee on oma igapäevases töös par
teiorganisatsiooni juhtimisel ja kogu 
kollektiivi parteilisel suunamisel 
lähtunud ja juhindunud. Onia üles

anded seadsid meie ette NLKP 
XXV ja EKP XV II kongress, uus 
konstitutsioon, NLKP Keskkomitee
1977. aasta mal- ja detsembriplee- 
num ning 1978. aasta juulipleenum 
jt. sündmused. Nende ülesannete

täitmisel on ülikooli parteikomitee 
lähtunud töö sihipärasuse ja plaani- 
pärasuse ning pidevuse nõudest, ar
vestades samal ajal kõrgkooli funkt
sioonide spetsiifikat, kollektiivi mit
mepalgelisust ja allüksuste eriilme- 
lisust.

Aruandeperioodile langes ka üli
kooli taasavamise 175. aas'apäev, 
mil ülikooli autasustati vabar igi 
kõrgeima autasuga, ENSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukirjaga, ning 
hinnati paljude tublit tööd. TRÜ ar
vamine meie maa juhtivate kõrg

koolide hulka tänavu kevadel soo- 
dustab õppeprotsessi paranemist ja 
loob soodsaid võimalusi teaduse 
arenguks. Tunnustus kohustab ra
kendama kõik meie jõud õppe-, tea- 
dus- ja kasvatustöö edasiseks pa
randamiseks. 697 õppejõu ja 206 tea
duriga kaadri (1. oktoobri k. a. and
med; neist doktorikraadi või profes
sori kutse enam kui 100-1 ja kan
didaadikraad või dotsendi kutse 
ligi 450-1 töötajal) maksimaalne 
kasutamine sõltub kaadri õigest 
paigutamisest, selle reservi ka
sutamisest. Parteikomitee on iga 
aasta algul läbi vaadanud ja 
arutanud teaduskondade kaadri 

(Järg 3. lk.)

KÕICI MAADE .. 
PROLETAARLASED, ÜHINEGE)

,55
CKP TRü komitee» TRü rektoraadi, ELKNü TRU komitee ja TRü ametiühingukomitee hiäfiekatidja

m . 2® Reedel, 8, novembril 1978 XXX aastafcBffi

ü.iri i

roll



UTUiO
JUHENDAV ÕPPEJÕUD 

PROF. KT. P. KÕRGE

ÜTÜ on loodud selleks, et üliõpi
lased saaksid organiseeritult teha 
teaduslikku tööd, õpiksid probleeme 
teaduslikult lahendama ja annaksid 
enda hulgast parimad järelkasvuks 
teadlastele. Loomulikult iseloomus
tavad ÜTÜ 30-aastast tegevust kõi
ge paremini arvud, kuid lubalagu 
siinkohal lühidalt peatuda nendel 
tegevustel, mis on minu arvates vii
mase 10— 15 aasta jooksul toonud 
kehakultuuriteaduskonna üliõpilasi 
ÜTÜ-sse ja sealtkaudu teadusse või 
vastupidi — jätnud nii mõnegi an
deka inimese võimed avamata.

Kuuekümnendate aastate alguses olid 
teaduskonnas välja kujunenud juba tea
tud kindlad uurimissuunad. Nagu ikka, 
on uurimissuuna areng ja  populaarsus 
suuresti sõltuv inimestest, kes tööd 
juhivad. 60-ndate aastate keskel oil 
teaduskonnas suurima autoriteedi saa- 
snine, mis ühendas kõik uurimissuunad, 
spordifüsioloogia ja biokeemia (prof. I, 
Sibul ja dots. A. Viru) ning spordi- 
psühhoioogia (dots. S. O ja). Hiljem 
liitus nende suundadega ka biomehhaa- 
nika (dots. A. Vain). Teaduslikuks tööks 
soodsa atmosfääri tekke!e aitas suuresti 
kaasa ka probleemi aboratoori uml loo
mine, mis Ühendas kõik uurimissuunad 
andes metoodilise baasi. Kuigi üliõpila
ne ei ole võimeline otsustama teadus
liku töö sisu ja taseme üle, tunnetab ta 
hästi ümbritseya atmosfääri olemust. 
Mugav ja hästi sisustatud laboratoo
rium, tore töögrupp ja huvitav prob
leem — sellise ideaalse kombinatsiooni 
korral tundub, et leidub hulgaliselt üli
õpilasi, kes tahaksid üha rohkem õhtu
poolikuid laboratooriumis veeta. Häda 
on aga selles, et sageli tuleb töötada ka 
mugavusi arvestamata ning paraku ei 
luba teadmiste tase kohe tähtsamate 
probleemidega tegelda. Kehakultuuritea
duskonna spetsiifika on veel seotud tree
ningutega, mis võtavad oma aja ja 
mille taga on lootused võita igat marki 
medaleid. On ilmne, et selline kahe 
isanda teenimine, ei saa kesta kaua, 
sest ka edukas teaduslik uurimistöö 
nõuab täielikku sisseelamist problee
misse.

Arvan, et just esimeste leidmiste 
ja avastamisrõõmudeni jõudmine on 
teguriks, mis määrab paljuski eda
sise tegevuse edukuse. Siit saadav 
impulss viib kursusetöö diplomi- 
ning auhinnatööni ja huvi jätkumi

sel annab aluse kaahikamatele uuri
mustele. Kuid Igal üksikul juhu! on 
selle loomingulise impulsini jõud
mine sõltuv eelkõige üliõpilase tah
test ja visadusest.
TEADUSKONNA ÜTÜ ESIMENE 

JUHENDAJA DOTS. J. LAIDVERE 
ÜTÜ organiseeriti ülikoplis 1948.. 

aastal. Tegelikult algas üliõpilaste 
teaduslik tegevus kohe päraist üli
kooli taasavamist 1944. aastal. 21. 
Juunil 1945 esitas ka kehakultuuri
teaduskond rektorile kehak.ultuuri- 
üiiõpilaste auhinnatööde temaatika.

ki töö «Igakülgse kehalise. etteval
mistuse tähtsus kõrgete sportlike ta
gajärgede saavutamisel». Töö sai
11 auhinna ja rahalise preemia.

1946— 1956 valmis ÜTÜ kehakul- 
tuuriosakonnas ligi 30 auhinnatööd.

Esimene õpinguaasta ülikoolis 
tõi mind ÜTÜ sportmängude ringi. 
Esimene ülesanne: —j anda vabarii
gi korvpallurite j meistrivõistluste 
analüüs — tundus mulle huvitava
na. Püüdsin selleks võimalikult pal
ju fakte koguda ja neid reastada. 
Referaat kiideti; heaks; Ajastu nõu-

MOTTEID JA MEENUTUSI
Soovitavateks teemadeks olid «Ke
hakultuur kutsetöö ühekülgsuse väi- 
tijana» ja «Kehakultuur ja eluead». 
5946. aastal lisati neiie teemad 
«Nais^e ja mehe kehalise kasvatuse 
erinevusi» ning «Igakülgse kehalise 
ettevalmistuse tähtsus kõrgete spor- 
ditagajärgede saavutamisel». Esi
meseks auhinnasaajaks oli praegu
ne EPA kehalise kasvatuse kateed
ri dotsent Aksel Tiik. Tema käsitles 
kehakultuuri osa kutsetöö ühekülg
suse vältimisel.

Peatselt hakkas tööle 7 ringi: ker
gejõustiku, sportmängude, võimle
mise, suusatamise, raskejõustiku, 
kehalise kasvatuse teooria ja keha
kultuuri ajaloo ring. Korraldati 
vaidluskoosolekuid ja referaatchtuid. 
Meeldejäävad olid temaatilised õh
tud «Suitsetamine ja sportlikud või
med» ja «VTK kompleks nõukogude 
kehalise kasvatuse alusena».

Üliõpilased, kes said kateedrites 
teatud ettevalmistuse ja kogemusi, 
hakkasid alates 1946. aastast esine
ma ÜTÜ teaduslikel konverentsidel.

Ettekanded andsid üliõpilastele 
esinemisoskust ja julgust, süvenda
sid teadmisi, tõstsid huvi kehakul
tuuri teooria küsimuste vastu, mille 
vili hakkas ilmnema hilisemate! aas
tatel nende juures, kellest said tea
duskonna õppejõud.

Algperioodist väärib eriti maini- 
m i s t l  947: aastal valminud IV kur
suse üliõpilase Aksel Tiigi töö 
«Võimlemise arenemine Eestis» (ju
hendaja dots. J. Laidvere). Töö sai
I auhinna ja rahalise preemia. Sel
lest tööst kasvas hiljem välja sama
teemaline dissertatsioon.

DEKAAN PROF. A. VIRU:
Väljapaistev oli ka samal aastal 

SV kursuse üliõpilase Olav Karikos-

dis tollal, et Iga ring pidi midagi te
gema, mis oleks seotud I. Pavlovi 
õpetusega. See ülesanne langes mi
nule. Pöördusin oma füsioloogialek- 
tori O. Imeliku poole. Juba esimese! 
kohtumisel suutis ta muile selgeks 
teha, et tark pole mitte lõpmatult 
korrata seda, mis on ammu selgeks 
tehtud, ja ka süs miite, kui selgeks 
tegija on olnud selline vaimusuu
rus nagu akadeemik L Pavlov. Pi
gem juba ise katsuda midagi uuri
da, selgitada.

Prof. E. Käer-Kingisepa käe all 
algaski minu «invasioon» füsioloo
giasse, algasid uuringud südamete
gevuse tööpuhuste muutuste dünaa
mikast. Tulid konverentsiettekanded 
(ka väljaspool meie vabariiki), tu
lid auhinnatööd, tuli esimene publi
katsioon üliõpilastööde kogumikus. 
Süvenemine antud ainevaldkonda 
tundus olevat niivõrd tõhus, et üli- 
õpilasaastatele järgnes aspirantuur 
samas füsioloogia kateedris, sama 
juhendaja käe all.

Oliõpilaspõlveaegsest ÜTÜ-st 
meenuvad mitte ainult füsioloogili
sed eksperimendid, vaid ka väärtus
likud kogemused, mida sain tea
duskonna UTU tegevust juhtides 
ning osaledes ülikooli ÜTÜ nõuko
gus. Noore dotsendi J. Tammaru 
juhtimisel töötanud «suure nõuko
gu» koosolekud kandsid vaidlusõh
tute iseloomu, kus tavatseti «vaimu 
teritada» ja kust ol! alati palju ka
sulikku kõrva taha panna.

Praegu UTU tegevust vaagides 
arvan, et edu pandiks pole miski 
muu kui õige taseme leidmine kon
taktis juhendajaga. Šablooni siin ei 
tohi olla. Mida võimekam on tudeng, 
seda enam tuleb talle anda võima
lust oma vaimu rakendada. Neil

juhtudel on sageli ranged ettekir
jutused kurjast KuSd samas tuleb 
hoolikalt jälgida, et töo «vaim» ei 
tõuseks tegelikust reaalsusest liiga 
kõrgele, et «vaim» ei hävitaks ta
het. Teistel juhtude! on aga võima
lik just täpsete ettekirjutuste abil 
tuua tudeng teaduse juurde. Üks 
näib aga olevat kindel: tudeng e i ; 
tule OTÜ-sse mitte selleks, et man- , 
gida teaduse tegemist, vaid selleks, 
et teadustöös osaleda. Kuid siit ka 
suur probleem juhendaja töös: kui
das saavutada väljaõpe teadustöö 
tegemiseks nii, et see oleks ühtlasi 
tegfelik panus teadusse, kasvõi ti- 
bätilliikegh 

SPORTMÄNGUDE KATEEDRI 
VANEMÕPETAJA V. TRUUMA

II ja III kursuse üliõpilasena kuu
lusin üleüiikoolilisse ÜTÜ nõuko
gusse, mille tookordseks esimeheks
oli V. Koslov. Tol ajal kuulus minu 
mälu järgi sinna palju praegu tun
tud teadlasi, nagu K. Siilivask, V. 
Krinal, U. Siimann jt.

Ell kursusel esitasime koostöös 
kursusekaaslase Sepaga 18.—25. 
märtsil 1951. aastal toimunud TRU 
ÜTÜ IV konveren sil ema töö «Spor- 
divigastuste vältimine sportlikel 
harjutustel». Juhendajaks oli tolle
aegsest kehakultuuri ajaloo ja teoo
ria kateedrist vanemõpetaja A. Ka
lamees. Hiljem andis ülikooli nõu
kogu meie tööle ÜI auhinna, töö 
avaldati lühendatult ajakirjas «Ke
hakultuur». Sama aasta detsembri
kuus järgnes selle ettekandmine ke- 
hakultuuriinstituutide üliõpilaste esi
mesel teaduslikul konverentsil Mosk
vas.

RASKEJÕUSTIKU JA 
VEESPORDI KATEEDRI 

VANEMÕPETAJA H. LAIDRE 

ÜTÜ veespordiringl tööst hakka
sin osa võtma Й94Э. aastal II kur
suse üliõpilasena. Järgmisel aastal 
valiti mind ringi esimeheks. Töö
koosolekutel esinesid peamiselt va
nemate kursuste üliõpilased. Käsitle
ti ujumise ajaloo, ujumise ja vette- 
hüpete tehnika õpetamise ja Tree
ningumetoodika probleeme. Ringi 
aktiivseteks toetajateks olid kateed
rijuhataja dots. E. Mõtlik ja vanem
õpetaja U. Tõnnus.

Nendel aastatel esines linna ainu
keses siseujulas (asus Emajõe sau
na juures) pahatihti vääratusi sani- 
taarhügieeninormide suhtes. Seepä
rast valisin uurimistöö teemaks

Keha
kultuuri

teaduskond
«Taf'tu siseujula mikrokliima Ja se8- 
le omaduste dünaamika». Juhenda» 
jana andis abistava käe hügieeni- 
kateedri dotsent meditsiinikandidaat 
M. Uibo. Meeldivaks üllatuseks oli 
1952. aastal 6 auhinna saamine.

SPORDIPSÜHHOLOOGIA RINGI 
JUHENDAJA DOTS. S. OJA

Millal tekkis ja hakkas kujunema 
ÜTÜ spordipsühholoogia ring, seda 
on raske täpselt öelda. 1958/59. õp
peaastast pühendas end fgal aastal 
1—2 üliõpilast spordi psühholoogi
liste aspektide uurimisele. 1966 67. 
õppeaasta! kujunes spordipsühho
loogia ring iseseisvaks 15—20 liik
mega ringiks (mõnel aasta! isegi 
üle 30 liikme).

Esimestel aastatel oü põhiline tä
helepanu suunatud üliõpilaste akti
viseerimisele ja huvi tõstmisele mit
te niivõrd spordi psühholoogiliste 
probleemide suhtes, kuivõrd just 
teadusliku uurimistöö vastu.

Kõige populaarsemateks vormideks 
olid referaatkooso'ekud ia temaatilised 
vaidlusõhtud sõlmteemade ümber. Esi-' 
meste! aastatel tuli sageli ettekannetega 
esineda ka ringi juhendaval õppe:5ul 
(peamiselt huvi suurendamise eesmär
gil). Samuti on esinenud ringi koos
olekutel ringi endised liikmed ja mit
med Nõukogude Liidu juhtivad spordi- 
psühholoogid, Suure populaarsuse võit
sid ühiseit läbiviidud uuringute ühis- 
arufelud. Suuremat huvi pakkunud 
probleemideks on olnud sportlaste emot
sionaalsed seisundid ja nende regu’eeri- 
mine, sportliku tegevuse mõju isiksus« 
psüühilistele funktsioonidele, psühho
loogiline ettevalmistus jms.

Sportlased on harjunud tiheda konku
rentsi ja võistlusega. See käppsis oma 
mõju avaldama ka spordipsühholoogia 
ringi töö'e. Aastatel (eriti 1969—1972), 
mil ringis tegutsesid väga aktiivsed tu 
dengid, kujunes omavaheline konkurents 
suureks stimuleerivaks jõuks.

Spordipsühholoogia ringist on 
kasvanud mitmeid teaduste kandi
daate ja aspirante (M. Raiend- 
Tõnts, T. Sikkut, T. Silgur Jt.).

Paljude aastate kogemused näi- 
tavad, et ÜTÜ on kiil! üliõpilaste 
organisatsioon, kuid väga palju 
sõltub juhendavast õppejõust, tema 
innustamisvõimest, aktiivsusest

BOTAANIKARINGI
ALGUSAASTAIST

Niipalju kui mäletan, on botaani- 
karing ülikoolis üks vanemaid, loo
dud juba 1947. aasta sügisel (veidi 
enne botaanikuid lõid oma ringi 
zooloogid).

Ringi asutamine ise toimus kui
dagi lihtsalt ja sundimatult. Sep
tembri lõpus 1947 kutsus tolleaegne 
taimesüstemaatika ja geobotaanika 
kateedri juhataja prof. A. Vaga en
da juurde kolm äsja ülikooli astu
nud bioloogiatudengit (Erast Par- 
masto, Väino Lastingu ja allakirju
tanu) ning sõnas oma rahulikul na
pil moel: «Nõnda, botaanikahuvili- 
si üliõpilasi on nüüd päris mitu, 
on vist aeg ka vastav ring asuta
da.» Asutasime. Esimeseks ringi 
juhatajaks sai Erast Parmasto 
{praegune ENSV TA korrespondent
liige, keemia-, geoloogia- ja bio
loogiateaduste osakonna akadeemik- 
sekretär).

Esialgu peamiselt referaatettekan- 
netega sisustatud koosolekud (need 
toimusid regulaarselt 2 korda kuus) 
muutusid varsti ägedateks diskus- 
siooniklubideks, arutati suuri ja ise
gi riskantseid probleeme (meenuta
me, et siis ägas nõukogt;tf€^iploo- 
gia rühma dogmaatikute |§i*ve all). 
Ringi liikmeskond kasvas niivõrd, 
et mõne aasta pärast tuli luua rin
gi sektsioonid (neid töötas kuni 
kuus). Ilma igasuguste juhenditeta 
direktiivorganitelt tuldi ka mcttele 
organiseerida ringidevahelisi suur
üritusi. Nii toimuski tulemusrikas 
üliõpilaste kompleksne Koiva-eks- 
peditsioon.

1948. aasta maikuus toimus ÜTÜ
I konverents. Praegu, lehitsedes 
konverentsi koltuvat programmi ja 
ühe ettekande («Asustusalade mõ
just samblike vegetatsioonile») ruu- 
dulistele vihikulehekülgedele kirju
tatud teksti, mõtlen imestades — 
kust ammutasime me selle aktiivsu
se ja ehk veidi häbematugi julguse? 
Leian kolm allikat: sõjakoledused 
(sõja lõpust oli 3 aastat) läbiela
nud noorte tegutsemistahe, ääretu 
panoraamina avanenud eneseteostu
se võimalused; meie tollaste õpeta
jate diskreetne suunav tegevus, mis 
kunagi ei muutunud käskimiseks või 
kättpidiveoks; välise vaesuse ja si
semiste taotluste_ rikkuse kontrast, 
mis ülendas niivõrd teist, et esime
se ilmingud ei avaldanud meile m in
git mõju — meid ei takerdanud ka
hekümnene intrituba või puuduvad 
peopüksid.

Nüüd juba üle kolmekümne aasta 
tegutsenud ÜTÜ botaanikaring on 
ellu saatnud 237 spetsialisti. Nende 
hulgas on 3 bioloogiadoktorit, 27 
bioloogiakandidaati. Mitmed ringi 
vilistlased töötavad vastutusrikastel 
ametkohtadel teadusasutustes (E. 
Parmasto — akadeemiksekretär, 
K. Kalamees — Eesti Loodusuurija
te Seltsi esimees, J. Martin — Tal
linna Botaanikaaia direktor jt.) ja 
koolides. Ring on üle elanud tcusu- 
ja mõõnaperioode. Jääb vaid Soota, 
et ringi neljas aastakümme toob 
kaasa uue suure tõusu.

HANS TRASS, 

botaanikaring* vilistlane

TÄNASEST ÜTÜ-ST
Kuigi biöloogia-geograafiateadus- 

konnas to;mus eelmisel kevadel juba 
XXXII ÜTÜ aastakonverents, tähis
tame sel aastal teaduskonna ÜTÜ 
kui organisatsiooni 30. aastapäeva.

Juubelite puhul on ikka kombeks 
meenutada möödunut. Seda taoMe- 
vadkl kirjutised endiste ÜTÜ akti
vistide, nüüisete tudengite teadusöö 
juhendajate ENSV TA korrespon-

denMükrne prof. H. Trassi ja dots. 
V. Tohveri sulest. Ent mitte ainult. 
Iga juubeli ajal tekib palju soove 
ja ka võimalusi välja öelda asjako
haseid mõtteid, kii4vaid ja kriitilisi.

Praegu töötab bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna 7 ka+eedri juures 8 
ÜTÜ ringi kokku enam kui kahe ja 
poole saja liikmega. Need on: botaa
nikaring (esimees Tilsi JKtsIl, Ju

hendav õppejõud prof. H. Trass), 
biokeemiaring (R. Kõiveer, v.-õp. 
E. Padu), zooloogiaring (V. Een
maa, dots. H. Remm), geoloogia 
ring (V. Palginõmm, prof. A„ Rõõ
musoks). Geneetlkaringi juures (J. 
Sõber, v.-õp. M. Viikmaa) töötavad 
ka molekulaarbioloogia ja teoreetili
se bioloogia ringid, geograafiaring 
(R. Roosve, dots. kt. H. Mardiste) 
on jagatud füüsilise ja majandus
geograafia sektsiooniks. 1977/78. 
õppeaastal oli teaduskonna ÜTÜ töö 
juhendajaks dots. A. Heinaru, sel
lest sügisest v.-õp. E. Padu.

Endiselt on au sees töökoosole
kud (eelmisel õppeaastal peeti neid 
kokku 53, esitati 92 ettekannet), et 
aga bloloogid-geograafid on väga 
liikuv rahvas, lisanduvad neile üha 
sagedamini väljasõidukoosolekud, 
temaatilised päevad, talve- ja kevad
koolid. Hästi organiseeritud ja hu
vitavate väljasõitudega paistavad 
silma botaanikud, paljudele on tun
tud teoreetilise bioloogia ringi tal
ve- ja kevadkoolid. Möödunud ke
vadel sai teoks molekulaarbioloogia 
ja teoreetilise bioloogia ühine kevad
kool Kõpus. Paistab, et sellised eri
nevate ringide ühisüritused on vä
ga perspektiivikad ja Isegi vajali
kud, aidates väljuda oma ala kitsast 
ringist, juurelda bioloogia üldiste 
probleemide kallal, tutvustada laie
malt oma töid ja tegemist.

Tööaastasse mahuvad veel ringi
de temaatilised konverentsid, üliis- 
õhtud vilistlastega ja mitmesuguste 
tähtpäevade tähistamine.

!ga-aastased kevadkonverentsid 
on saanud tõsisteks tööpäevadeks, 
kus võetakse kokku aasta jooksul 
tehtu ja võrreldakse seda külaliste 
saavutustega. Selle aasta 79 ette
kandest oli 15 külalistelt Jerevanist, 
Vilniusest, Kaunasest, Voronežist, 
RosJovist, Kasahhi RÜ-st ja EPA-st. 
Meie tudengid käisid eelmisel aas
tal esinemas Leningradis, Alma- 
Atas ja Tbilisis. Paljude üliõpilaste 
uurimused esitatakse kevadel võist
lustöödena (sel aastal saatsime ü li
koolisisesele konkursile 37 võistlus
tööd). Üks kolmest TRO-le kuulu
vast NSVL TA kuldmedalist, mis 
antakse parimatest parimatele võist- 
lus^ödele, kuulub m̂ -ie teaduskonna 
vilistlasele, Füüsikainstituudi va
nemteadurile Mart Saarmale, kelle 
poolt juhendatavad tudengid on 
nüüdseks juba mitmete sellealaste

diplomite omanikud.
Hea ja huvitav on töötada sel

liste hingega asja juures olevate 
Inimestega, nagu seda on meie ÜTÜ 
liikmed. Kui vaid meie (ühiskondli
kel alustel!) töötavatel ÜTÜ akti
vistidel oleks veidigi rohkem või
malusi välja pääseda tööplaanide, 
protokollide, aruannete ja aktide 
rägistikustl

TOIVO MAIMETS,

bioloogia-geograafiateaduskonna 
ÜTÜ nõukogu esimees

Bioloogia 
geograafia
teaduskond

funktsioneerima s i t s ,  kui me i e  
nende poole pöördusime. Võin kin
nitada: nendepoolset algatust ja 
taganttorkimist, ammugi siis vigu-

Quo vadis, ÜTÜ?
(1952... 1957. aasta veterani poolest meie töö ärategemist me ei 

märkusi) tundnud. Mis seal rääkida — tai 
UTÜ-l seisab ees juubel. Tahad mefüsioloogia ringi ametlikuks ku 

või ei taha, veterani mõtted lähe- raatoriks oli eesti keelt mittemõis 
vad minevikku. Stiil muidugi on tev vanemõpetaja L. KazanovitS.. 
teada: «Mis nüüd, aga vaat, kui Teda me oma ringi, ettekande- või 
meie alles...»  Slopp! Seda püüa- vaidluskoosolekuil ei näinud vist 
me vältida! Ent ikkagi, midagi on kordagi, igatahes aga mitte selle 
t e i s i t i .  Võtkem kas või käesole- kolme aasta jooksul, millal allakir 
va pisikirjutise sünnilugu: see sai jutanu oli ringi esimees (1953.. 
alguse kolleegi, õ p p e j õ u , tea- 1956). Ainus õppejõud, kes koos 
duskonna UTU kuraatori ettepane- oiekuile tuli (kutsed saatsime küll 
kust. Siis meenub, et ОТО, see on kõigile kateedri õppejõududele) oli 
ju Ü l i õ p i l a s t e  Teaduslik tolleaegne kateedrijuhataja A. 
Ühing. Miks siis kaastööd kogub Perk. Võib-olla oli meie õnn sei
ning üldse aktiivsuse lätteks on tes, et ÜTÜ teaduskonnanõukogu 
õppejõud? Kus on üliõpilased, need eesotsas seisid hästi aktiivsed ja 
tõelised ÜTÜ-lased? Ah jah, tõsi võimekad üliõpilased D. K a l j o  
küll, diplomandid on kooliprakti- (praegu TA Geoloogia Instituudi 
kai, nooremad just äs'aj^lid^m^x-^di^ektor) ja K. K i r t  (Elva kodu
rahva töid-toimetamisi tegemast., jQOniujiseumi direktor). Nad kor- 
Kuid ometi — käisime tolleaegse-■ rabasid regulaarselt nõukogu 
tes kolhoosides (ja millised nad koosolekuid (ei mäleta, et neist õp- 
siis olid l) sügistöödel meiegi peiõud oleks!d osa võtnud), kuhu 
(1952. aasta sügis ei olnud palju olid kutsutud ka ringide esimehed, 
p a w  tänavusest), oma^ ÜTÜ as- ы ш и  о Ш  er^ u,-oon t00.
Lad a astme joonde aga is e  ilma ^  . praeguse ÜTÜ vahel näib
õppejõudeorganiseeriva ja tagant- а 1 Ш ф {апи1* se!snevat seltes, et
kihutava kaeta. Ma olen kauge toona^e oli tõesU ü l i õ p i i a S te 
väitest, et ^ e g s e  ÜTÜ elus lm- - tegeDunäli fänane apa on sageli
dust ja sellest tulmevad raskusi ^  ( õppe]öudude käes, mis
uldse ei olnud, olen kauge kinru- М  [Ь sedavgfd kuioõrd k u r a a -
tarnast et s n s  elu ^ k m j e e s  f o f  akiiivsust avaldab ja ütiõpi-
ja pulbitses, aga uks on kindel, oh [а$. organiseerib. Jah. täna on küll

tegevust vahe vot pa.ju. see ^ioloogia-geograafiateaduskonnas
koik oa sus ki algusest  ̂jopum olemas : üks ringt т ще tegevus
me i e   ̂enda tegevus, õppe oud arganiseerimiS<aadilt meenutab
muidugi olid olemas olid met gi to*„ageidi teaduslikult tasemelt
oma kuraator d nu fo traegses ma- se ŝa^ seejuures tunduvalt kõrge-
te maa 'ika- loo dus ea du skon nas km ma[gi ük$ki «mdeaegne» ш
ka seilet ringil, kuhu kuulus a<.a- ioog[ar{ng _  sse on teoreetilise
kirjutanu -  tame'usooogia nn- biüfw g ia grupp, kuid. . .  selle te
gil — , kuid need toimis:d peaangu 
ainult nõuandjatena, kes hakkasid (Järg 3. lk.)



EKP TRU organisatsiooni IN konverents
(Algus I. tk.) 

liikumise plaanid. Praegu on rekto
raadi liikmed Ja kõik dekaanid kom
munistid, kateedrijuhatajaist on üle 
80 protsendi kommunistid.

Oleme saavutanud õppejõudude 
teadusliku kvalifikatsiooni kiire tõu
su, kuid ei ole suutnud saavutada 
nende parteilisuse nii kiiret kasvu, 
öppejõudude-kommunlstide üldarvu 
kasvu juures 3 aasta vältel (321-St 
355-le) on kommunisüde osakaal 
jäänud samaks (51%). Õppejõu
dude parteilisus ei ole erineva.es 
teaduskondades kaugeltki ühesugu
ne. Märgatavalt madalam ön see 
matemaatikateaduskonnas, mõnevõr
ra ka filoloogiateaduskonnas. Õppe
jõudude parteilisuse tõstmine on 
saavutatav vaid kaadri süstemaati
lise ja pikaajalise kasvatamise ja 
valiku tulemusena, eelkõige aga või
mekate .üliõpilaste kasvatamisega. 
Filoloogiateaduskonna 9 aspirandist 
on aga praegu näiteks vaid üks 
kommunist. Aspirandid on ju õppe
jõudude järelkasv, kes täna-homme 
hakkavad omakorda tegelema üliõpi
laste kasvatamisega. Tuleb lahti 
saada väärast mentaliteedist valida 
aspirantuurikandidaate vaid teadus
liku töö alusel, tegemata aspiran- 
tuurikandidaadiga ideoloogilist, par
teilist kasvatustööd. Selleks peab 
parteikomitee tõhustama kontrolli 
õppejõudude poolt tehtava kasvatus
töö üle ja seda senisest rohkem ar
vestama õppejõudude ümbervalimi- 
sel ning teaduslike kutsete taotle
misel.

ÕPPETÖÖST

Eelmise õppeaasta õppeedukus oli 
89,3%, talvisel sessioonil 91,0%, ke
vadel aga 83,3%. Vaatamala selle
le, et see näit on järkjärgulise tõu
su tulemus, on see vabariigis üks 
madalamaid. Nagu märkis üle-eel- 
misel TRÜ nõukogu istungil õppe
prorektor prof. U. Palm, oli vaba
riigis meist madalam õppeedukus ai
nult Tallinna Riiklikus Konserva
tooriumis (87,9%), samal ajal kui 
TPI-s oli see 92,7 ja EPA-s 92,1%. 
Nende tulemustega el saa rahul olla. 
Praegu ületame teisi vabariigi kõrg
koole ja ka vabariigi keskmisi näite 
üliõpilaste teadmiste kvaliteedi poo
lest, s. t. hinnetele «väga hea* Ja 
*hea» õppivate üliõpilaste arvult.

Liiga palju on neid üliõpilasi, kes 
said mitterahuldava hinde või ei tul
nud eksamile, samuti arvestus- ja 
eksamivõlglasi. Teaduskondade par- 
teibüroodel tuleb põhjalikult analüü
sida õppetöö tulemusi, selle dünaa
mikat, leida abinõud kitsaskohtade 
kõrvaldamiseks. Eriti peavad seda 
tegema füüsika-keemia- ja matemaa
tikateaduskonna kommunistid. Väga 
madal õppeedukus ja suur väljalan
gevus on vene õppekeelega raken
dusmatemaatika kolmel kursusel. 
Dekanaatidel tuleb iuua -koos par
tei- ja komsomoliorganisatsiooniga 
efektiivne kontrollisüsteem öppedist
sipliini ja jooksvate töötulemuste 
üle. Praegu ei tehta süstemaatilist 
tööd ka mahajääjatega, õppetöö 
edukust ei taga mitte ainult pidev 
parteiline hool, vaid iseenesest 
mõistagi ka Õppeprotsessi metoodika 
täiustamine, pedagoogiliste teadmis
te ja oskuste süvendamine jpm.

ÜLIKOOLI 
MATERIAALNE BAAS

Acuandeperioodi jooksul on jät
kunud ülikooli materiaalse baasi 
väljaehitamise perspektiivplaani 
täitmine. Uue hoone sai majandus
teaduskond, valmis füüsikakorpuse 
! järk, mille tõttu mõnede allüksus
te õppe- ja teadustöö tingimused 
muutusid mõnevõrra lahedamaks. 
Toimub teadusliku raamatukogu ehi
tamine. Kuid ülikooli rektoraadis ja 
parteikomitees tekitab tõsist rahu
tust käimasoleva ehitustöö lootusetu 
mahajäämus plaanist ja järgmiste 
objektide projekteerimise ja ehita
mise edasilükkumise reaalne oht. 
Meie materiaalse baasi praegune

olukord hakkab üha tõsisemalt ta
kistama normaalset õppetöö kulgu 
ning ei võimalda ka teaduslikus 
töös meie rahvamajandusele ja 
ühiskonnale seda efekti, mida NSV 
Liidu ühe juhtiva kõrgkooli kõrge 
teaduslik potentsiaal peaks ja võiks 
võimaldada. Ehitustööde madala 
tempo peamiseks põhjuseks on Tar
tu nõrgad ehitusvõimsused, aga ka 
puudused materiaaltehnilises varus
tamises. Uus parteikomitee peab 
koos rektoraadiga veel kord tõ
siselt tõstatama ülikooli väljaehi
tamise kiirendamise küsimuse EKP 
Keskkomitee ja ENSV Ministrite 
Nõukogu ees, et tagada TRÜ välja
ehitamise plaanikohane kulg,

SDEELIS-POLIITILINE
KASVATUSTÖÖ

Aruandeperioodil toimunud aja
loolise tähtsusega ühiskondlik-polii- 
tiliste sündmuste materjalide tund
maõppimist on organiseeritud par- 
teiharidusvõrgu kõigis lülides ja 
töökollektiivides. On korraldatud 
lahtisi koosolekuid, arutelusid, kon
kursse, nende materjalidega tutvu- 
takse marksismi-leninismi ülikoolis 
ja teoreetilis-filosoofillstel seminari
del

(Ideoloogilise kasvatustöö efektiiv
sus ei ole saavutatav plaanipärasu- 
seta ja kindlalt läbimõeldud süstee
mita. See on saavutatav kasvatus
töö kompleksplaanidega. Seniste 
kompleksplaanide korrigeerimine 
toimus mõnevõrra aeglaselt. Tänavu 
kevadel saabus NSVL KKEH Minis
teeriumist näidisplaan, kus on ar
vesse võetud paljude kõrgkoolide 
järgimist väärivad kogemused. Sel
le plaani alusel väljatöötatud TRÜ 
kompleksplaan peaks jõudma tea
duskondadesse lähemail päevil. Et 
vanad plaanid ei vasta enam nõue
tele, saab uus näidisplaan aluseks 
hoopis sisukama ja kaasaegsema 
plaani väljatöötamisele.

Ideoloogilise kasvatustöö korral
damisel on parteikomitee lähtunud 
põhimõttest, et spetsialisti etteval
mistamine kõrgkoolis on paljutahu
line protsess, milles peavad orgaa
niliselt liituma üliõpilastele sügava
te ja hästi kinnistunud erialaste 
teadmiste, kommunistlike ideelis-po- 
liitiliste veendumuste ning teadus
töö oskuste andntine. Protsess hõl
mab nii õppetöös tehtavat kasvatus
tööd kui ka õppetöövälist mõjusta
mist. Põhirõhk aineõpetuse kaudu 
teostatavas ideelis-poliitilises kasva
tustöös langeb paratamatult ühis
konnateadustele, sest teaduskonda
des õpitavate eriafadistsipliinide osa 
selles kasvatustöös on väga erinev. 
Ühiskonnateaduste õpetamine aga 
toimub kõikidele üliõpilastele prae
guste õppeplaanide kohaselt kogu 
stuudiumi vältel, alates esime
sest kursusest ja lõpetades viima
sega. Ühiskonnateaduste õppimisel 
marksistlik-Ieninliku teooria sügav 
ja põhjalik omandamine kujuneb 
samaaegselt kommunistliku maail
mavaate omandamise oluliseks kom
ponendiks.

Väljaspool õppetööd toimuv üli
õpilaste ideelis-poliitiline kasvatus 
peab endast kujutama teatud kind
lat süsteemi, mille põhiraamlstik on 
antud äga teaduskonna kasvatustöö 
kompleksplaanis ja mis konkretisee- 
rituna kajastub kursuste (rühmade) 
tööplaanides. Enamasli nii see toi
mubki. Peamine raskuspunkt fangeb 
õpperühmale ja kursusele. Selle töö 
analüüs on näidanud, et korralda
takse huvitavaid ja sisukaid üritusi, 
mille kasvatuslik efekt on suur (vik
toriinid, loengud, kohtumised, vest
lusringid, informatsioonid). Selliste 
ürituste toimumine, nende sisu ja 
kasvatuslik efekt sõltuvad eelkõige 
korraldajaist, s. o. vastava komso- 
moliorgani leidlikkusest ja kohuse
tundest, kursuse-(rühma) juhendaja 
aktiivsusest ja komsomoli parteilise 
juh'imise kvaliteedist.

Ideelis-polii .illse kasvatustöö la

hutamatuks komponendiks on inter
natsionalistlik ja sõjalis-patrioots- 
üne kasvatus.

Internatsionalismi kasvatamiseks 
on meie üliõpilaskonna hulgas läbi 
viidud mitmeid õnnestunud ja oma 
ülesannet hästi täitvaid üritusi. Re
gulaarseks on saanud rahvaste sõp
ruse päevad, mille raames loimub 
kohtumisi vennasvabariikide ja ven
nalike sotsialismimaade kõrgkoolide 
üliõpilastega, teoreetilisi seminare, 
mitmesuguseid kultuuriüritusi, kus 
tutvustatakse vennasrahvaste saavu
tusi, kultuuripärandit ja traditsioo
ne. Nende päevade mitmesugustest 
üritustest võtab osa 6000—8000 üli
õpilast, toimuvad pressikonverent
sid, teoreetilised konverentsid, m ii
tingud, poliitiliste laulude konkur
sid jms.

Sellel toimetuse arhiivist pärine
val fotol jagab parteikomitee sekre
tär A. Kiris värskeid muljeid EKP 
XV II kongressilt

Üheks parimaks internatsionalist
liku kasvatustöö vormiks on erine
vatest rahvustest üliõpilaste kontak
tid igapäevases ühises praktilises te
gevuses. Ülikooli tegelikkus pakub 
selleks häid võimalusi, sest meil cpib 
23 rahvusest üliõpilasi. Viimasel 
ajal on oluliselt tihenenud vene ja 
eesti õppekeelega osakondade üli
õpilaste kontaktid. Korraldatakse 
ühiseid puhkeõhtuid, kursuse- Ja tea- 
duskonnaüritusi, ühine on tegevus 
ÜTÜ raames. Kuid sellealaseid kon
takte ei s aa - veel pidada küllalda
seks. Internatsionalistlikku kasva
tustööd tuleb veelgi süvendada, ka
sutades selleks täielikumalt ära 
kõik eesti ja vene õppeVielega õp
perühmade ja osakondade ühise te
gevuse võimalused komsomoliorga
nisatsiooni töös, puhkeajal, ÜTÜ-s 
ja mujal. Rohkem vene õppekeelega 
osakondade üliõpilasi tuleb kaasa 
haarata EÜE tegevusega.

Teatavaks takistuseks ühiste üri
tuste läbiviimisel erineva õppekee
lega rühmade vahel on keelebar
jäär. Selle maksimaalseks vähenda- 
misek* peab selliste, ühisürituste pu
hul põhjalikult läbi mõtlema tõlki
mise korraldamise, et oleks täidetud 
kakskeelsuse nõue. Sellele peavad 
parteiorganisatsioonid osutama se
nisest enam tähelepanu, vastasel ju
hul muutuvad sellised ühisüritused 
mitte erinevatest rahvustest üliõpi
laste liitumise, vaid nende eraldu
mise üritusteks.

Suurt tööd on tehtud vene keele 
oskuse parandamiseks eesti õppe
keelega rükmades. Kuid meie kesk
koolide lõpetajad peaksid tulema 
kõrgkooli sellise vene keele oskuse
ga, et siin võiks piirduda vaid sel
le täiustamisega erialases kirjandu
ses ja teadustöös, mitte aga keele 
õpetamisega.

Internatsionalistliku ja sõjalis- 
patriooillise kasvatustöö mõjuvuse 
seisukohalt on oluline, et üliõpila
sed Ise rohkem vahetult kohtuksid

teiste vennasrahvaste esindajatega, 
vahetult tutvuksid nende tootmis
töö ja kultuurielu saavutustega, ise 
näeksid teiste rahvaste ja oma isa
de kangelasliku mineviku mälestisi, 
nende ühise võitluse ja töökange- 
laslikkuse paiku. Seda eesmärki tee
nib matkaklubi «Patrioot* retkede 
süsteem.

Viljakalt on tegutsenud Interkiu- 
bi. Tema poolt on ära tehtud olu
line töö erinevatest rahvustest üli
õpilaste lähendamisel, giidide ette
valmistamisel eri maade ja rahvas
te tutvustamiseks, sõprussidemete 
arendamisel teiste kõrgkoolidega 
sõsarklubide vahendusel. Klubi on 
korraldanud huvitavaid seminare, 
erinevate maade rahvaste saavu
tustele pühendatud õhtuid,t teistest 
rahvustest üliõpilaste tutvustamist 
ülikooli ajalehes jpm.

Heaks internatsionalistliku kasva-, 
tuse kooliks on ka üliõpilaste osa
võtt EÜE välis- ja NSV Liidu rüh
madest, kus meie tudengid töötavad 
õlg õla kõrval teiste liiduvabariiki
de või sotsialistlike vennasmaade 
noortega, tutvudes samal ajal nen
de kultuuriga, nende probleemidega 
ja võttes neilt üle noorsootöö koge
musi.

Kõiki neid organisatsioonilisi vor
me tihedamaks suhtlemiseks eri 
rahvuste vahel, samuti sidemeid 
ÜTÜ kaudu peab Igati toetama ja 
laiendama, suurendades nende efek
tiivsust senisest laiema informeeri
misega, vastastikuste kontaktide kir
jeldamise ja populariseerimisega 
ajalehes, külla tulnud üliõpilaste ja 
meie noorte kohtumiste korraldami
se teel jne. Traditsioonilised side
med naaberkõrgkoolidega on välja 
kujunenud mitmel meie teaduskon
nal (majandus-, filoloogia-, arsti-, 
õigusteaduskond). Kuid selliste su
hete laiendamine on paraku geog
raafiliselt piiratud, mistõttu põhi
osa neist on seotud praegu Läti 
NSV-ga, millest tulenevalt nende 
kasutegur kasvatustöös ei oie eriti 
suur,

Põhiraskust üliõpilaste töökasva
tuses kannab nende töötamine Eesti 
Üliõpilaste Ehitusmalevas. EÜE-s 
veedab üliõpilane ühiskondlikult ka
sulikul tööl oma suvepuhkuse, seal 
peab toimuma mitte ainult tema 
füüsiline karastumine, vaid ka tema 
ideoloogiliste vaadete küpsemine ja 
kõlbeline areng. Malevasuve nime
tamine «kolmandaks semestriks* 
näitab juba ise selle perioodi täht
sust tulevase spetsialisti kujunemi
sel.

Heaks töökasvatuse kooliks on 
viimastel aastatel kujunenud ka 
töötamine ülikooli ehitusobjektidel, 
s. o. füüsikakorpuse ja teadusraama
tukogu ehitusel, kus üliõpilased ja 
õppejõud on ehitusorganisatsiooni- 
de abistamiseks ja seega ka nime
tatud objektidel ehituse kiirendami
seks ära teinud suure töö.

Kuld töökasvatust ei ole õige vaa
delda ainult füüsilise töö oskuste ja 
harjumuste andmisena. Eelkõige on 
see tõsise suhtumise kasvatamine 
oma igapäevasesse erialasesse töös
se, selle töö oskuste ja harjumuste 
kasvatamine, nende muutumine tu
levasele spetsialistile vajaduseks.

Kui ideelis-poliitilise ja töökasva
tuse teostamiseks on välja kujune
nud oma kindlad organisatsioonili
sed vormid, mille efektiivsust par- 
telorganisatsibonid peavad pidevait 
tõstma, võttes kasutusele uusi, mõ
juvamaid vorme, siis kõlbelise kas
vatuse teostamiseks selliseid orga
nisatsioonilisi vorme ei ole. Noore 
kõlbelisi tõekspidamisi kujundab 
kogu ümbritsev tegelikkus, kogu 
elulaad. Nad väljenduvad Inimese 
käitumises, tema ellu- ja töössesuh
tumises. Seetõttu peame oma kasva
tustöö kõikide külgede juures seni
sest enam silmas pidama kõlbelisi 
aspekte ja kommunistliku moraa l 
põhimõtteid.

Neid asjaolusid arvestades vajab

parandamist kasvatustöö ühisela 
mutes. Ülikooli parteikomitee о» 
aruandeperioodil pööranud sellele 
palju tähelepanu, kuid nähtavat 
murrangut ühiselamutes vali.sevas- 
se olukorda ei ole ta suutnud tuua. 
Tõsist muret tekitab mõnede üliõpi
laste hoolimatu suhtumine ühisela
mu sisekorraeeskirjadesse.

Teaduskondade parteiorganisatsi
oonid koos dekanaatide ja komso
moliorganisatsioonidega peavad ra
kendama ühiselamutes kõiki nende
käsutuses olevaid- kasvatusvahen
deid.

Üliõpilastega tehtavas kasvatus
töö protsessis peab etendama v iga 
olulist osa ülikooli ajaleht. %

. EKP Keskkomitee pleenumi ot
suse T«AjakIrjariäuset televisloönii 
ja raadio osa suurendamisest tööjta^ 
jate ideelis-poliitilise! kasvatamisel» 
täitmise käigus paranes märgala® 
vait ajalehe töö, tõüsis avaldatava 
materjali ideelis-poliitiline tase,

Ajalehe töö arutamisel TRÜ par
teikomitees mais k. a. märkis komi
tee, et ajaleht on TRÜ kolleköfvfct 
kommunistlikul kasvatamisel ära 
teinud palju märkimisväärset, еедД-й 
keelse ajalehe materjalid on olhudf 
vajalikul ideelis-poliitilisel ja pro
fessionaalsel tasemel. Vähe on aga 
kirjutisi teaduskondade ja kursuste 
elust, harva esinevad ajaleheveergu-j 
del EKP TRÜ komitee ja ELKNÜ 
TRÜ leomitee liikmed; harva on k'rli^ 
tills! materjale. Toimetus pole suut
nud luua ajalehe ümber laialdast 
aktiivi mittefiloloogillste erialade 
üliõpilastest, õppejõudude esinemi
sed ajaleheveergudel on olnud Ju
huslikud. rp I

Qjulisi puudusi oli töös ajalehe! 
venejs|else väljaandega, mis 
suliseit eraldunud iseseisvaks >8e-. 
heks. Väljaanne oli ühekülgselt kul
tuuri- ja kirjandusalane, lünklik olii 
selle planeerimine. Need puudusid 
venekeelse väljaande töös märkis 
ära ka EKP Keskkomitee sekreta
riaat 16. oktoobril k. a., arutades 
kõrgkoolide ajalehtede tööd.

EKP TRÜ komitee ühendas aja
lehe «TRO» venekeelse väljaande 
toimetuse «TRU» omaga, allutas 
nad ühtsele tööplaanile ja kavan
das rea abinõusid nimetatud putt 
duste kõrvaldamiseks.

«TRÜ» on teiste kõrgkoolide a ja 
lehtedega võrreldes soodsamas olu> 
korras, sest ülikoolis on noor ener
giline ajakirjanike kaadri reserv 
žurnalistikaüliõpiiaste näol, on staa- 
žlkaid ja tunnustatud ajakirjandus* 
teoreetikuid, on olemas filoloogia- 
teaduskond, kõrge kvalifikatsiooniga 
ühiskonnateaduste kateedrid. Ktf& 
kõige selle juures meie ajaleht ei ole 
teiste kõrgkoolidega võrreldes näi- 
disajaleht, siis võib selles ettehei
teid teha TRU parteikomiteele, kes 
pole suutnud neid suurepäraseid 
võimalusi kasutada, ja teaduskon
dade parteibüroodele, kes ei osuta 
omapoolset abi ajalehes laia ja töö
tahtelise kirjasaatjate aktiivi välja
kujundamisel ja õppejõudude kaa
satõmbamisel.

*
Pikemalt peatus EKP TRÜ komi

tee sekretär A. Kiris veel komsomo
liorganisatsiooni parteilisel suuna 
misel, ametiühingu tegevusel ja teis
tel ülikoolis tehtavatel kasvatustöö 
Sõikude).

Parteisisesel tööl peatudes märkis 
ettekandja, et parteiorganisatsiooni 
struktuur on jäänud peaaegu muu
tusteta, Taasühendati vaid rektoraa
di ja majandusosakonna parteiorga
nisatsioonid. Seega on TRÜ-s 14 
parteiorganisatsiooni 41 parteigru- 
piga.

. OKTOOBRIAKTUS

algab esmaspäeval, 6. novembril 
kell 13 aulas. Rongkäigule kogune
me 7. novembril kell 11.45 Akadee
mia tänavale.

Quo xadis...
(Algus 2. Ik.) 

gevusi juhivad ja organiseerivad 
entusiastlikud vilistlased, seega — 
kui mitte õppejõud, siis ikkagi mit
te ka otse üliõpilased. Mis on 
siis parem — kas ehk pisut ma
dalama tasemega, kuid o m a e n 
da aktiivsuse väljendus, või s:is 
keskmisi eemälf hirmutav taseme- 
kõrgus («Ei mina seal iutge sõna 
võtta'»), kuid teiste organiseeri
misel? Kuidas on parem ujumisos
kust omandada: kas a'gusest peale 
vees sumades või basseini ääres 
meisterujujaid jälgides?

Oma osa etendab nüüdse keskmi
se üliõpilase passiivsuses ka kogu 
kasvatussüsteem, mis juba keskkoo
list alates, isegi algkoolist peale lä
heb välja vaimsele h o o l d u s e l e ,

Näide ülikoolist. Üliõpilane ei saa 
diplomitööga maha. aru ava anna
vad kateeder ja teaduskond, üli
õpilaselt endalt ei küsi keegi, miks 
ta looderdasf Miski siin maailmas 
ei ole absoluutne, absoluutne ei ole 
ka ükski pedagoogiline süsteem, 
ometi võiks juba algkooHst alates, 
ammugi siis ülikoolis, pisut a~ves- 
tada Austria pedagoogi ja psühho
loogi Alfred Adleri põhhtemisi:

«Inimest ei tule niivõrd kasvatada, 
kuivõrd kasvada lasta!» Äraseleta
tult tähendab see, ei isegi lõppre
sultaadi nimel ei tule inimese eest 
ära teha seda, mille tegemine taüe 
endale kasulik on.

Seega siis: praegune ОТО võib 
õigusega esile tõsta oma tippe, üle
liidulisi medaleid jm. (meie a a l 
toimus esmakordselt midagi üli
õpilastööde üleliidulise konkursi 
taolist Kõrgema Haridus>» Minis
teeriumi juures alles 1956), taie 
tuleb aga soovida üliõpilaste suu- 
remat omaa'gafust. Uiumaõppimi- 
se kaks viisi tuleb ühendada, ning
— veet kord '— võib-olla avaneb

üliõpilaste teadusalase organisee
rimise tulevik just nimetatud teo
reetilise bioloogia grupi ana'oo- 
giais, milles oleks ühendatud noor
te vilistlaste kõrgetasemeline juh
timine ja aitpoolne üliõpilaskonna 
aktiivsus.

Mis puutub konkreetselt toona
sesse taimefüsioloogia ring:sse, 
siis tõepoolest to'musid meil regu
laarselt iga kvи üsna e'ava osa
võtuga ettekandekoosolekud (kui 
auditoorium:s oli alla voole ringi 
liikmeist, pidas'm? eelrek'aami har- 
vasti kor-a'da*uks). Kevad'st ei 
konverentsidel oli n!i mõnigi kord 
raskusi osavõtjate mahutamisega.

Kokkuvõtvalt ütteks allakirjufa 
nu: .ÜTÜ tegevuses on viimase
20. . .  25 aastaga toimunud tundu
vaid stiilimuutusi. Pra°gune ÜTÜ 
elab näh'avasti läbi teatavat üle- 
minekuperioodi, kus k^ik po’e veel 
oma kohale astunud. Pealkirja quo 
vadis? ei tarvitse aga olla mingi 
pessimismiava'dus, pigem on see 
uudishimulik küsimus, mis huv:tub 
ülemineku ooda‘avaist tulemustest. 
Võimarused ön suured, arenemine 
ja muutumine aga peavadki toi 
muma.

Dots. VELLO TOHVER



Harald E p le r ВО

Salnme L e a r SO
Aspirandiks iga mees ei saa, ei 

mahu. Aspirant peab olema ju kõi- 
t ge parem: õppe- ja teadustöös tub- 
’ li, ühiskonnaak iivne muidugi. Ja 

kui kateeder kolmanda kursuse üli
õpilasele aspirantuuris õppimise või
malust ei paku, tuleb tal endas 
viga otsida. Sest kui sa oma 
teadushuvi millegagi välja ei 
näita, ÜTÜ-s vaid kuidagi kaasa 
lööd ja ühiskonnatöös ka passiivne 
oled — kes sulle seda aspirandipal- 
ve ikka pakubl ia  kolme diplomi
järgse aastaga jõuab vaid see mäe
le, see tähendab kandidaadikraadini,

■ kellel juba ülikooli ajal teadustöö te
gemise tahtmine suur ja teadmised- 

\jd vastavalt sellele väikesed pole. 
Vaid siis jõuab tänane üliõpilane 
peahoone rektoraadi tiiba, 221. ruu
mi, kus dokumendid ja ta ise Sal
me Laari hoole alla satuvad.

Salme Laar on aspirantuuriosa- 
konna juhataja ja seisab hea, et 
aspirant või doktorant ihaldatud 
teadustöötaja kraadini ikka välja 
jõuaks. Ega see ikka päris nii ole, 
et kohe kolmandal kursusel kõik 
tulevased aspirandid selged on, 
ehkki nii peaks. Põhiline paigale- 
panemine algab siis, kui üliõpilasel! 
diplom juba käeulatuses. Vcib ka 
nii olla, et varem aspirandiks taht- 
nu ja lubatu viimastel päevadel 
umber mõtleb, mõnikord sõnakes.ki 
lausumata. Siis on Salme Laaril 
jälle tegemist, sest ükski koht ei 
tohi tühjaks jääda ning kõhklejatki 
saab ümber pöörata. Siin tulevad 
hädasti kasuks Salme Laari peda
googi- ja propagandistikogemused, 
sest mõlemat ametit, teist küll ühis
kondlikku, on ta pidanud juba mit

mendat aastakümmet. Juristina ta
1952. aastal ülikooli lõpetas, aga 
sõjajärgselt vajati hädasti ühiskon
nateaduste õppejõude ning Salme 
Laar asus pärast õppejõudude ette
valmistuskursuste lõpetamist (Le
ningradi ülikooli juures) õpetama 
poliitökonoomiat ja teaduslikku 
kommunismi, algul EPA-s, hiljem 
ülikoolis. Seminare juhendab ta tä- 
naselgi päeval. Peaaegu 20 aastat 
on Sa'me Laar osalenud partei lin
nakomitee metoodikanõukogus, neist
12 aastat esimehena, ka paljud ühis
kondlikud ametid ülikoolis on talle 
tunnustust toonud. Tähtsamatest 
olgu nimeta ud administratiiv- 
majandusala töötajate parteiorga
nisatsiooni sekretär ja ametiühingu
komitee esimees,

Salme Laar: «Olen parteilisi üles
andeid ikka ausalt püüdnud täita. 
Ka noored peavad ühiskondliku töö 
endale südameasjaks võ ma.»

Kõigil tänastel üliõpilaste! on 
aga aspirandipõli seljakotis ja või
malus praeguse aspirantuuriosakon- 
na juhatajaga tuttavaks saada, sest
24. oktoobril sai Salme Laar alles 
50-aastaseks.

Õnnitleme!
MATS MÄÄRITS

*
Tööülesannete kauaaegse kohuse

tundliku täitmise, ak iivse ühiskond
liku tegevuse eest ning seoses 50. 
sünnipäevaga autasustas KKEH mi
nister aspirantuuriosakonna juhata
jat Salme Laari ministeeriumi au
kirjaga.

EDUARD SAKS foto

9. novembril 1928 sündis Tartus 
pangaametniku perekonnas poeg, 
kes tänaseni kannab Haraldi nime, 
Aas'al 1946 lõpetas fa Tartu l kesk
kooli ning 1951 TRÜ matemaatika 
erialal, kuigi vahepealne raske hai
gus röövis osa tema tervisest El 
suutnud see aga röövida tema vai
muerksust, matemaatilist andekust, 
tublit töötahet ning kõiki nakatavat 
huumorimeelt.

Pärast ülikooli lõpetamist töötas 
H. Epler õppejõuna aasta TRÜ teo
reetilise mehaanika kateedris ning 
seejärel viis aastat EPA kõrgema 
matemaatika kateedris.

Peatse juubilari kõige pikem ja 
olulisem tööperiood on seotud meie 
biofüüsika ja elektrofüsioloogia la
boratooriumiga, kus ta algul töötas 
teadurina ning alates 1967, aastast 
juhatajana,

H. Epleri nõudlikkus enda ja 
kaastöötajate vas'u, töökus ning 
energilisus materiaaltehnilise baasi 
rajamisel ja tugevdamisel on kaa
sa aidanud, et labor on võitnud hea 
teaduskeskuse maine. 1977. aastal 
anti II üleliidulise vererõhu mõõt
mise alase konverentsi korraldamine 
biofüüsika laborile.

Konverentsi organiseerimise pea
raskus langes H. Eplerile, Vere
ringe uurimisega seotud tööde alu
seks on juubilari poolt loodud vere
ringe matemaa liine mudel, mille 
täiustamine ja täpsustamine jätkub. 
H. Epleri juhtimisel töötav labor on

hea näide füsioloogide, Inseneride 
ja ma.emaatikute koostööst. Laboris 
konstrueeri ud ja ehitatud seadmed 
on foonud medaleid mitmelt kodu
maiselt näituselt ja neid on eks
poneeritud kuuel rahvusvahelisel 
näitusel (Ismir, Zagreb, Grenoble 
jm.).

Märkimisväärne on H. Epler# te
gevus meie ülikooli nimekate ma
temaatikaprofessorite J. Sarve ja G, 
Rägo teadusliku pärandi uurimisel,

korrastamisel Ja етеяйе tööde trök* 
.kl toimetamiseS,

Väga olulisel kohal H. Epleri te* 
gevuses on seisnud alati ühiskond
lik töö, mis üliõpilaspõlves ja pärast 
lõpetamist viis teda komsomoH ja 
ÜTÜ juhtivatesse organitesse. Vii
masel ajal on see olnud seotud ees
kätt parteiorganisa siooni kaudu 
tööga rahvakontrolli- ja rahvamale« 
va organites. Juba muu aas at on 
ta matemaatikateaduskonna partei* 
büroo liige ja ülikooli rahvamaleva 
komandör.

Kolleegid ja sõbrad peavad juu
bilarist lugu kui heast nõuandjast« 
erudeeritud ja teravmeelsest vest
luskaaslasest, kelle huumor aitab 
üle saada nii mõnestki murest. H. 
Epleri kiindumus raamatusse on 
loonud isikliku raama ukogu, mida 
on tulnud kasutada (ja ka kades
tada) üpris mitme eriala spetsia
listidel. Vähem või ehk hoopiski 
mitte on seni leidnud kasutamist te
ma laiahaardelised (ja ka humo
ristlikud) tähelepanekud, mälestused 
ja faktid nii meie ülikooli kui ka 
kogu Eesti kultuuriloo sõjajärgse p>  
rioodi kohta.

Mõeldes 50, sünnipäevast ei os
kaks me seda siduda oma olemuselt 
nii noore mehega kui Harald Ep
ler. Kui ta aga ise oli sellele mõel
nud, siis leidnud, et võib-olla tõesti 
50, sest sel suvel olevat ta juba kol
mandat korda vanaisaks saanud.

Jätkuvat energiat ja töölusti soo
vivad sõbrad ja kolleegid

biofüüsika laborist ning 
matemaatikateaduskonnast

EÜE-78 LÕPETAS

• I» ___ •

ÜTÜ juubelikomisjonis
TRÜ Üliõpilaste Teaduslik Ühing on saanud 30-aastaseks. Nende aas

tate jooksul on tehtud küllaltki palju üliõpilasteaduse arendamiseks, 
propageerimiseks ja organiseerimiseks. Meenutades viimaste aastate 
head esinemist üleliidulistel üliõpilastööde konkurssidel, Eesti ülicpi- 
lasteaduse tunnustavat äramärkimist mitmetel üleliidulistel foorumitel, 
on põhjust rahuldustundega tagasi vaadata möödunud aastakümnetele.

ÜTÜ juubeliaasta tähistamiseks on planeeritud mitmeid üritusi. 
Möödunudkevadine ÜTÜ konverents, kus 520 meie üliõpiiast ja 98 kü
lalist esinesid teaduslike ettekannetega 46 sektsioonis rohkem kui 2100 
kuulajale, oli pühendatud TRÜ ÜTÜ 30. aastapäevale. Kevadel moo
dustas rektor oma käskkirjaga organiseerimiskomitee ÜTÜ 30. aasta
päeva tähistamiseks. Kevadist pingelist õppeperioodi sümas pidades 
otsustati juubelipidustused jätta sügiseks. Et ka selle semestri algus 
oli ülikoolis väga töörohke, saabub juubeliürituste kõrgpunkt alles 17. 
novembril. Juba kevadest alates uurivad kõik ringid ja teaduskonnad 
oma ÜTÜ ajalugu. Praeguseks on kõikides teaduskondades läbi viidud 
ÜTÜ ajaloo konverentsid. Parimad et.ekanded esitatakse aastapäevale 
pühendatud TRÜ üliõpilaskonverentsil, mis algab ülikooli aulas 17. 
novembril kell 10. Kell 14 algab samas pidulik koosolek, kuhu on oodata 
paljusid endisi ÜTÜ aktiviste, samuti külalisi teistest Eesli kõrgkoo
lidest. Teadusraamatukogu lugemissaalis Leningradi mnt. 25 korral
datakse näitus TRÜ ÜTÜ ajaloost, kus esinevad väljapanekutega kõik 
teaduskonnad ja TRÜ ÜTÜ nõukogu. Näitus avatakse 17. novembril 
kell 17 ja seda saab vaadata veel järgmisel nädalalgi. 17. novembri 
õhtul istuvad ÜTÜ endised ja praegused aktivistid ning külalised ühi
ses kohvilauas, kus on hea võimalus arutada, missugusel ajal oli ÜTÜ 
kõige tugevam ja missuguseid võimalusi on veel üliõpilasteaduse aren
damiseks.

Ootame kõiki üliõpilasteadureid ja nende juhendajaid 17. novembril 
Ülikooli aulasse oma organisatsiooni aastapäeva tähistama.

REET KASIK, 
juubelikomisjoni liige

KONVERENTSI PROGRAMM

1. Konverentsi avamine

2. Nõukogude põhiseaduste ajaloost 
Peeter Järvelaid (õigustead. I l l  к.)

3. ÜTÜ ajalooringi ajaloost
Andra Eesmaa (ajalootead. 1978. a. diplomand)

ÜTÜ eesti keele ringi ajaloost 
Siiri Toomik (eesti fil. V k.)

Rahandusdistsipliinide uurimisest ÜTÜ-s 
Andres Lipstok (majandustead. IV kf)

Üliõpilaste teadustöö ajaloost TRÜ arstiteaduskonnas 
Sergei Nazarenko (arstitead. V k.)

7. TRÜ ÜTÜ välissidemetest
Anu Uuspõld (ajalootead. IV k.)

21. oktoobril tõmmati lõplikult 
joon alla EÜE-78 töösuvele. RAT 
«Vanemuise» kontserdisaalis totmu- 
nud ballil andis maleva komandör 
Toomas Mendelson parimatele ma- 
levlastele kätte EÜE kuldmärgid 
ning kuulutas välja esikohtadele 
tulnud rühmad.

Ballile eelnenud päevadel arutati 
mitmel korra! tõsiseid probleeme, 
mis maleva ette on kerkinud.

18. oktoobri õhtul toimus TRÜ IV 
EÜE konverents 58 osavõtjaga. Ter- 
vi ussõnad ütles ELKNÜ TRÜ ko
mitee asesekretär Mercedes Pent.

Kam'šatka rühma töösuvest kõ
neles rühma liige Triinu Vernik. Te
ma julge ja avameelne jutt andis 
põhjust elavaks arutluseks.

Polli interrühma komandöri Ur
mas Pasti ettekanne puudutas vä- 
iisrühmade vastuvõtmist. Ta soovi
tas paigutada välismaa üliõpilased 
eraldi rühmadena maale, kus olme- 
küsimused on kergemini lahendata
vad, kuigi mõningal määral võib 
raskuseks kujuneda välismaalastele 
jõukohase töö leidmine.

Sõnavõtjate hulgas oli ka Villem 
Ernits, kes tundis muret laguneva e 
ajaloo- ja arhitektuurimälestiste 
saatuse pärast ning tegi ettepaneku 
moodustada järgmisel suve! mõned 
restaureerimisrühmad.

Tartu regiooni asekomissari Mart 
Raigi sõnavõtt oli pühenda'ud sot
sialistlikule võistlusele. Ta väitis, 
et liiga vähe tutvustatakse malev-

lastele suvel võistluse käiku. Ma- 
levalehest selgub iga nädal ainult 
kümme paremat rühma, ja seda 
üksnes ehitustöödes, kuid ülevaade 
tuleks anda ka ideelis-poliitilise töö 
kohta. Ajalehe ««Noorte Hääl» Eesti 
Üliõpilaste Ehitusmalevas» veergu
del pole viimase viie aasta jooksul 
peaaegu üldse vahetatud mõtteid 
sotsialistliku võis luse üle. Mart 
Raik tegi ka ettepaneku kasu*ada 
järgmistel töösuvedel rohkem TRÜ 
ja teiste kõrgkoolide mitteehituslike 
erialade üliõpilasi rühmade meist
ritena.

TRÜ suvemalevaga seotud prob
leeme valgusias komadör Märt 
Puusalu.

Tartu regiooni komissar M. Pent 
tuli välja mõttega moodustada ko- 
rilusrühmi, mille liikmed koguksid 
ravimtaimi, vanarauda, makulatuu
ri jm.

Konverentsi lõpu! andis räägitule 
omapoolse hinnangu maleva komis
sar Andres Eesmaa. Ta avaldas ar
vamust, et EÜE ei olnud ehk küps 
Kamtšalka rühma organiseerimi
seks. Mis puu'ub välismaa üliõpilas
tesse, siis pidas ta otstarbekamaks 
interlaagreid Tallinnas. EÜE prae
gusi võimalusi arves'ades ei pida
nud kõneleja võimalikuks lähemail 
aastail restaureerimisrühmade moo
dustamist. Võib-olla abistab ses 
suhtes suvemalev. Kahel viimasel 
aastal kasutusel olnud ideelis- 
poliitilise kasvatustöö alase sotsia

listliku võistluse juhendi täiendami
seks ootab keskstaap kõikideit uusi 
asjalikke ettepanekuid.

20. oktoobril käis nelikümmend 
TRÜ üliõpilast-ehitusmalevlast Tal
linnas, kus oldi vas'uvõJu! ELKNÜ 
Keskkomitees, ENSV Ehitusminis
teeriumis ja Vabariiklikus Koondi
ses EKE. Ka seal olid kõne all 
möödunud töösuve probleemid.

21. oktoobril korraldas EÜE Kesk
staap keemiahoone ringauditooriu
mis maleva aktiivi koosoleku, mil
lest võtsid osa nii Tallinna kui ka 
Tartu ehitusmalevlased ja aukülalis
tena mitmed maleva veteranid. Sõna 
võtsid EÜE-78 komandör Toomas 
Mendelson, Tallinna regiooni ko
mandör Sulev Lääne, TRÜ aspirant 
igor Gräzin, Põhja regiooni aseko- 
missar Andres Paling, Tartu regioo
ni asekomissar Mart Raik, ELKNÜ 
Paide Rajoonikomitee teine sekretär 
Vello Talviste ja ELKNÜ Keskko- 
mite sekretär Donald Visnapuu. Põ
hilisteks teemadeks olid interregioo- 
ni probleemid, maleva kokkutulekute 
läbiviimine, EÜE-73 juhtimisstruk
tuur.

Võib ioo'a, et tormunud arutelu
dest on kasu nii keskstaabile kui 
ka tulevastele regiooni staapidele 
EOE-79 töösuve organiseerimisel.

INDREK ILOMETS, 
AUNE PAST

TÄHELEPANU! Kõiki üliõpilasi 
kes soovivad töötada EÜE-79 rüh- 
mafunktslonääridena, palutakse end 
kirja panna teaduskonna EÜE sek
tori juhataja juures või ELKNÜ 
TRÜ komitees.

Klubis

4.

5.

6

Ta algab.
Uus, kena ja lõbus asi.
Dõsine võistlus samuti.
Ettepanek, et kõik osa võtaksid. 
Normiks kuni 2 lehekülge.
Gõigile parematele preemiad. 
Ilmutatakse kõik kopsakad lood. 
Honoreeritakse kah.
Uus asi algab kohe.
Uus asi lõpeb selle aasta

viimase kuu viimasel päeval. 
Mis valmis, kohe toimetusse! 
Ootame ka asjakohaseid joonistusi. 
Reibast ja rohket pealehakkamist!

Kui nüüd ridade esimesed tähed 
ülalt alla kokku loed, saad teada, 
mida TUHUU tähendab. See on 
meie satiiri- ja huumorivõistluse ni
metus. Muu selgus juba eelnevast 
(muide, preemiad on tõepoolest ole
mas: üks 1 koha eest — 25 rbl., 
kaks II koha eest — ä 15 rbl. ja 
kolm III koha eest — A 10 rbl. ning 
kolm ergutusauhinda — ä 5 rbl.). 
Nõnda siis: kirjutage võistlustööle 
TUHUU, pange peale märgusõna 
(seesama kirjutage ka ümbrikule, 
kus sees õige nimi ja teaduskond) 
ning laske toimetuse postkasti.

PUHKPILLIORKESTER
ootab uusi mängijaid. Proovid es
maspäeval ja neljapäeval kell 19.30 
klubis.

NOORSOOLAULUDE 
KONKURSS 

ELKNÜ TRÜ komitee ja ülikooli 
klubi kuulutavad välja IV noorsoo- 
laulude konkursi, mis toimub 16. no
vembril kl. 20 klubis. Oodatud on 
algupärased, eriti üliõpilas- ja ma
levalaulud. Võitjatele on ette nähtud 
väärilised auhinnad. Osavõtuks re- 
gis reerida komsomolikomitees või 
klubis hiljemalt 14. novembriks. Re
gistreerimisel esitada ettekantavate 
laulude tekstid.

ESMAKURSUSLASTE
TA1DLUSKONKURSS 

Teaduskondadevahelise taidius- 
ülevaatuse teine voor toimub klubis
24., 25. ja 26. novembril. Kursuste 
kultuurivolinikel palume esinemis
kavad tuua klubisse hiljemalt
22. novembriks.

Konkursi juhend ilmus ajalehes
20. oktoobril.

3. novembril kl. 20 vahendab Jaan 
Eilart muljeid Rahvusvahelise Loo
duskaitse Liidu XIV Peaassamblee 
tööst Vanemuise 46, aud. 327.

Õppetöö
toimub ülikoolis ka pühapäeval ja 
esmaspäeval. Pühapäevale on üle 
viidud neljapäevased loengud. Nel
japäev, 9. november jääb vabaks,

Tööpakkumine
ülikool vajab kütjaid. Teateid 

saab TRÜ majandusosakonnast V_ 
Kingissepa t. 18.

Võlglased
õpperaamatukogu lugemissaali < Kin

gissepa 15-a) raamaiuvõlglased on: 
A. Abon, M. Alaküla, A. Aliosaar, V. Da- 
võdenko. Ü. Jöriska, M. Kahru. M. Ka- 
kuberi, E. Kalitšcva. O. Kannisto, 
J. Kolesnikov, E. Koni, A. Koškariov,
O. Kruglova. К. KurašviM, N. Kurdke- 
lia, K. Kvartshava. H. Kõiv, U. Levin, 
A. Ulk, R. Matto, H. Mändsaar. A. Nee- 
melaid, I. Olle. K. Otsing, K. Orav, 
K. Ploom. P, Tamme'alu, p. Tehver. 
T. Tšerkašina, T. Turkina, T. Seijug 
H. Vambola ja  K. Vollmann,

NB!
Järgmine ajaleht ilmub 17. novembri!

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рнйклик Юликоол» («Тарт» 
туский государственный университет»5 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская СГР
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17,19. I I I .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim. nr. 4873. MB-05868.
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Kui kalendrisse vaatad, siis näed, 

<i aastat 1978 on järele jäänud veel 
vaid poolteist kuud. Vana ring saab 
täis ja teeb ühel päeval järsku ruu
mi teisele.

Ülikoolielu puudutavaid sündmu
si ja suursündmusi oli sel aastal 
palju, juubelitest rääkimata. Kõige 
ootamatum oli ehk raskest sügisest 
tingitud põllutöödel kaasalöömine. 
Selles lehenumbris on kartulihoo- 
aega meenutamas terve 3. lehekülg.

Avaldame 27. oktoobril nõukogu 
koosolekul Mati Salundi tehtud 
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lõppkokkuvõtte sügistöödest. M it
mest ülikoolile seni lahendamatust 
probleemist kõneles prof. Viima 
Kelder (üliõpilaste töötasu suur eri
nevus, suhtumine üliõpilasesse kui 
odavasse tööjõusse jne.). Mõni 
päev hiljem võisime «Edasist» lu
geda EPA professori Leida Lepajõe 
mõtteid üliõpilase tööst ja selle ta
sust.

Paljud üritused olid pühendatud 
meie komsomoliorganisatsiooni 60. 
aastapäevale. Juubeli tähistamisel 
autasustati Eesti NSV Ülemnõuko
gu Presiidiumi aukirjaga TRÜ kom
somoliorganisatsiooni viljaka töö 
eest kommunistlike noorte ja noorte 
mobiliseerimisel 10. viisaastaku 
ülesannete täitmiseks ja dots. kt. 
Paul Kenkmanni ning üliõpilast 
Sulev Läänet eduka töö ja aktiivse 
tegevuse eest noorte kommunistli
kul kasvatamisel.

ELKNÜ Keskkomitee 1978. aasta 
teadus- ja tehnikapreemia laureaa
diks sai poliitilise ökonoomia ka

teedri vanemõpetaja Vello Peedi
maa monograafia eest «Sotsialistlik 
võistlus, materiaalne stimuleerimine, 
toodangu kvaliteet». Kirjanduse ja 
kunsti preemia anti TRÜ Akadee
milisele Naiskoorile 1977.— 1978. 
aasta kontserttegevuse eest.

Tänavune oktoobriaktus peeti 
esmaspäeval, 6. novembril. Päevako
haseks kõneks sai sõna dotsent Lem
bit Raid. Ülikooli kollektiivi tervi
tasid EKP Tartu Linnakomitee esi
mene sekretär Johannes Lott ja 
ENSV TA asepresident, ühingu 
«Teadus» esimees Viktor Maamägi. 
Pikaajalise eduka loengutegevuse ja 
noorte kasvatamise eest andis 
V. Maamägi rektor A. Koobile üle 
üleliidulise ühingu «Teadus» kõrgei
ma autasu — S. Vavilovi nim. me
dali.

17. novembril tähistatakse ÜTÜ 
juubelit. Kell 10 algab aulas üliõpi- 
laskonverents, kell 14 pidulik koos
olek. Samal päeval avatakse teadus
raamatukogu lugemissaalis Lenin

gradi mnt. 25 näitus TRÜ ÜTÜ aja
loost.

Neljapäeval alustati rahvusvahe
lise üliõpilaspäeva üritustega. Peeti 
noorsoo- ja poliitiliste laulude festi
val. Täna kell 17 oodatakse kõiki 
aulasse aktusele (meie naiskoorile 
antakse üle ELKNÜ Keskkomitee 
preemia). Laupäeval kell 21 esineb 
T. Velmeti trio. «Apelsini» kontsert 
on seekord J. Arderi haigestumise 
tõttu kahe nädala võrra edasi lüka
tud.

Kõiki neid juubeleid, üritusi, sünd
musi, mis ülikoolis toimunud, on 
püüdnud jäädvustada see leht, mida 
praegu käes hoiad ja mida reedeti 
pikisilmi ootad. Ootad hoolimata 
sellest, et mõni harv lehenumber ei 
ole täiesti Sinu maitsele vastav. 
Ootad nagu sõpra või tüdrukut, kes 
on kuhugi nädalaks kadunud ja 
kelle kohta Sa tead, et ta kindlasti 
tuleb. Oled temaga koos olnud pik
ki aastaid ja võib-olla ei ole Sa te
malt küsinudki (nagu heade sõpra

dega ikka juhtub) tema vanust.

On veel üks juubel. Meie ajalehe 
esimene number ilmus esmaspäeval,
22. novembril 1948. «Tahate teada, 
mis on sündinud sõjajärgsetel aas
tatel Tartu Riiklikus Ülikoolis? M in
ge raamatukokku ja lapake lehe- 
kaustu, mille kaante vahele on köi
detud meie lähiminevik, nähtud ja 
kirja pandud enamikus asjaarmasta
ja silmade ja sulega. Mõnikord saa
matult, ühekülgselt, kuivalt, samas 
ilustavalt ja ilutsevalt, kõigi ama- 
töörajakirjanike puuduste-vooruste- 
ga. Kuid kokkuvõttes siiski asjali
kult, sest kirjutati ju enda elust, 
oma ülikooli probleemidest, mille 
sees elati ja mida läbi ja lõhki tun
ti.» Nii kirjutas viis aastat tagasi 
Hillar Palamets, NSVL ajaloo ka
teedri dotsent, ajalehe «TRÜ» tolle
aegne vastutav toimetaja, kui aja
leht sai 25-aastaseks.

Aastatest saab ajalugu.

RAIMU HANSON

Rektori käskkiri
Seoses TRÜ UTU 30. aastapäe

vaga said üliõpilaste teadusliku töö 
juhendamise ja ÜTÜ töö organisee
rimise eest ülikooli aukirja Rem 
BLUM-RUSSAK, Ivan VOLKOV, 
Ervin KIVIMÄGI, Lembit MEHI- 
LANE, Henn-Peet KINGISEPP, 
Uno LEISNER, Helle KAARMA, 
Herbert LIG I, Peeter TULVISTE, 
Ain HEINARU, Andres PIIRSOO, 
Huno RÄTSEP, Paula PALMEOS, 
Jaak PÕLDMÄE, Igor CERNOV, 
Marju LAURISTIN, Karl-Samuel 
REBANE, Lembit PUNG, Vello 
PAST, Viktor PALM, Tullio ILO
METS, Aarne TÕLDSEPP, Silvia 
OJA, Alfred PISUKE, Karl-Feliks 
SAUKS, Heiki MÜÜR, Elvi ULST,

Vambola RAUDSEPP, Gennadi 
VAINIKKO, Heino TÜRNPU, Enn 
TAMME, Abner UUSTAL, Johannes 
MÄLL ja Inge-Maret ORGO ning 
üliõpilased, ÜTÜ aktivistid Andrus 
ARRO, Toomas ASSER, Eero VA
SAR, Toomas PÜVI, Aleksander 
PULVER, Toivo MAIMETS, Katrin 
ANDRA, Oleg KOSTANDI, Raini 
SILLAOTS, Aarne KASIKOV, Arvo 
KÄÄRD, Jaan KRINAL, Doris 
VARM, Aare MALLING, Andrus 
LAUREN ja Peeter JÄRVELAID.

Kiituse pälvisid õppejõud Rein 
VIHALEMM, Siina LEPIK, Enn 
HANSBERG, Jüri SAARMA, Ernst 
RAUDAM, Kuno KÕRGE. Kaljo 
PÕDER, Sulev VAHTRE, Jaan 
VALSINER, Asta ORASPÕLD, En
del HANG, Antidea METSA, Ann 
PIKVER, Urve LEHTSALU, Virve

LIIV, Ruth LIAS, Jaan SALM, Jaak 
JÄRV, Jaan PÄRNAT, Ants NUR
MEKIVI, Peeter V IIRES, Herman 
PAUTS, Kalju PARVEL, Ülo LE
PIK, Mati KILP, Olaf PRINITS, 
Jüri JEGOROV, Endel LAASIK ja 
Jaan SOOTAK ning üliõpilased 
Ants PAAPSTEL, Sergei NAZA
RENKO, Mihhail GUS, Oleg ŠEVT- 
SUK, Priit RAUDKIVI, Katrin 
HAUK, Tago SARAPUU, Tõnu 
PANI, Dmitri TŠISKARAŠVILI, 
Krista POOLAKENE, Mari KARM, 
Siiri TOONIK, Erik SUURMAA, 
Andres RAUKAS, Jüri JÄRVET, 
Mati NÕMMISTE, Juhan K IV I
RÄHK, Tiina TELLING, Tiia PEN- 
JAM, Elge ÕUNAPUU, Anu 
GROSS, Jüri PÕLD, Ira EITS, And
res HALLMÄGI, Tiit MEREN ja 

Margus VIIGIMAA.

Tervitame 
kõiki 
endisi

ja
tänaseid 
ÜTÜ-lasi!

EKP TR Ü  organisatsiooni 
l i l  k o n v e r e n t s

(Aruanne ilmus eelmises lehes.)

Eriala õpetamine, ühiskondlik-po- 
liitiliste teadmiste ja aktiivsuse kas
vatamine, teadustöö, ülikooli mate
riaalne baas. Need ja mitte ainult 
need on küsimused, millest ikka üli
kooli parteikonverentsidel kõneldud 
on. Sedapuhku III konverentsil aru- 
tatust.

õ p p e t ö ö  saavutustest ja va- 
jakajäämistest viimastel semestritel 
on ajalehes kirjutanud nii õppepro
rektor professor U. Palm kui õppe
osakonna juhataja M. Salundi. Li
saks aruandes esitatule kõnelesid 
õppetööprobleemidest õppeprorekto
rid U. Palm ja V. Haamer, filosoo- 
fiakateedri juhataja professor J. Re
bane, vene keele metoodika kateedri 
juhataja dotsent A. Metsa jt.

Nenditi üliõpilaste huvi suurene
mist ühiskonnaainete vastu, paljud 
võtavad edukalt osa mitmesugustest 
konkurssidest, aktuaalsed teemad on 
leidnud referaadi vormi. Samal ajal 
võiksid referaadid olla veelgi sisu
kamad (J. Rebane). Ühiskondlik-po- 
iiitilisi õppeaineid osatakse hästi, 
sellest head hindedki. Kahjuks on 
mõne õppejõu poolt hinnatud tead
mised pidevalt teistest halvemad 
(U. Palm).

Sügissemester lõpeb peagi. Suur 
osa õppeainetest tuleb üliõpilastel 
tänavu iseseisvalt omandada. Päris 
iseseisvaks läbivõtmiseks on ma
terjal siiski liiga ulatuslik. Õppe
prorektor rõhutas, et õppejõud 
peaksid püüdma neid osasid üle
vaatlikult käsitleda.

Kontrollida süstemaatiliselt õppe-

Ja töödistsipliini, karistada selle rik
kujaid, välja selgitada mahajäämu

SÕNAVÕTTUDEST
se põhjused. Need on ühed õppetöö 
parandamise reservid, mida peavad 
silmas pidama ka teaduskondade 
parteibürood.

K a s v a t u s t ö ö  puudujäägid 
torkavad eriti silma ühiselamutes. 
Seal avaldub üliõpilaste tegelik kas
vatus, nende tegelik elulaad (rektor 
professor A. Koop). Tavaliselt ei 
küsi valvesolijad sisenejailt lubasid. 
Nii pääsevad ühiselamusse needki, 
kel sinna asja pole. Lõhutakse 
mööblit, ei hoita korras üldkasuta
tavaid ruume. Ometi on suurem osa 
tänastest üliõpilastest homsed õpe
tajad, arstid, tootmisjuhid, kes pea
vad korda teistelt nõudma. Raske 
on selles töölõigus korda majja saa
da, kui peetakse lugu võltsseltsime- 
helikkusest. Õigusteaduskonna par- 
teibüroo sekretär professor V. Kel
der rääkis distsipliini ja vastutus
tunde kasvatamisest. Keskkooli nõu
ded erinevad suuresti kõrgkooli 
omadest. Esmakursuslane tunneb en
nast ülikoolis vabalt, sest iga päev 
õppima ei pea, õppejõud pole õpe
taja, kes iga puudumist pärib. Siit 
tekib soodne pinnas edaspidisteks 
distsipliinirikkumisteks. Seda enam, 
kui teaduskondadeski on erinevad 
nõudmised (näiteks puudujate sis
sekandmine päevikusse). Printsipi
aalsuse kasvatamine nõuab erakord
set pingutust ka parteiorganisat
sioonilt. Komsomoli parteiline juh
timine peab ulatuma komsomoli- 
gruppideni.

Edasiarendamist vajavad üliõpi
laste omavalitsuse printsiibid.

Ülikooli komsomoliorganisatsioo
ni töö sekretär Kalle Liivi juhtimi
sel sai ÜLKNU 60. sünnipäeval 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 
aukirja. Tunnustuseni jõuti mõista
gi kommunistide abiga, kes on pide
valt kommunistlikke noori suuna
nud ja juhtinud (komsomolikomitee 
asesekretär M. Pent).

Kokkuvõtte ühiskondllk-poliitilise 
praktika nelja-aastasest tööst legi 
parteikomitee sekretäri asetäitja 
ideoloogiatöö alal dotsent L. Kiik. 
UPP atesteerimist on täiustatud, 
kuid teha tuleb seda veelgi, samuti 
seostada paremini leninliku arves
tusega. Juhtub sedagi, et sageli 
hinnatakse lähemalt analüüsimata 
ainult «heade» või «väga heade» 
hinnetega.

Tänased esimese kursuse üliõpila
sed hakkavad tööle 1982., 1983. aas
tal. Et tulevikuperspektiive silmas 
pidada, peab praegune õppebaas 
kaasaegne olema, peab teadma, mis
sugune see mõne aasta pärast on 
(prof. L. Päi). E h i t u s p r o b l e e -  
m i d e s t kõneles A. Koop. Raama
tukogu ehitatakse, hoidlad lähevad 
käiku järgmisel aastal, hoone ter
vikuna 1980. aastal. Raskemas olu
korras on aga botaanikaaed. Selle 
uusi hooneid pole veel ehitama ha
katud. Ülikooli väljaehitamine ei ole 
aga ainuüksi ülikooli enda asi. Sel
lest sõltub linna elu, tema kultuur 
ja teadus. Saabumas on ülikooli 
350. aastapäev. Ülikooli ajaloo tal
letamisest sõna ja esemete kau^u 
rääkis ajalookomisjoni sekretär 
M. Reinfelt. Ekspositsiooni esime

sed ruumid on olemas, uuest aas
tast asub tööle ka üks töötaja.

S p o r d i t ö ö k s  pole ülikoolis 
piisavalt ruume ja vahendeid, eriti 
kannatab selle all tippsport (partei
komitee liige dotsent A. Vaiksaar). 
Arusaamatusi põhjustas TRÜ võist
konna lõppjärjestuse määramine X 
spartakiaadil.

Viimased soodustused k a u g -  
o p p i j a i l e  tehti 1959. aastal. 
Seepärast jääb selles õppevormis 
haridust omandada soovijaid vä- 
heks (V. Haamer).

Ettevõtete ja asutuste juhid, sa 
muti haridusküsimustega tegelejad 
on need, kes peaksid kõrgkoolidesse 
mittestatsionaarselt õppijaid suu 
nama. Praegu töötab ülikoolis 42 
õppejõudu, kes ise on kaugõppe 
teel õppinud. Prorektor V. Haame: 
pidas vajalikuks rõhutada ka tea
duskondade suhtumist sellesse õp 
pevormi. Madal õppeedukus on näi
teks filoloogidel. Õppeedukuse pa
randamiseks saavad üht-teist ära 
teha ka õppejõud ise.

P a r t e i g r u p i o r g a n i s a a -  
t о r i t e 1 e tuleks korraldada üli
koolis seminarnõupidamisi, vaja 
oleks ühiseid arupidamisi EPA kol
leegidega (dotsent L. Eringson).

Suurfcndada vastutust ja nõudlik
kust. Nii üliõpilase kui õppejõu suh
tes. Õpetada ja kasvatada perspek
tiivitundega. Need olid seisukohad, 
mis konverentsil kõlama jäid.

Sõnavõtuga esinesid konverentsi 
külalised EKP Keskkomitee teadu
se ja õppeasutuste osakonna juha
taja E. Gretškina ja meie kõrg- ja 
keskerihariduse minister I. Nuut.

VARJE SOOTAK

Komsomoli* 
kroonika

31. oktoobril TRÜ 
komsomolikomitees:

& soovituse NLKP liikmeks as
tumiseks sai Valeri Timofejev (füü
sika IV k.);

^  NLKP liikmekandidaadiks soo
vitati Sirje Muldma (defektoloogia
III k.) ja Aleksander Pulver (psüh
holoogia IV k.);

& ÜLKNÜ-sse astus Jevgeni Jes- 
sin (kehakultuuri IV k.);

Ф diskokavade konkurss-festiva- 
list kõneles Raul Vatsar;

#  ülikooli juhtivas komsomoli- 
kaadris on toimunud järgmised 
muudatused: arstiteaduskonnas va
liti uueks komsomolisekretäriks Oleg 
Sevtšuk (spordimeditsiini V k.), 
kehakultuuriteaduskonnas Angelina 
Võssotšina (võimlemise kateedri 
jpetaja), ajalooteaduskonnas Sirje 
Muldma ja bioloogia-geograafiatea- 
duskonnas Varri Väli (geograafia
II k.).

Ф Leninliku Komsomoli 60. aas
tapäeva tähistamisest Moskvas kõ
neles sellest osavõtnud ELKNÜ 
TRÜ komitee sekretär Madis Kal- 

lion.

14. novembril TRÜ komsomoli
komitees:

Ф NLKP liikmekandidaadiks as
tumiseks said soovituse Raivo Vare 
(õigust. IV k.) ja Toomas Sildmäe 
(kaubandusõkonoomika III k.);

#  ÜLKNU liikmeks võeti Anne 
Aben (arstit. V k.), Rebina Roo- 
neem (ravi I k.), Mati Eivak (ravi
I k.), Vahur Kuperjanov (ravi I k.) 
ja Ülle Roodvee (bioloogia II k.);

Ф õppe- ja teadustöö sektori ju
hataja asetäitjaks tööks keskkooli
õpilastega valiti Hett Raidmets 
(ravi II k.);

^  rahvusvahelise üliõpilaspäeva 
tähistamise kavast rääkis Aili Pikat;

#  keemiaosakonna komsomoli
sekretäriks kinnitati Alar Külm.



Lugupeetud ajaloodoktor 
professor Hilda Moosberg
Tartu Riikliku Ülikooli rektoraat, ühiskondlikud organisatsioonid ja 

ajalooteaduskond õnnitlevad Teid kogu südamest Teie 75. sünnipäeva 
puhul ja soovivad palju tervist ning jõudu laiahaardelises teaduslikus 
ning ühiskondlikus tegevuses.

Ülikooli kollektiiv hindab kõrgelt Teie panust nõukoguliku Tartu 
Riikliku Ülikooli, eelkõige aga ajaloo-osakonna kujundamisel, uue kaad
ri kasvatamisel ning teadusliku töö organiseerimisel, ülikooli partei
organisatsiooni kõige staažikama liikmena olete alati aidanud kaasa 
meie parteitöö sisukamaks muutmisele, andes edasi ja jagades noor
tega oma rikkalikke elukogemusi ning mälestusi kangelaslikest revo
lutsiooni ning sotsialismi ülesehitamise aegadest. Jätkugu Teie vilja
kas töö ning tihe kontakt meie ülikooli ühiskondliku eluga ka edaspidi.

Rektoraat,
EKP TRÜ komitee, 
ajalooteaduskond

A R T E M I V A P R A  60

A N D R E S  P Ä R L  75
10. novembril sai 75-aastaseks 

loogika ja psühholoogia kateedri 
staažikaim õppejõud dotsent Andres 
Pärl. Andres Pärli viljakas õppejõu- 
ja teadlasetöö on tihedasti seotud 
loogika õpetamisega ülikooli mit
mete erialade üliõpilastele ning sa
muti TRÜ ühe nocrima osakonna — 
psühholoogiaosakonna avamisega
10 aastat tagasi.

Võib julgesti väita, et Andres 
Pärl on aastakümnete vältel olnud 
see mees, kes vabariigi õpetajatele, 
juristidele ja psühholoogidele on 
andnud esimesed teadmised klassi
kalisest loogikast. Aastaid on ta 
suure entusiasmiga täitnud loogika- 
õppejõu ülesandeid, kandnud omal 
õlul suurt loengukoormust nii päe
vase osakonna kui kaugõppe üliõpi
laste harimisel.

Andres Pärl on täitnud aastate 
jooksul väga paljusid ühiskondlik
ke ülesandeid, ta on olnud pikka 
aega loogika ja psühholoogia ka

teedri juhataja, täitnud dekaani ko
huseid. Tema nimega on tihedasti 
seotud psühholoogiaosakonna ava
mine meie ülikoolis.

Juubilari nooruslikkus on olnud 
paljudele tema noorematele kollee- 
gidelegi kadestatav. Kui talv on 
olnud piisavalt lumerohke, võib dot
sent Pärli ikka leida suusatamas, 
kevaditi ja sügiseti armastab ta 
autoga ringi liikudes nautida loo
dust. Oma suvemajas Otepääl saab 
ta toime ka kõige keerukamate töö
dega, mis on heaks vahelduseks 
õppejõu suurele ja sageli väsitavale 
loengukoormusele. Andres Pärl on 
alati olnud lähedane noortele, kut
sunud pidevalt tudengeid talvel en
daga koos suusatama. Ja kui viima
sed pole mingil põhjusel suutnud 
end organiseerida sellist kutset vas
tu võtma, pole sugugi lõplikult sel
ge, kes on oma hingelt nooruslikum
— kas hallipäine ja aastates õppe
jõud või äsja koolipingist tulnud 
üliõpilased, kes on varmad oma

laiskust mitmesuguste põhjenduste 
taha peitma.

Inimestega suhtlemisel on juu
bilaril alati olnud soov oma kaas
vestlejat mõista, olgu see siis tu
deng või professor. Teda huvitavad 
alati tänapäeva noorte põhilised 
probleemid, mida ta oskab vaagida 
elukogenud mehe tasakaalukal moel.

75 — on seda vähe või palju? Sa
geli peetakse sellist juubelit juba 
vana inimese tähtpäevaks. Andres 
Pärli kohta seda küll väita ei saa. 
Ja kuigi juubilar on tänavu sügi
sest alates pensionär, saab tema 
nooruslik hing nüüd veelgi vaba
malt tegeida kõigega mis huvitav. 
Praegu on A. Pärli poolt kunagi 
juhitud loogika ja psühholoogia ka
teedris suurem osa selliseid inime
si, kes on olnud algul A. Pärli õpi
lased, hiljem tema kolleegid. Kogu 
kateedri poolt soovime juubilariie 
palju õnne tema elu järjekordse 
verstaposti juures ning jõudu kõi
gis mõtetes ja tegudes. ,

Kolleegid 
loogika ja psühholoogia kateedrist

A. Vapra sündis 28. oktoobril 
1918 Harjumaal Sauel raudteelase 
pojana. Alghariduse sai ta Tapal, 
keskhariduse Tallinna Poeglaste 
Reaalgümnaasiumis. 1938. aastal 
astus ta Tartu ülikooli arstiteadus
konda, mille lõpetas 1944. aastal.

Üliõpilasena töötas A. Vapra
1941. aasta suvel Tallinnas Evako- 
hospitalis arsti kohustetäitjana ning 
aastail 1943— 1944 Tartu linna po
likliinikus terapeudina. Alates 1944. 
aastast, pärast ülikooli lõpetamist, 
on A. Vapra töötanud hospitaalsise- 
haiguste kateedris assistendina, 
vanemõpetajana ja 1971. aastast 
dotsendina.

Kolmekümne nelja aasta vältel on 
dotsent A. Vapra tööpäevi täitnud loen
gud, seminarid, praktikumid ü'ikoo'is, 
ettekanded arstide täienduskursust1, 
teaduslik uurimistöö ja arstide ning 
üliõpilaste juhendamine. Lisaks seHele 
populaarteaduslikud loengud, töö rönt
genikabinet, h-Hgepalatis, polikliinikus 
konsultandina jne.

A. Vapra teaduslik uurimistöö on põ
hiliselt olnud pulmonoloogia. Ta on 
tegelnud ka uniravi, aterosk^eroosi diag
noosimise ja ravi ning antibakte-iaa'se 
ravi probleemidega, samuti neerude ano
maaliate ia rasvtõve ravi küsimustega. 
E r ii üõh!alikult on A. Vapra uurinud 
ägedaid ia kroonilisi kopsupö'etikke, 
nende kliinikat ia ravi ning veret>1asma 
valkude muutusi hingamiselundife hai
guste korral.

1964. aastal kaitses A. Vapra kandi
daadiväitekiri «Krupoosse pneumoonia 
kliinilise kulu iseärasustest antibakteri
aalsete preparaatidega ravimisel».

Praegu tegeleb juubilar eeskätt 
reumatoartriidi leviku, selle kliinilis
te vormide, dispanseerimise efek
tiivsuse, invaliidsuse ning letaal- 
suse uurimisega Tartu linnas ja ra
joonis.

A. Vapra on esinenud ettekanne
tega rahvusvahelistel, üleliidulistel, 
liiduvabariikidevahelistel ning va
bariiklikel konverentsidel, eriti tun
tuks on ta saanud oma gerontoloo- 
giliste ja geriaatriliste uurimistöö
dega. Ta on selle ala üks esimesi 
ja peamisi viljelejaid Eesti NSV-s.

Juubilar on avaldanud trükis üle 
100 teadusliku ja üle 40 populaar
teadusliku artikli. Populaarteadus
lik brošüür «Enneaegne vananemi
ne» (kaasautor H. Jänes) on pälvi
nud üleliidulise II preemia. A. Vap
ra on ka brošüüri «Liigesehaigused 
ja nendest hoidumine» autor.

A. Vapra on aktiivselt osa võtnud 
ühiskondlikust tööst. Praegu on ta 
Tartu Terapeutide Seltsi, ENSV 
Terapeutide Seltsi ja Üleliidulise 
Gerontoloogia ja Geriaatria Seltsi 

juhatuse liige. Innukalt võtab juu

bilar osa tsiviilkaitsetööst ühe for- 

meeringu ülemana.

Alates 1961. aastast kuulub A. 

Vapra NLKP ridadesse. Ta on lõ

petanud kaks korda marksismi-leni- 

nismi ülikooli.

A. Vapra on samuti agar isetege- 

vuslane. Tema baritonaalne tenor on 

kõlanud paljudes Eesti NSV linna

des ja rajoonides. Sportlasena har

rastab eriti ujumist ja sõudmist.

Soovime juubilarile jätkuvat jõu

du ja tugevat tervist edaspidises 

töös ja elus.

Kolleegid

M a a d le m in e  k ü tm is p ro b ie e m tg a
Ühel hommikul «tervitas» m&d 

kütmata auditoorium, radiaatorid 
vaevalt leiged. Pärast loengu esi
mest poolt olid enamikul meist sõr
med kohmetunud. Toodi riidehoiust 
mantlid. Neli tundi (kaks loengut) 
samas ruumis ei mõjunud tervisele 
hästi: järgmisel päeval kannatas 
suurem osa nohu ja köha all.

Ülikoolil on 25 katlamaja 44 kat
laga, ahiküttega hooneid 6 (150 ah
ju). Teenindavat personali peaks 
olema 94 inimest: keskküttekütjaid 
77 (neist 15 aasta ringi), ahjuküt
jaid 17. Aastas kulub kütet järgm i
selt: antratsiiti 2500 t, küttepuid 
1800 m3, briketti 450 t, vedelkütust 
727 t. Nende arvude järgi peaksid 
kõik auditooriumid soojad olema. 
Ent ometi on kütmine ülikooli juht
konnale tõsiseks pähkliks.

Haldusprorektori asetäitja О s- 
v.a 1 d Mägi: «Katlamajade ja küt
tesüsteemide korrashoiuga on suuri 
raskusi. Kevadel tehakse küll üle
vaatus ja märgitakse ära puudused, 
kuid tööjõu vähesuse ning tööde 
rohkuse tõttu jääb osa töid ikka te
gemata. Kütteperioodi alustatakse

osaliselt remontimata katlamajades. 
Ka küttesüsteemide läbipesemine 
jääb enamasti tegemata. Tundub, 
et katlamajade remont ja eksplua
teerimine ei ole kõrgkoolile jõuko
hane. Sellega peaks tegelema eri 
organisatsioon, näiteks katlamajade 
direktsioon. Kütjate kaadri komp
lekteerimisega alustame septembris. 
Ei ole kerge leida peaaegu kahek- 
satkümmend inimest, sest TRÜ-s on 
kütjatel madalaimad palgad linnas. 
Seepärast oleme sunnitud tööle võt
ma igaühe, kes uksest sisse astub. 
Praegu on puudu veel kolmandik 
vajalikust kaadrist. Kütjate madal 
kvalifikatsioon omakorda põhjustab 
katlamajades avariisid. On palga- 
päevadejärgseid joomapäevi ja 
muidki distsipliinirikkumisi. Et pal
jud asuvad kütjana tööle esmakord
selt ja neil ei ole vastavat kutse
tunnistust, korraldab ülikool kur
sused. Lõpetanutest tulevad aga 
vähesed järgmisel aastal jälle mei
le tööle. Nii kordub see aastast aas
tasse.

Omajagu muret on küttega. Ras
ke on kogu eraldatud fondi kätte

saada. Sügisel on eriti raske bri
ketti hankida. Kahe kuu antratsii- 
dist jõudis väike osa kohale kolma
päeval. Vedelkütusega töötavates 
katlamajades (Vanemuise 46) kim
butab kütte suur veesisaldus.

Ruumide soojapidavust saab tõs
ta akende, rõduuste ning uste ti
hendamisega. Seda peaksid tegema 
ruumi kasutajad ise. Eriti vajali
kuks pean sellist tööd ühiselamutu- 
bades, sest seal on keelatud kasu
tada ruumi kütmiseks elektrilisi 
soojendusriistu.

Lisaks kõigele tuleb meil aasta 
jooksul säästa vähemalt 4% kütte- 
materjali.»

Maadlus matš kütmis probleemide
ga jätkub. Küsimust — kes keda — 
ei saa nii hõlpsasti lahendada. Oma 
jõududega siin ilmselt toime ei tul
da. Muidugi ei saa ka ainult lootma 
jääda abile väljastpoolt. Ent nor
maalsed õppe- ja töötingimused 
olenevad katlamajade korrashoiust, 
personali kvalifikatsioonist ja dist
sipliinist ning kütuse olemasolust 
ja kvaliteedist.

HELVE KUIV

Loom ise ! TRÜ m atkcsklub i
Sportlikku pinget ja emotsionaal

set naudingut on paljudele meist 
pakkunud matkamine. Siiani on 
seda viljelnud peamiselt bioloogia- 
geograafiateaduskonna tudengid, 
kelle eestvedamisel loodi matkaklu- 
bi «Patrioot». Tudengite marsruudid 
on kulgenud enamasti talviti mööda 
lumiseid suusaradu ja mägiseid kal- 
juteid. Üldlevinud matkarajooni
deks on saanud Koola, Lõuna-Uraal, 
Kaukasus. Alustati lihtsamast ja 
peagi jõuti matkaradadele, mis 
nõudsid üliõpilastelt head füüsilist 
ettevalmistust ja kõrgeid moraalseid 
tõekspidamisi (üksinda kaugele ju 
ei lähe!). Hakkajamad on jõudnud 
juba Ida- ja Lääne-Sajaanidesse, 
Altaisse, Kuznetski-Alatausse.

Sisukad muljed talvevaheaega
del ja suvel käidud paigust'erguta

vad paljusid tudengeid ja õppejõu
de. Senine matkade organiseerimise 
vorm on jäänud kitsaks, seda enam, 
et mägi- ja suusamatkajate kõrval 
on arendanud aktiivset tegevust ka 
veematkajad. Kehalise kasvatuse ja 
spordi kateeder ei ole saanud mat- 
kagruppidele alati õigeaegselt va
rustust hankida ja «tänu» gruppide 
rohkusele on nii mõnigi kord puu
dunud täielik ülevaade Olukorrast 
matkahooajal. 22. novembril kell 20 
toimub keemia ringauditooriumis 
TRÜ MATKAKLUBI asutamise 
koosolek. Oodatud on kõik tudengid 
ja õppejõud, kellel on huvi matka
mise vastu. Algteadmiste puudumi
ne pole takistuseks, õppejõududele 
ei tohiks selleks ka vanus olla.

PEEP PIIRSALU

V e e m a tk a ja d
Veematkasektsitfon on kehalise 

kasvatuse ja spordi kateedri juures 
tegutsenud juba peaaegu aasta. Ka
teedrijuhataja dots. ü . Sahva ja 
veematkajate asjaliku koostööna on 
kujunenud tarvilik materiaalne 
baas (13 matkasüsta jm .). Tänu 
veematkakoolile on aktiivi ümber 
koortdunud hakkaja kollektiiv. Ligi 
40 kuulajat, kelle hulgas peale meie 
üliõpilaste leidus ka vilistlasi ja 
EPA tudengeid, omandasid kevad
talvel iganädalastel õppustel teoree
tilisi algteadmisi ning õppisid prak
tilistel õppustel tundma süstade

ehitust ja hooldamist. Kahepäevases 
treeninglaagris aprillikuisel Ahja 
j õel õpiti süsta juhtimist. Matka- 
kooli kroonis I raskuskategooria 
õppematk Salatsi jõel, kuhu inst
ruktorite käe all jõudis ligi 30 ak
tiivsemat kuulajat. Omandatud ko
gemusi oli tarvis suvistel matkara- 
dadel. Õpingu- või töökaaslasi kaa
sa võttes käidi süstadel või kummi
paatidel nii paaripäevastel puhke- 
päevamatkadel kui ka juba sportli
keks matkadeks loetavatel I— II 
raskuskategooria marsruutidel Eesti 
ja Läti jõgedel, Novgorodi oblastis

ja Karjalas. Ei matkanud mitte üksi 
tudengid, vaid ka ülikooli töötajad.

Sellel suvel jäid nende laeks süsta- 
retked Koola poolsaarel keskööpäikese 
all, kus IV raskuskategooria matka juh
tis ajalooteaduskonna õppejõud T. Ro
senberg ning II I raskuskategooria mat
ka A. Kütt teadusraamatukogust. Tubli
sid eestvedajaid, kes viisid endaga mat- 
karajale kaasa töökaaslasi, leidub mit
mes iilikooli allasutuses. Kokku käis 
ülikooli veematka:aid sel aastal väljas 
18 gruppi I—IV raskuskategooriaga ning 
8 gruppi puhkeoVevamatkade'. Li sl 5»' 
üliõpilast, 30 tööta;at ja kümmekond 
vilistlast jätsid kokku enam kui 50u 
matkanäevaga süstadel seljataha iile 
13 000 kl’omeetri.

Tänu ülikoo'i matkajatele oli tänavu
ne hooaeg rekordiline kogu Tartu vee- 
matkajate perele — sinuüksi raskus, 
kategooria matkadel käis 25 matkagrup- 
pi 131 osavõtiaga. Et üliõpilased anna
vad näo Tartu matkaspordile, siis oli 
igali seadustj"rane. et 12. novembrti 
toimunud Tartu I I  kaugmatkajuhtide 
kokkufuV'U5 o4d ar»+'tce1 nõhiliselt üli- 
õpilasmatkamise probleemid.

Eeloleval hooajal on kavas roh
kem rõhku panna matkajate tehnili
sele ettevalmistamisele ja võistle
misele. Plaanis on katsetada meil 
uudset süstapurjetamist. Et matka- 
sporti peab ja saab harrastada nii 
tipptasemel kui ka massispordina, 
siis jätkab oma tööd matkakool — 
sel aastal II kursusena instruktori- 
programmi järgi, sest hästi organi
seeritud ja massiline matkaliikumi- 
ne on mõeldav vaid kogenud ja os
kuslikule kaadrile tuginedes. Kuigi 
meie tegevust raskendab mõneti 
see, et tudengitest aktiiv on tartlas- 
teks enamasti lühikest aega, on tei
selt poolt ühiskondliku kaadri kas
vatamine kogu vabariigi jaoks kõrg
kooli üks otseseid ülesandeid.

TIIT ROSENBERG, 
matkainstruktor

NLKP XXIV  ja XXV kongressil 
formuleeriti kommunistliku ühiskon
na ehitamise terviklik kompleks, 
mille tähistamiseks tuleb ära kasu
tada kõik olemasolevad jõud.

Oma panuse nende ülesannete 
täitmiseks kaubanduses andis TRU 
kaubanduse laboratooriumi ja ma
jandusteaduskonna poolt 20.—21. 
oktoobril korraldatud vabariiklik 
teaduskonverents «Majandusliku 
analüüsi ja planeerimise meetodite 
täiustamine kaubanduses».

Konverentsi ettevalmistamisest ja 
tööst võtsid osa peale eespool mai
nitud korraldajate Eesti NSV Kau
bandusministeerium, ETKVL, teadu
rid Kiievi Kaubandus- ja Majandus

instituudist, V. Kapsukase nim. üli
koolist, P. Stucka nim. ülikoolist, 
Lvovi Kaubandus- ja Majandusinsti
tuudist ja Moskva Kooperatiivkau- 
banduse Instituudist.

Konverentsi tööst võtsid osa ka 
praktikud Eesti NSV Kaubandus
ministeeriumist ja ETKVL-ist ning 
neile alluvaist organisatsioonidest- 
ettevõtetest, teaduslikest uuriinisasu- 
tustest, samuti suurel hulgal ma
jandusteaduskonna üliõpilasi. Pal
jud neist üliõpilastest osalevad õp- 
pevälise teadusliku uurimistööga 
kaubanduse laboratooriumi lepingu
listes töödes.

Konverentsi avas teadusprorektor 
prof. Herbert Metsa. Tervitusi ütle
sid Eesti NSV Kaubandusministee
riumi Plaani-Finantsvalitsuse juha
taja J. Madisson ja Vilniuse RÜ 
teadussektori juhataja A. Trapulio-

M ajandus-
te a d u s lik

k o n v e re n ts
nis, kes andis kaubanduse labora
tooriumile üle oma sektori ja kau- 
bandus-ökonoomika organiseerimise 
teadusliku uurimise laboratoorium! 
õnnesoovid ja tunnustuse meie la
boratooriumi tööle. Need olid aseta
tud Vilniuse ülikooli 400. aasta juu
beliks tehtud nahksete kaante va
hele.

Konverentsi ettekandeid esitati 
plenaaristungil ja hiljem kahes sekt
sioonis. Ettekannete temaatika oli 
üsna mitmekesine, ettekanded kõr
getasemelised. Lõpuks tehti plenaar
istungil kokkuvõtteid ja anti soovi
tusi edasiseks tööks. Olulisemad 
olid järgmised soovitused:

1) Balti vabariikide ülikoo'i de rekto- 
raatidel luua koordineeriv nõukogu, et 
populariseerida teadusliku uurimistöö 
tulemusi ja täiustada õppeprotsessi;

2) TRÜ kaubanduse laboratooriumil 
jätkata uurimistöid, pöörates suuremat 
tähelepanu põhifondide ja töö õu efek
tiivsema kasutamise ning kaubanduse 
teeninduskultuuri tõstmise prob'eemidele 
ning süvendada matemaatiliste meeto
dite kasutamist uurimistöödes:

3) tugevdada sidet ja koostööd Kiievi 
Kaubandusökonoomika Instituudiga, 
Vilniuse V. Kapsukase nim. Riik iku 
Ülikooliga, Läti P. Stucka nim. Riikliku 
Ülikooliga. Selleks korraldada tao isi 
konverentse regulaarselt ia tihedamalt;

4) Eesti NSV Kaubandusministee iu- 
mil kasutada laboratooriumi teadlasi 
konsultantidena kaubanduses esinevale 
kitsaskohtade lahendamiseks.

Koverentsi külalised said kingi*usena 
TPÜ suveniirmedall ja konverentsi tee
sid.

Pärast konverentsi istuti külalis
tega õhtulauas, vaadati Tartu aja
loolisi paiku ja ehitusi.

Oma suurte organiseerimiskoge- 
mustega lõi kõik eeldused konve
rentsi heaks kordaminekuks TRÜ 
kaubanduse laboratooriumi teaduslik 
juhendaja, majandusteaduskonna 
dekaan dots. V. Krinal.

TRÜ kaubanduse laboratoo
riumi juhataja 

ELMAR HALJASTE

Pildil: tervituseks anti sõna Vil
niuse V. Kapsukase nim. RÜ teadus
sektori juhatajale A. Trapulionisele.

Taidluskonkurss
Esmakursuslaste taidluskonkursi 

esinemisjärjekord: 
r e e d e l ,  24. n o v e m b r i l  (kl. 

19) ajalooteaduskond, arstiteadus
kond, bioloogia-geograafiateadus- 
kond, filoloogiateaduskond, füüsika
osakond;

l a u p ä e v a l ,  25. n o v e m b r i l  
(kl. 18) keemiaosakond, kehakul
tuuriteaduskond, majandusteadus
kond;

p ü h a p ä e v a l ,  26. n o v e m b 
r i l  (kl. 18) matemaatikateadus
kond, õigusteaduskond.

Kõikide pretensioonidega esine- 
misjärjekorra suhtes, samuti soovi
dega proove teha palume pöörduda 
TRÜ klubisse.

«ÖÖMUUSIKAT»

teeb 21. novembril kell 21 TRÜ au
las kammerkoor «Ellerhein».
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Kokkuvõtlikult põllutöödest
Erandlike ilmade tõttu pikenesid selle sugise põllutööd ülikoolirah- 

val 15. oktoobrini. Seepärast ei toimunud kahe nädala jooksul õppe
tööd, ainult viies kursus oli osaliselt praktikal.

Töö kartuli- ja linapõldudel algas 4. septembril, kui 600 II kursuse 
üliõpilast sõitis Valga, Põlva, Tartu ja Jõgeva rajooni 27 majandisse 
ning grupp õigusteaduskonna üliõpilasi Rakvere rajooni Vinni näidis
sovhoosi.

Juba esimese töönädala lõpuks selgus, et põllumehe oma ramm ei 
käi töödest üle. Nii abistasidki nädalavahetustel esimeste ja kolmandate 
kursuste üliõpilased Tartu ja Põlva rajooni majandeid. Deviisi all «Iga 
üliõpilane vähemalt kaks puhkepäeva põllul!» tehti 9.— 10. ja 16.— 17. 
septembril 1900 tööpäeva.

21.—22. septembril suunati peaaegu kogu ülikooli pere majanditesse. 
3000 üliõpilast, teenistujat ja töötajat asus tööle lisaks eespool maini
tutele veel Võru ja Viljandi rajooni. Paremaks sidepidamiseks rajoo
nide ja majanditega (viimaste arv 120) määrati igasse piirkonda ku
raator, kelle kaudu informatsioon edastati. Tartu töötajate ja õpi
laste ning üliõpilaste suunamist koordineeris linna staap eesotsas Tartu 
Linna RSN Täitevkomitee aseesimehe R. Dontsoviga. Igal reedel 
peeti operatiivkoosolek, kus tehti kokkuvõte nädala töötulemustest, too
di kohe välja puudused ning anti asutuste ja ettevõtete juhatajatele 
konkreetsed ülesanded järgmiseks nädalaks. Ülikooli töö koh a nega
tiivseid arvamusi polnud, küll aga märgiti üliõpilasi ära ajakirjandu
ses ja mitte alati positiivselt. Paaril korral oli ajakirjanduses tegemist 
kontrollimata informatsiooniga. Mõnelgi puhul oli aga märkustel tõe
põhi taga.

Põllumajanduse abistamise organiseerimisstaabile ülikoolis laekunud 
informatsiooni alusel kokkuvõtteid tehes tuleb rõhutada, et tööd tehti 
normaalselt. Majanditelt, õppejõududelt-kuraatoritelt ja üliõpilastelt saa
bunud informatsiooni alusel saab üsna tervikliku ülevaate enamikust 
aspektidest. Majandid märgivad oma kirjades (tõsi küll, paljud ei võt
nud vaevakski ülikooli juhtkonda kirjalikult informeerida) üliõpilaste 
suurt abi, kuid teevad ka kriitilisi märkusi. Nii märgib Polva rajooni 
Ruusa sovhoos, et «arstiteaduskonna üliõpilased eesotsas dotsent Endel 
Türiga tegid ära suure töö hindega «väga hea».» õppejõud oli olnud 
nii oma käitumise kui ka tööga kogu grupile eeskujuks. Põllul töötati 
ka konstitutsiooni päeval. Üldiselt oli majandite juhtkondadega kon
takt hea ning töö kulges ladusalt. Kirjades on aga ka hinnanguid 
«töö hinne «rahuldav»», «töötati rahuldavalt», «töödistsipliin rahuldav» 
(Vastseliina sovhoos, Vara sovhoos, kolhoos «Oktoobri Lipp»). On aga 
ka täiesti negatiivseid iseloomustusi. Nii kirjutatakse Puka sovhoosist: 
«Majand jäi rahanduse ja krediidi eriala III kursuse üliõpilastega täies
ti rahule, kuid tõsiselt jättis soovida sama osakonna II kursuse (vene 
õppekeelega) suhtumine töösse.»

Hellenurme kolhoosis tegid majandusteaduskonna IV kursuse üliõpi
lased 80 tööpäeva (644 töötundi) ning töötasid hästi. Majand tänab 
tehtu eest. Sovhoos «Kommunist» märgib: «Põhiline osa üliõpilastest 
sai aru käesoleva aasta erakorralisusest ning tegi tööd korralikult. 
Üldine hinnang tööle «rahuldav».» Nii hinnati ajalooteaduskonna II kur
suse üliõpilaste tööd. Nimetatud majand ei teinud kõike, et töö kulgeks 
tempokalt, soovida jättis suhtumine üliõpilastesse.

Tsiteerimata kõiki kirju võib kokkuvõtlikult märkida, et kõrvuti hea 
ja tubli töö tegijatega oli rida üliõpilasi, kelle töödistsipliin ja suhtu
mine ei tee ülikoolile au. Psühholoogia eriala esmakursuslane Peep 
Poopuu peksis traktoristi (Puhja sovhoos), sest too sõitnud põllul tema 
kilekotist üle. Üliõpilast on karistatud valju noomitusega. Inetult käi
tus grupp kehakultuuriteaduskonna üliõpilasi, kes sõitis tööle peahoone 
eest, aga juba keskväljakul peatati autobuss ning osa lahkus, ülejää
nud läksid ära enne põllule jõudmist. Kommentaarid on vist liigsed.

Alati ei tulnud oma ülesannetega toime ka majandid. Tööjõudu ei 
kasutatud ära täielikult, tõsiselt jättis soovida suhtumine, ei loodud 
normaalseid olmetingimusi jne. Soe vesi puudus kogu tööperioodi väl
tel «Kalevi» kolhoosis, Tõrva sovhoosis, Valga sovhoosis, Ljahhovi-nim. 
kolhoosis. Voodipesu ei vahetatud Sassi-nm. sovhoosis, ainult suppi 
pakuti kogu aeg Härma-nim. kolhoosis. Tööle viidi lahtise veoautoga, 
kus polnud pinkegi, Saverna kolhoosis; vihmase ilma puhul ei organi
seeritud mingit tööd «Avangardi» kolhoosis. Väike oli töötasu ka pare
matel põldudel (päevas 2—3 rubla) «Kommunisti» sovhoosis, keskmi
seks päeva^töötasuks oli 2 rubla 56 kopikat Puka sovhoosis, kusjuures 
kõigi majandite keskmine moodustas 5 rubla ning parimates maksti 
120— 150 rubla töökuu eest. Osa majandeid andis tasuta toidu ning 
hoolitses igati oma abiliste eest. Mõni majand hindas abi kui täiesti 
muidu antud tööjõudu. Kõike eeltoodut arvestades tekitas see kibestu- 
musi ja nördimust nii üliõpilastes kui õppejõududes ning üiikooli juht
konnas. Informatsioon nendest faktidest on edasi antud vastavatele 
ametkondadele.

Ootamatult suureks paisus septembri lõpul tööde ümberorganiseeri- 
mise ajal arstitõendiga üliõpilaste arv. Näiteks 27. septembril oli arsti
teaduskonnas 340, filoloogiateaduskonnas 153, ajalooteaduskonnas 71 
tõendiga üliõpilast. Need arvud ei vähenenud, pigem vastupidi, sageli 
haigestus ka neid üliõpilasi, kes põllul töö asid. Tõsiseks probleemiks 
olid need üliõpilased, kelle kohta dekanaadid märkisid «andmed puu
duvad» (näiteks arstiteaduskonnas 89, filoloogiateaduskonnas 35, aja
looteaduskonnas 14 jne., kokku oli 27. septembril neid 245). Omajagu 
segadust tekitas ka EÜE Keskstaabi liig hiline informatsioon töösuve 
osalisest pikendamisest.

Raske on välja tuua, kes töötas kõige paremini, kelle osas puudu
jäägid suuremad. Informatsiooni ei ole igalt poolt võrdsel tasemel, and
med on mõneti erinevad. Pingeritta seadmine polegi hädavajalik, sest 
töö, mis tehti, iseloomustab nagunii igaüht. Aastate vältel on kujunenud 
nii, et teaduskonnad saadavad oma üliõpilasi samadesse rajoonidesse: 
arstid Põlvasse, ajaloolased Valka, filoloogid Jõgevale, juristid Rak- 
vcresse ja Valka, matemaatikud, füüsikud-keemikud Tartusse jne. Ot
sene side majanditega luuakse siiski alles augustikuu viimastel päe
vadel, sest varem ei saa planeerimisega valmis põllumajandusvalitsu- 
sedki.

Üldse töötati umbes 70 000 inimtööpäeva, neist 60 000 kartulipõllul, 
ülejäänud õunte korjamisel ja mujal. Kui eksperimendi korras võtta 
keskmiseks päevanormiks viis vakka kartuleid inimese kohta (olemas
olevail andmeil 2—25), siis koguti 15 000 000 kg mugulaid, mis annaks 
Tartu-suurusele linnale (100 000 elanikku) peaaegu 3 aasta normi!

Lõpetuseks tahan mainida EKP Tartu Linna-, Tartu Rajooni-, Valga 
Rajooni-, Põlva Rajooni-, Võru Rajoonikomitee ning RSN täitevkomi
teede au- ja tänukirju.

Ülikooli põllutööde abistamise staap tänab kõiki dekaane, prodekaane, 
ühiskondlike organisatsioonide aktiviste, õppejõude ja teenistujaid ning 
üliõpilasi, kelle abiga tänavune saak kokku sai.

MATI SALUNDI, 
õppeosakonna juhataja

ü u ts
Kaugel mustade songitud vagu

de taga paistsid Võrumaa ümarad 
mäed. Ruts arvas, et see on juba 
Lätimaa. Mulle oli see üsna üks
kõik, aga see meeldis mulle, et 
Ruts nii arvas. Tore oli kohata val
latut mõttesädet seal, keset ääre
tut kartulimaad, kus on vaid muld, 
kartulid ja pealetükkiv traktor sel
ja taga. Lausa erutav oli see mõ
te, et kaugel silmapiiril on juba 
Lätimaa. Tõeliselt ilusaks tegi sel
le mõtte aga Rutsi lapsehääl, mis 
oleks nagu öelnud: cMa olen luge
nud, et seal on Lätimaa.»

Ega see rootoriga masin hinge
tõmbamiseks aega annagi: tuleb ja 
loobib põllu jälle kartulit täis. Kui 
on suur kartul, saab korvi ruttu 
täis ja vaka ka, aga vahel on kar
tulid nagu jõhvikad ja maa on 
neist vcüge. õhtuks on selg kohe 
päris haige. Saksa rippriisladega 
masin on aeglasem, võtab kaks va
gu korraga lahti ja paneb kartulid

ilusti üksteise kõrvale maha. Nii 
saab kiiremini üles korjata ja siis 
jääb meil aega ka selga puhata. Ma 
laotan oma «telogreika» maha, et 
saaksime seal istuda ja selga kasti 
najale toetada. Hea on niimoodi is
tuda ja mõelda: «Näe, meil ka hing 
sees.»

Ruts on meie kõige väiksem tüd
ruk. Ma kutsun teda vahel <rpisike
seks.», aga see talle ei meeldi, sest 
nii rääkivat vaid uulitsapoisid. Kui 
ma aga tema käest midagi küsin: 
<xEks ju, pisike?», siis vastab ta 
alati: «Ähäh, on ju.»

Kartulit on Rutsiga hea korjata, 
sest vaatamata sellele, et ta väike 
on, on ta väga nobe. Kui ma tema
le seda ütlen, kiidab tema mind ka. 
Kahekesi jõuame oma maa rutem 
ära korjata, siis on meil jälle hea 
olla.

Kord käisime kokatädi juures 
talgutel. Kahe tunniga saime nii
sama patju kartulit, kui kahe päe
vaga kolhoosi põllu pealt. Ilus suur 
kartul oli.

Kui meid bussiga koju sõidutati, 
laulsime kogu tee. Mina istusin 
Rutsi kõrval ja mul oli lõbus tuju.

Võtsin ühe käega Rutsil ümbert 
kinni ja surusin teda enda vastu.
Tema ütles, et see olla ebaviisakas.

*

Luunjas oli tõeliselt ilus kartul.
Maa oli küll märg, aga kartulit oli 
palju. Kaks rootoriga traktorit 
pandi käima, nii et tööpäev kuju
nes päris karmiks. Brigadir oli aga 
mõistlik mees ja tegi selgeks, et 
peab pingutama. Ja ega linnamees- 
ki nuriseda saanud — õhtuks sain 
viis rutsi. *

* \

Kohvikus pidasin küll üliviisakat 
distantsi, kuid sellele vaa:amata 
õnnestus mul Rutsi suust kuulda, 
et Kulnoga on tal meeldiv kä.a, 
Matiga tore vestelda, Peetrist saab 
tema aru, Teo mõistab teda... tei
sed nimed olid mulle võõrad. Mi
nuga olevat hea olla. Ma arvasin 
vastu, et mul oleks tõepoolest hea 
olla, kui tema Novgorodis oleks, 
aga kõrvu jäi hele lapsehääl: «•Ma 
olen lugenud, et seal on Lätimaa.»

DIN SKOL

Läbi tuule, vee ja kartulivagude 
said 1978. aasta «rebastest» kuue 
sambaga koolitare õpilased. Per
aspera ad astral

Raamatukogutööl
Tänavune erakordne sügis tõi ka 

ülikooli raamatukogusse erakordselt 
suure abiväe: ajavahemikus 4. sep
tembrist 13. oktoobrini oli tööl ühte
kokku 144 üliõpilast, kes ühel või 
teisel põhjusel ei saanud abiks olla 
põllutöödel. See ei olnud n.-ö. püsiv 
kaader. Mõni üliõpilane töötas siin 
ainult päeva või paar, üksikud kogu 
eelnimetatud aja, enamik kahe nä
dala ringis. Seetõttu oli raamatu- 
kogurahval küllalt tegu üliõpilaste 
operatiivse töölerakendamisega. 
Kuid toime tuldi. Ja ära tehti hulk 
tööd. Tudengid puhastasid, korras- 
tasid ja paigutasid ümber raamatu
fonde, võtsid osa kataloogi-, biblio
graafia- ja infotööst ning tegid mit
meid abitöid. Tänuväärt on võõrfilo
loogide töö inglise ja saksakeelsete 
raamatukogunduslike artiklite tõlki
misel eesti keelde.

Asjaliku töössesuhtumise ja tubli 
töö eest tänab raamatukogu eriti 
järgmisi üliõpilasi: Reet Laanistot, 
Ülle Jaaksoni ja Inga Lõhmust aja
looteaduskonnast, Mare Jõemetsa ja 
Ruth Aguraiujat bioloogia-geograa- 
fiateaduskonnast, Hannes Voolmat, 
Silva Pastakut, Margit Oja, Mae 
Vapperit, Lya Olli ja Irma Kirpu 
filoloogiateaduskonnast, Ester Kaid- 
rot ja Ilme Liblikat füüsika-keemia- 
teaduskonnast, Maie Kallamit, Tiia 
Tammesalu ja Kaja Orrot majan
dusteaduskonnast ning Ethel Am- 
järve, Liidia Noolt, Eve Tolki, Ka
lev Zimmermanni, Elmar Seppa ja 
Elle Kauri õigusteaduskonnast.

URVE TÕNNOV

Vagude vahel ukerdades ja mugulaid otsides igatsesid loenguid, se
minare, raamatuid. Võib-olla alles põllul hoomasid põllumehe töö ränk- 
raskust. Siiski pidasid vastu.

ÜLAR LOOLAIU fotod

Võrtsjärve
ääres

Füüsikaosakonna I kursuse esi
mene rühm saadeti Võrtsjärve lähe
dusse abistamaks Lenini-nimelist 
näidissovhoosi. Kahekümne päeva 
jooksul tuli abstraktsete asjade ase
mel tegelda millegi hoopis käega- 
katsutavamaga. Kõik said selle va
jalikkusest aru ja tegid tööd korra
likult, ikka meie igapäevase leiva
kõrvase (s. t. kartuli) nimel.

Kuidas töö, nõnda ka palk. See 
tuli keskmiselt 100 rubla. Kui juur
de lisada, et elukohaks oli järveäär
ne suvila kamina ja hädapärase 
lauatenniselauaga, viimasel nädalal 
koguni televiisoriga, on rahulolu 
raske varjata. Rahule jäi ka sov
hoosi juhtkond. Seda ütles meile 
peaagronoom Ülo Läänemets, kui ta 
saatis meid Tartusse tagasi põhi
tööle.

JAAN SALM, 
vanemõpetaja



ткм доип
Erinevalt viktoriinidest, kus kõi

gile küsimustele tuleb vastata 
peast, toimub TRÜ Teadusraama
tukogu lugemissaalis Toomel 24. 
novembril kell 16 informiin, kus 
võisteldakse informatsiooni otsimi
se osavuses. Infoallikateks, mida 
võistlejatel on vaja tunda, on TRU 
TR kataloogid, üldised teatmeteo
sed ja bibliograafianirtiestikud 
ning TRÜ bibliograafia aastaraa
matud, samuti tuleb osata leida 
vajalik artikkel Lenini kogutud 
teostest. Kõiki neid allikaid tut
vustatakse I kursusel sissejuhatu
ses erialasse, ja kes on õppustel

käinud, võivad julgesti osavõtuks 
registreeruda. Selleks tuleb moo
dustada kolmeliikmelised võistkon
nad teaduskonna, kursuse või rüh
ma esindajatest, soovi korral ka se
gavõistkonnad. Võistkonnad regist
reerida TRÜ TR bibliograafiaosa
konnas Toomel 23. novembriks (ku
ni k. 17-ni) või telefonil 341-21/678. 
Erandjuhul saab registreeruda ka 
enne võistluse algust.

Võitjatele on auhinnaks koman
deeringud mõnele ÜTÜ konverent
sile NSVL Euroopa-osas omal va
likul, teistele aga raamatud.

Sisseelamiseks võistlusesse ja 
eeltreeninguks on kasulik osa võt
ta nn. suure ringi võistlusest, vas
tates alljärgnevatele küsimustele. 
Vastused esitada 22. novembriks 
k. 12 Toome raamatukogu lugemis
saali. Suure ringi võitjaid ootavad 
samad auhinnad mis võistkondigi. 
Autasustamine toimub võistkonda
de võistlusel.

Lisaks kirjalikele küsimustele tu
leb võistkondade informiinil vasta
ta ka peast, valides antud 4 vastu
sevariandist arvatava õige, ja esi
neda paariminutilise ettekandega 
antud teemal ülikooli või raamatu
kogu ajaloost või tänapäevast.

Võistlus on toimunud juba 1966. 
aastast alates igal sügisel ja leid

nud endale palju sõpru. Loodame кя 
seekord näha nii endisi osavõtjai 
kui ka uusi võistkondi esmakursus 
laste hulgast.

LAINE KILK,
bibliograafiaosakonna

juhataja

Suure ringi 
küsimused

1. Mülal toimus «Must sõda» ja kusi
2. Kes võitis 1968. aasta XIX olümpia 

mängudel mitmevõistluse naiste 
sportvõimlemises?

3. Kui lai on Saadjärv?
4. Kes kirjutas 1973. aasta alguses ar 

tikli Katrin Karismast ja  kus see 
avaldati?

5. Milline Vladislav Vancura romaar 
ilmus eesli keeles 1975. aastal?

6. Mida tähendab venekeelne lühend 
ЯИПИ?

7. Millises töös mainib Lenin V. Maja- 
kovski luuletust «Istungite palavik»:

8. Mitu teaduste doktorit oli TRÜ ma
temaatikateaduskonnas 1977. aasta 
ja kes nad on?

9. Kuuekümnendate aastate lõpus kä 
sitles üks üIivooli majandusfead 
lastest oma artiklis moe ja kasumi 
küsimusi. Leidke see artikkel!

10. Millal ja kus on sündinud Poo^r 
kardinal Wojtyla ning millise kõrge
ma õppeasutuse ta on lõpetanud?

NB! Iga küsimuse puhul ärge unustage 
märkimast ka täpset allikat, kus4 
vastuse leidsite.

Kuulati

IMRE

SIILI

4.—8, novembrini toimus disko
kavade konkurss-festivai, mis oli 
pühendatud ÜLKNÜ 60. aastapäe
vale.

ELKNÜ TRÜ komitee asesekretär 
Aili Pikat: «Diskobuum kestab meil 
vabariigis juba keskeltläbi viis aas
tat ja selle ajaga on disko endale 
loonud juba oma stambid. On vaja 
korraldada üritusi, kus diskorid 
saaksid üksteist võrrelda ja ükstei
sega võistelda. Ausalt öeldes, ega 
me eriti palju ei teagi naaber kõrg
koolide diskoelust. Need olidki eel
dused selle konkurss-festivali kor
raldamiseks. Et see festival oli esi
mene omataoliste hulgas, olid ka 
probleemid uuepoolsed (esimene va
sikas aia taha siiski ei läinud). Oli-

Maadlus
Juba kümnendat korda selgitati_ möö

dunud nädalavahetusel EPA võimlas 
Georg HackenschmidtI mälestusvõistlus- 
te parimad klassikalises maadluses. 
Neljal võistluspäeval käis jõudu mõõt
mas ligi 160 matimeest üheksast liidu
vabariigist ja  nende seas ka kümme
kond TRÜ maadlejat. Võistluste korral
dus oli ladus nagu üleliidulisele turnii
rile kohane. Igati hästi esinesid selles 
suurkonkurentsls ka TRÜ üliõpilased.

Kõige parema individuaalse koha või
tis meie maadiejaist KKT II k. üliõpila
ne Jaan Kannes II kergekeskkaalus, kus 
võistlust alustas 28 sportlast. Maadel
nud 8 ringi, saavutas Jaan 5 võitu 
oma vastaste üle ja lõpetas oma esi
mese üleliidulise suurproovi auhinnalise 
I I I  kohaga. Võidetud koht on väga tub
liks saavutuseks noormehele, kes tunneb 
ennast kindlalt ka vabamaadluses, ja 
lubab oodata temalt edaspidigi häid tu
lemusi maadlusmatil. Samas kehakaalus 
võistles meilt veel 2 noormeest KKT II 
kursuselt — Benno Kannela tuli tuge
vas konkurentsis 9. kohale ja Arvo Pat- 
tak 13. kohale. A. Pattak saavutas see
juures väga hinnatava võidu Moskva 
meistersportlase A. Demjohhini ü!e. 
Kõrgemale kohale tulla ei võimaldanud 
tal 4. ringis saadud tõsine vigastus.

TRÜ maadleiatest paremuselt teisele 
kohale tuli KKT I k. üliõpilane Urho 
Juronen, kes 3 võiduga meistersportlase 
kandidaatide üfe sai 4. koha ja täitis 
ka ise ühtlasi NSV Liidu meistersport
lase kandidaadi nõuded. Samaga sai 
hakkama ka G. Lurichi nimelise stipen
diumi saaja Vahur Ööpik (KKT IV k.), 
kes II keskkaalus võitis tubli 5. koha. 
Konkurentsitult võitis selles kehakaalus 
individuaalprogrammi alusel KKT I 
kursusel õppiv 1978. aasta NSV Liidu 
meister klassikalises maadluses Avo Tai
pas, kes saabus alles hiliufi esikohaga 
rahvusvaheliselt turniirilt Türgis.

Koha esikümnes said oma kehakaalu
des veel P. Laaslk (spm. II k.) ja
H. Kai vi (KKT II I  k.). Kui esimesena 
märgitu 7. kohta võib pidada tema jaoks 
tagasihoidlikuks, siis H. Kalvi 9. koht

Viis 
päeva 

muusikat
«Meie diskorid 

istuvad nähtamatus 
kohas, publik näeb 
vaid programmi, 
ütles Taškendi TKI 
diskoklubi presi
dent D. Mirzaulu- 
kova.
E. Veidemanni foto

me rahul, et kutsututest saabusid 
pooled. Kurb oli ainult see, et meie 
lähimad naabrid TPI ja TPedI ei 
tulnud festivalist osa võtma. Loode
tavasti on nad järgmisel aastal 
agaramad.»

Diskokavade konkurss-festivai 
koosnes kahest osast. Esiteks tuli 
esitada tervikliku sisuga kohustus
lik kava (kestusega 30—40 minutit). 
Teiseks oli osavõtjatel vaja valmis
tuda 3—4 tundi kestvaks vabaka
vaks (soovitav tantsudisko, kuid 
võis olla ka mõnele ansamblile pü
hendatud kuulamisõhtu vms.). 
TRÜ diskorite klubi president Raul 
Vatsar: «Iga asja saab venitada 
lõpmatuseni ja limiteerimata aeg 
oleks olnud vesi üleotsa-tegemise

27 võistleja hulgas on noormehe viima
se aja parim sportlik saavutus.

Samaaegselt G. HackenschmidtI mä- 
lestusvõistlustega toimusid Tallinnas 
Eesti NSV 1978. aasta meistrivõistlused 
džuudos, kus TRÜ üliõpilased saavuta
sid kaks Eesti NSV meistritiitlit. Järje
kordse meistrinimetuse võitis Aavo Põh
jala (KKT IV k.) kehakaalus kuni 86 kg 
ja  esmakordselt jõudis nii kaugele te
ma kursusekaaslane Margus Käärik ke
hakaalus kuni 71 kg. Auhinnalise II 
koha saavutas meie tatamimeestest Ur
mas Moggom (KKT IV k.) ia I I I  koha 
võitsid Ando Pehme (KKT II !  k.) ning 
Andres Põhjala (KKT II k.). Veljo Ipits. 
(maj. IJ k.) jä i oma kehakaalus jagama
5.—6. kohta.

TÖNU SIKKUT, 
raskejõustiku ja veespordi kateedri 

õpetaja

Ujumine
Teaduskondadevahelise sparta

kiaadi ujumisvõistlused peetakse 
Tähtvere ujulas järgmiselt.

Üliõpilastele: 4. dets. kell 19.15 
kõik teaduskonnad. Kavas: 100 m 
rinnuli, 100 m vabalt. 5. dets. kell 
18.45 kõik teaduskonnad. Kavas 
100 m selili, 4x50 m vabalt teate
ujumine.

õppejõududele-teenistujatele: 6. 
dets. kell 19.15 füüsika-keemia, filo
loogia, matemaatika, biol.-geogr. 
teaduskond ja ühiskonnateaduste 
kateedrid. 7. dets. kell 18.45 arsti- 
tead., KKT, õigustead., ajaloo- ja 
majandustead. ning kõik TRÜ all
asutused.

Võistkonnad võivad välja panna 
piiramatult mõlemast soost indivi- 
duaalvõistlejaid ja teateujumise 
võistkondi. Iga osavõtja võib star
tida kõigil kavas olevatel aladel ja 
teateujumises.

veskile. 30—40 minutit on aga just 
niisugune aeg, mis nõuab diskorilt 
kava kindlat läbimõtlemist ja iga 
asja omale kohale panemist. Loomu
likult panime rohkem rõhku kohus
tusliku kava hindamisele.»

4. novembri õhtutundidel toimu
nud pressikonverentsil selgus, et 
külalisi oli saabunud Kaliningradist, 
Šiauliaist, Taškendist ja Odessast. 
Kiievist olid kohale jõudnud vaatle
jad (nii nad ennast nimetasid). 
Eesti kõrgkoolide rohket diskoripe- 
ret esindasid ainult kaks paari 
(TRÜ-st ja EPA-st). Kõikide hili
nemiste, loobumiste, äraütlemiste ja 
lausa vaikimiste kiuste said disko- 
helid siiski oma hääled sisse ja võ
lusid (või panid ka pead vanguta
ma) nii žüriid kui ka tantsupubli- 
kut TRÜ klubis ja uues kohvikus. 
Kohustuslikud programmid, mis esi
tati kinnisele auditooriumile, sead
sid silm silma vastu diskori(d) ia 
žürii, kuhu kuulusid MARGUS 
LUKK Tallinna Kunstilise Isetege
vuse Ma'ast, TRU klubi juhataia 
HEINO VARIKU ia AILI PIKAT 
ning RAUL VATSAR.

VÕITJAD

Diskokavade konkurss-festivali 
laureaatideks tunnistati ALEKSAN
DER VIN1BERG ja Jaak UNGER- 
SON EPA-st (peaauhind), KALI
NINGRADI KMII DISKOKLUBI, 
VALEV LILLIPUU ja OLEV ULP 
TRÜ-st, Šiauliai «Quadro». Edasi 
märgiti ära Taškendi TKI diskoklu
bi kohustuslikku kava ja Odessa 
Toiduainetetööstuse Instituudi tant- 
sudiskot.

(Järgneb)

VAHUR H. KALMRE

Ujulasse pääseb 20 minutit enne 
võistluste algust sellekohase arsti
loa ettenäitamisel. Oma osavõtusoo
vi esitab iga võistleja ise vahetult 
enne võistluste algust vastava raja 
vanemkohtunikule. Soojendusuju- 
mine algab iga päev 15 min. enne 
võistluste algust.

HEINO LAIDRE,
raskejõustiku ja veespordi 

kateedri vanemõpetaja

Kultuurinõukogu
Teaduskondade komsomolibüroo- 

de kultuuritöö tegijad! Kultuuri
nõukogu esimene koosolek on es
maspäeval, 20. novembril kell 20 
klubis.

24. oktoobril kuulati NAK-is Imre Siili sooloõhtut. Küllap oli autori 
nimi «Krapist» ning «Edasi» ja «TRÜ» kirjandusvõistluste auhinna- 
tööde alt mitmetele tuttav. Üllatas, et kuuldepilt ta lüürilisest kujun
dist rikkale proosale nii palju juurde andis. See lubab mõndagi ooda
ta ka klubi näiteringi töös olevalt Siili-mängult.

Tunnisest kavast mõjusid teravamini kaks sel aastal va'minud 
juttu, mis järgnenud arutelul ka enam väitlust põhjustasid. Ehk jääb 
ennatlikuks püüda trükis arvustada seal seni ava'.damata as:u, kuid 
mulle tundub, et neis («Mingist imest» ja «Nature morte») võib tabada 
teatavat murdekohta autori loomingus. Endiselt iseloomustab jutte 
välise pinge täielik eiramine, inimeste vahel juhtuva looritatus. Lause 
on endiselt raske; täis visuaalsust, paiguti impressionistlikku kirjel
dust, kus loetelu rühmiti toonitatakse üht või teist meeleoluvarjundit. 
Sisekõne sisuks on enamasti («Miks?», «Mingisi imest») lüüriline 
meenutus (oma läbiviiduse totaalsuses toob see meelde, kummaline 
küll, «Tõe ja õiguse» lavastusprintsiibi).

«Nature morte’s» saavutab mälestus-mäletamine peaaegu iseseisva 
tegelase õigused. Kuid seal on juba tagasivaateid ja tajundeid mitte 
üksnes sisekõnes, vaid dialoogiski. Siin on teose toimumishetk veni
tatud pikaks kollaseks sarvesaiataignaks. Kui varem nägi Siil inimest 
läbi asjade-esemete-värvuste, siis nüüd näeb ta inimesi kõnelemas sel
lest, kuidas nad vaatavad asju-esemeid-värve ja alles selle kaudu neid 
endid. «Nature morte» rõhutatud venivus sisendab puändiootust, kus 
senised seosed tõstetakse uuele astmele, lugeja ,seataks «konkreetse 
kuid suure» küsimuse ette. Seda ei juhtu. Samasse unisusse loodud 
loodus sumbubki. Ja nii on, arvan, ka suure vaikeluga.

KAJAR PRUUL

»9Lutikas” ja
„Kaspar”

Tartu linnas on Kalevi tänav, 
seal noortemaja «Sõprus», kus 
nooruse vaim oma esimesi võrseid 
kasvatab. «Sõpruse» räästa all ko
gub jõudu teatristuudio (endise 
üliõpilastrupi baasil). Trupp püüab 
lavale tuua s/zore>-etendust Maja- 
kovski «Lutika» ja Handke «Kas- 
pari» ainetel. Etendust lavastab T. 
Luts. Ta on tõsiselt huvitatud teat
ristuudio uutest liikmetest. Tuleva
si kaasvõistlejaid ootame läbirääki
mistele esmaspäeval, 20. novembril j 
kell 18 noortemajas «Sõprus».

Pühapäev tervisele
Järjekordne tervisepühapäevak 

toimub 26. novembril kell 10.30 
Nooruse tn. 9. Tegevust jätkub kõi
gile õppejõududele-teenistujatele ja 
nende perekonnaliikmetele nii vabas 
õhus kui saalis.

Majandusteaduskonna
spordinõukogu

ENERGIASÜST
«Mürtsub trumm ja pillid hüüa

vad, «Kuldne Trio» alustab...» 
laulsid Mihkel, Mati ja Jüri. (Loe 
ka 1977. aasta «Noorust» nr. 7, kui 
tahad neist natuke rohkem teada.) 
Kavas olid mitmete rahvaste rah
valikud ja rahvalaulud.

Lavalt tuli siiras tahtmine vei
derdada. Seda eesmärki teenisid 
riietus (põlvpüksid, eri värvi sukad, 
pikk hõlst, läikivad «kurikad») ja 
maneerid (ülisügavad tundelised 
kummardused, tegutsemine vasta
valt esitatu sisule). Enamiku lau
lude sisuks aga oligi tundeline õh
kamine. See võimaldas teksti hästi 
«välja mängida».

Sentiment aalmuusika rõhutatult 
tundeline esitus lubab arvata, et 
trio liikmed pilavad seda tüüpi 
muusika kultust.

«Kuldne Trio» jääb meelde kui 
grupp, kes esitab sentimentaalset 
ja rahvalikku muusikat tänapäe
vaste lisanditega. Oma dünaami
lises esinemises pakuvad kolm 
meest lisaks lauludele nii palju 
teatraalset tegevust, et kogu kont
sert muutub suureks näitemänguks. 
Seda kõike on aga tehtud mõõdu
tundega. Kordagi ei tundunud esi
tatu sisutühja ja mõttetu korne- 
jandina.

«Kuldse Trio» pakutu langes 
vastuvõtlikku pinda. Saalis isfu- 
jad läksid esinejatega kaasa. Lõ
puks plaksutasid kuulajad mitu 
lisapalagi välja.

Kes 27. oktoobri õhtul klubis ei 
olnud, jäi ilma elamusest, mis 
laadis osasaanuid energiasüstiga.

REET RIHVK

Venia legendi
Vene keele metoodika kateedri 

dots. kt. Tooni Kasesalu venia le
gendi loeng teemal «Monoloogkõne 
oskuste kujunemine» toimub 28. no
vembril kell 12— 14 peahoone aud. 
228.

Prof. AGO KÜNNAP, 
filoloogiateaduskonna 

dekaan

Esmaspäeval, 20. novembril kell 
16.15 esineb peahoone aud. 228 
dotsendikutse saamiseks riigi ja 
õiguse ajaloo kateedri dotsendi kt, 
Advig Kiris avaliku loenguga «õ i
gusliku reguleerimise mehhanismi 
teooria küsimusi.»

Dots. HENGO KINGS, 
õigusteaduskonna dekaan

Kriitikaseminar
Noorte kriitikute järjekordne õp

pus toimub 21. ja 22. novembril 
kell 19 «Vanemuises».

Kas Sina oled oma parimad nal
jad juba paberile pannud. Satiiri- ja 
huumorivõistlus «TUHUU!» (vt. 
eelmisest lehest) ja suured auhin
nad ootavad.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарт* 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. ÜiikQoü 17 19. 111. Üksiknumbri! 
hind 2 kop. Tellim. nr. 5042. MB-0588!-
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Reedet, e ^ s e p l j ^ ^ .

aastal»« 

*

«Viigem TRÜ eesrindlikumate nõukogude ülikoolide hulka.» Nii 
alustas oma tervitust ajalehe «TRÜs esimeses numbris 22. novembril 
1948. aastal EK(b)P Keskkomitee sekretär N. Karotamm.

Alljärgnevalt toome ära väljavõtte EK(b)P Tartu Linna Komitee 
sekretäri E. Brandti tervitusest «Tähelepanuvääriv sündmus».

«Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei Tartu Linna Komitee 
saadab TRÜ häälekandjale tema esimese numbri ilmumise puhul 
bolševistliku tervituse.

Kuna ülikoolil on kogu tema enam kui 300-aastase ajaloo väl
tel puudunud oma ajaleht, siis viimase Ilmumahakkamine nõukogude 
võimu tingimustes on kahtlematult tähelepanuvääriv, suure poliitilise 
ja kultuurilise tähtsusega sündmus.

EK(b)P Tartu Linna Komitee soovib, et ülikooli häälekandja looks 
oma esimesest numbrist peale tiheda sideme üliõpilaste ja õppejõudu
dega ning tugevdaks seda pidevalt, et ta võitleks energiliselt nõu
kogude eesrindliku teaduse arengu, üliõpilaste kõrge õppeedukuse eest, 
kogu ülikooli kollektiivi kasvatamise eest nõukogude patriotismi vai
mus . . .

EK(b)P Tartu Linna Komitee nime! avaldan kindlat veendumust, 
et ajaleht «Tartu Riiklik Ülikool» tuleb toime nende ülesannetega, mis 
partei ja valitsus asetavad meie ajakirjanduse ette ajajärgul, mi! 
kõik teed viivad kommunismile».

Kolmapäevane tööhommik algas telefonihelinaga. Jõudu ja jaksu 
soovis haldusprorektor A. Otstavel. ikkagi lehe juubelipäev — 22. no
vember. Ja samas saime kohe ka mõned ettepanekud, kuidas võiks ühis
elamute olukorda lehes kajastada, kuidas majandusosakond selles osas 
abistada saab. Nii et kolmapäev oli toimetuserahvale üks tavaline tõ
sine tööpäev, tõsi küll, sisseastujaid ja helistamisi oli enam. Täname 
kõiki abilisi, neid, kes hea sõna ja uudisega meid aeg-ajalt toetavad, 
neid, keda juge ja nimepidi tunneb leheveergudelt. On aga hulk luge
jale päris täpselt teadmata abimehi, kelleta toimetus üksipäini hakkama 
ei saaks.

ühiskondlikus korras harivad kirjatükkJjde keelt eesti keele kateedri 
õppejõud dotsent Ellen Uuspõld, vanemõpetaja Asta Veski ja dotsent 
Reet Kasik. On toimetusepoolne töö tehtud, lähevad materjalid H. Hei
demanni nim. trükikoja tsinkograafide, ladujate, küljendajate, korrek
torite ja trükkijate kätte. Suur tänu vastutulelikkuse eest, sest juhtub 
sedagi, et mõni lugu veel neljapäeva hommikul ladumisele jõuab (kui 
juba küljendamine käib) või mõni foto pärast teisi klišeerimist vajab. 
Oleme trükikojalt alati abi leidnud. Alles siis, kui ülikooli garaaži auto
juhid iehepakid peahoone ette on sõidutanud, on jälle üks ajalehenum
ber lõplikult valmis. Toimetuse mõneliikmeline pere tänab l^olleegiumi- 
liikmeid professor Juhan Peeglit, dotsent Jüri Anti, Tullio Ilometsa ja 
Eugen Tallmeistrit nõu ja abi eest. Asjatundlikke soovitusi ja prakti
list abi oleme alati saanud komsomoli- ja parteikomiteelt. Toimetuse 
sooviks on, et koostöö oma ajalehe lugejaga veelgi tihedam oleks.

Uskumatu on see küll, et sellest 
juba kolm aastakümmet möödas on. 
Ometigi on see nõnda — allakirju
tanu oli siis veel teise kursuse eesti 
filoloog ja ise algaja ajakirianik 
«Postimehe» to'metuses, kui ilmus 
esimene pisuke neljaleheküljeline 
«Tartu Riiklik Ülikool». Mäletan, 
kuidas tollane juuraüliõpilane Olaf 
Utt, lehe tegelik toimetaja, tollal 
tihtipeale ülikooli koridori kaudu 
trükikotta lippas, värske revisioni- 
tõrnmis käes, prill tähtsalt läikimas. 
Ei ole neid aastaid lugenud, millal 
selle lehega ise hiljem seotud olen 
olnud. Puuda soola olen jõudnud 
küll koos hilisemate toimetaiate 
ning sekretäridega koos ära süüa. 
Ning kui palju praegusi nim-’kaid 
lehemehi on siin, just selle pisikese 
lehe man esmakordselt erutavat 
trükimustalõhna hinganud, maketti 
pusinud, trükikojas käinud, leh+i 
postivalmis pakkinud, ise kaastööd 
teinud. Sest see leht on meie žurna- 
listikaüliõpilastele olnud ka õppe- 
leheks. Sügav kummardus selle eesti 

Reedeti on peahoone ukse juures 
alati saginat ja elevust, ka tellimus
test pole puudu. See näitab, et sel
lelsamal pisikesel lehel on teenitud 
populaarsust. Tahaks, et see sagin 
oleks veelgi suurem, see tähendab, 
et leht oleks veelgi sisukam. Toime
tusel on alati häid plaane ja ideid, 
aga nende teokstegemine on ikkagi 
eelkõige meie eneste kätes ja peas. 
Palju rohkem oleks meil kaastööd

vaja teaduskondadest — üliõpilas
telt, õppejõududelt, teenistujatelt. 
On vaja informatsiooni, on vaja kõ
nelda probleemidest. Kriitikat on 
vähe, nalja on haruharva.

Nõnda siis — õnnitleme ja täna
me juubilari, aga sea’samas kääri
me käised uuteks töödeks, et tule
vane leht saaks palju parem. Aja- 
lehetööl pole ju lõppu, on ainult 
üks pidev edasiminrk nagu elul 
eneselgi. Tulge vaid kaasa!

JUHAN PEEGEL

Ühiskondlikel alustel ilmuva üli
kooli ajalehe tegemine nõudis palju 
ja andis palju — nõudis aega ja 
närvikulu, aga õpetas samal ajal 
tundma ilma ja inimesi, suurkooli 
ja siin toimuvat hoopis laiemini, kui 
seda nägid üksnes oma kateedri või 
teaduskonna kellatornist, õpetas 
tundma sõnakaid mehi, kelle sõna 
taga oli ka tegu, aga ka selliseid, 
kelle lubadused jooksid üksteise jä
rel tühja, õpetas hindama aega, ja 
seda mitte ainult tundide vaid ka 
minutitega mõõtes. Sest kui mater
jalid pidid tunni pärast olema trü
kikojas, esikülje maketis aga haigu
tas paraja suurusega auk, kuhu pla
neeritud kirjatükk oli mingil põh
jusel saabumata jäänud, siis tuli

paarikümne minutiga leida sobilik 
teema, ses vormida kirjutuseks, las'a 
masinal ümber lüüa ja veel kirja- 
soojana Kastani tänavale saafa.

Aga huvitav oli see aeg. Huvi
tav oil näha, kuidas käsikirjad muu
tusid tinasteks veergudeks, veerud 
raudse raami vahel leheküljeks, kui
das küljendaja lausa artisti osavu
sega kõrvaldas naaskli abil üle- 
määrased sõnad ja lausejupid, kui
das keelelised toimetajad otsisid in
nukalt keele- ja trükivigu ja kuidas 
nad teinekord ei jõudnud ära imes
tada, kuidas mõni lausa silmator
kav aps oli ometi kõigist kontrolli
dest mööda lipsanud ja lehte pää
senud. Kummalisel kombel kippusid 
vead läbi minema just pea’kirja- 
des — ju olid need siis sedavõrd 
silmatorkavalt kuiundatud, et viga 
ei osanud enam tähele panna.

Vastutaval toimetajal kulus ühe
le ajalehenumbrile — alates mater
jali planeerimisest ja lõpetades val
mis lehe lugemisega — keskelt läbi
10 täit töötundi. Aga aastas ilmus 
meie lehte 40 numbrit, seega igati 
soliidne ühiskondliku töö koormis. 
Tänu töö vaheldusrikkusele ja pide
vale suhtlemisele inimestega huvi
tav ja paljugi andev koormus.

Nii et kokkuvõttes — tore aeg 
o li. . .  nagu minevik ikka, kui seda 
piisava distantsi tagant vaatad.

HILLAR PALAMETS

Ma tahtsin nimelt, et lugeja 
ka mõtleks selle üle, mida ta loeb, 
mitte aga ei libistaks silmadega üle, 
võttes lihtsalt teadmiseks või unus
tades sealsamas. Tahtsin, et ajaleht 
aitaks tal oma ajas selgust tuua.

*

Tunnustust väärivad need, kelle 
loomus ja ind on võimaldanud neil 
tõusta tõeliste suler ü ü 11 i t e sei
susesse, kujuneda ajas kaasamõtle- 
jaiks ja -kõnelejaiks.

*

Iseloomulik, et mida rohkem me 
vahetame ideaali kõiksusliku mõõ
du täna ja praegu vaja mine
vate reeglite ja normide vastu, mida 
utoopilisemateks peame ütlemisi «nii 
võiks olla», «nii tahaks», mida sa
gedamini unustame end argiseikade 
rutiini, õigustades seda mingi «as

jadele realistliku lähenemise» sildi
ga, seda rahulolevamad oleme sel
lega, mida me loeme ja millest kir
jutame.

REIN VEIDEMANN

Ülikooli peahoonesse ja fehetolmeti^e ruumi on ikka nii tuttavlik 
ja kodune sisse astuda. Fuajees ja valvurikapis on veel endisest ajast 
tuttavad tädid, toimetuse trepp ja ruum ikka veel omased.

Toimetusetoas polegi nagu midagi olulist muutunud. Endiselt on 
seintel mõjukad ja ilmekad RÜL-i plakatid. Ühte kätt seminarka rohe
lised raamatukapid, teist toimetuse omad. Akna all laua peal läinud- 
reedese lehe patakas, mille tudengid peavad panderollideks pakkima 
ja ära saatma. Toimetajalaua kattepaberi värvi ja sorti ei saa 
tänagi aimata — sellel on lademes kaastööd, maketisedelid, lehekül
gede maketid, pahmakas pilte ja trükikoja saatelehed. Kõik on nii 
valusalt tu tta v ... On kolmapäev ja kell saab kaks. Varsti peaksid 
tulema käsikirju lugema Ellen Uuspõld ja Reet Kasik. Kella all vist 
tõmbab suitsu Juhan Peegel. Tol ajal, 1965— 1971, oli küll nii. Tead
mine, et maestro Peegel on majas, rahustas ja andis kindlustunde. 
Igasuguse mure ja küsimise puhul sai temalt toetava sõna, loomu
liku ja lihtsa väljapääsu. Veel tänagi «aitäh» talle selle eest.

Minu ajal kandsid uudiseid ja probleemmõtteid toimetusse kokku..«, 
Nagunii ei jõua ja ei tea enam kõiki täpselt üles lugeda. Aga nii
palju tagantjärele siiski — kõik, kes tulid, oli tõesti tublid, et näda- 
dast nädalasse ja aastast aastasse — kuni ülikooli lõpetamiseni, 
püüdsid o m a  jõudu mööda igas lehetoimetuse töös, sõnumeid ja 
artikleid kirjutades, fotoaparaadiga ringi käies ja tüütut tehnilist tööd 
tehes abiks olla. Tolleaegne pooleteistliikmeiine toimetus vajas tõhu
sat toetust hädasti.

Mis tekitas üliõpilasperes elevust neil aegadel? KVN, uudismaal 
käimine, üliõpilaspäevad, vaidlused homo faber'ist ja loengute poolt 
ning vastu, komsomolikonverehtsid ja aktiivilaagrid, omaloomingu- 
veerud ja «Visarjd».. .  Peaaegu igas lehes olid kindlalt sees ÜET, 
ÜTU, RSR-i ja RSK teated ja sõnumid.

Täna toimetab ja talitab siin ruumis Varje Sootak oma abilistega* 
Kõik minu läbielamused selles pisikeses toimetusetoas lubavad öeldat 
et töõ selle ajalehega, suhtlemine suure ja mitmekihilise ulikooli- 
perega karastab ja elukoolitab. ENE PUUSEMP

(Järg 2. lk.)

KÕIGI MAADE „  
PROLETAARLASED, ÜHINEGE!

EKP TRü komitee, TRü rektoraadi, ELKNü TRü komitee ja TRü ametiühingukomitee häälekandja
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KIITU JÄGÄ JÄLflL

«Kuhu kiirustad?» uurin minekule 
kibelevalt ülikoolikaaslaselt, arsti
teaduskonna 11 kursuse tudengilt 
Lea Paeojalt.

«Jälle sa unustad, et käin ju nais
kooris. Teist aastat Juba! Aga täna 
lähen esinema. Tule vaatama!»

Läksingi.
Sellest aktusest TRÜ aulas oli 

eelmisel reedel tulnud osa saa
ma suur hulk noori inimesi. Tore
daks kingituseks pidupäeva rahvus
vahelise üliõpilaspäeva puhul oli 
neile ja teistelegi tudengitele TRÜ

komsomoliorganisatsioonile osaks 
saanud tunnustus: Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi aukiri. Selle 
andis Madis Kalllonile öle ELKNÜ 
Keskkomitee esimene sekretär Ind
rek Tnomp (vt., vasakpoolset fotot).

TRÜ Akadeemiline Naiskoor oli 
Ш 1

kahe viimase aasta kontserttegevu- 
sega teeninud ELKNÜ Keskkomitee 
kirjandus- ja kunstipreemia lau
reaadi nimetuse. Tänuks tunnustuse 
eest kõlas naiskoorilt mitmehäälne 
«Me täname, täname, täname!», sel
lele järgnes veel valik laule koori

repertuaarist.
Nii saingi kiituse jagamisele jao

le. Aga ega seda muidu jagata, 
rõõmsalt õhetavad näod aktusesaa- 
lis kõnelesid ka väärilisest tööst.

MATI METSMA 
JÜRI LAANE fotod

30 a a sta t seda ajaleht©
(Algus 1. Ik.)

Mul el ole palju öelda. Kui ma 
lõpetasin töö ölikooll ajalehe toi
metuses, sulas aeg jälle tagasi 
öheks pangaks, mille kulumine on 
nähtamatu, kuld seda ähvarda
vam. Toimetusetöõl oli asi selgem, 
märgid märgatavamad. See, mil
lest eile veel oli mõtet kõnelda, el 
väärinud seda täna enam — hetk 
oli möödas. Kui teised lehed vari
sevad korra aastas, siis aja lehed 
-lausa iga päev ja nende va’ges 
siilus on selgesti näha seda leiva
noa välgatust, mis meile ̂  välja- 
mõõdetud jaost me oma silme all 
lõikab tänagi ühe villu.

Me olime head sõbrad, meie, le- 
hetegijad, ja tööpäeva hommik ala
ti võimaluste tund. Me käisime 
oma avastuskäike tundmatute, ja 
tuttavate käekirjade tihnlkuis, 
pöörasime kalendrllehti ja ütlesi
me üksteisele: kolmapäev läks, 
kahju kolmapäevast, veebruar 
läks, kahju veebruarist, nii ilus 
veebruar. See aeg on nüüd ajaloos 
ehk kadunud päevade muuseumis. 
Ma ei taha siin nimetada ühtki 
nime, see kutsuks nimetama küm
neid teisi, kes lähedased, Nejst 
inimestest liigub veel vaevalt mõni 
üksik toimetuse seinte vahel, mida
gi head aga jääb sinna alatiseks. 
Mäletan nendest päevadest hea ja 
kerge meelega üht: päevast päeva 
oli võimalus vestluse või käskkir
ja  kaudu tõdeda — igal sammul 
on neid, kes suudavad sinust 
enam, kelle valm lendab kõrgemi
ni, kelle süda on puhtam. Kes on 
alati võimelised astuma endiste 
asemele. Ja minust sai endine.

Need olid väga õnnelikud aas
tad.

ASTA PÕLDMÄE

Töötasin meie ajalehe juures kir
jandusliku kaastöölisena 1971. aasta 
sügisest 1973. aasta sügiseni. Vas
tutav toimetaja oli slls Hillar Pala
mets, toimetaja Asta Põldmäe. 
Koos tähistasime Oktoobrirevolut
siooni 55. aastapäeva, NSVL 50. 
aastapäeva ja lõpuks ka meie lehe 
enda 25. juubelit. Vaimne õhkkond 
toimetuses oli stimuleeriv ja kaas
tööliste hulgas o4 hulganisti ande
kaid inimesi — Mihkel Mutt, Martti 
Preem, Rein Veidemann, Rein San
der, Epp Tonka, Jüri Roosaare, 
Mart limmelas, et nimetada vaid 
üksikuid. Püüdsime teha oma tööd 
loominguliselt, anda lehele välimu
selt esteetiline jume hing sisus olla 
enam kui kroonulik kroonika, mitte 
ainult peegeldada, vaid ka avarda
da tudengkonna уя 'ш ч . Mõnikord 
see õnnestus (A. Põldmäe pealkir
jastanud «Kraob-lehekülg, kirjanike- 
villstlaste leheküljed, kommentaa
rid rahvusvahelistele sündmustele ja 
noorsooliikumisele, mõnedki head 
tõlked esmaklassilisest kirjandu
sest). Kuid muidugi on ülikoolielu 
mitmetahuline, ja kõiki külgi pee-

geltasakaalus hoida, et keegi ei nu
riseks, vaevalt et kunagi korda 
täks.

Mida toimetustöö mulle endale 
andis? Eeskätt kirjutamisvliumust, 
oskust kirjutada mitmes stiilis ja 
laadis (ülikooli rnajandusasjust kul- 
tuuriteemalise esseistlkani) ja 
veel — heameelt sellešt, et inimeste 
seas, kellega toimetuses tutvusin, 
oli nii palju neid, kes südamega 
võitlevad õigete asjade eest.

JÜR I TALVET

See on ülikoolilehele vist üpris 
iseloomulik, et poole kohaga kor
respondent Ja terve kohaga üliõpi
lane Raimu Hanson käis ka sel 
teisipäeval palavikulisena ringi — 
kõik head ja halvad artiklid pidid 
juba ammu ladumisel olema, ent 
ometi olid asjad jälle nii kaugel, 
et puudusid need kõige vajaliku
mad. õnneks või õnnetuseks jäi 
Raimu Hansoni teele ette allakir
jutanu, vabandas küll, et käsi on 
haige Jne., aga usin korrespondent 
lükkas talle lausa häbematult pa
beri nina ette, ütles, et Oli kooli leht 
saab kolmekümneaastaseks ja et 
endise korrespondendi õilis kohus 
on praegusel hetkel sulg kätte võt
ta. Mis edasi saab, see on siin kir
jas.

Kõhklesin kahe võimaluse vahel: 
kas kirjutada teemal «ülikoolileht
— osa minu elust» või «Mina — 
osa ülikoolilehest?» Tagumine va
riant oleks kahtlemata meelitavam, 
kuid Raimu Hanson — viisaka ini
mesena ei öelnud ta otse välja — 
niheles: esimene lähenemisviis hu
vitavat lugejat rohkem. Mina el 
tea täpselt, mis lugejat huvitab ja 
kas teda miski üldse huvitab, üt
len vaid niiviisi: poolteist aastat 
tööd ülikoolilehe toimetuses oli 
minu elu kõige põnevam aeg. (Tõ
si küll, põnevaim olnuks see aeg 
ka siis, kui ma tuppa nr. 302 po
leks kordagi sattunud.) Ülikooli
lehe toimetus oli minu esimene 
töökoht Ja paistab, et selleks jääb 
ta mu elu lõpuni. Olen selle üle 
uhke, nagu iga teine või kolmas 
minu asemel.

Lehte tegime tollase toimetaja, 
nüüd Kreutzwaldi-nimelise kirjan
dusmuuseumi teadussekretäri Rein 
Veidemanni juhtimise all. «All» el 
ole muidugi eriti sobiv sõna, sest 
keegi meist ei olnud allasurutud. 
Ma ei oska öelda midagi head va
rasema ega halba hilisema lehe 
kohta, «meie» lehepäevade kohta 
võin aga kinnitada: kirjutasime, 
toimetasime ja organiseerisime 
hingega, nii suur kui väike meie 
hing ka polnud. Et mõte jõuaks 
alati Õigeks ajaks trükikirja, pidin 
aeg-ajalt loengutestki loobuma — 
nõndaviisi sattusin Ise dekana°dl 
musta nimekirja. Küllap on sel’es 
nimekirjas üht või teist otsaoidi 
seisnud enam-vähem kõik ülikooli
lehe tudengitest korrespondendid.

Kõik nad on siinses toimetuses 
õppinud kirjutama muu hulgas ka 
ülitarku ja segaseid artikleid, la- 
hastatna kirjasaatjate nihestunud 
lauseid, tundma, kes on kes ja kus 
on mis. Kõik me oleme vähem või 
rohkem kordi eksinud. Näidet ei 
tule otsida kaugelt ega kaua. Kol
manda kursuse tudengina külasta
sin Läti Riiklikku Ülikooli, kirju
tasin loo ning andsin selle koos 
fotodega käiku, s. t. avaldamiseks. 
Ent õnnetul kombel olin Riias -ühe 
tähtsa ametimehe pähe juttu aja
nud hoopis teisega, pooltähtsaga. 
Ja nii ilmus tnele ajalehes tolle 
teise mehe pilt ja jutt tähtsa mehe 
nimega, kusiuures see kahe kõrg
kooli koostööd õhutav erileht jõu
dis ka RHga . . .  Peaaegu alati, kui 
nüüd näen professor Juhan Peeg
lit, meenuvad tema sõnad: «Iga 
fakti peab kontrollima!» (Kont
rollitud andmeil ütles seda tõepoo
lest Juhan Peegel.)

Sääraseid valusaid kogemusi 
sain ülikoolilehest. Hea, et ma sain 
neid varakult, et ei tärganud ar- 
vamuseraasugi iseenda eksimatu
sest. Parem karta kui kahetseda. 
(Ise arvan ma siiski teisiti: parem 
üks kord kahetseda kui eluaeg 
karta.)

Kui sel tähtpäeval rääkida nüüd 
jälle endast, slls kriipsutaksin alla 
või märgiksin lihtsalt ära, et üli
koolilehe toimetus ei jäänud minu 
viimaseks töökohaks. Ehkki suuna- 
miskomisjon hoolitses selle eest, et 
mulje ülikoolist ei jääks ülearu 
meeldiv, jõudsin pärast mitmeid 
keerdkäike sinna, kuhu ma jõud
ma pidin: ülikooli peahoonest teise
le poole teed. Vaatan nüüd «Eda
si» kaminasaali aknast välja ega 
mõtle enam «Per aspera ad asitra» 
või «Mens sana in corpore sano». 
Eesti keeles on ka palju ilusaid 
sõnu ja ega ladina keele taha oma 
rumalust kuigi kaua saa varjata. 
(Aga alma mater'1 lehte' seer väike 
targatsemine ehk Isegi sobib.) Mi
nu nüüdne tööolukord on selline, 
et esimese töökoha puhas õhk on 
saanud unistuseks: väike tööruum, 
kuhu me lvi Drikklti ja Gunnar 
Kuldverega kenasti ära mahume, 
on alatasa sultsuvlnene. ülikooli
lehe toimetuses ei suitsetatud ku
nagi. Nii palju kaeban ma slls oma 
tänaste kolleegide peale.

Et juubel on ikkagi ülikooli aja
lehel, olgu lõpuks kirja pandud ka 
mõned päevakohasemad read. Mi
da arvata juubilarist? Arvan seda, 
et meie sünnipäevalaps näeb mitte 
aiati välja tugeva ja reipa, 30-aas- 
tase lehena; vahel on tema ilme

justkui 10-, vahel 75-aastase oma. 

Võib-olla elab ta veel lapsepõlve 

mängudes ja mälestustes, võib

olla vanaduse kartustes. Oleks 

hästi tore, kui ta oleks sagedamini 

tema ise, ülikooli 30-aastane aja

leht. Muud ei arVa ma midagi.

MART KADASTIK

Juubelid anatoomia kateedris

ENDLA KIIS

Läinud teisipäeval oli anatoomia- 
kateedri perel hea meel õnnitleda ja 
avaldada piduliku tähtpäeva puhul 
lugupidamist oma tublile ja heale 
töökaaslasele Endla Kiisile. Ligi 25 
aastat järjest on töökohustused too-

ARNE LEPP

Tuleval teisipäeva! on anatoomia 
kateedris tähelepanu keskmes jäl
legi üks juubelit tähistav kolleeg, 
seekord Arne Lepp, suure staažlga 
kogenud pedagoog, dotsent.

Need, kes teavad ja tunnevad teda 
juba Mulgimaa päevilt, Viljandi 
keskkoolist, meenutavad, et Arne 
Lepp olnud tubli õppija ja muusika
huviline noormees, mänginud klas- 
slorkestris klaverit.

Huvi inimese vastu tõi ta Tartus
se, ülikooli arstiteaduskonda. Pä
rast TRÜ arstiteaduskonna lõpeta
mist 1953. aastal jäeti A. Lepp ana
toomia kateedrisse assistendiks. Nii 
et 23 aastat elust on kulgenud töö- 
liidus meie aima mater’i ja anatoo
mia kateedriga. Aastail 1959— 1962 
oli Arne Lepp Moskva S Meditsiini- 
instituudi aspirant. Oma põhja
likkuse tõttu on ta kutsutud kaas
autoriks mitmeile meditsiiniväljaan- 
netele. Aspirantuuriaastail koostas 
la toimetas ta koos Moskva I Me- 
ditsiiniinstituudl professori G. Sat-

nud teda igal hommikul üles Too
mele, suurte ja varjuliste puude kes
kel asuvasse majja, Vanasse Ana
toomikumi.

Kateedri laborandina on ta ikka 
olnud hoolas ja tähelepanelik oma 
väikese töökollektiivi asjaajamisi 
korraldaja ja korrashoidja, tööperes 
kõigile vajalik ja soovitud abiline. 
Mitme! suvel on ta olnud tõhus ja 
usaldusväärne tööjõud arstiteadus
konna vastuvõtukomisjonis. Et End
la KHs on kõigiti meeldiv ja tähe
lepanelik kaäslane, nakatav ja lau- 
lulembene seltskonnainimene, siis 
on teda peetud sobilikuks ameti- 
ühingutõöle. Palju aastaid on ta ol
nud ametiühingu rühmaorganlsaa- 
tor, praegu tegutseb arstiteadus
konna ametiühingubüroo sekretä
rina.

Endla Kilsi igapäeva- ja ühls- 
konnatöö on pälvinud tunnustust 
ülikooli rektori, tervishoiuministri ja 
ametiühingu vabariikliku kesknõu
kogu aukirjaga. Ülikooli tööpere 
kauaaegse liikmena on ta väärinud 
ka tööveterani medali.

jukovaga T. Donathi raamatule «Er- 
läiterndes anatomisches Wörter
buch» seletussõnastiku venekeelse 
väljaande. A. Lepp on «Inimese 
anatoomia» («Valgus», 1974) üks 
autoreid ja vastutav toimetaja.

Õppetööd teeb ta suure huviga, 
on mitme õppevahendi ja suure hul
ga originaalsete õppetabelite ja 
-skeemide autor. Tunamullu täien
das ta end Leningradi Pediaatria 
instituudis.

Peale anatoomiaterminoloogia on 
teadustöös tema meelisteemaks 
kopsude ehituse ja ta soonte arhi
tektoonika küsimused, kus inimese 
kopsude ehituse mõistmisse selguse 
toomiseks on kasutanud küllalt vae
va nõudvat, ent efektiivseks osutu
nud võrdlev-anatoomilist meetodit. 
Pulmonoloogia alal on A. Lepalt il
munud üle 20 artikli. Ta on süvene
nud ka maksa veresoonte probleemi
desse. Mitmed tema uurimistulemu
sed on lahendanud paljusid vaid
lusküsimusi.

Dotsent A. Lepp on uurimistege- 
vusse haaranud kaasa ka üliõpilasi, 
olles aastaid anatoomiaringi juhen
daja. Tõsiselt ja täpselt on dotsent 
A. Lepp täitnud ka mitmesuguseid 
ühiskondlikke ülesandeid (rühma- ja 
kursusejuhendaja, ametiühingubüroo 
liige, rahvakontrolli-, arstiteadus
konna metoodika- ja ajalookomis- 
joni liige jm .)

Mitmesuguste huvide ja hobide 
tõttu, nagu kirjandus, muusika ja 
malesport, on dotsent A. Lepp 
meeldiv ja haarav vestluskaaslane.

Kui küsida dotsent Arne Lepalt, 
millist muusikapala ta juubelitervi- 
tuseks sooviks, siis arvatavasti 
saaks vastuseks: Tšaikovski VI 
sümfoonia.

Kolleegid.



Doris SCareva Eve Kivipõld Kajar Pruul

Keegi Vihm
Talle paradiis un#s ei llmtt 
ega kangastu kuradeid 
ta loob mängeldes uusi mmitmm 
ia vaevata valitseb neid

sest tema kes tiaerab on vaba 
fa ülev on iga ta poos 
ia käib omaenese rada 
ka kõndides teistega koos

ja kuulab mis kõneleb lume 
krudin ta sammude alt 
ta ärkvelolek on une 
sädelev üks krtstali

Kas cn  kirjad 
tulnud?

Kas on kirjad toodud?
Kas on kirju üldse saadetudf?

Palju inimesi ilmus üles poodud. 
Palju hullematki pealt on vaadatud. 
Aastatäled alandust ja hirmu.

Kas on sellest kõigest kirjutatud?

Mina ootan armastusekirju.
Vahel harva mõte muule satub.
Aga ega see ei olnud vabandus,

Ma ei tahtnud üldse vabandada.. 
Kirjas seisab: kirjutamisvabadus. 
Kas võib kõiki kirju avaldada?

Ma murendasin-muret mängumurul 
ja olematut patsi plettisin.
Tuul tõusis, puhus ära mure puru.
Ja sadas, sadas. Mina vettisin.

Mu kapukad ja kleit said läbimärjaks 
Mu üle jooksid piisapärliread.
Tuul muutis värskeks kassltapupärj«,. 
mis ehtis minu salgumaripead.

Ka päike soovis vihmavees end pesta. 
Ta mulle pihku pistis terekäe.
Ma võisin talle muinasjuttu vesta.
Ja vikerkaaresild viis üle mäe.

Hai mu Hanson

H o og  ja lõ p p
purpurplah valus 
pur pur plahvatus 
piire purustav 
pur pur plahvatus 
vesi maaks 
maa veeks 
mäed tolmu 
tolm tormi 
tormi tormi

Tulekeeled, Linnutee ja vaikus — 
vaba langemine tühja Igavikku, 
kus kusagil umbalas avalik

saladus
vikervärvldes veikleb;
ARMASTUS ALGAB ALATI

HÄSTI.
ARMASTUSE MÕTE ON HEA.
KA LOPP ON HEA,
SEE LOPP ON HIRMUS.

(OKS SENTIMENT)
Sel aastal ei olnud jälle korra

likku lund maha sadanud, siin-seal 
lebasid vaid määrdunud laigud.

Ma potnud sugugi nukker, kui 
seisin tee ääres ja ootasin juhus
likku autot, suured hanged kahel 
pool asfalti, asfaldi värvi ja veidi 
heledamad. Keegi ei sõitnud, peale 
üksiku «Ziguli» ei ilmunud kedagi 
tunni a :a jooksul; ja kuigi ma pea
tasin, võisin vaid hoomata pikkade 
juustega tüdrukut uue auto tagaist
mel ema ja isa kuklajuukseid vah
timas mossis suuga. Oleks hea ol
nud sõita koos selle tüdrukuga 
ema-isa selja taga, aga nad ei pea
tanud masinat, ei vaadanudki üld
se, kuigi ma ei nutnud ega naer
nud veel. Tuul oli külm ja lõi mu 
mantlihõlmad laiali, et näha minu 
pruune pükse pruuni kampsuniga, 
lumi määrdunud värvi.

Siis ei' tulnud enam tund aega 
ühtegi autot ja ma vaatasin ainult 
iüh;a teed, mis kaks kilomeetrit 
eemal enne metsa käänaku tegi ja 
kuskile ära kadus '■— polnud ma ju 
sinnapoole sõitnud ega sealt tul
nud. Minu tulekutee läks siit mäest 
üles.

Peale tühja tundi võtsin ma pril
lid eest, et vaadata uduselt maa
ilma — selgusest väsinud silmad —, 
kuid oli veel halvem, sest kõik läks 
sompus taeva moodi ilma maa ja 
silmapiirita. Sellepärast ei näinud
ki ma autot, panin ainult mürina
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järgi prillid pähe, tõstsin käe.
Mul oli hea meel, kui nad peata

sid «Willise», ehkki kakskümmend 
sammu eemal, kaks meest esiist
mel. Ütlesin tere ja ronisin taha
poole, istusin kõvale pingile, panin 
jala roostesele karbile ning sõit
sin.

, Kõik plärises, aga oil soe ja 
veinilõhnane, juht oli paksuvõitu 
korralik mees, jonksutas vaheteva
hel rooliga, tegi nai'a ja aias pee
nikese kõvasti naerma, pärast turt
suma-köhima -läkastama-aevas*ama. 
too otsis portfellist pudelit, aga oli 
juba enne tühjaks joonud.

Küsis minult kella, ise heasüdam
likult muigvel, paks võttis gaasi 
maha, ütles, et ei saa kiiremini sõi
ta — kardaan vibreerib ja paneb

terve krempli vödisema, lõhub as
faldi ära ning tekitab praod taliruk- 
ki põllule hullemini kui lumeta aja 
pakane. Agronoom oli, kolhoosi 
auto — sdttls ametiasjus vallatle
ma. noor mees, hea teenistus, kor
ralikult riides. Kella mul polnud, 
sai nalja, kui mööda ütlesin, ise 
veel tõsise näoga nagu nunna
kloostri munk, lausus paks, kahva
tute pruntis huultega. Neil leidus 
küll kell — ma olin kolmveerand 
tundi mööda öelnud — ehtne nalja
hammas tundus peenike, vilavafe 
silmade ja mustade kulmudega kõ
rend, ei tea kui pikk, jalad ainult 
krõnksus kitsas orvas juhtmerägas- 
tiku juures.

Kust tuled, elumees, rääkis ta. 
Mul polnud midagi öelda, tegin ka

Pärg
rõõsad räitsakad 
plekklehtedel 
tipivad ruttamata 
päevade küsimus 
kee või kett 
tohiks anda rahu

August

Kaks ülast — 
armunud, ja laps, 

kes armastus
Kaks ülast leid.is laps ilmsüütut, 
valget ülast 
õide puhkemas 
sääl kasesalus.

Kaks ülast leidis Kevad lapse peos
ilmsüütus,
õrnas. . .
Igavesti muutumatus?

Jääks Suurest Sügisestki
puutumatuks

need ülased 
ja igatsus 
ja laps!

päevakoer pulstub fa variseb
nüüd varakult voodi
Aleksander Grin ja Cesar Vallejo
tagakambri akna all
püüavad iutelda tasem
kumb teab rohkem
selliste juustega neide
ei luisata
enam

üks peab  olem a 
ikka

Üks peab maailmas olema ikka, 
kes teeb sinu silmile rõõmu.
Uks peab maailmas olema ikka, 
kes korjab su pisaraist sõõmu.

Uks peab maailmas olema ikka, 
kes naeratab sinule silma.
Uks peab maailmas olema ikka, 
täna ja ilmast ilma.

„ K r a p p “
«ehk tudengite eneseväljendus. Hak
kab nüüdsest ilmuma, kui ka Sina 
oma väljendused nii pildis kui sõ
nas II kursuse eesti filoloogi
G. Lintsi vahendusel «krapile» usal
dad.» Niisugune selgitus ilmus 
«TRÜ»-s 29. detsembril 1971. Täna
ne leht tõi endaga kaasa 19. sää
rase pealkirjaga loominguiehekülje, 
ja selle koostajaks oli Imre Siil 
(eesti fil. II k.). Esimese «Krapis 
autoreid oli kuus — koos kujundaja 
Peeter Lukatsiga Leelo Tungal, 
Katre Ligi, Aivo Lõhmus, S. Rein 
(ehk Rein Sander) ja Rein Veide
mann. Oma «eneseväljendusi» on 7 
aastaga avaldanud ligi 50 autorit. 
Pilte on joonistanud mitu kunstnik
ku, peale eespool nimetatu veel Pee
ter Nõges, Ilmar Anvelt jt.

Nagtf näha, ei ole «Krapil» juu
belit, aga ta juubeldab siiski — 
koos 30-aastase «TR0»-ga. Seda 
enam et kirjanduse ja kunsti lehe
külgi on ilmunud lehe algaastaist 
peale. Jälje oma loomingust on siia 
jätnud L. Hainsalu, T. Lehtmets, 
vennad Tuulikud, R. Rimmel, 
A. Ehin, P.-E. Rummo, A. Kaalep,
H.-K. Hellat, L. Seppel, K. Kurg, 
A. Siig, H. Müller, M. Unt, J. Kap
linski, A. Jaaksoo, A. Põldmäe, 
A. Paikre, I. Luhaäär, H. Runnel, 
A. Alliksaar, J. Viiding jpt. Lisaks 
sellele on loomingulehekülgedel pa
kutud mitmete rahvaste vaimuvara, 
mida kuskilt mujalt lugeda ei saagi.

Arvan, et lugejad on kõige selle 
järele janutanud ja ka viimase 7 
aasta jooksul «Krapi» kui krapi iga
kordset helamist oodanud.

nalja, ütlesin kaugelt, kuid siiski 
lähedalt, paks hirnus, teine muigas 
ja vastas terve Eino Leino luule- 
kogumikuga: «Conceptio artis», 
sealtsamast «Leerituledest», «Oder- 
ma ja Kader та», «Hümn», «Toone 
näitsiku laul» — kõik peast. Ma 
olen ka tugenud, aga ei jää meelde 
kohe, pole viitsimist olnud pähe ta
guda, kuigi oleks vaja.

Juba kolmkümmend kilomeetrit 
sai läbi, kuni vilavate silmadega 
luuletusi luges, pärast tahtis veel 
midagi öelda, aga paks lubas auto 
kinni pidada ja lund teeservalt pä
he määrida luuletuste asemel, mida 
sajandat korda loeb, igavene perse- 
käitiud filoloog, hirnus paks, last 
siis end matsiks sõimata ja nõudis 
minult kohtumõistmist, aga hakkas 
ise üht lugu algajast, agronoomist 
kõnelema, kui olid olnud esimesel 
kursusel elu parimais aastais. Pee
nike toppis kõrvad kinni ning ot
sustas kõval häälel autost sõidu 
pealt välja hüpata. Siis jäid nad 
mõlemad vait ja lasid mul paar 
anekdooti rääkida — miks abielus 
na;si on rohkem kui abielus mehi ja 
lollakast rivisoldatist, kes peale 
õppust kaptenilt küsib: rasskažite 
pažaluista, po kakomu printsipu po- 
vidlo v konfetõ vkladõvajut. Agro
noom oli esimest anekdooti kuul
nud, aga hirnus ikkagi kaasa, sest 
mul olevat hea näitlejatalent ja su
gestiivne esituslaad, millega soovi
tas lavakunsti õppima minna. Pikk

oli vait jäänud, aga kui lumelörtsi 
sadama hakkas ja paks kojamehed- 
aknaklaasipuhastajad tööle pant, 
hakkas naerma, nii et habemetutt 
lõua otsas võnkus ja teine jälle 
gaasi maha pidi võtma debiilik üt
lemaks. Peale seda surus pedaali 
põhja — tahtis masina ära lammu
tada — lõpuspurt enne linna jõud
mist. Mõlemad rääkisid midagi kõ
vasti karjudes, aga taha polnud 
kuulda.

Linnas sõitis paks palju aeglase
malt ning ma rääkisin neile kooli- 
muljeid, igasuguseid lugusid tutta
vatest, mis aga meelde tulid: pool 
luuletasin juurde, pool rääkisin 
oma tegude nimel nagu alati. «Es
tonia» juures pidasime masina 
kinni.

-Ma olin nüüd hea tuju saanud, 
võisin lõbusalt külla minna, tore
dast autosõidust rääkida. Pikk ei 
viitsinud oma tooli kergitada, pidin 
kitsast vahest läbi ronima, tõmba
sin kingapaela mingi orgi otsas 
puruks — paks naeris jälle ja mi
na ka — elurõõmsad poisid.

Tuhat tänu laususin niisämct .vii
sakusest. Vilavate silmadega vaa
tas mulle otsa ja sü&as Sus'end.

«M inusuguneütles

Tõmbas ukse •kinni ning nad sõit
sid ära. Määrdunud jälgi jä i ma
ha, lumi ikka samasugune.

1974—1978

VIIS PÄEVA M UUSIKAT
(Algus eelmises lehes)

Esimesena võistlustulle' läinud 
Aleksandr Tkatšov ja Vladimir Je- 
Hssejev Kaliningradi Kõrgemast 
Mereinseneride Instituudist pühen
dasid oma kava Eduard Sõrmusele.

Raul Vatsar: Kava oli tervik'ik ia 
tihe. Eriti imponeeris, et oli leitud 
teema, mis igati sobis a'a ja koha
ga (E. Sõrmus on õppinud ka Tar
tu ülikoolis). Hoolimata sellest, et 
disko ei ole loeng, sai selle kava 
kaudu ka üht-teist teada. Häiris 
aga plakalllkkus: võis aimata et 
programm oti koostatud spetsiaal
selt žürii tarvis. Ka diskori liigne 
sõltuvus paberitekstist vähendas 
emotsionaalsust.»

EPA diskorite Aleksander Vim- 
bergi * Ja Jaan Ungersoni kava kan
dis pealkirja «Kui me ei usuks ini
messe?»

R. Vatsar: «Disko on meil saavu
tanud juba mingi taseme, kuid kah
juks on ta sellele tasemele juba pi
kemaks a ;aks pidama jäänud. Tu
leb otsida uusi teid ja võimalusi, 
et anda inimestele rohkem emots'o- 
naa'seid laenguid, et panna neid 
rohkem mõtlema. Kõike seda ori 
a'mata (vähe, a^a siiski) EPA dis
korile kavas. Ja see on edasimi
nek.»

* Toimetus vabandab eelmisse 
lehte sattunud nimevea pärast.

Taškendi Kergetööstuse Instituudi 
diskoklubi esines programmiga 
«Võitlev kitarr», mis oli pühendatud 
Victor Jara mälestusele.

R. Vatsar: «See oli tüüpiline näi
de diskost, kus ajanappuse või liiati 
kerge suhtumise tõttu ei pöörata 
hästi valitud teemale küllalt tähe
lepanu. Diskos on teretulnud kõik 
tehnilised võtted (slaidid, värvimuu
sika, valgusefektid, jms.), mis aita
vad avada teemat. Siiski on vaja 
see kõik kuidagi seostada ja mitte 
üle pakkuda. Ja Ikka põrkame teh
nikaga töötamise nõrga taseme vas
tu.»

TRÜ diskorid Valev Lillipuu ja 
Olev Ulp tõstatasid küs»muse «Kas 
meile on vaja rock muusikat?» ja 
püüdsid oma programmiga ka sel
lele vastata.

R. Vatsar: «Kava oli hea (eriti

problemaatikalt), kuid tundus,' et 
see ei'sobinud festivali tingimustes
se. Ettenähtud aeg oli liialt lühike, 
et kõiki mõtteid välja öelda. Kava 
oli selle tõttu liialt kokkusurutud ja 
ei - andnud- ■ ka lõplikku vastust 
tõstatatud küsimusele. Löodame, et 
see -kava kord täiendatuna siiski 
kuulajani jõuab. Teema on seda 
väärt.»

Šiauliai Pedagoogilise Instituudi 
diskoklubi «Quadro» (juht Romas 
Volodka) esines programmiga 
«Minu kodulinn — nooruse ja kuul
suse linn».

R. Vatsar: «See kava oleks tore
dasti sobinud tantsudlskole eelne
vaks tutvustamisprogrammiks. Ka
va tervikuna cli midagi tantsudis
ko ia probleemkava vahepealset. 
Kavale pani ilusa punkti Leedu est
raadimuusika tutvustus *

KÜLALISED ENDAST JA 

MEIST

Romas Volodka (Šiauliai «Quad
ro»): «Mul on au ojja Leedu esi
mene diskor. Olen diskoga tegel
nud juba ligi viis aastat, osalenud 
ka mitmel diskofestivalil (viimaste
na Kaliningradis ja Ivano-Frankov- 
skis), kust lisaks kogemustele on ■ 
tulnud ka laureaaditiitel. Meie dis
koklubi on koostanud palju ja mit
mekülgseid programme. Kõige täht
samaks peame, et oma diskokava- 
desse tuua midagi rahvuslikku, mi
dagi Leedust, Leedu muusikaelust,, 
sest läiemdlt teatakse sellest kül
laltki vähe.»

Kas on erinevusi Leedu ja Eesti 
diskorite vahel?

(Järg 4. lk.)
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ANNEL1IS MOSS: 30. novembri! kell 20 on klubis kohtumisõhtu rBfetno* 

p'astikarühmaga (programm, küsimused-vastused). Rühma juheidaia Reel Ku
du lõpetas ülikooli 1972. aastal žurnallsidlplom lga. Austati üliõpilastrupina, 
kuid erinevalt enamikust ülkooll a ’al tekkinud rühmitustest ei Soetanud see 
oma olemasolu, vaid vahetas koos juhendajaga tegutsemispaika. Miks Tallinnas 
jätkati.1

REET KUDU: Vastust pole, sest muusikasse puutito välistab üdini as
jaliku 'ja täpse nagu luulegi. Andres Ehin küsib näiteks: «mida juua 
mida juua[ et teravalt tunda valguse ainulaadsust/ mitme hommiku ja 
õhtu ainulaadset olemust/ piirjooni ja puid mis ei kordu/ kas juua 
õhku mis tulvil lehtede lõhna] loomade lõhna lindude lõhnaJ kallata 
kõrvadesse сhkuj ämbrite viisi toobrite viisi õhku] kas juua õhku mis 
on täis puhtaj sinetava lume lõhna kauguste lõhna/ oranži õhupalli 
lõhna;». Me vastame iseendile: ojaa, joogem kõike seda ja joogem 
muusikat, kus kõik see koos. Laskem helidel voolata läbi sõrmede käte, 
läbi hinge, et tabada ja sulgeda endasse vormitut esemelut helimaa
ilma. Kes ise muusikat oma liigutustes tundnud, sellele poleks ehk 
sõnaseletusi vaja, sest sõna on siin mannetu,

Paraku on muusikat ja IHkumiskunstkl milmesugust ning Genfi konservatoo
riumi professori E. Jaques-Dalcroze’i mõtled sa andlalguse muusikakasvatusest 
kõlavad üpris tänapäevase t. Da!croze tunnetab muuslkarütmis kehalist rütmi 
ja tema mee est peaks muusikakasvatus liituma keba.ise kasvatusega. Hügieeni
lises ja sportlikus võimlemises kasutatav muusika ei suutvat aga kuigivõrd 
muusikatunnetust are ’dada, sest muusikat kasutatakse seal üpris pealiskaud
selt. Niisama vähe pakkuvat tavaline muusikaõppus keha'e, sest liiguvad vaid 
sõrmed. Dalcroze kinnitab, et enne klaverisõrmitsemist peaks lapse« õpetama 
mrfsikat, see tahendab maitset ja tunnetusi. Muidu are::datakse vald papa- 
gcMd ia ahve mit'e muusikuid ja Inimesi. Professori meelest on muusika.ine 
Kuulrr.ine ee kõige hinge võime, sest leiduvat suurepäraselt koolitatud kõrvaga 
muusikuid, kes oinetl muusikale sisemiselt kaasa ei ela 5a seda }äre?lkult ei 
armasta. Sama all kannatavat tantsumõistminegi, sest mitte kõik itõrge t hari
tud inimesel ei pruugi tõeliselt muusika 1st tantsu vastu võtta ja seda hoo I- 
mata oma enesekindiaist otsustustest. Mõned balelispetsialistld suutvat seda 
aga veelgi vähem, sest nende maitse on rikutud sens^tsioonf’lstest tantsu- 
trikkidest, kus liikumine vaid mee‘e!ahutus. Samas arvab Dalcroze, et inimene, 
kes heast muusikast siirast naudingut tunneb, el pears see^rasi punastama, 
kui ta pIHimängu ei valda. Olulisim olevat tunne, hingeliigutus. Eks tõesti 
paPud meistki pole klaverlõppuse ГМ  muusikale karvavõrdki lähemale jõud
nud, mõni ehk jõudnud hoopis kestva vastumeelsuseni.

A. M.: Nii et rüt т о  plast ikarühma idee on Dalcroze’ilt?

R. K.: Oh ei, kaugel sellest. Kõigepealt Ы1 tegu, see tähendab rühma 
esinemised. Biitmuusika vahetasid varsti välja Mozart, Beethoven, 
Bach. Prokofjev, Pärt. Aga et tõsise muusika kasutamine tekitas vä”a 
vastakaid arvamusi, tugevnes soov leida mõttekaaslasi. Olgu publiku 
hulgast või maailmakuulsuste seast, kes oma Ideid muusikast ja tant
sust kirja pannud. Dalcroze on üks neist. Ja tema a vamus, et muusi
katunnetust arertdab vaid hea muusika kuulamine, sellises muusikas 
liikumine, on julgustanud tõsiste helitöödega jätkama. Peale Dalcrozei 
on küllalt teisigi nimesid, kes katsetama innustanud, 'a selle rra al
guses on loomulikult Isadora Duncan, kellest kiili balletisuurus Geo ge 
Balanchine arvas, et too paks ameeriklanna pole eales tantsida osa
nud. Ja kasvõi meie Tuglas ja Semper on kirjutanud jälle üht-teist ei
tavat balletist ja ülistavat Duncanist. Nii et arvamusi on igal a al ol
nud mitmesuguseid ja kuulsuste tsiteerimisest ehk sedapuhku aitab, 
sest neilt leiab vaid mõtetele kinnitust, teha tuleb ikkagi ise ja oma
moodi.

| -'vt, x*. '
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VIIS PÄEVA MUUSIKAT
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A  «Olulisim olevat tunne, hingeliigutus.»
VIKTOR MENDUNENi foto

A. М.: Need olid siis kaudsed mõttekaaslased. Aga otseselt?

R. K.: Peaaegu rütmoplastikarühma sünnist peale oleme seo-ud laulja 
Reet Valgmaaga, kes esitab oma laule praeguseski programmis. Palju 
võlgneb rühm Peeter Einastole, kes pakkunud aina head ja  kuyitavat 
kuulata. Temalt on välja valitud fmantš Kalninši rocksümfooniagl, mis 
Tartu üliõpilastele väga meeldis ja on samavõrd kaaranud Tallinna 
rühma, nii et sümfoonia I I I  ja IV osa tulevad 30. novembril uuenda
tud kujul taasesitusele. Ja muidugi ei saa mõõda TRO naisvõimlemise 
osakonnast. Kuigi nüüdsetel esinemisõhtutel tavakohase võimlemise al- 
nua+tfajad pettuvad, oli alge seal. Kuuekümnendate aastate lõpul koon
dati nimelt osakonna parimad võimlejad valikrühma, et sõjita esinema 
Helsingi Rahvusteatrisse Soome iga aastasele võlmlemispüevde. Valik- 
rühmi on nüüd mitu ja nende etteasted ,tä~aslel ,Qlikooliballidel juba 
harjumuspäraselt menukad. Rütmoplastikachtute vast uvõtur ee gild vor- 
musid aga ajapikku ümber. Neid reegleid ei saa ette kirjutada, neid 
võib kas omaks võtta või mitte. Mulle endale meeldivminf*on see, et mu 
ema, kes ometi põline naisvõimleja, on minuga kaasa tulnud. Eks kaa
sat uli j aid on küll teisigi. Kohe alguspäevadel näiteks Tiina Mägi, kes 
tegi rühmast telefilmi «Kolm, neli ja . . .» Tol ajal esindas rühm veel 
naisvõimlemise osakonda ja tollastest kompositsioonidest ehk ainult 
Arvo Pärdi muusikale tehtu ennustas praegust sümfooniate kasuta
mist.
A. М.: Missugust muusikat võib õhtul kuulda peale Imarüs Kalninši
rock sümfoonia?
R. K.: õhtut alustame Arvo Pärdi «Modusega*. mille on linti mängi
nud ansambel «Hortus Musicus». Siis tuleb Imants Kalninš ja õhtu 
teises pooles kõlab Olivier Messiaeni orelimuusika, Üheksast meditat
sioonist orelile on kasutatud seitset. Minu meelest seostub Messiaeni 
muusikaga suurepäraselt Andres Ehini luule. Kasvõi need Ehini luule
read: «Ma laman rikkas rohus,/ mul õndsalt kumiseb pea./ Kauged hää
led toovad mulle toitu,/ nagu sipelgad lõid kuldal ühele muistsele ku
ningale.» Aga kõigi jaoks ei pruugi need muidugi kokku minna ja 
võib-olla Ehini enda jaokski mitte,

(Algus 3. tk.)

R» Volodka: «Ma ei taha muidu
gi esile tõsta Leedu diskoreid, aga 
mulle tundub, et eestlased peaksid 
rohkem vanva nägema (!). Meie ta
hame diskode kaudu rohkem tead
misi jagada, muidu muutub disko 
olemasolu küsitavaks. Püüame oma 
programmid üles ehitada nii. et see 
sunniks kuula'at ainult meie mõt
teid iälgima. Ja loomulikult ei tohi 
kuula al-vaala al igav olla.

Kas mõte, et diskor peab kuula
jale rusikahoobl kõhtu andma ja sa
mas talle peeglit näitama, on õige?

R. Vatsar: «Põhimõtteliselt küll. 
Diskor peab hoidma saali raudselt 
oma käes ja seda valitsema. Pub
lik aga seevastu peab aitama dis
korit. Publik tunduski mulle liialt 
külmavõitu, näis, et ta elas roh
kem sissepoole kui väljapoole.»

Dildora Mirzaulukova (Taškendi 
diskoklubi president): «Esimene 
diskoteek loodi Taškendis neli aas- 
lat tagasi, kuid suurema ulatuse sai 
diskoteek kahe-kolme aasta eest. 
Meie instituudi diskoklubi aga ek
sisteerib alles poolteist aastat. 
Pca'e meie on Taškendis veel kaks 
diskoklubi ning meil on loodud üht

ne diskokeskus (2—3 inimest Igast 
klubist), kus ühiseid probleeme aru
tatakse.»

Kas saite enda jaoks ka midagi 
uut sellelt festivalilt?

D. Mirzaulukova: «Uus ja oma
moodi üllatav oli Eesti diskorite 
esinemine. Meie programmid on 
koostatud nii, et publik näeb ainult 
kava, diskor (id) istuvad. Neid pub
lik kas ei näe või kui näeb, siis neil 
ei peatu publiku pilk. Teil aga on 
kõik vastupidi. Teie diskoritel oli 
väga vaba lavaline esinemine (tant- 
sudiskodel) ning ka kohustuslikes 
programmkavades lisandus muusi
kale ja sõnale m än  g.»

VAHUR H. KA LM RE

Ajalooteaduskonna ametiühingukonverents
peeti oktoobri lõpul. Aruande eelmi
sel õppeaastal tehtust esitas böroo 
esimehe asetäitia kultuuri- ja ideo
loogiatöö alal Tiiu Aunapuu.

Lähemalt kultuuritöö vallast. Üle 
mitme aasta sai teoks ajaloo- ja fi
loloogiateaduskonna ühine kevad
pidu uues kohvikus. Elavamalt võt
sid üliõpilased osa isetegevusest 
Esile võib tõsta ajaloolasi ja psüh
holooge. ÜHõpilasüritused (tuden
giks löömised, nääriõhtud jt.) olid 
sisustatud taidlusega.

Tagasihoidlikumaks jäi kaasalöö
mine spordis. Tundub, et vajaka on 
jäänud teaduskonna spordinõukogu 
entusiasmist. Siiski tuleks esile tõs
ta NSV Liidu afaloo kateedri õppe
jõudu Tiit Rosenbergi, kelle algatu
sel kutsuti kokku teaduskonna spor
dinõukogu ja kursuste spordiorganl- 
saatorite koosolek, kuigi osavõtjate 
vähesuse tõttu ei andnud ka see 
märgatavaid tulemusi. Paremaid ta
gajärgi võib toota ainult siis, kui 
võetakse innukamalt osa massiala- 
dest (jooksukross, matk). Mõned

aastad tagasi tuli teaduskonna 
võrkpalllnaiskond ülikooli meistriks, 
aga läinud õppeaastal anti loobu
misvõit. Ujumisvõimalust kutsekooli 
ujulas kasutasid paljud õppejõud ja 
laborandid.

Päevakorral on ka olmeproblee
mid. Läinud aastal oli meie teadus
konnas 6 töötajat, kes kehtivate 
eeskirjade järgi kuuluvad korteri
soovijate I etappi. Peale nende on
7 töötajat korterisoovijate II etapi 
nimekirjas. Eraldati aga ajalootea
duskonnale üks korter, mille sai 
A. Luuk. Teiste olukorda pole saa
dud parandada, sest rohkem elamis
pinda lihtsalt pole. Tihedad olid si
demed ühiselamu nõukoguga, mille 
eesotsas on A. Sarap.

Sel aastal õnnestus Käärikul kor
raldada puhkelaager ühiselamu tu- 
badevahellse võistluse võitjatele ja 
ühiselamu aktivistidele.

Väärikalt on esinetud sotsialistli
kus võistluses. TRU teaduskondade- 
vahelises üliõpilaste õppetöö- ja ol- 
mealases võistluses tuli ajalootea-

duskond 5. kohale. Teaduskonna ka
teedrite vahelise võistluse võitis 
loogika ja psühholoogia kateeder, 
õppejõududest olid parimad prof. 
H. Piirimäe, dots, H. Palamets ja 
dots. V. Vääranen. Vastaval üleüli- 
koolilisel võistlusel sai teaduskond
II koha, loogika ja psühholoogia 
kateeder samuti II koha.

Murettekitavaks probleemiks oli 
liikmemaksude õigeaegne laekumine.

Revisjonikomisjoni aruande kan
dis ette L. Eringson.

Üksmeelselt tunnistati organisat
siooni töö 1977/78. õppeaastal ra~ 
huldavaks.

Uude büroosse valiti 7 liiget, re~ 
visjonikomisjon hakkab tuleval aas
tal tegutsema 3-Iiikmelisena.

Probleeme jätkub ametiühingu- 
töös alati. Neid hakatakse lahenda
ma büroo esimehe T. Aunapuu ja 
esimehe asetäitja A. Reimnaa eest
vedamisel. Jõudu tööle!

KERTU TATAR

Täna kell 15
avatakse TRÜ arvutuskeskuses Lüvi 2 aud. 104 ENSV TA korrespon
dentliikme ENSV teenelise teadlase prof. Gunnar Kangro 65. sünni
aastapäevale pühendatud konverents «Algebra ja funktsionaalanalüüsi 
meetodid operaatorite perede uurimisel». Laupäeval kell 1-0 algab töö 
järgmistes sektsioonides: funktsiooniteqoria (Vanemuise 46— 137), ar
vutusmeetodid (Liivi 2— 104) ja algebra (Vanemuise 46— 136). Peale 
meie vabariigi teadlaste on ettekandeid tuntud matemaatikutelt Mosk
vast, Sverdlovskist, Habarovskist, Kišinjovist jm.

Pühapäeval 26. novembril kell 1.1 avatakse Raadi kalmistul prof. 
G. Kangro kalmul mälestuskivi, mille on kujundanud skulptor A. Rimm.

Л .
Organiseerimiskomitee

Komsomoli* 
kroon ika

21. novembril TRÜ komsomoliko
mitees:

^  NLKP-sse astumiseks said 
soovituse Andres Salmistu (kehak.
IV k.), Ivar Valge (kehak. III k.) 
ja Kulmanni-ntm. kutsekeskkooli 
komsomolisekretär Heli Jullis.

#  NLKP liikmekandidaatideks 
soovitaM Ago Kutsar (õigust. V k.), 
Sulev Haldre (ravi V k.) ja Sergei 
Jegorov (füüsika IV k.).

Uut teatmekirjan
dust Toomel

Agricola, C~, Agrlcola, E. Wörter und 
Gegenwörter. Antonyme der deutschen 
Sprache. Leipzig, 1977. 280 lk. S sa-73.

Aul, J. Zooloogia võõrsõnade leksikon. 
Tallinn, 1978. 192 tk. 21 T — 83.

Leksikoni on valitud oskussõnu kõi
gi zooloogüiste distsipliinide, samuti 
meditsiini valdkonnast. Leksikon on 
mõeidud laiale tarvitajaskonnale — 
bioloogidele, arstidele, xootebnikute’e, 
veterinaaridele, bioloogiaõpetajatele jt. 

Beyer, H. Handbuch der Mikroskopie. 
Ber in. 1977. 495 Ik. 18 T -

Kfipi-eamatu teine, rikkalikult illust
reeritud väljaanne anneb ß’-evaate 
mikroskoopia arengust läbi aegade. 

Franc&s, F. A. Cervantes. Dissionerio 
manual iengua espanole. La Habana, 
s. a. 932 lk. S his — 2,

Grosses Fremdwörterbuch. Leipzig 
1977. 82t Ik. S se 72.

Lexikon der Mathematik. Leipzig. 
62t ik. 17 T — 58.

Lexikon fremdsprachiger Schriftsteller. 
Band I. A — G. Leipzig, 1977. 652 lk. 
*2 В io-107.

Matemaatika oskussõnastik. ТеШпп, 
#978, 199 lk. 17 S — 31.

Eesti-vene-ingiise-sakseheelne sõnas
tik esitab umbes 4500 matemaatika- 
e!ast terminit.
Nõukogude Eest« raamat !№ ~I970.

Koondnimestik. Tallinn, 3978, 750 Ik. 
B5 (ee) — 3.

#  ÜLKNÜ liikmeks võeti Eve 
Sildnik (füüsika IV k.) ja Katrin 
Paeväli (õigust. I k.).

^  Kinnitati majandusteaduskon
na komsomolibüroo otsus avaldada 
suuline noomitus Gražina Kreive- 
naitele (majandust. I l l  k.) komso- 
molidokumentide lohaka hoidmise 
eest ja väljastada uus komsomoli- 
pilet

¥  Tehti kokkuvõtteid rahvusva
helise üliõpilaspäeva tähistamisest. 
Märgiti, et üritusi toimus vähe, 
puudu jäi teaduskondadepoolsest 
initsiatiivist.

Klubis
Teaduskondadevaheline esmakur

suslaste taidluskonkurss.
R e e d e l ,  24. n o v e m b r i l  kell 

18 filoloogiat., ajaioot., arstit., bio- 
loogia-geograafia- ja füüsika-kee- 
miateaduskond.

L a u p ä e v a l ,  25. iu> v e m b r SI 
kell 19 kchakultuurit. ja  majandus
teaduskond. DISKO.

P ü h a p ä e v a l ,  26. n o v e m b 
r i l  kell 19 matemaatika- ja õigus
teaduskond. DISKO,

SOTStOLOOGIAKONGRESSILT

Esmaspäeval, 27. novembril ja
gavad ühiskonnateaduste maias 
aud. 212 muljeid IX ülemaailm
selt sotsioloogiakongressilt Upsalas 
prof. H. Metsa, dotsendid P. Kenk- 
mann, E. Tiit, M. Lauristin ja 
ENSV TA sotsioloogiaosakonna ju
hataja M. Tltma.

Oodatud kõik asjahuvilised!

UTÖ
psühhiaatriaringi

koosolek tormub 30. novembril kell 
18 psühhoneuroloogiahaigla audi
tooriumis. Päevakorras: kliinilised 
skaalad psühhiaatrias (E. Leesment,
III  k.) ja haige demonstratsioon 
(T. Tandre, V k.).

Ringi juhatus

Orienteerumise 
huvilised!

Nõukogude Liidu vanima iseseis
va orienteerumissektsiooni aasta
koosolek toimub kolmapäeval, 
29. novembril kell 20 Kingissepa 19 
võimlas ruumis 302. Autasustatakse 
parimaid, valitakse sektsiooni uus 
juhatus, arutatakse varustuse jaota
mise ja edasise tegevuse plaane.

Huvilistel on võimalik osa võtta 
TRÜ lahtistest võistlustest suund- 
orienteerumise radade planeerimi
ses. Jõuprooviks kasutatakse Kää
riku värvikaarti. Informatsiooni 
ning materjali saamiseks pöörduda 
suusaspordi kateedrisse (Kingisse
pa 19, II korrus). Planeeritud ra
jad tuleb esitada konkursile 26. det
sembriks samasse paika. Tulemused 
avaldatakse järgmise aasta märtsi 
lõpuks.

VANA KOHVIKU RÕDUSAALIS
E s m a s p ä e v a l ,  27. n o 

v e m b r i l  kell 19 kohvikklubi- 
õhtu «Kas tunned huvi?» Avaõhtul! 
külas kosmeetik ja juuksur. Pääs
med klubi kantseleis reedel kell 15— 
18.

ÜTÜ 
iteuroloogiaringi

koosolek toimub neljapäeval, 30. no
vembril kell 18 neuroloogiakliiniku 
auditooriumis.

Päevakorras: ajuinsuldf äged® 
staadiumi tabeldiagnostikast (T. Tii- 
mus 6. k.), haige demonstratsioon 
(K. Brems 5. k.).

Leitud
naiste käekell. Küsida Vanemuise 
46 riidehoiust.

NB!
Kõiki neid, kes on toimetusest toime

tuse teadmata või teadmisel kasutadsi 
võtnud ajalehe «TRÜ» mõne aastakäl- 
gukomplekti, palutakse need kohe tagasS 
tuua.

A. M.: Ülikoolipäevil kuulusid loomulikult rühma üliõpilased 
praegu?

R. K.: On nüüdki üliõpilasi, endisi ja praegusi. Kogenuim ja Väljendus
rikkaim neist Tiiu Voodla. kes alustas rühmas bioloogia esmakursus
lasena ja on nüüd Tallinnas õpetaja. Rühmas on ka tema kursusekaas
lane Mai Olli. Konservatooriumist on tuumikus Kai Klein, kooliõpilas
test Katrin Luht ja Ehtel Vald. Pärast iga esinemisõhtut on ikka asja
huvilisi juures. Ja kui mõne Tartu üliõpilase päriskoduks Tallinn, po
leks osavõtt ehk pärast nüüdset esinemisöhtutki välistatud.

Kes TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарт- 
туский государственный университет» Jt 
Орган парткома, ректората, комитет* 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР 

- Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17 19. 111. OksiknumM 
hind 2 kop. Teliim, nr. 5191. MB-05890,
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Nr. 32 Reedel, I. detsembril 1978 XXXI aastakäik

60 AASTAT EESTI TÖÖRAHVA KOMMUUNI SÜNNIST

PILGUGA TULEVIK3CU
29. novembril möödus 60 aastat suveräänse sotsialistliku riigi _— 

Eesti Töörahva Kommuuni sünnist. Kommuuni kogu eksisteerimise väl
tel kestis sõda. Iga sammutäis kommuuni maad tuli relvaga kätte võita 
ja seda kaitsta. Seepärast on eriti hinnatav kommuuni tegevus loova 
ülesehitustöö valdkondades. Üllatavalt palju jõuti lühikese ajaga korda 
saata sotsialistliku ühiskonna piirjoonte kujundamisel. Napid kogemu
sed ei võimaldanud kõike alati teha õigesti. Kuid ühte võib kindlalt 
väita — olgu tegu majanduslike või sotsiaalpoliitiliste ümberkujundus
tega — alati tehti kõike tulevikku ning iga kommuuni kodaniku huve 
arvestades ja silmas pidades.

Kommuuni juhtorganid pöörasid palju tähelepanu kultuuri ja hari
duse küsimustele. 5. detsembril ilmunud ETK Nõukogu teadaandes 
rõhutati materiaalsete ja kultuuriväärtuste hoolika säilitamise vajadust. 
«Need varad, mida meie vaprad seltsimehed punaseväelased nüüd oma 
verega töörahvale võidavad, on tuhandeaastase töörahva kultuuri töö
vili, mille kaotus, rikkumine, purustamine ja laialikandmine meid säher- 
dusse kitsikusse seab, millest me ainult suure ja pikaldase ülesehitava 
töö läbi suudaksime välja pääseda,» märgiti teadaandes. Samas kavan
dati mõisahoonete edasise kasutamise võimalusi: «Meie mahutame oma 
lapsed endistesse herrasmajadesse kooli, seame neile sinna armsad 
sõbralikud ühiseluruumid, söögi-, lugemis- ja töötoad sisse, paneme 
täiskasvanutele toime näitlikud põllumeestekursused, teaduslikud ette- 
lugemised, kohalikud muuseumid, kunstinäitused jne.»

Kõige laialdasemalt organiseeriti kultuurivarade kaitset Tartus, kus 
oli palju peremeheta jäänud raamatu- ja kunstikogusid. ETK Nõukogu 
volitustel töötas Tartus kommuuni kunsti- ja kultuuriajalooliste kogude 
hoidja ning korraldajana kunstnik J. Koort.

Kommuuni tähelepanu alt ei jäänud kõrvale ka hariduse, sealhulgas 
kõrgema hariduse korraldamise probleemid. 14. märtsil 1919 otsustas 
ETK Nõukogu Petrogradis avada Eesti Jöörahva Ülikooli, m is pidi 
olema «Kõrgem Kommuuna teadusliku töö ja õpetuse asutus». Ülikool 
pidi koosnema kahest osast — polütehnikumist ja pedagoogiumist. 
Praktiliselt hakkas tööle siiski vaid pedagoogiumi osakond. 1920. aas
tal reorganiseeriti see õppeasutus Eesti Pedagoogiliseks Instituudiks 
ia 1925. aastal Eesti Pedagoogiliseks Tehnikumiks. 1936. aastaks oh 
selle seinte vahel ette valmistatud NSV Liidus töötavate eesti õppe
keelega koolide jaoks juba 200 pedagoogi.

Revolutsiooniliikumise tõusulainel tekkinud nõukogude voim Eestis 
ei suutnud kauaks püsima jääda. Liiga tugevaks osutusid kontrrevo
lutsiooni jõud. Mälestus kommuunist, tema mehistest võitlejatest, kom
muuni õppetunnid, jäljed tehtud tööst on aga elanud eredalt läbi kuue

aastakümne. J(JR , д|0
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metoodikanõukogu tööst ülevaate 
selle esimees õppeprorektor prof. U. 
Palm. Nõukogu juhib ja koordinee
rib kogu ülikoolis tehtavat metoodi
katööd. Tööplaanid koostatakse iga 
viisaastaku algul, neisse lülitatakse 
ka vahepeal esilekerkivad aktuaal
sed küsimused. Ühe põhiprobleemi
na tegeldi õppeprotsessi tehnifitsee- 
rimisega, praegu on käsil üliõpilas
te iseseisva töö individualiseerimi
se (õppekirjanduse normeerimine) 
küsimused. Nõukogu töövormi
deks on regionaalsed, vabariiklikud, 
üleliidulised ja teaduskondades toi
muvad konverentsid. Tehakse ette
valmistusi jaanuaris peetavaks üle- 
ülikooliliseks konverentsiks «õppe
kirjanduse osatähtsus üliõpilase ise
seisvas töös». Peale konverentside 
peetakse töökoosolekuid igal semest
ril, samuti toimuvad metoodikanõu
kogu büroo koosolekud. Nõukogu 
tööplaani on võetud ka pedagoogide 
ettevalmistamise arutamine.

Komsomolikomitee kasvatustöö 
korraldusest ühiselamuis kõneles 
komsomolikomitee sekretär M. Kal
lion. Möödunud õppeaastal kaotati

komsomolikomitees olmesektor, 
ühiselamuküsimustega hakkas tege
lema ideoloogiasektor. Korraldati 
mitu reidi, arutati nähtut. Reorgani
seerimine ei toonud paraku kaasa 
olukorra paranemist. Olmesektor tu
leb taastada. Komsomolikomitee 
peab hakkama uuesti kinnitama ka 
ühiselamunõukogude esimehi nagu 
varem. Sõnavõtjad E. Hirvlaane, L. 
Kiik, E. Türi, H. Kabur, J. Huik jt. 
nentisid, et praegu ei ole ühisela
muis tunda komsomoli juhtivat kätt. 
Peale administratsiooni ei vastuta 
otseselt keegi ühiselamuis toimuva 
eest. Reidide tulemused tuleb vas
tavasse raamatusse kanda, karista
da korrarikkujaid ja funktsionääre, 
kes oma ülesandeid täitnud pole. 
Peeti vajalikuks palgalise valve sis
seseadmist kogu ööpäevaks.

Matemaatikateaduskonna õppe- ja 
kasvatustöö olukorda tutvustas par
teibüroo sekretär dotsent K. Soo- 
nets. Rohkem on pööratud tähelepa
nu õppedistsipliini kontrollile, on 
koostatud «akendeta» tunniplaanid. 
Sõnavõtjad tõid eeskujuks mate
maatikute näitagitatsiooni Vanemui
se tn. 46 õppehoones. Vähe on aru

tatud õppetöö tulemusi kursustel 
ja rühmades. Paljudel üliõpilastel 
puudub pideva töö harjumus. Re
monti vajavad mitmed ruumid, on 
vaja kaasaegselt tehnifitseeritud 
õpperuume. Parteikomitee sekretär
A. Kiris märkis, et nõrgaks on jä ä 
nud partei- ja komsomoliorganisat
siooni koostöö, vähe on üliõpilas- 
kommuniste.

Arutusel olnud küsimuste kohta 
võeti vastu otsused.

Parteikomitee arutas ajalehe par
teilise juhtimise küsimust, silmas 
pidades artiklit «Kõrgkooli ajaleht 
ja parteikomitee» ajakirja «Eesti 
Kommunist» novembrikuu numbris. 
Ajalehe «TRÜ» töö parandamiseks 
on kavandamisel vastav abinõude 
plaan.

Istungil võeti NLKP liikmekandi
daatideks ajalooteaduskonna üliõpi
lased Sirje Muldma ja Aleksander 
Pulver, õigusteaduskonnast Ago 
Kutsar ja Raivo Vare, kehakultuuri
teaduskonnast Paavo Russak, füü
sikaosakonnast Sergei Jegorov ning 
majandusteaduskonnast Toomas 
Sildmäe. NLKP liikmeks kinnitati 
Andres Salmistu ja Ivar Valge ke
hakultuuriteaduskonnast, Valeri 
Timofejev füüsikaosakonnast ja 
kevadel matemaatikateaduskonna 
lõpetanud Heli Jullis.

Tiidenglteaduse tähtpäev

KomsemoH-
kroonika

^  NLKP liikmeks astumiseks said 
soovituse Ants Lõhmus (spordimed. 
V k.) ja Mart Kull (ravi IV k.). 
Ф  NLKP liikmekandidaadiks soovi
tati Katrin Lendok (eesti fil. V k.). 
%> ÜLKNÜ-sse astus Ulvi Merilo 
(farm. I k.).
#  Esmakursuslaste taidluskonkur- 
sist kõneles A. Salmistu.

#  õppesektori tööst keskkooliõpi
lastega rääkisid S- Nazarenko ja 
H. Raidmets.
#  Teaduskonna komsomolibüroo 
tööst kursuste komsomoliaktiiviga 
kõnelesid matemaatikateaduskonna 
komsomolisekretär S. Päivil ja bio- 
loogia-geograafiateaduskonna sek
retär V. Väli. Soovitati korraldada 
teaduskondade komsomoliaktiivi se- 
minarlaagreid.

Olümpiagiidide ettevalmistami

sest rääkis R. Viks.

Ülikooli sisse saanud, pakutakse sulle 
nii palju huvitavat, et raske on valida, 
kuhu lülituda. Teiste seas kutsub ka 
ÜTÜ. Esmakursuslane seisab algul vaa
ta et lõhkise küna ees: missuguses ÜTÜ 
ringis või sektsioonis siis lõpuks kaasa 
lüüa? Valitud eriala on esialgu rohkem 
kui tuttav, pole esimese kursuse tuden
gil ka veel seda oma probleemi, millele 
ta ÜTÜ-s lahendust püüda leiab. Siiski 
on lõpuks valik tehtud ja käsi iiliõpi- 
lasteadusele antud. Silt tee algabki. 
Nii on ülikoolis juba 30 aastat üliõpilas- 
teadust ÜTÜ organisatsiooni all tehtud.

Ülemöödunud reedel tähistasime 
seda juubelit. Kell kümme algas 
aulas üliõpilaskonverents. Avasõ
nad lausus teadusprorektor Herbert 
Metsa. Ta tõi sõnavõtus välja ÜTÜ 
peamised ülesanded: hoida õppe
protsess tänapäeva teaduse tasemel, 
tõmmata üliõpilasi kaasa teadusse, 
tugevdada kõrgkoolidevahelisi tea- 
dussidemeid.

Avaettekande pidas õigusteadus
konna üliõpilane Peeter Järvelaid,

kes kõneles Nõukogude põhisea
duste ajaloost. Seejärel räägiti 
ÜTÜ ajaloost. Andra Eesmaa ja 
Siiri Toomik tutvustasid vastavalt 
UTÜ ajaloo- ja ÜTÜ eesti keele 
ringi. Rahandusdistsipliinide uuri
misest TRÜ-s pidas ettekande And
rus Lipstok. Sergei Nazarenko pa
jatas slaidide abil teadustöö aren
gust arstiteaduskonnas. TRÜ ÜTÜ 
välissidemeid tutvustas Anu Uus
põld.

Et ülikooli ajaleht on ÜTÜ ringi
de ajalugu juba tutvustanud, siis 
vaid mõned väljavõtted ettekanne
test.

ÜTÜ eesti keele ringi ajaloost
(teadaolevail andmeil ülikoolis va
nim ring omataoliste seas). Alus 
pandi 1945. aastal.

О  1951. aastani kaksikalluvus: 
Emakeele Seltsile andis ring aru 
kalendriaasta, ÜTU-le õppeaasta

jargi.
О  Algusaastail pidi ringi liik

meks astuda soovija tegema läbi 
katseaja ja esinema ettekandega.

О  I960, aastatel algas inten
siivne uurimistöö soome-ugri keelte 
alal. Toimusid soome-ugri õhtute 
sarjad.

О  Ring on alati sekkunud ak
tuaalsetesse keeleprobleemidesse, 
uurinud keeletarvitust üliõpilaste 
hulgas. Käiakse ekspeditsioonidel 
ja murderetkedel. Kogutud mater
jal on teaduslikult väga väärtuslik.

Lühikokkuvõte ka meditsiinitu- 
dengite teadustegevusest.

О  Arstiteaduskonna UTÜ eellugu 
ulatub 19. sajandi algusesse.

О  Vanimad ringid on farmaat
sia-, kirurgia-, ja patoloogilise ana
toomia ring.

(Järg 2. lk.)

UUCnS 60
Lehekülgi ülikooli kom som oli a jaloost

JOHANNES KALITS 
(Algus «TRÜ-s» nr. 27 ja 28)

TRÜ II komsomolikonverents tuli 
kokku 31. oktoobril ja 1. novembril
1953. Aruande esitas komitee sek
retär A. Käärik. Konverentsist võt
tis osa ELKNÜ Tartu Linnakomitee 
esimene sekretär V. Väljas. Konve
rents oli kriitikarohke, tehti isegi 
ettepanek tunnustada töö mittera
huldavaks. Küllap põhjustas seda 
asjaolu, et võeti mõõtu eelneva ko
mitee tegevuse järgi. Komitee tööd 
mõjutas sekretäri mitmekordne va
hetus. Edu saavutasid põhiliselt 
need sektorid, kelle juhid olid juba 
varem komitee töös kogemusi saa
nud aktivistid (J. Lott, D. Pirson 
it.).

Uueks sekretäriks valiti B. Hiire, 
sekretäri asetäitjaks organisatsioo
nilise töö alal L. šišov, Ideoloogia
töö alal T. Loit.

Eelmise komitee töövõlg ning eel
seisvad uued ülesanded kujundasid
11 konverentsi otsuse. Esikohale jäi 
endiselt õppetöö. Marksismi-Ieninis- 
mi omandamisel oli töövormide osa-

; tähtsuse hindamisel toimunud mo- 
Iningane nihe. Kui varem olid esi
plaanil seminarid, siis nüüd rõhu

ta t i vajadust sügavamalt tundma 
jõppida algallikaid. Endiselt aktuaal- 
'seks jäi töö esmakursuslastega.

Poliitilises kasvatustöös oli oluli
sel kohal internatsionalismi ja rah
vaste sõpruse kasvatamine. Peeti 
vajalikuks tugevdada kontakte eesti 
ja vene rahvusest üliõpilaste vahel. 
Arvati, et ka ajaleht võiks ositi il
muda vene keeles. Möödunud aru
andlusperioodil ilmunud 20 seina
lehte peeti väheseks.

Konkretiseerus komsomoli partei
line juhtimine. 1953. aasta detsemb
ris arutas parteibüroo komsomoli
sekretäri B. Hiire aruannet seoses 
õppetööga.

1954. aasta aprillis kuulati partei
bürool komsomolisekretäri asetäitja 
T. Loidi aruannet poliitkasvatusliku 
töö olukorrast. Arutlus läks aga üle 
päevakorras ettenähtud piiride ning 
haaras nii organisatsioonilist kui ka 
õppetööd. Parteibüroo asus seisuko
hale, et igas akadeemilises grupis 
oleks ka oma komsomoligrupp.

Parteiorganisatsiooni aruande- ja 
valimiskoosolek andis hinnangu ka 
komsomoliorganisatsiooni juhtimi
sele. Kuigi komsomolitööle oli suu
natud 10 kommunisti, ei andnud 
töö paranemine oodatud tulemusi. 
Parteikomitee sekretäriks valiti

i .  Kalits, kes ise viis aastat tagasi 
oli olnud ülikooli komsomolisekre
tär. Temale olid ülikooli komsomoli
töö nii tugevad kui ka nõrgad kül
jed hästi tuttavad.

TRÜ komsomoliorganisatsioon 
püüdis II konverentsi otsuste ellu
viimisel kinni pidada konverentsi 
poolt antud suunast, kuid õppetöö 
parandamiseks kavandatu jäi orga
nisatsiooniliselt vähe kindlustatuks. 
Komitee koosolekutel arutati tun
duvalt enam ideoloogilise kasvatus
töö küsimusi. Rohkem kandusid õp
petöö küsimused algorganisatsioo
nide üritustesse. Nii korraldati ma- 
temaatika-loodusteaduskonnas sisu
kas koosolek «Geograafide etteval
mistamisest osakonnas», kus kom
munistlikud noored tegid rohkesti 
asjalikke ettepanekuid õppetöö kor
raldamiseks. Küsimused õppedistsip- 
liinist, ühiskonnateaduste õpetami
sest, vene keele õppimise taseme pa
randamisest — kõigi nendega tegel
di komsomoligruppides. Võrreldes 
eelneva aastaga tõusis ainult väga 
headele hinnetele õppinud üliõpilaste 
arv. Selliseid üliõpilasi oli 1954. aas
tal 156. Ideelis-poliitilise kasvatus
töö suunamisel üliõpilaste seas 
võiks eelkõige mainida osavõttu 
NLKP 1953. aasta septembriplee- 
numi tutvustamiseks läbiviidud üri
tusi. Kui 1954. aasta märtsis tehti 
esialgseid kokkuvõtteid, oli lekto

rite grupp pidanud 70 loengut sep- 
tembripleenumi materjalide kohta, 
õigusteaduskonnas organiseeriti 
vastav temaatiline konverents. 1954. 
aasta esimesel poolel esitati üle ka
hesaja loengu. 1954. aasta sügiseks 
kuulus lektorite gruppi 51 lektorit.

Ideoloogilise kasvatustöö pideva 
vormina väljakujunenud poliitvest- 
lused (poliitinformatsioonid) säili
tasid oma organisatsiooni — vest
lesid õppejõud, osavõtu kindlustasid 
komsomoliorganisatsioonid. Kui ko
miteel arutati ideoloogilise kasva
tustöö küsimusi, siis enamikul juh
tudel puudutati ka poüitvestlusi. Nii 
näiteks 5. märtsil 1954 toimunud 
komitee koosolekul arutati ideoloo
gilise kasvatustöö küsimusi geoloo
gia IV kursusel.

Taidlusolümplaadide paremaks 
õnnestumiseks aitas kaasa komso- 
molikomiteepooine olümpiaadi ju 
hendi kinnitamine. 1954. aastal 
ühendati taidlusolümpiaadi etteval
mistamise kontroll klubi juhataja 
tegevusaruande kuulamisega komi
teel 22. märtsil 1954. Olümpiaadi 
organiseerimise eest vastutas 
K. Luts. Et ülikoolil vastavad ruu
mid puudusid, siis pidi näidendite 
ülevaatus toimuma «Vanemuises», 
taidlusprogremmiga õhtud ameti
ühingute kultuurihoones. Teistest 
suurematest kultuuriüritustest oli 
organiseerimisvastutus komsomoli-

komiteel lõpetajate aktuste osas.
1954. aastal alustas komsomoliko
mitee vahendusel ilmumist satiiri- 
leht «Poks».

Organisatsioonilises töös hakati 
komsomoli juhtiva osa kindlustami
seks kaadrit veelgi laialdasemalt 
kinnitama komitee istungeil. Nii 
kinnitati komsomolikomitee poolt 
ametisse ühiselamuvanemad, ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» komsomoli
elu osakonna juhatajaks E. Maasik. 
Komsomoliridade kasvu kindlusta
miseks kuulati osakondade ja tea
duskondade büroode aruandeid tööst 
mittekommunistlike noortega. Kui
gi ülikoolis vastuvõtt eelneva 
aastaga võrreldes kahanes, suurenes 
kommunistlike noorte arv sisseastu- 
nute hulgas. Kommunistlikke noori 
oli 1954. aasta oktoobris 1541. Eri
lise tähelepanu objektiks kujunesid
1954. aastal komsomoligrupid. Kas
vas ju nende arv 1953. aastaga võr
reldes 50 võrra. 1954. aasta oktoob
riks oli gruppe 139. Esinedes 1953. 
aasta detsembris ELKNÜ Tartu 
linna V II konverentsil oli ülikooli 
komsomolisekretär B. Hiire peami
sena ülikoolis rõhutanud just kom- 
somoligruppide tööd. Ka ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni II I  kon
verentsil oli gruppide töö üheks 
keskseks küsimuseks.

(Järgneb.)



Ministri käskkiri
ENSV KKEH Ministeeriumi au

kirja said eeskujuliku töö eest seo
ses 60. sünnipäevaga dotsent Arte
mi VAPRA, vaneminsener Johannes 
LAIDNA ja vanempreparaator End
la KIIS; 50. sünnipäeva puhul pro
fessor Herbert LIGI ning dotsendid 
Arne LEPP, Erich KUKK ja Anton
k iv ik .

VII üleliidulisel ühiskonnateadus
te alasel üliõpilastööde konkursil 
laureaatideks tulnud üliõpilaste töö
de eduka juhendamise eest anti au
kiri professor R. BLUM-RUSSAKU- 
LE ja vanemõpetaja Ljudmila JAT- 
SALE.

Põllumajandustööde eduka orga
niseerimise eest autasustati aukirja
ga dotsente Jaan PIKKA ja Endel 
TÜRIT, assistente Nadežda IVANO- 
VAT ja Jüri LINKBERGI ning õp
peosakonna juhatajat Mati SALUN- 
DIT.

Oktoobrirevolutsiooni 61. aasta
päeva puhul avaldati kiitust eduka 
töö ja aktiivse ühiskondliku tege
vuse eest vanemõpetajaile Olev 
SAKSALE ja Osvald ALLIKASE- 
LE, riidehoidja Elfriede RATTUSE
LE, metoodik Anu SAARELE, inse
ner Väino VASELE ja valvur Alma 
KALLASELE.

Aktiivse osavõtu eest rahvusvahe
lise sümpoosioni ettevalmistamisel 
avaldati kiitust vene keele metoodi
ka kateedri vanemõpetajale Heli 
PAKILE.

Kauaaegse kohusetundliku töö 
eest avaldati tänu ravimtaimede la
bori töölisele Alice PÄRLIN1LE.

Rektor õnnitles
60. sünnipäeval vanemõpetaja Hei
no TIDRIKSAART, vanempreparaa
tor Endla KHSI ja müürsepp En
del TERNAT ning 50. sünnipäeval 
professor Herbert L IG I ja dotsent 
Anton KIVIKUT.

Rektori käskkiri
Seoses pensionile jäämisega täna

ti eeskujuliku töö eest ning sooviti 
tugevat tervist Leonhard KANGRU
LE ja Anna SELEZNJOVALE.

Autojuht Edgar LEPIKULE aval
dati kiitust eeskujuliku õppeeduku
se eest kaugõppekeskkoolis.

Kehakultuuriteaduskonna 50. 
aastapäevale pühendatud ürituste 
eduka läbiviimise eest said käskkir
jaga kiita Atko VIRU, Valter 
LENK, Jaan LOKO, Evald MÄE- 
PALU, Helmut VALGMAA, Linda 
JAANSON, Heino TIDRIKSAAR ja 
Enn UIGA.

Arstiteaduskonna päeva eduka 
organiseerimise eest avaldas rektor 
kiitust õppejõududele AKIVO 
LENZNERILE, AflLI PAJULE, ED- 
VITAR LEIBURILE, V IRVE KA 
SELE, KARL KULLILE, vanemla
borantidele SILVIA MÄNNISTELE 
ja LUULE PH IL IPSILE , vanem 
preparaator FELIKS VALGELE, va
nemteadur AAVO MIKELSAARE- 
LE, vaneminsener MARET LAAS 
PERELE, preparaator S ILVI POS 
KALE ning üliõpilastele M IHHAIL 
GUSILE, TIIT MERENILE, TÖNIS 
VARDJALE, LIA HANSONILE, 
ANTS KIVISELJALE, RAIT LA- 
BOTKINILE, LAURI GUSTAVSO- 
N1LE ja MARE TETSMANILE.

Venia legendi
Eripedagoogika kateedri dotsendi 

kt. Karl KARLEPI v e n i a  l e
g e n d i  loeng «Kirjutamis- ja lu
gemisoskuse kujundamise lingvls- 
tilis-psühholoogilised alused» toi
mub 5. detsembril kell 12.15 Tiigi 
78 aud. 204.

ALLAN LIIM ,
ajalooteaduskonna dekaan

Pedagoogika ja metoodika ka
teedri dots. kt. Kalju SAKSA venia 
legendi loeng teemal «õpetajate 
kvalifikatsiooni tõstmine» toimub 8. 
detsembril kell 8— 10 peahoone aud. 
2.

ARVED LUTS, 

ajalooteaduskonna dekaani kt.

Jaapani õhtu
korraldab teisipäeval, 5. detsemb
ril kell 19.30 ÜTÜ orientalistika- 
ring keemiahoone ringauditooriu

mis.
Kavas on ettekanded Jaapani aja

loost ja kultuurist (teatrist, näida
takse dokumentaalfilmi, esitatakse 
katkendeid Jaapani teatritekstidest, 
kuulatakse muusikat).

Osavõtt vaba.

Viies, ülelüduline
_ 21.—23. novembril toimus Tallinnas hotelli «Viru» konverentsisaalis 

järjekordne, arvult juba viies elektrokeemia-alane sümpoosion «Elektri
line kaksikkiht ja adsorptsioon tahketel elektroodidel». Nii selle kui ka 
varasema nelja samateemalise sümpoosioni organiseerijad olid TRÜ 
elektrokeemia laboratoorium ja anorgaanilise keemia kateeder.

Sümpoosioni avas Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister I. 
Nuut. Pikema sissejuhatava ettekandega esines Moskva RÜ elektro
keemia kateedri juhataja professor B. Damaskin. Tartu elektrokeemikute 
ettekannetest pälvis kõige suuremat huvi prof. U. Palmi ulatuslik 
ülevaade tema juhtimisel tehtud uurimustest elektrilise kaksikkihi ja 
adsorptsiooninähtuste kohta vismuti monokristall-elektroodi erinevatel 
tahkudel. See on üks esimesi sellelaadseid põhjalikke uurimusi maa
ilmas. Ühtekokku oli sümpoosionist osavõtjaid 120 ringis. Saabunud 
olid Nõukogude Liidu tuntuimad elektrokeemikud Moskvast, Leningra
dist, Kiievist, Novosibirskist, Alma-Atast, Riiast, Vladivostokist, Kaasa
nist ja teistest meie maa suurematest teaduskeskustest.

Seekordset sümpoosioni võib lugeda juba juubelisümpoosioniks. Möö
dus ju tänavu kümme aastat esimesest Tartu elektrokeemikute korral
datud sümpoosionist Käärikul, millest oli arvukalt osavõtjaid ka väl
jastpoolt meie vabariiki. Esimese sümpoosioni edukus andis hoogu ja 
enesekindlust ka järgmiste kokkutulekute organiseerimiseks 1970. aas
tal Käärikul, 1972. aastal Tõrvas, 1975. aastal uuesti Käärikul ja nüüd 
Tallinnas. Viimased kaks neist olid juba ametlikult üleliidulised.

Tartu elektrokeemikute korraldatud sümpoosionid on muutunud 
üleliiduliselt hinnatavateks kui olulisemaid teoreetilisi elektrokeemia 
alaseid kokkutulekuid NSV Liidus . On ju neil arutatud alati kõige 
aktuaalsemaid, fundamentaalsemaid elektrokeemia küsimusi elektrilise 
kaksikkihi, adsorptsiooni ja elektroodprotsesside kineetika valdkonnas. 
Osavõtjate hulgas on olnud enamik selle ala väljapaistvaimaid spet
sialiste üle Nõukogude Liidu. Niisuguste kõrgetasemeliste üleliidulise

tähtsusega sümpoosionide korraldamine on suureks auks ja tunnustu
seks Tartu elektrokeemikute teaduslikele saavutustele. Siinkohal sobib 
meenutada hiljuti surnud NSV Liidu väljapaistvaima elektrokeemiku 
akadeemik A. Frumkini sõnu neljandal sümpoosionil: Tartu on kuju
nenud fundamentaalsete etektrokeemia-alaste uuringute üheks arvesta
tavaimaks keskuseks Nõukogude Liidus.

Faaside piirpinnal tekkiva elektrilise kaksikkihi ehituse ja adsorpt- 
siooniprotsesside üksikasjalisem tundmaõppimine võimaldab lahendada 
rea elektrokeemia olulisi rakenduslikke probleeme. Kõige tähtsamatest 
tuleks vahest nimetada metallide korrosioonikaitse tõhustamist (huvi- 
pakkuya vahemärkusena võiks siia lisada, et praegu hävib iga aastaga 
korrosiooni tõttu üks viiendik kogu maailma musta metalli, s. o. raua, 
malmi ja terase toodangust) ja keemiliste vooluallikate, nende seas nn. 
kütuselementide omaduste parandamist ja võimsuse suurendamist. 
Elektrokeemia fundamentaalprobleemide lahendamine annab võtme ka 
niisuguste praktilise tähtsusega suundade arendamiseks nagu mitme
suguste orgaaniliste ainete elektrosüntees, elektrokeemiliste gaasiana
lüsaatorite väljatöötamine (seda valdkonda on oluliselt arendatud 
Tartu ülikoolis), heterogeense katalüüsi paljud rakendusalad jm.

Sümpoosionil tehtud kokkuvõttes rõhutati fundamentaaluuringute 
suurt teoreetilist ja praktilist tähtsust ning otsustati korraldada järg 
mine sümpoosion 1981., aastal.

LEMBI TAMM

*

Sümpoosioni eduka korraldamise eest avaldati ENSV KKEH Minis
teeriumi käskkirjaga tänu U. PALMILE ja V. PAST1LE ning rektori 
käskkirjaga R. PULLERITSULE, H. KEISILE, J. TAMMELE, T. TEN- 
NOLE, T. ERLICHILE, K. BERGMANNILE, E.-M. KASELE, J. EHR- 
LICHILE, L. TAMMELE, M. SALVELE, M. MOLDAULE, A. ALU
MAALE, T. SILGULE, A. TÜÜRILE, K. ANNILE, T. PÜTTSEPALE, 
P. VARESELE, E. JORIADOLE, A. NAGELILE, N. PALTUSSOVALE, 
M. VÄÄRTNÕULE, U. PAST1LE.

TudengiteadMse tähtpäev
(Algus 1. lk.)

О  Praegu töötab 24 ringi. R in
gide tegevus ongi töö põhialus. 
Töövormideks töökoosolekud, ringi- 
devahelised sümpoosionid, väljasõi
dud, populaarteaduslik tegevus ja 
eriala propageerimine abiturienti
dele.o. Olulisel kohal on olnud ühe 
ringi piiridest ülekasvanud üritu
sed. ÜTU algaastail pandi erilist 
rõhku seesuguste ettevõtmiste po
pulaarteaduslikule küljele.

О  Viimase 15 aasta jooksul on 
meedikutele ikka tulnud mõni üle
liidulise konkursi laureaadi medal.

Olulisem ÜTÜ sidemeist vennas
vabariikide kõrgkoolidega.

О  Vahemik 1949— 1953 oli side
mete loomise aeg teiste kõrgkooli
dega. Siis vahetati kirja teel koge
musi ÜTÜ töö mitmete lõikude or
ganiseerimise vallas. Suuremad 
probleemid on peagi lahendatud ja 
väiksematega tullakse ise toime.

О  Esimesed külalised olid ÜTÜ 
I I I  konverentsil 1949. aastal Pet
rozavodsk! ülikoolist.

О  1955. aastast toimuvad Balti 
liiduvabariikide ja Valgevene üli
õpilaste ühised teaduskonverentsid.

Andmed on liiga lünklikud, et 
anda ülevaadet kõikide ringide side

meist. Siit kerkib küsimus ja prob
leem: kas me ei pööra liiga vähe 
tähelepanu ÜTÜ ajaloo jäädvusta
misele? Kuid UTÜ ajalugu ülikooli 
ajaloo ühe osana on seda väärt.

Pärast lõunat algas aulas aktus. 
Põhiettekande pidas ülikooli ÜTU 
nõukogu aseesimees vanemõpetaja 
Vello Peedimaa. Ta tutvustas kogu 
ülikooli UTÜ ajalugu ja saavutusi 
ning soovis, et ÜTU säde meis tu
gevneks. Praegu tegutseb ligi 80 
ringis üle 90 protsendi tudengeist. 
See näitab, et ÜTÜ on igati tugev 
ja arvestatav organisatsioon.

Sõna sai TRÜ ÜTÜ nõukogu esi
mene esimees Heiti Kadastik. Ette
kandes tõi ta välja esimese tööaasta 
iseärasused:

1) kogu organiseerimistöö rin
gide asutamisel ja juhendajate vär
bamisel oli tudengite teha; 2) algul 
astuti ringidesse konjunktuuriarves- 
tustega (eriti neisse, kus aines oli 
eksamit oodata) ja ringe vahetati 
seetõttu palju; 3) arstiteaduskonna 
ringidesse kuulujad (eriti kliiniliste 
distsipliinide ringide liikmed) pida
sid endale kohustuseks praktikat 
kliinikus. H. Kadastik toonitas, et 
tänapäevalgi peaks praktikale enam 
tähelepanu jätkuma.

Algul olid ka ÜTÜ esimehed tu
dengid. Edasi on kogu aeg eesotsas

olnud õppejõud. H. Kadastik leidis, 
et juhtimine võiks ka tänapäeval 
rohkem üliõpilaste käes olla. Praegu 
on ülikoolis üks palgaline töötaja, 
kes tegeleb ainult UTÜ-ga. Tudeng 
ei tule selle töömahuga toime, eriti 
kui arvestada üliõpilaste niigi suurt 
koormuät. Rohkem initsiatiivi võik
sid üliõpilased siiski üles näidata, 
seda just ringides ja teaduskon
dade tasemel.

Aktusele tulid tervitusi tooma ka 
TPI, TPedI ja TRK esindajad.

Hardi Roosve KKEH ministeeriu
mist andis üle aukirjad endistele ja 
praegustele ÜTÜ aktivistidele. Loeti 
ette ka rektori käskkiri tublimate 
äramärkimise kohta.

Õhtupoolikul avati «tagumise 
torni» lugemissaalis näitus ÜTU 
ajaloost, mis oli lahti eelmise nä
dala lõpuni.

Endised ja praegused aktiivsemad 
«ütülased» istusid õhtul kohvilauas.

Alles juubeliettekanded andsid 
pildi ÜTÜ-st kui tervikust kogu 
ülikoolis. Kui vaid iga kümnes tu
deng ei löö üliõpilasteaduses kaasa, 
siis on tegijatele paslikud H. Ka
dastiku sõnad: «Kõik ei saa minna 
teadusse, aga peavad oskama võtta 
sellest endale kasulikku.»

REET RIHVK

Tsiviilkaitse

Füüsika-keemiateaduskonna luuregrupp 
M. ANSO (pildil) juhtimisel (T. UIBO. 
J. MAASEPP, J. HÄMMALOV, P. RITS- 
LAID, P. TOOMIK, L. KROMONOV, 
V. ŠOR, M. ROOS, A. TENSON; 
V. PIHL, R. HIOB, H. HARJU. 
A. KIISK, M. STEINBERG. A. PRUJCS 
ja M. LOMP) on viimasel kolmel aas
ta! saavutanud objektide Suureformeer 
ringute vahel ülelinnalistel võistlustel 
ainult esikohti. 1976. ja 1977. aastal oldi 
esimesed ka vabariiklikus arvestuses. 
Selline edu saavutatakse ainult tfinu 
suurele tööle.

ANATOLI DOVIDENKO, 
TRÜ tsiviilkaitse staabi 

ülem
Jflri LAANE foto

Oma ühiselamu/ 
oma kodu

Щ Kolm kirjeldust 
ф  Kunagi oli siin puhtus ja kord 
ф  «Mina vaadaku, nemad näitavad.» 
ф  Mida arvab ühiselamuelust üliõpilane Ise?

©  « . . .  ühiselamusse pääseb sisse ükskõik kes ükskõik mis a ja l . . .  
õppetubades pole valgustust, toolid ja lauad lagunevad. Ükski kolmest 
televiisorist ei tööta. Duširuum on suletud . . . »

See on väljavõte Tiigi tn. 14 ühiselamu matemaatikaüliõpilase ano
nüümsena saadetud kirjast ajalehele «Molodjoz Estonii», mis avaldati 
sama ajalehe 222. numbris 16. novembril erikorrespondent I. Kisseljova 
kirjutises. Et kirjas abi paluti, võttis ajakirjanik (kuigi saadeti ano
nüümkiri!) ette käigu mõõda ühiselamut matemaatikaüliõpilaste saatel, 
küsitles komandanti, haldusprorektorit, füüsika-matemaatikateadus- 
konna prodekaani, ühiselamunõukogu esimeest. Ta toob lõpuks võrd
luseks Leningradi mnt. 89 arstide ühiselamut ja selle elanikke.

«Kööki peetakse köögiks üksnes seepärast, et selles pliidid o n . . ,  
V korruse puhkeruumis, kus peaksid olema tugitool, pjngpongi- ja male
lauad, seisid vaid roostetanud raudvoodi ja igivana kirjutuslaud. Istuda 
polnud kuhug i...»  kirjeldab ajakirjanik lisaks üliõpilasele.

«Graafik II korruse köögi seinal näitab, et 20.— 26. novembrini pidid 
kööki koristama 209. toa elanikud. Gaasipliidi kirjeldamiseks ei_ leia 
ma kuidagi vajalikke sõnu. Ühesõnaga, ma ei ole kunagi nii kõrbe
nud ja räpast pliiti näinud. Ilmselt pole seda koristanud juba eelmi
sedki toad. Sugugi paremad ei näinud välja ka III  korruse köögi plii
did. Korrapidamise graafikud rippusid küll igas köögis, kuid mis kasu 
neist on, kui ei tehta märget koristamise kohta?»

Niisugusena nägi sellele loole allakirjutanu Tiigi tn. 14 ühiselamu 
kaht kööki sel esmaspäeval. I, IV ja V korruse pliidid seevastu näita
sid hoolika perenaise kätt. Siinkohal olgu mainitud needki toad^ kes 
neid korras olid hoidnud (118, 410 ja 512). Puhkeruumide ja oppe- 
tubade kohta pole lausuda samuti nagu eespool nimetatuilgi midagi 
head. Praegu igatahes õppida neis ei saa, sest pole, kus istuda ega 
kirjutada. Puhketoa moodi paistab pisut vaid I korruse ruum, kus on 
kardinad ees, suur toalill, paar tugitooli.

®  Kuuekümnendate aastate teisel poolel, mil ise samas ühiselamus 
elasin, paistis see maja silma puhtuse ja range korra poolest. Ülikooli
aastail tuli elada ka Kukulinna pioneerilaagris, Vanas Tiigis, Pälsoni 
14 jm. Kusagil ei tundunud aga nii hubane kui just selles majas. 
Tagaselja peljati ja kiruti kõva sõnaga komandanti. Aga hakkama 
saime. Ma ei tea, missugune on praegu selles majas komandandi ja 
üliõpilaste vahekord. Inimesed on erinevad, erinevad on üliõpilased 
kümme aastat tagasi ja nüüd. Selge on aga see, et komandandil on 
õigus oma üürnikke korrale kutsuda ja üliõpilased peavad tema kor
raldusi täitma. Mis sellest, et võib-olla samal ajal ei tööta dušš, kori

doris on lambid läbi põlenud jne. Sellele arvamusele leidub kindlasti 
sääraseid vastuseid nagu näiteks: «Tehke ühiselamus enne kõik korda, 
tooge siia kena mööbel jne., küll ma siis elada oskan.»

#  Probleemi juured peituvad minu arvates hoopis kaugemal kui 
ühiselamus endas. Ülikooli astub kodus ja koolis kasvatuse saanud 
noor inimene. Ta tuleb enamasti mugavast kodust (selles on moodne 
mööbel, värviteler, stereomagnetofon). Paljudel peredel on auto, suvila, 
maamaja. Selles kõiges pole ju iseenesest midagi halba. Halb on hoo
pis see, et neid hüvesid on hakatud pidama mingiks etaloniks (vrd. 
džiinid!). Nende a s j a d e  muretsemisest, ehitamisest (pro: hankimi
sest) pole see noor inimene ise paraku alati osa võtnud. Ja kui ta satub 
nüüd ühiselamu inetute seinte vahele? Kui tema tuba osutub enne tema 
tulekut räpasuse musternäidiseks? Vist vähestel tekib soov midagi ette 
võtta. Sageli on takistuseks seegi, et varem ise majandusmuredest 
eemal oldud. Mis teha? Üks võimalus on ainult oma õigustele toetuda. 
Teine võimalus — ise käed külge panna ja korda looma hakata.

ф  «Ühiselamu külastamise ajal ei kõneldud minuga üldse sellest, 
kuidas tudengid ise saaksid puudusi kõrvaldada. Mina vaadaku, nemad 
näitavad. Kuidagi ebamugav oli, nagu oleks perenaine näidanud oma 
köögi räpaseid saladusi. Ometigi on kõiges selles perenaine ise süüdi,» 
mõtiskles ajakirjanik vabariikliku noortelehe toimetusest.

О  Kus on väljapääs? Haldusprorektor, kasvatustöö prodekaanid, 
komsomoli- ja ametiühingukomitee liikmed korraldavad reide, fikseeri
vad puudusi. Ülikoolis ei möödu vist ühtki suuremat koosolekut, kus 
ühiselamud kõne all poleks. Näiteks möödunud reedel nõukogu koos
olekul: «Olen näinud tubasid, kus arstid magavad voodis, saapad jalas, 
maas vedelevad hallitanud toidujäätmed» (haldusprorektor A. Otsta- 
vel); samal reedel noorte kommunistide õppusel: «Kuidas ühiselamus 
elatakse, sõltub suuresti ka kursuste ja teaduskondade komsomolibü- 
roodest. Praegu komsomoliaktiiv ühiselamuprobleemidega aga suurt ei 
terele» (parteikomitee sekretär A. Kiris). Esmaspäeval kõneles komso
molikomitee sekretär Madis Kallion EKP TRÜ komitee istungil komso
molikomitee kasvatustööst ühiselamus (loe «ЕКР TRÜ komitees»). Tei
sipäeval arutati sama küsimust ELKNÜ Keskkomitee bürool.

Täna ei tee ajaleht ühtki ettepanekut ühiselamuelu parandamiseks. 
Ootame neid üliõpilastelt endilt: Tiigi tn. 14 ühiselamu nõukogult, ma
temaatikateaduskonna komsomolibüroolt, kõigilt neilt, kes oma kodu 
eest hoolt kandma peavad. _______VARJE SOOTAK

Kamtšatkast

Täna kell 19 räägivad Ülo Man
der ja Arvo Raudsepp Vanemuise 
tn. 46. aud. 327 looduskaitseprob- 
leemidest NSV Liidu Kaug-lda re
gioonis ning laskumisest Kljutševs- 
kaja Sopka vulkaani (pildil) tegut
sevasse kraatrisse 1978. aasta au
gustis.



sügisesel taustaliZ/is ring
*. . .  nii palju kevadeid 
ja inimesi 
kaob aja sees 
muuseas, niisama, 
ja ime on, et äkki pead 
neist laulma, luuletama.»

H. Runnel

Mis siis jääb, kui kaovad kõik, nii 
kevaded kui inimesed? Jääb põlv
kondade järjepidevus. On ikka ja 
alati olemas igivanad ja verinoored, 
vanad ja noored, keskealised. Neil 
kõigil on omad vaatamised, omad 
mõtlemised, omad ütlemised. Ses
tap on tavaline ühe põlve möödaela- 
mine teisest. Aeg ja ruum on neid 
erinevalt vorminud ja sisustanud. 
Tihtipeale kohtame küll kaasatund
mist, ent see on kaugel arusaami
sest, ei asenda seda. Arusaamine on 
haruldane eakaaslastegi, liiati siis 
veel eri põlvkondade vahel. Seda tõ
sisem väärtus on vana ja noore in i
mese niisugune kohtumine, kus mõ

lemad leiavad, et neil on teineteisele 
öelda midagi olulist, vastastikku 
mõistetavat.

Paraku loob sellist sidet elust 
enam kunstimaailm, mille vahendu
sel on võimalus (mitte kohustus ega 
paratamatus) kontakteeruda teiste 
aegade ja inimestega (ka sel juhul, 
kui tegemist on kümne- või vähem
gi aastase vahega). Olen endale 
niiviisi leidnud P ee t  V a l l a k u .  
Mõne aasta eest sattusin teda esi
mest korda lugema. Südamest tõu
sis leek. Lugesin põhjalikumalt, 
tundsin huvi taustsüsteemi vastu. 
Nüüd tunnen, et olen jõudnud usal
dusliku vahekorrani. Sellega koos 
on kasvanud ka materjali hulk, mi
da veel oleks või tuleks vaadata.

Jaanilaupäeval möödus Vallaku 
sünnist kaheksakümmend viis aas
tat (surn. 1959). A. H. Tammsaare, 
Aino Kalda, Artur Kapi ja Konrad 
Mäe 100 kõrval on see tähtsusetum. 
Üldse on arvud inimesega võrreldes

kohatud. Siiski oli ootuspäratu Val
laku mitteleidmine «Sirbi ja Vasa
ra» tähtpäevakalendrist. Järele vaa
dates ei leidnud ka suhteliselt laia 
profiiliga rahvakalendri käesoleva 
aasta väljaandeist. Nüüd polnud 
enam miskit imestada. Õigem ongi 
vähem imestada ja järele mõelda.

Akki Vallakut ei loeta, ei tuntagi 
tema vastu huvi? Kerge oleks seda 
öelda, kõik asjad saaksid korraga 
paika. Ja ometi olen juhtunud kokku 
puutuma paljude inimestega, kellele 
Vallaku nime nimetamisel meenub 
midagi loetust. Neid inimesi on ol
nud põhiliselt kolme seltsi. Ühed 
kinnitavad erudeeritud ilmel: cOo 
jaa! *Maanaine», koolilugemi• 
kust...»  Tõepoolest on praeguses 
koolilugemikus ja keskkooli kirjan- 
dusõpikus see olemas, ka Vallakust 
endast on viimases mõni sõna. Seda 
polegi nii vähe, kui arvestada, et 
pärast sõda tehti alles 1954. aastal, 
uue neljaosalise kirjandusõpiku aru
telul märkus, et oleks nagu võinud 
nimetada ka mõnd vähemtähtsat 
kirjanikku, nagu Peep Vallak (just 
nii oli öeldud — Peep pro Peet) jt.
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Teised on näinud (või lugenud) 
€Epp Pillarpardi Punjaba potite
hast». Kaarin Raidi lavastuse (Mati 
Undi dramatiseeringus) originaal
sus, samuti menu tõendavad muu
hulgas, et Vallak on säilitanud ak
tuaalsuse. Seda kinnitavad tema 
loodud meeleolukad, terviklikud, sa
mas liikumisruumiga tegelaskujud. 

Nende kokkumäng on usutavalt 
õnnestunud, nagu loodud draa
maks. Vallak oli hea inimesetund а 
ja peen psühholoog, mitte filosoofi
line kirjanik. Siinkohal meenub üks
1950. aasta € Looming», kus on ära 
trükitud sellal raske haiguse tõttu 
loomisvõime kaotanud kirjaniku 
enesekriitika. Põhiliste puudustena 
on esile toodud masside ja klassi
võitluse puudumine tema töödes. 
Järele mõeldes tundub, et selles 
just Vallaku kui novellikirjaniku isi
kupärane väärtus seisnebki. Ta toob 
selgelt esile üksikud karakterid, kes 
on sageli elu vaeslapsed. Annab 
neile riided selga, asetab nad suhe
tesse kaaslaste ja maailmaga. Et 
lugejat aktiviseerida, ei seleta ta 
kõike ära.

Viimasest on enam-vähem aru 
saanud kolmandat seltsi lugejad. 
Need on sellised, kes on lugenud te
ma viimast novellivalimikku <cTuuled 
ümber maja», harvem mõnd teist, 
Sellised, kes endale omaseks luge
nud tema 20-ndate aastate süngu
sest võikuseni ulatuvad, ängistavad 
novellid. Sellised, kes armastavad 
tema hilisemaid, nukra huumoriga 
realistlikke jutustusi, kellele «Lam- 
bavarga Näpsi lorijutud» on isegi 
lemmikraamatuks.

Kokku sai ring, mis koosneb 
reast inimpunktidest. See ring pole 
seest tühi, ta sisaldab mitmekord
selt rohkem punkte, kui ringjoonele 
mahubki. On võimalik, et ringjoone 
magnetjõud nad oma kõige tiheda
masse ühendusse, Linnutee süda
messe tõmbab. Ja samasse võivad 
sattuda ka punktid, mis väljaspool 
ringi kosmilistes avarustes hõlju
vad. On veel hulk muid suuremaid 
ja väiksemaid ringe, aga neile jääb 
lõikumisvõimalus.

ENN LILLEMETS
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Ajakirjanikel oli ülevaatuseks vab 
minud näitemääng Lumivalgekese- 
muinasjutu ja P. Weissi «Juurdlu
se» ainetel (autorid M. Ütt ja V. 
Kalmre). Tegelasteks olid: 7 Lumi
valgekest, kes kehastasid ka eetilisi 
ideid — headus, vabadus, vendlus 
jt.; kurjuse ja vägivalla sümbol — 
võõrasema; ja pöialpoiss, kelle läbi 
näitemängu pealisidee paljastus.

Kas ka ideaalid kuuluvad muinas- 
jutuilma, ja kui ei, siis mis seon
dab neid tõelise eluga — neile küsi
mustele püütigi lavastuses vastust 
leida. Seda võis vaadelda kui pöial
poisis Inimese ärkamise lugu. N ii
kaua kuni inimene pole asunud võit
lema oma ideaalide eest, on nad 
haprad ja kaitsetud, jääb püsima 
taoliste inimsusevastaste kuritegu
de oht, mida kirjeldasid Auschwitzi- 
põrgu tunnistajad. Laiemalt võis 
etenduses näha ka oma ajakirjani- 
kumissiooni mõtestamispüüdu — 
inimestes vastutus- ja osadustunde 
äratamist kõige maailmas toimuva 
vastu. Lavastust iseloomustas väl
jendusvahendite nappus ja mõttesel
gus, mõjus oli muusikaline kujun
dus ja valgusrežii.

Arstide kompositsioon «Mäng» oli 
koostatud Leci ja Laingi tekstide 
põhjal. Kui ajakirjanike osavale la
vastusele võis ette heita esituse mõ
ningast kiretust, siis siin oli mängi
jate suhe toimuvasse vahetum, läbi- 
tuntum. Nähtut võiks defineerida 
kui totaalset mulinat, mõttemüra, 
mis, kummaline küll, hästi seondub

Ette astusid esmakursuslased
Hermaküla «Pimedate»-mänguga. 
Olen varem kirjutanud «Pimedatest» 
kui «vaikivale põlvkonnale» (R. 
Ruutsoo) iseloomulikust etendusest, 
niisamasugust süüdimatust elu ees 
õhkus arstide «Mängustki». Muidu
gi kui uskuda, et elu on enam kui 
pelk iseenesesse sisenemine ja väl
jumine. Tundub, et meile on tegude 
filosoofia üldse võõras, kui tegele

me, siis rohkem ootamisega («Mina 
ootan armastusekirju» D. Kareva) 
või iseenesega. Meie ideaalid on me 
eneste mõõtu, ehkki meile nii väga 
meeldib, et näiteks J. Tooming neid 
igavikulistena püüab näidata. Tähe
lepanekuna, et mõlema lavastuse ku
junduses käsutati üsna palju «Ge- 
nesise» muusikat.

Keemikud esitasid 389 sekundi

Žurnalistid, kes teaduskonnal esimeseks tulla aitasid.
Evald VELDEMANNI foto

vältel rea hüperrealistlikke tegevu
si, stseene tudengite ühiselust — pe
semine, vaibakloppimine, kartulikoo- 
rimine, viiulimäng, magamine jne.
— «koduselt nukralt ja intiimselt 
südamlikult» nagu nad ise väljen
dasid. Idee teostati kavalehel mär
gitud laadist kinni pidades.

Prantsuse filoloogide esinemine 
andis puhtinimlikult tunda, millest 
me sellega, et ülikoolis vahepeal ro
manistikat ei õpetatud, vahepeal il
ma jäime: sisemine veetlus, vaistlik 
koketeerimisoskus ja säravad sõst- 
rasilmad ilmestasid prantsuse filo
loogia neidude lihtsaid rahvalaulu- 
esitusi.

Kadrilaule ja -kombestikku elus
tasid inglise filoloogid. Värvikad 
rõivad, elus kass laval ja muhe 
kadriisa Hillar Ümar tõid saali lus
taka karnevalimeeleolu. Teadjamad 
räägivad, et samal õhtul filoloogia
teaduskonna ühiselamus peetud kad- 
rikarnevalil jätkus seda pärast sü- 
daöödki.

Maailm on peegel, milles näeme 
iseennast. Suhet meie ja maailma 
vahel vaadeldi õigusteaduskonna 
lavastuses. Ühel pool sõjafaktid, 
teisel pool argipäev — diskod, al
kohol, äritsemine — ja kokku kurb 
tõdemus — kõik on süüdi. Teostu

selt oti etteaste rabe ja vähegi po
sitiivsema programmi puudumine 
pani arvama, et pilk, millega esine
jad maailma näevad, oleks nagu 
üsna tuhmunud.

Keset lava seisis prügikast, selles 
paberilehed, millel Üdi-Viidingu 
luuletused. Ajaloo esmakursuslased 
lugesid need püüdlikult ette ja üt
lesid, et nii õpivad nad luulet 
tundma. Paraku on luulekunst nii 
võimas, et talub suuremaidki tot
rusi, pigem mõjus ajaloolaste esine
mine enesepilkena.

Mis edasi sai, oli hoopis ebatu- 
denglik: viimaste aastate tugevai
male algusele (filoloogid, arstid, 
keemikud) järgnenu oli sama
võrra nigel, õigemini — järge pol
nudki. On siis bioloogid-gecgraafid, 
füüsikud, matemaatikud, kehakul
tuuri- ja majandusteaduskonna es
makursuslased nii varaväsinud, et 
mingit ütlemisvaeva hingel ega te- 
gemiskihku ihus pakitsemas et 
tunne? Igal juhul on see kiviks ka 
nimetatud teaduskondades kultuuri
töö eest vastutavate seltsimeeste 
kapsaaeda.

Esmakursuslaste taidluskonkursi 
paremad: ' filoloogiateaduskond 
(komsomolibüroo kultuurisektorit 
juhib Eda Strandberg), arstiteadus
kond, keemiaosakond, õigusteadus
kond ja ajalooteaduskond.

TONU KARRO

Repliik

Põhjust enesega rahul olla pole
Kaks nädalat tagasi toimus aulas seks autasustatuks oli TRÜ Akadee-

pidulik sündmus. ENSV Ülemnõu- miline Naiskoor, kes pälvis ELKNÜ
kogu Presiidiumi liige, ELKNÜ Keskkomitee kirjandus- ja kunsti-
Keskkomitee esimene sekretär Ind- preemia laureaadi nimetuse. Piinli-
rek Toome andis ülikooli komsomo- kuks muutis aktuse see, et meie kül-
liorganisatsloonile üle ENSV Ülem- laltki väikeses aulas oli kohtadest
nõukogu Presiidiumi aukirja. Tei- täidetud umbes üks kuuendik. See

tõttu oli imelik kuulata sõnavõtte 

meie komsomoliorganisatsiooni tub

list ja tulemusrohkest tööst. Kind

lasti pole osavõtt sellistest üritus

test ainuke kriteerium kommunist

like noorte aktiivsuse hindamisel, 

küll aga näitab ta meile kätte ühe 
nõrga külje. Kas tõesti kommunist
likud noored arvasid, et esinejail 
pole neile midagi öelda? Ja ikka on 
meil veel probleemiks ka osavõtt 
komsomolikoosolekutest.

Kahjuks oleme selliste asjadega 

harjunud ja minagi poleks seda lu

gu kirjutanud, kui eelmisest ülikoo

lilehest poleks silma hakanud artik
kel, millest võis lugeda, et maini
tud aktusest oli tulnud osa saama 
suur hulk rõõmsalt õhetavate nägu
dega noori inimesi (vt. *TRÜ» 
nr., 31, 1978 «Kiituse jagamise 
jälil»). Ehk on autor aktuse segi a 'a- 
nud samal päeval toimunud tantsu
õhtuga EPA võimlas, kus tõepoolest 
oli koos suur hulk õhetavate nägu

dega noori inimesi? Ilmselt pole 
siin tegemist eksitusega, me liht
salt oleme harjunud endale lubama 

selliseid tebatäpsusi». Ometi on 

ju selge, et ikka veel eksisteerivate 

üksikute puuduste mahavaikimisega 

me nendest ei vabane. Nii külvame 

endisse vald rahulolu, meil on aga 

põhjust paljugagi endas veel mitte 

rahul olla,

TIIT KULLERKUPP
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Kui kõik esinejad noorsoo- ja po
liitiliste laulude konkursil 16. no
vembril klubis olid lauludega õnne
likult maha saanud, läks žürii pa
rimate väljaselgitamiseks nõu pi
dama. Mis meelde jäi?

Tiit Aunaste (keemia l i l  k.) näi
tas järjekordselt head kitarrimän- 
guoskust. Laulude viis nagu ikka te
malt endalt, tekstid juba traditsi
oonina J. Viidingult. Kuulajaid 
hämmastas Anatoli Aksjonovi 
(žurn. I k.) julgus, kui ta pärast 
viis minutit kestnud manipulatsi
ooni mikrofonidega kolm laulu ik
kagi ära laulis. Kui la rohkem har
jutaks ja pealtvaatajatega harjuks, 
võiks temalt järgnevatel konkurssi
del igati korralikku esinemist ooda
ta. Sinne Naruskberg (psühhol. 
UI k.) laulis G. Podelski «Olge 
tasa!» ja G. O’Sullivani «Jälle ük
si» ning saatis ennast teistest eri
nevalt mitte kitarril, vaid klaveril. 
Sinne hääle meeldiv kõla ja vaba 
esinemine meeldis rahvale. Trio 
Sulev Haldre, Kalle Jents ja Aivar- 
Nattus suutsid kolmest laulust vaid 
ühe oma arvataval kvaliteeditase- 
mel esitada. Ehk jäi konkursiks et
tevalmistus kesiseks (mitte ainult 
neil)? Heino Junolßinen (õigust.

I I  k.) laulis endatehtud laule. Sü
damlikult suutis ta kõlama panna 
laulu «Isale» (sõnad O. Preem). 
Meeldivat kahehäälset laulu pakkus 
kaks duetti. Siiri ja Toivo Maimets 
(eesti fil. IV k. ja biol. IV k.) esi
nesid G. Suitsu, H. Talviku ja 
M. Vallisoo luuletustele tehtud lau
ludega. Zürii arvamus: «Nii täpselt 
pole nad eelmistel laulukonkurssi- 
del laulnud.» Kiitma peab ka seda, 
et nemad olid ühed vähestest, kes 
laulule kaasaelamist välja näitasid. 
Veidi ebaõnnestus Heli Raadiku ja 
Reet Kängsepa (matem. I l l  k.) esi
nemine — hääletämbrite liigne te
ravus ja eksimine teises laulus ei 
lasknud neil parimat saavutada —, 
kuid väljaspool koduseinu on nad 
ülikooli esindama igati tasemel. 
Valdo Randpere (õigust. I I  k.) on 
oma laulude interpreteerimiseks 
saanud eeskuju U. Alenderilt, aga 
see eeskuju on oskuslikult ära ka
sutatud — meeldis žüriile ja kuula
jatele. Jüri Krustok (füüsika I I I  k.) 
jäi meelde hea kitarrikäsitsuse ja 
J. Jõerüüdi tekstile tehtud lauluga 
«Üht ja teist on olnud». Parimast 
parim oli konkursil majandustea
duskonna keelpillikvartett «Enor
mous» (Urmas Soots, Alar Soots,

«Enormous» mängis end esimeste sekka.

Margus Hanson, Rein Kinkar). Ne
madki esinesid surmtõsiselt, kuid 
tõsiste nägude taga oli naer, mis 
lugudest välja paistis. Vaimukaim 
oli vahest «Muusika M. Gorki 
poeemile «Tormilind»», mis kuula-

Evald VELDEMANNI foto

jate hulgas tormilist ovatsiooni 
põhjustas. Nõuti ka autorit lavale
— hääl saalist: «Maksim välja!» 
Zürii küsis üllatunult: «Mis need 
«Kukerpillid» paremad on?!» 

Lõpuks teatati otsus. Esikoha

Disko areneb
Mis on disko, mida ta meile pa

kub ja kas teda vaja on (ja kui, 
siis missugusena), sellest on kir
jutatud disko sünnist saadik.

Alljärgnevalt on esitatud mõt
teid, mis allakirjutanul tekkisid 
TRÜ diskofestivali kuulates-vaada- 
tes.

EPA diskor Aleksander Vimberg 
vastas küsimusele «Kas diskoritel 
on muresid?»: «Meie muredest on 
nii palju räägitud, et öeldakse: 
mis sest ikka enam rääkida». Kõ
neleme siiski, sest nendes muredes 
on seda, mis ehk kogu disko alus
sambaks (või vähemalt üheks neist 
on. Lugeja arvas juba ära, see on 
t e h n i k a ,  mis siiani lahendama
ta probleemiks on jäänud.

Festivali ajal rääkisin Šiauliai 
diskoklubi «Quadro» juhi Romas 
Volodkaga ja esitasin ka talle kü
simuse olevast või olematust teh
nikast. Ja tema vastus kõlas nii: 
«Meie diskoklubil pole tehnikaga

m i n g i t  probleemi, ja kui me 
korraldame festivali, võivad küla
lisesinejad meile sõita piltlikult 
öeldes käed taskus (!), kui neil 
mingit spetsiifilist aparaati tarvis 
ei lähe.» Meil see nii veel ei ole, 
kuid seetõttu ei jää muidugi pida
mata ükski tantsudisko, ei jäänud 
pidamata ka festival. Müts maha 
nende ees, kes olemasoleva tehni
kaga diskot teevad. Aga see pole 
väljapääs.

Ma ei ole tehnikaküsirnustes küll 
nii kompetentne, aga arvan, ei 
spetsiaalselt diskoks kohandatud 
(ja juba läbiproovitud ning sisse
töötatud) aparatuuriga töötades on 
tulemused paremad kui kiiruga 
kokkuklopsitud aparatuuri puhul. 
Kõik h e a d  komponendid ei anna 
veel h e a d  tervikut. Aleksander 
Vimberg ütles, et selle festivali pä
rast ei olnud nad kolm päeva kor
ralikult koolis käinud. Palju nad 
sellest ajast tehnika otsimise ja

mängima panemise peale kuluta
sid, ei tahtnudki küsida. Nemad 
aga elavad Tartus ja neil kui te- 
gevdiskoritel on tehnika ehk ju
ba (!) kokku otsitud, ning seda 
EPA klubist TRÜ klubisse tuua 
pole eriti raske. Mida aga öelda 
Kaliningradist, Odessast või ükskõik 
kust saabunu kohta? Natuke piin
lik oli, kui Odessa diskoritele nii
võrd kokkuklopsitud tehnika anti, 
et nad oma tantsuprоgrammi uues 
kohvikus enne käima ei saanud, 
kui pidid rahva hulgast meistri
mehi paluma.

Kuid disko ei koosne ainult teh
nikast ja ka probleemid ei piirdu 
vaid sellega. Kas viis aastat on 
lühike või pikk aeg kaotamaks dis
ko järelt küsimärki? Ei defineeri 
ju diskot ENE täiendusköide ega 
ka vastilmunud «Võõrsõnade leksi
kon».

Ivar Sinimets nimetab «Nooru
ses» disko rolliks kultuurse ajavii
te pakkumist. Et disko ei ole enam 
ainult ajaviide, on selge. Oma ole

muselt hakkab ta juba lähenema 
muusikalisele teatrile. Diskoga on 
lahutamatult seotud muusika ja 
sõna. Arenedes on ta endaga liit
nud ka valguse ja pildi, on haka
nud liitma ka m ä n g u .

Diskod jagunevad tavaliselt kah
te liiki: tantsu- ja kuulamisdiskod. 
Tantsudiskod on tavaliselt vähem 
probleeme tekitanud ja kui on, siis 
rohkem taseme ja teostuse poolest. 
Meie tantsudiskodel on tekkinud 
omapärane liitvorm — seda võiks 
nimetada d i s k o r - t e a d u s - 
t a j  aks.  Diskor paneb plaadi 
mängima, ütleb ansambli ja laulu 
nime ja heal juhul veel paar sõna. 
See aga on lihtsustamine ja kuju
neb stambiks. Diskor peab rahva 
läbi töötama, nii et rahvas oleks 
kr о g i  (Lauri Nebel «Nooru
ses»), kuid ta ei pea seda tegema 
mitte ainult muusikaga а la «rock 
dlja nog», vaid ka sõnaga.

Seevastu kuulamisdiskol on pal
ju variante. Festivali põhjal võib 
neid üles lugeda mitmeid: potiitili-

sald Valdo Randpere ja «Enor
mous», teise Jüri Krustok ning 
Siiri ja Toivo Maimets, kolmanda 
Heli Raadik ja Reet Kängsep, Su
lev Haldre, Kalle Jents ja Aivar 
Nattus ning Heino Jünolainen. Eri
preemia parima poliitilise laulu eest 
anti Sinne Naruskbergile.

Konkursil esinesid kuus solisti, 
kaks duetti, üks trio ja üks keel
pillikvartett; 17 esinejast vaid neli 
uustulnukat, 26 lugu ja laulu, kuu
lajaid saalitäis. Eelmiste konkurs
sidega võrreldes on esituste tase 
küll tõusnud, kuid põhilised vead 
on samaks jäänud. Lauldakse lau
lule sügavama kaasaelamiseta, 
justkui lootes, et kuulajaile piisab 
lauluteksti kuulmisest. Elurõõmu, 
espriid ja tudenglikkust on nii vä
he, et kui keegi juhtubki midagi 
vaimukamat laulma, siis vaatad se
da kui fenomeni. Kas lähebki täide 
Mihkel Muti apokalüptiline ennus
tus 1976. aasta maikuus («TRÜ» 
nr. 20) pärast «Kuup ja Kera» viim
set etteastet: «Tõesti, tõesti, kui 
nüüd veel viis aastat möödub, kes 
siis retrot paneb? Jaa, siis on kõik 
retrota.» Või päästab meid sellest 
«Enormous»? Või esmakursuslaste 
taidlemine?

RAIMU HANSON

si võitlejaid tutvustav Taškendi ja 
Kaliningradi disko, Šiauliai kodu- 
linnallk otse —  paremat kätt — 
otse-disko, TRU ja EPA diskorite 
probleemkavad. Kui lisada veel an
sambleid ja stiile tutvustavad ka
vad ja jätta lisamata veel paljud 
võimalused — kas see ongi kuula- 
misdisko? Ütleme siiski nii, et dis
ko on ühe (või mitme) mehe (või 
naise) s h o w  («Võõrsõnade leksi
kon»: show — muusikat sisaldav 
meelelahutuskava). Ja tsiteerides 
Ivar Sinimetsa («Noorus» nr. 29,
1978, lk. 27): «Andkem diskorile 
vabadus tema ainevallas — muu
sikas, kunstide põimimises, abista
gem teda psühholoogias ja tehni
listes küsimustes. Vastutasuks aga 
nõuame temalt kunstilist tervikut. 
Kuidas ta selle saavutab, see on 
juba tema kui looja saladus», ütle
me, et oleks aeg jätta küsimus 
«Mis on disko?» Selle asemel tu
leks tõstatada küsimus disko eda
siarenemisest, uutest teedest ja 
sihtidest diskoelus.

VAHUR H. KALM RE

S p o rd ik lu b i 18. ko n veren ts Läbi raba Sõpruš
sai teoks 22. novembril ülikooli au
las. Kuulati ära spordiklubi juha
tuse, rahvaspordinõukogu ja revis
jonikomisjoni aruanded. Halduspro
rektor Ain Otstavel andis autasud 
ülikooli parimatele sportlastele — 
spartakiaadi medalivõitjatele ja neid 
ettevalmistanud treeneritele. Nägu
sad vimplid said MM-võistluste 
«pronks» Reet Palm, suvesparta- 
kiaadilt 5 medalit toonud Gennadi 
Kinko ja Mihkel Joosep, treenerid 
Ilmar Kullam, Valter Lenk jpt.

Kehakultuuriteaduskonna dekaan 
Atko Viru pani tõsiselt südamele, 
et need, kes ülikooli sportlastena tu
levad, ka sportlasteks jääksid. Reet 
Palm kutsus õppursportlasi üles 
mitte kartma ühendada õppimist 
tippspordiga. Komsomoliorganisat
siooni sisulisest osast massispordi 
edendamisel rääkis spordiklubi juha
taja Ivar Valge. Treenerite vähesus

ja spordiklubi ruumikitsikus tegi 
muret raskejõustiku- ja veespor
di kateedri juhatajale Jaan Lokole 
ja kergejõustiku kateedri juhatajale 
Alfred Pisukesele. Ülikooli partei
komitee sekretär Advig Kiris nägi 
peamist edasiminekuteed teotahteli
se aktiivi leidmises ja rakendami
ses eeskätt mittekehakultuuriteadus- 
kondades. Ülikooli sportlaste tublid 
saavutused tegid rõõmu ka linna 
kehakultuuri- ja spordikomitee esi
mehele Vello Kivile ja VSÜ «Ka
levi» aseesimehele R.-V. Ojaverele. 
Haldusprorektor tutvustas kohal
olijaile ülikooli oma lasketiiru ja 8 
miljonit rubla maksma mineva spor
dikompleksi ehitamise plaane ning 
nägi seniste baaside ebaküllaldase 
arvu peapõhjust vajalike ehitus- 
võimsuste puudumises.

Endise juhatuse töö hinnati 
«heaks».

T a saväg ise lt, ü lla tus tega
peeti novembrikuu kahe nädala
vahetusega ära ülikooli tänavuste 
võrkpallimeistrivõistluste alagrupi
mängud. Kuuest alagrupist üritas 
finaalipääsu 13 nais- ja 14 mees
konda. Esindatud olid kõik tea
duskonnad, lisaks eraldi spordime
ditsiini osakonna ja õppejõudude 

Võistkonnad.
Naiskondade I alagrupist said 

ettearvatult edasi vastavalt 3 ja 2 
koondislasega esindatud majandus- 
ja filoloogiateaduskond (omavahel 
2:0). II alagrupis oli parim spordi
meditsiini osakonna naiskond. Sa
muti favoriidiks peetud arstid ei 
saanud aga otsustavaks mänguks 
KKT I kursusega võistkonda kokku 
ja nii pääsesid üllatuslikult edasi 
kehakultuuritudengid. Sürpriisita ei 
saadud läbi ka I I I  alagrupis. K ind
lalt võitnud bioloogide-geograafide 
järel sai finaali õppejõudüde vastu 
lootusetust seisust võidu väljamän- 
ginud KKT I I I  kursuse naiskond.

Meeskondade mängud olid eriti 
tasavägised I ja II alagrupis. Kind
lalt mängisid kõik oma vastased üle 
õppejõud. Teise finaalikoha andis 
kolme võistkonna vaheline «surnud

ring» ühe vähemkaotatud geimiga 
tänavu esmakordselt esindatud ma
temaatikutele. Kõrvale jäid favorii
did õigusteaduskonnast ja spordime
ditsiini osakonnast. II alagrupis 
tuli aga edasipääsejate selgitami
seks hakata lugema isegi geimi- 
punkte. Teistest parem oli see suhe 
KKT IV ja II I  kursuse meeskon
nal. Möödunud aasta «hõbedale», 
arstiteaduskonnale, lõppes turniir 
alagrupimängudega. I I I  alagrupis 
ei olnud edasisaamisega raskusi 
füüsika-keemia- ja bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna meeskondadel. 
Omavahelise printsipiaalse kohtu
mise võitsid esimesena nimetatud 
pärast dramaatiliselt kulgenud lõ- 
pugeimi (17:15) 2:1.

Kas suudab keegi eelmisel aastal 
võitnud majandusteaduskonna nais
konnale ja õppejõudude meeskonna
le vastu seista, selgub juba homme- 
ülehomme. Ja et asi vaatamist 
väärt, jätab allakirjutanu selgi 
nädalavahetusel koju sõitmata. 
Mängud algavad Kingissepa tänava 
võimlas laupäeval kell 12 ja püha
päeval kell 10.

PRIIT  JÕG I

Ühel sügishommikul kogunes ligi 50 noort loodusehuvilist TRU-st 
ja EPA-st «Vanemuise» suure maja ette, et sõita A. H. Tammsaare 
sünnikodusse. Uued väljapanekud pakkusid suurt huvi nii esmakordselt 
neis paigus viibijaile kui teistelegi. Korda olid seatud vanad taluhoo
ned ja saunikute eluasemed, muuseumis sai näha huvitavaid eksponaate.

Väljasõidu üheks huvitavamaks osaks oli matk looduse õppcrajal. 
Pidime jõudma Järva-Madisele, kuhu juba kirjaniku eluajal oli püsiua- 
tud ausammas. Vaatasime tamme ja tülikraavi, mis vaatamata selle- 
suvistele suurtele sadudele oli kaunis veevaene. Päeva suurimaks kat
sumuseks sai matk läbi Kodru raba, mis polnud üldsegi veevaene. Vaid 
vähestel õnnestus läbida raba kuiva jalaga.

Külmast rabaveest ja märgadest jalgadest ei lasknud end keegi 
häirida, see pigem tõstis tuju. Peatustel kuulsime mõndagi huvitavat 
rabadest ja nende taimestikust. Näiteks ei tundu poolteisemeetrine 
rabamänd esimesel pilgul sugugi ligi sada aastat vana olevat. Uks ilu
samaid vaateid avanes soo keskelt — üle madalate mändide paistis 
päikeses sätendav valge kirikutorn.

Jõudnud lõpuks rabast kindlale maale, tegime peatuse, et tühjendada 
kummikud veest ja väänata sokid kuivemaks.

Kui koduteele asusime, läksid ka luiged. Teiselt poolt tuli lumi.

ÜLAR LOOLAIU foto

NB!
Toimetus ootab 15. detsembrini h3id 

ettepanekuid uute rubriikide kohta. Tere
tulnud on kõik soovitused, mis ajalehe 
sisukamaks ja  huvitavamaks teeksid.

algab mitmel moel. RAT «Vane
muise» ja TRÜ arstiteaduskonna 
kommunistlike noorte sõprus algas 
kohtumisõhtust, mis toimus Lenin
gradi mnt. 25 sööklas.

Üritus teenis mitut eesmärki. 
Sõprussidemete loomise kõrval va
hetati kogemusi komsomolitöös. 
Teatri komsomolisekretär Marek 
Nepomnjaštši puudutas huvitavaid 
probleeme seoses kultuuriürituste 
organiseerimisega. Aktuaalsust li
sasid sellele kohtumisõhtu etteval
mistamisel kogetud raskused. Eritf 
palju oli kõrva taha panna selle 
organiseerijatel ravi I kursuselt. 
Huvi pakkus viktoriin, mis lõppes 
sõbraliku viigiga. Üliõpilased said 
teada, et «Vanemuine» on ainuke 
omalaadne kombinaatteater Nõuko
gude Liidus. Küsimuse arstiteadu
se märgi asukohast teklil lahenda
sid vanemuislased originaalselt: 
keskel.

Tudengid said küllakutse teatris
se sama laadi sõprusõhtule. Järgnes 
traditsiooniline disko.

JAANUS KALJUSTO, 
arstiteaduskonna I k.

Klubis
Pühapäeval, 3. detsembril kell 21 

tantsuõhtu (klubi orkester).

ESTRAADI LIIKUM ISRÜHM
alustab tööd 4. detsembril kl. 16 
klubi saalis. Ootame noormehi ja 
neide.

The English Club
invites everybody Interested to its 
evening In the «Sophokles» on 
Wednesday, Dec. 6 at 6 p. m. Т. V. 
Loko will be speaking about Eng
land and her studies in Cambridge.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту РиПклнк Юлнкоол» («Тарт- 
туский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитет» 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikooli 17 19. I I I . OksiknumbrS 
hind 2 kop, Tellim. nr. 6322. MB-05897.
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Komsomolikroonika
5. detsembril TRÜ komsomolikomitees:
ÜLKNÜ-sse astus Ain Vares (ravi II k.).

Ф  Taaselustatud olmesektorit hakkab juhatama Riivo Kotkas 
(ravi 111 k.).
4И õppe- ja teadustöö sektori juhataja asetäitjaks tööks õppetöö ees- 
rindlastega valiti Katrin Kaarma (ravi II k.).
ф  Kultuurielust puudutati kahte küsimust. Esiteks võeti arutuse alla 
esmakursuslaste ball ja selle algusosa ebaõnnestumise põhjused. Tei
seks arutati veel kord ELKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomi
tee ühist otsust 23. märtsist 1978 ülikooli kultuurielu juhtimise kohta. 
Teema põhjustas elava väitluse, kus sõna võtsid I. Gräzin, A. Pikat, 
T. Leemets jt. Esmakursuslaste ballist loe 4. lk. 
ф  Arutati Veera Lani (spordimed. IV k.) personaalküsimust. Kinnitati 
arstiteaduskonna komsomolibüroo otsus — üliõpilasele ebaväärika käi
tumise eest karistada Veera Lani noomitusega koos arvestuskaardile 
kandmisega.

Rektori käskkiri
Aktiivse ja kohusetundliku töö 

eest põllumajanduse abistamisel 
said rektori käskkirjaga kiita hal
dusprorektor Ain Otstavel, ameti
ühingukomitee esimees Helve Ka- 
bur, komsomolikomitee asesekretär 
Mercedes Pent, TUS-i juhataja 
Tõnu Kollo, eriõpetuse kateedri 
ülem Endel Hirvlaane, filosoofia- 
kateedri juhataja Jaan Rebane, 
NLKP ajaloo kateedrist Hans Dsiss, 
Vilve Kalits, Lembit Kiik, Ervin 
Kivimaa, Igor Sorokin, Nikolai 
Sevtšuk, Tähe Kolk, Rafik Grigor- 
jan, Veera Ant, Marge Martson ja 
Leili Möldre; filosoofiakateedrist 
Ülo Matjus, Rein Vihalemm, Helgi 
Sillaste, Jüri Tammaru, Mare Nõm
mik, Viktor Sieben ja Valdar Parve; 
poliitilise ökonoomia kateedrist Ivan 
Larin, Jaan Kivimägi ja Eve Tom- 
son; teadusliku kommunismi kateed
rist Ivan Volkov, Aleksander Blum- 
feldt, Märt Kubo, Endel Kuusik, 
Rein Toomla, LaidI Laiverik, Ljud
mila Jatsa, Meeta Mäesepp ja Koit 
Jatsa; teadusraamatukogust Kandle 
Rekand, Sirje KHimask, Riina Sotn- 
son, Liilia Külv, Mari Tamm, Mai
mu Timofejeva ja Mare Ilus; kee
milise kineetika ja katalüüsi labori, 
biofüüsika ja elektrofüsioloogia la
bori ning filoloogiateaduskonna 
võõrkeelte kateedri kollektiiv; filo
loogiateaduskonnast Ester Rahi, 
Enn Veidi, Ilmar Anvelt, Lea Ma- 
tiesen; füüsika-keemlateaduskonnast 
Helvi Vahemets, Mihkel Pärnoja,

Henn Kuus, Vello Past ja Valeri 
Vassiltšenko; majandusteaduskon
nast Heli Ruussaar, Evi Kolk ja 
Vainer Krinal; kehakultuuriteadus
konnast Jaan Loko ja Osvald Alli
kas; arstiteaduskonnast Udo Tarve, 
Ülo Arend, Jüri Saarma, Tiiu Tor- 
pats, Valve Saarma, Kaljo Põder, 
Jaak Maaroos, Tiina Prükk, Ivar 
Vaasa ja Raja Poolakainen; TUS-ist 
Ester Zimmermann, Lilie Pung, 
Valve Soome, Udo Sõõru, Tõnu 
Hiiemäe, Rein-Toomas Sütt, Sirje 
Mark, Aarne Pruks, Aare Lutsar, 
Kersti Vahkal, Neonilla Hiiemäe, 
Ülle Kiik, Mai Kinsigo ja Aime 
Kuus; õigusteaduskonnast Herbert 
Lindmäe, Kalle Nigola, Edgar Sa
lumaa, Albert Paltser, Lembit Saar- 
nits ja Heldur Saarsoo; bioloogia- 
geograafiateaduskonnast Hans 
Remm, Udo Pragi, Riho Mootse, 
Aadu Loog ja Leo-Peeter Kullus; 
ajalooteaduskonnast Aadu Must; 
matemaatikateaduskonnast Ants 
Tauts, Jüri Afanasjev, Gennadi 
Olenev ja Vello Altleis.

Autasustamisi
Kauaaegse teadusliku ja peda

googilise ning aktiivse ühiskondli
ku tegevuse eest sai 50. sünnipäe
va puhul EKP Tartu Linnakomitee 
ja Tartu Linna RSN Täitevkomitee 
aukirja biofüüsika ja elektrofüsio
loogia labori juhataja Harald 
EPLER,

Üliõpilasteaduse saavutusi
Nagu iga aasta detsembri algu

seks, on ka tänavu tehtud kokku
võtted üliõpilaste teaduslike tööde 
konkurssidest nii oma vabariigis 
kui ka üle Nõukogude Liidu. Lau
reaate õnnitletakse ja preemiad 
ning diplomid antakse kätte Tallin
na Pedagoogilise Instituudi aulas 
reedel, 15. detsembril kell 13. Au
tasustamisele oodatakse kõiki lau
reaate. Lähemat informatsiooni 
võib saada TRÜ ÜTÜ nõukogust. 
Meie ülikoolist tõsteti esile järgm i
sed üliõpilasteadurid.

Üleliidulisel humanitaar-, loodus- 
ja täppisteaduste alasel konkursil 
autasustati m e d a l i g a  Villu Ta- 
mulit ajalooteaduskonnast ja Arne 
Rannikmäed füüsika-keemiateadus
konnast. D i p l o m i  said üleliidu
lisel konkursil Toomas Asser, Sofia 
Oskolkova, Eero Vasar, Veiko Va
sar arstiteaduskonnast, Anu Harti- 
kainen matemaatikateaduskonnast 
ja Tõnis Sildmäe majandusteadus
konnast.

Üleliidulisel ühiskonnateaduste- 
alasel konkursil autasustati II jär
gu d i p l o m i g a  Sulev Kanni
kest õigusteaduskonnast ja a u 
k i r j a g a  Ljudmila Braginat 
füüsika-keemiateaduskonnast.

Vabariikliku humanitaar-, loodus- 
ja täppisteaduste alase konkursi 

tulemused

I järgu diplom, rahaline preemia 
ja rinnamärk: Toomas Asser, Aadu 
Liivat, Rein Lumiste, Eero Vasar, 
Mihhail Gus, Andrus Arro, Alek
sander Adojan arstiteaduskonnast, 
Mati Laur, Mare Laul, Jüri Rosen- 
feldt ajalooteaduskonnast, Mati

Kahru bioloogia-geograafiateadus- 
konnast, Neeme Danziger, Viktor 
Peet, Alo Linntam füüsika-keemia
teaduskonnast, Viktor Arhipov, Pee
ter Valle majandusteaduskonnast, 
Aleksander Maršak, Ellu Saar ma
temaatikateaduskonnast, Kuldar 
Andest, Tamara Jaaz, Peeter Pahk- 
la, Juri Kolesnik õigusteaduskon
nast.

I järgu diplom ja rinnamärk:
Lembit Rägo, Andrus Arro, Agu 
Kõrgvee, Hiie Klaus, Arvo Rosen- 
tal, Vladimir Neklessa, Sofia Os
kolkova, Olev Toomla, ü lle  Lehtis, 
Indiira Saripova arstiteaduskonnast, 
Sirje Murre, Maie Angerjas, Anne 
Lapp, Hene Hanschmidt, Kaie 
Parv, Ruth Vaik ajalooteaduskon
nast, Ülle Reier, Ellen Talts, Orjo 
Eskel bioloogia-geograafiateadus- 
konnast, Jelena Korolkova, Jane 
Jõgi, Enn Veidi, Kai Riikoja, Georg 
Lints, Auli Tähve filoloogiateadus
konnast, Ljudmila Bragina, Andres 
Haav, Mart Tarmak, Mart Speek 
füüsika-keemiateaduskonnast, Enn 
Kiive, Heidi Tammemäe, Tiit Villig, 
Eve Tänav majandusteaduskon
nast, Juri Knjazihhin, Viive Laupa 
matemaatikateaduskonnast, Mart 
Rask, Viive Kärp õigusteaduskon
nast, Angelina Võsotšina kehakul
tuuriteaduskonnast, Ehte Sirel, 
Ruth Laivo, Violetta Dumliauskaite 
arstiteaduskonnast.

I järgu diplom ja nooremate 
kursuste rinnamärk: Margus V iig i
maa, Zinaida Serahnova arstitea
duskonnast, Toivo Maimets bioloo- 
gia-geograafiateaduskonnast.

II järgu diplom ja nooremate 
kursuste rinnamärk: Sille Veskis, 
Riina Rämson, Katrin Uduvee, Sii

ri Alliksoo, Erika Keskküla, Urve 
Kirotar arstiteaduskonnast, Priit 
Ligi, Ulvi Raidla ajalooteaduskon
nast, Vadim Rudnev, Mart Altsoo, 
Tiit Kessel filoloogiateaduskonnast* 
Kalev Tarkpea füüsika-keemiatea
duskonnast, Klaudia Makarevitš, 
Vilja Saar majandusteaduskonnast, 
Mai Sild matemaatikateaduskon
nast, Mare Savi, Harry Ots, Uko 
Tipp õigusteaduskonnast, Vahur 
ööpik kehakultuuriteaduskonnast.

Vabariikliku ühiskonnateaduste 
alase konkursi tulemused

I preemia: Ljudmila Bragina füü
sika-keemiateaduskonnast.

II preemia: Ethel Ahlberg, Külli 
Iisop, Jaan Peiel, Anne Tali õigus
teaduskonnast, Valentina. Iltšenko 
majandusteaduskonnast, Kalle Han
sen füüsika-keemiateaduskonnast, 
Tiina Soökand, Vilve Värk õigus
teaduskonnast, Aleksandr Dvorkin 
füüsika-keemiateaduskonnast, Ga
lina Konšina filoloogiateaduskon» 
nast, Tiina Ksenofontova bioloogia- 
geograafiateaduskonnast, Juri Ro- 
senfeldt ajalooteaduskonnast, Vale
ri Timofejev füüsika-keemiateadus
konnast, Lembit Toomasson ma- 
j andusteaduskonnast.

II I  preemia: Marika Jürioja, An
ne Paida, Enel Pelt, Jaan Peiel, 
Anne Simson, Ülle Raag õigustea
duskonnast, Ülle Lepp majandus
teaduskonnast, Ants Aher, Raivo 
Jaanisoo füüsika-keemiateaduskon
nast, Svetlana Zagratskaja mate
maatikateaduskonnast.

Diplom: Reet Reiman matemaati
kateaduskonnast, Lia Kaasik, Virge 
Palgi, Enn Tõugjas majandustea
duskonnast, Ene Laumets füüsika- 
keemiateaduskonnast, Kalev Aedma 
ajalooteaduskonnast.

Esimese rektori kalmul
Novembrikuu viimastel päevadel 

käis grupp ülikooli õppejõude ees
otsas teadusprorektor professor 
Herbert Metsaga Leningradis Smo
lenski kalmistul Tartu ülikooli esi
mese rektori Georg Friedrich Par- 
roti haual. Kalmule asetati leina- 
kimp. G. F. Parroti hauasammas 
restaureeriti tema 125. surma-aasta- 
päeva eel möödunud aastal. Esime

se rektori viimne puhkepaik on 
praegu hoolsalt korrastatud.

Ülikooli delegatsiooni kuulusid 
peale teadusprorektor H. Metsa veel 
professorid J. Rebane ja L. Stolo- 
vitš ning TRÜ ajalookomisjoni sek
retär M. Rein felt. G. F. Parroti 
mälestuse austamisest võttis osa ka 
Leningradi RÜ õppeprorektor pro
fessor L. Zeleznjov.

Õppejõud ja 
teenistujad!

Kes on käinud ja tutvunud uu
dismaade romantikaga, registreeri
gu ennast EKP TRÜ komitees ku
ni 12. detsembrini. Kokkutulek ja 
mõttevahetus toimub 14. detsembril 
kell 18 TRÜ vanas kohvikus.

Organiseerimiskomitee

Ш К Н 6 0
Lehskülgi ülikooli kom som oli ajaloost

JOHANNES KALITS 

(vt. «TRÜ» nr. 27, 28, 32)

III konverents, mis toimus 30.— 
31. oktoobrini, oli eelmistest mõne
võrra pidulikum, sest sellest võtsid 
osa külalised Korea Rahvademo
kraatlikust Vabariigist ja Rumeenia 
Sotsialistlikust Vabariigist. Konve
rents oli ettepanekuterohke: räägiti 
komsomoligruppidest, ÜTÜ abista
misest, staadionitöödest, paranda
mist vajavast šeflustööst, sidemete 
tugevdamisest parteiorganisatsioo
niga, lõpetanutega koostöö laienda
misest ja paljudest teistest aktuaal
setest küsimustest.

Uus komitee valis sekretäriks
B. Hiire, asetäitjateks L. šišovi ja 
T. Reinvaldi. Kohe asuti realiseeri
ma konverentsi juhtnööre organi
satsioonilise töö tugevdamisest. Kui 
seni oli organiseerimistöö sektori 
koosseisus kaks komitee liiget, siis 
pärast III konverentsi asus tööle 
juba neli inimest.

Ka Ш  konverentsil valitud sek- 
stär ei töötanud oma volituste lõp- 
'emiseni. 1955. aasta kevadel viidi 

Hiire üle ELKNÜ Keskkomi- 
iesse, sügisel asus ülikooli 

komsomoliorganisatsiooni juhtima
O. Kuuli.

Pärast II I  konverentsi tugevnes 
veelgi parteiorganisatsiooni abi.
1955. aasta jaanuaris võttis üli
kooli parteibüroo vastu abinõude 
plaani komsomolitöö parandami
seks. 1. märtsil kuulas parteiorga
nisatsiooni üldkoosolek B. Hiire 
ettekannet «Tööst noorte hulgas». 
Üldkoosolekust võttis osa ka 
V. Väljas. Otsustati nõuda partei
organisatsioonidelt koosolekute lä
biviimist, kus koos komsomoliaktii- 
viga arutataks komsomolitöö pa
randamise võimalusi. Parteibürood 
kohustati kuulama pidevalt partei- 
algiorganisatsioonide sekretäride in
formatsiooni komsomoli juhtimisest. 
Kuulatigi majandus-, ajaloo-keele-, 
kehakultuuriteaduskonna jt. infor
matsiooni. Parteiorganisatsiooni 
aruande- ja valimiskoosoleku otsu
ses 1955. aasta kevadel märgiti, et 
«ei tohi piirduda komsomoli aruan
nete kuulamisega, vaid jälgida, et 
vastuvõetud otsused ellu rakenda* 
taks, õpetada komsomoli tegema or
ganisatsioonilist tööd, abistada neid

igapäevases tegevuses. Kui partei
komitee uus koosseis jaotas tööüles
andeid, ei kinnitatud komsomoli 
juurde konkreetset komitee liiget, 
vaid sellega pidi tegelema kogu ko
mitee tervikuna. 18. oktoobril kuu
lati lahtisel parteikoosolekul O. Kuu
li ettekannet «Komsomoliorganisat
siooni ülesannetest kommunistliku 
moraali kasvatamisel.» Parteiorga
nisatsiooni tähelepanu kasv komso
moliorganisatsiooni suhtes ei tule
nenud komsomoli vähesest tegevu
sest, vaid sellest, et komsomolisek
retärid B. Hiire, eriti aga O. Kuuli 
hindasid kõrgelt koostööd partei
organisatsiooniga ning nägid selles 
komsomolitöös püstitatud eesmär
kide saavutamise üht olulist tegurit.

Kevadsemestril püüdis komsomo
likomitee seniste traditsiooniliste 
töövormide kõrval leida ka uusi 
võtteid. Nii otsustati koos pedagoo
gika kateedriga organiseerida 
M. Kalinini raamatu «Kommunist
likust kasvatusest» kollektiivseid 
arutlusi. Lahtistel koosolekutel aru
tati spetsialistide ettevalmistamist 
loogika-, psühholoogia- ja biblio
graafiaosakonnas. Suuremat tähele
panu osutati ka töökasvatusele. Ko
mitee istung 25. märtsist kuulutas 
ülikooli staadioni kommunistlik« 
noorte ja noorte ehituseks. Iga üli

õpilase kohta arvestati 10 tundi 
tööd õppeaastas. Organiseerimistöö 
võttis endale komsomol. See kohus
tus arutati läbi algorganisatsiooni
des. Seati sisse vastavad ehituse ar
vestuskaardid.

Sügisel korraldas komsomoli init
siatiivil ajaleht «TRÜ» omapärase 
luulevõistluse. Avaldati luuletused 
ning lugejate hindamistalong.

Massiüritustest peeti sügisel õp
peaasta algusele pühendatud noor- 
soopidustused. Suurt tähelepanu 
äratas tõrvikutega rongkäik ja järg
nenud miiting Toomeorus. Kuigi nii
suguse ürituse oli ülikooli komsomol 
organiseerinud juba 1946. ja 1947. 
aastal, õhtul vastu 1. maid, mõjus 
see pärast kümneaastast vaheaega 
teisel ajal ja teise sisuga ometi 
täiesti uuena.

1955/56. õppeaasta oli teatavaks 
murrangupunktiks, kus senine õppe- 
jõud-poliitinformaator hakkas muu
tuma kursuse juhendajaks (hoolda
jaks). Poliitinformaatori üheks pea
ülesandeks hakati lugema kursuse 
komsomoliorganisatsiooni abista
mist.

Rohkesti tähelepanu osutati orga
nisatsioonilisele tööle. 1955. aasta 
algul tegeldi sellega ühekülgselt. 
Otsuseid võeti vastu hulganisti, 
kängu jäi aga nende täitmise kont

roll. Varitses oht, et hakkab välja 
kujunema bürokraatlik juhtimissüil. 
Pärast seda, kui kujuneva olukorra 
negatiivsetele külgedele juhtisid tä
helepanu komsomoli kõrgemalseis
vad organid ja ülikooli parteiorga
nisatsioon, rakendas komsomolior- 
ganisatsioon meetmeid tööstiili 
muutmiseks.

Erilise tähelepanu all oli komso- 
moligrupp. Selle tähtsust kriipsutati 
alla ka ajakirjanduses. 4. märtsil 
kirjutati «TRÜ» juhtkirjas «Komso
moli grupiorganisaator», et organi
saator olgu õppetöö eesrindlane 
ning ühiskondliku tegevuse aktivist, 
kes kujundab grupi ühtseks kollek
tiiviks. Komsomoligruppidele oli 
määratud ka teine juhtkiri «Olla 
alati üliõpilaste avangardis», kus 
eriti märgiti komsomoli grupi osa 
esimesel kursusel. Gruppide osa
tähtsust rõhutati ka komsomolior
ganisatsiooni IV konverentsile pü
hendatud juhtkirjas.

Vajadusest töötada rohkem grup
pidega kõneles komsomoli ridade 
kasv. II I  ja IV konverentsi vahe
ajal võeti vastu ainult 36 noort. 
Ebaühtlaseks jäi ka komsomolijõu- 
dude jaotus teaduskonniti.

(Järgneb.)



ENNE EKSMATRIKULEERIMIST

See kole sõna 
„ e k s m a t t “

Kui ajalehes hakkab ilmuma uus 
rubriik, mis liiatigi veel nii «tore
dat» nime kannab, võib lugejal tek
kida küsimus: milleks seda vaja on? 
Möödunud, 1977/78. õppeaastal 
eksmatrikuleeriti -Tartu -Riiklikus 
Ülikoolis 209 üliõpilast.

Iseenesest ei paku arv midagi 
uut, sest kahesaja ümber on see 
püsinud juba päris mitu aastat. 
Põhjusedki, miks igal õppeaastal on 
sunnitud õpingud katkestama um
bes 4% TRÜ tudengkonnast, pais
tavad olevat üsna püsivais proport
sioonides. Võimsalt «juhib» põhju
sena edasijõudmatus — alati üle 
50% (1977/78. õ.-a. — 110 inimest). 

t Omal soovil lahkujaid on ühe viien
diku ümber .(.1977/78. õ.-a. — 43 
inimest). Teisedki põhjused, küll 
väiksema «esindajate» arvuga, on 
mustas tabelis siiski pidevalt kir
jas: õppedistsipliini rikkumine, vää
ritu käitumine, riigieksamite mitte
sooritamine, tervis jt.

Populaarsel ja paljuloetaval 
käskkirjade stendil on teade eks
matrikuleerimise kohta . . .  Sellelt 
võib lugeda, kes ja millisest tea
duskonnast välja visati, võib luge
da ka lakooniliselt sõnastatud 
põhjust (mis kahjuks asja konk 
reetset käiku ja tagapõhja ei val
gusta). Ühelt käskkirjalt seda nõu 
da ei saagi, selgitamine jäägu ikka 
nende hooleks, kes asja vastu huvi 
tunnevad. Aga oleks ju tõesti hu
vitav teada: mis eelneb eksmatri
kuleerimisele? Milliseid teid pidi 
jõuab eksmatileht peahoone seina
le? Mida tähendab mittemidagiüt
lev «alus: prodekaani esildis õppe
prorektori ja ühiskondlike organi
satsioonide esindajate pealdistega»?

Kes kaitseb tudengit? Kas kaits
mine on alati asjakohane? Kas seda 
oa üldse vaja? Ja kas alati suude
takse olla objektiivsed?

Kui inimene on lõpetanud kesk
kooli ja saanud sisse ülikooli, siis 
peaks ta üldjuhul olema suuteline 
ka siin haridust omandama. Pole 
saladus, et koolis (korralikult) õp
pimine nõuab rohkem järjepidevust 
ja suuremaid pingutusi kui enda lä- 
bivedamine ülikoolis. Kurjad keeled 
aga teavad kõnelda, et ega iga 
keskkooli «3» veel rahuldavaid 
teadmisi tähenda ning et üldisele 
keskharidusele ülemineku hoos on 
ka «viis» pisut dieeti pidanud . . .  
Milline õnneloos on üks sissesaa
mine, eks seda tea meist enamik ju 
ba omast käest!

Edasijõudmatus — on seda siis 
võimatu vältida?

(Juhuslik) sissesaamine, «loorbe- 
ripärj apäevad», pohmelusehommi- 
kud, see magus sõna «vabadus», 
tegemata kontrolltööd, õiendamata 
arvestased, puudutud tunnid, käe
galöömise meeleolud, ja siis see 
kole sõna «eksmatt» . . .

Mitteviitsimine, tahtejõuetus, se
keldamine pisiasjadega, «kes mind 
ikka puutub»-illusioonid — need on 
üsna tavalised nähtused. Kuid de
kanaati peab eksmatimõttele ajen
dama ikkagi konkreetne fakt!

Tahame vaadata tõele näkku — 
eksmatrikuleerimisi võiks õigupoo
lest hoopis rohkem olla! Loodame 
mitte paberite, vaid inimeste endi 
kaudu saada selgust asjades, m il
lest eestlase tagasihoidlikkus tava
liselt rääkida pelgab. Meie ees
märgiks pole lugeda moraali, vaid 
hoiatada ja selgitada. Mis aga 
saaks veel paremini hoiatada kui 
otse elust võetud juhtumid?

Jällelugemiseni!

TIIT MATSULE VITS

Kaasani FMI ja TRÜ teadussid emed
о  Üldiseloomustuseks. Kaasani Finantsmajanduse Instituut loodi 

1931. aastal. Praegu on selles 4 teaduskonda, üliõpilaste arvult ja õppe
hoone välimuselt võiks teda võrrelda meie EPA-ga. Instituudis töötab 
10 teaduste doktorit ja professorit (tuntumad neist on Ljando, Ivaš- 
kevitš, Blinov, Usmanov jt.).

О  Uurimisteema on nii TRU rahanduse ja krediidi kateedril kui ka 
Kaasani FMI rahanduse kateedril ühine: rahanduse juhtimise auto
matiseerimine. Sellealane järjekordne koordineerimisnõupidamine toi
muski 23.—25. -novembri! meie koostööpartnerite juures. Ühine uurimis
töö kestab 1980. aastani. Praegu lahendatakse raalidel üksikuid rahan- 
dusüleaandeid. Kaasanis tehakse seda ministeeriumidle tasandil, meil 
ettevõtete ja koondiste tasandil.

О  õppeprotsessi teenistusse rakendatakse Kaasani FMI-s üha roh
kem teadust, suurt tähelepanu pööratakse programmõppele ja kabinet
tide tehnifitseerimisele. Instituudis töötab leidlikke entusiaste, kelle 
kätetööna on valminud näiteks elektriline tabloo ettevõtte tulude ja 
kulude bilansi kujutamiseks ja programmõppeks sisustatud kabinet. 
Selles on 20 minuti jooksul võimalik anda hinnang 30—40 üliõpilase 
teadmistele mingi teema ulatuses. Loetelu jätkamata lisame, et nende 
päevade jooksul, mil viibisime Kaasani FMI-s, ei toimunud seal ühtegi 
loengut, kus poleks kasutatud tehnilisi vahendeid.

О  Kaasani üliõpilased on sageli viibinud meie UTÜ konverentsidel. 
Tatarimaa tudengid on väga töökad, teaduselembesed ja korrektsed.*

Kohusetundlikult võetakse osauue õppehoone ehitamisest. (4981, aasta! 
tähistab instituut 50. aastapäeva ja seda tahetakse teha juba uues 
hoones). Antakse välja oma üliõpilaslehte «Ekonomisb, kus tutvusta
takse ulatuslikult kõike uut teistes NSV Liidu kõrgkoolides. Kolme 
päeva jooksul ei õnnestunud meil näha instituudi ruumides ühtegi suit
setavat tüdrukut! Ka poistest suitsetavad vähesed. Ja veel. Ühiselamu 
valves olnud üliõpilased nõudsid väga täpselt sisekorraeeskirjade täit
mist. Ega arusaamatusi palju ette tulegi, sest kõik üliõpilased austa
vad sisseseatud korda.o  ühised perspektiivid õppe- ja teadustöö arendamise kohta kahe 
kõrgkooli kateedrite vahel on kindlaks määratud koostöölepingus. Kuigi 
Kaasani FMI-1 on suured teadustraditsioonid (ta loodi Kaasani 
V. I. Uljanov-Lenini nim. RÜ baasil), on veel palju teha, et jõuda 
nüüdisaja tasemele. TRÜ kui teema koordineeriva keskuse kohustuseks 
on uurimistöö tulemuste publitseerimine, sellega oleme tänu kirjastus- 
osakonnale ja selle juhatajale M. Raismale hästi toime tulnud. Ka 
koostööpartnerid kavandavad kõrgkoolidevahelist kogumikku, kus Aval
datakse meiegi õppejõudude ja teadurite töid. 1979. aasta mais on ees 
veel üleliiduline teaduskonverents, mille korraldab TRÜ. Rahanduse 
juhtimise automatiseerimist käsitletakse eraldi sektsioonis. Siis näeme 
nii Kaasani FMI kui ka teiste õppe- ja teadusasutuste kolleege jälle 
Tartus.

VAMBOLA RAUDSEPP

Informiini tulemused teada

Siin see võidukas 7. võistkond ongi: J. Kivirähk, V. Järvepõld, 
K. Keevend (majandusküberneetika IV k.).

Seekordseks informiiniks, mis toimus 24. novembril Teadusraamatu
kogus, registreerus seitse võistkonda. Aktiivsemad olid majandustea
duskond, kust olid esindatud I I I  (T. Sarv, T. Sildmäe ja V. Kahro) ja 
IV  kursus (K. Keevend, J. Kivirähk, V. Järvepõld) ning füüsika-kee- 
miateaduskond, kust võistlesid füüsika II (A. Ihermann, T. Liivamägi, 
I. Peil) ja keemia II kursus (R. Sillard, A. Pedak koos majandusküber- 
neetikute hulgast värvatud T. Petersoniga). Esimesi kursusi esindas 
ainult arstiteaduskond (raviosakonna üliõpilased T. Kuddu, T. Erik ja 
J. Kaljusto). Vaatamata kogemuste puudumisele pakuti tõsist konku-.

rentsi vanemate kursuste esindajatele. Õigusteaduskonna I I I  kursus 
oli moodustanud kõrgkoolidevahelise võistkonna, kutsudes osa võtma 
ka EPA esindaja (A. Lauren, P. Järvelaid ning V. Järvelaid EPA vete
rinaaria I kursuselt). Kaasa lõi ka veteranide võistkond, kuhu kuulu
sid õigusteaduskonna 1976. aastal lõpetanud ja Paidest kohalesõitnud 
M.-K. Tammeveski ning mittestatsionaarselt ajaloo VI kursusel õppiv 
T. Kõresaar, kes oli osa võtnud juba esimesest informiinist 1966. aas
tal. Veteranide võistkonna kolmandaks liikmeks oli ainsa naissoo esin
dajana U. Masing saksa filoloogia IV kursuselt.

Esimese ja teise vooru järel asusid juhtima majandusküberneetika 
IV, keemia II ja õigusteaduskonna I I I  kursus ning veteranide võist
kond. Viimased püsisid kuni viimase vooruni teistest ees, improvisee
rimisel tuli aga esikohale majandusküberneetika IV kursus, kes jõudis 
ka üldvõitjaks. Improviseerimisel paistis silma veel ravi I kursus oma 
napi, kuid tabava sõnaga ja majandusteaduskonna III kursus humo
ristliku etteastega. Üldjärjestuses tuli teiseks veteranide võistkond, kol
mandat ja neljandat kohta jagasid keemia II ja õigusteaduskonna III 
kursus.

Suure ringi vastuseid laekus 11, neist üks kollektiivne (maj. IV k.). 
õigesti lahendasid ülesanded A. Pedak, R. Sillard, T. Sarv, I. Peil, 
T. Erik ja M. Aabram. Allikate täpse märkimise ja tööde korrektse vor
mistamisega paistsid silma A. Pedaku ja R. Sillardi vastused, kes võrd
selt jagasid esikohta ja teenisid ära komandeeringu. Kõige kiiremaks 
vastajaks oli M.-K- Tammeveski, kes vilistlasena tegi kaasa väljaspool 
võistlust.

Võistlus näitas, et osavõtjatel on ülevaade TRÜ TR teatmefondist 
ja piisavalt oskusi selle kasutamiseks. Teatmeteoste kasutamisel ei 
minda aga alati kõige ratsionaalsemat teed, ei otsita abi registrist, mis 
aitaks vastuse leida tunduvalt kiiremini. Soovida jättis ka vastuste 
vormistamine. Kiirustada tuleb küll vastuse otsimisel, mitte aga selle 
kirjapanemisel. ’ ~

Võistluste korraldajate nimel avaldan lootust, et seekordne, arvult 
13. informiin osavõtjatele meeldis ja et kohtume jälle 1979. aasta 
sügisel.

LAINE KILK,
, bibliograafiaosakonna juhataja

9 3  a r e u  d z e s *  % te r e v a n i
13.— 16. novembrini korraldas Je- novembris. Tänavusele konverent- 

revani RU oma 41. UTÜ konve- sile oli saabunud külalisi Leningra- 
rentsi. See oli pühendatud Ida-Ar- dist, Ašhabadist, Sverdlovskist, Ki-

alluvad nõukogu sekretär, kaks ku- näidati juba mitmendat nädalat,
raatorit ja ülikooli ÜTÜ esimees, kuid pileteid oli ikka veel raske
kes on palgalised töötajad. Nõu- s.nada. Tervete perekondadena seisti
kogu koosseisu kuuluvad teadus- mitu tundi järjekorras, teadmata,
kondade UTU esimehed ja teadus- kas saab pileteid või mitte,
likud juhendajad. Peale 13 teadus- Oli võimalus tutvuda Jerevaniga,
konna UTU nõukogu on 7 nõukogu tema üliõpilastega, olgugi et põgu-

meenia Venemaaga ühendamise šinjovist, Harkovist, Odessast, moodustatud ka üleülikooliliste ka- salt. Paljuski mõistame nüüd üks-
150. aastapäevale. Meie Jerevanis Riiast ja Tartust. Konverentsi kohta teedrite juurde. teist paremini. Armeenlased ütlesid,
viibimise ajaks ei olnud linn veel andis meile lahkelt teavet Uliõpi- . . . . . . .  , ... et tutvumine Jerevaniga ei tähenda
pidurüüd maha võtnud. laste Teadusliku Uurimistöö Nõu- Konverentsi külalisi ootas lihe yeej tutvumist Armeeniaga. Loo-

Jerevani Rü on asutatud 1920. aastal, kogu (NIRS) kuraator Rusana kultuuriprogramm. Osalt rikkus j am6) et õnnestub see mõni
ülikoolis on 13 teaduskonda rohkem kui Mikaeljan. Temalt saime teada, et seda Jerevani tabanud suur lume- teine k0rd.
ii ooo üliõpilasega. Armeenia pealinnas konverentsil töötas 32 sektsiooni, sadu, mis olevat novembris vaga Meelde jääb soe vastuvõtt. Ei ole
instituudis! pedagoogilises instituudis, võrreldes eelmise aastaga oli lisaks haruldane. Kaks aastat tagasi olnud vjst armeenlast, kes ei teaks midagi
konservatooriumis, meditsiiniinstituudis neli sektsiooni, kokku kanti ette sa!?al aJal beetottu mojus f a rtu ülikoolist, et siin õppis Hat-

!Ü!'; ^ r™feino7e/7R°n®^pan«fai ^37 üliõpilasuurimust. Igas sekt- f aarar,le lumesadu segava lt voorus- §a[ur Abovjan. Armeenlased on tä-
tusi 13 ia neis õppis 1975/76. õppeaastal . . ,...., , , • i t
54100 üliõpilast. Tartu sõpruslinnas Le- sioonis töötab konverentsi ajal kon-
ninakanis ja KJrovokanis asuvad Jere kursikomisjon, kes esitab paremad
vani Pi filiaalid ja pedagoogilised ins- tööd vabariiklikule konkursile ja au-

ü Kõrdghariduse kohta veel niipalju, et tasustab l.—3; astme diplomiga.

tajatele, veel rohkem liiklusele.  ̂ nulikud, et meie ülikoolis on Abov-

Meile korraldati ekskursioon _Etš- jani-nimeline auditoorium ja linnas
miadzini, kus asub Etšmiadzini ka- tänav, et meie rahvaste sõpruse
tedraal, Ripsime, Gajane jt. kiri- märgiks on Tartus nüüd isegi mä-

loooo elaniku kohta tuli Armeenias Parimate üliõpilastööde avalda- kud. Vaatasime ka Zvartnotsi kiriku lestusmärk. •

Шшdifas*/*!9 7 5 ppeias*tal^ 91 «ete bülletään «Üliõpilaste varemeid (ehitatud 661. aastal, oma j crevani ülikooli konverentsil

vabariigi vastavad an d m e ch 21> J _61 teadjisl1 k;U;d:.. ,f .°°d »: *e0 neist kaisid õigusteaduskonna I I I  kur-
................................  " ~ -o üliõpilane Andres Arrak ja(NSV "Liit. * Teatmik. Tin. 1978,"ik.J~i75.j kannab järjekorranumbrit 18. Armeenia Maaligaleriid ja nägime

Enamik Jerevani kõrgkoolide üli- Üliõpilaste teadusliku töö juhti- filmi Armeenia ajaloost «Mhitar
õpilasi elab kahes üliõpilaslinnakus. mine toimub üliõpilaste teadusliku Sparapet». Film linastus Jerevani

ÜTÜ konverentsid peetakse alati uurimistöö nõukogu kaudu, mille suurimas kinos «Rossija», kus ai-
__  esimeheks on ülikooli rektor (tema nult üks kolmest saalist, suurim,
tere (armeenia keeles) äraolekul teadusprorektor). Temale mahutab ligi 1000 vaatajat. Filmi

Venia legendi
14. detsembril kell 14.15 Vane

muise tn. 46 aud. 137 esineb ma
temaatilise statistika ja program
meerimise kateedri dotsendi kt. 
T. MÖLS loenguga teemal «Juhus
likkuse modelleerimine».

ÜLO LUMISTE,
matemaatikateaduskonna dekaan

в о т
Üks progressiivsemaid ia kasuli

kumaid suvepuhkuse (eriti peda
googilise praktika) veetmise vorme 
on töö EÕM-i rühmakomandörina. 
Asjast huvitatuil palutakse kontak
ti võ tta  keemiaosakonna I I I  kursu
se üliõpilase ALAR KÜLMAGA.

barev dzes 
ш о е т ю

suse
allakirjutanu.

PEETER JÄRVELAID, 
õigusteaduskonna UTU 

nõukogu aseesimees
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Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene 
NSV meditsiinikõrgkoolide UTÜ 20. 
ühiskonverents toimus 23.—24. no
vembril Kaunases. Töötas 20 sekt
siooni, peeti 2 plenaaristungit. Kon
verentsiks valmis 212 ettekannet 
umbes 400 autorilt. Tööde kokkuvõt
ted avaldati kogumikus «Актуаль
ные вопросы теоретической и кли
нической медицины». Konverentsil 
osales lisaks 21 delegatsioonile 
Nõukogudemaalt külalisi Bialystoki 
meditsiiniakadeemiast (Poola RV).

Ülikooli esindas 19-liikmeline üli-

õpilasdelegatsioon J. Linkbergi juh
timisel. Tartlaste tööd märgiti ära 
kui huvipakkuvad, perspektiivikad 
ning paljuski uudsed. Tugevamate
na tõsteti esile K- Kägo ja T. Me
reni töö müokardi infarkti põdenud 
haigete aortokoronaarse šunteerimi- 
se võimalustest, A. Paapsteli töö va
sema pärgarteri peaharu stenoosi 
operatiivsest ravist, S. Nazarenko 
ja A. Krupski töö maksa veresoon
test mõningate patoloogiliste prot
sesside puhul, T. Asseri töö peaaju 
koorealuste tuumade termokoagu- 
latsioonkollete morfoloogilisest 
uurimisest loomkatses, A. Helbergi 
töö jäseme gangreeniga haigete au- 
tovenoossest šunteerimisest. Konve
rentsil käsitletud uuematest diag- 
nostikameetoditest soovitati senisest 
enam kasutada tümpanomeetriat, 
millest pidas ettekande K. Haamer.

Peale teadusprogrammi oälvis 
meie tähelepanu veel mcndagi Õpet
likku. Siinkohal olgu nimetatud

a u n a s e s

Kaunase üliõpilaste teadusalased 
välissuhted. Need on osatud kor
raldada nii, et tavakohase kultuuri- 
ja spordiprogrammi taustal vaheta
takse Bialystoki meditsiiniakadee- 
miaga pidevalt konverentsidelegat- 
sioone ja menetluspraktika gruppe. 
Kaunase Meditsiiniinstituudi aptee- 
gimuuseum demonstreeris meile, 
mida võib saavutada tudengliku en
tusiasmiga.

Mis puutub Kaunase tudengkonna 
huvisse konverentsi vastu, siis ei 
erine see kahjuks oluliselt Tartu 
teklikandjate suhtumisest analoog
setesse suurüritustesse. -

Kõnealusele teadussündmusele ta
gasi vaadates võib öelda, et ta oli 
meile kasulik ja kogemusterikas. 
Ühtlasi tõdesime, et konverentsi õn
nestumiseks oii palju ära teinud 
ka meie teaduskonna UTÜ nõukogu. 
Järgmine ühiskonverents toimub 
1979. aasta sügisel Vilniuses.

SERGEI NAZARENKO

„Vanemuise“ 
lähiminevikust 

ja tylevikyst
12. detsembril kell 19 «Sophokle- 

ses» kohtume vestlusringis teatri 
peaadministraatori TIIT LILLE- 
ORUGA nin£>- noorte draamanäitle
jatega. Eriti oodatud on kursuste 
teatrivoünikud.

Päästneid saab ELKNÜ TRU ko
miteest ja Pälsoni 14 tuba 424.

üeortemajas
„Sdprus“

Reedel, 8. detsembril kell 20 

SUUR DISKOS HOW  üliõpilastele.

Kaasa löövad vabariigi tuntud 
lauliad. tantsijad ja estraadl- 
kunstrtikud. ^

Piletid (1 rbl.) müügil kassas 
1 tund enne algust. Üliõpilaspilet 
kaasa võtta!



KOLMEST INTERKLUBIST
Kes mürsikueas paras maias

mokk olnud, peab tudengipõlves 
enamasti tõdema, et suur osa sel
lest maiustajast on kommipaberite 
kogumise aega maha jäänud. Kui 
aga kogu kommitegemise protsess 
otsast lõpuni oma silmaga üle kae
da, sööd kompvekki hoopis teadja
ma näoga. Küllap arvas nii ka 
bussitäis TRÜ interklubi rahvast, 
kes 23. novembril Tallinnas kon- 
diitritoodete vabrikus «Kalev» 
suud magusaks tegi.

Ohtul sai esmakordselt teoks 
kolme kõrgkooli — TPI, TRK ja 
TRÜ interklubide kohtumisõhtu.

TPI interklubi president Urmas 
Ehvert, elektroautomaatika teadus
konna raadiotehnika eriala III kur
suse tudeng, on eelmise semestri 
kevadest alates TPI 9-aastase in
terklubi juhtkonna eesotsas. Urma
se käest kuulsime, et sel semestril 
on toimunud kuus üritust. Kõige
pealt peeti töökoosolek, kus pandi 
paika semestri kava. Esimesena sai 
teoks traditsiooniline reklaamiõhtu, 
mis mõeldud rohkem liikmekandi
daadiks astunuile. Siin saab uus
tulnuk täpsemalt teada, mida inter
klubi endast kujutab, samuti rek
laamitakse eelseisvaid üritusi. Kõi
ge muljeterikkämateks üritusteks 
pidas Urmas Havanna-õhtut, kus 
majandusteaduskonna I I I  kursuse 
üliõpilane Pille-Triin Valgemäe tõi 
kuulajateni hetki kaugest ja kordu
matust reisist; samuti EÜE inter- 
õhtut, kus vaadati tagasi Tšehho- 
slovakkias ja Ungaris veedetud 
malevapäevadele.

Tähelepanu väärivad TPI inter
klubi igal sügisel, talvel ja keva
del toimuvad seminarlaagrid. Seal 
vaetakse tehtud töö plusse ja m ii
nuseid ning tehakse ettepanekuid 
edaspidiseks. Laagris saavad täis-

õiguslikeks interklubi liikmeteks ka 
aastase proovi läbiteinud liikme
kandidaadid.

Paljud interklubi liikmed on 
lõpetanud «Sputniku» giidide kooli 
ning tegelevad iseseisvalt turismi
gruppidega. Unarusse pole jäetud 
ka uute giidide väljaõpet. Sellega 
tegeleb üks klubi liikmetest. Kuid 
ainult näpuga kaarti mööda jälge 
ajades linna tundma ei õpi, seepä
rast korraldatakse detsembris klu
bisisese üritusena tutvumine Tal
linna vanalinnaga.

Kui vestlesime klubi presidendi
ga, seisis veel ees novembri viima
ne üritus — kohtumine TPI rah
vusvaheliste suhete ringiga.

Oktoober oli TPI interklubile 
töörohke: võeti vastu turismigrupp 
Norrast, veidi hiljem grupp Amee
rika Ühendriikidest. Novembris olid 
tšehhid malevalepingut sõlmimas, 
detsembris pidi tulema Moskvas õp
pivate SDV noorte delegatsioon.

Interklubi korraldada on ka hulk 
kõrgkooli üritusi. V. I. Lenini sün- 
ninädalal ootavad korraldamist 
rahvaste sõpruse päevad. Ka lah
tiste uste päevad viib läbi inter
klubi.

TPI interklubi töömaht on suur, 
üritused toimuvad võimaluse korral 
igal neljapäeval. Tehtu nakatab 
teisigi: eeskujust sai hoogu Tal
linna Riikliku Konservatooriumi 
interklubi, mille tööd juhivad V 
kursuse pianistid Jüri Vetemaa 
(president) ning Ivo Valdma (ase
president).

Konservatooriumi interklubil on 
see eelis ja omapära, et ta võib 
kõikjal välja minna muusikalise 
külakostiga. Nii esineti «Sputniku» 
interklubi koosseisus ka 1976. aas
ta suvel. Sealt tuligi tahtmine luua 
niisugune klubi ka oma kõrgkoolis.

Töörütmi sai «uus klubi sisse 1977. 
aastal. Tugevnesid sidemecl TPI 
interklubiga.

Esimesel oma klubi õhtul pajata- 
ti reisimuljeid. Laulukateedri juha
taja L. Issakova kõneles Malaisiast 
ia Singapurist, muusikapedagoogi- 
ka V kursuse tudeng Mari Mälgi 
Indiast. Huvitava õhtu sisustas 
Eri Klas, kes oli mõnda aega Jaa
panis dirigendikätt proovinud.

Kevadel võttis TRK interklubi 
osa Balti vabariikide interklubide 
konverentsist Kaunases, kus ees
märgiks oli organiseerida ühine 
staap ja koostada põhikiri. Suvi oli 
interklubi muusikutele töörohke, 
esineti üle 60 korra «Sputniku» tu
rismigruppidele.

Selle õppeaasta esimene üritus 
oli kolme interklubi kohtumisõhtu 
korraldamine. Tulemas on EÜE in- 
terrühmade õhtud — osavõtt TPI 
interklubi aastapäevabanketist 
Glehni lossis, kuhu oli kutsutud ka 
TRÜ interklubi. Kevadel on tallin
lastel küllakutset oodata TRU 
klubikaaslaste poolt.

Alma mater'i 10-aastane inter
klubi alustas kolmandat aastat 
tööd president Airi Põdra käe all. 
Tiiu Tiisleri Havanna-muljed, Airi 
Põdra Kuuba-õhtu ja Inglismaa 
kultuuri õhtu on värvikaks stardiks 
uude tööaastasse. Oktoobris võeti 
vastu Ungari delegatsioon, det
sembris tuleb kohtumine TRU 
RSR-ga.

Mis toob inimesi interklubisse? 
Küllap tahtmine tundma õppida 
teisi maid ja rahvaid, nakatuda 
võõrast temperamendist, osa saada 
müstilistest kommetest. Interklubi
de eesmärgiks pole mitte ainult si
demed välismaalastega, vaid ka 
suhted vennasvabariikide kõrgkoo
lidega. Nii arvas ka konservatoo
riumi interklubi asepresident Ivo 
Valdma.

JAANA PADRIK

Loomingufilosoofiast ja teatrist
Inimene tahab olla kõikainus, 

inimene tahab olla vaba. See tä
hendab ikka olla nagu veepiisk, 
milles peegeldub ookean. Üksiku 
ja üldise, olemise ‘ja olemuse sün
teesiks on looming. Kirjanik ta
hab olla raamat, inimene tahab ol
la looja. See on vajadus, mis pa
neb meid tegutsema. Kuivõrd on 
inimese loomistarve paratamatu, 
sedavõrd on inimene vaba. Lõpuks 
vabastab inimese keel, keele kaudu 
tunnetame, väljendame ja kujunda
me oma olemist, keele läbi saame 
teadlikuks oma olemusest. Pottse
patöö keeleks on savi, kirjanduse 
keeleks on sõna, muusika keeleks 
on heli, kunsti keeleks on valgus 
(värv), teatri keeleks on mäng. 
Keeles väljendub rütm, teatav 
struktureerimislaad, mille vasteks 
inimteadvuses on tahe.

Olles eksistentsi põhieesmärgiks, 
on looming alati ka vahendiks, mis 
uurib, kuidas olemine -—  inimene, 
tema suhted, teda ümbritsev —  
avaneb keeles, kuidas jõuda koos
kõlani inimtahte ja maailma va
hel — lõpuks, mil määral on ini
mene vaba. Nende küsimustega te
geleb loomingufilosoofia. Pole olu
line, et näiteks Rein Veidemann 
tunneb ennast intiimselt kokku 
kuuluvat kirjandusega — tema 
mõtted ei jäta külmaks inimest, 
kes püüab tunnetada oma missioo
ni ükskõik millisel vaimutegevuse 
alal (vt. «Sirp ja Vasar» nr. 45). 
Ehkki allakirjutanu usuk inimvaimu 
tõeteadvustumisse läbi mängu ja 
püüab selle ilmaletuleku juures 
abiks olla, tunnistab ta omaks R. 
Veidemanni eetika. Oma teatri- 
protsessis osalemise mõtet ja 
õigustust näen tegutsemises män- 
gufilosoofina. See tegevus «eeldab 
IDEED, uue genereerimist ja kaits

mist, eeldab näha temas vahendit, 
mis aitab meil üle saada mõtlemi
se ühemõõtmelisusest.» (R. Veide
mann).

Mängufilosoofia objektiks on 
mäng, mille olemus kõige ilme
kamalt avaneb teatrimängudeš. 
Seepärast on võimalik vastuseid 
mängufilosoofia ees seisvaile küsi
mustele formuleerida läbi konk
reetsete teatrimängude. Mu mee
lest on olevas teatris lahendamist 
nõudvaks põhivastuoluks vastuolu 
konventsionaalse, silmakirjaliku, 
pelgalt tekstist kujundeid produt- 
seeriva teatrilaadi ja teksti loogi
list rida põrmustava, näitlejate 
kohtumistest (nagu kohtumised. 
millest elumängki hargneb) lava
ruumis uut mängukontiinumit sün
nitava, mängul ja tegevusel kui 
protsessil, millel omaväärtus, põ
hineva teatrilaadi vahel. See on 
tegelikult püüdlemine teatri päris- 
omaks olevate väljendusvahendite:, 
teatrikeele poole. Uues teatris — 
nimetagem seda keskkonna- (enui- 
romentaal-) teatriks — , ei kivistu 
mängu struktuur kunagi mingi 
traditsioonilise eetikana, vaid jääb, 
ehkki näitlejate viimaste teatraal
sete testidega lavalt hajudes, eten
dusest avatuna lavaruumi. See on 
teater, mis sünnib konkreetses, 
aegruumis «siin ja praegu», mille 
mõiu aga säilib «seal ja älati».

Teatrilaadidest johtuvalt võib 
vastandada ka neis mängijaid. 
Vanas teatris lahendavad näitle
jad inimelu tähtsamaid probleeme 
täiuslikult vallatava petmiskunsti 
keeles. Mulle tundub aga, et eba
puhaste vahendite abil eesmärgile 
püüeldes ei märka me, kuis ees
märk ise väärastub ja lahendus 
saab ikka ainult poolik.

(Järg 4. lk.j

et üliõpilasi kohtate igal pool. Aga 
kus seda aega ikka veeta, kui 
diskod juba tüütavaks on muutu
nud, kui «vanadus» enam tantsida 
ei lase, kui suitsunud kopsud spor- 
ditulemused algkooli tasemele vii
vad, kui tee raamatukokku ammu 
unustatud on, kui kodust raha
kaardiga selline summa tuli, mille 
väljateenimiseks mõni inimene ter-

kidel plaanides ja aruannetes ilut- 
sevail andmetel ka tegelik SISU  
oleks, kui kõik ametimehed oma üles
andeid nii täidaksid, nagu nad seda 
hiljem kirjas paista lasevad, siis 
peaksid ka probleemid ja probleemi
kesed, mis praegu meid valusasti kõr
vetavad, juba ammu haihtunud ole
ma. Kui aga aktivist kõiki plaani
tud töid tõesti sisuliselt tegem*

°Hlul oli ufifze, safja...

TIIT MATSULEVITS,
ajakirjanduse II k.

(Esimest aastat meenutades ja 
järgmistele mõeldes)

See oli sünge öö, kui ma Päl- 
sonisse saabusin. Kuigi kell näitas 
alles uue päeva kolmandat tundi, 
magas «ühikas» juba õndsat filo- 
loogiund. «Imelik,» mõtlesin äre
vusega, «miski nagu ei klapi.» 
Aga juba vajus nurga tagant väl
ja lõbus seltskond ja kõige kuraa- 
sikam nende hulgast hüüdis: 
«Kuule, rebane, toeta kolmekaga, 
taksoviinast jääb puudu, stipipäe- 
val maksan ära!» Küsitud raha 
mul polnud, nii jäigi neil see vii
mane (?) käik takso parki tegema
ta. . .

Kas on praegu enam mõtet rää
kida tudengite vaesusest? Astuge 
mis tahes õhtul ükskõik millisesse 
Tartu restorani, ja ma vean kihla,

ve kuu töötama peab? Meie 
üldise hüveolu ajastul kipub sõna
paar «tudeng ja vaesus» üha roh
kem vaimu ja mõistuse konteksti 
sobima. . .  On see vaimukriis? Ül
dine ideaalipuudus? Tahtepuudus? 
Või hoopis võimete puudus?

Täis õnne ja lootusi astub eilne 
abiturient sisse suurkooli uksest. 
Vasakul ja paremal kirendavad 
kuulutused — tulge, tulge ainult! 
Ja juba hakkab esmakursuslase 
pea pööritama, ta tunneb end nagu 
Alice imedemaal.

öige pea aga selgub, et kõikjale 
ei jõua, et igal pool polegi nii hu
vitav ja hea, et on siiski väga 
palju neid liiste, mis ainult oma 
kingseppa nõuavad. . .

Kõrgkoolis on loendamatu hulk 
kohti, kus tudeng võib ühiskond
likku aktiivsust üles näidata, veel 
enam, ülikoolis on mustmiljoh 
kõikvõimalikku ühiskondlikku ame
tit ja ametikest. Ja oi-oi-oi kui 
tore on olla aktiivne! Sa tunned, et 
oled keskpunktis, käid uhkelt rin
gi, salapärased paberid peos. Kasu 
kõigile, kasu iseendale?!

Vaid üks tibatilluke «aga» ei 
anna selles üldises aktiivsuse si
pelgapesas rahu: arvan, et kui kõi-

hakkaks, ei jääks tal aega magami
seks, õppimisest rääkimata. Para
doks? Või matusekell sisutule plaa- 
nimismaaniale?

Paberil me suudame kõike ilusas
ti laabuma panna, muudkui loe ja 
imesta, just nagu «Horoskoobi» 
lööklaul kõlaks kõrvus. Kirjas pais
tab meie tudeng nii aktiivne nagu 
naatriumit ükk veeklaasis. Teame 
juba keskkoolist, et paber kanna
tab kõike, hariduse kasvades oska
me seda järjest osavamalt määrida. 
Kuhu jääb sisu? Selle puudumist 
me paremal meelel eitame, vajadu
se korral demagoogiatki appi võt
tes, halvemal juhul vabandame end 
välja suure koormatusega, ööpäe
vas on vaid 24 tundi ning ega ik
ka tungrauaga maakera paigast 
nihutada §aa!

Keskkoolis on. tänast tudengit 
palju poputatud, ia on elus juba 
mõndagi näinud, ent ülikoolis ko
geb ta midagi hoopis uut, siin peab 
ta oskama enda eest seista ja en
dale kaitsekihti luua. Kui ta seda 
ei suuda, kaob pind jalge alt. Are
nenud ajastu «arenenud» inimsuh
ted ei anna enam armu tundelistele 
ja «teistmoodi» inimestele. Pole 
vaja varjata, et kõrgkooli tuleb 
järjest enam neid, kelle suurimaks

sooviks on teha karjääri, tuntuks 
saada, kõrge (ja tasuv) koht kätte 
võita. Hea auahnuse ja teotahte 
vastu pole kellelgi midagi, ent kui 
isikliku kasusaamise eesmärk hak
kab pühendama abinõusid, kui sel
le eesmärgi nimel kasutatakse jul
malt teiste inimeste headust, kui 
asju ei otsusta enam inimese 
vaimne kultuur ega isiksuse 
tõeline tuum, vaid tema puge- 
misoskus ning «käsi peseb kätt-» 
ja «tutvuse kaudu»-põhimõtted, siis 
ei saa rääkida enam kasulikust ak
tiivsusest, vaid künismi tükkivast 
halvast mõistuspärasusest. Olgu 
inimesel kui kõrge positsioon tahes, 
tundku ta pisiasjadeni oma eriala 
A-d ja O-d — ia ei saa iial IN I
MESEKS, kui ta ei arenda oma 
emotsionaalset kultuuri. ei pea 
vaimseid väärtusi rikkuseks.

Inimese väärtuse peaksid määra
ma vaimsus ja sisemine intellekt, 
mitte aga tutvusringkond. Kümme
kond aastat tagasi hindasid noored 
omasuguseid ikka kõigepealt pea, 
siis alles jalgade järgi, nüüd vaa
datakse rohkem alt üles —  tere 
tulemast džiinide võluriiki! (Mis 
siin veel seletada, kui juba vabarii
gi populaarne noorteajakiri oma 
tagakaanele nii uhke värvipildi trü
kib, et enam aru ei saa, on see 
tõesti popansambli tutvustamine või 
hoopis džiinide reklaam?) Asjad ja 
tutvused on saanud nüüdisaegse 
elu sümboleiks. Ning kahjuks on 
need sümbolid üha rohkem ka kuue 
samba all kohti võitnud.

Pole ime, et suures kõrgkooli- 
konkurentsis, kus ühiskondliku elu 
ideaaliks muutub kokteil «a self- 
made man» mõjuka tutvusringkon
naga», laguneb paljude kesk
kooli pop-poiste ja aktivistide teo- 
tahe-enesekindlus nagu «Kommu
naari» kingad pärast vihma.

Paradoksaalne: tuhanded noo

red pürivad ükskõik mis hinna eest 
ülikooli, vähemalt kahe kuu vältel 
näib see nende elu ainsamaks unis
tuseks olevat. Kui aga «jumalik 
tudengiseisus» kord käes on, sukel- 
dutakse «vabasse ellu» ega peeta 
enesetäiendamist enam otstarbe
kaks. Mõnele «kaasvõitlejale» võib 
ülikooli sissesaamine niivõrd joo
vastavalt mõjuda, et alles eksmati- 
leht oma sõjaväelist «подьём'1» 
kuulutades neid maa peale tagasi 
tuua suudab.

Ülikooliaeg kestab vaid mõned 
aastad. Selle a;a sees selekteeritakse 
siit välja paljud: keda laiskuse, ke
da joomise, keda ei tea veel mille 
pärast. Mis saab neist edasi, seda 
me ei tea. Hoopis «huvitavam» on, 
et ülikooli lõpetavad (ja sageli ees
kujulikult) ka sellised, kellele kõrg
haridus vald väikekodanliku piira
tuse ja lühinägeliku kasuhimu 
maskeeringuks jääb, kes iialgi 
mõistma ega mõtlema ei õpi. Neid 
aga kahjuks on. Pole parata. sent 
võimaldavad hariduse hindamise 
kriteeriumid kõrgkooli lõpetada 
mitte ainult inimestel, kellele HA
RIDUS eelkõige iseseisva mõtlemi
se võimet ning elu mõistmise os
kust tähendab, vaid ka tähenärijail 
ja tuupureil, karjeristidel ja «tuu- 
lelippudeh.

Tudengiaeg — see on aeg, mil
le lõpuks vist kõige selgemini taju
takse oma andekust ja andetust, 
võimekust ja võimetust, oma koh'a 
elu hierarhias. See aeg võib lüüa 
haava kogu eluks või ülendada, vä
hemalt hingeliselt. Määrav on aga, 
et praegusest studiosus'es/ küü 
neks selline inimene, kellele 
KÕRGHARIDUS tähendab kõike 
seda, mis jääb alles pärast õpitu 
ning matriklisse märgitu unune
mist.

Mõelgem veel kord Alice’iie: kas 
ei tasuks — vähemalt esialgu —  
elada tema naabruses?

t e i n u s t
LEO LEESMENT

Õigusteaduskonna õppe- ja tea
dustegevust mõjutasid 17. sajandi 
algaastail valgustusajastu tõekspi
damised. Rootsis olid suure poole
hoiu võitnud hollandi õpetlase Hugo 
Grotiuse teesid. Ta oli silmapaistev 
jurist ning diplomaat, aastail Rootsi patriotismiga, mis baltisaks- 
1634— 1644 Rootsi kuningriigi saa- laste silmis oli poolehoiuvaene ja 
dik Pariisis (haruldane juhtum, kus loid. Nad vaatasid seda virilail sil- 
võõra riigi kodanik esindab teist mil. Detailseid õppekavasid ega 
riiki). Loodusõigusliku koolkonna programme tänapäeva mõttes Root- 
rajajana (ius naturale) tekitasid si ülikoolis vist polnud. Mõnikord 
tema vaated suurt vastukaja. Vas- vilksatab küll jutt vajadusest trü-

Õigusteaduse stuudiumist ülikooli algperioodil
sõnalised direktiivid. Õppejõud pi- otsusele, et valdab aineid ja on kõi- struktuurist ja ideoloogiast, pidi ju-
did õpetama oma teaduse jüngreid gis stuudiumi ülesseatud nõudeis rist ühelt poolt süvenema juura
selliselt, et loengud, täpsemalt ette- juba enam-vähem kodus, palus ta alustesse, s. t. Rooma õigusesse

aga samuti ka mujal haritlaste kes- lugemised (vaba kõnestiili tollal ei luba eksamile asuda, et lõpetada ning teiselt poolt hästi teadma oma
kel. Niisamasugune autoriteet oli ka kasutatud) jääksid hästi meelde üli- teaduskond ning saada vastav riigi, s. t. Rootsis kehtivaid seadu-
tuntud Chr. Thomasiusel, Grotiusest õpilastele, kellest pidid ükskord kraad: examen rigorosum et dispu- si — ius Svecanum^ Sellist teoree-

kolmveerand sajandit nooremal sak
sa valgustusfilosoofia juristil ning 
loodusõiguse teooria arendajal.

Õpetamine ülikoolis oli põimitud

saama iseseisvad, vilunud juristid, 
esijoones kohtunikud.

Raamatuid oli napilt; tuli hooli
kalt tähele panna kõike, mis loen
gutel ette kanti. Ettelugemised pi
did olema professorite poolt sõna
sõnalt kirjalikult üles tähendatud, 
ja nii täpselt, et viimaste äraolekul 
võis neid mõni eeskujulik asetäitja 
ette lugeda. Suur tähtsus oli ka 
elokventsil ja retoorikal. Jõudis üli-

tatio gradualis.

Tollal jagunes õppetöö Tartus 
nagu mujalgi ühelt poolt tasuta 
avalikeks loenguteks (lectio) ja kit
samale ringile ettenähtud vaielda
vate, keerulisemate probleemide ja 
kaasuste lahendamiseks, nn. erakol- 
leegideks {privatim).

Kui talviti ruumid ülikoolis liig 
külmad olid; peeti õppetööd teine-

tilist mõistet nagu Balti õigus pot- 
nud tollal veel välja kujunenud.

Üks esimesi Rooma ja Rootsi õi
guste professoreid oli Tartus Hen- 
ricus Hein — u.j.d., see tähendab 
utriusque juris doctor —  mõlema õi
guse doktor. • i ■ !

Ülikooli teisel tegutsemisperioodil 
alates 1690. aastast oli esimesi juu
raprofessoreid Carl Lund (kuni 
1695. aastani). Pärnu perioodist

tandiks seadis ta positiivse (s.o. kitud üleülikooliliste loengukavade õpilane — scholaris (studiosus on selItKpeeti kord nädalas disputat 
kehtiva) õiguse. Grotiusel oli üli- järele. O lid  Rootsi kuninga ja teiste hilisem termin) — pärast mõneaas- sioone.'s. t. arutlusi, 
koolides tollal enneolematu mõju, kõrgemate riigivõimuorganite üld- tast stuudiumi õigusteaduskonnas 1 ^ . . a ^

kord professori Juures ^kodus^Peale tõstame esile silmapaistvalt tubli 

.................... .. . " professori' Samuel Auseeni.

kuningriigi (Järgneb)Lähtudes Rootsi



Kuidas ma esmakursuslaste 
ballil käisin

Kas teie juba teate, et reedel, J. detsembril toimus meie ball? Mina 
sain sellest teada kaks päeva enne reedet tuttava käest, kes omakorda 
seda uudist tuttavalt kuulnud oli. Et ma vanematelt kolleegidelt eel
miste ballide kohta nii mõndagi kiitvat olin kuulnud, tärkas soov sel 
õhtul midagi väga ehttudenglikku näha ja teha. Oli ju korraldaiaks 
TRÜ komsomolikomitee, kus vanemate kursuste tudengid oma orga
nisaatorivõimeid, aktiivsust ja originaalsust näidata võivad. Oma agu 
elevust tekitas seegi, et meie, esimese kursuse žurnaHstid, oma taid- 
luskavaga esinema pidime. Meeldiv, kui õhtu korraldamisse oma pa
nuse anda saad.

Reede õhtul oli noortemajas сSõprus» rõõmus ootusärevus. Veel 
veidi ja juba ütlesidki peo perenaine Meelike Saarna ja peremees Ain 
Saarna avasõnad, järgnes ootuspärane — sõnavõtt, paar rahvatantsu, 
laulud, mudilaste esinemine. Kõik see jättis kuidagi kokkuklopsituse 
tunde, nagu oleks eeskava ainult selleks, et MIDAGI peab ju ometi 
qtema. Omaette oli iga esinemine huvitav, kuid seostumata tervikuks 
ei haaranud nad publikut.

Peo perenaine ja peremees olid pandud nii teadustajate kui ka or
ganiseerijate ossa. Kerge neil iust ei olnud, nagu polnud kerge ka 
esimese kursuse žurnalistidel, kes teadmatuse tõttu kaks tundi kos
tüümides esinemisjärjekorda ootasid ja lõpuks hoopis esinemata jäid. 
Põhjus? Ansambel oli pillid lavale üles seadnud ja esinemiseks pol
nud lihtsalt ruumi. Seegi paneb arvama, et organiseerijatel endil ka
vast väga ebamäärane ettekujutus oli.

Järgnenud tants parandas küllap vist paljude tuju, sest ansambli 
«FIX» muusika järgi on lausa lust tantsida.

Ometi jäi südamesse okas: on siis selle aasta esimesed kursused 
tõesti viletsamad, et nende jaoks polegi midagi tõsisemat organisee
rida vaia, või hoopis ülehinnati nende võimeid, lootes, et küllap kõik 
ise tuleb. Kaldun arvama, et ball oli tehtud lihtsalt traditsiooni pä
rast, mõtlemata sellele, et küsimuse võivad tekitada traditsiooni väär
tus üldse, tema edasised perspektiivid.

Kus on väljapääs? Ei saa ju järgmisel aastal jälle ehk’ide peale väl
ja minna. Vähemalt ei taha nende peale välja minna selle aasta esmas- 
kursuslased. . .

Nii siis läksingi koju, kotis kasutamata jäänud kostüümid ja peas 
imelik mõte, et oleks vist parem olnud, kui tuttav selle balfiuudisega 
üldse tulnud poleks . ..

TIINA KUSLAP, 
žurnalistika I k.

Ja ball komsomolikomitee
pilgu läbi

Sügisel üleülikooliliste ürituste perspektiivplaani koostades jä i esma
kursuslaste balli ajaks 20. oktoober, paraku tuli see edasi lükata 
h detsembrile. On ju aastate jooksul traditsiooniks saanud esmakur
suslaste balli peaeesmärk tutvustada ülikooli kõige noorematele meie

taidluskollektiive — mine tea, ehk saab noor inimene just sellelt bal
lilt esimese mõtte ise kaasa lüüa. Seda enam tuli taidlejatele harjutus- 
aega anda. r

Iga üritus algab sobiva koha valikuga. Teist aastat järjest on sel
leks olnud noortemaja «Sõprus». Tõsi küll, «Vanemuise» kontserdisaal 
on märksa esinduslikum, kuid . . .  Et kontserdisaali fuajees pärast re
monti enam ei tantsita, saalist toolide lahtikruvimine aga väga töö
mahukas ja aeganõudev on, siis saab nüüdsest kontserdisaali ballide 
jaoks üürida ainult nädal enne ja nädal pärast suurt linnaballi. Kuid 
ka noortemaja «Sõprus» on pärast remonti värske näo saanud. Nii 
langes valik seekord (ja langeb ilmselt ka tulevikus) noortemaja ka
suks.

Tuleb hoolitseda ka reklaami eest. Neljapäeva õhtul Leningradi mnt.
27 ühiselamus minu otsiv pilk tuttavat lillega kuulutust enam ei leid-

• nud. Kellele seda nii väga vaja läks? Või kellele see ei meeldinud?
1. detsembril kell 19 noortemajas «Sõprus». Kõlama peaks ürituse 

algust teadustav signatuur. Kohal on 14(1) esmakursuslast. 15 minutit 
hiljem on publikut juba mõnevõrra rohkem, kuid alustamisest ei saa 
veel juttugi olla. Ja nii kõlasidki õhtu algussõnad kell 19.45. Rikutud 
oli meeleolu nii publikul, esinejatel kui ka organiseerijatel. Kuid see ei 
jäänud ainsaks tõrvatilgaks meepotti. TRÜ kammerkoori esinemisjärje- 
kord jõudis kätte 20.30. Tänuks kaunite laulude eest nägid lauljad 
edasi-tagasi sõeluvaid külalisi, kes omavahel juttu vestsid, naersid. 
Milles oli viga? Lauljates, lauludes, laulude esitamises küll mitte.

Ansambel «FIX» seadis oma pillid-võimendused lavale kohe pärast 
väikest kontserti, et valmis olla avavalsiks. Esinemisjärge ootasid veel
I kursuse žurnalistid ja majandusteaduskonna keelpillikvartett. Vahe
tult enne eesriide avamist teatasid noored žurnalistid, et nemad siiski 
ei esine, sest vajalik valgustriip jääb täpselt sinna, kus seisid trummid. 
Kas paluda või sundida? Mis see enam aitabki? Kahjuks ei ole noorte
majas veel pöördlava, et kõikidele kollektiividele tehniliselt laitmatut 
esinemiskohta pakkuda. Seda enam rõõmustas meelt majandusteadus
konna poiste pillimäng. Aitäh teile!

Kogu õhtul andis end tunda peoliste imelik ärevus. Peagi selgus 
selle põhjus — kohvikus müüdi ainult kohvi, aga alkohoolseid jooke 
mitte. Organisaatoritelt tuldi ärevalt pärima, millal siis ometi ka alko
hol letile tõstetakse. Et seda hetke ei tulnudki, hakkas paukuma noorte
maja välisuks. Kell 22 tuli uks hoopis lukku keerata, sest päriselt ära
minejaid oli vähe, saalisolijate silmad särasid ja palged õhetasid mitte 
ainult tantsust.

Ehkki lõpuks õhtu kuidagi lõppeda ei tahtnud, jäid meelde-mõttesse 
mitmedki küsimused. Kas tõesti enam ei saa ühtegi üritust ilma alko
holita läbi viia? Kas noortes inimestes on koolipidude mentaliteet (ees
kava pole niikuinii mõtet vaadata, lähen parem tantsuks kohale) nii 
tugevasti juurdunud, et sellest lahti ei saadagi? Kas tõesti on üliõpi
lastes kadunud elementaarne distsipliini- ja vastutustunne, i s e-olemise 
rõõm, järele on jäänud vaid mõnulev ootus teiste poolt valmis tehtu 
nautimiseks? Küll oleks hea, kui ma eksin ja need mõtted olid vaid 
reede õhtu kibeduse väljenduseks.

A IL I PIKAT,

ELKNÜ TRU komitee asesekretär 5

Üllatusi jätkus lõpuni
Esimesed punktid ülikooli aastaringse spartakiaadi tabelisse kanti 

möödunud nädalavahetusel lõppenud võrkpallivõistluste põhjal.

Naiskondade mängudes kummutati nelja viimase mänguga kõik teh
tud prognoosid. Majandusüliõpilastel polnud ka pärast üllatuskaotust 
väga innukalt mänginud bioloogidele-geograafidele veel kõik kadunud. 
Esikohale tulekuks pidid nad vaid võitma eelnevalt filoloogidele ja 
bioloogidele-geograafidele kaotanud spordimeedikuid. Võitu aga ei saa
dud, Vastased loovutasid tujutult mänginud favoriitidele kahe geimi 
peale kokku vaid 11 punkti ja lõpetasid turniiri majandusteaduskonna 
naiskonna ees kolmandana, Võitja otsustati aga viimases kohtumises. 
Filoloogid läksid ette 6:0, kuid siis jätkus endist hoogu vaid Irma 
Kirpul ja geim kaotati 10:15. Ees oldi ka teises geimis, jäädi aga 
lõpu eel hoopis 11:13 taha. Bioloogia-geograafiateaduskonna naiskon
da lahutas võidust vaid 2 punkti! Neid punkte aga Ingrid Jorro tuge
vad servid ja Irma Kirpu tubli rünnak vastastele ei lubanud. Geimivoit 
filoloogidele 15:13. Otsustavas geimis bioloogidel-geograafidel enam 
jõudu ei jätkunud (kolmas mäng järjest) ja suurüllatus oli sündinud. 
Eelmise aasta spartakiaadil viimaseks jäänud filoloogiateaduskond 
alustas uut spartakiaadiaastat alavõiduga. Ülikooli meistri märgid said 
turniiri parimaks tunnistatud Irma Kirpu (ingl. I I I  k.), Ingrid Jorro 
(eesti fil. II k.), Carmen Piir (eesti fil. II k.), Kaja Miider (prantsuse 
fil. I k.), Anu Tampere (ingl. IV k.) ja Valli Voor (žurn. II k.).

Viiendaks jäeti KKT II I  kursuse naiskond, sama teaduskonna I kur
sus aga objektiivsetel põhjustel (võistkonna liikmed seotud teiste võist
lustega) kahjuks finaalturniiriks voistkonda kokku ei saanud. Järgm i
sed kolm kohta (7.—9.) jagasid omavahel arstiteaduskonna, õppejõu
dude ja KKT II kursuse naiskond. Ülejäänud võistkonnad jätsid ala
grupimängud pooleli ja spartakiaaditabelisse oma teaduskonnale punk
te ei too.

Meeskonnad said läbi ühegi loobumiseta. Suhteliselt lihtsalt tuli 
õppejõududele turniirivõit ka sel aastal. Võitjate kogemustele, äärm i
selt kooskõlastatud tegevusele ja väga tugevale pallingule polnud 
noorematel peale liigse aukartuse midagi vastu seada. Vastastele ei 
antud geimigi. Kõige lähemal olid geimivõidule KKT IV kursuse (mõ
lemas geimis) ja bioloogia-geograafiateaduskonna meeskonnad. Tuge
vad ja täpsed servid otsustasid aga kõikides geimides asja lõpuks õp
pejõudude kasuks. Võitjad mängisid koosseisus õppeprorektor Uno 
Palm, parteikomitee sekretär Advig Kiris, poliitökonoomia kateedri va
nemõpetaja Vello Peedimaa, raskejõustiku ja veespordi kateedri juha
taja Jaan Loko, spordifüsioloogia kateedri dotsent Jaan Pärnat, eks
perimentaalfüüsika kateedri vanemteadur Ants Tiirik, keemiaaspirant 
Ulo Langel ja sportmängude kateedri õppejõud Urmas Saar.

Teiseks tulnud füüsikutele-keemikutele panid südilt vastu nii bio- 
loogid-geograafid kui ka KKT I I I  kursuse tudengid (mõlemad kaota
sid 1:2). Kolmandaks platseerunud KKT IV kursust aga võideti kind
lalt 2:0. Neljas koht algul väga tugevalt esinenud bioloogidele-geo- 
graafidele, viies nendele omase hingestatusega mänginud KKT I I I  
kursusele. Alagrupimängudes üllatanud matemaatikud ei suutnud aga 
oma koosseisult võrdlemisi tugevat meeskonda kuidagi ühtemoodi 
mõtlema ja tegutsema panna. Viimases kohtumises bioloogide-geograa- 
fidega oli neil pärast võidetud avageimi võimalus isegi neljandaks 
tulla. M äng aga siiski kaotati ja jäädi kuuendaks. 7.— 9. kohta jagasid 
alagruppides kolmandaks tulnud õigus-, majandus- ja arstiteaduskonna 
meeskonnad. 10.— 12. kohale jäid spordimeditsiini osakonna ning ke
hakultuuriteaduskonna I ja II kursuse meeskonnad. Viimasele kahele 
kohale aga vanad rivaalid filoloogia- ja ajalooteaduskonnast.

Veel spartakiaadist. Ujumas on ära käinud enamik teaduskondi. 
Ujumata on vaid KKT III kursus, kes teeb oma võla tasa järgmisel 
nädalal. Siis selguvad ka lõplikud tulemused.

PRIIT JÖGI

Loomingufilosoofiast...
(Algus 3. lk.)

Keskkonnateatri põhimõtteks on 
totaalne mäng, mis haarab näitle
ja tervikuna, tegevuse laadist joh
tuvalt avaneb näitleja hingelaad, 
psüühika. Ses mõttes on mäng ala
ti läbimurre, iseeneseni jõudmine. 
Keskkonnateater püüab lõhkuda la- 
va-saali vahelisi piire, taastada 
teatrimängu algset süütust, mis 
väljendus Dionysose riituses: ju
malad on tulnud maa peale ja pü

hadus vürtsitatud rämedusega. . .
Teater on praktiline asi ja see 

pärast on kõige rängemaks vastu 
väiteks keskkonnateatrile see, e 
tema põhimõtted ei oma veel kül 
lalt tõeproovi teatripraktikas. See 
pärast ei saa keskkonnateatris nä 
ha praegu enamat kui üht võima 
likku teatri arengusuunda, mis agi 
loomingufilosoofiliselt vaadelde 
on vägagi reaalne.

TÕNU KARRO

M A B
Tavaliselt oleme harjunud seda tähekombinatsiooni lugema vastu

pidises järjestuses. Antud juhul on tegemist UNESCO rahvusvahelise 
programmiga «Inimene ja biosfäär» («Man and Biosphere» — MAB).

23. novembril toimus Tallinnas programmi Eesti komitee I pleenum. 
Avaettekandes tutvustas komitee esimees prof. H. Trass programmi 
sisu ja ülesandeid. Pleenum pidas põhiülesandeks biosfääri ressursside 
ratsionaalset kasutamist, inimese ja looduskeskkonna vaheliste suhete 

optimeerimist.
Järgnes vabariikliku programmi arutamine ja vastuvõtmine. Erilist 

tähelepanu pöörati organisatsioonilistele küsimustele. Oluline csa on 
programmist täita ka TRÜ-1. Nimelt kuuluvad vabariiklikku komiteesse 
TRÜ prpfessorid H. Trass, V. Masing, A. Viru, H. Ligi, dots. H. Ling

ja dots. kt. J. Toom. . .
Ees seisab vabariigi teadusasutuse uurimistöö koordineerimine prog

rammi MAB raames.

JAAN TOOM

Infoosakond teatab
Teadusraamatukogu väljaandena Ilmub 

iga kuu infobülletään «Raamatukogusse 
saabunud väliskirjandus», kus regist
reeritakse välismaal ilmunud vöörkee'ne 
kirjandus. Siin on kõik raamatud ja tea
dusasutuste perioodiliste väljaannete 
numbrid, mis sisaldavad üksikuurimuse, 
s. o. dissertatsiooni, monograafia jne.
Kirjandus on esitatud teadusalade kau
pa. Lugeja leiab kõige uuema oma eri
alalt vastavast rubriigist. Iga nimetus 
on varustatud raamatukogu kohaviida- 
ga. Kataloogid asuvad Toomel, võõr
keelne kirjandus ja  osa võõrkeelsest 
perioodikast on ruumiHtsikuse tõttu 
paigutatud Tiigi tn. 78 filiaali, kus asub 

; ka õpperaamatukogu abonement. Bfille- 
[ täänis märgitud kohaviidaga võib saa
li da raamatu või ajakirja katalooge kasu* 
itamata.

Raamatukogusse tellitud ja vahetuse 
Keel saadud atakirjad, jätkvlljaanded, 
■^aasa arvatud ümbertrükid on registree

ritud väljaandes «Raamatukogusse saa
bunud välisperioodika», (ilmub 1963. 
aastast alates). Iga nimetuse puhul on 
näidatud, millised köited ja numbri 
saabusid antud aastal. Lugeja leiab 
sealt ka kohaviida.

Perioodika kohaviitadega kirlandus* 
saab kasutada Toome ’'raamatukogu 
lugemissaalis. Tiigi tn. filiaalist tuuaksp 
ajakirju 2 korda nädalas (esmaspäeviti 
ja  neljapäeviti) Toome lugemissaa’i. 
Erandjuhtudel, kui on vaja tutvuda 
aiakirta palfude numbritega mitmesu
gustest aastakäikudest, saab neid kasu 
tadä kohapeal, s. o. Tiigi tn. 78.

Väliskirjanduse infobülletääne jaga 

takse infoosakonnast kõikidele kateedri

tele. Lugeja leiab selle raamatukogu 

Igast teeninduspunktist.

ELLI BITTER, 
vanemredaktor

HLönda
antropo-

fciagidest
Isegi haritud antropofaagid ei 

saa filantroopidest aru, sest antro
pofaagid ei suuda inimest armasta
mata jätta. Juba varases nooruses 
mõtlevad nad inimkonnale rohkem 
kui inimkond endale. Neil on sel
leks põhjust. Antropofaagide lem
miklaul on «Elu, armastan sind».

Sageli on antropofaagid kurvad 
ia tunnevad puudust inimestest. 
Nende tutvusringkond on väike ja 
muutub järjest väiksemaks. Võib* 
olla hambaharjade pärast, sest need 
kuluvad antropofaagidel ülimalt 
kiiresti ja siis nad laenavad hamba- 
harju, aga neid ei taheta laenutada. 
Võib-olla sellepärast, et antropofaa
gid on tüütud — vaid einestanud 
antropofaagiga on meeldiv vestelda.

Antropofaagiat on võimalik õp
pida. Esimese kursuse antropofaa- 
qiaüliõpilastel on esimesel sessioo
nil järgmised eksamid: sissejuhatus 
antropofaagiasse, antropofaagia 
aialugu, dialektiline kannibalism ja 
gastronoomiline kasvatus. Nende 
kiituseks peab märkima, et ükski 
leist ei puudu praktikumidest.

Aga juba vanasõna ütleb, anna 
'intropofaagile sõrm, tema võtab 
‘erve käe. Sellepärast on antropo- 
aagide käitumist vaja hoolega 
lutidma õppida ja nende eest või- 
naluse korral hoiduda. Siiski ei 
arvitse väga karta, sest isiklikult 
nina ei ole veel ühtki antropofaagi 
läinud. Kuid parem hoida kui oiata.

AGAATON SÕRMIK 

•••••••••••••
23 päeva on jäänud «TUHUU!» 

ehk tudengihuumori võistlus) lo
iuni. Kas sinu kaastöö on juba 
oimetuses?

Tööpakkuntin e
Peahoonesse vajatakse 0,5 koha

ga keskküttekütjat (tingimused 
jodsad, töö öösiti). Pöörduda 
“ahoone komandandi poole (ruum

.03).

renrisepiihapäevak
ppejõududele ja teenistujatele 
oimub 10. detsembril kell 10.30 ki- 
’ hallis. Osavõtjad saavad jõudu 
jroovida Cooperi testis. Loodame 
ohket osavõttu.

Matemaatikateaduskond

ICIubis
Pühapäeval, 10. detsembril kl. 21 

iisko.
Teisipäeval, 12. detsembril kl. 20

II korruse saalis loeng «Esteetika 
nüüdisprobleeme» (S. Lepik).

Uues kohvikus
Neljapäeval, 14. detsembril kl. 19 

kohvikklubiõhtu Olav Ehala ja Ivo 
Linnaga.

Hea lugeja! Kuhu on jäänud sinu 
ettepanekud ajalehe sisustamisel? 
Ootame neid järgmise reedeni.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийнлик Юликоол» («Тарт* 
гуский государственный университет») 
Орган парткома, ректората, комитет* 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г, Тарту 
Эстонская ССР
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. OlikooH 17 19. 111. Üksiknutnbrt
hind 2 kop. Tellim, nr, 5429. МВ-09738,-
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EKP TRÜ komitees
11. detsembri istungi päevakord 

algas ülevaatega EKP Tartu Lin
nakomitee VI pleenumi otsuse «EKP 
TRÜ komitee tööst üliõpilaste kom
munistlikul kasvatamisel» täitm i
sest. Ettekandja parteikomitee sek
retäri asetäitja ideoloogiatöö alal 
L. Kiik märkis, et õnnestunult kul
ges meie maa 60. aastapäeva tähis
tamine möödunud aastal. Üritused 
seostati ülikooli taasavamise 175. 
tähtpäevaga. Palju aitasid selles 
kaasa ühiskonnateaduste kateedrid. 
Praeguses tegevuses lähtutakse 
NLKP XXV kongressi otsustest, 
öppe- ja kasvatustöö on pidevalt tä
helepanu all, veelgi suurendamist 
vajab komsomoliorganisatsiooni 
osatähtsus. Öppedistsipliini kontrol
litakse, alati ei pöörata aga vaja
likku tähelepanu kontrolli tulemus

tele. Ülikoolis on välja töötatud 
kasvatustöö kompleksplaan. Suu
rendada tuleks kasvatustööpro- 
dekaanide ja kursusejuhendajate 
tööd väljaspool õppetööd. Tõhu
salt rakendatakse ÜPP-d. Kõlbe
lises kasvatuses on olulisemaks 
probleemiks praegu ühiselamuelu. 
Probleem on üles tõstetud, sellega 
tegeldakse nii teaduskondades kui 
ühiskondlikes organisatsioonides. 
Üliõpilaste loomingulise tegevuse 
näiteks tõi ettekandja kirjandus- ja 
tõlkevõistluse, ajalehes ilmuva 
omaloomingulehekülje «Krapi», 
kunstikabineti jm. Side loominguli
se noorsooga peaks tihedam olema.

H. Kabur mainis oma sõnavõtus, 
et sotsialistlikus võistluses on lisan
dunud uus vorm — kõrgkoolideva- 
heüne võistlus. Teaduskondadesise-

ne võistlus küll käib, kuid üleülikoo* 
liliselt pole parimaid välja selgita
tud. Tuleks kehtestada võistluse ül
dised alused, lähtudes teaduskon
dade spetsiifikast.

Detsembri algul alustati üleliidu
lise rahvaloenduse kaadri väljaõpe
tamist. Informatsiooni sellest andis 
linna I loendusosakonna juhataja 
majandusteaduskonna vanemõpetaja
V. Tamm. Ülikooli töötajaist võtab 
sellest osa üle 90 inimese. Kahjuks 
ei olnud esimese vooru õppustel kõik 
kohal. Ülikooli iga allasutus peab 
hoolt kandma selle eest, et ettenäh
tud loendajate arv täidetud oleks. 
Põhiloendus leiab aset 17.—24. jaa
nuarini, loendajad on selle tööga 
hõivatud 12.—31. jaanuarini.

Istungil kinnitati õigusrikkumiste 
profülaktika komisjoni koosseis.

Eelmisel istungil, 4. detsembril 
võeti NLKP liikmekandidaatideks 
arstiteaduskonna üliõpilane Sulev 
Haldre ja filoloogiateaduskonna 
üliõpilane Katrin Lendok.

Komsomoli kroonika asemel
12. detsembril TRÜ komsomoliko

mitee koosolekul esitati teist korda 
ettepanek muuta ülikooli kultuurior- 
ganite struktuuri, õigeima lahendu
se leidmise raskust näitas tekkinud 
vaidlus. Tõsi, põhiliselt uute nime
tuste üle.

Otsustamine lükati edasi komso- 
moliaktiivi koosolekuni 21. detsemb
ril, kus ideed kaaluks juba üliõpi
laskonna arvukam esindus. Et mõt
ted liikuma pääseksid ja õigel kohal 
välja öeldaks, lühike selgitus asja 
tuumast. Nimelt on siiani (koos)- 
eksisteerinud ja üksteise võidu kul
tuuri ühisnimetajaga üritusi orga
niseerinud (või organiseerimata jä t
nud) kolmik: sektorid komsomoli- ja 
ametiühingukomitee juures ning 
TRÜ klubi. Üks paljudest vigadest, 
mis on end tunda andnud eriti suur
ürituste aegu, on töö koordineerima- 
tus.

Uue idee järgi organiseeriks kub 
tuuritööd ja aitaks üliõpilastel va
ba aega sisustada uue nimega 
koondorganisatsioon, mida juhataks 
nõukogu, kus esindajad inter-, 
filmi-, teatri ja diskoklubist, 
komsomoli operatiivrühma (KOR-i) 
juht ning üliõpilased, kes seisavad 
hea ürituste eest aulas ja kohviku
tes. Loomulikult kuuluks nõuko
gusse ka info- ja reklaamitalitus.

Nõukogu koosolekul oleks võrdne 
sõnajõud nõukogu esimehel (prae
gune komitee kultuurisektori juha
taja' Andres Salmistu), TRÜ klubi 
juhatajal (Heino Variku) ja kom
somolikomitee asesekretäril kultuuri' 
alal (Aili Pikat).

Et tegeldakse suhteliselt erinevate 
töölõikudega, ei tohiks juhtimis-

(Järg 2. lk.)

uuens 60
Lehekülgi ülikooli kom som oli ajaloost

JOHANNES KALITS
(vt. «TRÜ» nr. 27, 28, 32, 33)

Ülikooli komsomolitöö saavutusi 
ja kitsaskohti vaeti IV konverent
sil 8.—9. oktoobril 1955. aastal. 
Selle tööst võtsid osa ELKNÜ Kesk
komitee esimene sekretär V. Väljas, 
EKP Tartu Linnakomitee sekretär 
E. Kivimaa, ELKNÜ Tartu Linnako
mitee esimene sekretär K. Pantele- 
jeva (Hallik) jt. Komsomolidelegaa- 
did leidsid, et edaspidi peaks roh
kem tähelepanu osutama võitlusele 
üliõpilaste poliitilise teadlikkuse 
tõstmise ja kommunistliku moraali 
kasvatamise eest. Õppetöös muutus 
ülesannete ring sisulisemaks: mitte 
ainult õppimine headele hinnetele, 
vaid armastuse kasvatamine eriala 
vastu. Sellega pidi tegelema kogu 
komsomoliaktiiv. Uueks kohustu
seks võeti miilitsakoostöö brigaadi
de organiseerimine.

Nende ülesannete täitmiseks valis 
konverents uue komitee, kes oma 
esimesel koosolekul jagas ülesan
ded järgmiselt: sekretär — O. Kuuli, 
sekretäri asetäitja propaganda- ja 
agitatsioonitöö alal — L. Riisen- 
berg (Pärn), organisatsioonilise

töö alal Ü. Haldna. Selle kollektiivi 
tegevusest olenes eelseisvaks aas
taks 1710 kommunistliku noore töö, 
kes 1955. aasta oktoobris moodus
tasid üliõpilaskonnast 60%.

O. Kuuli näol oli tegemist suure 
organisatsioonilise fantaasia ja hea 
perspektiivitunnetusega komsomoli- 
töötajaga, kes oskas huvitavaid üri
tusi leida, planeerida ja organisat
siooniliselt kindlustada. Seetõttu oli
IV konverentsi järgne komsomoli- 
elii ülikoolis rikas mitmesuguste 
uute komsomolitöö vormide poolest; 
Et parteiorganisatsiooni abi ei ku
juneks üldsõnaliseks, töötati ühiselt 
välja plaan, mis kinnitati partei
bürool. Kord .kuus nähti ette kuu
lata bürool parteialgorganisatsiooni 
sekretäri komsomoli juhtimise ja 
abistamise küsimuses, paluda partei 
linnakomiteed organiseerida vastav 
algorganisatsioonide sekretäride se
minar jne.

1956. aasta talvisel õppevaheajal 
sõitis grupp ülikooli komsomoliak- 
tiviste Leningradi kõrgematesse 
õppeasutustesse. Iga aktivist teadis 
juba varem, millisesse õppeasutusse 
ta läheb ja missuguse töölõiguga ta 
seal tutvub. Teati ka seda, et pä
rast tagasitulekut tuleb esineda in
formatsiooniga komitee istungil 
ning näidata, milliseid huvitavaid 
kogemusi saame üle võtta. 12. märt
sil arutaski komsomolikomitee laien
datud istung Leningradi kõrgkoo
lide komsomolikogemuste rakenda

mist TRÜ-s. A. Metsa rääkis töö- 
kasvatuslikest üritustest, sidemeist 
töölisnoortega, tööst ehitusobjekti
del; A. Raukas organisatsioonilisest 
distsipliinist, komsomoiipatrulIidest, 
kehakultuurialasest gruppide üle
vaatusest; T. Orav — Leningradi 
RÜ kultuuritööst, huvitavatest üri
tustest klubis; K. Kään lõpetajate 
pidulikust ärasaaimisest jne.

Hakati osakondade komsomoli- 
organisatsioone kinnitama koolide 
šeffideks, looma komsomolipatrulle 
jne. Ka õppetöös otsiti uusi lahen
dusi. Oma ettepanekud tegid algor
ganisatsioonid tunniplaanide suh
tes. Tarbetud «aknad» vähenesid, 
õppeainete paigutus tunniplaanis 
muutus ratsionaalsemaks. Komso
molikomitee arutas ka õppeplaane. 
Kuigi muudatuste tegemine kuulus 
ülikooli nõukogu kompetentsi, olid 
üliõpilastepoolsed ettepanekud tere
tulnud. See aktiviseeris tunduvalt 
komsomoliorganisatsioonide koos
olekuid. Ülikooli parteiorganisatsi
ooni aruande- ja valimiskoosolekul 
märgiti, et «komsomol on hakanud 
tegelema rohkem õppetööküsimus- 
tega ja tegema ettepanekuid õppe
töö parandamiseks». Tugevnes ka 
ühiskondlik kontroll õppeprotsessi 
normaalse kulgemise üle. Komso
moli aktiivsuse tõusu näitas samuti 
õppeprorektori I. Sildmäe arvamus, 
et komsomol hakkavat juba üle võt
ma õppeosakonna funktsioone.

1956. aasta suvi läks ülikooli

komsomoliorganisatsiooni ajalukku 
esimese uudismaa-aastana. Vastu
seks ÜLKNÜ Keskkomitee üleskut
sele kommunistlikele noortele, kogu 
nõukogude noorsoole «Abistagem 
uusasunikke saagi koristamisel» 
alustas ülikooli komsomolikomitee 
uudismaalaste grupi komplekteeri
mist. 5. juulil kuulas parteibüroo 
komsomoli informatsiooni etteval
mistustest. Kavandatud üritused 
ning ettevalmistuste käik kiideti 
heaks. 120-liikmeiisest grupist olid 
suurem osa füüsikud, geograafid ja 
vene filoloogid. «Palju oli tol kor
ral arutlusi ja vaidlusi üliõpilaste 
keskel,» kirjutas O. Kuuli. «Ei ol
nud ju keegi varem Kasahstani 
steppides käinud ega kujutlenud ka 
meie komsomoliaktiiv õieti ette elu- 
ja töötingimusi uudismaadel.» Üli
õpilasgrupp! juhtis O. Kuuli, staapi 
kuulusid veel H. Gross, J. Juras- 
sov, H. Kään, T. Sokolova ja
H. Teras. Töötati Akmolinski ob
lastis Moskva sovhoosis. Erinevad 
olid erialad: kombaineri abi, trakto
rist, autojuht, põhukoguja, viljakui- 
vataja ja puhastaja, heinavedaja, 
silotegija, kaevumeister, müürsepp, 
krohvija, maaler, transporditööline, 
viljalaadija, veevedaja, lüpsja-karja- 
talitaja, arvestaja, meditsiiniõde, 
kokk jne. Hakkama saadi hästi. Üli
kooli noormeeste poolt H. Grossi 
juhtimisel 1956. aastal Moskva sov
hoosi IV brigaadis ehitatud origi
naalse konstruktsiooniga šalašše

sõideti vaatama isegi naaberrajoo- 
nidest. Ka üliõpilaste eneste jaoks 
oli uudismaa saanud elukooliks, 
kasvatuse kooliks.

1956. aasta õnnestumiste hulka 
tuleks lugeda ka I üliõpilaslaulu- 
pidu Tartus. Selle organiseerimise 
idee kasvas välja ülikooli kooride 
paljudest sõpruskohtumistest väljas
pool vabariiki. Ürituse hingeks oli 
üliõpilaskooride dirigent, Eesti NSV 
teeneline kunstitegelane R. Ritsing, 
laulupeo organiseerimisega seotud 
küsimusi arutas oma istungil ka 
komsomolikomitee. Laulupeost võt
sid osa seitsme vennasrahva kol
lektiivid.

1956. aastal alustas komsomoü- 
komitee ettevalmistusi Moskva festi
valiks. Vastavat komisjoni juhatas
O. Kuuli. Kuulutati välja mitu kon
kurssi, mille võitjatele loodeti osa
võtuõigust festivalist. Üheks selli
seks oli. võistlus parima komsomoli- 
grupi nimele.

Viies ellu Leningradi kõrgkoolide 
kogemusi pandi alus veel ühele tra
ditsioonile. Seni oli lõpetajatele kor
raldatud üks üleülikooliline aktus, 
kus anti diplom ainult kiitusega 
lõpetanuile. Komsomolikomitee pi
das vajalikuks aktuste läbiviimist 
teaduskonniti, kusjuures diplomi 
saaksid pidulikult kõik lõpetajad. 
Kevadel alustatigi teaduskondlike 
aktuste korraldamist.

(Järgneb)

Arstiteaduskond 
ja ajaleht

8. detsembril leidis ülikooli vanas 
kohvikus aset arstiteaduskonna 
komsomoliaktiivi ja ajalehe «TRÜ» 
toimetuse kohtumine, kus osalesid 
ka žurnalistikaüliõpilased. TRÜ 
komsomolikomiteed esindas M. Pent.

Esmalt tutvustati näidismaterjali 
varal toimetuse igapäevast tööd. 
Arstiteaduskonna elu pole praeguses 
lehes küllaldaselt kajastatud, rahule 
võib jääda vaid teaduskonna ÜTÜ 
tegevuse valgustamisega. Põhju
seks arvati mitte Vähest kirjutamis
oskust, küll aga pealehakkamise 
nappust. «Kui takistuseks märgi
takse ma ei oska kirjutada, siis on 
ilmselt tegemist valehäbiga»

(M. Pent).
Järgnevas arutelus selgus, et tu

levastel meedikutel jagub probleeme 
kuhjaga. Samuti on selle arvuka 
teaduskonna siseelus mõndagi huvi
tavat, mis kahtlemata mitte üksnes 
erialaga ei piirdu ja seetõttu teiste
legi jagamist vääriks.

Teaduskonna komsomolisekretär 
Oleg ševtšuk ja vene õppekeelega 
raviosakonna sekretär Vladimir

Neklessa toonitasid venekeelse aja
lehe vajalikkust.

Laiemalt kõneldi meie üliõpilaste 
sotsiaalsest aktiivsusest-passiivsu- 
sest, arutati omavalitsuse problee
me. Elustamist vajab teaduskondi 
tutvustav rubriik «Visiitkaart». Toi
metuse rahvalt kuuldi, et veel sel 
semestril astub selle rubriigiga välja 
õigusteaduskond. Järgmise semestri 
«Visiitkaardi» avavad arstid.

õhtu julgustas ja tõukas tegu
dele. Kohtumine andis lootust, et 
ärksat vaimu jätkub ka toimetuse ja 
arstiteaduskonna edasises koostöös. 
Arstiteaduskonda esindas peale üli
õpilaste ühiskondlik prodekaan dot
sent V. Kask, toimetustöötajaid ka 
kolleegiumi liige dotsent Jüri Ant.

KÄRT TÕNISSONI tekst, 
ARMEN TOROSJANI fotod
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Pedagoogika
kateedri 

peres on juubel
Täna, 15. detsembril saab esimene 

eesti pedagoogika naisdoktor ja 
professor, pedagoogikakateedri ju 
hataja INGE UNT 50-aastaseks.

Inge Undi senine elukäik võib olla 
tõsise teadlase eesmärgikindluse ja 
keskendatuse musternäidiseks. Edu
kas õppimine TRÜ loogika-psühho- 
loogia osakonnas ja osalemine üli- 
õpilasteaduses vastavas erialaringis, 
aspirantuur pedagoogikakateedri 
juures ja selle lõpetamine val
mis dissertatsiooniga, paarteist aas
tat teaduslik-pedagoogilist tööd 
TPedl-s ja TRÜ-s vanemõpetajana 
ja dotsendina, seejärel doktoran
tuur ning doktoritöö esitamine ja 
kaitsmine, aastal 1978 professori- 
kutse saamine, öppetöö kõrval on 
ta jõudnud publitseerida rea artik
leid ja 3 iseseisvat monograafiat. 
Oma uurimustega õppetöö indivi
dualiseerimise alal üldhariduskoo
lis on ta võitnud üleliiduliselt tähe
lepanu. Vaevalt oleks selline orgaa
niline areng saanud toimuda ilma 
range enesepiiramise ja kontsent
ratsioonita.

Seejuures ei ole I. Unt kaugeltki 
mitte kuiv, kitsa huvideringiga ka- 
binetiteadur. Tal on ikka jätkunud 
aega oma perekonnale, vastutavate 
parteiliste ia ühiskondlike ülesanne
te täitmiseks (Tallinna Mererajooni 
rahvasaadikute nõukogus, Nõuko
gude Naiste Komitees, Ühiskondli
kus Pedagoogika Uurimisinstituu
dis, lastevanemate rahvaülikooli 
nõukogus, TRÜ metoodikanõukogus 
jm.), reisimiseks ja osalemiseks sõp
rade ringi meelelahutuslikes üritus
tes. -

Prof. Inge Undi niihästi aasta
tega mõõdetav kui ka elustiilis väl
jenduv suhteline noorus ja reipus, 
ent samal ajal rikkalikud uurija- ja 
õppejõukogemused lubavad temalt- 
edaspidigi loota väärtuslikku pa
nust meie pedagoogikateadusse ja 
kõrgharidusega õpetajate etteval
mistamisse.

Kolleegid
pedagoogikakateedrist

^Vestlusringis 

islastegivanemat
Teisipäeval kohtuti «Sophokleses» 

«Vanemuise» peaadministraatori 
Tiit Lilleoruga ja noorte draama
näitlejatega.

Ohtu avasõnad ütles ülikooli teat- 
riklubi president Katrin Saks. Va
nemuislaste argielust, teatri reper
tuaarist ja lavastamisprobleemidest 
rääkis T. Lilleorg.

Aivar Tommingas meenutas õpin
guid lavakunstikateedris. Koos Tiia 
Porssi ja Silvi Pukiga arutleti noor
te näitlejate töövõimalusi Tartus, 
räägiti näitleja kutse-eetikast.

Tudengeid huvitas repertuaari 
koostamine, näitleja ja rolli valik, 
uuslavastused. Vanemuislased tund
sid huvi üliõpilaste teatrikülastata- 
vuse vastu.'

Kohtumisõhtu peaosavõtjaiks olid 
esimese kolme kursuse teatrivolini- 
kud.

SILVIA SIBRITS

Venia legendi
Matemaatika õpetamise metoodika 

kateedri dots. kt. E v i M i t i  
venia legendi loeng teemal «Kooli
matemaatika ülesannete keerukuse 
ja raskuse määramisest» toimub
21. detsembril kell 14.15 Vanemuise 
46, aud. 335.

ÜLO LUMISTE, 
matemaatikateaduskonna 

dekaan

ELKNü THU komitee õppe* 
sektoris

6. detsembril oli järjekordselt koos komsomolikomitee õppesektor, 
mida sellest sügisest juhatab Sergei Nazarenko.

Käsitleti olukorda, mis on kujunenud teistel-kolmandatel kursustel: 
just nende kursuste õpiedukus on viimastel aastatel madalaim olnud.

Mahajäämuse põhjuseks peeti mõningate raskemate eksamiainete kuh
jumist ühele sessioonile, aga samuti viletsat õpidistsipliini. Teisel kur
susel tuntakse end mõnevõrra «vabamana» kui esimesel. Kolmandal ei 
ole paraku veel mitte alati jõudnud kujuneda vastutus tulevase eriala
töö ees. Ja kui veel puudub oskus või tahtmine töötada, ongi kurvad 
tagajärjed käes. Mahajäämuse põhjuste seas on oma koht ka sotsialist
liku võistluse kohatisel tühikäigul. Õpirühmasisese mentaliteedi kujune
misel etendab suurt osa (komsomoli)funktsionääride eeskuju. Tuleb 
jälgida, et mõnede üliõpilaste üliaktiivsus ühiskonnatöös ei muutuks 
passiivsuseks õppetöös — on sedagi ette tulnud. Märgiti, et rninna- 
laskmismeeleolu ja nn. moonakamentaliteedi ärahoidmisel on teadus
kondade ja kursuste õppesektorite tööpõllul veel lahmakas kündmata 
maad. Kursuste õppesektorite sihipärasema tegevuse tulemusena laie
neks kogu õppesektori kandepind tunduvalt. Teaduskondade komso- 
molibürood peaksid arutama distsipliinirikkujate personaalküsimusi 
ning hoogsamalt esile tõstma tublimaid õppureid. Pandi ette, et noore
matel kursustel võiks sessiooni nigelalt sooritanud saata võimete sel
gitamiseks kutsesuunitluskabinetti. Seal peaks olema võimalik selgi
tada, kes andetuse, kes laiskuse küüsi jäänud. Kursuse tasemel on 
liigne luksus lasta eraldi (ja vahel ka üksteisest mööda) tegutseda 
komsomolil, ametiühingul ja administratsioonil. Kursuse õppe
sektori juhataja ülesandeks on kõigi nendega tõhusa koostöö arenda
mine.

Et ära hoida tühja vormilisust, otsustati hakata senisest enam jäl
gima ja suunama õppesektori tööd ü k s i k u t e l  k u r s u s t e l .  Kur
suste õppesektoritelt oodatakse ranget ja tõsist suhtumist distsipliini- 
rikkujatesse-mahajääjatesse, l o o b u m i s t  o m a m e h e l i k k u s e s t ,  
silma tuleb peal hoida ka rühmapäevikutel.

Niisiis, eriline tähelepanu teistele-kolmandatele kursustele, aga ka 
muid ärgu unustatagu!

MARJU VINI

Komsomolikroonika asemel
(Algus I. lk.)

probleemi tekkida. Arvestades TRÜ 
komsomolikomitee suurust ja po
tentsiaalset jõudu, lasuks põhiline 
vastutus asesekretäril.

Nõukogu koosolekud toimuksid 
kord nädalas, vastavalt vajadusele 
kutsutaks kokku aktiiv, kuhu kuu
luksid eelkõige teaduskondade esin
dajad.

Nagu öeldud, ei ole väljapakutud 
struktuur midagi lõplikku ega pai- 
galepandut. Üliõpilaskonna arvamu
sed peaksid aga aitama seda teha. 
Nii saaksime jõu ka suurürituste 
tarvis. Näiteks üliõpilaspäevade lä
biviimiseks ja TRÜ rahvaste sõpru
se päevade massiürituste korralda
miseks.

Teine probleem, mida komitee 
koosolekul arutati, puudutas EÜE 
Gagarini rühma. Seda eesti üliõpi
laskonna esindusrühma Gagarini

interlaagris kureerib ülikool. Irifer- 
laagri 26 rühma möödunudsuvise 
töö kokkuvõtetes toodi korduvalt ne
gatiivse näitena-meie rühma. Tähe
lepanu pälvis koosseisu muutumine. 
40 asemel kohalesõitnud 37 üliõpi- 
lasehitajast lahkus tööperioodil m it
mesugustel põhjustel 14. Selgitusi 
andis rühmakomissar Tanja Siitm, 
Selgus, et paljude puuduste põhju
sed peitusid esindusrühma komp
lekteerimises ja ettevalmistuses. 
TRÜ komitee asesekretär EÜE alal 
Mercedes Pent tegi ettepanekuid
1979. aasta rühma paremaks ette
valmistamiseks. Ta soovitas kasuta
da klubide esindajaid, näiteks inter
klubi giide või diskoklubi diskoreid. 
Otsustati suurendada rühma mate
riaalset baasi, suhtuda suurema vas
tutustundega juhtkonna ning tuumi
ku komplekteerimisse. Tõsisemalt 
peab suhtuma ka interlaagri tutvus
tamisesse ja reklaamisse.

Mrstiteadiiskonna ÜTÜ ringide 
iihiskoGsolek

Teisipäeval, 39. detsembril kl. 17 
toimub Uue Anatoomikumi auditoo
riumis (O. Lutsu 2) arstiteaduskon
na ÜTÜ ringide ühiskoosolek «Me- 
ditsiinialased Nobeli preemia laure
aadid 1977». Päevakorras: Nobeli 
preemia ajaloost (O. Vasar, ravi

II k.), aktuaalseid probleeme täna
päeva molekulaarbioloogias (I. 
Toots, biol. IV k.), hüpotaiaamilised 
polüpeptiidsed hormoonid ja kesk- 
närvisüsteem (L. Rägo, ravi VI k.).

Arstiteaduskonna 
ÜTÜ nõukogu

Tunniplaanist meil ja mujal
Tunniplaani koostamine uueks semestriks on käimas. Seetõttu on aeg 

tutvustada vastavaid põhinõudeid teistelegi peale koostajate.
Kõrvuti õppeplaanide ja programmidega on tunniplaan dokument, 

mis reguleerib õppetööd. Tunniplaanile esitatavad põhinõuded on fik
seeritud mitmes dokumendis. Nimetagem siinkohal näiteks «Kõrgkooli 
põhimäärust», kus on kirjas kõik õppetöö põhivormid: loengud, prak
tikumid, seminarid, laboratoorsed tööd, kursuse- ja diplomitööd, õppe- 
ja menetluspraktika jne. Tunniplaanile esitatakse järgmised põhi
nõuded.

1. Täpne vastavus õppeplaanile, kusjuures ei ole lubatud õppetööd 
läbi viia koondatult lühikesele ajavahemikule.

2. Peab olema tagatud õppetöö pidevus päevas ning ühtlane jao
tuvus nädalas.

3. Ained tuleb paigutada tunniplaani selliselt, et oleks tagatud nen
de õige asetus ja iseseisva töö ühtlane jaotuvus päevade kaupa. 
Ühel päeval peavad vahelduma õppetöö vormid ja õppeained.

4. Õppeainete paigutamisel päevade kaupa on vaja arvestada nii 
metoodilisi kui ka ainest tulenevaid nõudmisi.

5. Loengud tuleb panna eelkõige tööpäeva esimestele tundidele, 
mitte planeerides kolmetunniseid loenguid. Praktilised tööd jää
vad tööpäeva teise poolde.

6. Täiendavaid vaheaegu, v. a. lõuna, mitte planeerida.
7. Akadeemilise tunni pikkuseks olgu 45—50 min., vaheaeg 10— 15 

min. Erinevate õppeainete arv ühel tööpäeval ei tohi ületada 
kolme.

Eeltoodud nõuded on fikseeritud NSVL KKEHM instruktiivkirjas 
D-5 10. jaan. 1950 «Tunniplaanide ratsionaliseerimisest kõrgemas koo
lis».

Õppeprotsessi edasiseks täiustamiseks toimus aastatel 1972— 1974 
uute õppeplaanide kinnitamine. Nende lõplik ellurakendamine toimub 
sel õppeaastal. Instruktiivkirjas 26. aprillist 1974 on fikseeritud uutele

õppeplaanidele ülemineku põhinõuded, muuhulgas on veel kord ära 
toodud nädala piirkoormused, mis noorematel kursustel tohivad ulatu
da kuni 36 tunnini ja lõpukursustel 30 tunnini (sealhulgas ka fakulta
tiivne õppetöö).

Tegelikkuses toimub õppeprotsessi organiseerimine vastavalt riiklike 
tüüpplaanide alusel väljatöötatud tööplaanidele. Viimaste väljatöötami
sel on kõrgkoolil küll teatav autonoomia, kuid siiski ei tohi ületada 
tüüpplaani nõudeid. Muudatusi tuleb sisse viia peaasjalikult vene keele 
(võõrkeele ümberpaigutamine), tsiviilkaitse ja sõjalise õpetuse osas.

Meie vabariigi kõrgkoolides koostatakse plaanid ühe semestri jaoks 
nn. tüüpnädala alusel. Koostamise põhimõtted erinevates kõrgkoolides 
oluliselt ei erine. Tavaliselt koostatakse tunniplaan järgmiselt. Käimas
oleva semestri keskpaiku asutakse järgmise semestri tunniplaani koos
tama. Alustatakse üleülikooliliste kateedrite (sõjalise kateeder, kehali
se kasvatuse ja spordi kateeder, ühiskonnateaduste kateedrid, pedagoo
gika kateeder) ainetest. Kui tunniplaani see osa on koostatud, toimub 
teaduskondade tunniplaanikoostajate nõupidamine, kus tutvustatakse 
põhinõudeid, märgitakse ära muudatused õppepinna osas jne. Samas 
teatatakse ka juba üleõppeasutuselise tunniplaani olemasolu osa ning 
teaduskonnad asuvad oma plaane koostama. Õppeosakonnad reguleeri
vad ka auditooriumide kasutamist teaduskondade poolt. Enam kui üks 
kuu enne uue semestri algust laekuvad teaduskondade dekaanide ja 
metoodika nõukogu esimeeste allkirjadega kinnitatud tunniplaanid õp- 
peosakonda. Pärast läbivaatamist ja lõplikku kontrolli asetatakse tun
niplaani üks eksemplar teaduskonna vitriini ning kantakse kõik teadus
konnad õppeasutuse nn. suurde tunniplaani. Erinevalt meie vabariigi 
teistest kõrgkoolidest on TPI õppeosakond juba 1977/78. õ.-a. kevadse
mestrist alates asunud tunniplaani tsentraalselt koostama, s. о. I— Iii 
kursuste plaan valmib algusest lõpuni õppeosakonnas.

MATI SALUNDI
(Järgneb)

OLGEM REALISTID
On inimesi, kes tundmata olukor

dade tegelikku komplitseeritust 
aina kritiseerivad ja virisevad. See 
asi peaks olema nii ja teine asi hoo
pis naa. Meil keemiahooneski on 
niisuguseid tarkpäid, kelle arvates 
keskkütteruum võinuks juba ammu 
olla energia kokkuhoiu ja katlaküt
jate tervise huvides soojapidavaks 
tehtud. Ruumi välismaailmast eral
davat ühekordset vineerseina olevat 
vaja asendada millegi tõhusamaga 
ja uus katel tulevat katta soojus-

isolatsioonikihiga. Tööde käigus pu
rustatud töökoja aken tulnuks vara
kult remontida, et külm sisse ei pää
seks ja radiaatoreid lõhki ei ajaks. 
Et neid töid oleks võinud juba sep- 
tembris-oktoobris ära teha.

Muidugi oleks võinud teoreetili
selt võttes. Kes sellele vastu vaid
leks. Ei tohi aga unustada, et ehi
tus- ja remonditöödel on meil oma 
spetsiifika, millest võhik, s. t. mitte- 
ehitaja, vähe taipab. Iga asi käib 
siin plaanikohaselt, läbimõeldult,

oma kindlate tehnoloogiliste reeglite 
ja sisemise loogika kohaselt. Peame 
arvestama, et meie käsutuses pole 
piiramatuid ehitus- ega remondi- 
võimsusi ega rahalisi ressursse. See
tõttu mõeldakse siin iga asi põhja
likult läbi ja iga kopikas läheb täp
selt sinna, kuhu vaja. Arvestatakse 
kohalikke võimalusi ja huve, püsi
takse tegelikkuse pinnal.

Usaldagem meie vastava ala spet
sialiste. Nemad näevad selgemini, 
mida saab ja mida ei saa. Missu
gused tööd kellele lõpule viia ja kus 
alustatu pooleli või venima jätta. 
Mis on ülikoolis tähtis ja mis mitte.

Ülikool on suur ja igaüks tahab m i
dagi, ütlevad ehitajad. Ja väga õi
gesti ütlevad.

Meie ajastu teaduslik-tehnilise re
volutsiooni saavutuste ning olevate 
ja tulevate suurte ettevõtmiste foo
nil on ülaltoodud ehituslikremondi- 
lised võhiku silmadele paistvad näi- 
lisused lihtsalt täpe. Olgem ka sür
realistid, seltsimehed keemikud-re- 
aalteadlased.

TULLIO ILOMETS,
keemiaosakonna 

rahvakontrolligrupi esimees

MÕTTEGA KASVATAMINE
Arvatavasti on iga inimene hingelt veidi filosoof, tuleb vaid ära

tada temas peituv huvi maailmavaateliste probleemide vastu, mida ju 
ba vanaaja filosoofid nimetasid «neetuteks» ja «igavesteks».

Juba 12 aastat tegutseb TRÜ filosoofiakateedri juures filosoofia- 
ring, tavaline üliõpilasring, kuid siiski mitte päris harilik. Kõik üli
kooli huvialaringid sarnanevad ühes suhtes: nende ülesanne on tut
vustada tudengit teadustööga oma erialal. See on suureks abiks ise
seisva loomingulise töö vajaduse ja harjumuse loomisel, tulevase spet
sialisti tänapäeva teaduse .probleemistikku sisseviimisel, tema_ kaasa
tõmbamisel teadustöös sisalduvatesse suhetesse jne. Filosoofiaring aga 
ei orienteeri oma liikmeid mitte ainult professionaalsele filosoofitööle.

18. oktoobrit 1966 toimus TRU filosoofiakateedri vastas asuvas audi
tooriumis uue üliõpilasringi esimene koosolek. Filosoofiaringi orga
nisaatoriteks ja tuumikuks said tolleaegse II I  kursuse füüsikud ja ma
temaatikud, kes kuulasid dotsent (praegu professor) R. Blumi ajaloo
lise materialismi loenguid. Täna tegutsevad paljud neist aktiivselt 
teaduses, rohkem kui pooled on kaitsnud väitekirja, nii et tookordsed
1966. aasta esimesed üliõpilastest «tarkusearmastajad» polnud kau
geltki edutud oma erialal. Maailmavaateliste probleemide juurde tulid 
nad mitte erialadistsipliinidest mööda minnes, vaid nende kaudu, oma
des juba küllalt kõrget mõtlemiskultuuri. Aga Rem Naumovitši kirgli
kud, probleemi- ja informatsioonirohked loengud aitasid äratada tead
likku huvi filosoofia vastu. Oma eksisteerimise aja jooksul on ringi 
koosseis mitu korda uuenenud, kuid kvalitatiivselt jäänud ikka samaks. 
Ringi koosolekuile tulid ja tulevad mitmesugused inimesed, alalisteks 
liikmeteks on järjekindlalt muutunud ikka need, kellele huvi filosoofia 
vastu ei ole moeasjaks, vaid omaenda sisemise kultuuri arendamise 
vajadus. Seetõttu on ringi liikmete seas palju mitmesuguste üliõpi- 
la'skonkursside ja -olümpiaadide võitjaid ning õppetöö eesrindlasi.

Huvi 'sotsiaalsete küsimuste vastu määras ringi tegevuse põhisuu
nad. Eeskätt tähendab see marksistliku filosoofia olulisemate aspekti
de sügavuti uurimist ja teisalt kaasaja aktuaalsete probleemide (nagu 
ökoloogia jt.) analüüsimist marksismi-leninismi positsioonidelt. Peale 
selle pühendatakse mitmeid koosolekuid kaasaja teadusprobleemidega 
tutvumisele, esinema kutsutakse teadlasi, ülikooli õppejõude ja teisi 
spetsialiste.

Ringi tööprintsiibid ja -vormid kujunesid iseenesest, need määras 
üldine huvi filosoofiaprobleemide vastu. Ringi tegevust juhib igal aas
tal valitav 3—5-liikmeline büroo. Teadusjuhendaja on filosoofiadoktor 
R. Blum. Teda aitavad ringi vilistlasliikmed N. Palm, V. Mürk, J. 
Tšertin, J. Golikov. Kaks viimati nimetatut on juba ise filosoofiaõppe- 
jõud. Ringis käib nii TRÜ kui ka EPA üliõpilasi. Selle liikmeks võib 
saada iga üliõpilane. Nõutav on ühe alalise ringiliikme soovitus (ala
liseks liikmeks loetakse üliõpilast, kes on esinenud iseseisva ettekan
dega), teiseks tuleb valida teema ja teha ettekanne — see on kohus
tuslik põhitingimus. Meie põhimõte on: igaühe kaasalöömine on kõigi 
aktiivsuse aluseks.

Üldiselt juhindutakse teemade valikul oma huvidest. Kui huvi pole 
veel välja kujunenud, tuleb appi teadusjuhendaja. Peamine on siiski ise
seisev töö: kirjanduse tundmaõppimine, oma seisukohtade väljatööta
mine. Küsimuste valdkond, mida on ringi eksisteerimise; jooksul koos
olekuil arutatud, on väga lai.

Koosoleku töö reglement on lihtne: ettekanne kuulatakse ära, järg
neb arutelu. Koos käiakse harilikult kaks korda kuus. Esineja peab 
eelnevalt tutvustama ringi liikmeile oma ettekande teese ja soovitama 
kirjandust, millega tuleks varem tutvuda. See on vajalik selleks, et 
arutelu kujuneks sisukaks ja kompetentseks. Ringi olemasolu jooksul 
on toimunud 116 koosolekut, igaühel neist on osalenud 20—25 inimest.

Ringi liikmeskonna püsivus, osavõtjate aktiivsus ja raugematu huvi 
filosoofia- ja sotsioloogiaprobleemide vastu loovad head eeldused edu
kaks tegutsemiseks ka edaspidi. JEVGENI GOLIKOV



S a a re m a a lt  B aika lin i, K o o la  p o o ls a a re lt  K araku m in i
Suvi on bioloogia-geograafiateaduskonnas välitööde ja praktikaaeg, 

mil üliõpilased saavad oma erialal vajalikke praktilise töö oskusi, õppe
jõud aga koguvad materjali teadustööks.

1. juunil sõitsid välja geoloogid. Esimene kursus asus Mahtra mail 
uurima topograafilise kaardi koostamise saladusi. Teine kursus-õppis 
algul geoloogilist kaardistamist Paide rajoonis ja puurimistöid Põhja- 
Eestis. Kolmandal kursusel möödus ;suvi Aasia südames Tuva ANSV-s, 
neljandal aga, silmas pidades diplomitöö teemat ja tulevast töökohta, 
koduvabariigi geoloogiaasutustes.

Geograafide esimesel kursusel oli ulatuslikum topograafipraktika 
dots. L. Vassiljevi juhendamisel. Nagu eelmistelgi aastatel, nii andis 
see ka tänavu kasutamist leidva tulemuse — valmis A. H. Tammsaare 
Muuseumi ümbruse plaan. Suve jooksul sai selgeks ka meteoroloo
giliste ja hüdroloogiliste vaatluste tegemine. Teine kursus õppis muld- 
ja taimkatte kaardistamist ning pinnavormide ja majandusgeograafilise 
väliuurimise põhilisi meetodeid.

Kahel esimesel suvel ollakse praktikal kas kogu kursusega või paari 
rühmana, alates kolmandast töötatakse aga üksinda või väikeste grup
pidena. Vastavalt kitsamale spetsialiseerumisele oldi ENSV TA insti
tuutides, Riiklikus Plaanikomitees, projekteerimisasutustes, rajoonide 
plaaniosakondades, turismi- ja ekskursiooninõukogus jm.

Osa tudengeid õppis ametit väljaspool Eesti piire. Kõige kaugemale 
on harilikult jõudnud hüdrometeoroloogid. Nii veetis käesoleva aasta 
algul kolm kuud NSV Liidu TA lipulaeval «Akademik Kurtšatov» sel 
kevadel kiitusega lõpetanud Kalev Lust. Ekspeditsioon uuris Atlandi 
ookeani nn. Bermuda kolmnurgas, vaheldust tõid sissesõidud Jamai- 
kale, Bermudale ja USA-sse. Seekord oli neli hüdroloogi Baikalil ning 
kolm meteoroloogi ja üks biogeograaf NSVL TA Botaanikainstituudi 
ekspeditsioonil polaarjoone taga Taimõri rahvusringkonnas.

Erialase töö oskuste omandamise kõrval on suvel ette nähtud üld- 
geograafilise silmaringi laiendamine õppeekskursioonidel. Hakkab ju um-

(Järg 4. lk.)

Mitte ainult murdepraktika. . .
Saame teada, et meie murdeprak

tika kohaks kujuneb Märjamaa. 
Meie ülesandeks on jäädvustada ko
haliku vanema põlvkonna murde
keelt. Kogutud material jääb ka
teedri arhiivi teaduslikuks uurimi
seks. See nõue pole vähene. 1926. a. 
käis Märjamaal marret kogumas 
Arnold Kask, praegune eesti keele 
kateedri professor. On hilisemaidki 
käijaid. Täiesti puuduvad aga sel
lelt alalt meie arhiivis helilindid.

Talvisest murdekursusest teame, 
et tänapäeval on Põhja-Eestis mur- 
deerinevused hääbumas. Järjekind
lat kohalikku keeletava kohtab vaid 
üksikute vanainimeste kõnes. Kas 
leiame sobivaid inimesi? Meil, eesti 
filoloogia kuuel tudengil, on kaasas 
paras jagu uudishimu, natuke kar
tust, kenake hunnik puhtaid vihi
kuid, kaks makki ja ka juhendaja.

6. juuli.

Kui astume Haimre kooli väravas 
bussist välja, peame vihmavarjud 
kohe lahti lööma.

* Viska sealt punasest kohvrist 
mu kummikud!»

Päris põhjatuid lompe vältides 
tassime lõpuks oma elamise bussist 
koolimajja. Häda sellele, kelle kum
mikus auk on. On märjavõitu ja 
külmavõitu. Meid on vastu võtmas 
kooli direktor Evald Urvast. Kui ta 
ise küll teaks, missuguse pöörde ta 
meie tujju tõi. Klassituba on kodu
selt soe, uhiuued täpilised tassid 
laual ja lumivalged püürid patjadel. 
Seda pole sugugi vähe. Kui oleme 
ühe klassiruumi elu- ja teise söögi
toaks korraldanud, võime alustada 
esimest töökoosolekut. Jällegi on 
meil abimeheks sm. Urvast, kes 
saabub koos raamatuvirnaga. Ko
halike kodu-uurijate teatmematerja
lide ja kaartide kaudu tutvume põ
liselanike eluoluga, saame teada, 
kui palju on vanema põlve elanikke 
ümbruskonnas ja kuidas jõuda nen
de juurde. Järgmiseks päevaks või
me kohe planeerida küladesse mi
neku, jääb ära vaev otsida vanu 
inimesi külanõukogu dokumentidest.

Kui homne ülesanne on teada, 
võib päeva pidada lõpetatuks. Jää
me ootama esimest tööpäeva. Süda
mes kripeldab aga mitu küsimust.

Kuidas suhtub meisse külarah
vas?

Kas eided-taadid avavad meie 
jaoks oma jutusoone?

Ja kas see, kes on nõus rääkima, 
sobib ka kohe keelejuhiks?

Kas me jõuame kuuldu ka üles 
märkida? (Ega inimene pole makk, 
mida saab tagasi kerida, nagu oli

me talvel koolis harjutamisel tei
nud.)

Kas meie kõrv suudab eraldada 
neid murdelisi iseärasusi, mida me 
dialcktoloogiakursusest, millest ar- 
vestuski tehtud, teame siin olevat?

7. juuli.

«Ah et keelest olete meite kantis 
uvitud. Ei meitel ole murret ühti, 
minge senna Tartu poole, sial kuu
lete . . .» ^

Umbes taoline jutt arenes peaae
gu iga memme-taadi juures, kellega 
püüdsime rääkida. Laskmata end 
sellest ehmatada, lülitasime maki 
sisse. Õhtul linte üte kuulates leid
sime, et ei pea murret tingimata 
Lõuna-Eestist otsima.

Meile, kes me rohkem põhja ja 
lõuna poolt pärit oleme, hakkas kõr
va eriti lääne-eestiline sõnaalgulise 
konsonantühendi puudumine: laas 
’klaas’, liister ’kliister’, raab ’kraav’, 
loomipuud ’ploomipuud’, samuti ast- 
meüldistumise juhtumid: varvas: 
varvad, kurv:kurvad, tiiv:tiivad.

Harjumatult kõlas ka vahevokaali 
puudumine tr-, pr- ja pX-ühenditega 
sõnade nimetavas (põtr:põdra, sõpr: 
sõbra, atr:adra, putr:pudru). v muu
tumine Ъ-ks on antud murdeala üks 
iseloomulikke häälikumuutusi: kõba 
kibi, sauna laba, kebadine taebas.

Teatud teemadel vesteldes kuulsi
me meile täiesti võõraid sõnugi: 
ehtima ’võõrduma’, kammukas ’sõ
nakuulmatu (laps)'.

Neile kohe silmahakkavatele mur- 
dejoontele lisandus iga päevaga uu
si ning tööd oli kaheks nädalaks 
rohkem, kui oskasime ette aimata.

Juhtub sekka selliseidki kordi, 
kus ebaõnn kipub tuju rikkuma. 
Sammume juba. paar kilomeetrit 
kleepuvas poris. Teame, et seal met
satuka taga on ladusa jutuga pe
remees, kes võib pajatada nii lubja 
põletamisest kui hobuse õpetamisest. 
Jõuame pärale: uks on lukus ja 
meid tõrjub värava poole klähviv 
koeranäss. Või astume juhatamise 
järgi kauge küla viimasesse otsa: 
üksik vanainimene tunneb kindlasti 
murret. Leiame eide üles, kuid kuu
leme samas sadat põhjust, miks te
ma meile pajatada ei saa.

Oli ka kurbnaljakaid lugusid. 
Maril, mõisaaegse kivimaja haigete 
jalgadega elanikul, on vanapärane 
ütlemisviis ja hea tahe juttu vesta. 
Magnetofonisse suhtub Mari sõbra
likult, poleks sellegi vastu, kui tema 
hääl tuleks raadiovõrgust külaelani
ke kõrvu. Läheme siis tuppa, et lin
distada. Seal selgub aga, et toas 
on küll elekter, aga kontakti ei

ole. Milleks see, kui majas on kor
ralik söetriikraud!

Alati polnud kerge saja aasta 
piiril olevate vanainimestega ühist 
keelt leida: armastavad ju nemad 
ennekõike rääkida oma lapsepõl
vest, oma lastest, oma hädadest ja 
haigustest. Kuulasime need jutud 
ära, aga korduvalt ei saa ju samal 
teemal vestelda. Püüdsime juttu 
suunata meile huvi pakkuvale jaa
nitulele või seebikeetmisele või pe
supesemisele. Oh, kui kannatlik pi
di olema, et saada enam-vähem 
terviklikku lugu kasvõi leivatege
misest.

Teiselt poolt aga oli memmedel 
ka niisugust juttu, millest tingi
mata taheti rääkida:

«Jah, sellest tahaks ka rääkida. 
Telgede pial sai neid nisamati ku
jutud, siis jälle korrudadi ära ja 
just kui suurt rätikud sai tehtud, 
siis korrudadi lõngad ää. Siis mõõ
deti viil lõng ära ja pandi niipai- 
lu lõnga ülesse. Rätikud olid ikka 
niisuksed ruudulesed, valge ja alli 
ruudulesed olid.»»

No sellisel juhul oli tarvis kõik 
mis võimalik tööle rakendada: kä
si kirjutamiseks, makk lindistami
seks, kõrvad kuulamiseks, suu ja 
silmad nendele kordamööda abiks.

11. juuli.

Kaie ja Kaire suurest leiust ju
tustavad päevikuleheküljed järgne
vat.

Jutustab Liiva Liisu.

Hüppame mättalt mä,ttale, kivilt 
kivile, otsides jalale kuivemat koh
ta. Teada see tänavune suvi, pea
legi kui palka, kus me viibime, 
veel Märjamaaks hüütakse. Ei või 
ju midagi paremat tahta üksilda
selt metsateelt, mida ääristavad 
ahervaremed, küünilobudikud, met
sistunud marjapõõsad — vaid mä
lestus kunagisest suurest Kõrtsu- 
otsa külast.

Kuid jõuavad lõpule meiegi kat
sumused vankriratastest segipöö- 
ratud teel. Eemalt hakkab paistma 
maani vajunud tarekatus, sammal
dunud aed ja kased õuel.

Jõuame Mardi tallu. Peremees on 
väraval lahkelt vastas ja juba sel
lest paistab, et ajanappuse pärast 
meid siit talust minema ei tõrjuta. 
Tarrekutset ei lase me korrata. 
Kambrist leiame lahkest taadist 
veel lahkema eide, kes ütleb, et te
ma on «nisuke arakakütt, et kõue- 
kesega väljas ei käi».

Pakutakse istet ja juba veereb 
jutt maast ja ilmast, vanaaegsest 
elust ja sekka tänapäeva muredest.

Tahtmatult jääb silm ka ümbru
sele kauemaks peatuma: niisugust 
eluruumi näeb linnalaps võib-olla 
ainult kord elus. Põrand on pae
plaatidest, kapid-rüulid samuti häs
ti vanad, lahtisest vaheuksest pais
tab aga terve muuseum: suur re
heahi, parred j a . . .  ega kõigile 
nähtustele oska meievanune enam 
nimegi anda.

(Järgneb)

AINO VALMETI foto

Õigusteaduse stuudiumist ülikooli
algperioodil

LEO LEESMENT

(Algus eelmises numbris.)

Professor Samuel Auseen oli 
pärit Göteborgist. Esialgu tegutses 
ta praktilise juristina Rootsis. 1701. 
aastal kinnitas kuningas ta profes
sori ametisse, viibides ise sõjaga 
seoses Laiusel.

Professor Olaus Hermelin (end. 
nimega Niis Mänsson), sündinud 
1658._aastal, oli nooremas eas Root
sis põhiliselt poeetika ja ladina kõ
nekunsti professor. Siirdunud 1695. 
aastal Tartusse, oli ta seal õigus
teaduskonna professor Rooma ja 
Rootsi õiguste alal. Peatselt mobi
liseeriti ta Põhjasõtta, kus teenis 
Rootsi vägede juhtivas staabis. Pol
taava all jäi ta venelaste kätte van
gi ja elas selle järel valve all pa
gulasena Venemaal. Hermelini sur- 
ma-aasta on teadmata. 1712. aastal 
oli ta aga veel elus.

Tartu rootsi ülikooli töötamise

ajast on säilinud peale muu kenake 
hulk trükitud väitekirju ja teisi tea
duslikke materjale. Dissertatsiooni
dest paistavad silma Rooms, tsiviil
õiguse kasuistlikud teemad ja küsi
mused, mis tol ajal olid aktuaalsed, 
näit. pignus — pandiõigusest, abi
kaasade varaühisusest jne. Tähele
panu väärib trükitud pidulik kõne 
16. maist 1641. aastal: «Svea-gooti 
tsiviilõigusest, mida hüütakse maa
õiguseks», s. t. Rootsis kehtiv maa- 
õigus.

Alles 17. sajandi algul jõuti Root
sis niikaugele, et esimene kord ko- 
difitseeriti lõplikult kohalike erine
vustega kehtivat partikulaarset õi
gust, kus suurt rolli mängis tava
õigus. Nii ilmusid trükis 1608. aas
tal üldine Maaseadus — Landslag 
ja 1618. aastal Linnaseadus — 
Stadslag. 1618. aastal alanud Kol
mekümneaastase sõja ajal sattusid 
koos Rootsi vägedega ka juristid 
laia maailma. Nad viibisid Rootsi 
ekspansionistlikul ajastul ka Saksa-

Rooma riigi territooriumil, saades 
nii suurema kontakti teistsuguste 
valitsemisviiside ja õiguseluga. Ju 
ristid õppisid palju juurde dogmaa
tilist ja süstemaatilist jurisprudent
s ' Selle tulemusena ilmusid Root
sis täiendavad ajakohased seadused 
ja teised õigusaktid (stadga, placat, 
förodning, instruction, reglement 
jne.). Neid .oli ka tsiviilõiguse ja 
kriminaalõiguse valdkonnas.

Teistelt aladelt ilmus 1686. aastal 
Rootsis ulatuslik luteri usu kiriku- 
seadus, mis kehtestati ka Vana-Lii- 
vimaal. Sellega seati esmakordselt 
sisse ametlikud kirikuraamatud. Ha
kati nõudma ka perioodilist kirja
likku aruandlust kihelkondade tege
vuse kohta. Niisiis, vanemad Eesti- 
ja Liivimaa kirikuraamatud meie 
arhiivides, kui nad on üldse säili
nud, ongi 17. sajandi lõpust.

Tutvumine sellise seadlusandluse- 
ga peegeldus selgelt ka ülikooli õp
petöös. Loenguid peeti Tartus nagu 
mujalgi teadusmaailmas ladina kee

les. Rootsi seaduste interpreteerimi
sel kasutati osaliselt ka rootsi 
keelt. Et kaugeltki kõik üliõpilased 
polnud rootsi rahvusest, oli"küllalt 
tegemist rootsi keele mõistmisega. 
Selgelt paistis välja baltisaksa ja 
saksa üliõpilaste eitav suhtumine 
sellisesse õppimisviisi.

Rootsikeelsete seaduste tõlkimisel 
saksa keelde oli silmapaistvaid tee
neid Rootsi kõrgemal kohtutegela- 
sel Johan Enanderil (1660— 1732). 
Ta varustas oskuslikult oma tõlkeid 
ka tänuväärt kommentaaridega, pi
dades silmas Eesti- ja Liivimaa õi
gust. Eriti olgu siinkohal esile too
dud tema mahukas töö «Livlän- 
dische Landesordnungen», s. t. «Õ i
gusaktid Liivimaa jaoks», mille nel
jas, parandatud trükk ilmus Riias 
1705. aastal.

Akadeemia juuraprofessorid olid 
tihedas seoses ja koostöös Tartus 
asuva Rootsi öuekohtuga (Hov- 
rätt), mis oli siin kõrgem kohus.

!

Kesksemates lehtedes paeluvad 
ikka pilku teatud-tuntud pealkirjad 
«Seda ei juhtu iga päev», «01-02- 
03-04» . . . ,  mille alt alati midagi 
põnevat ja päevakajalist lugeda 
saab ning mis ai-ai-taktis pead 
vangutama sunnivad. Kaua’s meiegi 
häbelikult oma telgitaguseid varja
me. Nende ees, kes siiani tagajärje- 
tuit kahtlasel teel laiemat tuntust 
ära teenida on üritanud, läheb vä
ravaid lahti päris ridamisi. Ent ei 
saa neist läbi minna vähemalt jal
gu mustaks tegemata.

Tiigi 14 ühiselamu komandandi 
ettekandest haldusprorektorile: «Vii
masel ajal on üliõpilastel kombeks 
elektrit välja lülitada jalaga. Moo
dus on uudne, kuid halbade taga
järgedega. Lülitid on purunenud ja 
seinad ümber lüliti mustad. Selle 
aasta veebruaris tehti maja elektri 
osas korda, ei jäetud ühtegi ruumi 
vahele. Tänaseks on lõhutud lülitite 
ja armatuuride seis üldkasutatava
tes ruumides järgmine...»  (Järg
neb loetelu).

Seega — ülikooli õppe- ja haldus
osakond koos ajalehe «TRÜ» toime
tusega hakkavad nüüd rubriigis 
«Miks?» avaldama pahategijate ja 
-tegude omalaadi kroonikat, kuhu 
mahuvad üliõpilaste korrarikkumi
sed ja teisedki hälbed nii ülikooli 
akadeemiliste seinte vahel kui ka 
väljaspool: ühiselamutes, klubides, 
kohvikutes jm. Kommenteeritakse 
rektori karistuskäskkirju. Rubriigi 
eesmärk on avardada kujutlust sel
lest, millega osa TRÜ tudengeid 
täidab oma jõudeajalaevukest; käen
dada neid, kes «elumere lainetel» pi
raatlust harrastama kipuvad ja kes 
lihtsalt koolis ei käi.

Kujundid kujunditeks, aga asi on 
küllalt tõsine. Vahelejääjatele olgu 
teadmiseks: teist korda neid enam 
vahele ei jäeta — selle eest hoolit
sevad õppe- ja haldusosakond nüüd 
juba koos lehetoimetusega.

Märkimist väärib veel, et lehte on 
kavas hakata saatma patustanute 
vanematele, et noodki võiksid täp
sustada oma ettekujutust teklit 
kandvast võsukesest.

Sissejuhatuseks piisab. Lindi lõi
kame läbi järgmises lehes. Siit mo
raal: vaadakem ette, enne kui val
guse kustutame!

KÄRT TÕNISSON

Repliik

uruplatsid

peafioone ees
on ikka pilku püüdnud: kevadel 
oma vararohelisega, sügisel hilis- 
rohelisega. Juunis lõpuaktuste aegu 
ei hoolita suurt murulappidest, pä
rast tahkujaid jäävad sinna lilleõied 
ja jalajäljed. Peatugem hetkeks prae
gugi ja silmitsegem peahoone koh- 
vikupoolset otsa. Murunurka on 
triikinud autorattad, üks jalgradagi 
on sinna ära mahtunud. On siis lu
gupeetud alma mater'i töötajail ja 
külalistel tõesti liiklusviisakus (või 
kuidas seda nimetada?) Eesti esi
mese ökoloogiakonverentsi päevil(!) 
nii kahanenud, et lihtsalt murule 
sõidetakse? Kas kevadel seal en,am 
midagi tärkab?

Igapäevane möödakäija

E Ü E  7 9
Et järgnev malevasuvi õnnestuks, 

on ELKNÜ TRÜ komitee EÜfi 
sektori töö käimas — selgitatakse 
välja rühmafunktsionääride kandi
daate.

Neil üliõpilastel, kes tahavad töö
tada suvel ehitusmalevas rühmako- 
mandöride, komissaride või meist
ritena, palume esitada avaldus TRÜ 
komsomolikomitee malevasektorile 
hiljemalt 19. detsembriks.

Teaduskonna malevasektorite ju
hatajatel esitada EÜE sektori koos
olekul (19. detsembril kell 20 kom
somolikomitees) oma teaduskonna 
rühmafunktsionääride nimekiri, mis 
on kooskõlastatud teaduskonna 
komsomoli, parteibüroo ja dekanaa
diga.

EÜE sektor



S a a re m a a lt . . . uusi&aelamust otsides
(Algus 3. lk.) ''.

bes pool geograafidest tõöie pedagoogidena, ja mis geograafiaõpetaja 
see on, kes kusagil käinud ei ole. Esimene kursus tutvus Lahemaa rah
vuspargi ja Kirde-Eesti tööstusrajooniga, teine kursus Saaremaaga. 
Puhkuseks jäänud kaks nädalat kulus viimasel ekskursiooniks Krim
mi ja Doonau suudmealale. See reis oli preemiaks mulluse tubli töö 
eest Lääne-Siberi ehitustel. Selleks et paremini m,õi.sta looduslike tin
gimuste tsonaalsuse seaduspärasusi, toimus kolmandal kursusel augus
tis kolmenädalane reis Karjalasse ja Koola poolsaarele, neljandal aga 
ligi kuuajaline sõit Kesk-Aasiasse, kus viibiti Issõk-Kuli järve ääres, 
tehti matk Kungei-Alatoo liustikele ja prooviti kõrbekuumust Kara
kumis. t 

Veelgi mitmekülgsem oli teaduskonna suurima — bioloogiaosakon- 
na — praktikasuvi. Esimeste kursuste botaanikapraktika viidi läbi Hal
liste jõe ääres Tipus, Taevaskojas, Saaremaal, Matsalu looduskaitse
alal, Voorel, Altjas jm., zooloogiapraktika Palmses. Ihtüoloogid tegut
sesid Võrtsjärve Limnoloogiajaamas ja mikrobioloogid uurisid Emajõe 
vett Võrtsjärvest Kastreni. I II kursuse õppeeksursioon viis osa tuden
geid Taga-Kaukaasiasse, teise osa Kesk-Aasiasse. IV kursuse menet
luspraktika möödus suuremal osal üliõpilastest koduvabariigi õppe- ja 

^teadusasutustes, kuid mõnedel ka Moskvas, Novosibirskis ja Leedu 
NSV-s. Korda läksid bioloogide ühised jõukatsumised spordiradadel 
«Palmse päevade» raames. >

Vanemate kursuste üliõpilaste poolt menetluspraktikal kogutud ma
terjal on aluseks nende kursuse- ja diplomitöödele.

Kõik planeeritud praktikapäevad aga ei läinud alati täie ette — suu
red sajud ei teinud raskeks ainult põllumehe töö. Ülikool ei suutnud 
kindlustada transporti kõigile praktikarühmadele, teaduskonna praktika- 
baasid on mannetud (suurte vihmade ajal nädalate kaupa telgis ela
mine on romantiline alles nüüd tagantjärele).

Kohe pärast menetluspraktikat läksid bioloogia- ja geograafiadiplo- 
mandid kaheks kuuks pedagoogilisele praktikale Tartu linna ja rajooni 
koolidesse. Oktoobripühadeks said kõik praktikatööd hinde.

HEINO MARDISTE

Just selle eesmärgiga Riiga sõidetigi. Riia Toomkiriku orelikont
serdid on meie muusikahuviliste hulgas poolehoidu võitnud. Ei peeta 
paljuks sõita laupäeval või pühapäeval naabervabariigi pealinna. Kas 
bussi voi rongiga, üksi-kaksi või suurema grupiga — see pole enam 
oluline. Et tudengid on enamasti reisihimuline ja vaheldust otsiv 
rahvas, siis sõita soovijate kokkuotsimine pole mingi probleem.

Enne kontserti tehakse aeg parajaks tavaliselt Riia kaubandusliku 
külje uudistarnisega, aga leitakse aega ka vanalinnas ringi vaadata, 
muuseumides ja loomaaias käia.

Vana Toomkiriku uksed avatakse veerand tundi enne kontserdi al
gust. Parasjagu sisseelamisaega huvitavasse miljöösse. Pilgud sein
tele, lakke — näib, et ühe korraga ei suuda silm siiski kõike haarata. 
On võimalik osta siinsamas tuntud orelikunstniku poolt sissemängi- 
tud plaate.

Esimesed orelihelid kaiguvad kiriku iidsete võlvide alla. Hetkeks 
võpatad ja juba oledki kahekesi muusikaga, hoolimata sellest, et su 
ümber on palju inimesi.

Mida seekord mängiti ja kes mängis — see polegi nii oluline. Bach 
on muide iga kontserdi kavas austamaks orelikuningat. Esinenud on 
peaaegu kõik Nõukogude Liidu tuntuimad orelikunstnikud. Sooja vas
tuvõtu pälvivad ka koorid.

Pärast kontserti tahaks veel ringi vaadata, kuid kahjuks sule
takse külastajate lahkudes kohe uksed ning viimaseid lausa «erguta
takse» uksekohta leidma.

Veel pisut aega Riia vanalinnas jalutada. Iseäralikult kollane täna
vavalgustus ja kesklinna kirevad reklaamtuled võluvad omamoodi. 
Kui tahad, leiad väikese kohviku, kus hilisele tunnile vaatamata veel 
vabu kohtigi leidub. Tellid tassi kuuma kohvi, ajad sõpradega juttu.

Allakirjutanu julgeb kõigi kaasasolnud II  kursuse žurnalistikaüli- 
õpilaste nimel väita, et see sõit mitte tühja ei läinud. Meie igatahes 
leidsime muusikaelamuse. Kursusekaaslase naljaga pooleks öeldud 
sõnu: «Kunstijanu on nii suur, et oma vabariigis seda enam ei rahul
da,» võib ju tõlgitseda nii või ka teisiti.

HELVE KIHV

Kursuse] uhen«f«je
tS V A Li LEPPIK

võitleb J
Nagu ma juhuslikult olen kuul

nud, arvavad väga paljud, et no 
nüüd on Osvald Leppik kartulikam- 
paania ajal kõige oma kursusega 
vagude vahele ära uppunud. Seda 
paraku ei juhtunud. Oi ей Minu 
kursus tuli teaduskonnas kohale ja 
arusaadavalt oli juhendaja parim 
aukartust äratava vakkade arvuga. 
Vakkade traktorikärule tõstmisel 
ületasin pidevalt eliittõstjatele ette
nähtud treeningukoormuse, õnnetu
seks aga jätkus pärast põllutööd ka 
õppetöö, mis põhjalikult rikkus se
nise häireteta töörütmi. Algul esi
nes uuele eluviisile üleminekul mõ
ningaid kohanemisraskusi. Kuu ae

ga sain ainult käpuli olekus kirju
tada, kusjuures valge paberileht mi
nu ees muutus aeg-ajalt mustaks na
gu kartulipõld. Et käsi oli harju
nud ümarvormidega, siis olin sun
nitud pastaka sabapidi kartuli sisse 
lööma ja niimoodi — kartulit kõ
vasti peos hoides — kirjutama. See
juures kippusin sissejuurdunud ting- 
refleksi tõttu peosolevat kiiresti 
paberikorvi viskama ja käed krah- 
masid automaatselt uute ümarvor- 
mide järele. Nüüd olen sellest üle 
saanud ja käesolev lugu on kirja 
pandud täiesti normaalses olukor
ras. See, et ma veel unes hõikan 
mingeid innustusi või kummisaa
bastes kempsu marsin — see on tü
hiasi.

Et me sügisel väga palju veega 
kokku puutusime, siis pole midagi 
imestada, et sain korralduse: hom
me kogu kursus ujuma. Mina vett 
ei karda. Olen elus kord ujunud. 
Sõjaväes käsutati rood rivisse ja

anti käsklus sisse hüpata. Tõmbasin 
kopsu õhku täis, hüppasin sisse, su
rusin nina näppude vahele ja mars
sisin põhja kaudu teisele kaldale, 
kallasin kirsad tühjaks ning tulin 
kolmandale kohale. Pärast selgus, 
et jõgi oti madal, et pea oli kogu 
aeg väljas ja nina polnudki tarvis 
kinni suruda.

Seekord tuli ületada hoopis teist
suguseid raskusi. Ega üliõpilased 
lollikesed ole. Hea küll, lähme uju
ma, ütlesid nad, aga mis me selle 
eest saame? Selle peale ma ei osa
nud paukselt vastata. Lubasin siis 
kursusele tordi välja teha. Mulle 
tehti kohe selgeks, et siin pole las
teaed. Nad on isiksused, kes ennast 
solvata ei lase. Lubasin siis igale 
osavõtjale personaalse tordi. Siis 
selgus, et nad magusat ei söö. Siis 
lubasin, et muretsen neile preemia- 
tuusikud Kar paatidesse. Niimoodi 
sain värvata kolm seltsimeest, kes 
ütlesid, et nad ujuda oskavad.

Määratud ajaks ei ilmunud need 
kolm aga kohale. Tulid kuus kohu
setundlikku tütarlast, kellest ükski 
ujuda ei osanud. Kandsin nad kätel 
läbi basseini. Sügavas kohas oli 
mul teatud raskusi, aga pidasin hin
ge kinni, hoidsin jalad kõvasti põh
jas ja sirutasin käed hästi kõrgele. 
Kui kõik olid distantsi lõpetanud, 
tuli kiirabiauto ja viis mind äta.

Kui mü reanimatsioonikeskusest 
koju olin saabunud, sõin ära kerge
meelselt valmisostetud ja nüüd ha
puks läinud tordid ning kirjutasin 
ametiühingule avalduse seitsmele 
ekskursioonituusikule. Saabunud 
vastus teatas, et sõita saavad ainult 
tudengid. Lõpp hea, kõik hea.

K elle le  sinu hääl?
Üks aastaring on jälle märkamatult 

täis saamas. Nagu ikka selgitab aasta 
lõpus parimaid ülikooli sportlaskond. 
Eelmisel spordiaastal kuulutati esma
kordselt eraldi välja nii Р°Ри,аД ^  
mees- kui ka naissportlane. Janavu 
(nagu mullu lubatud) paneme ritta ka 
iemmikvõistkonnad. Ja täidame teise„1 
lubaduse. Parimate tabelisse seadmisel 
on sel aastal võimalus oma kaalukas 
sõna öelda kõigil lehelugeja».

ÜLIKOOLI
1978. A. 

PO PU LA A RSE IM A D  

naissportlased
1.  ----------------------

2. ------- ---- — ------

3.  ------
meessportlased

2. -------

3.  
võistkonnad

1. -------

2.  -------

3.  -

S e l l e k s :  täida juures asuv talong 
kirjutades sellele kolme Sinu meelest 
populaarseima nais. ja meessportlase 
ning võistkonna nimed ning lase see 
hiljemalt 25. detsembriks postkasti peal
disega «aasta parim» (kastid leiad kõi
gist ühiselamuist, lisaks veel ülikooli 
peahoonest ja Kingissepa tänava võim
last). Ankeedivastused võib ära saata 
ka kirja teel ülikooli spordiklubisse 
(Kingissepa 19).

Et valikut hõlbustada, tuletame luge
jale lühidalt meelde ülikooli paremate 
sportlaste ja võistkondade saavutusi 
möödunud, 1978. spordiaastal.

Naissportlased

Tatjana Engels (KKT II k.) — _Ees‘ 
ti meister iluvõimlemises, värske
vabariigi karikavõitja.
Maie Kalle (bioloogia-geograafiat.
V k.) — Eesti murdmaajooksu meis
ter, suvespartakiaadi edukuselt kol
mas punktitooja naissportlaste hul- 

gas. '
Marianne Karnesk (KKT IIJ k.) — 
spartakiaadi «hõbedase» võrkpalli- 
naiskonna esikäsi, vabariigi koondi

se liige.
Anne Kiudorv (filoloogia IV  k.) — 
filoloogiateaduskonna meistersport

lane, Eesti meister teateorienteeru-
mises.
Iile Kukk (KKT IV k.) — suve- 
spartakiaadilt kõige rohkem punkte 
toonud naissportlane, Eesti rekordi
omanik 3000 m jooksus.
Silva Käärt (KKT IV k.y — ülikoo
li esiorienteeruja, vabariigi meister,
I üliõpilaste MM-võistluste küm
nes.
Ave Nigul (ajaloot. V k.)_ — ameti
ühingute ja maanoorte üleliiduline 
meister laskmises.
Pille Paal (KKT II k.) — Eesti 
juunioride ja kolmekordne üliõpilas- 
meister suusatamises.
Mari Palm (KKT II k.) — suve
spartakiaadi edukaim sõudja (kahe 
esimese ja kahe teise kohaga).
Reet Palm (KKT II k.) — NSV 
Liidu kolmekordne meister sõudmi
ses, Uus-Meremaai peetud tänavus
te MM-võistluste pronks.
Maret Ratt (KKT III k.) -  NSV 
Liidu Rahvaste Talispartakiaadil 
võistelnud Balti üliõpilasmeister 
suusatamises.
Mariann Ruuda 4KKT II I  k.) —
maanoorte üleliiduste meistrivõist
luste pronks suusatamises.
Rita Sartakova (spordimed. V k.) — 
Eesti meister ja spartakiaadihõbe 
korvpallis, kõrgliigasse pürgiva 
korvpallinaiskonna liige, eelmisel 
küsitlusel populaarseimaks tunnista
tud naissportlane.
Evi Urm (majandust. I k.) — kahe
kordne Eesti meister lauatennises.

Meessportlased

Peep Aaviksoo (KKT IV k.) — 
Eesti meister korvpallis, «Ehitaja» 
korvpallimeeskonna liige.

Rašid Abeljanov (KKT II k.) — 
Eesti meister korvpallis, «Kalevi» 
korvpallimeeskonna keskmängija,
olümpiakandidaat. _____

Teet Angerjärv (KKT IV k.) — üli
kooli paremaid vabamaadlejaid, 
spartakiaadivõistluste pronks. 
Gennadi Bezrodnov (KKT I I I  k.)
— Eesti juunioride rekordi omanik 
1500 ja 800 m jooksus (3.46,6 ja
1,51,0).
Ado Hein (KKT II k.) — sparta
kiaadi trekisõidumeister, paremuselt 
teine punktitooja.

Mihkel Joosep (ККГ II k.) — maa
noorte üleliiduline meister jalgrat
taspordis, suvespartakiaadi suurim 
punktitooja.

Gennadi Kinko (KKT II k.) -- 
NSV Liidu meistrivõistluste hõbe, 
spartakiaadil kolm esimest ja kaks 
teist kohta toonud sõudja.

Fjodor Koltšin (KKT I I I  k.) — 
NSV Liidu suvine meister kahevõist
luses, 1977. a. populaarseimaks tun
nistatud meessportlane.

Rein Lindmäe (KKT vilistlane) — 
kolmekordne Eesti meister lauaten
nises.

Andres Lindvere (KKT II I  k.) —
meistersportlane sportvõimlemises, 
spartakiaadi pronks.

Kaidu Meitern (spordimed. vilistla
ne) — maanoorte üleliiduline meis
ter kümnevõistluses, spartakiaadil 
edukuselt neljas punktitooja. 

Gennadi Organov (KKT IV k.) — 
Eesti esisprinter, NSV Liidu meistri
võistluste pronks 200 m jooksus, 
Eesti rekordiomanik 200 ja 400 m 
jooksus (21,07 ja 47,0).

Matti Paavo (KKT II k.) — NSV 
Liidu talispartakiaadil võistelnud 
«Dünamo» sõsarühingute rahvusva
helise spartakiaadi hõbe laskesuusa
tamises.

Aavo Põhjala (KKT IV k.) — Eesti 
tänavune džuudomeister.

Andrus Rogenbaum (KKT II I  k.)
— spartakiaadihõbe väravpallis, va
bariigi koondise liige.
Alar Seim (KKT I k.) — Eesti re
kordiomanik tõstmises.
Tõnu Sirel (KKT I I I  k.) — maa
noorte üleliiduline meister suusata- 
mises.
Aavo Taipas (KKT 1 k.) — üliõpi
lasena rahvusvaheliste võistluste 
võitja Türgis ja Poolas.

Võistkonnad 

Lauatennisepaar Evi Urm — Rein 
Lindmäe — Eesti meistrid segapaa- 
rfsmängus.
TRÜ korvpallinaiskond — NSV Lii
du karikavõistluste pronks, Eesti 
meister, spartakiaadihõbe. 
Korvpallimeeskond — Eesti meister, 
spartakiaadihõbe.
Võrkpallinaiskond — II koht spar
takiaadil, vabariigi meistrivõistluste 
neljas.

Väravpallinaiskond — spartakiaadi
hõbe, vabariigi meistrivõistluste 
viies.

Väravpallimeeskond — spartakiaa
dihõbe, II koht ka vabariigi meistri
võistlustel.

NB! Võistlejaid tutvustav nimekiri po
le kindlasti ammendav. Seepärast võib 
tabelisse asetada ka eespool mittenime- 
tatud sportlasi ja võistkondi. Küsitluse 
korraldajad jäävad ootama täidetud ta
longe. Parimad kuulutatakse välja aasta 
viimases lehenumbris.

PRIIT JOGI

Jaapani õhtu
Teisipäeval, 19, detsembril 19.30 

korraldab UTÜ orientalistikaring 
keemiahoone ringauditooriumis
5. detsembriks väljakuulutatud Jaa
pani õhtu.

Kavas on ettekanded Jaapani 
ajaloost ja kultuurist (teatrist, do
kumentaalfilm, sõnalis-muusikaline 
kompositsioon RAT «Vanemuise» 
stuudio osavõtul), kuulatakse muu
sikat.

Osavõtt vaba.

Laupäeval, 16. detsembril kl. 21 
PUHKEÕHTU (muljeid Nigee
riast), DISKO.

Pühapäeval, 17. detsembril kl. 21 
PEOTANTSUDE ÕHTU (demonst
ratsioonesinemised, poptantsude õp
pimine, tantsuks mängib «FIX»).

Esmaspäeval, 18. detsembril kl. 
18.30 vana kohviku rõdusaalis koh
tumine poetess LEHTE HAIN SA
LUGA.

«Tudengihuumori» 
võistlus käib, vii
mane tähtaeg on
31. detsember. Sa
ma ajani võib tuua 
või saata ka ette
panekud uuteks 
rubriikideks järgmi
se semestri lehe 
tarvis.

T r  y

rin . Leping
Juura tundengil sai stipp otsa, 

lisasissetulekuid ja «ema-, isa»-ni- 
melist stippi ka see kuu ei saade
tud ja ta läkski hääletama, et ko
ju sõita. Ennäel Saabuski heasü
damlik autojuht ja peatas oma 
tarbeeseme. Kerinud aknaklaasi al
la, hakkas korralik ja heasüdamlik 
autojuht seletama särasilmsele tu
dengile, et ta mitte ei taha seadu
sega vastuollu minna ja tema saa
tust (muidugi ainult koossõidu 
ajaks) enese vastutusele võtta, kui 
seadus selleks pole luba andnud. 
Endiselt särasilmne tudeng ulatas 
heasüdamlikule autojuhile varakult 
kodus valmiskirjutatud paberi, nn. 
lepingu selle kohta e t ............ tar
beeseme valdaja on nõus täiesti
võhivõõrast inimest nimega ..........
sõidutama ........ punktist k u n i___
punktini täiesti omal vabal tahtel 
ja nimetatud võhivõõral ei ole sa
muti selle vastu mitte kui midagi.
Allkirjad ............... Edasi läheneti
koos eesmärgile ilma igasuguste 
südametunnistuse piinadeta.

Teated:
Vahetada iihiselamukoht (N) 

TRU-s ühiselamukoha (M) vastu 
EPA-s.

Segaüliõpilasabielu paar Tartust. 
Peapostkontor. Nõudmiseni.

Müüa pooleli olevaid konspekte. 
Näha saab iga päev õllesaalis.

Eksmatitu.
Soovin vahetada diskoõhtut ela

va muusika vastu (võib ka vahe
korras 3:1). Kult uur is ekt or

RUTT GRÜNER

tähelepanekuid  
maailma

kirjanduseni
Kalevala

Nähes Väinämöist agarasti sõud- 
mas küsis talt Lemminkäinen: 
«Kuhu sõuad Väinämöinen?» 
«Põhjalasse, ketse tooma,» vastas 
lauluisa ja sõudis edasi. 

Nibelungide laul

Lennukilt vaadates avanes võimas 
pilt. Rahvast puupüsti täis staa
dion, kus elati kaasa nii sisemiselt 
kui ka väliselt, traataed, mis eral
das fanaatikuid lavast, lõpmata 
arv politseinikke, kes olid hädas 
fanaatikute rahustamisega ja lõ
puks lava.. .

Lava oli kaetud lilledega ja seal 
esitasid nibelungid oma laulu. 

Odüsseia

Kui Odysseus eksirännakutelt lõ
puks koju jõudes arvutut kosilaste 
hulka nägi, sai ta väga vihaseks.

Ta viskas kõik kosilased välja, 
ainult ühe jättis enesele teenriks. 
See üks oli Kurt Vonnegut.

Kalevipoeg

Kuningal oli kolm poega: Kalevi
poeg, Sulevipoeg ja Olevipoeg. 
Suutmata lahendada kuningriigi 
päranduse küsimust, otsustas ta 
korraldada võistluse «Mida keegi 
teha oskab?»

Sulevipoeg kirjutas luuletuse 
«Esimene suleproov», Olevipoeg 
ehitas kiriku, mida tuntakse Ole
viste kiriku nime all, Kalevipoeg 
aga. . .  Kalevipoeg kääris käised 
üles ja viskas kivi üle järve.

Kes sai kuningaks?
Märgusõna «4 + 2»

Raamatu võlgnikud
Teadusraamatukogu lugemissaali (Kin

gissepa 15a) raamatuvõlglased on: 
A. Aben, E. Ahlberg, V. Davõdenko
I. Džibkašvili, A. Freimuth, Ü. Hallik, 
L. Hrapkova, Ü. Jüriska, J. Kadatski, 
M. Kakuberi, Ü. Kannisto, A. Liik, 
A. Kirs J. Kolesnikov, О. Kruglova, 
К. Kurašvili, N. Kurdkelia, K. Kvartsha- 
va, H. Koiv, U. Levin, H. Luga, A. Ma- 
iinovski, R. Matto, H. Mändsaar, 
N. Naumova, K. Orav, K. Pitk, H. Po- 
varenkov, H. Raag, J. Ruudi, T. Sepp. 
A. Zabukas, L. Tael, P. Tammetalu, 
T. Tšerkašina, A. Vaik.

TOIMETAJA 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. I I I.  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim. nr. 5526. MB-05906.
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Uudis
maal ase d 
„Uudis - 
maast“

K o o s töös  k o g u  ü lik o o lig a

Ülikooli parteiorganisatsioonide tööd tutvustava rubriigiga te
gime algust eelmise semestri lõpul. Intervjuu andis õigusteadus
konna tollane parteibüroo sekretär dots. Kalle Nigola. Täna vas
tab küsimustele ÜHISKONNATEADUSTE KATEEDRITE PAR
TEIORGANISATSIOONI SEKRETÄR DOTSENT G E O R G  
R E K K E R .

Milline on parteiorganisatsiooni 
struktuur?

TRÜ ühiskonnateaduste kateedrite 
parteiorganisatsiooni kuuluvad 
NLKP ajaloo, poliitilise öko
noomia, filosoofia, teadusliku 
kommunismi kateeder ja kom
munistliku kasvatuse laboratoo
rium. Igas allüksuses töötab 
parteigrupp. Parteiorganisatsioo
nis on ligi 70 kommunisti, selle

juhtimisel töötab kommunistliku 
kasvatuse laboratooriumi juures 
komsomoliorganisatsioon.

Millised on ühiskonnateaduste 
kateedrite parteiorganisatsiooni 
ülesanded?

Lähtudes NLKP XXV kongressi 
otsustest on meie ülesandeks üli
õpilaste kommunistlik kasvatamine, 
marksistlik-leninliku teooria õpeta-

koostööd teaduskondadega. Viimas
tel aastatel on tugevnenud partei
organisatsiooni sidemed teaduskon
dadega ja komsomoliorganisatsioo
niga. Pidevalt viiakse läbi 
ühiseid koosolekuid, kus aruta
takse ühiskonnateaduste õpeta
mist ja kasvatustöö aktuaalseid 
probleeme. Viimase kahe õppe
aasta jooksul on see toimunud viiel 
korral. Viimati arutati antud küsi
must filoloogiateaduskonnas. See on 
küllaltki efektiivne koostöömoodus, 
mida hindavad ka teaduskondade 
parteiorganisatsioonid. Oleks vaja 
tugevdada vastuvõetud otsuste 
kontrolli nii meie büroo kui ka tea
duskondade poolt. Mitmel korral 
oleme arutanud kommunistliku kas
vatuse probleeme TRÜ komsomoli- 
komiteega. Käesoleva aasta sügisel 
vahetati mõtteid ülikooli komsomoli-

ajalugu NLKP ajaloo kateeder prof. 
J. Kalitsa juhtimisel. Suuremaid 
üritusi on meie parteiorganisatsioon 
edukalt korraldanud koos nõuko
guga.

Missugused funktsioonid on TRÜ 
ühiskonnateaduste kateedrite partei- 
gruppidel?

Nii nagu kogu parteiorganisat
sioon tervikuna, tegelevad ka ne
mad ideelis-poliitilise, tööalase, kõl
belise ja esteetilise kasvatusega. 
See aga toimub omal tasandil. Par- 
teigrupid lahendavad kateedri raa
midesse kuuluvaid ülesandeid. Siia 
kuuluvad õppe- ja kasvatustöö kü
simused, mida lahendatakse koos 
teaduskondadega. Kateedrid viivad 
läbi mitmesuguseid konkursse, vik
toriine, arendavad üliõpilaste tea
duslikku tööd, et tõsta üliõpilaste

lises praktikas, võtavad osa ühis
kondlike elukutsete teaduskonna 
tööst, õpetavad üliõpilastele kõne
oskust, tegelevad üliõpilaste ates
teerimisega jne. Kõik see toimub 
tihedas koostöös kursuste komso
moliorganisatsioonidega, teadus
kondadega terviklikult.

Parteiorganisatsiooni tööpõld on 
lai. Kommunistid täidavad aktiiv
selt mitmesuguseid ühiskondlikke 
ülesandeid ülikoolis ja väljaspool. 
Nad on hinnatud lektorid ja pro
pagandistid, kes annavad teadmisi 
elanikkonnale, viivad läbi õppetööd 
marksismi-leninismi ülikoolis jne. 
Kõik see nõuab pingelist tööd ja 
iga kommunisti aktiivset ja kohuse
tundlikku suhtumist oma ülesannete 
täitmisesse. See nõuab parteiorga
nisatsioonilt oma töö kvaliteedi pi
devat parandamist.

Neljapäeval, 14. detsembril ko
gunesid ülikooli kohvikusse õppe
jõud ja teenistujad, endised uudis- 
maalased. Arutati NLKP Keskkomi
tee peasekretäri L. Brežnevi teost 
«Uudismaa», mis oma sisu süga
vuse ja rikkuse poolest on andnud 
suure panuse meie maa ühlskond- 
lik-poliitilisesse ja vaimuellu. Vahe
tati mõtteid ja meenutati oma tööd 
uudismaadel (L. Eringson, E. Rahi, 
E. Zimmermann, Ü. Tapfer, T. Smir
nova, H. Sillaste jt.). Kõige rohkem 
olid esindatud 1956. ja  1957. aasta 
uudismaalased. 1956. aastal oli üli- 
kooliperest uudismaal 121, 1957. 
aastal 444 inimest.

Uudismaalaste kohtumist jääb 
meenutama Jüri Laane foto.

Järjekordne, neljas üliõpilaste 
ühiskondJik-poliitilise praktika
(ÜPP) atesteerimine on möödas ja 
ka üleülikoolilised kokkuvõtted teh
tud. Enam kui nelja aasta jooksul 
on välja kujunenud ÜPP terviklik 
süsteem, kasvab selle osatähtsus tu
levastele spetsialistidele vajalike or- 
ganiseerimis- ja kasvatustööalaste 
teadmiste ja kogemuste andmisel, 
ühiskondlikult aktiivse hoiaku ku
jundamisel nii õppetöö kui õppevä- 
liste vormide kaudu. Võib täheldada 
üliõpilaste huvi kasvu ühiskondliku 
töö ning ühiskonnateaduslike refe
raatide koostamise ja nendega esi
nemise vastu. On suurenenud deka
naatide, teaduskondade partei- ja 
komsomoliorganisatsioonide tähele
panu üliõpilaste ühiskondlik-poliiti
lise aktiivsuse vastu. Atesteerimisel 
on omandatud rohkesti kogemusi, 
mida on püütud üldistada regulaar
selt toimuvatel ÜPP nõukogu istun
gitel.

On välja kujunenud atesteerimise 
vorm, kus iga üliõpilane annab ko
misjoni ees kursuse või õpperühma 
juuresolekul aru oma ühiskondlik- 
poüitilisest tegevusest. Mitmel pool 
eelnes atesteerimisele üliõpilaste 
ÜPP analüüs komsomolikoosoleku- 
tel või aktiivi poolt, mis kergendas 
oluliselt komisjonide tööd. Kuigi

atesteerimise tulemustest
enamik osakondades või kursustel 
moodustatud komisjone suhtus hin- 
damisse asjaliku nõudlikkusega, ilm
nes kohati veel liberaalsust, mille 
tulemusel mõne ühiskondlik-poliiti- 
liselt vähemaktiivse osakonna või 
kursuse hinded said põhjendamatult 
kõrged. Filoloogia- ja majandustea
duskonnas pöörati vähe tähelepanu 
ühiskonnateadlaste kaasatõmbami
sele atesteerimiskomisjonide töösse. 
Et üheks häirivaks asjaoluks oli 
ÜPP arvestusraamatute hilinenud 
täitmine, tuleks ettevalmistusega 
edaspidi alustada varem. Osa sisse
kandeid (referaatide ja praktika- 
hinded jne.) on võimalik teha jooks
valt.

Teaduskondade esindajad märki
sid oma aruannetes ja ÜPP nõuko
gul, et atesteerimist kipuvad mõni
kord mõjustama ühiskonnateadus
like referaatide hinded, mis enami
kus on «head» või «väga head» ja 
mille arv koos teiste humanitaar
teaduslike referaatidega on paisu
nud väga suureks. On üliõpilasi, 
kes koostavad õppeaasta jooksul 
3—4 humanitaarkallakuga referaati 
ja ulatusliku kursusetöö. Seepärast

peeti vajalikuks tõsta nõudlikkust 
referaatide hindamisel ja senisest 
enam hoolitseda nende kvaliteedi 
parandamise eest. Ühtlasi tuleb jät
kata hindamiskriteeriumide täpsus
tamist. Eriti puudutab see ühiskond
like ülesannete sisulist täitmist, mis 
peaks olema esimesel kohal iga üli
õpilase ühiskondlik-poliitilise aktiiv
suse hindamisel. Mõnede teaduskon
dade (õigusteaduskond) komisjonid 
arvestasid ka üliõpilaste aktiivsust 
kaaluka ühiskondlik-poliitilise täht
susega üritustest osavõtmisel (ko
ristustööd, riiklike tähtpäevade de
monstratsioonid, kommunistlikud 
laupäevakud). Oma põhiolemuses 
aga said ÜPP nõukogu poolt välja
töötatud kriteeriumid positiivse hin
nangu ja aitasid kaasa nõudmiste 
ühtlustamisele.

Tänavu atesteeriti 3241 I I— IV 
kursuse üliõpilast ja osa V kursus
te üliõpilasi. Tulemused olid järg
mised: «väga häid» — 44,43%, 
«häid» — 38,56%, «rahuldavaid» — 
15,86%. 37 üliõpilase ühiskondlik- 
poliitiline aktiivsus hinnati mitte
rahuldavaks. Ligikaudu niisama pal
ju oli atesteerimisele mitteilmunuid.

Nagu ÜPP nõukogul märgiti, tu
leks ka nende ÜPP hinnata mitte
rahuldavaks. Tervikuna aga oli üli
õpilaste suhtumine atesteerimisse 
tõsine, eriti nendes teaduskondades, 
kus dekanaadid, partei- ja komso
moliorganisatsioonid pidevalt tege
levad ÜPP-ga, kus komisjonid asja
likult ja nõudlikult suhtusid üliõpi
laste ÜPP-le hinnangu andmisse.

Valdava osa üliõpilaste ühiskond- 
lik-poliitiline aktiivsus on hea või 
väga hea. Seda näitab paljude üli
õpilaste aktiivne osavõtt ühiskond
likust tööst. Rohkem kui 60%-l üli
õpilastest on alalised ühiskondlikud 
ülesanded. Nende üldarv atesteeri
misele kuulunud kursustel ületas 
3000. Kaheksa teaduskonna (välja 
arvatud bioloogia-geograafiateadus- 
kond) kokkuvõtted näitavad, et 
enam kui 630 ülesannet täideti kom
somoliorganisatsiooni liinis, ligi 850 
ametiühingu, kultuuritöö valdkon
nas, ühiselamute omavalitsuse kor
raldamisel, üle 430 õppetöö ja üli- 
õpilasteaduse organiseerimisel. Kõik 
see andis ühiskondliku töö kooli pal
judele aktivistidele. Asjaliku, objek
tiivse hinnangu andmine iga üliõpi

lase ühiskondlikule tööle komisjoni
de poolt, kõrgemalseisvate aktivis
tide ja õppejõudude poolt arvestus
raamatutes on oluliseks faktoriks 
selle kooli efektiivsuse tõstmisel. Et 
ühiskondlike ülesannete üldarv lä
heneb atesteeritute üldarvule, ligi 
40% aga ei täida ühtki alalist üles
annet, tuleb ka edaspidi pöörata 
erilist tähelepanu ühiskondlike üles
annete paremale jaotamisele, välti
maks üksikute ülekoormatust.

Ühiskonnateaduslike uurimis- ja 
referatiivsete tööde koostamine on 
tihedalt seotud ÜPP kolmanda olu
lise komponendiga — lektor-propa- 
gandisti oskuste ja vilumuste oman
damisega. Ühiskonnateaduste semi
narides koostatavate referaatide 
kaudu omandab praktiliselt kogu 
üliõpilaskond algteadmised, vilumu
sed ühiskondlik-poliitiliste ettekan
nete koostamiseks-esitamiseks. Val
dav enamik jätkas sellesuunalist 
tööd praktikaperioodil. Möödunud 
õppeaastal pidasid TRÜ üliõpilased 
praktika ajal üfe 1000 iosngu 
või vestluse. Et oli ka neid, kes ei 
koostanud loengutekste ega esine
nud ja et suhte/iselt vähesed saa
vad ulatuslikumad teadmised loen- 
gumeisterlikkuse alustest, on vajali
kud täiendavad abinõud lektor-pro- 

(Järg 2. lk.)

mine ja sügavate teadmistega spet- komitee sekretäri Mercedes Penti teadmisi ühiskonnateadustes, kasva-
sialistide, teadlike kommunismiehi- osavõtul. Kateedrid korraldasid mit- tada kommunistlikku maailmavaa-
tajate ettevalmistamine, mis toimub mesuguseid üliõpilaste ja õppejõu- det. Üliõpilaste teaduslik töö on
muidugi koostöös teaduskondadega dude teaduslikke konverentse, mis saanud nii vabariikliku kui ka üle-
ja kogu ülikooli kollektiiviga tervik- olid pühendatud ÜLKNÜ 60. aasta- liidulise tunnustuse, õppejõud osa-
likult. Eriti tähtis on arendada päevale. Innukalt uurib komsomoli levad aktiivselt ühiskondlik-poliiti-



Õnnitleme!
Lugupeetud LI Loit. õnnitleme 

Sind juubeli puhul! Soovime Sulle 
edaspidiseks Sinule omast noorus
likku särtsu, kordaminekuid elus ja 
töös.

Kolleegid poliitilise ökonoo
mia kateedrist

¥

Kauaaegse viljaka teadusllk-peda- 
googilise töö, aktiivse ühiskondliku 
tegevuse eest ja seoses 50. sünni
päevaga autasustati Li Loiti ENSV 
KKEH Ministeeriumi aukirjaga.

Ülikooli 
esindajad

Eile aulas toimunud ülikooli kol
lektiivi koosolekut juhatas partei
komitee sekretär dots. A. Kiris, kes 
kõneles 4. märtsil toimuvatest NSV 
Liidu Ülemnõukogu valimistest. 
NSV Liidu Ülemnõukogu liidunõu- 
kogu valimiste Tartu valimisring
konna nr. 750 ringkonnakomisjoni 
koosseisu esitati prof. KADRI 
GROSS. Dotsent ALEKSANDER 
BLUMFELDT esitati rahvustenõu- 
kogu Tartu Tähtvere valimisring
konna nr. 478 ringkonnakomisjoni 
koosseisu.

ÜPP...
(Algus l. lk.)

pagandistide ettevalmistamiseks. 
Edaspidi tuleb sellealasele tööle lisa 
ka seoses poliitinformaatorite insti
tutsiooni sisseseadmisega vastavalt 
EKP TRÜ komitee otsusele 23. ok
toobrist 1978.

ÜPP sisseviimisega tõusis uuesti 
päevakorrale ka ühiskondlike eri
alade teaduskonna tegevus. Kuigi 
viimasel ajal on märgata ÜET mõ
ningat aktiviseerumist, ühiskond
likke erialasid omandab umbes 500 
üliõpilast (giidid, lektorid, loodus
kaitse instruktorid, spordikohtuni
kud jne.), ilmnes kokkuvõtete tege
misel, et teaduskondades ei ole sa
geli küllaldast informatsiooni eri
alade kohta. Siit ka vajadus paran
dada ÜET propagandat ja koostööd 
teaduskondade dekanaatide ning 
partei- ja komsomolibüroodega.

Tõstatati stiimulite probleeme. 
Viimaste kursuste lõppatesteerimise 
sisseviimine, koondhinnangu kajas
tamine iseloomustuses ja arvesta
mine pingerea koostamisel, lõpeta
jate töölesuunamisel mõjus positiiv
selt ÜPP autoriteedi kasvule. Meel
detuletuseks olgu öeldud, et vaba
riiklik juhend näeb ette ÜPP arves
tamist ka jooksvate iseloomustuste, 
soovituste, stipendiumi ja stipendiu- 
milisade ning teiste soodustuste 
andmisel.

Teaduskondades on saanud tava
päraseks arutada läbi ÜPP atestee
rimise tulemused ja kavandada abi
nõud edaspidiseks. Seda praktikat 
tuleks jätkata. Tähelepanu väärivad 
ka mitmete kõrgkoolide kogemused 
vahekokkuvõtete tegemisel II se
mestri algul. Mõeldav oleks seda 
teha komsomolikoosolekutel ühe
aegselt nii leninliku arvestuse kui 
ka ÜPP osas.

LEMBIT KHK,
ÜPP nõukogu aseesimees

Venia legendi
õigusteaduskonna kriminaalõi

guse ja -protsessi kateedri dots. kt. 
H. SAARSOO venia legendi loeng 
teemal «Tõkendi valik ja kohalda
mine alaealise suhtes» toimub
22. detsembril kell 8.15 peahoone 
aud. 102.

HENGO KINGS, 
õigusteaduskonna dekaan

Haldusosakond 
tuletab meeBde,

et vastavalt rektori käskkirjale on 
ühiselamutubades elektriliste kütte
kehade kasutamine kategooriliselt 
keelatud. Seoses kütteavariidega 
võib tuba küttekehaga sooiendada 
vaid komandandi eriloal. NB! Sel
leks tuleb aga ig a  k o rd  eraldi 
luba küsida.

Ülikooli trükistest
Hiljuti arutas ülikooli nõukogu 

ülikooli teaduslike väljaannete kir
jastamise ja realiseerimise olu
korda.

Arutelul selgus, et teaduslike väl
jaannete kirjastamisel on ülikoolis 
tehtud ja tehakse ulatuslikku tööd. 
Üksi 1977. aastal kirjastati teadus
likke väljaandeid — toimetisi ja 
konverentside materjale — 128 ni
metust kokku 892 trpg. 87,8 tuhan
des eksemplaris. Suurimaks tunnus
tuseks ülikooli väljaannetele on 
nende arvestamine doktoridissertat
sioonide kaitsmisel võrdselt ülelii
duliste ja vabariiklike kirjastuste 
väljaannetega. Ülikooli toimetiste

vastu tunnevad huvi teadlased, tea
dusasutused ja raamatukogud nii 
kodu- kui ka välismaal.

Siiski ei saa rahul olla olukorra
ga teaduslike väljaannete realisee
rimisel. Seda näitab fakt, et kuni
1977. a. (incl.) ilmunud teaduslikke 
väljaandeid on realiseerimata veel 
43,2 tuh. rbl. eest.

Kõige rohkem on realiseerimata 
filoloogiateaduskonna teaduslikke 
väljaandeid (9658 rbl.). Suures ko
guses seisab ka matemaatikateadus
konna (5775 rbl.), füüsika-keemia- 
teaduskonna (4714 rbl.), bioloogia- 
geograafiateaduskonna (4565 rbl.) 
jt. teaduskondade ning teadusraa

matukogu (4427 rbl.) väljaandeid. 
Kõige vähem' šeisab kehakultuuri
teaduskonna omi (761* rbl.).

Miks on nii suures koguses tea
duslikke väljaandeid realiseerimata? 
Põhjusi on ilmselt kaks: väljaanne
te toimetuskolleegiumid ja teadus
kondade nõukogud on taotlenud 
väljaannetele põhjendamatult suuri 
tiraaže ja tiraažide taotlejad ei ole 
küllaldast hoolt kandnud ilmunud 
väljaannete realiseerimise eest.

Et vältida teaduslike väljaannete 
seismajäämist, on tarvis suhtuda 
senisest suurema tähelepanu ja vas
tutustundega tiraažide taotlemisse 
ja mis kõige tähtsam — hakata tõ
siselt tegelema ilmunud väljaannete 
realiseerimisega. Viimasega peaks 
tegelema eeskätt väljaannete vastu

tavad toimetajad, kes tunnevad väl
jaande sisu kõige põhjalikumalt. I l
munud väljaandeid tuleks tutvus
tada eeskätt erialase ajakirjanduse 
kaudu, kuid kasutamata ei tohiks 
jätta ka vabariiklikke ajalehti ja 
ajalehte «Edasi». Lisaks sellele on 
otstarbekohane informeerida teadus
likke asutusi ilmunud või ilmuva
test teaduslikest väljaannetest vas
tavate informatsioonilehtede kaudu.

Teaduslike väljaannete toimetus
kolleegiumi töö ei tohi lõppeda väl
jaande ilmumisega, see võib lõppeda 
alles väljaande realiseerimisega. 
Dekaan ja TUS aga kontrolligu toi
metuskolleegiumide tööd sel alal.

Oppeporrektor 

VALTER HAAMER

Tunniplaanist meil ja mujal
(Algus eelmises lehes)

Tunniplaani koostamine on piisavalt mahukas töö. Liiatigi, kui on 
vähe õpperuume hommikupoolse vahetuse jaoks, kui õppehooned paik
nevad mööda linna laiali jne. Etapi viisi koostamisel saab arvestada 
just neid tegureid. Tsentraalne koostamine tagaks paremini ka metoo
diliste nõuete täitmist. Näiteks Minski PI-s tehakse juba 7—8 aastat 
tunniplaane elektronarvutite abil. Kuigi ulatusliku algmaterjali tõttu 
on see töö üsna mahukas, saab pärast programmi koostamist kiiresti 
tunniplaani välja trükkida ning vajaduse korral semestri käigus ope
ratiivselt korrigeerida.

Eesti kõrgkoolide tunniplaane analüüsides nähtub, et tööpäevade 
koormatus on nädalas ebaühtlane. Igas õppeasutuses on kursusi ja 
rühmi, kus päevakoormus kõigub isegi üle nelja tunni. Sellise suure 
kõikumise vajalikkuse üle saab otsustada alles pärast täiendavat üli
õpilaste iseseisva töö uurimist. Kümnetunnised tööpäevad panevad küll 
oma otstarbekuses kahtlema, õppedistsipliini võib aga alla viia nii 
ala- kui ülekoormatud päev, eriti tuleb see arvesse laupäeval ja es
maspäeval. Viiepäevast töönädalat ei ole sisse viinud veel ükski kõrg
kool. On aga kursusi, kus näiteks üks päev, enamasti laupäev on va
baks jäetud. Seda moodust on kasutatud siiski vaid vanematel kur
sustel. Üldse on tunniplaanides kõige väiksem tundide arv 4. Nädala
koormuse analüüs kõigist Eesti kõrgkoolidest juhuslikult valitud 20 
õpperühma tunniplaani alusel näitas, et olulisi erinevusi ei ole, ühtla
semalt on päevad jaotatud TPedl-s ja EPA-s. Mõnel rühmal algab 
õppetöö kell 8 ja lõpeb kell 14 (s.o. 6 tööpäeva ä 6 t.). Kas niisu
gune jaotuvus on ideaalne ja kõigile soovitatav, sellele saab vastata 
lähemalt eriala spetsiifikaga tutvudes. Mõistlikuks tuleb pidada 6—8 
tundi auditoorset tööd ja 3—5 tundi iseseisvat tööd. Üldiselt nädala
koormus 36 tundi ei ületa, välja arvatud ERKI, kus on tüüpplaani 
järgi 48 tundi (arvestada tuleb õppeasutuse iseloomu: väikesed gru
pid jne.). Kuid mõnedel kursustel ja rühmadel, eriti ülikoolis on nä
dalakoormus 37—40 ja isegi 42—43 tundi. Põhjusi on mitmesuguseid.

Kehalise kasvatuse (2—4 tundi) koormus 36-tunnilisele teoreetilis- 
praktilišele õppetööle lisaks ei ole veel mingisugune ülekoormus, küll 
aga täiendavate loengute planeerimine või vabatahtliku konsultatsioo
ni muutmine reeglipäraseks, millest osavõttki fikseeritakse jne. Ka sõja
lise ettevalmistuse ja tsiviilkaitsealane koormus on tekitanud segadust 
ja mitte ainult üliõpilastes, vaid ka tunniplaanide koostajates. Pikemalt 
selgitamata tuleb see tööpäev arvesse vaid 6 auditoorse töötunniga; 
ülejääk on kas iseseisev töö, poliitmassiline ettevalmistus, poliitinior-

matsioonid vms. ning seda osa tuleb käsitada kui ettevalmistust järg
miseks sõjalise õpetuse päevaks või kui loomulikku organiseeritud vor
mis toimuvat iseseisvat õppetööd.

Tunniplaanidele esitatavad põhinõuded ei ole viimase paarikümne 
aasta jooksul nimetamisväärselt muutunud, mistõttu nende täitmine 
ja vähemalt teadlik koostamine peaksid olema ammugi sisse juurdu
nud. Kahjuks esineb rida juhtumeid, kus neidsamu nõudeid teadlikult 
ignoreeritakse ja seda mitte niivõrd vahetu tunniplaani kokkupanija 
poolt, kelleks meie praktikas on sageli dekanaadi abipersonal ja kes 
püüab täita temale antava informatsiooni järgi paljusid erisoove ja 
nõudeid. Nõudeid ignoreerivad tunniplaani kinnitajad, kes võtavad en
dale vastutuse mitte formaalselt, vaid sisuliselt ka tunniplaani kvali
teedi ja kõigi eksisteerivate nõuete täidetuse osas.

Alljärgnevalt vaatleme lähemalt tunniplaani koostamist. «Tunniplaa
nide koostamise praktika ülikoolis ja teaduskondade tunniplaanide ana
lüüs on näidanud, et ei ole küllaldaselt silmas peetud NSVL KKEHM 
instruktiivkirjaga 10. jaan. 1950. nr. D-5 kehtestatud nõudeid. Selle 
tõttu esineb tunniplaanides tõsiseid eksimusi pedagoogiliste nõuete 
vastu ja auditooriumide ebaratsionaalset kasutamist. Kõik see aga 
avaldab negatiivset mõju üliõpilaste iseseisva töö organiseerimisele ja 
õppetöö tulemustele.

Et parandada tunniplaanide kvaliteeti, tuleb lähtuda alates 15. no
vembrist 1967. a. tunniplaanide koostamisel nimetatud instruktiivkirja 
rakendamisel järgmisest korrast:» (järgneb praeguseni kehtiva tunni
plaanide koostamise kord ülikoolis tervikuna). Toodud tsitaat pärineb 
õppeprorektori kirjast 30. oktoobril 1967. a. teaduskondade dekaanidele 
ja üleülikooliliste kateedrite juhatajatele. Niisiis enam kui 10 aastat 
tagasi seati sisse tunniplaanide koostamise kord tagamaks selle pare
mat korraldust. P. 9 tollal kehtestatud süsteemis: «Muudatuste tegemi
ne tunniplaanides semestri jooksul võib toimuda ainult dekaani ja õp
peosakonna juhataja loal». Selle nõude rakendamine on hädavajaliky 
sest muidu ei saaks rääkida üleülikoolilisest auditooriumide kasutami
se plaanist ning selle otstarbekusest. Tegelikult ei ole dispetšeril ka 
praegustes tingimustes sageli adekvaatset ülevaadet ruumide hõivatu
sest, sest omavolitsemist siiski esineb.

Tagajärg — õppeosakond ei tea, et ruum on vaba ja teine õpperühm 
ei saa seda kasutada.

Selleks et tunniplaani ei oleks vaja semestri jooksul muuta, peavad 
teaduskonna juhid ja metoodikakomisjon plaani projekti hoolikalt läbi 
arutama.

(Järgneb.)

MATI SALUNDI

„Kontrollige meid tihedamini! 44

Seda koosolekut ajendas kokku kutsuma ühiselamu nr. 4 Tiigi tn. 14 
kohta avaldatud kriitika ajalehes «Molodjož Estonii» 16. oktoobril. 
Sama teema kordus ülikooli ajalehes 1. detsembril. Enne nn. suurt 
koosolekut arutati olukorda matemaatikateaduskonna kursusel. Eelmi
sel teisipäeval kell 16 sai Vanemuise suur auditoorium rahvast täis. 
Kohale olid kutsutud nii matemaatika- kui õigusteaduskonna õppejõud, 
üliõpilased, rektoraadi esindajad, dekaanid, komandandid, ühiselamute 
nõukogude esimehed jne. Esiridades võtsid istet teistegi teaduskondade 
esindajad, ülikooli administratsioon, nende taga üliõpilased. Nii istuti. 
Millegipärast tekkis samalaadne võrdlus ka koosoleku käiguga. Ses 
mõttes, et esiridades paiknenud püüdsid üliõpilastele selgeks teha, 
kuidas ühiselamus ei või ja võib elada. Üliõpilased söandasid tagant
poolt vaid abi paluda: «Kontrollige meid tihedamini, siis saame korra 
majja!» Paraku jäi arutelust tõepoolest (liialduseta) säärane mulje. 
Taastagem see algusest peale.

Haldusprorektor A. Otstavel. «Olen tutvunud kõikide ühiselamutega, 
käinud paljudes tubades. Kõige enam torkab silma, et üliõpilased ei tun
ne või ei tahagi tunda sisekorraeeskirju.» Seepärast tuligi kohapeal 
olulisemaid punkte refereerida. Näiteks neid, mis valvet puudutavad.

Valves olev üliõpilane peab küsima igalt sisenejalt luba või mõnda 
muud isikut tõendavat fotoga dokumenti. Ta peab külalised raamatusse 
sisse kandma, pärast külastusaja lõppemist nõudma lahkumist. Ei ole 
lubatud valvelauda tühjaks jätta. Koosolekule eelneval neljapäeval 
tehtud kontroll näitas, et ligi 70 protsenti üliõpilasi ei kandnud luba 
kaasas, ligi sajal üliõpilasel oli see kadunud või polnud olemaski. H ä
dad aga valvest, s. t. sissepääsemisest algavadki. Kummaline küll, kuid 
mööbli lõhkujad ja vahtkustutite lahtilaskjad olevat üliõpilaste kinni
tust mööda ikka võcrad, mitte omad inimesed. Ja ega tagantjärele 
enam kindlaks teegi. Oleks valve nõudlikum, jääksid kindlasti mõned
ki pahandused olemata.

«Ühiselamunõukogul, korruste ja toavanemail on aeg tööle hakata 
nagu kord ja kohus,» märkis haldusprorektor.

Kohale tulnud said ülevaate ka sellest, kui palju mööblit ühisela- 
muile eraldatakse. Praegu on Tiigi 14 üldkasutatavad ruumid peaaegu 
tühjad. Niipea kui võimalik muretsetakse sinna vajalik mööbel. Et seda 
jälle ära ei lõhutaks, tubadesse laiali ei tassitaks, peab keegi konk
reetselt ka mööbli eest vastutama. (Möödunud aastal toodud polüester- 
kattega lauad on kadunud. Kuhu? Tubadesse.)

«Ühiselamus ei jätku piisavalt sooja vett. See on õige. Kahjuks ei 
sõltu see ülikoolist. Sooja vett pole piisavalt piirkonna teisteski maja
des, sest sealse katlamaja võimsus on väike. Einelaua jaoks pole toit- 
lustrust seni müüjat leidnud. Ülikool püüab omalt poolt igati kaasa

aidata, et need probleemid kiiremini lahenduksid.»
Lõpuks esitas A. Otstavel küsimuse: «Miks peab haldusprorektor te

gelema üliõpilaste kasvatusküsimustega?» Lõhutut remontida ja uut 
mööblit muretseda ei ole kerge. Ü 1 i õpilast peaks aga vist siiski m i
dagi õpilasest eristama. Ja selleks ei pea mitte ainult kõrgkooli nime
tus olema, vaid midagi enam selles noores inimeses endas, tema pür
gimustes. Ühiselamus elama peab ta õppima ise, seda ei pea õpetama 
ülikool. Vist on nii? Moraal moraaliks, sõnade lugemine ei kasvata ju 
kedagi, öeldakse. Mis siis lõpuks mõtlema paneb? Olukord on vist 
tõesti nii kaugel, nagu tunnistas ühiselamunõukogu esimees, IV kur
suse matemaatikaüliõpilane Mati Heero, et reide tuleks sagedamini 
teha. See olevat mõjusam kui nõukogu kontroll. Reide on alati tehtud 
ja tehakse kä edaspidi, ühiselamunõukogu peab aga samuti oma auto
riteedi saavutama. Nii ühiselamunõukogu esimees kui ka komsomolibü
roo sekretär, IV kursuse matemaatikaüliõpilane S. Päivil tunnistasid 
ajalehes ilmunud kriitika õigeks. Artiklit arutati nii nõukogu kui teadus
konna büroo koosolekul. Arvamus: peame olema rangemad, ise korda 
hoidma ja nõudma. Tehti ettepanekuid: kes on valvekorra pidamata 
jätnud, võiks näiteks laupäeva õhtul lisa korra valvata, hilisõhtul tu
leks kontrollida, kas köök koristatud, kui ei, ajada kasvõi öösel üles 
ja koristama panna (S. Päivil), köögikoristamist tuleks hindama ha
kata, kui «2», peaksid ka järgmisel korral köögid puhtaks tegema 
(M. Heero). Ettepanekud on seda väärt, et neid ellu viima hakata. 
Selleks peab praegune ühiselamunõukogu ja komsomolibüroo aga palju 
hakkajam ja nõudlikum olema.

Matemaatikateaduskonna dotsent K- Velsker soovitas igale sisseastu
jale või vähemalt iga toa elanikele sisekorraeeskirjad anda, aastas kor
ra tuleks suur ühiselamukoosolek kokku kutsuda. Ebamugavaks pidas 
ta praegust valvekohta, sisse seada oleks vaja korralik väljakutse süs
teem. Korraliku mööbliga peaks aga varustama kõigepealt parimad 
toad.

Õigusteaduskonna dotsent E. Ploom: «Ei ole moes lubade küsimine, 
öeldakse, et jah tean teda, ta elab selles ühiselamus.» E. Ploom esitas 
auditooriumile küsimuse: «Kas te teate, kus elavad Saar, Kaju, Teffer, 
Meldre?» Ühiselamut kasutavad nad «partisanina». Mööbli suhtes oli 
õigusteaduskonna kasvatustöö prodekaanil hoopis resoluutsem arvamus: 
ta soovitas ühiselamusse tuua vana mööblit. Kui need proovile vastu 
peavad, alles siis on järg uuema käes.

Õppeosakonna juhataja M. Salundi: «Omavalitsus ühiselamus on oma 
mõju minetanud. Ei rakendata kontrolli tulemusi, puudub printsipiaal
sust Pidev tingiva kõneviisi kasutamine ei vii edasi.»

Matemaatikateaduskonna dekaan prof. Ü. Lumiste tegi kokkuvõtte 
ajaleheartikli aruteludest kursustel, tutvustas tehtud ettepanekuid. Pa
raku olid arutelust kõrvale jäänud mitmed kursused. Dekaan rõhutas, 
et iga korrarikkumise puhul on vaja leida konkreetsed süüdlased, neid 
karistada. Möödunud aastal näiteks ei teinud ühiselamunõukogu üh
tegi karistamisettepanekut.

Kas suur ühiselamukoosolek täitis oma ülesande? Osaliselt. Üliõpi
lastest ei olnud peale funktsionääride õieti kellelgi midagi öelda, v. a. 
üks sõnavõtt õigusteaduskonna IV kursuselt. Üliõpilaskonna suhtumist 
näitas selgesti ka sumina valjus ja käte pla_ksutamine._ Ühiskohtumipe 
sai siiski teoks, olukorra parandamiseks tehti ju mitmeid ettepanekuid. 
Jääb üle nende järgi tegutsema hakata. Veel tähtsam — kontrolli tule
mused teatavaks teha, kiita, karistada.^Ühiselamujutt nähtust (loomuli
kult ka parimate näidetega) jätkub järgmise reidiga. Ja veel. Kolma
päeval selgus, et valvest enam nii lihtsalt mööda ei pääse!

VARJE SOOTAK



Teisipäeva õhtul istusid ülikooli 
komsomolikomitees nõupidamislaua 
taha ülikooli komsomolijuhid ja ajä- 
kirjanduseriala I kursuse üliõpila-r 
sed. Sekretär Madis Kallion, ase- 
sekretärid Aili Pikat, Mercedes 
Pent ja kultuurisektori juhataja 
Andres Salmistu komitee esindaja
tena ning Meelike Saarna, Maire 
Ütt, Maarja Pärl ning allakirjutanu 
ajakirjandustudengite poolt aruta
sid poolteise tunni vältel ühiselt 
viimastel nädalatel mõlemate poolte 
(usun, et ka enamiku lehelugejate) 
meeli ärevil hoidnud ja 8. detsembri 
«TRÜ»-s teravalt ülestõstetud küsi
must, miks ebaõnnestus 1. detsemb
ril toimunud esmakursuslaste ball, 
eriti selle ürituse esimene pool (ees
kava). Asja huvides peab aga es
majärjekorras vastama veel ühele 
küsimusele, ja nimelt: miks 
ühise aruteluni alles nüüd jõu
ti? Ballist on ju möödas ter
velt kolm nädalat. Sellele püüd
sid ka kõik asjaosalised juba 
-arutluse alguses otsekoheselt vas
tata. Leiti, et objektiivseid põhjusi 
asja arutamise edasilükkamiseks 
polnud. Puudu jäi mõlemapoolsest 
aktiivsusest asja sisulisel ülesvõtmi
sel. Jah, ülikooli lehes ilmusid küll 
mõlema poole arvamusavaldused 
balli kohta, kuid . . .  nagu leheluge-

i'a isegi märkas, polnud komsomoli- 
omitee nimel esinenud Aili Pikati

Kui asja arutati ühiselt ja ausalt
vastuses ühelegi esmakursuslase 
Tiina Kuslapi artiklis esitatud balli 
organiseerijate kohta käivale kriiti
lisele, märkusele vastatud.

Asi tahab selgitamist. Nimelt pol
nud see Aili Pikati kirjutis (nagu 
autor ise ka selgitas) üldse vastü- 
senä mõeldudki! Miks selline mulje 
aga lugejale (ja ka allakirjutanule) 
jäi, jäägu toimetuse südametunnis
tusele (Aili Pikati loo paigutamine 
Tiina Kuslapi kirjutise järele ja toi
metuse poolt pandud intrigeeriv 
pealkiri seda igal juhul eeldasid).

Seega vajas mõlemapoolne teine
teise kapsaaeda kivide loopimine si
sulist ja asjalikku, eelkõige aga vas
tastikku aužat asja selgeksrääkimist 
(milleks toimunud ühine arupida
mine ka kujunes).

Millest siis kõneldi? Kõigepealt 
arutati üksikasjalikult läbi Tiina 
Kuslapi artikkel, komitee esindajad 
vastasid loos tõstatatud küsimus
tele. Organiseerijad võtsid õigeks 
О  ET ballireklaam ei rahuldanud. 

Kuulutused pandi üles liiga hil
ja. Nii saigi võimalikuks olukord 
«Mina sain sellest teada kaks 
päeva enne reedet tuttava 
käest...»

О  ET hoolimata balli aja edasilük

kamisest 1. detsembrile el suu
detud esinejaid, eriti aga ees
kava kui tervikut vajalikul ta
semel ette valmistada: «Kõik see 
jättis kuidagi kokkuklopsitud 
mulje...»

О  ET kriitika I kursuse žurnalistide 
kohta — - «Kas paluda või sun
dida? Mis see enam aitabki?» — 
polnud õige. Esmakursuslased ei 
saanud oma kavaga esineda, 
sest selleks lihtsalt puudusid või
malused (laval olid ansambli 
«FIX» pillid). Esinemata jäämi
ne ja seejärel ebaõige kriitika 
said võimalikuks seetõttu, et kor
raldajad polnud kavaga piisavalt 
kursis ja ei osanud seetõttu ar
vestada konkreetselt vajamine
vaid tingimusi.

Täpselt niisama kaalukad olid aga 
ka otseste korraldajate Aili Pikati 
ja Andres Salmistu argumendid.
О  ET oma ülesanded jätsid täitma

ta teaduskondade kultuuriorganl- 
saatorid, kes esmakursuslaste^ 
balli täpset toimumisaega õige
aegselt ei teatanud (aeg anti 
neile teada juba 13. novembril). 
Ülespandud kuulutused pidasid 
ühiselamute teadetetahvlitel aga 
vastu vaid päeva (vt. A. Pikati

kirjutist).
О  ET osa esinejaid teatas oma 

mitteesinemisest (kuigi varem
oli lubatud) liiga hilja («Laksti- 
gal» vaid kaks päeva enne esine
mist). Üks esineja (Valdo Rand
pere) jättis aga hoopis tulema
ta. Nii seati korraldajad väga 
raske olukorra ette.

О  ET nõupidamisel, mis toimus 
enne balli teaduskondade kultuu- 
riorganisaatoritega, ei pakkunud 
viimased balli paremaks korral
damiseks mitte midagi välja ja 
nii jäi kava koostamine-läbivii- 
mine Aili Pikati ja Andres Sal
mistu õlgadele, see polnud kahe
le inimesele lihtsalt võimeteko
hane.

Ohiselt jõuti aga kindlale seisu
kohale
О  ET on halb « ... kui noored ei 

saa enam ühtegi üritust ilma al
koholita läbi viia.»

О  ET on inetu, kui «tänuks» kau
nite laulude eest nägid lauljad 
edasi-tagasi sõeluvaid külalisi, 
kes omavahel juttu vestsid, naer
sid.

О  ET paraku on suurel osal tuden
gitest « ... kadunud elementaar
ne distsipliini- ja vastutustunne,

ise-olemise rõõm, . järele on jäS- 
nud vaid mõnulev ootus teiste 
poolt valmistehtu nautimiseks.»

Kõneldi veel paljust, vaieldi tuli
selt. Aga saadi ka üksteisest aru, 
leiti, et edasi minema peab koos. Ja 
peamist kokku võttes jäid koigi esi
nejate suu läbi öelduna kõlama 
järgmised mõtted. Tarbijalikkusest, 
vastutustundetusest ja passiivsusest 
RÄÄGIME palju. Hoopis vähem ole
me selle kaotamiseks TEINUD. 
Ometi peaksime selle vastu järje
pidevalt, kompromissideta võitle
ma. Niikaua aga, kui vastastikku 
süüdistusi otsitakse, pole edu loota. 
Sest vaid ise häbenemata ja ausalt 
oma vigu tunnistades ning tehtud 
järelduste jõul tulevikus paremini 
teha püüdes suudame vastu astuda 
meie noorsoo (sealhulgas ka üliõpi
laste) poolt omaksvõetud võltsväär- 
tustele, väärmentaliteedile. Sotsiaal
selt aktiivse eluhoiaku eest ja ni
mel.

PRIIT  JOG I

Komsomoli- 
kroonika

19. detsembril oli taas koos TRÜ 
komsomolikomitee.

NLKP liikmeks astumiseks sai 
-soovituse Sergei Nazarenko (ravi
V  k.). ULKNU-sse võeti Anu Kull 
(kaubandusõkonoomika II k.) ja 
jLauri Linask (inglise fil. IV k.).

Arutati Kalev Lepikovi (bioloo
gia-geograafiat. II k.) personaal
küsimust. Üliõpilasele ebaväärika 
käitumise eest karistati teda valju 
noomitusega ilma arvestuskaardile 
kandmata.

KOR-i tegevusest andis ülevaate 
komsömolioperatiivrühma koman
dör Andrus Lulla. Praegu on 
KOR-is 27 tegevliiget (lisaks kolm 
kandidaati), kõik õigusteaduskon
nast. Sel aastal on korraldatud 4 
linnareidi ja 10— 11 reidi oma üri
tustel. Pretensioone, mis viimastel 
suurematel üritustel (EÜE-päevad, 
esmakursuslaste ball) KOR-ile on 
«esitatud, põhjendas A. Lulla üles
annete liiga hilise teadasaamisega, 
eelinformatsiooni puudulikkusega. 
Samuti elab suur osa KOR-i liik^ 
meid väljaspool Tartut. A. Lulla 
arvas, et komosomolioperatiivrühm 
ei peaks olema üksnes õigusteadus
konna privileeg ja tegi ettepaneku 
suunata KOR teaduskondade ühis- 
rühmaks. A. Lulla pani veel ette 
rakendada KOR-i ainult üliõpilas- 
üritustel.

Ikka on pinnuks uus kohvik. Uute 
jõududega saab ehk korra majja.

(Järg 4. lk.)

ju lm a d  mängud
Teatris näitlejad mängivad. Või mängisklevad. Vaataja võtab või 

ei võta vastu — ikkagi saab ELAMUSI. Sellised on teatrimängu 
reeglid.

Igal ajastul on olnud omad mängureeglid, mis tuginenud religioo
nil, ajastu vaimutegevusel, riiklikul korraldusel jne.

Antiik-Kreekas oli teater kultuurikogukonna oluliseks elemendiks 
kollektiivsete emotsioonide kujundajana, kus näitlejate abil integree- 
riti jumalate ja inimeste maailm.

Kreeka teater vabastas inimese võõrandumise ja. isoleerituse tun
dest. Nii näitlejad kui vaatajad moodustasid ühise osavõtjate ringi 
ühes ja samas kollektiivses tegevuses. Vaieldamatu oli koosolemise, 
koostunnetamise, kooskogemise fakt.

Keskaegsetes müsteeriumides olid näitlejad sisuliselt ühise TOI
MINGU juhid, mis peegeldas kogu ühiskondlikku elu, hõlmates ini
mese olemise peamisi tahke.

Ühinemine maailmaga oli eelkõige ühiskondliku iseloomuga. Niisama
sugust iseloomulikku näitlejate-vaatajate ühinemist märkame renes
sansi commedia delParte’is. Spontaansusel põhinev mäng, publiku va
hetu lähedus ja kaasaelamine põhjustasid ühiseid elamusi, meelelahu
tus kujunes kollektiivseks.

Kõiki kirjeldatud nähtusi iseloomustab koosolemine, viibimine ühi
ses süsteemis, mida hoiab koos ühine TEADMINE MÜÜDIST.

Siin poebki põue kahtlus viimasel paaril sajandil toimunud teatri 
allakäiguteest. Tundub, et endisest mõjujõust (kuni katarsiseni) on 
säilinud jõuetu vanahärra, mingitud näo ja sügavmõttelise hoiakuga, 
kes püüdlikult uljalt naeratades räägib arusaamatus keeles.

Vaataja istub aga saalis ja saab elamusi. Kel sisaldub see isiklikus 
kompensatsioonis, kel nn. esteetilises elamuses (ilusad kostüümid, 
graatsiline liikumine, võit?). Intellektuaalid lahkavad ragistades ku
jundeid ja sümboleid, mõni ausam («keskmine») vaatab lugu. Huvi
tava, ilmselt kahjulikuma nähtuse moodustavad «kompensatoorsed 
ironiseerijad».

Milles on asi? Ajastul, mil segunevad kultuurid, purustatud müüdid 
ja usundid, on teatril maha raiutud juured. Hea, kui oli, mida raiuda. 
Kits kärneriks, teater puhvetiks!!

Meie noor teater on välja kasvanud saksa ja vene teatritraditsioo
nist. Põhiliselt samasse seisu oleme ka jäänud. Ei aita üksikud nn. 
eksperimendid ega uusi tunnetustasandeid otsivad müstifikatsioonid.

Kuskilt on midagi kadunud. See, mis vahel on viirastunud «Külava- 
helauludes», «Emmeliinas», «Ullikeses». Piinlik oleks end vabandada 
kultuuri noorusega.

Teatrisubstants? Tema atribuut — rahvalaul? Kindlasti! Samas tun
nistagem, see on küll reaalne tee, esialgu liiga kitsas, vähese kande
pinnaga, et praegusest kultuuri(tuse) ning diskolainest läbi tungida. 
Grotowski pakub konfrontatsiooni, «järeleproovimist», kus etenduses 
kohandatakse eelnenud põlvkondade kogemusi meie omadega, kont
rollides traditsioonilisi väärtusi. Ilmselt on nn. müüdi probleem ajas
tu kultuuri küsimus. Siiski elu ja surma küsimus! Paradoksaalsena 
tundub mitmete keskkonnateatri (uue teatri) põhielementide olemas
olu eespool kirjeldatud ajastutel. Leiutame uuesti jalgratast, või on 
mingi ring täis saanud?

Erirelatiivsusteooria järgi me eksisteerime aegruumis, milles toimu
vatest liikumistest, protsessidest peaks loomulikult osa võtma ka tea
ter. Seda enam, et teatrikunst on ainus kunsti liik, kus tegu elusma- 
terjali omavahelise vahetu suhtlemisega. Niisiis toimub mäng, män- 
gisklemine (teesklemine) SIIN  ja PRAEGU, AJAS ja RUUMIS.. 
Grotowski ütleb teatrireaalsuse olevat HETKE, tegevuse, mis toimub 
näitleja organismis teiste inimeste ees. Publiku silme all on sündinud 
näitleja muundumine, sündinud «teatrimaagia». Võimatu on lahutada 
keha ja vaimu ning asendada nende koostöö resultaadid hääle ja keha 
modulatsioonidega. Olen nõus T. Karroga, kes näeb teatris põhivastu- 
olu konventsionaalse teesklemisteatri ja teatri päriskeele poole püüdle
va keskkonnateatri, lisan «maagilise teatri» vahel.

Uks pakub haledaid eluimitatsioone (ei aita ka pseudohingestatud 
mäng, huvitav materjal) ja pretensioonikaid elutuid kultuurikonserve. 
Teine püüab luua hetki, kus luuakse millegi uue kogemise võimalust, 
kus näitlejate KOHTUMINE toimub tegelikult, kus rünnatakse tead
vuse mitmeid tasandeid. Kus teatrikeeles muudetakse tajutavaks see, 
mille edasiandmiseks on jõuetud SÕNA (traditsioonilises käsitluses) 
ja ideid genereeriv intellekt. _

Kohast. Mängimise KOHT on väga imelik. Avatud vaid ühest kül
jest, eest, varjab teater end hämarusse. Koomiline, kuid tegu on itaa
lia ooperiteatri klassikalise variandiga. Seda enam, kui tegemist on 
sisuliselt surnud teatrižanriga, mis loob vaatajaga ületamatu dis
tantsi. Kas peegeldub siin teatri nõrkus, elukaugus või. . .  ? Miks 
mitte shakes pear elik avatud lava, mida P. Brook peab tänini oma saa
vutustega teatrikunsti üheks etaloniks.

Kas ei ole nii, et OMA ELUMÄNGU mängides peame harjumusli
kult ebaloomulikku loomulikuks ning ebaloomulikule vaatame kui loo
mulikule, vajalikule.

TIIT LUTS

(Algus eelmises lehes) 
Vanakesed lähenevad mõlemad 

kaheksakümnendale eluaastale. Set- 
gub, et perenaine on kohalik, siin
ses tares sündinud, peremees on 
aga tulnud koduväiks kaugemast 
kihelkonnast. Meil on vaja vestel
da eidega kui kohalikuga ja pais
tab, et tema ongi jutukam.

Kuuleme palju ravimtaimedest, 
lapsehoidmisest vanasti, põllutöö
dest, söögikordadest ja toitudest. 
Sekka pudeneb mälestuskilde noo- 
ruspäevist, lapsepõlvest, isast, kes 
eluaeg mõisas tööd rüganud. Mär
kamatult on möödunud õhtupoolik. 
Kahju on vaid sellest, et kõike hu
vitavat ei jõudnud kirja panna. Jä
tame sedakorda nägemiseni ja 
pöördume minekule kindla plaani
ga mitte jätta leitud «kullaauku» 
ainult enda teada, vaid tuua kuu- 
lama-vaatama kogu rühm.

Kui järgmisel korral kõik koos 
magnetofoniga tagasi tuleme, ei 
ehmata võõra väljanägemisega ma
sin eite põrmugi, jutt jookseb ka 
lindile niisama soravalt. Seekord 
saame teada, kuidas leiba tehti:

«Ta läks ise magusaks ja oli nä- 
dali pärast seesama, mis poeleib 
teisel päeval,» räägib perenaine 
va:musfusega.

Kuuleme ka üsna uskumatut tõ- 
sisa'a: Mardi talu paekivist kamb- 
ripõrand on juba mitu korda ä r a  
k u l u n u d  ja uuesti pandud. Pe
rerahvas ise ütleb, et ma:a olla sat
tunud «keedava koha» peale 
( ’märg, soine koht’). Märiamaad 
võib tõesti nimetada märjaks 
maaks!

Lahkume mitme linditäie väär

tusliku materjaliga ja saame kaasa 
eide siira tagasikutse: «Tulge aga 
jälle, meitel aega on.»

• * •

Meie keelejuhtide hulgas oli lau
sa hämmastama panevaid vanaini
mesi. Üks neist on 97-aastane Lii
va Liisu. Ta ei öelnud ära sõidust 
poodi ja tagasi pojapoja mootor
rattal, oma heina niitis ta ise. Lii- 
va-ema tutvustas meile ülimalt 
korras möödunud sajandist pärine
vaid taluhooneid ja andis kõige 
kohta põhjalikke seletusi. Raske oli 
ette kujutada, et omaaegsel suurel 
ja lasterikkal perel on olnud nii 
väike ja habras perenaine. Aga 
hakkama Liisu oli saanud ja õnne
likki olnud. Külarahvas rääkis, et 
Liisu noõrusaeg oli olnud üsna ki
be: mees joonud ja temast olnud 
suurele lasteperele vähe tuge.

Aga Liisu käest kuulsime:
«Minu mees oli ikke ea inime. 

Nüid on raskem peale seda, kui 
mees suri. Lapsed kutsuvad ikke 
enti juure, aga mis ma senna lä
hen, mul ju oma elamene.»

Liisult kogusime kõige rohkem 
ja kõige väärtuslikumat murdeteks- 
ti. Tema mäletas vanu pulmakom- 
beid ja muid asju, millest noore
mad polnud kuulnudki.

õhtuti võisime kõik oma päe
vastest kä'kudest üht-teist huvita
vat pajatada. Paar päeva kadesta

Mitte ainult murdepraktika. . .

Mardi talu lahke peremees ja veel lahkem perenaine.
AINO VALMETI foto

sime salaja Uljet, kellele üks lahke 
keelejuht lubas ise murdesõnu ko
guda ja kirja panna. Ul je rõõm oli 
aga üürike: selgus, et need sõnad 
olid hoopis Lõuna-Eesti päritolu. 
Sissekukkumisi oli teisigi. Kui Eha 
visalt püüdis eidekeselt välja uuri
da osastavat käänet sõnast atr 
küsides: «Kuidas ma pean ütlema, 
kui mul ei ole seda tööriista», sai 
vastuse: «Ara ütle ühti, tee endale 
atr, kui sul ei ole.»

* * *

Ja viimane väljavõte Eha päevi
kust.
18. juuli. ^  >

Meie töö ongi lõppenud. Koju
sõidul ei jäta me ümbruskonna 
kuulsamaid kohti vaatamata. Nii
sugune on Varbola linnus. Looda
me sealt eest leida arheolooge, pi
did nad ju seal töötama. Enam 
neid aga ei ole. leiame vaid kaeva
mise jäljed. Maalinn ise on suur,

suurim, mida meie näinud olime. 
Üksnes juba 8 meetri sügavune 
paekivisse raiutud kaev räägib vi
sast ja osavast ehitajast. Missugu
sed olid need mehed ja naised, kel
le jalg siin sellele pinnale astus ja 
missugune oli nende keeletava?

* * *

Sirvides oma teksti täiskirjuta
tud vihikuid ja üsna soliidseid he- 
lilintide virnu, poeb pähe mõte, el 
oleme tõesti midagi suutnud kogu
da. Iseasi on muidugi, missuguse 
hinnangu annab sellele kõigeh 
meie juhendaja dots. Aino Valmet. 
Seda peab aga küll kinnitama, et 
esimesele murdepraktikale kulub ju
hendaja tõesti ära. Samuti eesti 
keele kateedri töötaja Tiiu Ojanur
me, kes oskab lahendada kõiki ol
memuresid.

Kaks nädalat Märjamaa lähistel 
on läinud minevikku. Meile sai tut
tavaks sealne keeletava, aga mitte 
ainult see. Meile said tuttavaks 
kümned eided-taadid, kümned elu-> 
saatused. Meile sai lähedasemaks 
eelnevate sugupõlvede käidud tee. 
Me saime tunda inimeste sooja 
südant, õppisime hindama nende 
mõistvat suhtumist, sest mõnigi 
kord jäi nende oma töö ootama, 
selleks et vestelda meiega Märja
maa murrakus. . .

Kirjapandu on kokku nopitud 
Eha Tammo, Kaie Riispere, Ulje 
Pärensoni, Anita Arsti, Kaire 
Adam ase ja Sirje Viiese praktika* 
päeviku lehekülgedelt.



Remondimehe mured
On ülikoolis Oks niisugune amet —

vanemtöödejuhataja jaoskonna ju 
hataja. «Maakeeli on see lihtsalt 
ehitusjaoskonna juhataja,» ütleb 
AHTO LIIK , kes ise selle ameti peal 
ongi. Ehkki ehitusjaoskond, on tema 
teha kõik ülikooli remonditööd ja 
kanda sellega seotud mured. Mure
sid aga on niisama palju kui töid 
ja rohkemgi. Omajagu süüd on sel
les ka tudengitel, sest nagu ütleb 
Ahto Liik:

üliõpilased lõhuvad päris kenasti.

Kui minna ühiselamutesse, siis 
avaneb seal üsna kurb pilt. Näiteks, 
on niisugune «mäng»: köögikappi
desse ja toaustegse loobitakse nuge. 
Loomulikult ei pea kapid ja uksed

# sellisele «mängule» kaua vastu. Sü
giseks oli Tiigi tn. 14 ja Pälsoni tn. 
23 ühiselamutes paarkümmend ust 
lihtsalt ära lõhutud, kas siis kirve, 
kangi, jalaga või kes teab millega 
veel.

On ruume, kus on otse seinale 
maalitud ja joonistatud. Päris an
dekalt kohe, aga miks just sinna? 
Ettevaatlikum peaks olema ka pil
tide seinale kleepimisega — liim 
lööb värvist läbi.

WC-des lõhutakse klosetipotid ja 
loputuskastid ära. Korterites seisa
vad need inimestel kümme aastat 
ja midagi ei juhtu. Ühiselamutes 
lähevad aga katki, nii et vahetame 
neid pidevalt.

Paljud üliõpilased on ühiselama- 
tubades teinud remondi

ise,

omal initsiatiivil. Need, kes oska
vad, teevad päris korralikult ja mui
dugi hoiavad ka. Siit järeldub, et 
üliõpilased võiksid oma ruumid ise 
remontida. Mõte on hea, aga selle 
täideviimine takerdub praktiliste 
raskuste taha. Esiteks pole kõigil 
oskusi. Teiseks, maalril on ju palju 
tööriistu: pahtlilabidad, pintslid, lii- 
vapaber, tärpentin, oksool, mitut 
sorti värve, eraldi potikesi jne. Kui 
nüüd see kõik tudengile anda, siis 
jäävad värvipärad alles, pintslid 
kuivavad ära, aga pintslid on suur 
defitsiit.

Arvasime kunagi ka nii, et õpe
tame talvel ühe grupi tudengeid 
välja, nii umbes 30 inimest. Suvel 
hakkaksid nad siis ise remontima. 
Otsisime koha, kus saaks kätt har
jutada, leidsime inimese, kes oli

nõus juhendama, keda aga ei tul
nud, olid tudengid.

Kui üliõpilane tahab ise oma toas 
remonti teha, leiab ta vahendid, os
tab värvid (need makstakse välja, 
kui ta tšeki esitab) ja siis saab re
mont ka tehtud.

Praegu

alustame kompleksse remondiga Le
ningradi mnt. tornelamutes. See po
legi nii lihtne, sest selliseks remon
diks peavad kõik materjalid korra
ga käes olema. Materjale on luba
tud hankida, aga asjal pole mõtet, 
kui neid ruume pärast ei hoita.

Ühiselamud on muidugi igal aas
tal remondis, sest ühe aastaga ei 
jõua neis palju teha — majad on 
kõik suured ja ruume palju. Pea
aegu kõigis ühiselamutes on ka 
söökla või puhvet. Need vajavad 
igal aastal täielikku või osalist re
monti.

Igal aastal on remondis ka kee
miahoone. Järk-järgult ehitatakse 
seal üks või teine laboratoorium 
ümber kaasaegsemaks.

Samuti remonditakse igal aastal 
Vanemuise tn. 46 õppehoonet. Põh
jus ikka sama — suur maja, kor
raga seda ei jõua. Ringauditoorium 
vajab ammu remonti. See oli juba 
möödunud aastal plaanis. Tookord 
tulid peale ülikooli juubeliga seo

tud tööd. Siis panime ta selle aasta 
plaani, et jõuaks õppetöö alguseks 
valmis. Mitmed töõd kuhjusid, ja et 
tööjõudu ei jätkunud, tuli see jälle 
edasi lükata. Töökäsi läheb auditoo
riumis palju vaja, tuleb teha ka 
suured tellingud. Nii et seda ei saa 
uisapäisa ette võtta. Õppida seal 
siiski saab, kuigi ta on näotu. Võib
olla saame sellel talvevaheajal m i
dagi ära teha.

Auditooriumide lauad . . .  Nii koo
lides kui ülikoolis on see üks üldine 
häda — lauad on täis joonistatud 
ja lõigatud. Lakitud pinnal paistab 
see eriti silma. Nüüd on need mit
mel pool tumedama värviga kae
tud — ikka joonistatakse täis.

Peale ülikooli oma majade (neid 
on üle 80, aastas tehakse remonti 
umbes 30-s) on ülikooli ehitusjaos- 
konnal veel hulk muid töid. Ka 
muusika-, kunsti- ja meditsiinikool 
on meie remontida.

Tõõjõud?

Värbame! Kellel on tuttavaid, see 
kutsub. Paljud tulevad ise. Tööta
jate arv kõigub 105— 115 vahel. Tar
tus on töölisi 100 ringis, teised on 
väljaspool linna, näiteks Käärikul.

Aga töõkätest üksi on vähe, häda 
on materjalidega. Sel aastal on eriti 
suur puudus värvidest. Ehitusvõim-

suet suurendada el saa, sest ei ole 
tootmisbaasi, s. t. eraldi töökodasid. 
Kõik töökojad on garaažidega ühe 
õue peal. Hommikul ei mahu siin 
hästi liikuma, autod ja materjalid 
on ühe väikese õue peale kokku su
rutud. See on nagu põlveotsas ehi
tamine.

Plaanid on tehtud selle arvestu
sega, et suvel on kasutada

tudengite abi.

Üks häda on siiski: poisse on ap- 
pitulijate hulgas vähe.

Juulis, augustis ja septembris oli 
ehitusjaoskonnas tööl iga kuu um
bes 70 tudengit. Üliõpilased tööta
vad peamiselt abitöölistena. Oma
pead neid remontima panna ei saa, 
oskusi jääb väheks. Aga on ka hak- 
kajamaid. Need võetakse meie põhi- 
töölisteks, s. t. nad töötavad põhi- 
tõölistega samadel alustel.

Septembris polnud tudengite tööl 
vigagi, aga muusikakoolis töötanud 
grupp oli küll armetu. Ometi oli 
osa neist suvemaleva preemiareisi
ga lõunas käinud. Tähendab, peak
sid olema kõvad töömehed, aga ei 
olnud. Samal ajal oli sel objektil 
ka väga tublisid.

Olen tudengitega tegelnud 16 
aastat. Tudeng töötab küll, kui ta
hab.

MARIKA TUSTI

УУ Mis ma selle eest saan?ii

(Märkmeid spordielust — 
eriti filoloogide omast — 

ja muustki)

Alljärgnevad kahekõned leidsid 
aset Uues Päntris ehk filoloogide 

ühiselamus. TRÜ spartäkissdi uju
misvõistlusteni oli jäänud paar 
päeva. . .

Mõru dialoog nr. 1. Mina: «Kas 
sa ujuma tuled?» Tema I: «On see 
kohustuslik? Ah et ei ole? No mis 
asja ma siis sinna otsin?»

Mõru dialoog nr. 2. Mina: «Tuled 
sa ujuma? Teaduskonna au on vaja 
kaitsta.» Tema II: «Mul ei ole aega, 
loen kohustuslikku kirjandust. Aga 
mis mulle ikka tehakse, kui ma ei 
tule?»

Mõru dialoog nr. 3. Mina: «Tule, 
palun, ujuma!» Tema III: « A g a  
m i s  m a  s a a n ,  k u i  t u l e n ? »  
Mina (nüüd juba 20. aastate kom- 
noorepaatosega): «Kas sina ei rõo- 
mustagi, kui su teaduskond hea

koha võidab?» Tema: «Aga mis 
siis? Mis see m i n u l e  loeb?»

Aitab ehk dialoogidest. Tegelikult
oli neid hulga rohkem, kuid kõikide 
kirjapanekuks kuluks seitsme lehe
numbri ruum ära. Siin tõin näiteks 
vaid «kirkamad», mis meele eriti 

hapuks tegid. Palju oli veel neid, 
kes ütlesid lihtsalt: ma ei oska uju
da, upun ära. (Ent sellisel juhul te
kib mul küll kahtlus koolist kaasa
antud VTK piletite sisulises ehtsu
ses.) Teised jälle pugesid kehva ter
vise taha. Oige kah — ega haige 
inimene ujuda või. Et aga spor
dist juba jutt on, siis pean ütlema, 
et keskmine filoloog istub pigem 
kolm tundi arstipunkti järjekorras 
kui veedab tunnikese ujulas. (Kes 
aga järjekorra Vanemuise tänaval 
välja kannatab, selle «surmatõve» 
julgen ma küll kahtluse alla pan- 
na.)

Spordiorganisaatoril tuleb pidada 
lõputu hulk kahekõnesid, veenda, 
paluda, manguda, lunida, kurjusta

da, sõimatagi — kõike seda nimeta
takse individuaalseks lähenemiseks 
ühiskondlikus töös! Ta saab kuul
da niivõrd palju erisuguseid põhjen
dusi, et kui need kord omaette raa
matuna välja anda, saaks vist päris 
viisaka anekdootide kogumiku.

Ja teinekord ei usugi sina, vae
se sugulase rollis olev spordiorga- 
nisaator, oma kõrvu, kui pärast jär
jekordset koputust toauksele, pä
rast järjekordset seletamist kuuled 
vastasvestleja suust sõnu: «Jah, ma 
tulen, mis seal’s ikka.»

Aastatega on filoloog saanud hä
disuse, ebasportlikkuse, nõrkuse ja 
igasuguse kehalise mandumise võrd
kujuks. Ja see on siis teaduskond, 
kus on õppinud ja õpivad praegugi 
tuntud sportlased, vabariigi meist
rivõistluste ja spartakiaadide meda- 
livõitjad. Au nendele filoloogia 
võrkpallineidudele, kes mitu näda
lavahetust võistlemise nimel koju
sõidust loobusid ja lopuks TRÜ 
1978/79. õppeaasta spartakiaadi

avaalalt kulla tõid! (Samal ajal, 
kui nende keeleõppijatest sookaas
lased kodus seesuguse emantsipat
siooni peale vaid kadedalt muiata ja 

«mul-on-nii-palju-tegemist»- 
pseudosildi all aega surnuks lüüa 
võisid.) Kui ma pärast ujumisvõist
lus! Päntrisse naasin, võisin näha 
seal niisama logelevaid ja lausa 
m o l u t a v a i d  filolooge, kes ei 
osanud aimatagi, et käputäis nende 
«liigikaaslasi» Tähtvere basseinis 
seitsmesajalise teaduskonna au olid 
kaitsnud. Ma ei taha siinkohal hoo
piski mitte öelda, et kõik peavad 
tippsportlased olema, kuid inimene, 
kel kaks kätt otsas ja kaks jalga 
all, peaks siiski üldreeglina suutma 
massialadel kaasa teha. Seda, et fi
loloogid oma seitsmesajalisest selts
konnast kolm tosinat ujuma suutsid 
saata, ei tule veel mingiks korda
minekuks lugeda (kuigi, tõsi küll, 
möödunud aasta spartakiaadil olid 
«logose» armastajad basseinis vaid 
kolmeliikmelise tiimiga . . . ) .

Arvan, et osavõtt ülikooli spar
takiaadi massialadest on üks pea
misi indikaatoreid, mis toob päeva

valgele teaduskonna m e 1 e-tunde 
ühe mütsi all olemise tunde.

Kuid filoloogidel, kelle teadus
konna sooline koosseis matriarhaa- 
di algust kuulutama kipub (100 
meesterahva vastu 600 naisterah
vast), on see tunne ammugi paksu 
tolmukorra alla mattunud, öeldak
se, et kus juba kaks naist koos,. 
seal on ikka riid ja vaen majas. 
Aga mis teha siis, kui neid on 600?

Kas tõesti sunnib inimest aktiiv
susele ainult see, mis üksnes tema 
isiklikku heaolu ja kasusid puudu
tab? Kui kuulutuselehtedel oleks 
märge «iga finišeerija saab niipal-

1’u rublasid, kuipalju ta oma teadus- 
;onnale punkte toob,» oleks filoloo

gide ülivõimas spartakiaadivõit ga
ranteeritud!

Ja kõige kiuste loodan ma ikkagi 
näha seda päeva (mitte ainult oma 
teaduskonnas, vaid terves ülikoolis)». 
kui enam ei küsita organisaatorilt:' 
mis ma selle eest saan, vaid en
dalt: kas ma olen suutnud m idagr 
anda?

TIIT MATSULEVITS

Ülikooli spordiajaloo tulemuslikem
a. spartakiaadi uju- korrektsem lahendus (mittekehakul- 
on lõppenud. Kui tuurlased pidid u ju m a  tulema oma

TRÜ 1978.
misvõistlused . . ............  .
stardilipud said järjestikku pandud vabast, s.o. õppetöö välisest ajast), 
ning koondprotokolliks trükitud, oli ta meie arvates antud J<onkreet- 
selgus, et see kajastab 537 (208 ses situatsioonis siiski kõige opti- 
naiste- ja 331 meeste aladel) taera- maalsem.
järge ning 127 järgutäitjat. Sellist _ Kuid arvestades antud võistlustel 
massilist ujumisvõistlustest osavõt- ilmnenud organisatsioonilisi vajaka- 
jate ja suurt järgutäitjate arvu al- jäämisi, tuleb järgmisel aastal lei- 
lakirjutanu TRÜ snordi* jaloost ei da võimalusi, et: 
tea (võib seda kinnitada uujmis- 1) kõik teaduskonnad ja KKT 
spordiga kaasaelatud aastate põhjal kursused võistleksid üheaegselt, s. o. 
alates 1948. aastast). !.amad.e.1 Päevadel ja kellaaegadel,

Muidugi ei olnud antud võistluste õppetööväliselt; 
organiseerimine ja läbiviimine seo- 2) enne võistluste algust tutvus- _
ses nõnda arvuka o-pvõtuea. к~гт>. tataks kõigile spordiorganisaatori- 4x50 m Y ^ / ^ t e u ju m ^ n e ^ -  23 mees- 

See nõudis nii TRÜ spordiklubi tele põhjalikult võistlusjuhendist ja 
■ ■" -määrustikust tulenevaid nõudmisi,

eriti aga rinnuli- ja seliliujumise 
tehnika osas.

Järgnevalt võistluste parematest.
Individuaalarvestuses võitsid auhin-

Orlova, sp.med. I I I  1.27,5. 
4x50 m vabait teateujumine — 14 nais

konda (S). 1. KKT II k. .<K. 
Braun. M. Pars. V. Lehiste 
L. Augenaite) 2.23,5. 2. Sp.med. 
2.24,8. 3. Matem. 2.42,0.

100 m vabalt — 118 osav. (55). 1. Atis 
Grundmanis. sp.med. I I I  58.7.
2. Al-der Zõkov, KKT 1.02,0.
3. Leho Kivima, maj. II 1.02,3.

100 m rinnuli — 6“? osav. (29). 1. Gun
nar Lambin?, maj. II I 1.19,3.
2. Indrek Viisak, mai. I I I  1.19,8.
3. A1is Grundmanis, sp.med. 
I I I  1.20.9.

100 m selili — 58 osav. (22). 1. Andrus 
Arro. arstit. VI 1. 12, 5. 2. Enn 
Varrik, KKT IV 1.154. 3. Leho 
Kivima, mj. II 1.17,5.

ujumissektsioonilt, ujumišeriala õp 
pejõududelt kui ka teaduskondade 
spordiorganisaatoritelt tublisti leid
likkust ja pingutamist.

Et ujumissektsiooni ja -osa

kond (J. Borodin. V. Klamba, 
A. Grundmanis, Siga'ov) 1.55,0. 
2. Mai. 1.59.7. 3. KKT I k. esin- 
dusmeeskond 2.09,7.

konna kasutada on spordiühingule nalised kohad _(sulgudes 1977. a. 
«Dünamo» kuuluvas ujulas õhtu- võistlusest osavõtjate arv): 
tundidel ainult 2 rada, siis oleme
alati väga komplitseeritud olukorras a s e
üleülikooliliste, eriti aga spartaki- 100 m vabalt — 65 osav. (20). l. Marika 

aadi ujumisvõistluste läbiviimisega. vuk.^KKT^Vi.iiõ! ’3- Je le na

Arvestades meie kasutuses oleva Orlova, sp.med. u i 1 .12,3.
vee ja aja nappust, pidasime äär- 100 m rinnuli — 45 o-av. (30)^ j .  Lal- 

miselt vajalikuks, et KKT kursused 
stardiksid päevastel, s.o. eriala ja 
spordimeisterlikkuse tundide kella
aegadel. Kuigi see ei olnud teiste 
teaduskondade seisukohalt kõige

ma Augenaite, sp.med. IV 
l-̂ O O. 2. КШНИ Amos, b.-g. I I I  
1.31,9. 3. Maret Pars, KKT II 
1.32,3.

100 m seliM — 40 osav. (22) 1. Marika 
Rattasen. KKT I 1.18,9. 2. F.ne 
Vilk, KKT II 1.21,4. 3. Jelena

Võlstkondlik paremusjärjestus

1. Spordimeditsiines. 476 p.
2. Kehakultuurit. II k. 457 p.
3. Matemaatikat. 355 p.
4. Maiandust. 352 p.
5. õppeiõud-teenlstujad 345 p.
6. Arstit. 328 p.
7. Kehakultuurit. I k. 317 p.
8. Filoloogiat. 265 p.
9. Kehakultuurit. I I I  k. 226 p.

10. Õigust. 217 p.
11. Füüsika-keemiat. 146 p.
12. Bloloogia-geograafiat. 119 p.

13.—14. Aialoot. 55 p.
13.—14. Kehakultuurit. IV k. 55 p.

HEINO LAIDRE,
TRU raskejõustiku ja veespordi 

kateedri vanemõpetaja

Ütle, kes on su sõbrad...
Eelmise nädala lõpus said žurna- 

listikatudengid endale jälle midagi 
«päris oma». Nüüd on ka meil oma 
sõprussidemed. Brone Jonaityte ja 
Eugenijus Bukinas Vilniuse ülikoo
list olid need, kes lihtsalt tulid ja 
need sidemed meiega sõlmisid. 
Brone on viienda kursuse üliõpilane 
ja ühtlasi Leedu NSV Ajakirjanike 
Liidu juures asuva noorte ajakirja
nike nõukogu liige. Eugenijus õpib 
neljandal kursusel ja juhatab Vil
niuse ülikooli noorte ajakirjanike 
sektsiooni.

Eelkõige huvitasid külalisi muidu

gi meie žurnalistikatudengite õppe
plaan, materiaalne baas, õppejõudu
de ja üliõpilaste žurnalistikaalane 
teadustöö ning erialased trükised.

Brone ja Eugenijus tutvustasid 
meile ka veidi Vilniuse ülikooli žur- 
nalistikakateedrit, mis tegutseb juba 
ligi kolmkümmend aastat. Vastu
võtt erialale on neil suurem, samuti 
on neil olemas kõik viis kursust. 
Esimeste kursuste praktikabaasiks 
on ülikooli ajaleht, vanemad tuden
gid tegelevad rohkem kateedri oma 
ajalehe väljaandmisega. Viimane on 
mõeldud eksperimentide ja tudengite

teadustööde äratrükkimiseks.
Igal Vilniuse žurnalistikaüliõpila- 

sel on oma tegevajakirjanikust ju 
hendaja. Ning üks päev nädalas on 
neil ette nähtud loominguliseks 
tööks.

Ühe põgusa külaskäiguga ei jõua 
kumbki pool teisest muidugi täit 
ülevaadet saada. Käegakatsutavat 
kasu hakkab koostöö andma alles 
siis, kui vastastikused külaskäigud 
traditsiooniliseks saavad ja omava
hel teaduslikke materjale vahetama 
hakatakse. Varsti loodame Vilnius
se vastukülaskäigu teha, et näha lä
hemalt. kes on meie sõbrad ja selle 
järgi endagi kohta üht-teist teada 
saada. R IINA  MAASING

Tuusikud
1979. a. 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 :

Odessa «Kujelnik» nr. 2 
Sotši «Zolofoi Kolos» 
Tshaltubo «Že'eznodorožnIka 
Boržomi «Likani»
Jurmala «BaMija»
Kemeri «Tšaika»
Jurmala «J. Fabricius»
Läti «Liepaja»
Läti «Lici»
Pärnu «Estonia»

„ «Rahu»

«Sõprus» 
Sotši-Hosta (ainbl.)

ŽeJeznovodsk (ambl.)

Piatigorsk (ambl.) 
Sotši «Svetlana»

Jurmala «Draudziba»

28. 03.
23. 01. 
28. 02.
8. 03,- 
7. 01,-

24. 02.- 
13. 02. 
2?. 02. 
24. 02.
7. 0V 

28. 01,- 
17. 01. 
7. 01.■ 
7. 03. 

21. 03. 
19. 02.

-18. 04 
-15. 02. 
-19. 03. 
-31. 03. 
-•»0. 01. 
-19. 03.
- 8. 03. 
-22. 03. 
-19. 03. 
-30. 03. 
- 20 . 0 2 .
- 9. 02. 
-30. 01. 
-40. 03. 
-13. 04. 
-14. 03.

21. 01.—13. 02.

3. 02. 
19. 03.

-26. 02, 
-II. 04.

21. 01.—13. 02.

— närvisüsteemih. — 48.—
— südame-vereringeh. — 30.—

■ ., — 29.70
— seedeelunditeh. — 39.50

—  6 X —
— 34.—

— siidame-vereringeh. — 33.—
— liigestehai^used — 33.—
— seedeelunditeh. — 33.—
— Iiigestehaigu«ed — 34.50
— närvisüsteemih. — 34.50
— seedeelunditeh. — 48.—
— liigeslehai^used — 34.50
— seedeekinditeh. — 48.—
— siidame-vereringeh. — 48.—
— südame-vereringeh. — 32.10 
liigesteh., närvih., günekoloogKisecf 
haigused
— seedeelunditeh. ja uroloogi'ised b ,

— 36.—
— närvisüsteemih. — 36.— 
liigesteh., närvih., günekoloogilised 
haigused, südame-vereringeh.

— 42.—
— südame-vereringeh. — 33.— 
närvisüsteemih.

P u h k e k o d u d e s s e :

Pühajärve

Laulasmaa 
Tslrulisi (Läti) 
Pitsunda «Kolhetl»

28. 01.— 8. 02. — 22 tuusikut 
27. 01.— 7. 02. — 5 tuusikut 
27. 01.— 7. 02. — 4 tuusikut 
26. 01.— 6. 02. — 2 tuuiikut 
21. 01.— 7. 02. — 2 tuusikut

— 13.20
— 32.10

Soovliail esitada avaldused ametiühingukomiteesse hiljemalt 10. jaanuariks- 
1979. aastal.

Komsomoükroonika
 ̂ (Algus 3. lk.)

Olümpiagiidide etteva'mistamisest
rääkis Tiina Toomas, kes luges ette 
ELKNÜ Keskkomitee sekretariaadi 
otsuse 29. märtsist 1978. a. Jutt oli 
soome giididest. Neid peab TRU ette 
valmistama 30. Giidide kaadrivaliku 
eest vastutab komsomolikomitee. 
Baasiks on Tallinn ja Leningrad. 
Interrühmade juures töötavad gii
did. Korraldatakse konkurss parima 
giidi nimetusele.

Kaadriküsimused. TRU komso
molisekretäri asetäitjaks ideoloogia
töö alal valiti Mercedes Pent (enne 
asetäitja EUE alal). Komitee liik
meks ja TRÜ komsomolisekretäri 
asetäitjaks EUE alal valiti Mart 
Raik.

Talituriaadist kõneles matkaklubi 
«Patrioot» president Alo Heinsalu.

Laupäeval, 23. detsembril kl. 2$ 
DISKO.

Pühapäeval, 24. detsembril kl. 21 
KLUBI ORKESTRITE KONTSERT 
ja TANTS.

Neljapäeval, 28. detsembril kl. 2f 
NÄÄRIÕHTU (rahvakunstiansamblf 
nääriprogramm, tants).

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»)' 
О р ’ ам парткома, ректората, комитета 
ЛКСМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Ülikoo'i 17,19. III .  Üksiknumbri 
hind 2 kop. Tellim. nr. 5621. MB-05913-



*  PEETER NÕGESE joonistus.

A ast ala p u in te rv ju u  j 
re k ta r  prafessm r AÜHOLD KQOBIGA

Mida rõõmustavat tõi aasta 1978?

See aasts ofl ülikoolile üks edu
kamaid tema ajaloos üldse. Teatud 
mõttes kujunes 1978, aasta kokku
võtete tegemiseks nendest pikaaja
listest prognoosidest, millest juttu
oli olnud juba hulk aastaid varem: 
materiaaltehnilise baasi kujunda
mine, ülikooli teadusliku potentsi
aali arendamine jt. kvalitatiivsed 
näitajad. Otsustava tähtsusega on 
ülikooli materiaaltehnilise baasi 
väljaarendamine. Selle probleemi la
henduses peitub peamine jõud, mis 
aitab leevendada vastuolu ülikooli 
teadusliku potentsiaali, tema kaad
ri küpsuse, õppemetoodiliste võima
luste ja majanduslike võimaluste 
vahel. Varustatus kaasaegse apara
tuuriga, arvutustehnikaga on jõud
nud sellise astmeni, et ta vajab uut 
kesta, uusi korpusi, ülikooli kui 
kompleksi väljaehitamist.

Tänavu läks ülikool õppetöös üle 
põhiliselt esimesse vahetusse. Seo
ses füüsikakorpuse Iisareservide ära
kasutamisega paranesid õppetöö 
tingimused mitmelgi teaduskonnal. 
Sai võimalikuks teaduskondi komp- 
feksselt paigutada, igaüks n.-õ. oma 
võimu piiridesse, see oli pikka aega 
vaid unistus. Mitte ühe varasema 
aasta jooksul pole me saanud koi- 
me suurt arvutit (nende maksumus 
on tublisti üle miljoni rubla).

On kasvanud ja tugevnenud üli
kooli teaduslik potentsiaal. Selle

aasta juulikuu «Pravdas» anti 
hinnang TRÜ-le kui võimsale tea
duslikule ja õppemetoodilisele kes
kusele ja nimetati ta nelja parema 
kõrgkooli hulka NSV Liidus. Pole 
juhuslik, et sel aastal märgiti meie 
ülikool ära ka NLKP Keskkomitee 
ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
määrusega kinnitatud 70 juhtiva 
kõrgkooli nimistus. Need kõrgkoo
lid saavad palju soodustusi, et mak
simaalselt ära kasutada oma võima
lusi. See tuleneb reaalsest poliiti
kast koondada ressursid sinna, kus 
on võimalik sellest ka kasu saada.

Suursündmuseks oli vabariigi 
esimese kõrgkoolide juures loodud 
uurimisinstituudi sünd. See on suur 
tunnustus meie arstiteaduskonna 
teaduritele. Avanevad võimalused 
fundamentaalsete. teadusharude 
arendamiseks, seda eriti meditsiini 
valdkonnas. Edu on saavutanud ka 
meie värske suund — molekulaar
bioloogia uurimisrühm. Toimub 
järkjärguline õppeprotsessi moder
niseerimine. Kasvatustöös on kaht
lemata olnud ka möödalaskmisi — 
suurim valulaps on ühiselamud. Tõ
siseks katsekiviks üliõpilaskonnale 
olid sügisesed koristustööd, mida 
tehti ääretult rasketes tingimustes. 
Ülikool andis siin oma panuse ligi 
70 tuhande tunni ulatuses. Abso
luutses enamikus töötasid tudengid 
suure entusiasmi ja teadlikkusega.

Kujunesid välja teaduslikud nõu
kogud, mis annab võimaluse meie

ülikoolis 18 erialal kaitsta kandi
daadikraadi ja 6 erialal doktori
kraadi. Sammu on edasi teinud kir
jastustegevus. Ülikooli väljaandeid 
tunnustatakse, neid arvestatakse 
kirjastuste väljaannetega võrdsete
na ka doktoritöö kaitsmisel, ülikool 
sai õiguse välja anda monograa
fiaid. H iljuti toimunud Sinna partei
konverentsil märgiti ära ka ülikooli 
panus kogu linna elus. TRü täht
sust Tartu linnale on raske üle hin
nata.

Rõõmustab seegi, et mõlemad tüt
red on tublid õppimises, vanemast 
tütrest sai sel aastal ülikooli tu
deng.

Mida voetakse tuleval aastal ette 
raamatukogu ehitusega?

Selksst oli juttu linna parteikon
verentsil^ mille tööst võttis osa ka 
EKP Keskkomitee esimene sekretär 
K. Vaino. Sm. K. Vaino sõitiski 
päev varem Tartu, selleks et isik
likult tutvuda ülikooliga üldse, te
ma perspektiividega. Ta vaatas ka 
meie praeguse hetke tähtsaimat ob
jekti — ülikooli raamatukogu ehi
tust. Kohal olid samuti ehitusmi
nister' Ja ehitustrusti juhtkond. K. 
Vaino märkis, et kõik ülikooli ehitu
sed peavad olema trusti plaanides 
esimesel kohal. Meie plaaniorganid 
on arvesse võtnud Tartu linna olu- 
korrm tervikuna. Ülikooli ei tohi ega

(Järg 2o lk,)

K u idas sa a d a  sü m fo o n ia o r k e s tr ik s  ?
20. detsembri õhtul võttis rektor professor Arnold Koop oma kabi

netis vastu nimeliste stipendiumide saajaid. Kohal olid Ülle Kuusk
salu (ajaloot. IV k.), Ursula Rääts (arstit. V k.), Andrus Arro (ars- 
tit. VI k.), Andres Lipstok (maiandušt. IV k.), Helgi Rõuk (majandust
IV k.), Karin Peep (ajaloot. II k.), Katrin Andra (biol.-geogr. V k.)5 
Arvo Kikas (füüs.-keemiat. I I I  k.), Jfiri Raidla (õigust. W  k.), Madis 
Kallion (õigust. V k.) ja Sergei Nazarenko"(arstit. V k.). Kaks viimati 
nimetatut esindasid koos Mercedes Pendi, Aili Pikati ja Oleg Sevtšu- 
kiga ühtlasi ülikooli komsomoljkomiteed» Vastuvõtul oli ka ülikooli 
parteikomitee sekretär dots. A. Kiris.

Oma avasõnavõtus andis rektor lühiülevaate sellest, . mis toimub 
praegu meie rahvamajanduses,

(Järg 2. IL)

tartu 
riiklik

ülikool

EKP TRÜ  komitee, T R y  r^Hioraadi, ELKNü TRt  ̂ komitee ja TRÜ a m e t i ü h i n g u k o m i t e e  häälekandja

XXXI aastakäikNr, 3« Reedel, 29, detsembri! 1978



a sta lõ p u in te rv ju u ...
(Algus 1. lk.)

saagi lahutada linnast kui ühtsest 
süsteemist. Võeti tarvitusele abi
nõud, et mitte üle koormata ehitus- 
trusti muude ehitustega, juba järg
mise aasta plaanis pole trustil suu
remaid tööstusobjekte. Selle tule
musena tekivad soodsamad tingi
mused ülikooli kõikide objektide ehi
tamiseks. Loodame, et järgmise aas
ta plaan 1300 000 rubla täidetakse 
edukalt. Kui raamatukoguga on 
enam-vähem perspektiivid selged 
(1979 — hoidlad käiku, 1980 — 
kogu hoone), siis tõsisem on olu
kord botaanikaaias. Seal seisab ees 
veel palju tööd, et likvideerida ava
riiolukord ja võimalikult ruttu ehi
tada botaanikaaia uus hoone. Olu- 

#kord on küllalt keeruline, sest vana 
botaanikaaed tuleb sõna otseses 
mõttes katta uue kupliga, mis on 
tehnoloogiliselt väga raskesti teos
tatav. Praegu on Eesti NSV Minist
rite Nõukogu korraldus tehtud, .et 
selle objekti ehituse eest vastutab 
põhiosas meie ehitustrust, raud- 
konstruktsioonide eest aga ehitus- 
kolonn

Te olete rektor alates 1970. aas
tast. Tudeng änno 1970 võrreldes 
tudengiga anno 1978?

Nagu 1970. nii ka 1978. aastal 
tuleb ülikooli meie noorsoo pare
mik, kõrgema ettevalmistuse saanud 
ja aktiivsem osa meie noortest. Mis 
puutub üliõpilaste erialasesse aktiiv- 
susse, siis on ilmne, et olukord 
muutub üha paremaks. See väljen
dub kõikides näitajates, mis iseloo
mustavad õppetöö kvaliteeti. See on 
ka loogiline: on paranenud üliõpi
laste olmetingimused, parem on olu
kord ka sööklate ja lugemissaalide
ga, õpperuumid on muutunud aja
kohasemaks.

Mis puutub aga üliõpilaste ühis
kondlikku aktiivsusse ja üliõpilaste 
omaalgatusse, siis sellega pole as
jad kaugeltki korras. 1970. aastate 
algul taotleti suure lärmiga omava
litsuse kättevõitmist, omaalgatuse
le tingimuste loomist. Praegu pais
tab olukord selline, et omavalitsus 
ei suuda praktiliselt kasutada tema
le antud õigusi. Meil on vaja mo
biliseerida kogu üliõpilaskond, kogu 
komsomoli aktiiv selleks, et neid

probleeme tõsiselt arutama hakata. 
Sotbiaalse passiivsuse pohlttsed on 
mitmesugused. Möödalaskmisi on 
olnud nii komsomolikomitees kes 
ei aktiviseeri küllaldaselt üliõpilaste 
initsiatiivi, süüdi on ka see fcarbija- 
lik mentaliteet, mis kahjuks üliõpi
laste seas kasvab ja suureneb ning 
mis ei ole kaugeltki lokaalse ise
loomuga. Need on kõik väga keeru
lised asjad ja neile tuleb ka tõsi
selt läheneda. Isiklikult arvan, et 
mul kui rektoril on vaja tingima
ta kasutada oma nappi aega selleks, 
et rohkem kohtuda üliõpilastega. 
Järgmiseks semestriks ongi kokku 
tepitud vähemalt 3—4 kohtumist 
üliõpilaste suuremate hulkadega, 
mitte üksnes komsomoliaktiiviga. 
Sellise vastastikuse usalduse ja 
mõistmise miljöös peame asjalikult 
läbi arutama kõik valusad küsimu
sed, kindlaks määrarna n.-ö. tege
vusprogrammi. Julgen arvata, et 
siis on ka paljude küsimuste lahen

damine oluliselt kergem.

Scovin omalt poolt kõigile üli
kooli õppejõududele, teadustöõtajai- 
le, teenistujatele ja üliõpilastele 
head vana-aasta lõppu ning edukat 
uue algust!

Küsitles TIIT MATSULEVITS

Professor Heinard Sillastu

A a sta lõ p u in te rvju u
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIA- 

TEADUSKONNA KOM SOM OLI
SEKRETÄR, GEOGRAAFIA II 
KURSUSE ÜLIÕPILANE VARRI 
VÄLI.

Mille poolest aasta 1978 Sulle 
meelde jäi?

Võib-olla kõigepealt sellega, et 
kevadel lõpetasin oma esimese iili- 
kooliaasta. See läks hästi. Suvel 
toimusid esimesed välipraktikad. 
Kartograafiapraktika oli «Tõe ja 
õiguse» tegevuskohas. Siit on pärit 
üks huvitav seik. Olen nimelt Si- 
kenbergide suguvõsast. Pearu oleks 
siis mulle (muidugi tema proto
tüüp) vanaisa vanaisa. Kaardistada 
tuli mul aga Pearu naabrimehe 
Andrese maid. Ei tea, mis vana 
Pearu kostaks, kui kuuleks, et tema 
järeltulija noabrtmehe moad mõõ
tis.

Sügisel valiti mind teaduskonna

komsomolisekretäriks. See tõi kaasa 
palju tööd, ka niisugust, millest va
rem hoopis eemal seisin. Näiteks 
kokkupuuted mitmesuguste inimes
tega. Komsomolitöö tõttu jääb vä
hem aega ka huvialadega (võrk
pall, näitemäng) tegelemiseks. Pal
ju on ära teha üliõpilaste suhtu
mise kasvatamisel. Minu meelest 
jätab soovida paljude tudengite 
suhtumine ühistesse üritustesse, 
näiteks osavõtt. Kui igaüks täidaks 
temale pandud ülesande, jääks pea- 
organiseerijail ära huik pisimuresid. 
Praegu on aga sageli nii,, et mõnele 
peab tema ülesandeid 3— 4 inimest 
meelde tuletama. Asi võib ka tege
mata jääda, kui pole midagi vas
tata küsimusele «Mis ma selle eest 
saan?» Konkreetselt oma teadus
konnas tuleb parandada õppe- ja 
ideoloogiasektori tööd. Nõrgaks on 
jäänud ka side dekanaadiga. Bio-

loogide-geograafide kohta ütleksin 
veel niipalju, et minu meelest mõis
tame meie üksteist pisut paremini 
kui teiste teaduskondade inimesed. 
Oleme seltsimehelikumad ja suh
tume üksteise muredesse arusaava- 
malt. Küllap tuleb see teaduskonna 
spetsiifikast; ühised matkad, ekspe
ditsioonid, välipraktikad. Tahes- 
tahtmata õpib neli üksteist paremini 
tundma.

See aasta jääb sellegi poolest 
meelde, et mul .sündis väike õde.

Mida teed aasta viimasel päeval?
Veedan selle Tallinnas sõprade 

seltsis. Iga aasta esimesel päeval 
läheme aga oma endise klassijuha
taja, Tallinna 2. keskkooli õpetaja 
Zoja Rüütlase sünnipäevale. Loo
mulikult tuleb neil kahel päeval ka 
konspekt lahti iüüa, sest 5. jaanua
ril on vaja kartograaftaeksamii 
oma teadmistest aru anda.

Küsitles VARJE SOOTAK

i. jaanuaril 1979 võib oma 50. 
sünnipäeva tähistada teaduskonna- 
sisehaiguste kateedri professor Hei
nard Siliastu. Juubilar sündis Tal
linnas tööüsperekonnas. TRÜ arsti
teaduskonda astus ta 1947. aastal, 
kus tal õpingute kõrval jätkus aega 
ja huvi ka teaduse ja ühiskondliku 
töo jaoks. Juba tudengipõlves valis 
H. Sillastu oma huvialaks ftisiaat- 
ria — kopsutuberkuloosl kohta val
mis teaduskonnasisehaiguste ringi 
liikmena I auhinnaga premeeritud 
võistlustöö. Viimasel kursusel oli
H. Sillastu selle ringi vanem.

Pärast arstiteaduskonna lõpeta
mist 1954. aastal suunati H. Sillas
tu teaduskonnasisehaiguste kateedri 
iuurde aspirantuuri. Seal valtnis 
kandidaaditöö, mis käsitles vere- 
seerumi valkude muutusi kopsutu- 
berkuloosihaigeil. Väitekiri kaitsti 
edukalt 1959. aastal. 1957. aastast 
töötab juubilar õppejõuna teadus
konnasisehaiguste kateedris, algul 
assistendina, 1965. aastast dotsen
dina. Samaaegselt jätkus teadustöö, 
mis selgitas kilpnäärme hormoonide 
osa tuberkuloosi patogeneesis. Osa 
nendest uurimistest valtnis Helsingi 
ülikooli juures, kus H. Sillastu töö
tas stažöörina 1965/66. a. Nende 
uurimiste tulemusena valmis dok
toridissertatsioon, mille edukas

juubel
kaitsmine toimus 1974. aastaL 1978 
aastal anti H. Sillastule professori 
kutse. H. Sillastif on ülikoolis esi
mene ftisiaatriaprofessor.

Professor H. Sillastu teaduslikke 
töid tuntakse nii kodu- kui ka vä
lismaal. Ta on korduvalt esinenud 
rahvusvahelistel ftisiaatrite kongres
sidel USA-s, Jaapanis, Mehhikos, 
Belgias ja mujal. Tema 105 trüki
tud tööst on märkimisväärne 
osa ilmunud üleliidulistes ja välis 
maade väljaannetes, millele aitab 
kaasa kt tema hea võõrkeelte oskus

Teadusliku ja õppetöö kõrval on
H. Sillastu täitnud mitmeid vastu 
tusrikkaid ühiskondlikke ja organi 
satoorseid ülesandeid: ta on olnud 
arstiteaduskonna ametiühingubüroo 
esimees, prodekaan, ÜTÜ esimees, 
arstiteaduskonna nõukogu sekretär, 
Tartu Ftisiaatrite Seltsi esimees ja 
vastava vabariikliku seltsi aseesi
mees. 1964. aastast peale kuulub 
juubilar NLKP ridadesse.

Oma teadusliku ja pedagoogilist 
tööga ning arstina on juubilar ak 
tiivselt osa võtnud tuberkuloosivas- 
tasest võitlusest Eestis. Selles saa
vutatud silmapaistvate tulemuste 
eest anti grupile ftisiaatritele 1977 
aastal Eesti NSV preemia, mille 
laureaatide hulka kuulub ka H. Sil 
lastu.

Viiekümnes sünnipäev on suurte 
kogemuste, küpsete teadmiste ja 
loomingulise aktiivsuse tore pidu
päev, kus võib viivuks hinge tõm
mates tagasi vaadata tehtule ja te 
ha plaane uuteks ettevõtmisteks.

Lõpetades käesolevat lühikest 
etappepikriisi professor Heinard 
Sillastu elust ja tööst, soovin tema 
le paüude sõprade ja kolleegide ni 
mel jätkuvat aktiivsust ja õnnelik
ku kätt teaduse arendamisel, ftlsl 
aatrite-pulmonoloogide väljaõpeta
misel ja selleks, et kõigil inimestel 
oleks kerge hingata.

KUNO KÖRGE

Aastalõpul nt e rv j uu
Mis vanast aastast meelde jääb?

MAJANDUSTEADUSKONNA «Ainult head.
RAHANDUSE JA KRED IID I Kõige rohkem on meeles enne 
ERIALA V KURSUSE ÜLIOPILA- praktikale minekut tehtud viimased 
NE HELVE TÄTTE, eksamid. Kui viimane neist läbi sai,

olin ühteaegu rõõmus ja kurb. Rõõ
mus sellepärast, et need olid ikkagi 
viimased eksamid, kurb aga selle-

1. ja a n u a ris t 31. de tsem brin i
Taas on möödunud 366 päeva. . .  *

Enamik meist Jõudis selle aja sees 
ära teha kaks sessiooni, töötada 
malevas ja kolhoosis. See oli aga 
ka osalemine komsomolitöös. Ma 
ei püüa selle kirjutisega anda aru
annet möödunud aastast, . küll aga 
meenutada järgnevate mõtteklldu- 
dega mõningaid sündmusi ja prob
leeme.

pärast, et üiikooliaeg hakkab; lõp
pema. .

Ka eraelus juhtus mul üht-teist 
rõõmustavat, kuid seda ma valjusti 
ei ütle. Hoian oma südames.»

Kus võtad vastu uut aastat?

«Kodus. Ootan näärivana, kes 
toob mulle õnneliku uue aasta.»

Küsitles RAIMU HANSON

Я-JHMB — — И— — — —

Kahtlemata tegid eriliseks selle 
aasta põllutööd. Maal õpiti üksteist 
nähtavasti paremini tundma kui 
mitme koolipingiaasta jooksul. Veel 
kord müts maha ja sügav kummar
dus nende ees, kes hästi tööd tegid!

Sel aastal jäkusld suursündmused
— sügisel tähistasime komsomoli 

60. aastapäeva, ülikoolis kulminee
rus see tähtpäev 18. oktoobril, kui 
pidasime oma komsomoli ajaloo 
teist konverentsi. Suureks tunnus
tuseks oli meile juubelipäevll antud 
kõrge autasu — ENSV Ülemnõuko
gu Presiidiumi aukiri. Kuid samas 
tuleb meeles pidada: kergem on saa
vutada kui hoida, seda ka hea mai
ne osas. , .

*

Aasta algul toimusid ELKNÜ ja 
ÜLKNÜ kongressid. Pandi maha 
tähised järgmiste aastate tegemis
teks.

Kolmveerand aastat elame juba 
Nõukogude Eesti uue põhiseaduse 
järgi. Ja veel üks sündmus, millele 
kogu maailma noored kaasa elasid
— kuumadel suvepäevadel peeti 
Havannas XI noorsoo- ja üllõpllas- 
festival, kust vahetuid muljeid käis 
toomas õigusteaduskonna üliõpilane 
Tiiu Tiisler.

Sel aastal tunnistati TRÜ NSV 
Liidu üheks jiihMvaks ülikoo'iks. 
Võib öelda, et ülikooli komsomolil 
on juhtiv osa Eesti üliöpi’askomso- 
moll seas. Eks seda näita ka ees
pool märgitud tunnustus. Selle tun
nistajaks on seegi, et vabariigi ü4- 
õpilasnõukogu juhib ELKNÜ Kesk
komitee büroos just meie komso
molisekretär Madis Kallion.

Meeldiv, et ajalehes «TRÜ» on 
hakanud i'muina rohkem teravas 
toonis kirjutisi. Esialgu on nende 
kirjutajaiks ajakirjandustudengid, 
ehk võtavad ajapikku sule pihku 
teisedki. Miks ei ole seni keegi oma 
arvamust avaldanud nende prob'ee- 
mide kohta, mis T. Matsulevitš üles 
tõstis («Mul o’i uhke saba ...»  
«TRÜ» nr. 33)? Miks el võiks sel 
teemal oma arvamust avaldada ka 
õppejõud? ProbleemarMkleid peaks 
ilmuma komsomolitöö iga lõigu 
kohta.

Viimastel kuudel kerkisid rekto
raadi ja ühiskondlike organisatsioo
nide huviorbiiti eriti teravalt 
meie ülikooli ühiselamud. Omalt 
poolt andis sellele tõuke krii
tiline kirjutis aja'ehes «Molodjož 
Estonii», samuti ühiselamute • o'u- 
korra arutamine ELKNÜ Keskkomi
tee bürool. Arutati mitmel pool ja 
mitmel tasandil. Jääb loota, et sel
lest kasu tuleb. Tudeng peaks ka 
ise ühlselamuetu kohta avalikkuse 
ees oma sõna ütlema.

Et vanal aastal kõik südame 
p^alt ära öeldud saaks, seepärast 
tahan mainida veel üht proWeemi. 
Need on meie pooltühjad saalid 
suurürituste ajal. Kas tõesti arvab 
tänane kommunistlik noor, et tema
le ei leidu näiteks komsomoHajaloo 
konverentsil midagi huvipakkuvat? 
Sageli on muidugi omajagu süüd 
ka organiseerljail: reklaam jääb hil
jaks. Kas poleks mõttekas luua kom
somolikomitee juurde midagi rek- 
laamigrupi sarnast?

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et 
aasta 1978 oli ülikooli kommunist
likele noortele edukas ja huvitav. 
Üleskerkinud probleemid jäävad 
uuel semestril lahendust oo*ama. 
Enne aga ootavad meid eksamid. 
Selleks head põrumist!

ANDRES LAUREN,
ELKNÜ TRÜ komitee ideoloogia

sektori juhataja

Kuldas saada...
(Algus 1 lk.)

Üheks väga tähtsaks protsessiks on üleminek süsteemsele sihtprog 
rammeerimisele. Uus planeerimisviis peab lõhkuma ametkondlikud bar 
jäärid, sest see näeb ette kõigi ametkondade plaanide vastavusse vii 
mist, teaduslik-tehniliste komplekside loomist, samuti tööjõuressurssi 
de otstarbekat paigutust. Tähtis osa rahvamajanduse arengus on tea 
dusel. Paremini tuleks ära kasutada kõrgkoolide teaduslikku potentsi 
aali. 50 protsenti teaduslikku kraadi omavatest inimestest töötab kõrg 
koolides. Samal ajal aga kuulub igal aastal teadustööle eraldatavast 17 
miljardist rublast kõrgkoolidele alla miljardi.

Niisiis ei anna teadus ainult kasumit, vaid nõuab ka küllaltki suuri 
kulutusi. Samuti teeb meie riik tohutuid kulutusi sotsiaalhoolekandele 
ja haridusele.

Rektor lõpetas oma sõnavõtu mõttega, et tõeliselt kriitilise meelega 
võib olla ainult see inimene, kes tunneb majanduslikku ja sotsiaalset 
süsteemi ning saab aru nende funktsioneerimise alustest. Asjatundma 
tu ja õige suunata kriitika ei too ühiskonnale mingit kasu.

Järgnenud kahetunnisel arutelul sai peamiseks küsimus sellest, missu 
gusel arenguastmel on praegu ülikooli kollektiiv. Nimelt on A. M aka
renko eristanud kolme etappi kollektiivi arengus. Esimese astme koi 
lektiivi aluseks on suurema grupi tahteline juhtimine üksikisiku (te) 
poolt. Teisel astmel võtab juhtimisest osa juba teatav grupp, ent ena 
mik jääb siiski juhitavate rolli. Kolmandat astet nimetas rektor ting 
likult sümfooniaorkestriks — igaüks tunneb oma pilli ja teab oma 
rolli ning dirigendi juhtimisel töötavad kõik ühise eesmärgi heaks.

Leiti, et esimese astme kollektiiviga ülikoolis just enam tegemist 
pole, ent kolmandast astmest ollakse samuti üsna kaugel. Jutt keerles 
ki põhiliselt selle ümber, kuidas lõhkuda maha sein teise ja kolmanda 
arengustaadiumi vahel. Ühe vahendina nähti üliõpiläsaktiivi valiku 
parandamist. Kursuste aktiiv näiteks tuleb paika panna juba esimese 
kursuse alguses. Et aga üliõpilased sel ajal üksteist veel ei tunne, 
valitakse kursusevanema, komsomolisekretäri ja ametiühinguorganisaa- 
tori kohale tavaliselt need, keda õppejõud keskkoolist kaasaantud ise 
loomustuste põhjal soovitavad. Kursusele peaks aga aega andma üks
teisega tutvumiseks ja tõelise aktiivi väljaselgitamiseks. Koosolijate 
ühine arvamus oli, et kõige paremini õpivad inimesed üksteist tundma 
koos töötades. Seega tuleks sügiseti kolhoosi saata mitte teine, vaid 
esimene kursus.

Arutelu käigus kerkis esile palju teisigi probleeme, igaühele jäi lah 
kudes rohkesti ainet edasimõtlemiseks. Seetõttu oli äärmiselt asjako
hane Sergei Nazarenko tähelepanek, et vastuvõtu lõpul rektorile üle 
antud lilleõitest oli üks veel pungas. R IINA MAASING
___  _________ ___  ___ _________________________

KAMMERAKADEEMIA 10. KONTSERT
BACHI-AKADEEMIA

on 31. detsembril kl. 22 aulas. Esineb Eesti Raadio kammerorkester 
Paul Mägi juhatusel. Ettekandele tulevad Johann Sebastian Bachi ja 
Wilhelm Friedemann Bachi teosed.
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«Kalevipoja» esimese trüki ees
sõnas kirjutab Kreutzwald oma su
hetest rahvaga ja rahvaloominguga: 
(õpetatud, Eesti Selts) «uskus mul 
®l«vat küllaldast rahva keele ja 
kommete tundmist, et täide viia 
tööd, mis mind ikka elavalt on hu
vitanud ja milleks ma palju aastaid 
juba ülikooli Õpilasena oma kooli
vaheaegadel jä muil Juhtudel, mis 
mind maarahvaga ligemasse kokku
puutesse tõid (— — — ), et aineid 
koguda ja võimalikuks kasutami
seks säilitada nitig korraldada.» Ei 
ole kahtlust, ei nende ainete hul
gas olid ka laulud, mille kirjapa
nekuid ta olevat alustanud juba
16-aastasena, kõige rohkem üliõpi
lasena suvevaheaegadel. Säilinud 
käsikirjakogudes on sadakond tema 
üleskirjutatud lauluteksti Viru-, 
Järva- jä Tartumaalt, 1848. a-st ka 
Setumaalt. Elavat laulutraditsiooni 
tundmata pole hästi ettekujutatav 
«Kalevipoja» ja poeemi «Sõda» vär> 
sistarnine. Sõnakunstnikuna on ta 
joonud rohkem kui keegi teine regi- 
värslimltatsioone. On loomulik, et 
ia püadls süveneda regivärsi ole
musse, stiili ja Struktuuri.

X IX  sajandi esimesel poolel oli 
tegu peaaegu ainult vana rahvalau
luga, harva esines uut, riimilist. 
Terminitena kasutab Kreutzwald 
v a n a d  r a h v a l a u l u d ,  r a h 
v a l a u l u d ,  r e g i v ä r s i l o o d  
( r e g i v ä r s i d ) .

Korduvalt tuleb ta küsimuse juur
de — kas regivärslluule on kunst. 
Mõningates sõnavõttudes tundub, et 
ta vastandab rahvaluulet luuletajate 
loomingule, nagu tegi seda ka J. G. 
Herder, kes pidas kunstiks klassit
sistlikkude reeglite järgi loodud 
iuulet, loodusluule oli otsekui ise 
kasvanud, nagu kasvab ja õitseb 
Dili või laulab lind. Kreutzwald üt
leb: (Eesti rahvalaulud) «on lihtsad 
looduslikud helinad», nagu sellised 
siinseis klimaatilistes tingimustes 
võisid tekkida. «Loomulik iluk 'la  
tuleb tihti ilma lauliku kaasaavita
miseta keelest enesest.» (Kirlav. II, 
lk. 110; Maailm, Ik. 335) 1861. a. 
spetsiaalses kirjutuses tunnistab ta

■5- v ш-.ч ш в д а ш ш »
............

> ,

siiski juba, et neis ei puudu kunsti
pärane vorm, kui on olemas allite
ratsioon, parallelism ja kujundiline 
sünonüümika. Regivärsid väljenda
vad ka inimeste tundmusi, elamusi 
ja suhtunrsi, mis sest, et looja jääb 
tundmatuks. Pealegi loovad ühe
sugused elutingrmused kõik eeldu
sed rännuks kohast teise.

Kuigi eesti rahvalaul ei vastavat 
Kreutzwaldi otsuse kohaselt heale 
proosale, olevat tal ometi säraeh‘ed 
pühapäevakuue küljes «nagu plekist 
kõristid ia keed pihkva neiu vöö 
küljes». Nõnda kirjutab ta õpeta
valt 1857. a. «Kalevipola» saksa 
keelde tõlkijale K. Rein'halile. Et 
tõlkijale teksti mõistetavaks teha,

mõtestab ta lahti mõningaid kujun
deid* annab näit. ka ühe äntifraasi 
tõlgenduse: Tuules on mul tulease 
tähendab —: tu-easet (=elupaika) 
polegi. Riim, leiab ta korduvalt, po
le eestipärasele luulelegi iseloomu
lik, seepärast võetagu eeskujuks re
givärss. ,.

«Viinakatkus» konstateerib ta: 
meie regivärsside hulgas on palju, 
mis keele ja mõtete, ilu poolest on 
luuletajale aukrooniks. Nad on aas
tasadade jooksul kurbi trööstinud 
ja rõõmsatele rõõmu lisanud, sellep 
naä ongi sajandeid rahvahulkades 
elujõuliselt liikunud. «Eestlane ar
mastab juba argielus, omasugustega 
rääkides piltlikult väljenduda, tema 
poeetilistes sünnitustes aga valitak
se neid pilte tihti niisama üllatavalt 
kui ka julgelt.» Ja kui palju ilusat 
peitub lihtsa rüü all, selle näiteks 
toob ta tantsuiusti kujutamise ris- 
titantsulaulus., (Kirjay. II, lk. 23f)

Laulda..võib küll eeslaulja juhti
misel, aga tarbe korral ka ilma 
(näit. pulmades). Laulikud on olu
liselt, naised, meeslaulikuid leidub 
harva. .. t, ... ... ...л.

Märganud laulude ja muu rahva
luule kadumise ohtu ning tunneta
des vajadust rahvatraditsiooni, lige
malt uurida, avaldas ta 184Д. a. 
üleskutse selle kogumiseks. Laylude 
kadumist on ta isiklikult märganud 
Kadrinas, ja Narva ja Vaivara .va
hel.

Kreutzwaid kaebab üleskirjutaja
te vähesuse üle: kui mujal üleskir
jutusi teevad teadusemehed ja omad 
asjatundjad, siis meil on olukord 
päris kurb. Kui mõni mees on jõud
nud juba saksa kuue selga tõmma
ta, s. o. veidi haridust saada, eemal
dub ta kõigest, mis eesti nime kan
nab; (Kirjav. II, Ik. 354.) Teistel 
rahvastel koguvad ja publitseerivad 
laule nende oma rahva koolitatud 
mehed, meil aga ori siiani teinud 
seda sakslased (Maailm, ik. 335.)

Lauludele olevat tekkinud ka pal
ju vas+aseid, nagu see Kreutzwaldi 
ajal tõepoolest oli. Vaenlasi sigines 
eriti usklikkude seas. Nõnda kuju
tab olukorda ka jutustus «Mihkel

Põllupapp». Aga välismaal on just 
rahvalaulud eestlase kuulsaks tei
nud. ‘

Laulude ja lugude jahile saadab 
Kreutzwald korduvalt oma tutta
vad Märt Mohni ja V. Steini (Kir
jav. IV, lk. 299). Käsikirjad viita
vad ka mõningaile Virumaa tutta 
vaile.

Rahvaluulega saavat tegelda na
gu Vaja.-Oleks üksnes neid, keda 
leivanuga taga ei kihuta. (Kirjav. 
IV, Ik. 298.) Nõnda kõneleb ta oma 
kirjavahetuses.

Kreutzwald tunnetab juba ka va 
jadust laule kirjutada koos viisiga. 
Selleks plaanitseb ta koos muusika
tundjaga sõitu Setumaale. (Kirjav
II, Ik. :i 11.) Kuigi kavatsusest asja 
ei saa, on suund õige ja Kreutzwal
di võib pidada meil esimeseks, kes 
sellise mõtte on kirja pannudc 
Lönnrot olevat Võrus olles Kreutz
waldile ütelnud, et eestlastel olevat 
ainult kaks meloodiat, Faehlmanni 
arvates olevat viise siiski palju 
rohkem. (Kirjav. II, Ik. 20—34.)

... Rahvalaulude keelest arvab 
Kreutzwald õigesti, et see on vaia« 
lik koguni eesti keele grammatika 
kirjutamiseks (Kirjav. II, lk. 306)

" Rahvalaulu üle otsustamisel on 
Kreutzwaldil ka eksiarvamusi. Näit. 
väidab ta, et tartu murde kõrielejail 
ei olevat genuiinset rahvalaulu, pii
riks olevat Emajõgi. «Emajõe Idu- 

nakalda elanikud on nahkse proosa 
rahvas» (Kiri Neusile 9. VI 1847), 
Erandiks peab ta Räpina ja Vastse
liina kihelkonda.

.... Palju arusaamatusi on tal rahva
laulude arhailiste keelenditega, na
gu see ilmneb eriti selgesti «Kale* 
vipoja» ne|s värssides, mis on tema 
enda kirjutatud.

On kindlasti huvitav küsimus, kul
das ta iseloomustab rahvaluule’oo- 
mingu žanritunnuseid. Selle põhja
likuni uurimine annaks suurepärase 
võimaluse diplomandile jõudu proo
vida.

EDUARD LAUGASTE

Fr. R. Kreutzwaldi elus Ы1 arsti
kutsel tähtis koht mitte ainult lau
luisa ja tema peret toitva ametina. 
Ka Kreutzwaldi ratsionalistliku 
maailmavaate kujunemisel oli me- 
ditsiinilis-loodusteaduslikul haridu
sel suunav tähendus. Arstina Võrus 
töötades viisid haigevisiidid Kreutz
waldi sageli maarahva hulka, ta 
nägi selle viletsat elujärge, ebahü
gieenilist elutingimusi, harimatust 
Ja ebausku. Ta puutus kokku «maa
ja tuuletarkade, külaeitede, poblse- 
jate sõnameeste, lausujate ja tem
butajate» tegevusega, mis põhjustas 
mõnegi haige olukorra halvenemist 
ning surmagi. Küllap need elamu
sed olid ka eestikeelse sanltaarha- 
iridusllku kirjanduse rajamise aien- 
diks. Ühtlasi võimaldas kutsealane 
tihe kontakt talurahvaga koguda 
üha uut materjali rahvaluule ja 
•kommete alalt

Fr. R. Kreutzwald õppis meditsii
ni Tartu ülikoolis aastail 1826̂ — 
1833. See oli ülikooli arstiteadus
konna teadusliku taseme hoogsa 
tõusu periood, millest annab tunnis
tust kas või nn. Professorite insti
tuudi rajamine Tartus, mis siin te
gutses aastail 1828—1839, eesmärk 
ette valmistada õppejõude Vene 
impeeriumi ülikoolidele. 1825. aas
tal sai Tartus arstidiplomi Fr. R. 
Faehlmann, üheaegselt Kreutzwal
diga õppis siin meditsiini Ph. Ka- 
rell. Nimetatud olid koos Kreutz
waldiga esimesi eesti soost arste.

Esimesi arstitöö kogemusi sai 
Kreutzwald juba üliõpilasena, olles 
suunatud RUga ja Tartusse koolera- 
epideemiat ohjeldama ning Vastse
liina kõhutõbe ravima. Pärast dip
lomi saamist 9. septembril 1833 
asus ta Hnnaarstina tööle Võrru,

 ̂Võru tüilt er
kus tema intensiivne arstlik tege
vus kestis 44 aastat. Haigete vas
tuvõtt, koduvisiidid, töö linnahaig
las, pikad väljasõidud haigete Juur
de maale, lisaks sellele veel linna- 
arsti aruannete koostamine kuber
manguvalitsusele — kõik see oli 
kahtlemata õige väsitav, kuid ei ta
kistanud Võru tohtri kirjanduslikku 
tegevust.

Kolmekümnendate aastate Icpul 
ilmusid Kreutzwaldi esimesed me- 
ditsiinialased publikatsioonid sak
sakeelses nädalalehes «Das Inland». 
Neis käsitleb ta aktuaalseid tervis- 
hoiuküsimusi, näiteks rahvast ohus
tavaid taude ja võitlust nende vas
tu, sealhulgas ka rõugetevastast 
vaktsineerimist. Väärib mainimist, 
et oma kutsetöös analüüsis Kreutz
wald haigestumise põhjusi varem 
vaktsineeritute hulgas, va’mistas ka 
ise rõugelima ja andis juhiseid sel
le tegemiseks. Ta kirjutas vilja
saagist Võrumaal, ilmast ning sel
le mõjust ta'mekasvule ja tervisele, 
seostades kliimarakforiga reuma ja 
mitmete taudide puhkemist, järgnes 
mitukümmend tervishoiualast kirju
tist talurahva hulgas populaarseis 
kalendreis, raamatuis «Sipelgas» ja 
«Ma ilm ja mõ da mis tema sees lei
da on», ajalehtedes «Sakala» ja 
«Eesti Postimees», samuti mitu ter
vishoidu

Viina, «põrgu lakke* kahjulikkust 
käsitlevad r?amatud «VlHaka'k», 
kirjuMs «Surm ia terns ab’m^h^d» 
ja mitmed teised publikatsioonid. 
1854. aastal valmis «Lühike õpetus

tervise hoidmisest» — tervishoiu õp
peraamat kihelkonnakoolidele, 1862 
«Häda- ja abiraamatukene» täien
duseks eelmisele. 1852 ilmus Kreutz
waldi sulest «Teejuhataja ämma- 
kooliliste õpetuse juures», milles au
tor püüab võidelda laste erakord
selt kõrge suremuse vastu. Selle õp
peraamatu IV trükk ilmus veel 
1890. aastal. Viimas?ks ja ulatusli
kumaks sanitaarhariduslikuks raa
matuks oli 1879. aastal ilmunud 
«Kodutohter», mis valmis juba 
Kreutzwaldi Tartus elades.

Fr. R. Kreutzwaldi sanitaarhari- 
dusllke kirjutiste ja raamatute te
maatika on väga lai, hõlmates k~iki 
olulisemaid rahvatervishoiu tahku
sid. Käsitlemist leiab elamuhügieen. 
Võru tohter võitleb pimeduse, mus
tuse ja suitsuga talutaredes hing 
õpetab korstna ehi’amist. Ta rõhu
tab kehapuhtuse, hügieenilise riie
tuse ja tervisliku toidu ning joogi 
tähtsust. Vaesus ja nälg, mis talu
rahvast rõhuvad, on Kreutzwaldi 
kirjutuste sagedaseks põhiteemaks. 
Rahvale määratud kirjutistes pro
pageerib ta lopsakas ja arusaada
vas keeles kõigile kättesaadavaid 
profülaktika- ja ravivahendeid ning 
hoiatab, et «igaühel on luba haigete 
juures vähem teha, kui minu õpe
tuse piirid eesseisvas raamatus ula
tavad, aga valjumalt ärakeelafud on 
poolt sammu maad piiridest üle as
tuda». Mi'mes artiklis käsitletakse 
esmaabi uppumise, poomise, vingu- 
mürgistuse ja külmakahjustuse kor
ra l

Fr. R. Kreutzwaldi meditsiinilise 
sisuga artiklite ja raamatute põhi
suund on profülaktiline. Ta püüdis 
talurahva hulgas juurutada arusaa
mist, et haigused ei ole paratama
tud elunähtused, mis on inimesele 
saadetud tema patuse elu tõttu, vaid 
konkreetseist välistegureist põhjus
tatud, loodusseadustele alluvad 
protsessid. Niisuguste mõtete propa
geerimine talurahva hulgas rohkem 
kui 100 aastat tagasi oli tohutu 
kasvatusliku tähendusega ja aitas 
kaheldamatult kaasa ka tervishoiü- 
tingimuste parandamisele.

Fr. R. Kreutzwaldi tuleb pidada 
ka meie arstiteadusliku terminoloo

gia rajajaks: ikka jälle pidas ta 
oma kolleegidega kirja teel nõu üht 
või teise väljenduse sobivuse üle.

Tähistades tänavu eesti kirjandu« 
se suurkuju Fr. R. Kreutzwaldi 175. 
sünniaastapäeva, meenu+ame teda 
ka kui tulihingelist võitlejat rahva 
tervise eest, kui sügavalt humaan
set praktilist arsti ning kui esimest 
viljakat tervishoiuküsimuste popu
lariseerib eestikeelses kirjasõnas, 
kes oma aja tingimustes andis to
hutu panuse talurahva vabastami
seks viletsuse, taudide ja surma 
kütkeist.

KUNO KÖRGE

100 ja 175. Anton Hansen Tammsaare ja Friedrich Reinhotd Kreutz
wald. 1978. aasta algul meenutasime «Tõe ja Õiguse» autorit, lõpul 
«Kalevipoja» koostajat. Nende põhiteoste järgi me neid tunneme. Kuid 
mitte ainult. Mõlemad eesti kirjanduse suurkujud õppisid ülikoolis. 
Esimene õigusteadust, teine arstiteadust. Kreutzwaldi tegevus ulatus 
palju kaugemale oma õpitud erialast, oma teisest kutsest — kirjaniku 
omast. Kõigest sellest oli võimalik kuulda ka Lauluisa-nimelise kir
jandusmuuseumi XXII Kreutzwaldi päevadel peetud üritustel, ka üli
koolis. ! * -

Teisipäeval koguneti ülikooli aulasse teaduskonverentsile. Prof. E, 
Laugaste kõneles oma ettekandes rahvuslikust ja internatsionaalsest 
Fr. R. Kreutzwaldi tegevuses, EPA prof. J. Kuum tema osast Eesti 
põllumajanduskultuuri edasiarendamises. Läti NSV TA KK! vanem
teadur J. Rudzitis tegi võrdleva analüüsi «Kalevipojast» ja «Ldcpl^si- 
sest». Eesti NSV TA KKI teadlased A. Nagelmaa ja A. Säärits vaatle
sid vastavalt J. Hurda ja Fr. R. Kreutzwaldi suhteid ning 
«Mahabhärata» aineid «Lembitus». TPedI prof. E. Nirk käsitles juubi
lari osa tänapäevas.

Teaduskonverents jätkus kolmapäeval kirjandusmuuseumis.

Kirjandusmuuseumis ja teadusraamatukogus on võimalik tutvuda 
Viru laulikule pühendatud näitustega. Lauluisa kalm Raadil on |Slle 
pärgades ja lilledes.
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Sõna on s u u rim a l teaduskonnal
«ME NAEME NEID IGA PÄEV». Nii sõnastatud tius rubriik mahtus vee! vana 

aasta viimasesse numbrisse. Tahame les intervjueerida ülikoolis tuntud ini
mesi keda Iga päev küli kohtame krid kel'e tööst, r^öte'est. suhtumisest hoo
pis vähem leasne. Algatus tuli arstiteaduskonna tudengitelt, täpsema!! A, Toros- 
Janilt, les toimetusse esimese interviuu tõi. See Intervjuu on tehtud arstiteadus« 
konna dekaani kohusetäitja meditsiinidoktor AIN-ELMAR KAASIKUGA.

Palju tööd on me!S praegu seo
ses üldise ja molekulaarpatoloogia 
instituudi loomisega. Aastail 1980— 
1982 tuleb valmis ehitada ka arsti
teaduskonna teoreetiliste kateedrite 
e*imene järk Maarjamõisas, nn. 
morfoloogiakoryus.

Pisut dekanaadi struktuurist. Õp
petöö prodekaan on praegu prof. 
L. Pokk, teadustöö prodekaan prof.
E. Sepp. Kasvatus- ja ühiskonria- 
välise tööga tegeleb kaks ühiskond
likku prodekaani: prof. U. Tarve 
ülesandeks on ÜPP ja ühiselamud, 
dots. V. Kask tegeleb ehitusküsi
muste, põllumajanduse abistamise, 
profülaktiliste läbivaatuste jm. sel
lisega.

Põhiküsimuseks pean õppedistsip- 
liini, sest vahetult sellega on seo
tud õppeedukus. Nii arvavad ka 
minu kolleegid.

Mida arvate praegusest õppe
protsessi korraldusest arstiteadus
konnas?

Arstistuudium on kogu maailmas 
üsnagi sarnane. See aastakümnete 
vältel kujunenud traditsiooniline 
õppedistsipliinide süsteem vastab 
üldiselt tänapäeva nõuetele, ehkki 
ka siin toimub pidevalt muudatusi. 
Näiteks viidi suhteliselt hiljuti sisse 
(Eestis 1970) üheaastane kohus
tuslik internatuur. Laiendatud on 
ka arstide täienduskursuste süstee
mi. Momendi! on kaks väga tera
vat probleemi (ka üleliidulises ula
tuses). Esiteks, kliinilisi distsipliine 
hakatakse õpetama liiga vara — 
varem kolmandal, nüüd juba ka 
teisel kursusel. See asetab nn. fun- 
damentaaldistslpliinid, näiteks nor
maalne ja patoloogiline füsioloogia, 
biokeemia, patoloogiline anatoomia, 
farmakolaogia jt. mõnevõrra eba-

AIN-ELMAR KAASIK

Millised on arstiteaduskonna de
kanaadi põhiprobleemid?

Teaduskonna dekaani kohusetäit
jana on minu põhitähelepanu koon
datud nendelesamadele probieemi- 
dele, millega dekanaat on tegelnud 
varemgi.

Ärgem unustagem, et arstitea
duskonnas õpib ligi 1600 üliõpilast. 
See on niisama palju kui TPedl-s, 
kus on teadupärast rektoraat ja 
teaduskondade dekanaadid. Ehk an
nab see võrdlus mingisuguse ette
kujutuse meie töömahust.

soodsasse olukorda. Ent arst! ku
junemine peab algama just nende 
ainete varal. Teiseks probleemiks 
on liiga varajane spetsialiseeru
mine. Subordinatuuris tuleks töö
tada mitmes suunas: teraapia, ki
rurgia, günekeloogia — kui nime
tada miinimumi. Ainult- kirurgiaga 
piirdudes ahendab noor spetsialist 
oma silmaringi. Ei tohi unustada, et 
kõige aluseks on ikkagi teraapia.

Veel kord õppedistsipliini juurde 
tagasi tulles tahaksin öelda, et meie 
üliõpilased arvavad, nagu valitseks 
keskkoolilik öppedistsipliin vaid 
TRÜ-s või ainult meie maal. 
See pole kaugeltki nii. Paljudes 
lääneriikides töötavad meditsiinili
sed kõrgõppeasutused palju tiheda
ma õpperežiimiga, nõudmised on 
veelgi rangemad ja täpsemad.

Kas teaduskonna UTU on või
meline lahendama suuri teaduslik
ke probleeme?

ÜTÜ ringid ei saa lahendada 
suuri teaduslikke probleeme, kuid 
nad võivad osaleda teatud küsi
muste lahendamisel. Kõik scltub 
sellest, millisel tasandil probleem 
parasjagu kateedris lahendamisel 
on. Eriti häid tulemusi võivad üli- 
õpilasteadurid saada siis, kui nad 
osalevad teoreetilise kateedri eks
perimentaaluuringutes. Osavõtt nii
suguse teadusliku grupi tööst on 
tudengile heaks teadusliku töö koo
liks.

Teatavasti saab üliõpilane teadus
likuks tööks küpseks alles stuudiu
mi lõpuks. Kas saab seda aega lü
hendada?

Vaevalt et selle järele vajadust 
on. Kuid asi oleneb sellest, mida me 
mõistame teadusliku töö all. Kir
janduse refereerimine, kartoteegi 
koostamine on ka teadusliku töö te
gemine ning sellega peab tegelema 
iga üliõpilane. Kui neid asju ei õpi
ta selgeks ülikoolis, ei omanda 
praktiseeriv arst seda hiljem enam.

Väga oluline on omandada oskus 
laheneda probleemidele teadusli
kult, teadusliku interpreteerimise 
oskus. Arst peab oskama läheneda 
kriitiliselt ravimisele. Hea arst ei 
tohi ära segada ravimist ja hai
guse healoomulist kulgu, mis ise
enesest lõpeb tervenemisega.

Milline peaks olema tänapSeva 
arstiteaduskonna üliõpilane?

Tänapäeva arstiteaduskonna üli
õpilane peab aktiivselt lülituma 
praktikumidesse. Selleks peab ta 
olema süvencmisvõimeline ning va
rustatud oma isikliku arvamusega. 
Mida varem ta! oma arvamus ku
juneb ning mida argumenteerituni, 
seda parem. Paraku jääb jrnst sel
lest puudu. Tänapäeva tudeng võiks 
olla rohkem kliinikus.

Hea spetsialist peab oskama ini
mestega suhelda. Arst on nagu 
näitleja, kes peab alati suutnja 
mängida oma osa.

Millega tegelete vaba) ajal?
Märkimisväärse osa vabast ajast 

neelab teadusliku kirjanduse luge
mine. Siiski püüan tegelda spordi
ga jooksen, ujun, suusatan. Olen 
pidevalt osa võtnud Kääriku suusa
maratonidest. Aastas jooksen um
bes 1000 km. Loen. Kinos ja teat
ris käin harva.

Mis oli sel aastal Teie jaoks täht
saim sündmus?

Kaks huvitavat reisi. Aprillis käi
sin teaduskonverentsil Tbilisis, kus 
arutati ajuvereringe probleeme 
Kuulusin organiseerimiskomiteesse 
ning pidasin ühe põhiettekannetest. 
Septembris viibisin Soomes, see
kord viiendat korda. Meil on Soo
me kolleegidega koostööleping.

Mida teete vana-aasta viimasel 
päeval?

Et on vaba päev, loodan aega 
leida suusatamiseks. Viimased tun
nid veedan koos perekonnaga.

Fotoaparaadi ja magnetofoniga 
käis oma dekaani juures ravi vene 
osakonna IV kursuse üiiöpiiam 
ARMEN TOROSJAN.

щ т

Remarke ühele läbikukkunud koosoleku protokollile
KOMSOMOLIAKTIIVI koosoleku teravik oli suunatud komsomoli- 

Ja kultuurielu elavdamisele, üleülikooliliste ettevõtmiste õnnestumisele 
ning peaasjalikult UUE KULTUURIPOLIITIKA teostamise vahendi 
ehk ametliku nimetusega TRÜ komsomolikomitee juures asuva ÜLI- 
GPILASKLUBI NÕUKOGU asutamisele.

Artiklis «Komsomolikroonika asemel» («TRÜ» 15. dets. k. a.) seisis 
must-valgel kirjas: «Otsustamine lükati edasi komsomoliaktiivi koos
olekuni 21. detsembril, kus ideed kaaluks juba üliõpilaskonna arvukam 
esindus.» Kas 70 tue'engist koosnevat võrdlemisi amorfset auditooriu
mi võib nimetada aga üliõpilaskonna arvukamaks esinduseks — hää
leõiguslikuks kvoorumiks, on küsitav, sest koosoleku korraldajad seisid 
silmitsi konkreetsete avalikustunud faktidega, s. o. AKTIIVSUSE 
ASENDUMISEGA nn. ABSTRAKTSE AKTIIVSUSEGA, mille huika 
kuulub niihästi abstraktsete ideaalide abi! suurtele tegudele kutsumine 
kui ka kellegi või millegi abstraktne kriitika ning üliõpilasliidrite SOT
SIAALNE INERTSUS.

TRÜ üliõpilasteatmiku põhjal võime teha otsustuse oletatava kvoo
rumi suuruse kohta. Isegi sinna pilku heitmata näeme faasinihet suu
rusjärkudes. KUHU JÄID ÜPP ja leninliku arvestuse raamatute ning 
välismaareiside ankeetidele kantud muidu ju nii AKTIIVSED üliõpila
sed!? Ilmselt on objektiivsete põhjuste esireas kaalukaim lähenev sess. 
Ent kaks tundi kulutatud aega poleks kellelegi saanud saatuslikuks, 
kuigi nii mõnigi tunglakandja on saanud oma nahal tunda eksmati 
oksjonihaamrit. Tavaliselt on sellised faktid tõelisuseks saanud just 
eespool mainitud negatiivse kategooria ja TARBIJALIKU MENTALI
TEEDI tõttu.

Dialoogi kujunemist auditooriumi ja TRÜ komsomolikomitee tippjuh
tide Madis Kallioni ja Aili Pikati vahel takistas seegi, et suurema osa 
koosolekulistest oli kohale toonud vist lihtlabane kohusetunne või suh
tumine — läheme vaatame, mis neil jälle käsil on. Monoloog oli mõel
dud katalüsaatoriks, mõtteergutajaks, mitte aga konkreetse otsuse kin
nitamiseks. Tahaks taas kord õige tee leidmiseks soovitada vaid ühte

kompassi ning põhimõtet. See on põhimõte, millesse kurikuulus Louis 
XIV valas oma päikesekuningliku enesetunde Vetat, e’est moi — RIIK, 
SEE OLEN MINA.

Uue organi struktuuri ja üldtegevusprintsiipe pole mõtet siinkohal 
anatoomilise täpsusega lahkama hakata, sest nendest on ajakirjandu
ses juba juttu olnud («Edasi» 21. dets. k. a., «TRÜ» 15. dets. k. a.). 
Ei tahaks aga välja anda vekslit PEAME EESMARGIKS võitlusi 
KULTUURISITUATSIOONI paranemise, TUDENGLIKKUSE, KLUBI 
MÕISTE LAIENEMISE rest ning RUTIINI, SOTSIAALSE INERT
SUSE, ABSTRAKTSE AKTIIVSUSE ja TARBIJALIKU MENTALI
TEEDI kadumise nimel. Hea lugeja, ära ole maksimalist ega pane 
uuele organile vanakese Hottabõtši funktsiooni, kes võis ühe vitsa- 
hoobiga kõik paika seada. Globaalsete probleemide lahendused pole 
sündinud üleöö, vaid on läbi teinud oma lahendajatega konarlikke 
eksirännakute radu ja võitlusi tuuleveskitega. Aeg on kõige parem 
kohtumõistja. Kui uus kultuuripoliitika aasta või paari pärast midagi 
järele on jätnud, võime, hea lugeja, kahepoolset rahuldust tunda. Kui 
Sa aga tahad peale kahepoolse heameele veel tunda ka isetegemise 
rõõmu, siis oled igati teretulnud koputama kas komsomolikomitee või 
klubi uksele!

P. S. MITTE ÄRA SEGADA ÜLIÖPILASKLUBI, mis asub Tähe tn.
3, ja uut organit, mille materiaalseks baasiks ja üheks praktilise töö 
tegemise kohaks klubi ise on. ÜLIÖPILASKLUBI TÄHENDAB SISU
LISELT KLUBI (Tähe tn. 3) MOISTE LAIENEMIST.

Hea lugeja, loodan Sinu ärksale vaimule ning mõistvale suhtumi
sele ning soovin, et tänased toimetused ripuksid tänase varnas, sesl 
homse varn on pikk ning seetõttu võib meil jääda sess tegemata ja 
mõnigi muu «pisiprobleem» lahendamata.

Head uut aastat!

ANDRES SALMISTU, 
üliõpilasklubi nõukogu president

1978. aasta parimateks valiti REET PALM, 
GENNADI ORGANOV ja ülikooli korvpalHnaiskond

CTule,

Kokku said aga hääli 38 tudengisportiast. Äramärgituid oil täpselt 
kaks korda rohkem kui möödunud aastal (tookord Ю nais- ja 9 mees- 
sportlast, tänavu vastavalt 20 ja 18). Arvukamalt kui mullu oü ka 
ankeeditäitjaid — 77 eelmise aasta 54 vastu. Nii et ajalehe abi tasub 
ehk tulevikuski kasutada. N&üd tublimatest

Võrdselt 3 kohapunktiga lõpetasid esikümne võrkpallikoondistena 
Marianne Kamesk ja edukas suusajuunior PHSe Paal. Võrdseks hinna
ti ka 7 punktiga seitsmendat-kaheksandat kohta jaganud laskuri Ave 
Nigull ja iluvõimleja Tatjana Engelsi tänavusi saavutusi. 10 punkti ja 
kuues koht spartakiaadi sõudmisvõistiuste parimale Mari Pa’mile. Viien
dat kohta oli väärt Evi Urmi lauatennlsekuld. Kaks häält enam ja nel
jas koht anti MM-1 käinud suunistuja Silva Käärtile.

Esikolmik. Kolmanda koha vääriliseks tunnistati 19 punktiga vaba
riigi rekordiomanik kergejõustiklane Iile Kukk. 20 punkti enam ja igati 
teenitud teine koht Tartu spordipubliku lemmikvõistkonna mängujuhi
le korvpallur Rita Sartakovale. Ning võitja REET PALM (ka vabariigi 
parimaks tunnistatud). Uus-Meremaa MM-lt pronksiga naasnud Liidu 
meistri asetasid esikohale 15 ankeeditäitjat (52 kohapunkti).

Meeste tabel. Kuuendat kohta lahutas üheteistkümnendast ainult 3 
punkti. Viis häält said väravpallur Andrus Rogenbaum ja «Ehitaja» 
korvpallur Pe^p Aavlksoo. Tõstja Alar Seim? saavutusi Mnnati 6 punk
ti ja üheksanda kohaga. Järgmised kaks kohta läksid jällegi jagamise
le. Spartakiaadi edukaim, jalgrattur Mihkel Joosep ja džuudomoister 
Aavo Põhjala said mõlemad seitse häält. Esikuuiku avas 8 punktiga 
suusataja Tõnu Sirel. Kahevõistleja Fjodor Koltšini suvine meistritii
tel viis ta esikolmikule üsna kannule. 19 punkti andsid mullusele pari

male viienda koha, sest üliõpilasena seni «vaid» Türgi ja Poola rahvus
vahelised võistlused võitnud Aavo Taipas sai ühe hääle rohkem.

Ja kolm paremat. 22 punktiga napilt kolmas «Kalevi» korvpalli
meeskonna tugisammas Rašld Abel j a nov. Vaid punkti rohkem sai Lii
du sellesuvine hõbemedalimees sõudmises Gennadi Kinko. Võitja ni
metamisel oldi aga ka sel aastal üksmeelsed. 20 ankeedis eelistatud 
vabariigi sprindikuninga GENNADI ORGANOVI poolt anti 74 häält

Võistkondi osales konkursis 6. Ülikooli korvpallinaiskonna II koos
seisu edu vabariigi meistrivõistluste avaetapil oli väärt 2 punkti. Spar
takiaadi üllatanud võrkpallinaiskonnale anti 7 punktiga viies koht. Nel
jas ankeedis oli ära märgitud Evi Urmi ja Rein Lindmäe segapaaris- 
mängu lauatennisekuld. Hõbedase duubli teinud väravpallimeeskonnast, 
kes saavutas 16 punktiga kolmanda koha, jäädi maha vaid 3 punktiga. 
Ettearvatult platseerus teiseks ülikooli korvpallimeeskond. Vabariigi 
meistritiitel oli väärt 37 punkti. ÜLIKOOLI KORVPALLINAISKONNA 
võit tuli aga võimas. 71 häält saanud võistkond asetati teiseks vaid 
ühes ankeedis. Ülejäänud ankeeditäitjad andsid jälle kõrgliigasse pür
givatele korvpallineidudele maksimumpunktid.

NBt Küsitluse korraldajate nimel t3nan siinkohal neid spordisõpra, kes koos 
täidetud talongiga oma uusaasta õnnesoovid nägusate kaartide nSol kasti 
lasksid. Samuti nendin, et 26 kirjasaatja poolt samadesse kastidesse lastud 
vaimukuse'e (ka pro valmutusele?) pretendeerivad Uriatööd on adres
saadini jõudnud. Veel kinnitan, et meieni on jõudnud ka lehe spordi
toimetuse edasise käekäigu pärast Ilmselt mures o’eva*e heateglate sääs
tud (32 kopikat, kõik vaskmüntidest, mfda ka kasulikult kasutada lubame.

Kõige paremate soovidega PRIIT JÖG1

naanuanai
See mstalõpt*aeg ш  ikka oinuä 
üks imelik aeg. Inimesed nagu 
püüaksid vanast aastast järelejää
nud minutitega ära teha kõik seni 
tegemata jäänu. Aastavahetus on 
justkui sümboolne piir, sügav ku
ristik vana ja uue vahel. Oi m illis
te tunnetega me läheme igasse 
uude aastasse — ei iial enam neid 
vigu, ei enam tühja ajaraiskamistf 
Oh milliste tunnetega me saadame 
ära ißa wnq aasta — ikka jä i nii 
palju tegem»*a, ikka tuti nii palju 
edasi lükata! C'est la vie.

Varsti on tudengil sess, praegu 
juba on stress. Uue aasta saabumi
ne tähendab tudengile eelkõige se
da. et järjekordselt peab ta õigus
tama oma eksisteerimist aima ma- 
fer7 hingekirjas.

Kuid aastalõpp ei erguta mitte 
ainult tudengeid. Poodidesse on 
äkki ei tea kust ilmunud iseäralikult 
palju müüjate suguiasi-tuttaxmid, 
alates vanaema onutütre väimehe 
kolmandast naisest ja lõpetades pa
ralleelklasside vanema venna liiva
kas tikaas!ase esimese armukesega. 
Aga kuidas sa ikka vana aasta 
i n i m e s e  m o o d i  ära saadak
sid, kui sul poes iutvustki poleks? 
Sest et h e a l  a s j a l  on kahjuks 
üks hästi pisike viga küljes: kui te
da ikka s a a d a  pol e ,  siis ei a i
ta ka paks kukkur mitte.

Tegelikult ootame me ju hõik 
näärivana, igaüks seda oma, seda 
kordumatut näärivana. Tule siis ja 
too kaasa suur-suur kingikottI Tule 
a too kaasa veel rohkem seda, mi

da kotti panna ei saa. Anna värs
kust mõelda ja mõista teisi ja ise
ennast veelgi paremini. Anna loo
tustki, et uus raamatukogu ikka rut
tu valmis saaks ja et ühiselamus 
varsti i n i m e s e  kombel elada 
võiks. Anna jõudu võidelda kõige 
halva vastu, mis meid veel piirab, 
aita panna igamseks 1978. aasta
numbri korgi alla see paha vaim, 
mille nimi on ükskõiksus, pugeminet 
bürokratism, väiklus, alatus ja ah
nus. Tule, näärivana, ja too palju 
uusi mõtteid, too uut julgust öelda 
välia seda, mida teeme valesti, 
kõnelda sellest, kuidas peaks ole
ma õigesti.

OOTAME SIND, NAARfVANAl  
T. AL IRRS IN N IG

kuulutati välja 3» novembri aja
lehes:
Ta algab.
Uus, kena ja lõbtis asL 
Dõsine võistlus samuti.
Ettepanek, et kõik osa vötakski 
Normiks kuni 2 lehekülge.
Gõigile parematele preemiad. 
Ilmutatakse kõik kopsakad lood, 
Honoreeritakse kah.
Uus asi algab kohe.
Uus asi lõpeb 31. detsembri asemeS

15. märtsil.
Mis valmis, kohe toimetusse! 
Ootame ka asjakohaseid joonistusi 
Reibast ja rohket pealehakkamist?

Kui nüüd ridade esimesed tähed 
ülalt alla kokku loed, saad teada« 
mida TUHUU tähendab. See on 
meie satiiri- ja huumorivõistluse ni
metus. Muu selgus juba eelnevast 
(muide, preemiad on tõepoolest o’e- 
mas: üks I koha eest — 25 rbl., 
kaks II koha eest — ä 15 rbl. Ja 
kolm III koha eest — & 10 rbl. ning 
kolm ergutusauhinda — ä 5 rbl.). 
Nõnda siis kirjutage võistlustööle 
TUHUU, pange peale märgusõna 
(seesama kirjutage ka ümbrikule, 
kus sees õige nimi ja teaduskond) 
ning laske toimetuse {k>stkastL 

Tulemused anname teada 1. ap
rilli eel, seega siis 30. märtsil.

NBl
1979. aasta esimene lehenumber Ürrmfc 

reedel. 12. jaanuaril.

TOIMETAJA V. SOOTAK

«Тарту Рийклин Юликоол» («Тар» 
гускнА гоеулактвриный университет*J 
Орган парткома, ректората, комитета 
Л КОМ и профкома Тартуского госу
дарственного университета, г. Тарту 
Эстонская ССР.
Hans Heidemanni nim. trükikoja trükk. 
Tartu. Plikoo’i 17 19. I I I .  Oksi\-numM 
hind 2 kop. Tellim, »r. 8680. MB-05022.
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